
veðrið í dag

SAMFÉLAGSMÁL Talsvert er enn 
óunnið í baráttunni gegn kynþátta-
fordómum á Íslandi. Þetta er meðal 
þess sem kemur fram í skýrslu 
Kynþáttafordómanefndar Evrópu-
ráðs (ECRI) um Ísland sem kynnt 
verður í dag. Í skýrslunni eru lagð-
ar fram nokkrar tillögur til úrbóta 
og mælist ECRI til þess að íslensk 
stjórnvöld setji þrjú mál í sérstakan 
forgang.

Í fyrsta lagi skuli múslimar 
á Íslandi fá land og leyfi til að 
reisa þar moskur þar sem þeir 
geti iðkað trú sína, í samræmi við 
mannréttindasáttmála Evrópu. Í 
annan stað eru stjórnvöld hvött 
til að ljúka lagasetningu um bann 
við mismunun vegna kynþáttar og 
misréttis. Loks er hvatt til þess að 

í hegningar lögum verði metið til 
refsiþyngingar ef kynþáttafordóm-
ar liggi að baki brotum. Á næstu 
tveimur árum hyggst ECRI fylgja 
þessum þremur atriðum eftir. 

Skýrsluhöfundar benda auk þess 
á ýmislegt annað sem betur megi 
fara hérlendis. Til dæmis hafi enn 
ekki verið komið á fót sérhæfðu 

embætti sem hafi það hlutverk að 
sporna við kynþáttafordómum og 
mismunun á grundvelli kynþáttar 
eða þjóðernis og ekki hafi heldur 
verið komið á fót óháðu embætti 
sem fara eigi með rannsókn ásak-
ana um ósæmilega hegðun af hálfu 
lögreglunnar. Þá hafi fjármagn til 
íslenskukennslu fyrir útlendinga 

verið skorið niður, fjölmiðlar til-
taki oft þjóðerni einstaklinga sem 
grunaðir eru um afbrot, án þess að 
það tengist málinu beint og hlutfall 
þeirra sem hætta námi í framhalds-
skóla sé mun hærra meðal nemenda 
sem koma úr röðum innflytjenda 
en meðal íslenskra nemenda.

Það er mat skýrsluhöfunda að 
margt hafi verið fært til betri 
vegar frá því að síðasta skýrsla kom 
út árið 2006. Þar má nefna að lög 
sem banni mismunun á grundvelli 
kynþáttar séu í undirbúningi og 
aðgerðir til að tryggja að erlendar 
konur neyðist ekki til að vera áfram 
í ofbeldissamböndum af ótta við að 
missa rétt sinn til veru á Íslandi. Þá 
hafi reglur um hælisleitendur hér á 
landi verið bættar.  - þj
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Sólarljós  er mesti skaðvaldurinn þegar kemur að 
hrukkumyndun en húðlæknar áætla að allt að 90 
prósent þeirra húðbreytinga sem fólk telur að séu 
vegna öldrunar séu í raun tilkomnar vegna skemmda 
af völdum sólarljóss.

Kvenleikinn uppmálaður
B ikiní Fitness snýst um stæltan en ofur 

kvenlegan vöxt, þannig að fegurð kvenlík-
amans fái notið sín til hins ítrasta,“ segir 
Kristbjörg þar sem hún ræktar sinn eigin 

kropp og annarra í Laugum.Fram undan er WBFF-heimsmeistaramót í 
Tórontó í ágúst þar sem Kristbjörg keppir í fyrsta 

sinn við atvinnumenn í Bikiní Fitness.
„Það verður mjög spennandi, en ég þurfti 

lítið að hafa fyrir atvinnumannakortinu,“ 
segir hún hlæjandi og vísar til þess þegar 
Paul Dillett, heimsfrægur vaxtarræktar-
maður og stofnandi World Bodybuilding 
and Fitness Federation (WBFF) sá hana 
í ræktinni þegar hann kom til Íslands í 
vetur.

„Þá leist honum svona ljómandi vel á 
mig að hann vatt sér upp að mér í tækja-
salnum og bauð mér atvinnumannakort á 
staðnum,“ segir hún brosmild.Kristbjörg fékk ung áhuga á hreysti og 
hreyfingu. Hún æfði fótbolta á Álftanesi 
frá níu ára aldri, en fór að halla sér meira 
að líkamsrækt í tækjasal þegar nálgaðist 
tvítugt.

„Mér fannst strax gaman að rækta líkam-
ann með lóðum en smitaðist af fitness-bakt-
eríunni þegar besta vinkona mín keppti í 
fitness vorið 2010,“ segir Kristbjörg sem 
mætti sjálf til keppni um haustið sama ár og 
lenti í öðru sæti á bikarmóti IFBB.

En hvað kostar að komast í svo glæsilegt 
bikiníform?

„Miklar æfingar og hollt mataræði. Fit-
ness er lífsstíll sem útheimtir mikinn sjálf-
saga og viljastyrk, og getur verið mjög erf-
iður andlega og líkamlega. Ég æfi sex til tólf 
sinnum í viku og hef einn hvíldar- og nammi-
dag, en borða hina dagana hollan kost sex sinn-
um á dag. Þá passa ég vel upp á skammtastærðir 
og hef vanið mig á að borða hægt og rólega,“ upp-
lýsir Kristbjörg sem á næstu dögum opnar sína eigin 

fjarþjálfunarsíðu.Hún segir sjálfstraust sitt hafa aukist í takt við æ 

betra líkamsform og því fylgi mikil vellíðan. 
„Jú, jú, auðvitað er maður öruggur með sig á bik-

iníi á sundlaugarbakkanum, en ég velti því minna 

fyrir mér eftir að fitness varð lífsstíll. Nú finnst 
mér ekkert eðlilegra en að vera í fínu formi, 
þótt ég sé alls ekki í keppnisformi allan ársins 
hring. Slíkt er beinlínis óhollt því þá getur 
maður ekki leyft sér neitt og það ð
leiðinlegt til l

Einkaþjálfarinn Kristbjörg Jónasdóttir keppir á WBFF-
heimsmeistaramóti í Bikiní Fitness í Kanada í ágúst.
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 STÓR FLOTTUR 

teg MAGGIE - með sérstaklega gott hald fyrir þung 
brjóst, fæst frá 36-42 í skálum E,F,FF,G,GG,H,HH,J,JJ á  
kr. 10.985,- glæsilegar buxur frá M-4xl á kr. 4.750,- 
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Sundfatnaður- ný sending komin

Boston 
leður 
svart, hvítt st. 35-48rautt st. 36-42blátt st. 36-47

Roma
Rúskinn
lj.blátt d.blátt 36-42

Verona
svart, hvítt 
st. 36-41

Verona Bari
leður 
rautt, sand, bláttst. 36-42

Monako
leður 
svart, hvítt
rúskinn og 
microfib.
st. 36-46

Paris
leður 
svart, hvítt, 
blátt
m/microfib og rúskinnssóla
st. 36-42

sand, blátt
42
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Kvenleikinn uppmálaður
B ikiní Fitness snýst um stæltan en ofur 

kvenlegan vöxt, þannig að fegurð kvenlík-
amans fái notið sín til hins ítrasta,“ segir 
Kristbjörg þar sem hún ræktar sinn eigin 

kropp og annarra í Laugum.Fram undan er WBFF-heimsmeistaramót í 
Tórontó í ágúst þar sem Kristbjörg keppir í fyrsta 

sinn við atvinnumenn í Bikiní Fitness.
„Það verður mjög spennandi, en ég þurfti 

lítið að hafa fyrir atvinnumannakortinu,“ 
segir hún hlæjandi og vísar til þess þegar 
Paul Dillett, heimsfrægur vaxtarræktar-
maður og stofnandi World Bodybuilding 
and Fitness Federation (WBFF) sá hana 
í ræktinni þegar hann kom til Íslands í 
vetur.

„Þá leist honum svona ljómandi vel á 
mig að hann vatt sér upp að mér í tækja-
salnum og bauð mér atvinnumannakort á 
staðnum,“ segir hún brosmild.Kristbjörg fékk ung áhuga á hreysti og 
hreyfingu. Hún æfði fótbolta á Álftanesi 

istbjörg fékk ung áhuga á hreysti og

stbjörg fékk ung áhuga á hreysti ogfrá níu ára aldri, en fór að halla sér meira 
að líkamsrækt í tækjasal þegar nálgaðist 
tvítugt.

„Mér fannst strax gaman að rækta líkam-
ann með lóðum en smitaðist af fitness-bakt-
eríunni þegar besta vinkona mín keppti í 
fitness vorið 2010,“ segir Kristbjörg sem 
mætti sjálf til keppni um haustið sama ár og 
lenti í öðru sæti á bikarmóti IFBB.En hvað kostar að komast í svo glæsilegt 
bikiníform?

„Miklar æfingar og hollt mataræði. Fit-
ness er lífsstíll sem útheimtir mikinn sjálf-
saga og viljastyrk, og getur verið mjög erf-
iður andlega og líkamlega. Ég æfi sex til tólf 

ga og viljastyrk, og getur verið mjög erf-

saga og viljastyrk, og getur verið mjög erf-sinnum í viku og hef einn hvíldar- og nammi-
dag, en borða hina dagana hollan kost sex sinn-
um á dag. Þá passa ég vel upp á skammtastærðir 
og hef vanið mig á að borða hægt og rólega,“ upp-
lýsir Kristbjörg sem á næstu dögum opnar sína eigin 

fjarþjálfunarsíðu.Hún segir sjálfstraust sitt hafa aukist í takt við æ 

betra líkamsform og því fylgi mikil vellíðan. 
„Jú, jú, auðvitað er maður öruggur með sig á bik-

iníi á sundlaugarbakkanum, en ég velti því minna 

fyrir mér eftir að fitness varð lífsstíll. Nú finnst 
mér ekkert eðlilegra en að vera í fínu formi, 
þótt ég sé alls ekki í keppnisformi allan ársins 
hring. Slíkt er beinlínis óhollt því þá getur
maður ekki leyft sér neittleiði l

Einkaþjálfarinn K i
Einkaþjálfarinn Kristbjörg Jónasdörg Jónasdóttirttir kkeepppir á WB
heimsmeistaramóti í Bikiní Fitnesess í KKananadada í ágús
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Kynningarblað Bókhaldskerfi, birgðakerfi, vefverslunarkerfi, hugbúnaður, fjarvöktun á sölukerfum.
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MerkurPOS afgreiðslukerfi og rekstrar-
hugbúnaður samanstendur af af-
greiðsluhugbúnaði fyrir verslanir, ferðaþjónustu, sundlaugar og líkamsræktar-stöðvar, snyrti- og hárgreiðslustofur, verkstæði, veitingahús ásamt fleiri hugbúnaðarlausnum. MerkurPOS afgreiðsluhugbúnað á má finna í mörgum sveitarfélögum og fyrirtækjum.

Íslenskt kassakerfi MerkurPOS
MerkurPOS er íslenskur hugbúnaður sem byggir á þörfum íslenskra notenda. „Hugbún-aðurinn hefur verið á markaði í yfir áratug og því kominn með góða reynslu og stöðugleika í notkun,“ útskýrir Guðmundur G. Kristinsson sölu- og markaðsstjóri Merkurpoint. „Í fyrstu var boðið upp á staðlað og einfalt afgreiðslu-kerfi sem sameinar notendavænt viðmót, hrað-virkt sölukerfi og stútfullan pakka af ýmsum stjórnunartólum.” 

Auðvelt að læra á MerkurPOS
Að sögn Guðmundar er MerkurPOS-afgreiðslu-kerfið auðvelt í notkun það tekur enga stund að læra á það. „Við erum hvað stoltust af því hversu notendavænt kerfið okkar er, það tekur örskamma stund að stofna vörur og viðskipta-menn og öll vinnsla er gerð eins einföld og hægt er. Áherslan hjá okkur hefur alltaf verið á að gera frábæ t k k fi

eininga á viðskiptavin, heildarsölu á sölu-aðila, skiptingu á greiðsluformi og hvaða vara selst mest, hvaða vara skilar mestri framlegð og hvaða vara er ekki að hreyfast Það hjálp

reikning hjá viðskiptavinum, prenta út reikn-inga og búa til innheimtuskrá til að senda í innheimtuumhverfi hjá viðskiptabanka. Síðanh ð

Traustar lausnir fyrir 
fyrirtæki og sveitarfélögMerkurpoint hefur á undanförnum árum boðið MerkurPOS afgreiðslukerfi- og rekstrarhugbúnað fyrir fyrirtæki og 
sveitarfélög. MerkurPOS er einfalt í notkun og tryggir mikla hagræðingu og þægindi í hvers kyns rekstri.

Guðmundur Kristinsson er sölu- og markaðsstjóri Merkurpoint sem undanfarinn áratug hefur boðið MerkurPOS og IBM–afgreiðslulausnir og rekstrarhugbúnað fyrir fyrirtæki og sveitarfélög. 
MYND/GVA
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FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG
N1 BLAÐIÐ

Hampað af Vogue
Fatalína Ernu Einarsdóttur 
fékk góðar viðtökur á 
tískuvikunni í London.
fólk 34

TÓNLIST Útgáfufyrirtæki Brain 
Police í Banda-
ríkjunum, Small 
Stone, ætlar að 
athuga hvort 
enski rappar-
inn Skepta hafi 
gerst sekur um 
brot á höfundar-
rétti með því að 
nota hluta úr 
lagi rokksveit-
arinnar í smá-
skífulaginu sínu 
Hold On án hennar samþykkis. 
Um er að ræða lagið Jacuzzy Suzy 
sem kom út árið 2003. 

„Þetta er klárlega stolið hjá 
honum, það heyrist langar leiðir,“ 
segir söngvarinn Jenni. „Hann 
er ekki bara að taka riffið heldur 
nokkurn veginn bítið úr laginu 
líka. Það verður mjög gaman að 
fylgjast með hvað gerist næst.“ 

- fb / sjá síðu 26

Meðlimir Brain Police ósáttir:

Saka rappara 
um lagastuld

Enskur texti saminn
Greta Salóme segir koma í ljós 
hvort Eurovision-lagið Mundu 
eftir mér verði flutt á ensku.
fólk 34

Alltaf að bíða eftir gosi
Vilhjálmur Knudsen hefur 
myndað öll eldsumbrot á 
landinu síðan 1963.
menning 24

Skytturnar í Napólí
Sextán liða úrslit 
Meistaradeildarinnar 
halda áfram.
sport 30

SLYDDA EÐA RIGNING  Í 
dag verða austan 8-15 m/s og 
úrkoma um allt S- og V-landið 
en úrkomulítið NA-til. Hiti um 
frostmark en 0-5 stig syðra.

VEÐUR 4

4
3

-1
-1

0

Ísland gerir ekki nóg til að 
fyrirbyggja kynþáttafordóma
Kynþáttafordómanefnd Evrópuráðsins hvetur íslensk stjórnvöld til að ljúka lagasetningu um bann við 
mismunun vegna kynþáttar. Þá vill nefndin að múslimar hérlendis fái land og leyfi til að reisa moskur. 

UMHVERFISMÁL Aðeins þeir tveir ráðherrar sem nú 
vinna að rammaáætlun um vernd og nýtingu nátt-
úrusvæða virðast vita hvar málið er statt, en málið 
gæti reynst ríkisstjórninni erfitt. 

Málið er nú á borðum Oddnýjar G. Harðardótt-
ur, setts iðnaðarráðherra, og Svandísar Svavars-
dóttur umhverfisráðherra. Þær halda spilunum þétt 
upp að sér og heimildarmenn Fréttablaðsins segja 
að enginn viti í raun hvar málið sé statt. Margir 
þeirra töldu það hins vegar þannig vaxið að framtíð 
ríkisstjórnarinnar gæti oltið á því.

Drög að þingsályktunartillögu voru lögð fram í 
haust og þar var að finna skiptingu virkjanakosta 
í verndar-, nýtingar- og biðflokka. Fjölmargar 
umsóknir bárust og málið er nú á forræði iðnaðar-
ráðherra. Samkvæmt áætlun átti að leggja fram 
frumvarp fyrir Alþingi í síðasta lagi 1. febrúar, en 
það hefur ekki tekist.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er fyrst og 
fremst deilt um fjögur svæði: neðri hluta Þjórsár, 
svæði á miðhálendinu, Strokköldur og Hágöngur, og 
svæði á Reykjanesinu, ekki síst Eldvörp. - kóp / sjá síðu 8

Mikill titringur innan ríkisstjórnarflokkanna vegna vinnu sem tengd er virkjanakostum:

Alger óvissa um rammaáætlun

JENNI Í BRAIN 
POLICE

„Fjandsamleg ummæli” á Omega
Í umræðu um fjölmiðla, internet og útgáfustarfsemi segjast skýrsluhöfundar 
„hafa fengið upplýsingar um að á einkarekinni sjónvarpsstöð sem ber
heitið Omega séu fjandsamleg ummæli um múslima gjarnan viðhöfð og 
alið á þeirri staðalímynd að múslímar séu hryðjuverkamenn”. Í skýrslunni 
segir aukinheldur að upplýsingar hafi borist um vefsíður sem birti fjand-
samleg ummæli um múslima.

BESTU BITARNIR Sprengidagur er haldinn hátíðlegur í dag og var saltkjötið þegar farið að rokseljast 
í Kjöthöllinni í gær. Kjötát við upphaf föstu er hefðbundið hér á landi, en Árni Björnsson segir í bók sinni, Sögu 
daganna, að vitað sé að saltkjöt og baunir hafi tíðkast allt frá síðari hluta 19. aldar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Stefán, ætlar svartur ekkert að 
fara að leika?

Nei, þetta er bara þrátefli.

Bók rithöfundarins Stefáns Mána, Svartur 
á leik, er nú komin á ný í toppsætið hjá 
bókaútgáfunni Forlaginu, þrátt fyrir að 
hafa fyrst verið gefin út fyrir átta árum. 
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ÞÝSKALAND Joachim Gauck, 72 ára 
fyrrverandi prestur og fyrrverandi 
austur-þýskur andófsmaður, tekur 
við af Christian Wulff sem forseti 
Þýskalands.

Angela Merkel Þýskalandskansl-
ari sá sig nauðbeygða til að fallast 
á þetta um helgina eftir að Philipp 
Rösler, leiðtogi samstarfsflokks 
hennar í ríkisstjórninni, ákvað að 
styðja tillögu Sósíaldemókrata og 
Græningja.

Þetta er talinn verulegur ósig-
ur fyrir Merkel, þar sem hún var 
fyrir tveimur árum andvíg því að 
Gauck yrði forseti, eins og Sósíal-
demókratar og Græningjar vildu 
strax þá. 

Þess í stað fékk Merkel því fram-
gengt þá að Christian Wulff yrði 
fyrir valinu, en hann neyddist til 
að segja af sér í lok síðustu viku 
vegna gruns um spillingu.

Merkel er hins vegar sjálf 
prestsdóttir frá Austur-Þýska-
landi, þannig að nú verða tvö æðstu 
embætti landsins í fyrsta sinn skip-
uð fyrrverandi Austur-Þjóðverjum.

Merkel tók fram að hún bæri 

fyllsta traust til Gaucks, þrátt fyrir 
fyrri andstöðu sína: „Við höfum 
bæði alið aldur okkar að hluta í 
Austur-Þýskalandi og draumur 
okkar um frelsi rættist árið 1989,“ 
sagði Merkel. - gb

Angelu Merkel þröngvað til að samþykkja að Joachim Gauck verði forseti:

Andófsmaður verður forseti

JOACHIM GAUCK OG ANGELA MERKEL Forseti og kanslari Þýskalands verða bæði 
fyrrverandi Austur-Þjóðverjar. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært þrjá menn fyrir tilraun til 
manndráps í Bryggjuhverfinu í 
Reykjavík í nóvember síðastliðn-
um. Einn mannanna er ákærður 
fyrir að skjóta úr haglabyssu á bíl 
sem í voru tveir menn, en hinir 
tveir fyrir að taka þátt í mann-
drápstilrauninni.

Ákærðu heita Kristján Hall-
dór Jensson, 31 árs, Axel Már 
Smith, 33 ára, og Tómas Páls-
son Eyþórsson, 25 ára. Þeir hafa 
allir setið í gæsluvarðhaldi á 
grundvelli almannahagsmuna 
frá því grunur féll á þá, segir 
Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir, 
aðstoðarsaksóknari hjá embætti 
Ríkissaksóknara. 

Ákæran verður þingfest í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur á morgun.

Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins mun einn mann-
anna hafa játað brot að hluta. 
Fjórði maðurinn tengist málinu 
einnig, en haglabyssan sem notuð 
var við skotárásina fannst í fórum 
hans. Hann er ekki grunaður um 
aðild að árásinni og hans mál því 
skilið frá manndrápstilrauninni.

Málið tengist uppgjöri vegna 
fíkniefnamála. Þremenningarnir 
mæltu sér mót við mennina tvo 
sem voru í bílnum sem skotið var 
á til að gera upp ágreining um 
skuld annars þeirra við Tómas, 
að því er fram kemur í ákæru.

Mennirnir hittust að kvöldi 
föstudagsins 18. nóvember á bíla-
stæðinu við bílasöluna Höfðahöll-
ina við Tangarbryggju í Reykja-
vík. Fram kemur í ákærunni 
að þar hafi árásarmennirnir 
farið úr bílnum og gengið að bíl 
fórnarlambanna, og að Tómas 
hafi sparkað í bílinn.

Ökumaður bílsins bakkaði til 
að reyna að komast undan mönn-
unum, og skaut þá Kristján úr 
haglabyssu að framhluta bílsins 
en hitti ekki, samkvæmt lýsingu 
á atburðum í ákærunni. 

Fórnarlömbin óku á brott, og 
veittu þremenningarnir þeim 
eftirför í sínum bíl. Á hringtorg-
inu við Bíldshöfða skaut Kristján 

öðru skoti út um glugga bílsins. Í 
þetta skiptið hæfði hann bíl fórn-
arlambanna, með þeim afleiðing-
um að afturrúðan splundraðist og 
miklar skemmdir urðu á bílnum. 
Brot úr hagli hafnaði meðal ann-
ars í baki aftursætis bílsins.

Fórnarlömbin keyrðu eftir árás-
ina á lögreglustöðina við Hverfis-
götu og veittu árásarmennirnir 
þeim ekki frekari eftirför.

Lögregla handtók Tómas sama 
kvöld, og fann við leit í bíl hans 
úðavopn og kylfu. Við húsleit hjá 
Kristjáni fundust fjögur úðavopn.

Fórnarlömb mannanna krefj-
ast þess að þeir verði dæmdir til 
að greiða hvorum mannanna 1,2 
milljónir króna í miskabætur.

 brjann@frettabladid.is

Þrír ákærðir fyrir til-
raun til manndráps
Þrír menn sem grunaðir eru um skotárás í Bryggjuhverfinu hafa verið ákærðir 
fyrir tilraun til manndráps. Skuldauppgjör endaði með skotárás og bílaeltinga-
leik. Skot úr haglabyssu splundraði afturrúðunni í bíl fórnarlamba mannanna.

HANDTEKNIR Lögregla var með talsverðan viðbúnað eftir skotárásina við Höfðahöll-
ina í nóvember og handtók í kjölfar hennar þrjá menn sem setið hafa í gæslu-
varðhaldi síðan. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LÖGREGLUMÁL Tveir erlendir 
ferðamenn, karl og kona, voru í 
bíl sem valt og lenti utan vegar 
í Flóanum í gærdag. Líklegt er 
talið að ökumaður bílsins hafi 
misst stjórn á honum í hálku á 
Suðurlandsvegi við Kjartansstaði. 

Bíllinn valt tvær eða þrjár 
veltur. Klippa þurfti ökumanninn 
út úr bílnum en farþeginn komst 
sjálfur út úr honum. Fólkið var 
flutt með sjúkrabílum á slysa-
deild í Reykjavík en var ekki talið 
alvarlega slasað. Bíllinn er mikið 
skemmdur.  - þeb

Hálka á Suðurlandsvegi: 

Ferðamenn 
slösuðust í veltu 

DANMÖRK Nefnd á vegum dönsku 
lögreglunnar leggur til að bíleig-
endur verði sektaðir vegna hrað-
aksturs en ekki ökumenn sé öku-
hraðinn allt að 30 prósentum yfir 
leyfilegum hraða.

Markmiðið er að auðvelda störf 
lögreglunnar verði sjálfvirkt 
umferðareftirlit tekið í notkun 
eins og stefnt er að.

Verði reglunum breytt eins og 
nefndin leggur til þarf lögreglan 
ekki að bera kennsl á ökumann-
inn af mynd. Nóg verður að kom-
ast að því hver eigandinn er með 
því að skoða bílnúmerið á mynd-
inni. Þar með verður hægt að 
senda eigandanum greiðsluseðil 
vegna sektarinnar. - ibs

Tillaga vegna hraðasekta:

Bíleigandinn 
greiði í stað 
ökumanns

SERBÍA, AP Risavaxnar íshellur 
sem borist hafa niður eftir Dóná í 
Serbíu hafa valdið talsverðu tjóni 
á bátum og bryggjum. Hundruð 
báta hafa skemmst og fljótandi 
skemmtistaður sem var þekkt 
kennileiti í Belgrad sökk eftir að 
íshrönglið lenti á honum.

Dóná lagði í frosthörkunum 
síðustu vikur, en leysingar 
undanfarna daga gerðu það af 
verkum að ísinn brotnaði og 
barst niður fljótið. Jakarnir voru 
allt að 50 sentímetra þykkir og 
afar þungir.

Ekki er vitað til þess að slys 
hafi orðið á fólki, en óttast er að 
leysingarnar geti valdið miklum 
flóðum víða í Evrópu. - bj

Íshröngl á fljóti veldur hættu:

Sökkti fljótandi 
skemmtistað

SKAÐI Flotbryggjur og bátar skemmdust 
þegar jakana rak niður Dóná.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Maður, sem dæmdur var 
í átján mánaða fangelsi í Hæsta-
rétti fyrir níu árum fyrir að valda 
dauða níu mánaða drengs með 
hristingi, ætlar að fara fram á að 
mál sitt verði endurupptekið. 

Lögmaður mannsins hefur sent 
beiðni til héraðsdóms og óskar 
eftir dómskvaðningu matsmanna 
til að meta hvort nýjar rannsóknir 
og álit sérfræðinga gefi tilefni til 
að breyta niðurstöðu Hæstaréttar. 

„Ég var ásakaður um að gera 
hluti sem ég gerði ekki, og var 
dæmdur fyrir það og ég vil fá 
það leiðrétt,“ segir Sigurður 

Guðmundsson. Drengurinn var 
í daggæslu hjá Sigurði og þáver-
andi konu hans í Kópavogi árið 
2001. Hann missti meðvitund í 
gæslunni og lést tveimur dögum 
síðar. Drengurinn var talinn 
hafa látist af völdum heilkennis 
ungbarnahristings.

Sigurður og kona hans voru 
bæði ákærð og grunuð um að hafa 
valdið dauða drengsins. Hún var 
sýknuð en Sigurður fékk átján 
mánaða fangelsisdóm og sat inni 
í heilt ár á Kvíabryggju. Hann 
hefur aldrei getað sætt sig við 
málalyktir.  - ha, bj

Vill endurupptöku máls eftir að hafa hlotið dóm fyrir að valda kornabarni dauða:

Vill mat á nýjum rannsóknum

BÖRN Dagfaðir er ósáttur við niðurstöðu 
dómstóla um að hann hafi valdið dauða 
kornabarns. Myndin tengist málinu ekki 
beint. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SLYS Íslenskur piltur lést í alvar-
legu umferðarslysi á laugardaginn 
í Tansaníu í Afríku. Starfsmaður 
utanríkisráðuneytisins staðfest-
ir að pilturinn hafi látist en vildi 
ekki gefa upp nánari upplýsingar 
um málið.

Pilturinn var rétt tæplega tví-
tugur og var á ferð með sænskum 
félögum sínum þegar hann lenti 
í slysinu. Óhappið átti sér stað í 
Arusha í Tansaníu, sem er nærri 
hæsta fjalli Afríku, Kilimanjaro.

Orsök slyssins er óljós. Fram 
kemur í sænskum fréttum að tvær 
jeppabifreiðar hafi skollið saman á 
þjóðveginum nærri Kilimanjaro.  

 - vg

Alvarlegt umferðarslys:

Íslenskur piltur 
lést í Tansaníu

EGYPTALAND, AP Saksóknari í máli 
Hosní Múbarak, fyrrverandi for-
seta Egyptalands, krafðist þess 
í lokaræðu sinni við réttarhöldin 

að hann verði 
dæmdur til 
dauða fyrir að 
fyrirskipa lög-
reglu og örygg-
issveitum að 
beita vopnum 
gegn mótmæl-
endum.

Saksóknar-
inn segir sann-
að að Mubarak 

hafi heimilað beitingu skotvopna 
gegn óbreyttum borgurum. Sam-
kvæmt opinberum tölum létust 
850 í mótmælum í landinu frá 25. 
janúar til 11. febrúar í fyrra.

Mótmælunum lauk með því 
að Múbarak hraktist frá völdum 
eftir að hafa stýrt fjölmennasta 
ríki arabaheimsins í nærri 30 ár. 
 - bj

Réttarhöld yfir Mubarak:

Saksóknari vill 
dauðarefsingu

HOSNÍ MÚBARAK

Ökumaður bílsins bakkaði til 
að reyna að komast undan 
mönnunum, og skaut þá 
Kristján úr haglabyssu að 
framhluta bílsins en hitti ekki.



NÝIR KRAFTAR  
– ÖFLUGRA ATVINNULÍF

Nú eiga fyrirtæki þess kost að 

bæta við sig starfsfólki úr röðum 

atvinnuleitenda og fá hluta 

launakostnaðar endurgreiddan.

Ráðið starfsmann sem hefur verið án vinnu í 12 mánuði 

eða lengur og fengið 167.176  kr. á mánuði í styrk upp í 

kjarasamningsbundin laun, auk 8% framlags í lífeyrissjóð. 

Tímalengd ráðningarstyrks getur verið allt að 12 mánuðir.

Ráðið starfsmann sem hefur verið án vinnu skemur en  

12 mánuði og fengið allt að 6 mánaða styrk upp í kjara-

samningsbundin laun, auk 8% framlags í lífeyrissjóð.  

Styrkurinn miðast við bótarétt starfsmannsins.

1.

2.

VINNANDI VEGUR er sameiginlegt átak samtaka 

atvinnurekenda, sveitarfélaga, stéttarfélaga og 

ríkisins. Ávinningur allra er hafður að leiðarljósi: 

Um leið og atvinnurekendum er gert kleift að 

nýráða starfsfólk er atvinnuleitendum gefið 

tækifæri til þátttöku í atvinnulífinu.

Með þátttöku í VINNANDI VEGI eiga atvinnu-

rekendur kost á styrk með ráðningu nýrra 

starfsmanna úr hópi atvinnuleitenda. Átakið 

beinir sjónum sérstaklega að einstaklingum  

sem hafa verið án vinnu lengur en 12 mánuði.

Nánari upplýsingar á 
www.vinnumalastofnun.is/vinnandivegur

eiddan.

Ráðið starfsmann sem hefur verið án vinnu í 12 mánuði 

eða lengur og fengið 167.176  kr. á mánuði í styrk upp í 

kjarasamningsbundin laun, auk 8% framlags í lífeyrissjóð. 

Tímalengd ráðningarstyrks getur verið allt að 12 mánuðir.a e gd áð ga sty s getu e ð a t að á uð

Ráðið starfsmann sem hefur verið án vinnu skemur en 

12 mánuði og fengið allt að 6 mánaða styrk upp í kjara-

samningsbundin laun, auk 8% framlags í lífeyrissjóð.  

Styrkurinn miðast við bótarétt starfsmannsins.

2.

iginlegt átak samtaka 

veitarfélaga, stéttarfélaga og 

Ávinningur allra er hafður að leiðarljósi: 

Um leið og atvinnurekendum er gert kleift að 

nýráða starfsfólk er atvinnuleitendum gefið 

tækifæri til þátttöku í atvinnulífinu.

ð þátttöku í Með VINNANDI VEGI e

endur kost á styrk með ráreke

fsmanna úr hópi atvistarf

nir sjónum sérstbein

 hafa veriðsemsem

Þú getur:

Átakið stendur eingöngu  
frá 15. febrúar til 31. maí.
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STJÓRNSÝSLA Gunnar Andersen, for-
stjóri Fjármálaeftirlitsins (FME), 
hefur farið fram á að fá rýmri 
frest til þess að andmæla boð-

aðri uppsögn 
hans. Lögmaður 
Gunnars sendi 
stjórn FME bréf 
þessa efnis í 
gær, þegar rann 
út frestur sem 
Gunnari hafði 
verið gefinn.

Stjórn FME 
fu nd að i  u m 
málið í gær-

kvöld. Fundinum var ekki lokið 
þegar Fréttablaðið fór í prentun. 

Í bréfi lögmanns Gunnars er 
fresturinn sagður almennt of stutt-
ur og andstæður meginreglum 
stjórnsýslusaga. Gunnari barst 
síðastliðinn föstudag tilkynning 
um „hina fyrirhuguðu löglausu 
uppsögn“ líkt og segir í bréfinu. 
„Andmælafrestur er því aðeins 
einn virkur dagur.“

Í bréfinu er kallað eftir þeim 
nýju gögnum sem vísað hefur verið 
til að byggja eigi á uppsögn Gunn-
ars. Þá er óskað skýrari svara frá 
stjórn FME um hvort mál Gunnars 
sé enn til rannsóknar. „Ef það er 
rétt óskast haldbærar skýringar á 
því hvernig hægt er að boða upp-
sögn með löglegum hætti meðan 
rannsókn er ekki lokið.“

Eins má ráða af bréfinu það 
álit að lagaheimild skorti fyrir 
uppsögninni og bent á að í bréfi 
stjórnar frá því um helgina sé 
vísað til sjötta töluliðar þriðju 

greinar stjórnsýslulaga sem laga-
heimildar fyrir henni. „Eins og 
kunnugt er fjallar tilvitnuð laga-
grein um sérstakt vanhæfi í 
einstökum málum sem getur orðið 
þess valdandi að að viðkomandi 
stjórnvald þarf að segja sig frá 
afgreiðslu tiltekins máls. Gerð er 
krafa um að upplýst verði hvort hér 
er um innsláttarvillu að ræða og ef 
svo er óskast upplýst á hvaða laga-
heimild hugmyndin er að byggja 
uppsögnina á komi til hennar.“

Skömmu áður en bréf Gunnars 
barst stjórn FME í gær sagði Aðal-
steinn Leifsson, stjórnarformaður 
FME, að stjórnin hafi veitt honum 
viðbótarfrest eins og þurfa þyki og 
kvað það mundu gert áfram bærist 
um það beiðni. 

Aðalsteinn hafnar því hins vegar 
að Gunnari hafi verið veittur 
ósæmilega skammur frestur til 
andmæla. „Þetta er hluti af ferli 
sem staðið hefur yfir lengi og í 
því hefur Gunnari Þorsteini verið 
gefin tækifæri til að koma á fram-
færi sínum athugasemdum. 

Hann hefur fengið til þess 
rúman frest og fengið aukinn frest 
þegar eftir því hefur verið leitað. 
En þessi stutti frestur er gefinn í 
ljósi forsögunnar.“

Aðalsteinn segir um leið ljóst 
að málinu sé ekki lokið og verði 
það ekki fyrr en með ákvörðun 
stjórnar FME. „Og hún verður ekki 
tekin fyrr en öll gögn liggja fyrir.“

 
 olikr@frettabladid.is

BRÉF TIL STJÓRNAR FME 
Síðdegis í gær sendi Skúli 
Bjarnason, lögmaður Gunnars 
Andersen, forstjóra FME, stjórn 
FME bréf þar sem óskað er eftir 
rýmri fresti til andsvara vegna 
fyrirhugaðrar brottvikningar 
Gunnars.

Forstöðumenn ríkisstofnana eru embættismenn og njóta sem slíkir verndar 
laga um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna þegar kemur að brottvikningu 
úr starfi. Í lögunum er gert ráð fyrir ákveðnu ferli sem fari í gang þegar um 
brottvikningu er að ræða þar sem viðkomandi er veitt tímabundin lausn frá 
störfum á meðan sérstök nefnd fjármálaráðuneytisins gefur álit sitt á því 
hvort tilefni sé til að víkja viðkomandi að fullu úr starfi.

Vernd í lögum
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efni sé til að víkja viðkomandi að fulluj
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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122,62 123,20

194,32 195,26

162,10 163,00

21,803 21,931

21,608 21,736

18,374 18,482
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EFNAHAGSMÁL Seðlabanki Íslands 
hefur birt áætlun um tímasetn-
ingar næstu þriggja gjaldeyris-
útboða sinna í tengslum við afnám 
gjaldeyrishafta. Stefnir bankinn 
að því að halda útboð 28. mars 
næstkomandi, 9. maí og 20. júní.

Í útboðunum kaupir Seðla-
bankinn erlendan gjaldeyri sam-
kvæmt hinni svokölluðu fjárfest-
ingarleið bankans, sem er líka 
kölluð 50-50 leiðin, eða í skiptum 
fyrir ríkisskuldabréf.

Útboðin ásamt skilmálum 
verða auglýst betur síðar. - mþl

Seðlabankinn birtir áætlun:

Gjaldeyrisútboð 
á næstu vikum

SEÐLABANKINN Markmiðið með gjald-
eyrisútboðum er að auðvelda losun 
gjaldeyrishafta án þess að gengis- eða 
fjármálastöðugleika sé stefnt í hættu.

LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögregl-
unnar á tveimur nauðgunarkær-
um á hendur Agli Einarssyni 
miðar vel. Að 
sögn Björgvins 
Björgvinsson-
ar, yfirmanns 
kynferðis-
brotadeildar 
lögreglunnar 
á höfuðborgar-
svæðinu, verð-
ur málið að 
öllum líkindum 
sent til ákæru-
sviðs á næstu dögum. Frétta-
stofa Vísis greindi frá málinu í 
gær.

Kærurnar verða líklega 
sendar saman til ríkissaksókn-
ara sem tekur svo ákvörðun 
um hvort ákært verði í málinu. 
Egill hefur tvívegis verið 
kærður fyrir nauðgun á síðustu 
mánuðum. - sv

Rannsókn á lokametrunum:

Málin á leið til 
ákærusviðs

EGILL EINARSSON

GUNNAR 
ANDERSEN

Telja heimild skorta 
fyrir starfsuppsögn
Lögmaður Gunnars Andersen, forstjóra FME, fer fram á að vita hvort um inn-
sláttarvillu sé að ræða í rökstuðningi fyrir uppsögn hans. Forstöðumenn stofn-
ana njóta verndar í lögum. Stjórn FME kom saman til fundar í gærkvöldi.

NOREGUR Helge Solum Larsen, 
fyrrverandi varaformaður Ven-
stre í Noregi, var útskrifaður af 
geðdeild um helgina. Hann var 
handtekinn strax í kjölfarið. 

Larsen er grunaður um að hafa 
nauðgað sautján ára stúlku úr 
ungliðahreyfingu flokksins á árs-
fundi Rogalands-deildar hans í 
byrjun febrúar. Í kjölfarið sagði 
hann af sér og dvaldi á geðdeild. 

Hann hefur viðurkennt að hafa 
haft samræði við stúlkuna en 
segir það hafa verið með hennar 
samþykki.  - þeb

Stjórnmálamaður í Noregi:

Af geðdeild í 
hald lögreglu

HOLLAND Vísindamönnum í Hol-
landi hefur tekist að rækta kjöt 
úr stofnfrumum nautgrips. Þeir 
stefna að því að kynna í haust 
fyrsta hamborgarann, sem 
gerður verður úr slíku kjöti.

Það er ónafngreindur dýravin-
ur sem hefur styrkt rannsókn-
irnar, sem munu kosta um 250 
þúsund evrur, jafnvirði um 40 
milljóna króna.

Með þessu vill hinn fjársterki 
dýravinur leggja sitt af mörk-
um til þess að færri dýr verði 
drepin til að útvega mannkyn-
inu fæðu, og jafnframt draga 
úr útblæstri gróðurhúsaloft-
tegunda sem fylgir dýrahaldi.

 - gb

Dýravinur styrkir rannsóknir:

Vísindamenn 
búa til kjöt
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LÆGÐIR  verða 
viðloðandi landið 
næstu dagana með 
tilheyrandi úrkomu. 
Vindur verður yfi r-
leitt ekki mjög 
mikill nema þá 
helst við strendur 
landsins, einkum 
suðurströndina. 
Úrkoman verður 
yfi rleitt slydda 
eða snjókoma en 
rigning syðra.   

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

SÝRLAND, AP Stjórnvöld í Sýrlandi 
hafa sent liðsauka að borginni 
Homs, sem verið hefur höfuðvígi 
uppreisnarmanna í landinu und-
anfarna mánuði. Það þykir benda 
til þess að linnulausum sprengju-
árásum á borgina verði fylgt eftir 
með innrás hersins, á sama tíma 
og Rauði krossinn reynir að koma 
á vopnahléi í landinu.

Uppreisnarmenn í Baba Amr-
hverfinu í Homs heita því að berj-
ast til síðasta blóðdropa komi til 
innrásar stjórnarhersins í borg-
ina. Ástandið í hverfinu er sagt 
afar alvarlegt eftir sprengjuárásir 

hersins, en fjölmiðlafólki er mein-
að að kynna sér ástandið á átaka-
svæðunum.

„Mannfallið verður gríðarlegt ef 
herinn reynir að taka Baba Amr,“ 
segir Rami Abdul-Rahman, for-
mælandi breskra mannréttinda-
samtaka sem láta sig ástandið í 
Sýrlandi varða. Hann segir að átta 
hafi látist í árásum hersins í gær.

Talsmaður Rauða krossins í 
Genf sagði í gær viðræður í gangi 
við stjórnvöld í Sýrlandi um tíma-
bundið vopnahlé til að koma nauð-
þurftum til almennings á átaka-
svæðunum. 

Stjórnarherinn virðist nú stefna 
á að gera innrás í Homs áður en 
þjóðaratkvæðagreiðsla um nýja 
stjórnarskrá fer fram um næstu 
helgi. Uppreisnarmenn hafa gagn-
rýnt þjóðaratkvæðagreiðsluna, og 
segja fyrirhugaðar breytingar 
einskis virði.

„Við hvetjum fólk til að hafa 
þjóðaratkvæðagreiðsluna að 
engu, það er ekki hægt að ganga 
til atkvæða þegar stríðsátök eru 
í landinu,“ segir Omar Idilbi, 
talsmaður þjóðarráðs Sýrlands, 
búsettur í Beirút.

 - bj

Stjórnvöld í Sýrlandi senda skriðdreka og fótgöngulið að borg sem orðin er höfuðvígi uppreisnarmanna:

Rauði krossinn reynir að koma á vopnahléi

FALLINN Fallinn uppreisnarmaður sést 
borinn til grafar á mynd sem uppreisnar-
menn í Sýrlandi hafa sent fjölmiðlum. 
Blaðamenn og ljósmyndarar fá ekki að 
koma til landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



arionbanki.is  –  444 7000

Að hlúa að sparnaði
fyrir þig og þína
Byrjum að hlúa að sparnaði fyrir stóru stundirnar í lífinu. Það er nóg að byrja með lága 
upphæð á mánuði, fyrstu skrefin þurfa ekki að vera stór til að þú sjáir árangurinn.

Hvernig vilt þú leggja fyrir? Viltu leggja inn á sparnaðarreikning, kaupa í ríkis-
tryggðum sjóðum eða öðrum sjóðum?

Byrjaðu að hlúa að sparnaðinum þínum.

Hafðu samband eða komdu við í næsta útibúi.
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SVÍÞJÓÐ Umskurður drengja á 
trúarlegum forsendum er líkams-
árás. Þetta segir félag barna-
lækna í Svíþjóð. 

Félagið hefur gefið út yfir-
lýsingu þar sem hvatt er til þess 
að umskurður sem ekki byggi á 
læknisfræðilegum þáttum verði 
bannaður. 

Staffan Jansson, stjórnarmað-
ur í félagi barnalækna, segir að 
banna eigi umskurð vegna þess að 
drengir geti ekki tekið ákvörð-
un sjálfir. Aðgerðin feli í sér 
afskræmingu.  - þeb

Ofbeldi gagnvart drengjum:

Læknar vilja 
banna umskurð

HEILBRIGÐISMÁL Skurðaðgerðir 
vegna brottnáms PIP brjóstapúða 
hófust á Landspítalanum í gær-
morgun. Talið er að um 440 konur 
hér á landi séu með púðana, en af 
þeim fengu 393 bréf frá velferðar-
ráðuneytinu þar sem boðið var að 
láta fjarlægja púðana úr þeim á 
Landspítalanum. Nýir sílíkonpúðar 
verða ekki settir í konurnar í sömu 
aðgerð. 

Af þessum 393 konum hafa 
154 leitað til Krabbameinsfélags 
Íslands og farið í ómskoðun vegna 
brjóstafyllinganna. Samkvæmt nýj-
ustu tölum frá landlæknisembætt-

inu hafa 89 þeirra, eða 58 prósent, 
greinst með leka púða. 

Hlutfa l l  lekat íðni  hefur 
lækkað töluvert frá því að fyrstu 

skoðanirnar voru framkvæmdar á 
Leitarstöðinni, en til að byrja með 
var rúmlega 80 prósent kvenna með 
leka púða. Það fór svo niður í 68 pró-
sent í næstu skoðun og stendur nú 
í 58 prósentum, eins og áður sagði. 

Evrópusambandið rannsakar 
nú hvort iðnaðarsílíkonið í hinum 
frönsku PIP púðum sé skaðlegra 
en annað sílíkon, en niðurstöður 
rannsókna hingað til hafa verið 
ófullnægjandi. Getgátur hafa verið 
á lofti um að það sé krabbameins-
valdandi, en erfitt hefur reynst að 
staðfesta það þar sem mismunandi 
efnasambönd eru í púðunum.  - sv

Um 58 prósent skoðaðra kvenna með leka PIP púða samkvæmt nýjustu tölum:

Byrjað að fjarlægja PIP púða

SKURÐAÐGERÐ Brottnám PIP púða úr 
brjóstum kvenna hófst í gærmorgun.

Nýr opnunartími í Vínbúðunum 
Skeifunni, Dalvegi og Skútuvogi.

OPNUM KL. 10
 ALLA VIRKA DAGA

Þú sérð opnunartíma annarra Vínbúða á vinbudin.is
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KEMUR HEILSUNNI Í LAG
20% AFSLÁTTUR 

1.FEB-29. FEB

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

GRIKKLAND Vonir stóðu til þess í 
gærkvöldi að fjármálaráðherrar 
evruríkjanna samþykktu 130 millj-
arða evra fjárhagsaðstoð við Grikk-
land. Fundi þeirra sem fram fór í 
Brussel í gær var ekki lokið þegar 
Fréttablaðið fór í prentun.

Í tengslum við þessa aðstoð er 
talið líklegt að fjármálafyrirtæki 
felli niður 100 milljarða evra af 
skuldum gríska ríkisins, og tapi 
þar með allt að 70 prósentum af því 
sem Grikkir skulda þeim.

Grikkland þarf fé frá Evrópu-
sambandinu og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum fyrir 20. mars til að geta 
greitt næstu afborganir af skuldum 
ríkissjóðs. 

„Við verðum að ná niðurstöðu á 
þessum fundi, tíminn er að renna 
út,“ sagði Jean-Claude Juncker, for-
sætisráðherra Lúxemborgar, sem 
stýrði fundi fjármálaráðherranna 
í gærkvöldi.

Þjóðþing þriggja evrulandanna, 
nefnilega Þýskalands, Hollands og 
Finnlands, þurfa reyndar að sam-
þykkja þessa fjárhagsaðstoð áður 
en hún verður að veruleika. Loks 
þarf leiðtogaráð Evrópusambands-
ins að leggja blessun sína yfir hana 
á fundi sínum í byrjun mars.

Miklar efasemdir eru um að 
þessar aðgerðir dugi til að koma 
ríkisskuldum Grikklands niður í 
120 prósent af vergri landsfram-
leiðslu, eins og stefnt er að. Lands-
framleiðslan hefur dregist saman 
þannig að nú þegar vantar að 
minnsta kosti sex milljarða evra 
upp á að það markmið náist.

Niðurskurður í ríkisfjármálum 
hefur bitnað harkalega á almenn-
ingi í Grikklandi og hagvöxtur vart 
í sjónmáli.

Volker Kauder, þingflokks-
formaður Kristilega demókrata-
flokksins í Þýskalandi, hefur vakið 
athygli á því að Grikkjum standi til 
boða umtalsverður stuðningur úr 
svæðaþróunarsjóði ESB. Reyndar 
standi bæði Spánverjum og Portú-
gölum slík aðstoð til boða.

„Peningarnir eru til á fjárlögum 
Evrópusambandsins. Það á bara 
eftir að óska eftir því,“ segir hann 

í þýska vikublaðinu Bild am Sonn-
tag. Með þessu fé geti Grikkir feng-
ið hjálp við uppbyggingu með svip-
uðum hætti og Þýskaland fékk 
eftir seinni heimsstyrjöldina með 
Marshall-aðstoð frá Bandaríkjunum.

Þá hafa Þjóðverjar boðist til að 
aðstoða Grikki við endurbætur á 
stjórnsýslu ríkisins, meðal ann-
ars við að útbúa skilvirkara skatt-
kerfi. Wolfgang Schäuble, fjármála-
ráðherra Þýskalands, hvetur Grikki 
til að fallast á þetta boð. 

Grikkir gætu þó átt erfitt með 
að þiggja aðstoð af þessu tagi frá 
Þýskalandi, ekki síst í ljósi þess 
hve illa Grikkir tóku í nýlegar hug-
myndir Þjóðverja um að Evrópu-
sambandið taki tímabundið að sér 
stjórn efnahagsmála í Grikklandi.

 gudsteinn@frettabladid.is

Funduðu um aðstoð 
við grísk stjórnvöld
Fjármálaráðherrar evruríkjanna reyndu í gærkvöldi að ná saman um 130 
milljarða evra aðstoð til Grikklands. Grikkir eiga rétt á fé úr svæðaþróunarsjóði 
ESB. Þjóðverjar bjóðast til að hjálpa til við stjórnsýslu og útfærslu skattareglna.

Á FUNDI FJÁRMÁLARÁÐHERRA EVRURÍKJANNA Í BRUSSEL Lúkas Papademos, for-
sætisráðherra Grikklands, á tali við Jean-Claude Juncker, fjármálaráðherra Lúxem-
borgar, og Evangelos Venizelos, fjármálaráðherra Grikklands. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Borðar þú bollur á bolludag-
inn?
JÁ 83%
NEI 17%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Borðar þú saltkjöt og baunir á 
sprengidaginn?

Segðu þína skoðun á visir.is

EVRÓPUMÁL Félag löggiltra endurskoðenda segir 
frumvarp um undanþágu skatta og gjalda af IPA 
styrkjum Evrópusambandsins (ESB) ekki fylgja 
þeirri kröfu að styrkirnir skuli renna óskiptir til 
þeirra verkefna sem þeim er ætlað. Þetta kemur 
fram í umsögn félagsins um frumvarpið, en það 
verður líklega afgreitt innan skamms úr efnahags- 
og viðskiptanefnd til annarrar umræðu á þingi.

Samkvæmt umsögn endurskoðenda eru hugtök 
frumvarpsins oft óljós, sem geti varpað vafa um 
hvort greiða þurfi skatt af þjónustu eða ekki. Sam-
kvæmt því gæti frumvarpið veikt stöðu innlendra 
aðila í samkeppni um verk tengd IPA verkefnum því 
að þeir þurfi að greiða tekjuskatt af sínum tekjum á 
meðan svo er ekki um erlenda aðila.

Bændasamtök Íslands og Landssamband 
íslenskra útvegsmanna leggjast gegn frumvarpinu 
þar sem þau telja að það feli í sér aðlögun að reglu-
verki ESB.

Aðrir aðilar, til dæmis Samband íslenskra sveitar-
félaga, Náttúrufræðistofnun Íslands og Ríkisskatt-
stjóri gera engar athugasemdir við frumvarpið í 

svörum sínum. Samband sveitarfélaga telur rétt að 
þau sveitarfélög sem hafi áhuga á að taka þátt í IPA 
verkefnum á sviði byggðamála fái tækifæri til þess. 
 - þj

Endurskoðendur um frumvarp vegna skattaundanþága tengdra IPA styrkjum:

Gæti veikt stöðu innlendra aðila

ALÞINGI Frumvarpið er nú til umfjöllunar hjá efnahags- og við-
skiptanefnd og mun líklega fara til annarrar umræðu á þingi 
innan skamms.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJÖRKASSINN

milljarðar evra 
er sú upp-
hæð sem 

Grikkland þarf til að greiða 
af skuldum sínum þann 20. 
mars.

120





21. febrúar 2012  ÞRIÐJUDAGUR8

Unnið hefur verið að 
rammaáætlun síðan árið 
1999. Þremur verkefnis-
stjórnum og nokkrum  
skýrslum síðar er enn deilt 
um útkomu hennar og það 
sem meira er; sjálfar for-
sendurnar fyrir henni. 
Stjórnarflokkunum geng-
ur illa að koma sér niður á 
endanlega flokkun náttúru-
svæða og málið gæti reynst 
þeim erfitt.

Framkvæmd rammaáætlunar 
hófst með skipan verkefnis-
stjórnar vorið 1999. Verkefnið 
hét þá reyndar rammaáætlun 
um nýtingu vatnsorku og jarð-
varma og 1.  áfanga lauk í árs-
byrjun 2003 með mati og sam-
anburði á 35 virkjunarkostum 
vatnsafls og jarðvarma, en yfir-
skrift áfangans var nýting. Þeir 
voru flokkaðir í fimm flokka 
eftir umhverfisáhrifum, aðra 
fimm eftir heildarhagnaði og 
fimm eftir arðsemi.

Ný verkefnisstjórn var skipuð 
til að vinna 2. áfanga, þar sem 
yfirskriftin var vernd og nýting. 
Hún skilaði af sér skýrslu vorið 
2007 og þriðja verkefnastjórn-
in var þá skipuð. Eftir því sem 
áherslan varð meiri á umhverfis-
þættina fékk áætlunin nýtt heiti; 
rammaáætlun um vernd og nýt-
ingu náttúrusvæða.

Kostirnir flokkaðir
Verkefnastjórnin skilaði síðan af 
sér skýrslu árið 2011 og var þar 
að finna lista yfir virkjanakosti. 
Iðnaðarráðherra skipaði síðan 
nefnd sem fór yfir niðurstöðurn-
ar og skilaði drögum að þings-
ályktunartillögu til ráðherra. Þau 
fóru í umsagnarferli og síðan átti 
að leggja þingsályktunartillögu 
fyrir Alþingi í janúar. Það hefur 
hins vegar dregist.

Að einhverju leyti kann það 
að skýrast af þeim mikla fjölda 
umsagna sem bárust, en þær 

voru alls 225. Hins vegar hljóta 
stjórnvöld að hafa gert ráð 
fyrir fjölda umsagna í öðru eins 
hitamáli.

Það sem fyrst og fremst skýr-
ir töfina er hins vegar að illa 
gengur að ná saman um tillög-
una. Hún flokkar kosti í nýting-
ar-, verndar- eða biðflokk og það 
virðist vera að renna upp fyrir 
ansi mörgum hvað sú flokkun 

þýðir. Að sé svæði komið í nýting-
arflokk, eftir allt þetta ferli, þá 
sé til lítils að ætla sér að berjast 
gegn nýtingu þess.

Forsendurnar vefengdar
Ummæli Svandísar Svavarsdótt-
ur umhverfisráðherra á þingi í 
síðustu viku vöktu einnig athygli. 
Þar sagðist hún hugsi yfir því að 
núverandi kynslóð ætti að ákveða 
fyrir hönd komandi kynslóða 
hvað yrði virkjað og hvað ekki.

„Ég hef velt upp þeirri spurn-
ingu í hvaða stöðu núlifandi kyn-
slóð er að setja sig gagnvart 
framtíðinni með því að taka þess-
ar ákvarðanir í eitt skipti fyrir 
öll, en fyrst og fremst er þetta 
mjög mikilvægt ferli sem ég er 
alveg handviss um að er nátt-
úruvernd til framdráttar,“ sagði 
Svandís í samtali við Fréttablaðið 
í síðustu viku.

Þessi ummæli ganga í raun 
gegn grunnforsendu rammaáætl-
unar og þvert gegn ummælum 
Katrínar Júlíusdóttur iðnaðar-
ráðherra. Hún hefur lagt áherslu 
á að áætlunin lyfti þjóðinni upp 
yfir þær deilur sem klofið hafa 
hana í virkjanamálum. „Eitt af 
stóru verkefnunum í orkumálum 
Íslands er að ná sátt og samstöðu 
meðal þjóðarinnar um hvar skuli 
virkja og hvar skuli vernda,“ 
sagði hún í grein í Fréttablaðinu 
12. október 2011.

Guðmundur Ingi Guðbrands-
son, framkvæmdastjóri Land-
verndar, segir hins vegar að 
mikilvægt sé að málið nái fram 
að ganga og komi inn í þingið. Í 
umsögn þrettán náttúruvernd-
arsamtaka um frumvarpsdrög-
in var lýst yfir stuðningi við þá 
aðferðafræði að skipta virkjana-
hugmyndum upp í verndar-, nýt-
ingar- og biðflokk.

„Sú afstaða okkar hefur ekk-
ert breyst. Við teljum að það sé 

betra fyrir framtíðarstefnumót-
un og fyrir alla aðila. Hins vegar 
lögðum við til viðamiklar breyt-
ingar á öllum flokkum og færðum 
góð og gild rök fyrir því.“

Deilur um einstaka kosti
Ekki náðist í umhverfisráðherra 
við vinnslu þessarar fréttar, en 
13. febrúar sagði hún ramma-
áætlun vera forgangsverkefni hjá 
sér og Oddnýju G. Harðardóttur, 
starfandi iðnaðarráðherra. Ekki 
náðist heldur í Oddnýju í gær.

Málið er á forræði ráðherranna 
tveggja sem vinna upp úr tillögu 
starfshópsins og þeim umsögnum 
sem bárust. Verkefnið er að ná 
sátt sem hægt er að kynna fyrir 
ríkisstjórn og síðan þingflokkum 
stjórnarflokkanna.

Fæðing þeirrar sáttar virðist 
hins vegar vera erfið. Raunar 
ætti það kannski ekki að koma 
á óvart, það að segja í eitt skipti 
fyrir öll að ákveðin svæði verði 
virkjuð og önnur vernduð er ekki 
auðvelt verkefni.

Fréttablaðið hefur heimild-
ir fyrir því að helst standi styr-
inn um tvö svæði á hálendinu, 
Strokköldu og Hágöngur. Þá er 

deilt um virkj-
anir í neðri 
hluta Þjórsár 
og einnig um 
svæði á Reykja-
nesinu.

Þá má segja 
að deilur snúi 
einnig að því 
hversu hratt 
eigi að ganga 
fram í jarð-

varmavirkjun almennt.

Tíminn líður
Rammaáætlun hefur verið lengi 
í smíðum og virðist vera á loka-
metrunum. Hún hefur reyndar 
verið nokkuð lengi á þeim metr-
um. Samkvæmt þingsköpum 
verður að leggja fram frumvörp 
fyrir 1. apríl til að þau verði tekin 
á dagskrá, ella verður að leita 
afbrigða.

Ætli stjórnin sér að ljúka þessu 
máli verður hún hins vegar að 
ná sátt um það innan eigin raða. 
Það skyldi þó aldrei verða að það 
verði umhverfismál sem sprengi 
þessa stjórn sem farið hefur í 
gegnum hvert stóra málið á fætur 
öðru á líftíma sínum? Hver afdrif 
rammaáætlunar yrðu hjá nýrri 
ríkisstjórn, kæmi til þess, skal 
hins vegar ósagt látið.

Milljarður í áætlun sem óvissa ríkir um

ÞJÓRSÁ Þrjár virkjanir í neðri hluta Þjórsá eru í nýtingarflokki samkvæmt tillögu starfshóps. Deilt er um þær virkjanir á milli stjórnarflokkanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

KATRÍN 
JÚLÍUSDÓTTIR

GUÐMUNDUR INGI 
GUÐBRANDSSON

Kostnaður við ramma-
áætlun*
1. áfangi 555.362
2. áfangi 454.812
Alls 1.010.174
 *í þúsundum króna

FRÉTTASKÝRING: Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða

Til hamingju með 
framúrskarandi árangur

Við óskum Ágústu Ýri Sveinsdóttur til hamingju með 
þær viðurkenningar sem hún hlaut á nýsveinahátíð 
Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur, fyrir að hafa náð 
bestum árangri allra nemenda á sveinsprófi í rafvirkjun 
síðastliðið sumar.

Ágústa lauk starfsnámi sínu hjá álverinu í Straumsvík 
undir handleiðslu meistara síns Rúnars Pálssonar en 
hann hefur starfað hjá álverinu í ríflega 40 ár.
 
Metnaður Ágústu er okkur öllum hvatning.

Rio Tinto Alcan
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður

Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

Ágústa ásamt meistara sínum Rúnari Pálssyni

Stjórnvöld hafa nú tækifæri til að leggja fram metnaðarfulla áætlun um 
nýtingu landgæða með náttúruvernd að leiðarljósi. Undirrituð samtök leggja 
hér til að stofnaður verði þjóðgarður á miðhálendi Íslands; þjóðgarður 
sem myndi setja Ísland á heimskortið fyrir framsýni og áræðni í umhverf-
ismálum. Við styðjum þá aðferðafræði að skipta virkjanahugmyndum í 
orkunýtingar-, bið- og verndarflokka og teljum að það auðveldi yfirsýn, upp-
lýsta ákvarðanatöku og langtíma stefnumörkun við vernd og orkunýtingu 
landsvæða.

 Úr umsögn þrettán náttúruverndarsamtaka um 
drög að þingsályktunartillögu um rammaáætlun.

Þjóðgarð á miðhálendið

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is
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STJÓRNSÝSLA Skúli Magnússon, 
dósent við lagadeild HÍ og ritari 
EFTA-dómstólsins, segir stjórn-
arskrárfrumvarp stjórnlagaráðs 
of fjölþætt til að hægt sé að  bera 
það í einu lagi undir þjóðina til 
samþykkis eða synjunar. Þarna 
séu einfaldlega of mörg flókin og 
stefnumótandi atriði tekin saman 
á einn stað til að hægt sé að ætl-
ast til þess með sanngirni að þeim 
verði svarað af eða á.

Skúli átti sæti í stjórnlaganefnd 
sem skipuð var 2010 til að undir-
búa og standa að þjóðfundi um 
stjórnarskrármálefni og setja 
fram hugmyndir um nýja stjórn-
arskrá, en það var upphafið að því 
ferli sem skilaði stjórnarskrár-
drögunum. Hann og Ágúst Þór 
Árnason, deildarformaður laga-
deildar Háskólans á Akureyri, 
unnu umsögn um frumvarpið þar 
sem þessari skoðun er komið á 
framfæri.

„Þegar þjóðin hefur staðið 
frammi fyrir tillögum um nýja 
stjórnarskrá áður, hefur málið 
verið heldur einsleitt og spurning-
arnar afgerandi. Svo er ekki að 
þessu sinni. Núna er alls ekki sjálf-
gefið í hvaða átt þróa á og breyta 
stjórnarskránni,“ segir Skúli.

Formaður stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar Alþingis lagði til 
á fundi nefndarinnar á þriðjudag 
að frumvarpið í heild sinni yrði 
borið undir þjóðaratkvæði í sumar, 
ásamt með nokkrum afgerandi 
spurningum.

Skúli segir óhjákvæmilegt að 
skilgreina þau atriði sem nokkuð 
almenn samstaða er um að þurfi 
eða megi breyta. Þannig megi taka 
létta yfirferð á stjórnarskránni 
og stilla upp í eina breytingartil-
lögu sem hægt er með sanngirni 
að ætlast til að þjóðin segi já eða 
nei við,“ segir Skúli. „Auðvitað er 
þó matskennt hversu langt er hægt 
að ganga á þessum grundvelli.“ „Á 
hinn bóginn eru atriði sem þjóðin 
verður einfaldlega að fá að taka 
skýrari afstöðu til“ segir Skúli 
og nefnir eðli forsetaembættisins 
sem dæmi þar um. „Önnur atriði, 
t.d. gerbreytt kjördæma- og kosn-
ingaskipan eða grunnbreytingar 
á reglum um störf ríkisstjórnar 
hafa aldrei verið rædd eða skoðuð 

sérstaklega.  Það væri hvorki lýð-
ræðislegt né skynsamlegt að ýta 

þessum breytingum í gegn með 
þessum hætti.“   kolbeinn@frettabladid.is

Telur frumvarpið of flókið 
til að setja í þjóðaratkvæði
Nefndarmaður úr stjórnarskrárnefnd segir frumvarp að stjórnarskrá of flókið til að leggja í þjóðar-
atkvæðagreiðslu. Vill kjósa um grunnþætti. Ólýðræðislegt og óskynsamlegt sé að kjósa um órædd atriði.

STJÓRNLAGAÞING KOSIÐ Þjóðin kaus fulltrúa á stjórnlagaþing í nóvember 2010. Hæstiréttur úrskurðaði kosninguna ólöglega og 
Alþingi skipaði stjórnlagaráð, skipað þeim fulltrúum sem kosningu hlutu. Frumvarp þess á að leggja fyrir þjóðaratkvæði í sumar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

1. Hver er formaður efnahags- og 
viðskiptanefndar Alþingis?

2. Hvar sat maður fastur í snjó í bíl 
sínum matarlaus í tvo mánuði?

3. Konudagurinn markar upphaf 
nýs mánaðar í norræna tímatalinu, 
hvað heitir hann?

SVÖR

1. Helgi Hjörvar. 2. Nærri Umeå í Norð-
austur-Svíþjóð. 3. Góa.

Þjóðin hefur beðið nógu lengi
„Ég tel að þjóðin hafi beðið eftir þjóðfundi í 150 ár og nýrri 
stjórnarskrá í 70 ár og það sé nógu löng bið,“ segir Gísli 
Tryggvason lögfræðingur, sem sat í stjórnlagaráði. Hann 
gefur lítið fyrir þá gagnrýni að ræða þurfi frumvarpið frekar 
áður en um það verður kosið.

„Sumir hafa gagnrýnt það að eitthvað sé ekki nógu 
mikið rætt og annað illa rökstutt. Það er þá um að gera 
að nota tímann vel fram að þjóðaratkvæðagreiðslu og 
ræða frumvarpið. Ég minni á að það var þjóðkjör að baki 
stjórnlagaráðsins og allar umræður þar er að finna á netinu, bæði upptökur 
og uppskrifaðar. Það er því hægt að kynna sér allt sem þar fór fram. Við 
komumst að vel ígrundaðri niðurstöðu og samþykktum 25-0 að þetta væri 
góð stjórnarskrá, allavega betri en sú gamla.“

í miðbænum 
til sölu

Hótelrekstur

Viðskiptatækifæri á www.kontakt.is

50 herbergja gamalgróið hótel á góðum stað í miðbæ 
Reykjavíkur, sem hefur verið í góðum og vaxandi rekstri. 

Um er að ræða kaup á rekstri en ekki fasteign 
og möguleikar á stækkun. 

Skemmtilegt fyrirtæki með mikla framtíðarmöguleika.

Nánari upplýsingar hjá Guðna Halldórssyni 
í síma 414 1200, gudni@kontakt.is
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HÚSNÆÐISMÁL Neytendasamtökin 
krefjast þess að þeir sem vilja 
breyta verðtryggðum lánum 
í óverðtryggð fái að gera það 
með lágum tilkostnaði. Sam-
tökin leggja til að það verði gert 
með því að uppgreiðslugjald 
á neytendalánum verði bann-
að og að lántökugjald sé inn-
heimt eingöngu í formi fastrar 
krónutölu til að mæta raunveru-
legum kostnaði vegna umsýslu 
lánsins en ekki sem hlutfall af 
lánsupphæð. 

Jafnframt er lagt til að stimp-
ilgjald verði ekki lagt á breytt 
lán jafnvel þótt breytingar verði 
á lánsupphæðum og komi laga-
breyting til ef nauðsyn er.

 - ibs

Krafa Neytendasamtakanna:

Uppgreiðslu-
gjald bannað

RÚSSLAND, AP Vladimír Pútín, for-
sætisráðherra Rússlands, lofar því 
að kaupa ógrynnin öll af nýjum 
vopnum fyrir rússneska herinn 
verði hann kosinn forseti landsins 
á ný.

Tæplega hálfur mánuður er til 
forsetakosninga í Rússlandi. Sam-
kvæmt skoðanakönnunum getur 
Pútín átt von á um það bil 50 pró-
senta fylgi, en aðrir frambjóðendur 
fá varla meira en tíu prósent hver.

Pútín segir, í dagblaðsgrein 
sem birtist um helgina, að örygg-
is náttúruauðlinda Rússlands sé 
ekki gætt nógu vel. Þess vegna 

ætlar hann að verja 230.000 millj-
örðum rúblna, eða nærri 95.000 
milljörðum króna, næstu tíu árin 
til kaupa á meira en 400 langdræg-
um flugskeytum, meira en 600 
orrustuþotum, tugum kafbáta og 
þúsundum skriðdreka.

„Við megum ekki leiða neinn 
í freistni með veikleika okkar,“ 
skrifar Pútín í dagblaðið 
Rossískaja Gazeta.

Áform Bandaríkjamanna um 
að koma upp eldflaugavarnakerfi 
í Evrópu gera það að verkum, að 
mati Pútíns, að öflug vígvæðing 
Rússlands verði enn brýnni. - gb

Pútín býr sig undir forsetakosningar með loforðum um að verja náttúruauðlindir:

Boðar stórfellda vígvæðingu
ATVINNUMÁL Árið 2011 voru að 
meðaltali 12.700 manns án vinnu 
og í atvinnuleit. Það jafngildir 
7,1  prósenti vinnuaflsins og er 
nokkur lækkun frá árinu 2010, 
þegar 7,6 prósent voru atvinnu-
laus. Þetta kemur fram í tölum 
Hagstofu Íslands. 

Atvinnlausum fækkaði á milli 
ára um 1.000. 

Alls voru 180.000 á vinnumark-
aði árið 2011 og jafngildir það 
80,4 prósenta atvinnuþátttöku. 
Fjöldi starfandi var 167.300, eða 
74,7 prósent af vinnuaflinu. - kóp

80,4% atvinnuþátttaka:

Minna atvinnu-
leysi árið 2011

SAMFÉLAGSMÁL Framhaldsskóla-
nemar sem eiga foreldra frá öðru 
landi en Íslandi eru líklegri til að 
telja menningu sína og uppruna 
mikilvæga en börn sem eiga bara 
íslenska foreldra. 

Þetta er meðal fyrstu niður-
staðna viðamikillar rannsóknar 
á lífsviðhorfum og lífsgildi ung-
menna í fjölmenningarsamfélagi. 
Rannsóknin var kynnt á málstofu 
um framhaldsskólarannsóknir í 
síðustu viku. 

Um var að ræða fyrstu niður-
stöður rannsóknarinnar, sem er 
ekki enn lokið. Rannsóknin hefur 
verið lögð fyrir nemendur í fjór-
um framhaldsskólum en þrír til 
viðbótar taka þátt í henni. 

81 prósent ungmenna sagðist 
vera þeirrar skoðunar að menn-
ing og uppruni skipti þau miklu 
máli. Hlutfallið var 89 prósent 
hjá nemendum sem bjuggu hjá 
foreldrum í blandaðri sambúð, 
þar sem annað foreldri kemur frá 
öðru landi, en 79 prósent hjá þeim 
ungmennum sem bjuggu hjá for-
eldrum af íslenskum uppruna. 

Gunnar J. Gunnarsson, Gunnar 
E. Finnbogason, Hanna Ragnars-

dóttir og Halla Jónsdóttir hafa 
unnið að rannsókninni. Hún 
hófst haustið 2010 og er skipu-
lögð til þriggja ára. Byggt er á 

þverfaglegri nálgun mismunandi 
fræða og margar rannsóknarað-
ferðir verða notaðar til að fá sem 
fjölbreyttastar niðurstöður.  - þeb

Hærra hlutfall hjá ungmennum sem alast upp hjá erlendum foreldrum en öðrum:

Telja uppruna frekar skipta máli

UNGLINGAR Rannsóknin hófst haustið 2010 og er til þriggja ára. Niðurstöðurnar nú 
eru aðeins lítið brot af þeim upplýsingum sem óskað er eftir. NORDICPHOTOS/GETTY

SAMGÖNGUR Tvöfalt fleiri far-
miðar og strætókort voru seld á 
netinu í janúar en á sama tíma 
í fyrra. 

Þá hefur heimsóknum á vef 
Strætó fjölgað um 45 prósent 
eftir að nýtt rauntímakort var 
þar tekið í notkun. Á rauntíma-
kortinu er staðsetning vagna 
uppfærð á tíu sekúndna fresti 
fyrir tilstilli GPS-búnaðar í 
vögnunum. 

Unnið er að nýrri útgáfu af 
leiðarvísi og viðbótum fyrir 
flestar gerðir snjallsíma. Þann-
ig munu viðskiptavinir Strætó 
geta fylgst með ferðum vagna 
og séð nákvæmlega hvenær 
vagn er væntanlegur. 

 - þeb

Mikil fjölgun hjá Strætó: 

Tvöfalt fleiri 
kaupa á netinu

PÚTÍN er spáð um það bil 50% fylgi í 
forsetakosningum eftir hálfan mánuð.

NORDICPHOTOS/AFP

VEISTU SVARIÐ?
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KJARAMÁL Alls 63 kjaradeilum var 
vísað til ríkissáttasemjara á árinu 
2011. Aðeins einu sinni hefur fleiri 

málum verið 
vísað til embætt-
isins á einu ári.

Þetta er meðal 
þess sem fram 
kemur í árs-
skýrslu ríkis-
sáttasemjara 
fyrir árið 2011. 
Auk þeirra mála 
sem vísað var 
til embættisins 

voru fjórar óleystar deilur á borði 

þess í upphafi ársins. Því voru alls 
67 kjaradeilur teknar til meðferðar 
hjá ríkissáttasemjara árið 2011.

Í deilunum 67 voru samning-
ar síðar felldir í atkvæðagreiðslu 
í einungis fimm tilfellum. Deil-
urnar leystust þó allar síðar á 
árinu með samþykktum samningi. 
Stærstum hluta málanna lauk með 

samþykktum samningi í fyrstu til-
raun eða alls 52 málum. Önnur mál 
voru leyst með sérstöku samkomu-
lagi, samningum án beinnar aðildar 
sáttasemjara eða þá að málin voru 
dregin til baka eða talin ótæk til 
sáttameðferðar.

Á síðustu tíu árum hefur fjöldi 
mála sem vísað er til embættisins 
ekki farið yfir 40 mál utan ársins í 
fyrra. Árin 2000 og 2001 var hins 
vegar 44 málum og 53 málum vísað 
til embættisins. Árið 1997 var aftur 
á móti hið annasamasta í sögu emb-
ættisins en þá var 101 máli vísað til 
þess. - mþl

Aðeins einu sinni hefur fleiri málum verið vísað til ríkissáttasemjara en árið 2011:

Annasamt ár hjá ríkissáttasemjara

VIÐSKIPTI Áfrýjunarnefnd sam-
keppnismál hefur staðfest 
ákvörðun Samkeppniseftirlits-
ins um að sekta Langasjó um 80 
milljónir króna.

Langisjór er móðurfélag Síldar 
og fisks og Matfugls. Samkeppnis-
eftirlitið sektaði fyrirtækið í 
nóvember vegna ólöglegs samráðs 
um smásöluverð Bónuss og afslátt 
frá því. Áfrýjunarnefndin segir 
brotin varða umfangsmikil við-
skipti og að með hliðsjón af heild-
arveltu Langasjávar telji hún ekki 
efni til að hrófla við ákvörðun um 
fjárhæð sektar. - óká

Brutu lög með samráði:

80 milljóna sekt 
er látin standa

Í BÓNUS Neytendur voru blekktir 
í tengslum við forverðmerkingar á 
kjötvörum, segir Samkeppniseftirlitið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MAGNÚS 
PÉTURSSON

kjaramálum var 
vísað til ríkis-
sáttasemjara á 
síðasta ári. 
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Áhrif flugs 
á Íslandi 

Hafa flugsamgöngur meiri áhrif á eyríki langt úti í Atlantshafi en ríki á meginlandi 
Evrópu? Hver eru áhrif flugs á Íslandi? Að undanförnu hefur hið þekkta 
rannsóknarfyrirtæki Oxford Economics unnið að úttekt á efnahagslegum 
áhrifum flugstarfsemi í 55 löndum um allan heim í samstarfi við IATA, 
Alþjóðasamtök flugfélaga. Nú er skýrslan um Ísland komin út og á fundinum 
verða athyglisverðar niðurstöður hennar kynntar undir fundarstjórn hinnar 
góðkunnu sjónvarpskonu Þóru Arnórsdóttur. 

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:

Efnahagslegur ábati af flugrekstri á Íslandi 
Kynning á niðurstöðum skýrslu Oxford Economics 
Julie Perovic, hagfræðingur IATA
 
Pallborðsumræður um efni skýrslunnar
Steingrímur J. Sigfússon, efnahags- og atvinnumálaráðherra
Pétur K. Maack, flugmálastjóri
Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia
Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group

Fáið nýjustu upplýsingar um samgöngumál á Íslandi beint í æð.

Vinsamlega skráið þátttöku á info@saf.is. Aðgangur er ókeypis.  

Morgunverðarfundur á Hilton Reykjavík Nordica, 
fimmtudaginn 23. febrúar kl. 8:30-9:45. 
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SAMGÖNGUR Stéttarfélagið Fram-
sýn á Húsavík telur mikilvægt 
að framkvæmdir við Vaðlaheið-
argöng hefjist hið fyrsta. Það 
sé í ljósi þess að fullnægjandi 
gögn um kostnað og rekstur 
ganganna liggi fyrir og að fram-
kvæmdin verði fjármögnuð með 
veggjöldum. 

Fram kemur í ályktun frá 
félaginu að gerð ganganna skipti 
gríðarlega miklu máli fyrir veg-
farendur um þjóðveg 1, þjónustu-
svæðið við Eyjafjörð og atvinnu-
uppbyggingu í Þingeyjarsýslum.

Þá gagnrýnir félagið „óvandað-
an og órökstuddan málaflutning“ 
í kringum framkvæmdina. - sv

Framsýn á Húsavík ályktar:

Stéttarfélag vill 
göng sem fyrst

Byggingarvísitala hækkar
Vísitala byggingarkostnaðar um 
miðjan febrúar hækkaði um 1,6 
prósent frá fyrra mánuði. Verð á inn-
fluttu efni hækkaði um 3,2 prósent, 
en á innlendu efni um 0,6 prósent. 
Vinnuliðir hækkuðu um 1,7 prósent 
vegna samningsbundinna hækkana. 
Þetta kemur fram hjá Hagstofu 
Íslands.

EFNAHAGSMÁL

Fjöltengi hafði ofhitnað
Allt tiltækt slökkvilið var sent að 
Sendibílastöðinni hf. við Klettagarða 
í gærmorgun vegna reyks. Þegar 
slökkvilið kom á staðinn var enginn 
eldur laus heldur hafði fjöltengi 
ofhitnað svo að rauk úr. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

LÖGREGLUMÁL Hópur ungmenna 
réðst á ungan mann fyrir utan 
verslun við Arnarbakka í Breið-
holti í gærkvöldi. 

Ungmennin munu hafa haft í 
hyggju að innheimta skuld vegna 
fíkniefna af unga manninum sem 
ráðist var á. 

Þegar lögregla kom á staðinn 
var hópurinn flúinn af vettvangi, 
en sá sem ráðist var á var fluttur 
á slysadeild til aðhlynningar. 
Hann hlaut einhverja áverka en 
var ekki alvarlega slasaður. 

  - þeb

Hópur ungmenna í Breiðholti:

Réðust á mann 
vegna skuldar

BÓLUSETT Þetta indverska barn fékk 
bóluefni gegn lömunarveiki hjá sjálf-
boðaliða. Gríðarlegur árangur hefur 
náðst í baráttunni við sjúkdóminn.

NORDICPHOTOS/AFP
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F
eluleikur Ólafs Ragnars Grímssonar forseta gagnvart 
fjölmiðlum, sem biðja um skýr svör um það hvort for-
setinn hyggist bjóða sig fram á ný eða ekki, er gagn-
rýni verður og embætti forsetans sízt til sóma.

Þeim sem hlýddu á áramótaávarp forsetans bland-
aðist fæstum hugur um að hann hefði tekið ákvörðun um að 

gefa ekki kost á sér til emb-
ættisins á ný í kosningunum 
næsta sumar. Fljótlega kom þó 
fram sú kenning, byggð á rýni 
í texta ræðunnar, að forsetinn 
hefði skilið eftir þá glufu að 
gefa kost á sér á ný, fengi hann 
áskoranir um slíkt. Í framhaldi 
af þessu var hrundið af stað 

söfnun undirskrifta undir hvatningu til forsetans um að gefa 
kost á sér fimmta kjörtímabilið.

Þetta hefur orðið til þess að fjölmiðlar hafa leitað eftir 
skýrum svörum forsetans um það hvað áramótaávarpið hafi í 
rauninni þýtt. Og eins gaman og forsetanum getur þótt að vera 
í fjölmiðlum, bregður nú svo við að hann gefur engin svör og 
forðast hljóðnemana eins og heitan eldinn. Meira en sex vikur 
eru frá því að áramótaræðan var haldin og enn sitjum við uppi 
með textaskýringar annarra en Ólafs Ragnars Grímssonar – og 
óvissu um það hvað hann ætlast fyrir.

Í tilefni af þeirri sérkennilegu stöðu, sem komin var upp 
með undirskriftasöfnuninni, endurtóku Fréttablaðið og Stöð 
2 spurningu úr fyrri skoðanakönnun miðlanna, þar sem spurt 
var hvort fólki fyndist að Ólafur Ragnar ætti að gefa kost á 
sér á nýjan leik. Niðurstaðan var sú að rúmur meirihluti, ívið 
fleiri en fyrir áramót, telja að forsetinn eigi að gefa kost á sér 
á ný. Þetta er þó miklu minni stuðningur en forseti, sem hefði 
setið á friðarstóli og rækt skyldur sínar sem sameiningartákns, 
myndi fá og svigrúmið fyrir öflugan mótframbjóðanda augljós-
lega talsvert. Gangurinn í undirskriftasöfnuninni hlýtur líka 
að hafa valdið forsvarsmönnum hennar vonbrigðum.

Staðreyndin er sú, að fullt tilefni gæti verið til þess að 
trúverðugur mótframbjóðandi skoraði Ólaf Ragnar Gríms-
son á hólm í kosningunum í sumar – ef hann gefur kost á sér 
áfram. Annars vegar hefur hann þróað forsetaembættið með 
umdeilanlegum hætti, ekki sízt með beitingu málskotsréttarins 
og pólitískum yfirlýsingum sem gengið hafa þvert á stefnu 
stjórnvalda. Hins vegar orka ýmis ummæli hans og gjörðir í 
aðdraganda hrunsins tvímælis, eins og rakið var í rannsóknar-
skýrslu Alþingis.

Með því að viðhalda óvissunni um áform sín spillir forsetinn 
hins vegar fyrir hugsanlegum mótframbjóðendum. Það verður 
að sjálfsögðu að vera klárt hvað hann ætlar að gera, áður en 
aðrir fara að tilkynna framboð.

Þessi framkoma forsetans er ekki aðeins ókurteisi við þjóð-
ina, eins og Róbert Marshall alþingismaður orðaði það um 
helgina. Þetta er pólitísk refskák af því tagi sem stjórnmála-
maðurinn Ólafur Ragnar Grímsson hefði verið fullsæmdur af, 
en sómir ekki embætti forseta Íslands.
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HALLDÓRÓlafur Þ. 
Stephensen
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SKOÐUN

Róttækrar hugsunar er þörf til að 
endurskipuleggja lífeyriskerfi lands-

manna. Í ljósi reynslunnar þarf að endur-
skoða alla stefnumótun og lagaumgjörð. 
Fólki mislíkar að fjármun-
ir þess séu háðir duttlungum 
markaðar í þeim mæli sem nú 
er, en ekki nýttir til markvissr-
ar uppbyggingar á innviðum 
samfélagsins eins og gert var í 
meiri mæli fyrr á tíð.

Þá er augljóst að lífeyris-
sjóðakerfið í núverandi mynd 
er orðið of stórt fyrir íslenska 
hagkerfið. Lífeyrissjóðirnir 
fjárfesta fyrir um 120 milljarða 
á ári. Helminginn mega þeir 
fara með úr landi, svo fram-
arlega sem gjaldeyrisforðinn 
leyfir. Hinn helminginn verða 
þeir að fjárfesta hér heima. 
Það geta þeir gert hjá ríki og 
sveitarfélögum, sem að mínum 
dómi er heppilegasti kosturinn. En eftir-
spurn opinberra aðila eru takmörk sett 
og má hugsa sér að hluti þess fjármagns 
sem fólk leggur til lífeyris, og byggir 
á sjóðsmyndun, fari til fjárfestinga í 
atvinnulífinu. 

Ég tel hins vegar að blandan í okkar 
lífeyriskokteil þurfi að breytast hvað 
varðar ráðstöfun iðgjalda og aðra fjár-
mögnun á kerfinu. Að mínu mati þarf að 

minnka hina markaðsvæddu 
sjóðsmyndun. Ég tel að falla 
eigi frá fyrri áformum um 
að draga markvisst úr vægi 
almannatrygginga í lífeyris-
kerfinu. Almannatryggingar 
mætti fjármagna að hluta til 
með iðgjöldum sem rynnu til 
Almannatrygginga en einnig 
með skattfé. Drýgstur hluti 
þess fjár gæti komið úr nýjum 
Auðlindasjóði sem um er rætt 
að setja á laggirnar. 

En svo að það sé sagt alveg 
skýrt: Nýtt kerfi á ekki að 
byggja á afturvirkri skerð-
ingu fyrri kerfa. Um þau 
samdi fólk og verður að geta 
gengið að þeim rétti vísum 

sem það iðulega fórnaði kauphækkunum 
til að öðlast. Það breytir því ekki að líf-
eyriskerfin verða að koma til endurskoð-
unar inn í framtíðina og ber að fagna 
þeirri umræðu sem nú er hafin í þessa 
veru.

Lífeyriskerfið þarf að endurmeta
Lífeyris-
sjóðir

Ögmundur 
Jónasson
innanríkisráðherra

Ég tel að falla 
eigi frá fyrri 
áformum 
um að draga 
markvisst úr 
vægi almanna-
trygginga í 
lífeyriskerfinu.

Mest seldu vítamín í Bretlandi og hafa hlotið hin virtu verðlaun „
The Queen´s award for enterprise“ við hlustum!

Af eða á
Fá mál hafa komið fram jafn sérkenni-
leg að undanförnu og meint uppsögn 
Gunnars Þ. Andersen. Það virðist 
dagamunur á því hvort Gunnari hafi 
verið sagt upp eða ekki og hvert nýtt 
viðtal við Aðalstein Leifsson, stjórnar-
formann FME, gerir ekkert annað en 
að flækja málið. Gunnari var gefinn 
einn virkur dagur til að svara greinar-
gerð um eigið hæfi, 
þar sem hæfi hans var 
eiginlega ekki dregið í 
efa, en samt og þó, það 
var matskennt, en samt 
mun enginn standast 
matið, en hann á að 
fara, eða nei, það er 
ekki búið að ákveða 

það, en komdu samt með andmælin 
þín, því við ætlum að láta þig fara.

Fagmennska fyrirmunuð?
Þetta vekur upp þær spurningar 
hvort íslenskri stjórnsýslu sé fyrir-
munað að sýna 
fagmennsku. Er 
virkilega ekki hægt 
að láta forstöðu-
mann ríkisstofnunar 
vita að starfskrafta 
hans sé ekki óskað 
lengur á einhvern einfaldari hátt? Eða 
bæjarstjóra í Kópavogi? Eða tilvonandi 

forstjóra Bankasýslunnar? Það 
liggur við að það sé hending 
ef mannabreytingar hjá ríkinu 
enda ekki í eintómu klúðri. 

Rök og víglínur
Umsagnir um frumvarp um skattfrelsi 
IPA-styrkja ESB hér á landi komu úr 
ólíkum áttum og með misjöfnum 
rökum. Félag endurskoðenda fór 
ítarlega yfir hugsanleg neikvæð áhrif 
sem lögin gætu haft á samkeppnis-
stöðu innlendra aðila, varðandi IPA-
verkefni, vegna ýmiss konar gjalda og 
skatta. Bændasamtökin og LÍÚ eru 
alfarið mótfallin frumvarpinu, en rök 
þeirra eru alveg óháð sköttum eða 
skattfrelsi. Styrkirnir feli í sér „óeðli-

lega“ og „óásættanlega“ aðlögun. Það 
er sennilega langt þangað til Brussel 
gerir bændum og útvegsmönnum til 
hæfis.

kolbeinn@frettabladid.is, 
thorgils@frettabladid.is

Ólafur Ragnar Grímsson þarf að svara skýrt:

Forseti í feluleik
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Unglingar í Reykjavík sýna 
okkur á hverjum degi hvað 

þeir eru frábærir. Þeir bæta sig í 
námi ár frá ári, þeir eru skapandi 
og meðvitaðir. Þeir segja nei við 
vímugjöfum og vekja athygli um 
heim allan fyrir stöðugar fram-
farir þegar kemur að heilbrigðu 
líferni. Þeir eru langflestir í 
skipulögðu frístundastarfi utan 
skóla. Unglingar í Reykjavík eiga 
skilið bestu hugsanlegu tækifæri 
til náms og félagsstarfs. Það er 
okkar að tryggja það.

Hjartað í skólastarfinu
Okkur í meirihluta borgarstjórn-
ar þykir vænst um það sem stund-
um er nefnt hjartað í skólastarf-
inu, verkefni sem styrkja innra 
starf skólanna, skólastarfið sjálft. 
Þangað á fjármagnið að fara. Við 
viljum skapa svigrúm til fag-
legrar uppbyggingar. Ábyrgir 
stjórnmálamenn velja þá leið sem 
kemur sér best fyrir börn og ung-
linga. Allar breytingar reyna á 
en það skiptir mestu fyrir börn 
og unglinga að þær gangi vel. Við 
undir búning breytinga höfum við 
hlustað á áhyggjur og óskir ung-
linganna. Uppbyggileg gagnrýni 
og vel ígrundaðar ábendingar ung-
linganna hafa gert mikið gagn. 
Þær lúta að samgöngum, félags-
starfi, kennsluháttum, náms-
framboði, námsmati og hvern-
ig skapa megi góðan skólabrag í 
nýrri, sameinaðri unglingadeild. 
Unglingar vilja bestu mögu-
lega menntun fyrir framtíðina. 
Þeir leggja áherslu á að kennar-
ar á unglingastigi séu sérhæfðir 
í sínum kennslugreinum. Þeim 
er líka annt um lýðræði og vilja 
sameiginlegt unglingaráð svo 
raddir allra heyrist í nýju skóla-
samfélagi. Það er okkar verkefni 
að koma til móts við þessar óskir. 
Og það hefur gengið vel.

Breytingar
Haustið 2010 hóf Reykjavíkurborg 
skipulagsbreytingar í skóla- og frí-
stundastarfi sínu. Ástæðan var ein-

föld. Mikið hafði verið skorið niður 
í innra starfi skóla og mat fagfólks 
að þolmörkum væri náð. Undir-
búningur var viðamikill með við-
tölum við rúmlega 100 stjórnendur, 
hverfafundir og rýnihópar skóla-
fólks og foreldra skoðuðu leiðir til 
hagræðingar. Unnið var 
út frá einfaldri forsendu: 
Ef breyting á skólastarfi 
er til góðs fyrir börnin, 
unglingana, skólastarf-
ið og borgarsjóð, skyldi 
hún skoðuð með opnum 
huga.

Þegar farið var yfir 
ábendingar var áberandi 
hve margir sáu ókosti 
við fámennar unglinga-
deildir. Því samþykkti 
borgarstjórn breytingar 
í sunnanverðum og norð-
anverðum Grafarvogi, 
sem og í skólahverfi 
Hvassaleitis.

Nemendafækkun 
hefur verið nokkuð jöfn 
í Grafarvogi á undan-
förnum árum og fyrirséð að svo 
verði áfram. Í Hamra- og Húsa-
skóla eru mjög fámennar ung-
lingadeildir með aðeins rúmlega 
150 unglingum samtals í þremur 
efstu bekkjum. Fjölmörg fagleg 
rök styðja sameiningu svo lítilla 
unglingadeilda. Þannig má skapa 
fjölbreyttari valgreinar fyrir ung-
lingana, efla fagþekkingu kenn-
ara og aðra sérþekkingu sem teng-
ist aldurshópnum, efla samvinnu 
kennara, styrkja félagslíf og ung-
lingamenningu. Til verður öflugri 
skóli með fleiri tækifærum fyrir 
unglinga til að blómstra og rækta 
sína hæfileika.

Hagræðing í umgjörð 
eða innra starfi?
Á síðustu þremur árum hafa 
sveitarfélögin í landinu hagrætt 
um 12 milljarða króna í skóla- 
og frístundastarfi. Í Reykjavík 
var haustið 2010 komið að sárs-
aukamörkum þess að skera frek-
ar niður í innra starfi skólanna. 
Því var farin sú leið að horfa til 
breytinga á skólagerðum, stjórnun 
og ytra skipulagi skóla. Leik- 
og grunnskólar í borginni eru 
fámennir samanborið við stærstu 
sveitarfélög landsins. En íbúar 
krefjast þess að þeir njóti hag-
kvæmni stærðarinnar. Hér verð-

ur því að leita jafnvægis og horfa 
á heildarmyndina. 

Bestu lausnirnar eru þær sem 
sameina faglegan metnað okkar 
fyrir hönd skólastarfs barna og 
unglinga í Reykjavík og draga 
jafnframt úr rekstrarkostnaði. 

Einungis þannig getum 
við haldið áfram að efla 
okkar góða skólastarf. 
Þessi leið er ekki hafin 
yfir gagnrýni, en við 
vorum ekki kosin til að 
velja auðveldustu leið-
ina.

Á þessu ári nemur 
ávinningur af rekstrar-
hagræðingu í skólastarfi 
tæplega 140 milljónum 
króna, en mun aukast 
þegar breytingarnar 
eru að fullu komnar til 
framkvæmda á næsta 
ári. Þetta eru töluverðir 
fjármunir sem skila sér 
strax til innra starfs 
skólanna næstu árin: til 
þróunarverkefna, bóka-

safna, mötuneyta, búnaðarkaupa 
og margs fleira sem setið hefur á 
hakanum undanfarin ár. 

Við vitum hvað við höfum 
en ekki hvað við fáum
Við höfum sterka sannfæringu 
fyrir því að nemendum farnist 
betur í stærra samfélagi unglinga. 
Sú sannfæring byggir á reynslu, 
mati og úttektum og við deilum 
henni með reynslumiklum skóla-
stjórum og kennurum, en líka for-
eldrum. Unglingarnir sjálfir sýna 
fram á að þeim líður vel í stærra 
samfélagi jafnaldra sinna, mæl-
ingar á líðan, einelti og námsár-
angri benda til þess. Áhyggjur 
foreldra eru engu að síður skiljan-
legar. Fæstir eru hrifnir af breyt-
ingum á námsumhverfi barna 
sinna. En reynslan sýnir okkur, 
hér heima sem og erlendis, að fag-
legt starf er í engri hættu. Breyt-
ingarnar þurfa hvorki að leiða til 
verri líðunar nemenda né slakari 
námsárangurs og geta þvert á móti 
haft áhrif til góðs.

Ég tel að við verðum öll að setja 
börnin okkar og unglingana í for-
gang og leggjast á eitt til að sá góði 
undirbúningur að breytingunum 
gangi eftir og nýtist sem best. Það 
er best fyrir börn og unglinga í 
Reykjavík.

Unglingar í Reykjavík 
eiga það besta skilið

Fjölmiðlar hafa nýlega fjallað 
um lán sem íslenskir bankar 

veittu til kaupa á eigin bréfum á 
árunum fyrir bankahrun.

Lán sem óskyldur aðili veitir 
til kaupa á hlutabréfum í banka 
hefur engin áhrif á eignir eða 
skuldir bankans. Ef bankinn lánar 
til kaupanna gegnir allt öðru máli. 
Kaupandinn fær peningana að 
láni úr bankanum og borgar selj-
anda. Peningarnir færast úr bank-
anum í hendur seljanda.

Eignahlið bankans rýrnar sem 
nemur lánsupphæð nema eðlileg 
veð séu tekin í ótengdum eignum 
kaupanda sem hlaut lánið.

Lán banka til kaupa á eigin 
bréfum án eðlilegra veða í ótengd-
um eignum minnka eignirnar 
sem eru til skiptanna fyrir alla 
kröfuhafa bankans og veikja þar 
með eiginfjárgrunn. Lánþegi fær 
hlutabréf gegn engu endurgjaldi 
á kostnað allra annarra kröfu-
hafa, bæði lánardrottna og hlut-
hafa. Lánþegi nýtur hagnaðar ef 
vel gengur en tekur ekki á sig tap, 
tapið lendir á öðrum kröfuhöfum.

Lán banka til útvaldra aðila 
sem kaupa hlutabréf bankans 
fyrir andvirði lánsins án þess að 
bankinn taki eðlileg veð í ótengd-
um eignum er því augljóslega 
fjárdráttur, bankinn greiðir fyrir 
bréfin án endurgjalds frá lánþega. 
Lánþegi eignast hlutabréf á kostn-
að annarra kröfuhafa.

Stjórnendur banka sem lána 
útvöldum án eðlilegra veða í 
ótengdum eignum til kaupa á 
hlutabréfum á sama tíma og þeir 
afla bankanum fjár stunda einn-
ig fjárdrátt nema þeir geri grein 

fyrir rýrnun eigna bankans sem 
samsvarar veðlausa láninu. Ef 
stjórnendur banka sem skráður 
er á markað gera ekki grein fyrir 
eignarýrnun í uppgjöri bankans 
þá hindra þeir einnig eðlilega 
verðmyndun með hlutabréf og 
skuldabréf bankans.

Lán banka til útvaldra innherja 
til kaupa á bréfum bankans án 
eðlilegra veða í ótengdum eign-
um getur því eftir atvikum falið 
í sér fjárdrátt, fjársvik og jafnvel 
fleiri brot.

Banki getur ekki tekið fullt veð 
í eigin bréfum ef hann lánar til 
kaupa þeirra þó þau gangi kaup-
um og sölum á markaði. Bréfin 
rýrna strax og þau eru keypt með 
láni frá bankanum því þá stendur 
minna eftir í bankanum.

Upplýstur kaupandi kaupir þau 
aldrei nema á lægra verði, veðið 
er ófullnægjandi.

Banki getur keypt upp kröfu á 
sjálfan sig samkvæmt lögum, sam-
þykktum bankans og samningum 
við lánadrottna, til dæmis með 
kaupum á eigin hlutabréfum. En 
þá fellur krafan niður. Ef útvaldir 
innherjar fá lán án eðlilegra veða 
í ótengdum eignum og kaupa upp 
kröfu á banka frá þriðja aðila og 
krafan stendur eftir í nafni hinna 
útvöldu eignast þeir kröfu á bank-
ann með peningum bankans án 
þess að hafa lagt nokkuð fram. 
Slíkt er í besta falli gjafagjörn-
ingur á kostnað annarra kröfu-
hafa bankans og í versta falli fjár-
dráttur.

Allar sömu röksemdir gilda ef 
útvaldir fá lán án eðlilegra veða í 
ótengdum eignum til að greiða upp 
lán frá óskyldum aðilum sem hvíla 
á bréfum hinna útvöldu. Peningar 
bankans renna þá úr bankanum til 
fyrri lánveitenda. Útvaldir „eig-
endur“ bréfanna halda eftir bréf-
unum án þess að hafa lagt nokkuð 
fram, aðrir kröfuhafar bankans 
borga.

Fyrir utan hugsanleg lagabrot 
standast lán banka til kaupa á 
eigin bréfum engin rök. Banki 
getur ekki lánað með veði í kröfu 
á sig sjálfan.

Það er ekki hægt, bankinn getur 
aldrei innheimt sjálfan sig.

Forgangskrafa banka (lán) til 
kaupa á víkjandi kröfu í sjálfum 
sér (hlutabréf) án eðlilegra veða 
í ótengdum eignum stenst engin 
lögmál bókhalds, viðskipta- eða 
hagfræði. Hún er jafn fáránleg og 
ávísun á kanínu í tómum hatti.

Ávísun á tóman hatt

Menntamál

Oddný S
turludóttir
borgarfulltrúi og 
formaður skóla- og 
frístundaráðs

Við höfum 
sterka sann-
færingu 
fyrir því að 
nemendum 
farnist 
betur í stærra 
samfélagi 
unglinga.

Fjármál

Sveinn 
Valfells
eðlisfræðingur og 
hagfræðingur

Fyrir utan hugs-
anleg lagabrot 

standast lán banka til 
kaupa á eigin bréfum 
engin rök.

* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar.                                                                                         

Komdu í kaffi á 

greiðslukjörin

nýttu verðmætin
í gamla bílnum

við  kaupum hann
kaupir þú nýjan

milli kl. 9 og 17 

skoðaðu 

Komdu í kaffi og spjallaðu við okkur. Segðu okkur
hvað þú ert að pæla og við finnum örugglega 

hagstæða fyrirtækjalausn fyrir þig.

Notaðu sérþjónustu atvinnubíla Ford

Verð með vsk. frá 5.990.000 kr. (áður 6.590.000 kr.)    

FordTransit 8-9 sæta 
fyrir leigubílstjóra / bílaleigur
FordTransit 14-18 sæta 
fyrir hópferðaleyfishafa
FordTransit 6 sæta 
með palli, fyrir vinnuflokka

Verð án vsk. frá 4.772.908 kr. (áður 5.250.996 kr.)

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000   |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   |   ford.is 

FordTransit

Stilltu klukkuna að kvöldi og þú 
byrjar daginn heitur að morgni. 
Tímastillanleg olíumiðstöð er 
staðalbúnaður í Transit. Vertu í 
hópi þeirra bestu. Kauptu Ford.

Standard heitur alla morgna 
       

Verð án vsk. frá 3.338.645 kr. (áður 3.577.690 kr.)
Ford Transit sendibíll

Ford Transit Connect sendibíll
Verð án vsk. frá 2.382.470 kr. (áður 2.541.833 kr.)

Verð með vsk. frá 4.190.000 kr. (áður 4.490.000 kr.)

Verð með vsk. frá 2.990.000 kr. (áður 3.190.000 kr.)

Ford Transit fjórhjóladrifinn (AWD) sendibíll    FoFF rdrr TranTT

300.000 kr. lækkun

600.000 kr. lækkun

200.000 kr. lækkun



14 21. febrúar 2012  ÞRIÐJUDAGUR

Á undanförnum dögum og 
vikum hefur töluvert verið 

rætt og ritað um nýjan Land-
spítala við Hringbraut. Eins og 
við er að búast eru ekki allir ein-
huga um þetta verkefni og steyt-
ir þar á ýmsu s.s. fjármögnun, 
staðsetningu, umferð, aðgengi, 
bílastæðum og skipulagi byggð-
ar í borginni. Það er mikilvægt 
að umræðan sé lífleg og þar séu 
allir þættir skoðaðir, skeggræddir 
og til lykta leiddir. Þannig tryggj-
um við bestu mögulegu útkomu 
fyrir okkur sjálf, en þjóðin er 
helsti hagsmunaaðili að nýjum, vel 
búnum og vel mönnuðum spítala.

Staðsetningin er löngu ákveðin 
og henni verður ekki breytt héðan 
af, til þess er undirbúningsvinn-
an komin of langt. Við höfum ekki 
efni á að byggja ekki nýjan spít-
ala, hann er okkar brýnasta for-
gangsmál. Núverandi húsakost-
ur er genginn sér til húðar, hann 
hefur þjónað vel en nú er mál að 
linni. Sem innlagnastjóri Land-

spítala í tæp fimm ár fæst ég á 
hverjum degi við flókin úrlausn-
arefni sem mörg hver verða mun 
auðveldari á nýjum spítala. Þar 
vegur þyngst að þörfin fyrir ein-
býli með aðgengi að sér salerni 
hefur snaraukist á örfáum árum. 
Nú eru aðeins örfá einbýli á hverri 
legudeild og enn eru í notkun 
sjúkrastofur fyrir sex einstak-
linga. Ástæðurnar fyrir vaxandi 
þörf fyrir einbýli eru nokkrar og 
eru þær tíundaðar hér til fróðleiks 
– listinn er þó ekki tæmandi:
 1. Sjúklingar sem koma erlend-

is frá og hafa verið á sjúkra-
húsi þar á síðustu sex mán-
uðum þurfa einangrun vegna 
svonefndrar MÓSA varúðar. Í 
stuttu máli erum við að verj-
ast bakteríum sem eru ónæm-
ar fyrir öllum helstu sýklalyfj-
um og landlægar á mörgum 
sjúkrahúsum erlendis. Ein-
angrun er aðeins aflétt ef sýni 
eru neikvæð, en ræktun getur 
tekið 2-4 daga.

 2. Fjöldi fólks með langvinn 
heilsufarsvandamál ber í sér 
bakteríu sem myndar hvata 
(ESBL) sem brjóta niður lyf 
í mikilvægasta sýklalyfja-
flokknum, en þetta fólk þarf 
einbýli og sér salerni í hvert 
sinn sem það leggst inn á 
sjúkrahús.

 3. Nokkur hópur sjúklinga með 
langvinna sjúkdóma ber í sér 
ónæma bakteríu sem nefnist 
VRE, en þeir þurfa einbýli og 
sér salerni þegar þeir leggjast 
inn á sjúkrahús.

 4. Á hverju ári gengur yfir far-
aldur svonefndrar Nórósýk-
ingar sem er bráðsmitandi 
iðrasýking. Hún fer eins og 
eldur í sinu um sjúkradeildir 
þar sem fjölbýli eru og fólk 
deilir salerni. Þeir sem veikj-
ast af Nóró þurfa einbýli og 
sér salerni á meðan veikindin 
vara og í a.m.k. 48 tíma eftir 
að einkenni eru gengin yfir.

 5. Inflúensa gengur á hverjum 
vetri – af mismiklum þunga. 
Þeir sem leggjast inn og eru 
grunaðir um inflúensu þurfa 
einbýli og sér salerni í 48 tíma 
eftir að gjöf inflúensulyfja 
hefst.

 6. Upp geta komið faraldrar smit-
sjúkdóma sem krefjast ein-
angrunar sjúklinga á einbýli 
með sér salerni s.s. svínainflú-
ensa og mislingar.

 7. Sjúklingum sem fá sýklalyf 
er hætt við að fá iðrasýkingu 
sem nefnist CDTA. Þeir þurfa 
einbýli og sér salerni á meðan 
hún gengur yfir.

 8. Ónæmisbældir einstaklingar, 
t.d. líffæraþegar og fólk í 

þungum lyfjameðferðum 
vegna blóðsjúkdóma, þurfa að 
vera í svonefndri varnarein-
angrun á einbýli með sér sal-
erni, stundum í margar vikur.

 9. Sjúklingar sem eru mjög mikið 
veikir og/eða deyjandi þurfa 
einbýli.

10. Veik börn þurfa í flestum til-
fellum einbýli.

11. Sjúklingar með bráðarugl og 
atferlistruflanir þurfa einbýli.

12. Sjúklingar með alvarlega geð-
sjúkdóma þurfa oftast einbýli.

Listinn er lengri og í rauninni 
er það þannig að langflestir þeirra 
sem þurfa að dvelja á sjúkrahúsi 
nú á tímum þurfa á einbýli að 
halda. Af þessu má glögglega sjá 
að skipulag þeirra sjúkradeilda 
sem Landspítalinn hefur yfir að 
ráða er ófullnægjandi nú á árinu 
2012. Á nútíma sjúkrahúsi þurfa 
allar sjúkrastofur að vera einbýli 
með salerni. Þar ráða sýkinga-
varnasjónarmið og sú staðreynd 
að nú á dögum liggur fólk ekki á 
spítala nema það þurfi sérhæfða 
sjúkrahúsþjónustu og geti sjúk-
dómsins/aðgerðarinnar eða færni 
sinnar vegna ekki verið heima. 

Á nýja spítalanum mun aðstað-
an uppfylla þessar kröfur og þar 
verður hægt að veita mun betri 
og öruggari þjónustu en nú er 
mögulegt. Starfsfólk Landspítala 

leggur sig alltaf í líma við að veita 
eins góða þjónustu og mögulegt 
er en húsnæðið, tækjabúnaður-
inn og önnur aðstaða er takmark-
andi þáttur. Þegar sjúklingur sem 
nauðsynlega þarf einbýli leggst 
inn á spítalann getur þurft að 
grípa til flókinna ráðstafana sem 
fela í sér flutning annarra sjúk-
linga fram á gang, á aðrar deildir 
eða jafnvel milli húsa.  

Undanfarin ár höfum við hvað 
eftir annað lent í því að þurfa 
að loka heilu legudeildunum um 
lengri eða skemmri tíma vegna 
sýkinga. Slíkar uppákomur riðla 
flóknu og viðkvæmu skipulagi 
spítalans þar sem hvert púsl þarf 
að vera á sínum stað til að kerfið 
virki fyrir sjúklingana og þjón-
ustan sé góð og örugg. Þessar 
uppákomur kosta ómælda fjár-
muni, bæði vegna dýrra sýkla-
ræktana, sótthreinsunar, þrifa, 
frestunar skurðaðgerða og þess 
að nota þarf mun dýrari sýklalyf 
en ella.

Það verður ekki degi of snemmt 
að við flytjum í nýjan spítala. Nú 
þurfum við að snúa bökum saman 
sem aldrei fyrr og sýna hvað við 
getum – Landspítali er hornsteinn 
heilbrigðiskerfisins og öryggisnet 
þjóðarinnar. Nýr Landspítali er 
nauðsyn.

Nýr spítali – já takk!

Í Fréttablaðinu 27. janúar sl. 
heldur efnahags- og viðskipta-

ráðherra því fram að ekki sé 
ráðlegt að kollvarpa landbún-
aðarstefnunni á Íslandi. Ástæð-
an sem hann nefnir er sú að þótt 
það sé jákvætt í samkeppnislegu 
tilliti að afnema innflutnings-
höft þá ætti íslensk landbúnaðar-
framleiðsla sér ekki grundvöll 
ef innflutningur væri óheftur og 
þ.a.l. sé óráðlegt að afnema höft-
in. Einnig nefnir ráðherrann að 
landbúnaðarframleiðsla sé nauð-
synlegur þáttur af fæðuöryggi 
Íslendinga. Ráðherrann gleym-
ir þó að minnast á ábatann fyrir 
neytendur ef innflutningur á 
landbúnaðarvörum væri frjáls. 
Hann minnist heldur ekki á það 
að samkeppnislegt aðhald við 
innlenda framleiðendur mundi 
aukast né færir hann rök fyrir 
tengslum núverandi fyrirkomu-
lags innlendrar framleiðslu og 
fæðuöryggis.

Illskiljanlegt er hvers vegna 
ráðherrann telur það ekki geta 
þjónað hagsmunum Íslendinga 
að íslenskir neytendur njóti sömu 
kjara á landbúnaðarvörum og 
þekkist í nágrannalöndunum. 
Órökstudd er sú fullyrðing hans 
að íslensk landbúnaðarfram-
leiðsla eigi sér ekki grundvöll 
ef innflutningur væri óheftur. 
Reynsla Íslendinga virðist ein-
mitt benda til hins gagnstæða. 
Sem dæmi hefur garðyrkjan dafn-
að þrátt fyrir að tollar hafi verið 
felldir niður af tómötum, gúrku 
og papriku, auk þess sem toll-
vernd annarra afurða var breytt 
árið 2002. Mögulegt virðist því 
að tryggja að íslenskur landbún-
aður starfi áfram á sama tíma og 
tollar á landbúnaðarvörum verði 
afnumdir. Verða færð frekari rök 
fyrir því síðar í greininni. 

Háir innflutningstollar og 
ríkisstyrktur landbúnaður eru 
ekki til þess fallnir að tryggja 
fæðuöryggi Íslendinga. Meiri-
hluti íslenskrar landbúnaðar-
framleiðslu byggir á innflutningi 

aðfanga og er í raun alfarið háður 
innflutningi á t.d. á tilbúnum 
áburði til þess að bera á túnin, 
innfluttra tækja til að yrkja 
landið, innflutts eldsneytis til að 
knýja þau áfram, innflutts plasts 
sem notað er til að plasta heyrúll-
ur og svo mætti lengi áfram telja. 
Ef stjórnvöld ætluðu í raun að 
tryggja fæðuöryggi yrðu þau aug-
ljóslega að koma sér upp birgð-
um af þeim aðföngum sem land-
búnaðurinn þarf. Ríkið þyrfti að 
eiga birgðir af tilbúnum áburði, 
olíu og fóðri sem grípa mætti til 
svo tryggja mætti getu landbún-
aðarins til að tryggja fæðuöryggi. 
Þá mætti hins vegar spyrja: af 
hverju ríkið gæti ekki eins átt 
birgðir matvæla? Eða enn frek-
ar, af hverju ætti fiskútflytjand-
inn Ísland að hafa áhyggjur af því 

að svelta? Er ekki fiskur matur? 
Sjá má á nýlegum dæmum frá 

Noregi að innflutningstollar og 
ríkisstyrktur landbúnaður trygg-
ir ekki fæðuöryggi. Um jólin 
glímdi norska þjóðin við mikinn 
smjörskort vegna takmarkana á 
innlendri framleiðslu og innflutn-
ingi. Smjörskorturinn hefur síðan 
leitt til þess að bændur í Noregi 
hafa dregið úr slátrun nautgripa 
til þess að framleiða meiri mjólk-
urvörur sem leiðir síðan aftur til 
skorts á nautakjöti. Óhætt er því 
að fullyrða að áhersla á innlenda 
framleiðslu leiðir ekki af sér 
meira fæðuöryggi. Þvert á móti. 

Það að hefta innflutning til 
þess að vernda innlenda fram-
leiðslu fyrir erlendri samkeppni 
getur ekki á neinn hátt verið hag-
kvæm byggðarstefna. Með þess-
ari aðferðarfræði er almenningur 
að greiða fyrir þessa millifærslu 
á fjármunum á tvenna vegu. 
Í fyrsta lagi borga neytendur 
skatta sem eru að hluta til nýtt-
ir til þess að fjármagna greiðslur 
til bænda. Í öðru lagi þurfa 

neytendur að greiða hærra verð 
fyrir innlenda framleiðslu en 
sambærilega framleiðslu erlend-
is frá vegna innflutningshafta. 
Þessi síðari greiðsla er ógegnsæ 
og hætt við að neytendum sé ekki 
ljóst hver raunverulegur kostn-
aður haftanna er. Mun nær væri 
að skilgreina betur hvers konar 
landbúnaði Íslendingar vilja 
borga með og á hvaða svæðum, og 
greiða bændum þá beint fyrir að 
halda þeirri framleiðslu úti – og 
leyfa innflutning á landbúnaðar-
vörum að vera frjálsum. Það þarf 
að skilgreina þau markmið sem 
Íslendingar vilja setja sér með 
innlendum landbúnaði, t.d. hvar 
á landinu við viljum hafa land-
búnað, hvaða form landbúnaðar 
og svo framvegis. Síðan ætti að 
greiða beint fyrir það. 

Auðveldlega er hægt að halda 
til haga byggðasjónarmiðum 
og fæðuöryggi á sama tíma og 
neytendum er gefið meira frelsi 
til þess að geta valið hvort þeir 
vilji kaupa innlenda eða erlenda 
landbúnaðarvöru. Ef stjórnmála-
mönnum er alvara með því að 
tryggja fæðuöryggi þyrfti að tak-
ast á við það af heiðarleika hvern-
ig best er að búa sig undir það ef 
verslun við umheiminn mundi 
skyndilega lokast. Það verður 
tæplega gert með landbúnaði 
sem er alfarið háður innfluttum 
aðföngum. Nauðsynlegt er að tak-
ast á við þá spurningu hvaða land-
búnað Íslendingar vilja, hvaða 
hlutverki hann á að gegna og 
hvað þeir eru tilbúnir að greiða 
fyrir. Umfang og fyrirkomulag 
styrkja á að endurspegla þessar 
óskir þjóðarinnar en ekki fela 
þær inni í tollvernd. Þá mundi 
verða mögulegt að aflétta tollum 
og öðrum innflutningshindrunum 
sem mundi skila sér í meiri fjöl-
breytni og lægra vöruverði fyrir 
neytendur.

Af fæðuöryggi Íslendinga og 
byggðarsjónarmiðum

Hver holskeflan af annarri 
hefur riðið yfir fyrirtæki, 

stofnanir, sveitarfélög og einstak-
linga á undanförnum vikum og 
mánuðum í fjölmiðlum. Áföll sem 
hafa haft alvarleg áhrif á ímynd 
og ásjónu þeirra, sem orðið hafa 
fyrir, og sem erfitt getur reynst 
að leiðrétta, ef það þá tekst nema 
ef til vill á löngum tíma. Ein dýr-
mætasta eign fyrirtækis, stofn-
unar eða samtaka er trúverðug og 
traust ásjóna. Verðmætasta eign 
hvers manns er gegnheilt orðspor. 
Það tekur ár og áratugi að ávinna 
sér traust orðspor en það getur 
hrunið fyrirvaralaust þegar vonda 
málið drepur á dyr.

Við höfum á skömmum tíma 
upplifað „vondar fréttir“ og áföll 
um t.d. rekstur lífeyrissjóða, 
mengandi sorpendurvinnslur, 
lélega brjóstapúða, iðnaðarsalt, 
málefni banka- og slitastjórna, 
stjórnarkreppu í Kópavogi, kenn-
arablogg á Akureyri, límmiða-
klúður Já og ýmislegt fleira. Öll 
þessi mál hafa skaðað ímynd og 
ásjónu viðkomandi aðila og dreg-
ið úr trausti í garð þeirra á einn 
eða annan hátt. Vægt til orða tekið 
njóta fjölmiðlarnir jafnan góðs af 
litríkum áföllunum og nýta sér 
þau oft dögum og jafnvel vikum 
saman.  

Því miður reynast flest fyrir-
tæki og stofnanir allt of illa búin 
undir áföllin og fá því hvern 
brotsjóinn á fætur öðrum yfir 
sig án þess að fá rönd við reist. 
Í sumum tilvikum eru stjórn-
endur of stoltir til að óska eftir 
sérhæfðri ráðgjöf á þessu sviði, 
kjósa fremur annaðhvort að grípa 
til vopna sem þeir kunna ekk-
ert á eða bara hreinlega stinga 
höfðinu í sandinn og bíða þess 
sem verða vill. Afleiðingarnar, 
bráðina, sjáum við á grillinu hjá 
fjölmiðlunum. 

Stjórnendur vita undir niðri að 
fyrr eða síðar dynur krísan yfir án 
minnsta fyrirvara. Ef þeir kunna 
ekki að bregðast strax við er mikil 
hætta á að álitshnekkirinn verði 
talsverður og það getur tekið ár 

og daga að endurheimta sterka 
ímynd. Það er löngu vitað að ef 
ekki tekst að snúa ofan af áfalli á 
fyrstu klukkustundunum verður 
ímyndartjónið langvarandi.

Dæmi eru um að stjórnendur 
fái andlegt áfall þegar fjölmiðlar 
hringja en þá er hætta á að við-
komandi stjórnandi geri hverja 
vitleysuna af annarri, sem aðeins 
gerir illt verra. Þeir reyna oft að 
fegra málið í viðtölum við frétta-
menn með því að segja ekki allan 
sannleikann. Stjórnendur kunna 
allt of sjaldan að biðjast afsökunar 
í kjölfar klúðurs eða mistaka. Þeir 
sem gera það, gera það yfirleitt 
allt of seint. Þeir reyna fremur 
að finna blóraböggla til að dreifa 
athyglinni frá vandanum eða láta 
samverkamenn bera byrðarnar. 

Fjölmiðlar eru á hinn bóginn 
fljótir að komast að kjarna máls-
ins og greina sannleikann í mál-
inu. Það er dapurlegt að sjá í hve 
mikilli afneitun sumir stjórnendur 
eru og hve klaufalega þeir standa 
að málum í viðbrögðum sínum á 
örlagastundu. Stjórnendur sem 
standa sig best eru þeir sem hafa 
undirbúið sig vel fyrir óvænta 
atburði. 

Fyrstu viðbrögð við „vondri 
frétt“ eru aðalatriði og geta 
skipt sköpum um hvort fjölmiðla-
umfjöllunin heldur áfram eða 
ekki. Rafræn samskiptatækni 
nútímans er svo leiftursnögg að 
það tekur aðeins fáeinar mín-
útur að koma frétt eða leiðrétt-
ingu á framfæri. Það er hvergi 
skjól. Enginn fréttamiðill situr 
lengur á „góðri frétt“ heldur birt-
ir hana strax á vefsíðu, fésbók og 
jafnvel twitter. Prentmiðlar geta 
ekki lengur keppt við vefmiðla og 
aðra rafræna miðla. Innlent sjón-
varp glímir við svipaðan vanda 
og blöðin á meðan útvarpsstöðvar 
geta brugðist mjög hratt við „stór-
fréttum“.

Ég þekki mörg dæmi um að 
fyrirtæki hafi náð að snúa vörn 
í sókn á stuttum tíma með því að 
beita réttri aðferðafræði og vinnu-
brögðum í samskiptum við fjöl-
miðla, hluthafa, starfsfólk, stjórn-
völd og almenning. Áföll ýmissa 
fyrirtækja og samtaka á þessu ári 
ættu að vera nægileg sönnun þess 
að traustur stjórnandi verður að 
vera mjög vel búinn undir skakka-
föll. Enginn verður óbarinn biskup 
segir máltækið. 

Gegnheilt orðspor 
er ómetanlegt

Nýr Landspítali

Hildur 
Helgadóttir
innlagnastjóri 
Landspítala

Landbúnaður

Valur 
Þráinsson
nemi við hagfræðideild 
Amsterdamháskóla

Samfélagsmál

Jón Hákon 
Magnússon
ráðgjafi hjá KOM 
almannatengslum ehf.

Ef stjórnmálamönnum er alvara með því 
að tryggja fæðuöryggi þyrfti að takast á 
við það af heiðarleika hvernig best er að 

búa sig undir það ef verslun við umheiminn mundi 
skyndilega lokast. Það verður tæplega gert með land-
búnaði sem er alfarið háður innfluttum aðföngum.
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Síðastliðinn fimmtudag birt-
ist í Fréttablaðinu grein eftir 

Helga Jóhannesson hæstaréttar-
lögmann. Þar ræðir hann ástand-
ið í samfélaginu og er mikið niðri 
fyrir sem skiljanlegt er. Hann 
byrjar á því að ræða hrunið en 
telur að það sem gerst hafi á eftir 
sé að valda samfélaginu mun 
meira tjóni en gjaldþrot nær allra 
fjármálastofnana landsins og 
fjölda fyrirtækja. 

Hann telur sem sé að réttarrík-
inu sé ógnað, annars vegar með 
skólpræsahernaði bloggara og DV 
og hins vegar með því að Alþingi 
sé orðin framleiðsluverksmiðja 
fyrir popúlistalöggjöf sem ali 
á fölskum vonum fólks og sé að 
gera út af við atvinnulífið. Þetta 
er meginefni fyrri hluta greinar-
innar, seinni hlutinn verður ekki 
gerður að umræðuefni hér. 

Helsti gallinn við greinina í 
heild er að það er ekki heiglum 
hent að henda reiður á hvað höf-
undur á í raun og veru við, til 
dæmis með orðinu popúlista-
löggjöf, að því leyti er greinin 
ámóta skýr og ýmsir úrskurðir 
hæstaréttar. Reynum nú að rýna 
í greinina og átta okkur á hvað 
hangir á spýtunni. 

Kjarninn í málflutningi höf-
undar virðist mér koma fram í 
annarri málsgreininni en þar 
segir hann að það sem hafi tapast 
í hruninu hafi bara verið pening-

ar og enginn hafi orðið fyrir lík-
amlegu tjóni. Svo virðist því sem 
höfundur telji það ámælislaust að 
stela ef maður veldur ekki öðrum 
líkamlegu tjóni við verknaðinn. 
Í framhaldi af þessu verður ekki 
betur séð en popúlistalöggjöfin 
sem rætt er um séu lögin um sér-
stakan saksóknara og önnur lög 
og ráðstafanir sem sett hafa verið 
til að hafa hendur í hári þeirra 
sem rændu banka, fjármálastofn-
anir og jafnvel tryggingarfélög 
innan frá og sæta nú rannsóknum 
og fyrir vikið. 

Hvað það er við þessa lög-
gjöf og ráðstafanir sem vekur 
falskar vonir hjá almenningi er 
heldur ekki ljóst en þó er hægt að 
ímynda sér að höfundur vonist til 
að annaðhvort sé hægt að fá sak-
borninga sýknaða með lagatækni-
brellum eða að hrunflokkarnir 
komist til valda í næstu kosning-
um og dragi vígtennurnar úr sér-
stökum saksóknara. Hvernig höf-
undur kemst að þeirri niðurstöðu 
að lög um sérstakan saksókn-
ara séu að veita atvinnulífinu 
náðarhöggið er mér einnig hulin 
ráðgáta nema náttúrlega að hann 
telji að dómar yfir þeim sem nú 
sæta rannsóknum og ákæru komi 
í veg fyrir að þeir geti starfað við 
fjármálafyrirtæki í framtíðinni 
og valdi því óbætanlegu tjóni.

Að lokum. Ef það sem kom 
fram hér að ofan er rétt útlegging 
á skilningi höfundar á þjófnaði er 
eðlilegt að spyrja hvort sá skiln-
ingur hans eigi við um alla, jafnt 
horaða búðarþjófa í hettupeysu 
sem stela samloku og banana úr 
10/11, sem og sléttrakaða, vel-
greidda menn í teinóttum jakka-
fötum sem ræna banka innan frá? 

Hverjir mega stela?

Svarið er þversagnakennt: Af 
því að þau lesa ekki nóg. Sökin 

liggur víða. Hjá skólum að því leyti 
að svo var um hríð að lestur var 
einungis sjálfstæð kennslugrein 
í mörgum skólum upp í 3. eða 4. 
bekk, en þá hafa mörg börn ekki 
náð fullum tökum á þessu undri 
sem lestur er. Um leið fjölgar svo-
kölluðum lesgreinum auk þess sem 
stærðfræði krefst þess einnig að 
börn skilji það sem þau lesa. 

Lestur og lesskilningur eru í 
námskrá fyrir alla bekki grunn-
skóla. Þess vegna verða allir skól-
ar að leggjast á árar og kenna lest-
ur markvissar og lengur en nú er 
gert, ekki kannski öllum, en þeim 
sem enn hiksta, og lesskilning þarf 
sífellt að örva. Ef til vill vantar eitt-
hvað upp á þjálfun í lestrarkennslu 
af hálfu þeirrar menntastofnunar 
sem brautskráir nær alla íslenska 
kennara – og alveg er það fráleitt 
að sniðganga móðurmál við leng-
ingu kennaranáms. Allir kennarar 
eru íslenskukennarar. Eða er það 
liðin tíð?

Því næst er við heimili og þjóð-
félag að sakast. Þegar ég byrjaði í 
skóla haustið 1957 vorum við flest 
læs að einhverju marki, mörg flug-

læs. Eftir skóla var að engu að 
hverfa nema bók eða leik; rás eitt 
var eina útvarpsstöðin, sjónvarp 
enn bak við fjall tímans og bíó bara 
kl. 5 á sunnudögum. Þar sem amma 
eða afi var í horninu hjá foreldrum 
var oft gripið í spil, marjas, rommí 
og kasínu, þroskandi tveggja 
manna spil. Við lærðum líklega öll 
að tefla. PlayStation, FM og sólar-
hringssjónvarp, enn í fjarskanum. 

Nú er öldin önnur. Bókin hefur 
einfaldlega þokað fyrir fjölmiðl-
um sem bjóða upp á annars konar 
afþreyingu, gjarnan einstefnumiðl-
un þar sem börnin sitja og horfa 
eða hlusta eða gagnvirka miðlun 
þar sem eru tölvuleikirnir sem 
einkum höfða til drengja; allt of fá 
börn kunna nú spil eins og rommí, 
marjas og kasínu! Vissulega kunna 
þau ýmislegt annað sem að vísu er 
ekki jafnhvetjandi og ofangreind 
spil; það má margt spjalla yfir spil-
um, en flest er ósagt látið ef barn 
situr eitt við tölvu.

Þjóðfélagið hefur síðan breyst á 
hálfri öld með þeim hætti að nú eru 
nær öll börn frá eins árs aldri í leik-
skóla þangað til þau byrja í grunn-
skóla. Vinnudagur þeirra yngstu er 
langur, frá 8 til 5 og jafnvel leng-
ur. Langflestir foreldrar vinna 
utan heimilis þótt nú um stundir 
séu reyndar fleiri foreldrar heima 
en venjulega vegna atvinnuleys-
is. Stór hluti yngstu grunnskóla-
barnanna er í síðdegisgæslu, mörg 
börn til fimm. Allir eru þreyttir 
þegar heim er komið, en þó lesa 
mörg börn heima, en of mörg ein-

ungis örfáar síður af skyldurækni 
við kennara sinn eða skólann. Því 
miður er líka nokkur hópur sem 
ekki opnar bók heima fyrir.

Skólar geta aldrei borið ábyrgð 
á uppeldi barna þótt þau dveljist í 
skólahúsinu lengur en heima yfir 
daginn. Kennarar taka þátt í upp-
eldi, vissulega, en foreldrarnir 
bera ábyrgðina. Foreldrar verða 
að venja börn við bók frá frum-
bernsku, lesa fyrir börn, lesa með 
þeim, lesa til skiptis þegar börn 
eru farin að stauta. Öðru vísi er 
allt unnið fyrir gýg. Í skólum er 
börnum kennt að lesa, en þeir einir 
verða fluglæsir sem lesa mikið 
heima.

Í þeim skóla sem ég stjórna er 
mikil áhersla lögð á lestur, alveg 
frá 5 ára bekk og upp í 10. bekk. 
Við ætlumst til þess að börn lesi 
heima, þau lesa dag hvern í skól-
anum. Nú ætlum við að gjörbreyta 
síðdegisvistinni og námstengja 
hana betur en verið hefur. Leik- og 
grunnskólakennarar verða ráðnir, 
boðið verður upp á dans, tónmennt, 
skák, leiklist, myndmennt, útivist 
o.fl. sem styrkir börn í amstri dag-
anna, og síðast en ekki síst aðstoð 
við heimanám af ýmsu tagi. Það 
er hins vegar algjörlega skýrt af 
skólans hálfu að við ætlumst til 
þess af foreldrum barnanna okkar 
að þeir lesi með börnum sínum dag 
hvern allan ársins hring. Árið er 
365 dagar, en skólaárið er einungis 
180 dagar. Þannig hefst þetta, ekki 
öðruvísi. Meira um tölvuleiki og 
ólæsi drengja síðar.

Af hverju læra börn ekki að lesa?

Í Fréttablaðinu 6. febrúar sl. 
var sagt frá því í forsíðufrétt, 

að haustið 2009 hafi fulltrúar 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins lagt 
til „í fullri alvöru“, eins og Katr-
ín Jakobsdóttir menntamálaráð-
herra orðaði það, að loka Þjóð-
leikhúsinu til að mæta skuldum 
ríkissjóðs. Katrín hélt því svo 
fram, að ef farið hefði verið að 
tillögum sjóðsins, hefði það haft 
„gríðarlega neikvæð áhrif á 
íslenskt samfélag“. 

Á svipuðum tíma tilkynntu for-
svarsmenn hinnar vinsælu sjón-
varpsstöðvar Skjás Eins, að stöðin 
yrði ekki lengur rekin án áskrift-
argjalda. Því var ákveðið að inn-
heimta áskriftargjöld, en ef slíkt 
gengi ekki yrði að loka stöðinni. 
Sem betur fer átti Skjár Einn það 
mikinn hljómgrunn meðal fólks, 
að stöðin lifir enn góðu lífi, þús-
undum fjölskyldna um land allt 
til ómældrar ánægju dag hvern. 
Líkt og með Þjóðleikhúsið kom 
til greina „í fullri alvöru“ að loka 
Skjá Einum. Því er eðlilegt að 
spurt sé: Hefði lokun Skjás Eins 
ekki einnig haft „gríðarlega nei-
kvæð áhrif á íslenskt samfélag“? 
Af hverju höfðu ráðamenn ekki 
jafnmiklar áhyggjur af því eins 
og hugsanlegri lokun Þjóðleik-
hússins? Er dagskrá Þjóðleik-
hússins eitthvað merkilegri en 
dagskrá Skjás Eins? Ef svo er, að 
hvaða leyti? 

Þessar hugleiðingar eru settar 
á blað til að sýna hve furðulegt 
það er í raun og veru að ríkið reki 
leikhús. Leikhúsrekstur er eins 
og hver annar atvinnurekstur og 
á því að lúta lögmálum markað-
arins. Af hverju á ríkið að niður-
greiða leikhús en ekki t.d. kvik-
myndahús? Ef Jói vill frekar 
sækja bíó en leikhús, af hverju 

ætti hann þá að taka þátt í kostn-
aði vegna leikhúsferða Guggu? Af 
hverju eru bíómiðar ekki líka nið-
urgreiddir? Eða bækur og hljóm-
diskar, sem einnig sjá fólki fyrir 
skemmtun og menningu? Hefði 
ríkið ekki átt að grípa inn í ef til 
lokunar Skjás Eins hefði komið?

Annað sem rétt er að benda á er 
að ekki er gefið að niðurgreiðslur 
til lista- og menningarviðburða 
nýtist þeim sem ætlunin var í upp-
hafi, þ.e. til tekjulægri hópa. Vera 
kann, að fólk með lágar tekjur 
sé með þannig félagslegan bak-
grunn, að áhugi þess á leikritum 
sé minni en tekjuhærri hópa. Þar 
með snýst dæmið við, þ.e. tekju-
lágir niðurgreiða menningu og 
skemmtun fyrir milli- og hátekju-
fólk. Hvers konar jafnaðarstefna 
er það?

Allir sjá að ekki gengur að 
niðurgreiða alla menningu og 
skemmtun. En hvar á þá að draga 
mörkin? Svarið er að það er ekki 
hægt. Enginn getur leikið þann 
guð að takast slíkt á hendur. Það 
sem er menning og skemmtun 
fyrir einn er það ekki fyrir annan. 
Því er best að leggja af allar slík-
ar niðurgreiðslur og selja fyrir-
tæki eins og Þjóðleikhúsið og 
lækka skatta sem nemur sölu-
andvirðinu og árlegum rekstr-
arkostnaði. Þá hefur fólk meira 
milli handanna og getur því notað 
umframpeningana til þeirra hluta 
sem það sjálft kýs. Með öðrum 
orðum, láta fólkið ráða. Annað er 
skrumskæling á lýðræðinu.

Þjóðleikhúsið 
eða Skjár Einn?

Fróðlegt hefur verið að fylgjast 
með atburðarás og pólitískri 

umræðu síðan meirihlutinn í Kópa-
vogi sprakk á dögunum. Og ekki 
síst hvernig menn matreiða ástæð-
ur upphlaups síns þegar í óefni er 
komið. Nokkur atriði standa upp úr. 

Í fyrsta lagi hversu kvik smá-
framboðin eru þegar á reynir. 
Framboð sem urðu til í því skyni 
að fella sjálfstæðismeirihlutann 
í Kópavogi vildu frekar hlaupa 
í fangið á honum en standa við 
ákvarðanir sínar þegar þær urðu 
óþægilegar. Í öðru lagi að meiri-
hluti bæjarstjórnar á aldrei að snú-
ast um bæjarstjórann. Meirihluti 
verður til um verkefni og fram-
tíðarsýn. Enginn embættismaður 
á að koma framar því að árangur 
náist í stefnumálum. Verkefnin eru 
á ábyrgð pólitískt kjörinna fulltrúa 
og náist ekki árangur með emb-
ættismanni verður að taka á því. Í 
þriðja lagi hvernig umfjöllunin er 
um konur og völd.

Pólitískur bæjarstjóri
Við í Samfylkingunni í Kópavogi 
töldum flest að árangursríkast 
væri að hafa pólitískan bæjarstjóra 
í nýjum meirihluta eftir síðustu 
kosningar. Niðurstaðan varð hins 

vegar að ráða bæjarstjóra. Marg-
ir voru þó efins um að ráða emb-
ættismann sem verið hafði hluti af 
stjórnkerfi bæjarins en það varð að 
ráði. Ég hef verið í aðstöðu til að 
fylgjast náið með framvindu mála  
í Kópavogi frá kosningum og hvaða 
vandamál hafa komið upp. Við Guð-
ríður Arnardóttir sátum saman sl. 
sumar og ræddum stöðuna, m.a. 
þá skoðun sem oft kom upp innan 
Samfylkingar að við værum að 
taka afleiðingum þess að vera ekki 
með pólitískan bæjarstjóra. 

Hún sagði þá; „Ég stend með 
bæjarstjóranum og ætla að bakka 
hana upp eins og þarf. Ég mun þess 
vegna taka mér frí frá kennslu í 
vetur, vinna með henni og styrkja 
hana.“ Síðan meirihlutinn sprakk 
hefur því verið haldið fram að Guð-
ríður hafi farið í þá vegferð til að 
grafa undan bæjarstjóranum. Það 
er lúaleg staðhæfing og þeir sem 
unnið hafa með Guðríði í meiri-
hluta vita betur. Nú er Y-listinn 
sem varð til sem andsvar við fyrr-
verandi meirihluta kominn í eina 
sæng með honum og oddamaður 

er sá sami Gunnar Birgisson og 
þau veittust sem mest að. Bæjar-
stjórinn er pólitískur karl – odd-
viti Sjálfstæðisflokksins sem átti 
að koma frá völdum.

Grafið undan sterkum konum
Ég minnist umfjöllunar um Ingi-
björgu Sólrúnu Gísladóttur þegar 
hún var formaður Samfylkingar. 
Henni voru gerðar upp skoðanir 
og síðan veist harkalega að henni 
vegna þeirra. Menn óttuðust hana 
sem andstæðing og þá voru öll 
meðul notuð. Sama aðferð er nú 
notuð á Guðríði. Staðreyndir eru 
skrumskældar og teknar úr sam-
hengi. Auðvitað treystir hún sér til 
að vera bæjarstjóri og teflir þeim 
möguleika fram við meirihluta-
myndun. Hún er sterkur stjórn-
málamaður. Eðlilega hlustar hún 
á sitt bakland. En þegar Guðríður 
hefur tekið ákvörðun stendur hún 
með henni. Þeir sem segja hana 
hafa viljað Guðrúnu Pálsdóttur frá 
til að koma sjálfri sér að vita svo 
miklu, miklu betur. 

Það er hinsvegar umhugsunar-
efni hvaða umfjöllun konur í stjórn-
málaforystu fá samanborið við karl-
ana, sérstaklega þegar kemur að 
völdum eða peningum. Munum að 
Steinunn Valdís var hrakin til að 
segja af sér meðan karlar sem þáðu 
sömu styrki og hún sitja sem fastast 
í sínum hlutverkum. Guðríður Arn-
ardóttir er fyrirliði Samfylkingar 
í Kópavogi og það sem mestu máli 
skiptir núna er hvað hún nýtur mik-
ils trausts samflokksmanna sinna.

Guðríður nýtur mikils trausts
Stjórnmál

Rannveig 
Guðmundsdóttir
fv. bæjarfulltrúi og 
alþingismaður

Menntamál

Sölvi 
Sveinsson
skólastjóri 
Landakotsskóla

Það er hins vegar 
umhugsunarefni 

hvaða umfjöllun konur í 
stjórnmálaforystu fá saman-
borið við karlana …

Fjármál

Guðmundur J. 
Guðmundsson
kennari

Menning

Guðmundur 
Edgarsson
málmenntafræðingur

Leikhúsrekstur er 
eins og hver annar 

atvinnurekstur og á því að 
lúta lögmálum markaðarins. 
Af hverju á ríkið að niður-
greiða leikhús en ekki t.d. 
kvikmyndahús?

– Lifið heil

www.lyfja.is
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Vöðva og liða Galdur.
Á bólgur og verki.

Húð Galdur.
Á hvers kyns húðútbrot og kláða.

20%
afsláttur 

Lægra
verð 
í Lyfju

Tilboðið gildir út febrúar.
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TAKA FERSKIR Á MÓTI ÞÉR!
Sölumenn okkar eru í skýjunum með helgina. Þeir 
gleyma aldrei andliti og taka vel á móti ykkur þegar 
þið lítið inn í kaffi, spjall og reynsluakstur.

OG TILBOÐIN HALDA ÁFRAM HJÁ OKKUR!

Við þökkum þeim nánast 2000 gestum fyrir 
komuna sem lögðu leið sína til okkar um 
helgina, fögnuðu nýju nafni með okkur og 
nýttu sér vegleg tilboð. Um leið minnum 
við á að öll tilboð eru í fullu gildi áfram. 
Verið ávallt velkomin!

FRÁBÆR HELGI AÐ BAKI

Bjóðum græn bílalán ERGO 
til kaupa á umhverfishæfum bílum.

Bjarni Ó.
Gummi

Thomas Gunni

Jói Berg
Kalli

Rúnar Bjarni Þ. ÓTAKMARKAÐUR AKSTUR

ÓTAKMARKAÐUR AKSTUR

2000 ÞAKKIR
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Fyrir skömmu sendi Ríkisend-
urskoðun frá sér skýrslu um 

Náttúruminjasafn Íslands, stöðu 
þess og framtíðarhorfur. Í skýrsl-
unni eru áfellisdómar um fram-
kvæmd laga um safnið, ástand 
þess og starfsumhverfi. Allt er það 
því miður bæði satt og rétt. Fram-
kvæmd laganna er í skötulíki, fjár-
veitingar eru snautlegar, húsnæð-
ismálin óviðunandi, safnkosturinn 
nær allur ótiltækur, sýningar 
engar, stefnumótun í uppnámi og 
samvinna við Náttúrufræðistofn-
un Íslands ekki sem skyldi. 

Svona hefur gengið í áraraðir 
og við lestur skýrslunnar verður 
ekki séð að embættismenn innan 
Mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins hafi verið Náttúruminja-
safninu hjálplegir. Vonandi verð-
ur skýrsla Ríkisendurskoðunar til 
þess að ráðin verði bót á þessari 
ömurlegu stöðu.

Náttúruminjasafninu er skv. 
þar að lútandi lögum ætlað að 
vera höfuðsafn á borð við Þjóð-
minjasafn og Listasafn Íslands, og 
fjárveitingar til þess, stærð þess 
og staða ætti að vera sambærileg 

við þessi söfn. Það ætti sem sé að 
vera í eigin húsnæði með rúmgóða 
sýningarsali og helst á svipuðum 
slóðum og hin höfuðsöfnin, þ.e. 
miðlægt í höfuðborginni. Safninu 
er ætlað að varpa ljósi á náttúru 
landsins, nýtingu auðlinda og nátt-
úruvernd, safna náttúrugripum og 
vera miðstöð þekkingar. Það á að 
miðla fræðslu um íslenska náttúru 
til skóla, námsfólks, fjölmiðla og 
almennings og annast rannsóknir 
á starfssviði sínu. 

Það á einnig að þjóna erlendum 
ferðamönnum. Því er líka ætlað að 
að vera miðstöð safnastarfsemi á 
sínu sviði, vera öðrum náttúru-
minjasöfnum til ráðuneytis og 
stuðla að samvinnu þeirra og sam-
hæfingu. 

Allt er þetta í samræmi við 
almennan skilning á höfuðsafni 
og sýnir löngun til þess að standa 
jafnfætis öðrum þjóðum á þessu 
sviði. Ekkert af þessu hefur þó 
komið til framkvæmda. Fyrir 
vikið standa Íslendingar að baki 
öðrum þjóðum í Evrópu og kannski 
á hnettinum öllum.

Náttúruminjasafnið er afsprengi 
Hins íslenska náttúrufræðifélags 
(HÍN) líkt og Náttúrufræðistofnun 
Íslands. Félagið var stofnað 1889 
og megintilgangur þess var að 
koma á laggir náttúrugripasafni 
til að glæða áhuga fólks á nátt-
úru landsins og efla rannsóknir á 
henni. Þetta tókst og félagið kom 
á fót ágætu sýningar- og vísinda-
safni sem það rak við góðan orð-
stír allt fram undir miðja 20. öld. 
Þá var gert samkomulag við ríkið 
um að það yfirtæki þennan rekst-
ur, það fékk til sín eigur safnsins, 
náttúrugripi, bókakost, handrit og 
skjöl og auk þess drjúga peninga-
upphæð sem félagsmenn höfðu 
dregið saman og sett í byggingar-
sjóð. Á móti lofaði ríkið að reka 
safnið og sýningar þess og reisa 
yfir það hús sem sómi væri að. 

Við þetta var ekki staðið. Sýning-
arsalur safnsins í Safnahúsinu við 
Hverfisgötu var aflagður 1960 og 
safnið þá flutt í bráðabirgðahús-
næði við Hlemm en vorið 2008 
voru sýningarnar teknar niður 
og safngripum pakkað í kassa þar 
sem þeir eru enn.

Eitt aðalstefnumið HÍN hefur 
lengi verið að berjast fyrir því að 
Náttúruminjasafn Íslands rísi af 
grunni, safn sem sómi íslenskri 
þjóð, gestum hennar og sérstæðri 
náttúru landsins. 

Í því skyni hefur stjórn félags-
ins gengið á fund menntamála-
ráðherra, umhverfisráðherra og 
borgarstjóra til að þrýsta á um 
að eitthvað verði gert í málinu. 
Það heyrir að vísu einkum undir 
Menntamálaráðuneyti en teng-
ist Umhverfisráðuneyti gegn um 
Náttúrufræðistofnun Íslands, sem 
á að vera helsti samstarfsaðili og 
bakhjarl safnsins. Náttúruminja-
safnið tengist einnig Reykjavíkur-
borg og m.a. hefur lóð fyrir safn-
ið og sérstakt Náttúruhús lengi 
verið á skipulagskortum í grennd 
við Norræna húsið í Vatnsmýri. 
Allsstaðar var stjórninni vel tekið 
og af miklum skilningi. Ráðherr-
arnir eru vinstri grænir náttúru-
verndarsinnar og þekkja vel sögu 
Náttúruminjasafnsins og aðstæð-
ur þess. Borgarstjóri hafði einnig 
fullkominn skilning á málinu. Öll 
hétu þau að beita sér í því og sam-
ræma krafta sína. En því miður, 
enn hefur ekkert gerst.

Í haust sem leið birtist grein 
í Morgunblaðinu eftir Ágúst H. 
Bjarnason og þar skorar hann á 
stjórn HÍN að segja upp samningi 
sínum við ríkið frá 1947 vegna 

vanefnda og krefja það í leiðinni 
um þá náttúrugripi, skjöl og hand-
rit sem það fékk í hendur, eða and-
virði þeirra, ásamt með bygging-
arsjóðnum uppreiknuðum. Þetta er 
sanngirniskrafa en áður en á hana 
verður látið reyna vill stjórn HÍN 
sjá hverju skýrsla og tillögur Rík-
isendurskoðunar geta skilað. Áfell-
isdómurinn sem hún birtir kann að 
brýna Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið til dáða, það þarf að 
reka af sér, og allri stjórnsýslunni, 
slyðruorðið. Umræður undanfar-
inna daga gætu verið upphaf þess.

Íslendingar byggja atvinnu sína 
og líf í landinu á náttúrugæðum 
þess. Þau eru undirstaða landbún-
aðar, sjávarútvegs, orkuvinnslu og 
ferðamennsku. Það er hneisa að 
geta ekki boðið landsmönnum og 
ferðalöngum upp á vandaðar sýn-
ingar og fræðslu í veglegu höfuð-
safni um hina dýrmætu náttúru 
landsins. Náttúruminjasafn við 
hæfi verður að rísa. Það þarf að 
starfa í sátt og góðu samstarfi við 
Náttúrufræðistofnun, Hafró, Veð-
urstofu og aðrar sambærilegar 
rannsóknarstofnanir og vera í 
góðum tengslum við háskólastofn-
anir landsins. Mennta- og menn-
ingarmálaráðuneyti ber að styðja 
það af heilum hug, ryðja hindr-
unum úr braut þess og tryggja að 
fjárveitingarvaldið leggi fram það 
fé sem nauðsynlegt er til að það 
geti starfað í anda gildandi laga. 
Á síðustu dögum hefur athyglis-
verðri hugmynd um húsnæði Nátt-
úruminjasafns Íslands skotið upp 
kolli, sem er Perlan á Öskjuhlíð. 
Það húsnæði kann vel að henta 
safninu og ber að gaumgæfa þenn-
an kost vel. Ekki þarf að fjölyrða 
um ágæti staðsetningarinnar í 
Öskjuhlíðinni og þótt húsnæðið sé 
ekki skraddarasniðið utan um safn 
náttúrumuna þá vegur glæsileiki 
þess það upp og sjóndeildarhring-
urinn sem umlykur það.

Náttúruminjasafn 
Íslands

Það er eitt atriði í nýföllnum 
vaxtadómi sem skiptir öllu 

máli varðandi túlkun á heildar-
niðurstöðunni.

Stjórnarsinnar á Alþingi, og 
auðvitað líka fulltrúar Samtaka 
fjármálafyrirtækja, eru á því að 
vaxtadómurinn hafi ekki áhrif 
á þá sem hugsanlega voru í van-
skilum. Þeir telja jafnvel að það sé 
vafi á að dómurinn gagnist þeim 
sem voru með lán í frystingu, eða 
greiðslujöfnun. Hvernig þeir hins 
vegar fara að því að lesa slíkt út 
úr dómi Hæstaréttar er mér hulin 
ráðgáta. 

Til að fá á hreint hver mín skoð-
un er, þá er hún að sú að dómur-
inn sé skýr um það atriði að ekki 
sé heimilt að endurreikna vexti 
fyrir liðna tíð. Með öðrum orðum, 
greiddur gjalddagi er fullgreidd 
krafa og við því verður ekki hrófl-
að. Þar breytir engu þó hluti láns 
sé í vanskilum, frystingu eða 
greiðslujöfnun. Þá er jafnframt 
skýrt, að greiðsluseðill sem aldrei 
hefur verið réttur, getur undir 
engum kringumstæðum orðið 
grundvöllur dráttarvaxtakröfu. 
Og því stendur eftirfarandi upp úr:
1) Lán sem inniheldur ólögmæt 

gengistryggingarákvæði skal 
bera samningsvexti til þess 
dags, er eftirfarandi atriði 
voru öllum aðilum máls ljós; 

a) að lánið innihélt ólögmæt geng-
istryggingarákvæði 

b) og lög mæltu fyrir um meðferð 
vaxta á slíkum lánum.

Það skiptir engu hverjar eftir-
stöðvar láns eru á þeim tímum 
sem vaxtabreyting á sér stað. 
Það sem var hugsanlega í van-
skilum fyrir vaxtabreytingu, 
tekur sömu vexti og aðrar krón-
ur í höfuðstólnum. Sama á við um 
frystingu og greiðslujöfnun. Allar 
krónur lánsins taka sömu vexti. 
Og þeir vextir breytast á þeim 
dögum sem að framan er skýrt. 
Það er, við setningu laganna hans 
Árna Páls, nr. 151/2010, þann 29. 
desember 2010 fyrir öll lán sem 
dæmd voru ólögleg fyrir þann 
tíma, og svo við dómsuppkvaðn-

ingu í málum sem leyst eru eftir 
setningu laganna.

Þá komum við að því að útskýra 
af hverju stjórnarsinnum og 
bankamönnum er svo starsýnt á 
vanskilaþáttinn. Það er augljóst 
þegar forsendur máls eru skoð-
aðar.

Ágreiningurinn í málinu sem 
við erum að tala um hér snerist 
um heimild Frjálsa fjárfestinga-
bankans hf. til að skuldajafna 
málskostnaðarskuld sinni við lán-
þegana á móti gjaldfallinni skuld 
þeirra við bankann. Því þurfti 
dómurinn bara að taka afstöðu til 
þess hvort um gjaldfallna skuld 
væri að ræða hjá lánþegunum.

Ef svo hefði verið, það er, ef 
lánþegarnir hefðu verið í vanskil-
um, þá hefði aldrei komið til álita 

að dæma um heimild til aftur-
virkra vaxta. Rétturinn hefði ein-
faldlega sagt; lánþegi var í van-
skilum og skal þá þegar af þeirri 
ástæðu heimila skuldajöfnuð, og 
við værum bara í nákvæmlega 
sömu stöðu og fyrir dóminn.

EN. Og þetta er eitt stærsta 
EN-ið í íslenskri réttarsögu ætla 
ég að leyfa mér að segja. 

Lánþegarnir höfðu alltaf greitt 
allt í þessu tilfelli. Þau borguðu 
allt það sem bankinn setti upp og 
voru því ekki í neinum vanskil-
um. Þess vegna þurfti að útkljá 
málið um heimild bankans til að 

reikna til gjaldfallinna krafna, þá 
vexti sem bankinn taldi sig eiga 
inni fyrir liðna tíð. Og þá varð 
málið safaríkt.

Og spurningunni sem allir biðu 
eftir að yrði svarað, var svarað, 
með skýrum og óumdeilanlegum 
hætti í dómi Hæstaréttar. 

Bankanum er ekki heimilt að 
reikna sér hærri vexti fyrir liðna 
tíð og því getur heldur ekki verið 
um vangreiðslu að ræða af þeim 
forsendum hjá lánþeganum. Því 
er kröfunni um skuldajöfnuð 
hafnað. Vanskil skipta í þessu 
svari engu máli, enda ekki um 
þau spurt og hafa þau því engin 
áhrif á niðurstöðuna. Þetta sner-
ist því alltaf um skuldajöfnuð. 
Þetta með vextina bara datt inn, 
næstum því óvart.

Staða lánþega er skýr
Fjármál

Guðmundur Andri 
Skúlason
talsmaður Samtaka 
lánþega

Náttúruminjasafn

Árni Hjartarson 
Esther Ruth 
Guðmundsdóttir
Ester Ýr Jónsdóttir
Hilmar J. Malmquist
Jóhann Þórsson
Kristinn J. 
Albertsson
Stjórnarmenn 
í Hinu íslenska 
náttúrufræðifélagi

Á síðustu dögum hefur athyglisverðri 
hugmynd um húsnæði Náttúruminja-
safns Íslands skotið upp kolli, sem er 

Perlan á Öskuhlíð. Það húsnæði kann vel að henta 
safninu og ber að gaumgæfa þennan kost vel.

Þar breytir engu þó hluti láns sé í van-
skilum, frystingu eða greiðslujöfnun. Þá 
er jafnframt skýrt, að greiðsluseðill sem 

aldrei hefur verið réttur, getur undir engum kringum-
stæðum orðið grundvöllur dráttarvaxtakröfu.

Laaaaaaaaaangbestar?

Mörgum finnst Superfries vera laaaangbestu 
frönskurnar og þær eru nú betri en nokkru sinni 
áður. Sérvaldar kartöflur, steiktar í repjuolíu og 
kryddaðar með sjávarsalti. Prófaðu núna!



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

Sólarljós  er mesti skaðvaldurinn þegar kemur að 
hrukkumyndun en húðlæknar áætla að allt að 90 
prósent þeirra húðbreytinga sem fólk telur að séu 
vegna öldrunar séu í raun tilkomnar vegna skemmda 
af völdum sólarljóss.

Kvenleikinn 
uppmálaður
B

ikiní Fitness snýst um stæltan en ofur 
kvenlegan vöxt, þannig að fegurð kvenlík-
amans fái notið sín til hins ítrasta,“ segir 
Kristbjörg þar sem hún ræktar sinn eigin 

kropp og annarra í Laugum.
Fram undan er WBFF-heimsmeistaramót í 

Tórontó í ágúst þar sem Kristbjörg keppir í fyrsta 
sinn við atvinnumenn í Bikiní Fitness.

„Það verður mjög spennandi, en ég þurfti 
lítið að hafa fyrir atvinnumannakortinu,“ 
segir hún hlæjandi og vísar til þess þegar 
Paul Dillett, heimsfrægur vaxtarræktar-
maður og stofnandi World Bodybuilding 
and Fitness Federation (WBFF) sá hana 
í ræktinni þegar hann kom til Íslands í 
vetur.

„Þá leist honum svona ljómandi vel á 
mig að hann vatt sér upp að mér í tækja-
salnum og bauð mér atvinnumannakort á 
staðnum,“ segir hún brosmild.

Kristbjörg fékk ung áhuga á hreysti og 
hreyfingu. Hún æfði fótbolta á Álftanesi 
frá níu ára aldri, en fór að halla sér meira 
að líkamsrækt í tækjasal þegar nálgaðist 
tvítugt.

„Mér fannst strax gaman að rækta líkam-
ann með lóðum en smitaðist af fitness-bakt-
eríunni þegar besta vinkona mín keppti í 
fitness vorið 2010,“ segir Kristbjörg sem 
mætti sjálf til keppni um haustið sama ár og 
lenti í öðru sæti á bikarmóti IFBB.

En hvað kostar að komast í svo glæsilegt 
bikiníform?

„Miklar æfingar og hollt mataræði. Fit-
ness er lífsstíll sem útheimtir mikinn sjálf-
saga og viljastyrk, og getur verið mjög erf-
iður andlega og líkamlega. Ég æfi sex til tólf 
sinnum í viku og hef einn hvíldar- og nammi-
dag, en borða hina dagana hollan kost sex sinn-
um á dag. Þá passa ég vel upp á skammtastærðir 
og hef vanið mig á að borða hægt og rólega,“ upp-
lýsir Kristbjörg sem á næstu dögum opnar sína eigin 
fjarþjálfunarsíðu.

Hún segir sjálfstraust sitt hafa aukist í takt við æ 
betra líkamsform og því fylgi mikil vellíðan. 

„Jú, jú, auðvitað er maður öruggur með sig á bik-
iníi á sundlaugarbakkanum, en ég velti því minna 
fyrir mér eftir að fitness varð lífsstíll. Nú finnst 
mér ekkert eðlilegra en að vera í fínu formi, 
þótt ég sé alls ekki í keppnisformi allan ársins 
hring. Slíkt er beinlínis óhollt því þá getur 
maður ekki leyft sér neitt og það verður 
leiðinlegt til lengdar. Líkamsrækt verður 
einfaldlega að vera skemmtileg.“

thordis@frettabladid.is

Einkaþjálfarinn Kristbjörg Jónasdóttir keppir á WBFF-
heimsmeistaramóti í Bikiní Fitness í Kanada í ágúst.

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þú mætir - við mælum og aðstoðum

www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.

10-14 laugardaga

 STÓR FLOTTUR 

teg MAGGIE - með sérstaklega gott hald fyrir þung 
brjóst, fæst frá 36-42 í skálum E,F,FF,G,GG,H,HH,J,JJ á  
kr. 10.985,- glæsilegar buxur frá M-4xl á kr. 4.750,- 
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Sundfatnaður
- ný sending komin

www.lifandimarkadur.is 
Borgartúni 24  | Hæðasmára 6 | Hafnarborg

Lífræn ofurfæða
frá Naturya 
Ofurfæða er það sem allir eru að tala um þessa dagana enda 
er hún einstaklega rík af andoxunarefnum, vítamínum og 
steinefnum. Fólk hefur notað ofurfæðu frá örófi alda til að 
viðhalda hraustleika og heilsu. 

Tilvalið í þeytinginn,  
grautinn og baksturinn.

Nýtt

20%
afsláttur

Boston 
leður 
svart, hvítt st. 35-48
rautt st. 36-42
blátt st. 36-47

Roma
Rúskinn
lj.blátt d.blátt 
36-42

Verona
svart, hvítt 
st. 36-41

Verona
Bari
leður 
rautt, sand, blátt
st. 36-42

Monako
leður 
svart, hvítt
rúskinn og 
microfib.
st. 36-46

Paris
leður 
svart, hvítt, 
blátt
m/microfib og 
rúskinnssóla
st. 36-42

sand, blátt
42



Á Heilsuhótelið er mjög gott 
að koma til að ná kröftum 
og hvíla sig. Þar er virki-

lega góður andi sem ég get mælt 
með fyrir alla. Andrúmsloftið 
er notalegt og mjög gott að byrja 
árið á því að fara í tveggja vikna 
dvöl,“ segir Bjarni Óskarsson, eig-
andi Nings. Hann gerir þó fleira en 
njóta þjónustu Heilsuhótelsins en 
hann kynnir notkun hveitigrass 
og fræðir gesti um ýmsa hollustu.
Sjálfur drekkur hann hveitigras-
safa á hverjum degi og segir 
hann allra meina bót.

„Hveitigrasið hefur mikinn 
lækningamátt. Það er fyrirbyggj-
andi gagnvart ýmsum kvillum 
og sjálfur finn ég mikinn mun 
á mér eftir að ég fór að drekka 
hveitigrassafa reglulega. Líkam-
inn tekur upp súrefnið í blaðgræn-
unni og gefur innra súrefni í frum-
urnar. Hann er einfaldlega allra 
meina bót,“ segir Bjarni.

Hveitigras er ræktað upp af 
fræinu sem verður eftir þegar 
hveitið er þreskt (fræi hveiti plönt-
unnar). Fræið er látið liggja í bleyti 
yfir nótt og svo sáð í mold. Við góð 
skilyrði vex það upp á þremur til 
fjórum sólarhringum. Þegar gras-
ið hefur náð tíu sentimetra hæð er 
það klippt. Grasið hentar þó ekki 
til átu. 

„Það nást engin næringarefni úr 
hveitigrasi með því að tyggja það 
beint enda er það mjög hart og stíft 
og getur verið beinlínis varasamt 
fyrir meltinguna,” útskýrir Bjarni. 
„Það verður að pressa úr því saf-
ann í sérstakri hveitigraspressu. 
Safann er einnig hægt að nota út-
vortis, bera hann á andlit en þá 
þarf að varast sólarljós meðan 
grasið er á andlitinu,“ segir Bjarni.

Heilsuhótelið sækir ólíkur 
hópur fólks. Margir koma aftur 
og aftur . Þá hefur erlendum 
gestum fjölgað, aðallega frá 
Norðurlöndunum og eru þar Fær-
eyingar, Norðmenn og Danir 
fjölmennastir. 

Stefnt er á að bjóða upp ís-
lenskt hráefni og einnig lífrænt í 
auknum mæli á Heilsuhótelinu 
og hefur Bjarni tekið þátt í þeirri 
uppbyggingu. „Auðvitað er ekki 
allt grænmeti alltaf fáanlegt á Ís-
landi. Svo ég fór ásamt starfs-
fólki Heilsuhótelsins og heimsótti 
garðyrkjubændur, meðal annars á 
Akri og á Engi með samstarf í huga 

enda skipta gæði hráefnis miklu 
máli þegar fólk borðar eingöngu 
grænmeti, súpur, safa og ávexti,“ 
útskýrir Bjarni.  

„Við það að borða þetta fæði í 
viku til hálfan mánuð verður fólk 
svolítið orkulaust meðan á því 
stendur, en það er svo skrítið að 
maður finnur ekki fyrir svengd. 
Þetta er svo einfalt þegar fólk er í 

þessu saman. Svo fyllist maður 
krafti þegar maður er búinn. Lík-
aminn fer að lækna sig sjálfur 
innan frá við þetta. Það er alveg 
ótrúlegt hvernig alls konar kvill-
ar hafa læknast hjá fólki við dvöl á 
hóteinu. Ég kannast sjálfur við það. 
Þarna eru engar freistingar og ekk-
ert sem truflar. Það er gott að fara 
út úr hversdagslegri rútínu og eitt-

hvert þar sem maður er varinn fyrir 
sjálfum sér,“ segir Bjarni glettinn.
En hvað tekur þá við eftir dvölina? 

„Þá fer maður bara beint á 
Nings, „segir Bjarni og hlær en 
bætir svo við að gestir hótels-
ins fái bæði leiðsögn og kennslu 
um framhaldið. „Á hótelið koma 
margir fyrirlesarar sem kenna 
hvað á að gera þegar dvölinni 
lýkur. Ásdís Ragna grasalæknir 
fjallar um meðferðina, Dr. Haukur 
Ingi Jónasson hefur fjallað um 
heilsu út frá huglægum þáttum 
auk fjölda annarra fyrirlesara. Þá 
hef ég sjálfur verið að miðla fróð-
leik um hveitigrasið. Þá hef ég líka 
kynnt önnur heilsu spa sem ég hef 

heimsótt erlendis meðal annars í 
Taílandi, Póllandi og Púerto Ríkó. 
Í samanburði finnst mér Heilsu-
hótelið standa sig virkilega vel. 
Það er líka þægilegt að geta verið 
með bílinn og skjótast í sund til 
Keflavíkur,“ útskýrir Bjarni en 
segir ekkert um að gestir stingi 
af? „Mín helsta synd hefur verið 
að kaupa mér epli í Nettó,“ segir 
hann og hlær. 

„Þarna eru allir á sömu for-
sendum og gestir njóta stuðnings 
af hver öðrum. Svo kynnist fólk á 
allt annan hátt og miklu dýpra en 
annars á svona stað. Þarna verða 
til vináttusambönd sem endast 
löngu eftir að dvölinni lýkur.“ 

Heilsuhótelið orkugjöf fyrir alla
Bjarni Óskarsson, eigandi Nings, hefur notfært sér Heilsuhótelið í Reykjanesbæ. Hann segir það allra meina bót og einstaklega gott að byrja nýtt ár 
með tveggja vikna dvöl á hótelinu. Þá drekkur Bjarni hveitigrassafa á hverjum degi og stendur fyrir kynningum á hveitigrasi á Heilsuhótelinu.

Bjarni Óskarsson, eigandi Nings, hefur góða reynslu af Heilsuhótelinu og drekkur hveitigrassafa sér til heilsubótar. MYND/VALLI

Kynning - auglýsing

Hveitigras  hefur mikinn lækningamátt. Það 
er fyrirbyggjandi gagnvart ýmsum kvillum 

og sjálfur finn ég mikinn mun á mér eftir að ég fór 
að drekka hveitigrassafa reglulega.

Heilsunámskeið (detox)  tvær 
vikur
2.-16. mars örfá pláss laus 
30. mars -9. aprí  uppselt
4.-18. maí  
1.-15. júní 
Munið að panta tímanlega 

Heilsuhelgi – skóli lífsins
16.-18. mars uppselt
18.-20. maí  
Tilboðsverð, 2 fyrir 1, 45.000 
helgin.
Fæði, hreyfing og fræðsla innifalin 
Slökun og skemmtilegur tími.
Hættum að reykja
Helgarnámskeið 23.-25. mars

Fyrir krakka 
18.-22. júní, mánudag–föstudags
Töfrar og framsögn 9-14 ára.  
Skráning stendur yfir.

Sumarið 2012 – opnir dagar
Frá 22. júní-27. ágúst 2012.  
Val um 3, 4, eða 7, 14 daga. 
Aðgengi að Heilsulind. Bláa lónið. 
Hollt og gott fæði, fræðsla og 
hreyfing.
Spennandi og uppbyggilegur 
valkostur fyrir alla. 
Kynnist þessu einstaka hóteli.

Heilsuhótel Íslands - næstu námskeið

Starfsfólk Heilsuhótels Ísland býður gesti velkomna.

HEILSUSAMLEG SAMVINNA 
NOREGUR – ÍSLAND  
Heilsuhótel Íslands og Tunsberg Medisinske Skole hafa gert með sér 
samkomulag um starfsþjálfun útskriftarnemenda skólans en hann er 
stærsti einkarekni skóli á sviði heilsu og næringar í Noregi. Alls koma 28 
nemendur frá skólanum á Heilsuhótelið á árinu 2012 en þeir eru að ljúka 
5 ára námi á sviði næringar og ráðgjafar.  
Norsku nemendurnir munu veita gestum ráðgjöf og koma með 
ábendingar sem munu nýtast gestum hótelsins og auka fræðilega þekk-
ingu gesta. Þá munu nemendur taka þátt í starfi hótelsins meðal annars 
með auknu kynningar- og markaðsstarfi Heilsuhótels Íslands í Noregi á 
komandi árum. Fyrsti hópurinn er væntanlegur í mars og síðan kemur 
nýr hópur mánaðarlega allt árið.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
www.heilsuhotel.is

heilsa@heilsuhotel.is 
Sími 5128040



Kynningarblað Bókhaldskerfi, birgðakerfi, 
vefverslunarkerfi, hugbúnaður, fjarvöktun á sölukerfum.

KASSAKERFI
ÞRIÐJUDAGUR  21. FEBRÚAR 2012

& SJÓÐSVÉLAR

MerkurPOS afgreiðslukerfi og rekstrar-
hugbúnaður samanstendur af af-
greiðsluhugbúnaði fyrir verslanir, 

ferðaþjónustu, sundlaugar og líkamsræktar-
stöðvar, snyrti- og hárgreiðslustofur, verkstæði, 
veitingahús ásamt fleiri hugbúnaðarlausnum. 
MerkurPOS afgreiðsluhugbúnað á má finna í 
mörgum sveitarfélögum og fyrirtækjum.

Íslenskt kassakerfi MerkurPOS
MerkurPOS er íslenskur hugbúnaður sem 
byggir á þörfum íslenskra notenda. „Hugbún-
aðurinn hefur verið á markaði í yfir áratug og 
því kominn með góða reynslu og stöðugleika í 
notkun,“ útskýrir Guðmundur G. Kristinsson 
sölu- og markaðsstjóri Merkurpoint. „Í fyrstu 
var boðið upp á staðlað og einfalt afgreiðslu-
kerfi sem sameinar notendavænt viðmót, hrað-
virkt sölukerfi og stútfullan pakka af ýmsum 
stjórnunartólum.” 

Auðvelt að læra á MerkurPOS
Að sögn Guðmundar er MerkurPOS-afgreiðslu-
kerfið auðvelt í notkun það tekur enga stund 
að læra á það. „Við erum hvað stoltust af því 
hversu notendavænt kerfið okkar er, það tekur 
örskamma stund að stofna vörur og viðskipta-
menn og öll vinnsla er gerð eins einföld og 
hægt er. Áherslan hjá okkur hefur alltaf verið 
á að gera frábært kassakerfi og helsti kosturinn 
við að vera með sjálfstætt kassakerfi frekar en 
bókhaldhaldskerfi með ábyggðu kassakerfi er 
sá að maður sleppur við að eiga við allar flóknu 
stillingarnar sem oft tilheyra bókhaldskerfum.

Kerfið er þannig straumlínulagað til að 
vinna flókin verkefni á sem einfaldastan hátt. 
„Öll nauðsynleg rafræn viðskipti eru fyrir 
hendi,  sem og tenging við þjónustuaðila POSA. 
Kerfið er einnig hægt að tengja við flest bók-
haldskerfi, eins og Tok, Tok+, Axapta, Navision, 
Fjölni og fleiri,“ útskýrir Guðmundur.“

Fullkomin sölugreining
„Okkar kerfi er hannað með nýjustu tækni í 
huga þannig má alltaf hafa yfirsýn og aðgang 
að þínum gögnum í gegnum fartölvu, spjald-
tölvuna, snjallsímann eða hvar sem þú ert 
nettengdur. Þannig höfum við vissa sérstöðu 
því að aðgangur að gögnum og mjög fullkom-
in sölugreining fæst í gegnum heimasíðu.  Á 
henni má sjá tekjuflæði, fjölda viðskiptavina, 
meðalsölu á viðskiptavin, meðalfjölda vöru-

eininga á viðskiptavin, heildarsölu á sölu-
aðila, skiptingu á greiðsluformi og hvaða vara 
selst mest, hvaða vara skilar mestri framlegð 
og hvaða vara er ekki að hreyfast. Það hjálpar 
þeim sem reka fyrirtæki að skipuleggja birgða-
hald, sjá vöru og viðskiptaflæði og þannig auka 
hagnað í rekstri.“ Með þessari tækni tryggjum 
við líka afritatöku af gögnum viðskiptavina.

Rekstrarbúnaðarlausnir fyrir flestar 
atvinnugreinar 
Á liðnum árum hefur MerkurPOS þróað fjöl-
mörg viðbótarkerfi fyrir daglegan rekstur. „Þar 
má nefna reikninga-, innheimtu-, tilboðs- og 
verkefnastjórnunarkerfi, sérhæfðan hugbúnað 
fyrir ferðaþjónustu og aðgangskerfi fyrir sund-
laugar,“ segir Guðmundur. 

„Með árunum hefur þróast gott samstarf 
við fyrirtækið Maritech sem er með NAV-bók-
haldskerfi og fjölda sérlausna fyrir stærri fyr-
irtæki og sveitarfélög. Merkurpoint og Mari-
tech hafa í mörg ár starfað saman með sam-
tengdan bókhalds- og afgreiðsluhugbúnað í 
fyrirtækjum og sveitarfélögum.“

Reikningar gerðir og sendir í heimabanka
Um mánaðarmót er hægt að taka saman sölu í 

reikning hjá viðskiptavinum, prenta út reikn-
inga og búa til innheimtuskrá til að senda í 
innheimtuumhverfi hjá viðskiptabanka. Síðan 
er hægt að bóka innborganir á viðskipamenn 
og þannig hægt að fylgjast með greiðslustöðu 
viðskiptamanna frá mánuði til mánaðar og 
senda þeim viðskiptayfirlit.

MerkurPOS á IBM-tölvum er fullkomin 
lausn
Guðmundur upplýsir að undanfarin ár hafi 
Merkurpoint selt mest af IBM-afgreiðslu-
tölvum frá Nýherja. 

„Í veitingarekstri er oft álag og krafa um 
vandaðan tölvubúnað sem þolir mikið álag 
og endist lengi. Merkurpoint hefur lengi mælt 
með IBM-tölvum í það rekstrarumhverfi 
og byggir á áralangri reynslu af notkun af-
greiðslutölva í kröfuhörðu umhverfi. Mörg 
sveitarfélög horfa einnig fram í tímann og 
fjárfesta í tölvubúnaði með endingu og gæði í 
huga. Því kaupa þeir IBM-afgreiðslutölvur og 
jaðarbúnað fyrir hugbúnað frá Merkurpoint 
og Maritech. Mest hefur selst af IBM Surepose 
E26 afgreiðslutölvu og er meirihluti viðskipta-
vina Merkurpoint síðustu árin að kaupa þessa 
frábæru tölvu,“ segir Guðmundur.

Traustar lausnir fyrir 
fyrirtæki og sveitarfélög
Merkurpoint hefur á undanförnum árum boðið MerkurPOS afgreiðslukerfi- og rekstrarhugbúnað fyrir fyrirtæki og 
sveitarfélög. MerkurPOS er einfalt í notkun og tryggir mikla hagræðingu og þægindi í hvers kyns rekstri.

Guðmundur Kristinsson er sölu- og markaðsstjóri Merkurpoint sem undanfarinn áratug hefur boðið MerkurPOS og 
IBM–afgreiðslulausnir og rekstrarhugbúnað fyrir fyrirtæki og sveitarfélög. MYND/GVA
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Nýherji fer með umboð fjölda 
þekktra vörumerkja og þar 
á meðal IBM. IBM er okkar 

stærsti birgi þegar kemur að sölu-
kerfum og þá er einnig töluvert til 
af hugbúnaðarkerfum frá IBM í 
verslunargeiranum,“ segir Sigurjón 
Hjaltason, vörustjóri hjá Nýherja.

Markaðshlutdeild IBM er yfir 
fjórðungur á heimsvísu í sölu af-
greiðslukerfa  eða sama og þrjú 
næstu fyrirtæki samanlagt. Sig-
urjón segir viðskiptavini Nýherja 
þekkja gæði og endingu IBM. 

„Icelandair á Kef lavíkurf lug-
velli endurnýjaði sölukerfi sitt til 
að mynda eftir tíu ára notkun og 
valdi áfram IBM. Þar var sett upp 
tveggja skjáa kerfi með aukaskjá 
sem keyrir auglýsingaefni við hlið-
ina á strimlinum þegar viðskipta-
vinurinn verslar. Þar geta komið 
fram ýmis tilboð eða tilkynningar, 
rétt á meðan hann kaupir sér sam-
loku og drykk,“ segir Sigurjón.

Meðal  nýrra viðskiptavina Ný-
herja er verslunin Lindex. Opnun  
verslunarinnar var eftirminnileg 
en hleypa þurfti viskiptavinum 
inn í hollum dag eftir dag. Álagið 
á kassakerfið var gífurlegt  og segir 
Sigurjón það hafa verið prófraun á 
vél - og hugbúnaðarkerfið. „Í gegn-
um einn afgreiðslukassa hjá Lindex 
fór meira magn en í stórri verslun 

í Ósló samanlagt. Kerfið virkaði 
hundrað prósent. Þetta er mjög gott 
dæmi um það hversu vel IBM-kerf-
in standa sig,“ segir Sigurjón.

Fjarvöktun á kerfum
Þei verslunareigeindur sem reka 
fleiri en eina verslun, jafnvel um 
allt land, býður Nýherji upp á fjar-
vöktun á sölukerfum. Hægt er að 
fylgjast með kerfum allan sólar-
hringinn og jafnvel sjá bilanir fyrir. 

„Við getum séð hvort eitthvað er 
farið að hegða sér óeðlilega og hvort 
bilun er yfirvofandi. Þá er einnig 
hægt að setja kerfin í deepsleep á 
nóttunni en þá eyða þau einungis 
þremur vöttum af rafmagni. Þannig 
má bæði minnka rafmagnsnotkun 
viðskiptavinarins og lengja líftíma 
tækja,“ segir Sigurjón.

Þróun í verslunarumhverfi
Sigurjón segir talsverðar breytingar 
í vændum á öllu verslunarumhverfi 
þar sem þráðlausar lausnir í af-
greiðslu skipi alltaf stærri og stærri 
sess. Verslunarkerfin séu meðal 
annars að færast yfir í snjallsíma. 
„Þá er hægt að setja snjallsíma í sér-
stakt hulstur frá Ingenico og forrita 
hann sem afgreiðslukerfi,“ útskýr-
ir Sigurjón. „Hægt er að skanna inn 
strikamerki, taka við greiðslu og 
senda kvittun með tölvupósti eða 

prenta hana út á staðnum.. Nýherji 
er umboðsaðili Ingenico og mun 
bjóða þessi hulstur  mjög fljótlega 
hér á landi.“ 

Haldið utan um viðskiptavini
Með breyttu verslunarumhverfi 
segir Sigurjón verslunareigendur 
fá fleiri snertifleti á viðskiptavini  
sína. Samskipti fara fram gegn-
um vefmiðla og þá spili tryggða- 
og gjafakort einnig stórt hlutverk.
Reikna megi með að þessi þróun 
verði einnig hér á landi á næstu 
árum.

„Í heildina séð eru að verða 
töluverðar breytingar á versl-
un. Í Bandaríkjunum er til dæmis 
aukning í gjafakortasölu og einn-
ig er verið að sameina öll gjafa-
kortin inn í snjallsíma. Þegar við-
skiptavinurinn gengur inn í verslun 
„veit“ verslunin að viðskiptavinur-
in  er kominn og sendir á hann til-
boð í símann. Ofan á þetta bætist 
að nú eru komnar fram rafrænar 
„buddur“, Google wallet og Paypal 
purse. Þá er einnig hægt að greiða 
fyrir vöru með snjallsímanum. Ný-
herji er með öflug vörumerki til að 
styðja okkar viðskiptavini í að vera 
fremstir í þjónustu. Þá eigum við 
frábært samstarf við íslensku hug-
búnaðarhúsin sem eru að hanna 
allt það nýjasta sem er að gerast.“

Fjarvöktun lengir líftímann
Nýherji býður fjarvöktun á sölukerfum. Þannig er hægt að fylgjast með öllum kerfum allan sólarhringinn og jafnvel sjá bilanir fyrir. Slík lausn felur í 
sér lægri rafmagnsnotkun viðskiptavinarins og lengir líftíma búnaðar. 

Sigurjón Hjaltason vörustjóri segir Nýherja fylgjast vel með breytingum á verslunarum-
hverfi. MYND/GVA

Nýherji hf.     Borgartún 37     sími 569 7700     netverslun.is     

HUGSAÐU INN 
FYRIR KASSANN

IBM er brautryðjandi í framleiðslu kassakerfa. Þau 

byggja á rúmlega 40 ára reynslu, hugviti og gæðum. 

Íslenskir notendur treysta eiginleikum þeirra, enda 

eru þau áreiðanleg og þekkt fyrir lága bilanatíðni.

Nýherji býður fjarvöktun á kassakerfum. Slík lausn felur í 
sér lægri rafmagnsnotkun og getur lengt líftíma búnaðar.

IBM Anyplace Kiosk 33E

Snertiskjár á vegg eða borð. 
Hentar einnig sem kassakerfi.
Örgjörvi: 2.0 GHZ Intel Celeron®
Vinnsluminni: 1GB. Harður diskur: 80GB.

ÞRÓTTMIKILL
STARFSKRAFTUR

DUGLEGUR
AFGREIÐSLUÞJARKUR 

IBM 4852-E66 

IBM kassakerfi og 15” snertiskjár (innrauð tækni) 

með kortalesara og viðskiptamannaskjá.
Nemur fingur, penna, kort, ofl.
Örgjörvi: 2.2 GHZ Intel Celeron®  
Vinnsluminni: 1GB. Harður diskur: 160GB.
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Optima að Vínlandsleið 6-8 
hefur verið starfað á Ís-
landi í tæp sextíu ár en fyr-

irtækið var stofnað árið 1953. Fyr-
irtækið leggur áherslu á sölu á ljós-
ritunartækjum, rekstrarvörum, 
skjalaskápum, talningarvélum 
fyrir seðla og mynt, öryggiskápum 
og hugbúnaðarlausnum. Allt þetta 
kemur frá viðurkenndum aðilum 
á borð við Ricoh, Xerox, Rosen-
grens, Secureline, Scan Coin og 
Bisley.

Hágæða kassakerfi frá þýsku 
gæðafyrirtæki
„Wincor Nixdorf er stórt fyrirtæki 
í Þýskalandi sem tilheyrði áður 
Siemens Nixdorf en fyrirtækinu 
var síðar skipt upp, annars vegar 

í Wincor Nixdorf og hins vegar í 
Siemens.

Tækin frá Wincor Nixdorf eru 
framleidd með langan endingar-
tíma í huga og eru mjög vönduð í 
alla staði, enda brýnt að til dæmis 
kassakerfi séu örugg í notkun þar 
sem notendur vilja ekki lenda í 
vandræðum í miðri sölu,“ segir Lúð-
vík Andreasson, sölustjóri kassa-
kerfa hjá Optima.

Að hans sögn er hægt að fá Win-
cor Nixdorf kassakerfin í nokkr-
um útfærslum eftir fyrirhugaðri 
notkun; sem sambyggðan snert-
iskjá og tölvu og svo sem sjálfstæð-
an snertiskjá og sjálfstæða tölvu. 
„Það síðarnefnda hentar til dæmis 
fyrirtækjum sem selja matvöru og 
nota vigtarskanna,“ útskýrir hann 

og getur þess að hægt sé að velja um 
nokkrar ólíkar gerðir strikamerkja-
lesara, prentara, kortalesara, skúff-
ur og fleiri fylgihluti eða allt eftir 
þörfum hvers og eins.

Notum hugbúnað frá íslenskum 
fyrirtækjum
„Wincor Nixdorf kassakerfin keyra á 
flestum af þeim íslenska hugbúnaði 
sem boðinn er á markaðnum í dag,“ 
bendir Lúðvík á og bætir við að Op-
tima eigi nú í viðskiptum við mörg 
af fremstu hugbúnaðarfyrirtækj-
um landsins. „Hugbúnaðarkerfin 
eru misjöfn, allt frá því að vera mjög 
einföld og upp í að bjóða birgðahald 
og viðskiptamenn en það er ákvörð-
un viðskiptavina okkar hvers konar 
kerfi þjónar þörfum þeirra best.“

Þjónustar banka
Lúðvík segir Wincor Nixdorf ekki 
síður hafa átt velgengni að fagna 
í framleiðslu á  Wincor Nixdorf 
hraðbönkum, sjálfsafgreiðslu-
kerfum og hugbúnaði frá Wincor 
Nixdorf. „Miðað við þau viðbrögð 
sem við höfum fengið á búnaði frá 
þeim er ég ekki í nokkrum vafa um 
að tækin eigi eftir að fá glimrandi 
góðar viðtökur hérlendis. Enda 
gæði út í gegn.“

Viðhald og viðgerðir
Optima heldur einnig úti öflugri 
eftirlits- og viðhaldsþjónustu í 
húsakynnum sínum að Vínlands-
leið 6-8. „Þar kemur að góðum 
notum áralöng reynsla í þjónustu 
og viðhaldi á f lóknum tækjum,“ 

bendir Lúðvík á og tekur fram að 
fyrirtækið hafi yfir að ráða starfs-
mönnum með mikla þekkingu og 
getu á því sviði. „Sem betur fer eru 
þetta þó allt saman vönduð tæki 
og viðskiptavinir þurfa því sjaldn-
ast að hafa áhyggjur af miklu við-
haldi.“ 

Hjá fyrirtækinu starfa á þriðja 
tug starfsmanna á sviði sölu og 
tækniþjónustu. „Þetta er öflugur 
hópur sem leggur áherslu á hraða, 
fagmennsku og persónulegt við-
mót og þjónustu,“ segir Lúðvík og 
hvetur að lokum sem flesta til að 
hafa samband og kynna sér betur 
fyrirtækið, vörur þess og þjónustu 
á heimasíðu Optima á slóðinni 
www.optima.is. Einnig að hafa 
beint samband í síma 588-9000.

WINCOR NIXDORF kassakerfi 
– gæði og fagmennska út í gegn
Fyrirtækið Optima að Vínlandsleið 6-8 sérhæfir sig í sölu á kassakerfum, sjóðsvélum og tilheyrandi vörum frá þýska fyrirtækinu Wincor Nixdorf. 
Wincor Nixdorf hefur verið leiðandi í sölu kassakerfa og hugbúnaðar auk hraðbanka og búnaðar fyrir banka og fjármálafyrirtæki í 35 ár. 

„Tækin frá Wincor Nixdorf eru framleidd með langan endingartíma í huga og eru mjög vönduð í alla staði, enda brýnt að til dæmis 
kassakerfi séu örugg í notkun þar sem notendur vilja ekki lenda í vandræðum í miðri sölu,“ segir Lúðvík Andreasson sölustjóri 
kassakerfa hjá Optima. MYND/GVA

Að sögn Lúðvíks er hægt að fá Wincor Nixdorf kassakerfin í nokkrum útfærslum eftir 
fyrirhugaðri notkun; sem sambyggðan snertiskjá og tölvu og svo sem sjálfstæðan 
snertiskjá og sjálfstæða tölvu.
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HVERS VEGNA Á AÐ HALDA BÓKHALD?
Bókhald er upplýsingakerfi, ætlað til að halda utan um tekjur, 
gjöld, eignir og skuldir rekstraraðila þannig að úr því 
megi lesa árangur rekstrar og stöðu eigna og 
skulda frá einum tíma til annars.
Bókhaldið er aðalstjórntæki hvers 
rekstraraðila, það er ekki „bara fyrir 
skattinn“. Hjá vel reknum fyrirtækjum er 
bókhaldið notað sem stjórntæki, því ár-
angursríkar ákvarðanir byggja á nýjustu 
staðreyndum úr bókhaldi fyrirtækisins.
Meginreglan er sú að allir, sem hafa einhvern 
rekstur eða starfsemi með höndum eru bókhaldsskyldir og eiga að 
færa tvíhliða bókhald. Bókhaldsbækur skulu færðar á varanlegan 
hátt í skipulögðu og öruggu kerfi.

KORTANOTKUN Á FERÐALÖGUM

FYRSTU VEFVERSLANIRNAR
Árið 1990 hannaði Bretinn Tim Ber-
ners-Lee fyrsta netþjóninn og vafrann 
fyrir veraldarvefinn. Veraldarvefurinn 
opnaði svo formlega árið 1991. Árið 
1994 urðu til netbankar og fyrsti 
pitsustaðurinn á netinu var Pizza Hut. 
Það sama ár kynnti Netscape SSL 
gagnadulkóðunina sem hefur orðið 
grunnurinn að öryggiskerfi vefversl-
ana. Árið 1994 kynnti þýska fyrirtækið Intershop fyrstu vefverslun sína. Árið 
1995 hleypti Amazon vefverslun sinni af stokkunum og ári síðar varð eBay 
að veruleika.

Í dag geta viðskiptavinir bæði skoðað vörur og keypt á netinu og fengið þær 
sendar heim að dyrum. Við þurfum ekki einu sinni að gera okkur ferð 
út í búð. Verslunarhættir hafa því talsvert breyst frá því verð var slegin 

handvirkt inn í búðarkassann og vörurnar afgreiddar yfir borðið. Einhverj-
um gæti þó verið söknuður að hinu gamla kerfi og spjallinu við kaupmann-
inn yfir borðið.

Gamli tíminn 
rifjaður upp
Búðarferðir hafa breyst síðustu áratugi frá því þegar allar 
vörur voru afgreiddar beint yfir borðið og verðið slegið 
handvirkt inn í sjóðsvél. Hjá Ljósmyndasafni Reykjavíkur er 
að finna skemmtilegar myndir af búðarborðum og 
afgreiðslufólki fyrri tíma.

Nóvember 1987, stórmarkaður í Hafnarfirði. Afgreiðslukassar í röðum en 
verð slegið handvirkt inn.

18. janúar 1985, afgreiðslumaður í fiskbúð vigtar 
fiskflak áður en stafrænar vogir urðu allsráðandi.

Löngu fyrir tíma stafrænna sölukerfa. Ágúst 1977, bakarí við Laugarásveg. Sennilega nýopnað 
en í hillum má sjá blómaskreytingar. Sjóðsvélin er fyrirferðarmikil á afgreiðsluborðinu.

17. apríl 1980, Guðlaugur Pálsson í Guðlaugsbúð á Eyrarbakka við 
afgreiðsluborðið. Til hliðar má sjá gamaldags vigt.

27. janúar 1986, Hafnfirðingar spila stórt í Lottóinu. Á fyrstu lottómiðunum 
voru tölurnar valdar með blýanti sem lottókassinn las. 

MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

● Látið kortið aldrei úr 
augsýn. Alltaf skal 
fylgjast með þegar 
afgreiðslumaðurinn 
útbýr úttektar-
miðann. Ef hringja 
þarf og biðja 
um úttektarleyfi 
skuluð þið fylgja af-
greiðslumanninum 
ef hann þarf að fara 
frá til að hringja, 
biðja hann að koma 
með vélina að borði 
ykkar á veitingastað 

eða fylgja honum 
að kassanum. 

● Gangið úr skugga 
um að upphæðin 
á seðlinum sé rétt 
og að upphæðin sé 
fyllt út í niðurstöðu-
dálkinn. 

● Gætið kortsins 
sérstaklega vel 
á mörkuðum, 
skemmtistöðum og 
ekki síst nætur-
klúbbum. 

● Geymið ekki alla 
fjármuni á sama 
stað.

● Leggið leyninúmer-
ið (PIN) vel á minnið 
en hafið það ekki 
meðferðis.

Hraðbankar
● Varist að fara ein 

í hraðbanka að 
kvöldi eða nóttu til.

● Tilkynnið umsvifa-
laust ef kort glatast 
eða því er stolið.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist  
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Þráinn á tökkunum og 
Gissur með fréttirnar

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ
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Pappír hf. hefur framleitt kassarúllur, 
posarúllur, reiknivélarrúllur, faxpapp-
ír og aðrar pappírsrúllur sem viðskipta-

vinir óska eftir í 25 ár. „Við höfum verið með 
fullkomnasta vélakostinn á hverjum tíma og 
höfum þannig náð að auka hagkvæmni og 
nýtingu hráefnis jafnt og þétt. Í dag notum 
við vélasamstæðu sem við keyptum nýja frá 
Spáni fyrir sex árum,“ segir Jóhannes Sigurðs-
son, annar eigandi fyrirtækisins. „Þessi véla-
samstæða er algjörlega sjálfvirk og býður upp 
á prentun í tveimur litum á bakhlið rúllanna, 
sem við teljum mjög ódýran auglýsingakost.“ 

Jóhannes segir hráefnið koma frá Þýska-
landi, Finnlandi og Svíþjóð. Það er flutt inn í 
stórum rúllum sem eru um það bil eitt tonn 
hver en árleg notkun fyrirtækisins er um 230 
tonn „Frá upphafi hafa verið framleiddir um 
það bil 1,2 milljónir kílómetra af kassa-, posa- 
og reiknivélarúllum hjá Pappír hf.,“ upplýsir 
Jóhannes.

Hann segir Pappír hafa þjónað svo til öllum 
stórmörkuðum, olíufélögum og helstu heild-
verslunum landsins í gegnum árin, ásamt 
stórum sem smáum verslunum. „Þá fram-
leiðum við mikið af rúllum fyrir ýmsar 
rannsóknarstofnanir og banka.“

Uppistaðan í framleiðslunni hjá Pappír er 
thermalpappír sem er prentað á með hita. Þar 
undir heyra þrír pappírsflokkar. Það er svo-
kallaður standardpappír, sem hefur um sjö ára 
líftíma miðað við rétta meðferð eftir prentun, 
Long live pappír, sem hefur allt að 25 ára líf-
tíma og bankapappír, sem er sérunninn og 
yfirlakkaður og hefur um 18 ára líftíma.

Hjónin Sigurður Jónsson og Sigríður 
Jóhannesdóttir stofnuðu Pappír fyrir 25 
árum og vann Sigurður á staðnum fram á síð-
asta dag, en hann lést 81 árs að aldri. Nú hefur 
sonur þeirra, Jóhannes Sigurðsson, tekið við 
stjórnartaumunum ásamt Ólafi Sverrissyni og 
er sama kennitalan í notkun.

„Það er ekki svo að við séum einir um sölu á 

þessari vöru því það er alltaf eitthvað um inn-
flutning en við höfum hingað til staðist alla 
samkeppni, sennilega vegna þess að verð og 
gæði standast allan samanburð. Þá teljum við 
okkur hafa gott orðspor fyrir góða þjónustu en 
flestir sem hætta viðskiptum við okkur koma 
til baka fyrr eða síðar. Þá reynum við alltaf að 
afgreiða samdægurs eða í síðasta lagi daginn 
eftir,“ segir Jóhannes. Hjá fyrirtækinu starfa 

sex manns, tveir í framleiðslu, tveir sölumenn, 
einn á skrifstofu og bílstjóri sem er jafnframt 
lagermaður en hann sér um alla dreifingu.

Jóhannes segir róðurinn vissulega hafa 
þyngst frá hruni og vill að bankarnir krefjist 
þess að fyrirtækin sem þeir hafa reist við versli 
við innlenda framleiðendur, að því gefnu að 
verð og gæði standist samanburð. „Þannig 
geta bankarnir minnkað hættuna á að vera 
neyddir til að aðstoða framleiðendur seinna. 
Íslensk framleiðslufyrirtæki sem þjóna inn-
anlandsmarkaði eru að öllu jöfnu svo lítil að 
tiltölulega lítil áföll geta riðið þeim að fullu,“ 
segir Jóhannes og heldur áfram: „Frá hruni 
hefur fjöldi fyrirtækja farið í gjaldþrot eða 
fengið niðurfelldar skuldir og hlaupa upp-
hæðirnar á milljónum jafnvel milljörðum. 
Það má segja að það sé á kostnað þeirra fyrir-
tækja sem eftir eru í landinu. Þau hafa tapað 
viðskiptakröfum og ríkisvaldið sett  skattfé 
í endurreisn bankanna. Þess vegna finnst 
mér að bankarnir ættu að upplýsa fyrirtæk-
in í landinu um innkaupastefnu sína og fara 
fram á að þau fyrirtæki sem þeir leysa til sín 
versli við innlenda framleiðendur því annars 
verður vandinn sífellt meiri.“

1,2 milljónir kílómetra á 25 árum
Pappír hf. framleiðir kassa-, posa- og reiknivélarúllur og hefur þjónað svo til öllum stórmörkuðum, olíufélögum og heildverslunum ásamt stórum sem 
smáum verslunum í 25 ár. Það hefur verið í eigu sömu fjölskyldunnar frá upphafi.

Framleiðslan hefur hingað til staðist allan erlendan samanburð. Starfsmennirnir eru sex og er rík áhersla lögð á 
hraðvirka og góða þjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Við höfum verið með fullkomnasta vélakostinn á hverjum tíma og höfum þannig náð að auka hagkvæmni og 
nýtingu hráefnis jafnt og þétt. Í dag notum við vélasamsæðu sem við keyptum nýja frá Spáni fyrir sex árum,“ 
segir Jóhannes Sigurðsson annar eigandi fyrirtækisins. 

Í TILEFNI 25 ÁRA AFMÆLIS 
PAPPÍRS HF. MUN FYRIRTÆKIÐ 
Á NÆSTU VIKUM KOMA FRAM 
MEÐ AFMÆLISTILBOÐ SEM MUN 
VEKJA ATHYGLI VIÐSKIPTAVINA.
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GÓÐAR OG GILDAR REGLUR UM 
KORTANOTKUN
Hafa þarf í huga ýmsar reglur við notkun á greiðslukortum bæði í 
verslunum og á netinu. 
■ PIN-númer kreditkorta á aldrei að gefa upp á netinu, í tölvupósti eða 
í síma og aldrei nema annaðhvort segulrönd eða örgjörvi sé lesið á 
afgreiðslustað.
■ Ef verslað er á netinu þarf að ganga úr skugga um að vefverslunin sé á 
öruggu svæði. Þetta má sjá á því að vefslóðin hefst ekki á http:// heldur 
https:// Auk þess sýnir vafrinn yfirleitt tákn (t.d. læstan smekklás) sem 
gefur til kynna öruggt svæði. Einnig má skoða vefsíðuna með það í huga 
hvort hún virðist áreiðanleg, fagmannleg, vel framsett og án stafsetn-
ingarvillna. Þá má athuga hvort réttindi viðskiptavina sé einhvers staðar 
að finna á vefsíðunni, skilareglur og því um líkt.
■ Láttu kortið aldrei af hendi. Vertu alltaf viðstödd/-staddur þegar kortið 
er lesið eða rennt í gegnum posa/afgreiðslukerfi.
■ Fylgstu með færslum á kortið upp á gamla mátann eða í heima-
bankanum frá degi til dags. Best er því að halda utan um allar kvittanir 
eftir kaup á vörum og bera þær síðan saman við kortayfirlitið þegar það 
berst.
■ Aldrei senda kortanúmer í tölvupósti. Tölvupóstur er ekki öruggur 
nema til sérstakra ráðstafana sé gripið og hann dulkóðaður.

Uppruna búðarkassanna 
má rekja til ótta atvinnu-
rekenda við að starfsfólkið 

stæli frá þeim. Það var bareigand-
inn James Ritty sem hannaði fyrsta 
kassann 1879, orðinn langþreyttur 
á að barþjónarnir stungu hluta inn-
komunnar í vasann. Hann nefndi 
kassann „áreiðanlega gjaldkerann“ 
og sú saga gekk að hann hefði orðið 
fyrstur til að verðleggja allt á 49 eða 
99 cent til þess að afgreiðslufólkið 
þyrfti örugglega að opna kassann 
til að sækja eitt cent í skiptimynt.

Fyrstu kassarnir voru algjörlega 
handvirkir og ekki var um það að 
ræða að viðskiptavinurinn fengi 

k v it t u n ú r 
þeim. Við þá 

var tengd 

bjalla sem klingdi þegar kassinn 
var opnaður þannig að yfirmaður 
verslunarinnar heyrði nú örugg-
lega í hvert sinn sem sala fór fram 
og hefði þannig enn betri yfirsýn 
yfir sölu dagsins. Allt í þeim til-
gangi að hamla þjófnaði afgreiðslu-
fólks.

Fyrstu kassarnir með pappírs-
rúllu þar sem upphæðir voru 
skráðar komu á markað strax í lok 
nítjándu aldar og enn sem fyrr var 
hugsunin sú að engin sala færi 
fram hjá eigandanum eða versl-
unarstjóranum. Kvittunin var því 
í upphafi alls ekki hugsuð til hags-
bóta fyrir viðskiptavininn. Öll 
þróun búðarkassans gekk út á það 
að eigendur sölufyrirtækja yrðu 
ekki af fé.

Árið 1906 hannaði Charles F. 
Kettering kassa sem gekk fyrir raf-
magnsmótor og síðan þá hefur þró-
unin í búðarkössum aðallega geng-
ið út á það að halda í við tækni-

framfarir og tölvuvæðingu.  

Áttu að koma í veg fyrir 
þjófnað afgreiðslufólks
James Ritty hafði alls ekki hagsmuni viðskiptavinanna í huga þegar hann hannaði fyrsta búðarkassa sögunnar. Hann 
vildi bara tryggja það að barþjónarnir á barnum hans styngju ekki peningum í vasann.

Fyrstu kassarnir voru handvirkir og sveifin tengd við sölutakkann svo ekki væri hægt að 
opna þá án þess að sala hefði farið fram.

Búðarkassar fortíðarinnar voru glæsileg 
hönnun með skreytingum og flúri.

SJÁLFSAFGREIÐSLA 
FÆRIST Í VÖXT
Það færist í vöxt vestanhafs að 
stórmarkaðir og fleiri verslanir 
bjóði upp á sjálfsafgreiðslu. Við-
skiptavinurinn skannar þá sjálfur 
inn strikamerkin á vörunum 
og setur þær í þar til gerðan 
poka. Pokinn er svo vigtaður 
og ef þyngdin stemmir ekki við 
upplýsingar búðarkassans um 
viðkomandi vörur, er afgreiðslu 
hætt. Einn starfsmaður fylgist 
með nokkrum slíkum kössum 
á tölvuskjá og skerst í leikinn ef 
kassinn gefur þær upplýsingar 
að eitthvað sé ekki eins og það 
á að vera. Ef kassinn gerir engar 
athugasemdir borgar viðskipta-
vinurinn með korti eða seðlum, 
pakkar sínum vörum og þarf ekki 
að hafa samskipti við nokkurn 
starfsmann verslunarinnar. 

Reikningar.is er mjög stór 
og öflug heildarlausn fyrir 
lítil og millistór fyrirtæki 

í f lestum greinum,“ segir Ingvar 
Guðmundsson, hjá Notando á Ís-
landi, en fyrirtækið býður upp á 
netbókhaldskerfi sem inniheldur 
sölu-, birgða-, launa og vefverslun-
arkerfi. Kerfið hefur verið í notkun 
í fjögur ár við góðan orðstír og er 
með mörg hundruð virka notend-
ur. „Notendur eru almennt sam-
mála um að það sé afar auðvelt í 
notkun,“ segir Ingvar og bætir við: 
„Þetta virkar í raun eins og net-
bankinn þinn og því er hægt að 
nota kerfið í öllum gerðum tölva.“ 
Hægt er að kaupa kerfið sem heild-
arlausn eða í minni útgáfum. Þeir 
sem ekki vilja færa bókhald, geta 

gert reikningana sína og látið svo 
aðra um að færa bókhaldið. Þá 
geta verslanir byrjað með sölu-, 
launa- og birgðakerfið en virkjað 
vefverslunarhlutann síðar.

Margir kostir eru við kerfið en 
til dæmis er hægt að hafa marga 
notendur með mismunandi að-
gangsstýringu. Þá er hægt er að 
komast í lausnina hvar sem er 
með snjallsímum þar sem flestir 
venjulegir vafrar virka ágætlega. 
„Notendur eru heldur ekki bundn-
ir með samningum heldur höfum 
við lausnina það góða að fólk vill 
vera hjá okkur,“ segir Ingvar.

Fyrir þá sem vilja vefverslun er 
þetta frábær heildarlausn. Vörur 
sem skráðar eru gegnum inn-
kaupakerfið eru til sölu samstund-

is bæði í verslun og í vefverslun. 
Þegar viðskiptavinur pantar vöru 
á netinu er hann jafnframt stofn-
aður í bókhaldskerfinu, sölu-
reikningur gerður og búðareig-
andinn þarf bara að afgreiða vör-
una. Birgðir eru alltaf réttar þar 
sem sölukerfi og vefverslun vinna 
á sama grunni.

Vefverslunin er með staðlaðri 
uppsetningu og er uppsett um leið 
og notandi skráir sig hjá Reikning-
ar.is. Lítið annað þarf að gera en 
að skrá inn vörur og vista eigin 
haus. Notendur geta valið um 
nokkur útlit. Þeir sem vilja eitt-
hvað annað geta hælega látið vef-
hönnuði breyta útlitinu að vild.

Frekari upplýsingar er að finna 
á www.reikningar.is.

Ódýr heildarlausn
Reikningar.is er viðamesta netbókhaldskerfið á landinu. Heildarlausn fyrir lítil fyrirtæki 
sem er auðvelt í notkun og fæst á hagstæðu verði.
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Vilji maður 
fá góða 
yfirsýn yfir 
reksturinn 
þá er LS 
Retail málið 
– lausn sem 
veitir yfirlit 
yfir tölur, 
viðskiptavini 
og fleira. 

Ekki hefur mikið farið fyrir ís-
lenska hugbúnaðarfyrirtækinu 
LS Retail þrátt fyrir að forsaga 

þess nái meira en tvo áratugi aftur í 
tímann eða til ársins 1988. Ástæðuna 
má rekja til þess að megnið af viðskipt-
um fyrirtækisins fer fram á erlendum 
vettvangi þar sem það er með fjölda 
söluaðila.

„Okkar sérstaða felst fyrst og fremst 
í því að við erum þróunarfyrirtæki sem 
selur ekki beint til viðskiptavina held-
ur í gegnum fjölda samstarfsaðila úti 
í heimi. Í dag erum við með yfir 120 
samstarfsaðila í 60 löndum sem eru 
okkar framlenging. Daglega starfa því 
á bilinu þrjú til fjögur þúsund manns 
um allan heim í tengslum við okkar 
starfsemi, hafa lífsviðurværi sitt af 
sölu á okkur hugbúnaði og alls kyns 
þjónustu sem tengist honum,“ upplýs-
ir Magnús Norðdahl forstjóri LS Retail, 
og getur þess að kostirnir við þetta 
fyrirkomulag séu ýmsir.

„Þetta minnkar auðvitað persónu-
lega áhættu fyrir okkur en eykur á 
móti hratt útbreiðslu hugbúnaðarkerfa 
okkar á heimsvísu. Við höfum uppi á 
söluaðilum í hverju landi og þeir hanna 
síðan hentugar lausnir fyrir sitt fyrir-
tæki, markað og land.“

Ekki er þó hlaupið að því að gerast 
samstarfsaðili LS Retail að sögn 
Magnúsar heldur þarf viðkomandi að 
hafa góða þekkingu jafnt á hugbúnað-
arkerfinu, sem sölu og þjónustu. „Bæði 
er tímafrekt og kostnaðarsamt að verða 
okkar samstarfsaðili. Það er ákveð-
in trygging fyrir því að viðkomandi sé 
í stakk búinn til að selja eða þjónusta 
markaðinn í sínu heimalandi enda er 
það á hans ábyrgð að innleiða hugbún-
aðarkerfið þar og að ekki halli á okkar 
merki. Þetta er því ávísun á samstarf 
með viðurkenndum aðilum.“

2.000 viðskiptavinir nota LS Retail
Samkvæmt Magnúsi má lýsa hug-
búnaði LS Retail sem alþjóðlegum af-
greiðslukerfishugbúnaði eða verslun-
arhugbúnaði sem má nota hvarvetna 
þar sem sala og greiðsla fer fram, og 
fæst hann á yfir 30 tungumálum.

„Þetta er íslenskt hugvit sem hefur 
verið í þróun síðan 1988 og því má 
segja að innan fyrirtækisins sé gríð-
arleg reynsla af þróun og sölu á kassa-
kerfum,“ bendir hann á og bætir við 
að hugbúnaðurinn keyri aukinheldur 
á forriti frá Microsoft, Microsoft Dyna-
mics NAV, sem hafi ótvírætt ýmsa kosti 
í för með sér. „Einn er sá að Microsoft 
Dynamics NAV er heildarlausn, gagna-
grunnur sem nota má sameiginlega 
fyrir kassakerfi, fjármálakerfi og svo 
framvegis, á meðan samkeppnisaðil-
ar okkar nota kannski allt að þrjú kerfi 
sem þarf að stilla sérstaklega saman. 
Enda þótt okkar hugbúnaður sé ef til 
vill eitthvað aðeins dýrari í innkaup-
um þá er fólk að fá heilt hugbúnaðar-
kerfi sem er mun hagkvæmari í notk-
un til lengri tíma litið. Vilji maður fá 
góða yfirsýn yfir reksturinn þá er LS 
Retail málið – lausn sem veitir yfirlit 
yfir tölur, viðskiptavini og fleira.“ 

Þá segir Magnús líka hagkvæmt að 
tengjast Microsoft sem sé eitt stærsta 
og virtasta fyrirtæki heims á sviði hug-
búnaðar. „Með því að byggja okkar 
lausn ofan á kerfi frá Microsoft fáum 
við gríðarlegan stuðning frá risanum 
á heimsvísu. Microsoft prófar og sam-
þykkir allan okkar búnað og þótt mikil 

Hugbúnaður sem nýtist með 
góðum árangri um allan heim
Íslenska fyrirtækið LS Retail stendur að baki háþróuðum afgreiðsluhugbúnaði sem hefur átt miklum vinsældum að fagna um árabil. Viðskipti 
fyrirtækisins fara að mestu leyti fram erlendis þar sem það á nú í farsælu samstarfi við yfir 120 aðila í 60 löndum um allan heim.

Hjá LS Retail starfa nú um 70 manns með víðtæka háskólamenntun. Mestmegnis eru þetta tölvunarfræðingar en einnig 
verkfræðingar, bókmenntafræðingar og svo fleiri sem vinna við að prófa hugbúnaðarkerfi fyrirtækisins.

„Þetta er íslenskt hugvit sem hefur verið í þróun síðan 1988 og því má segja að innan fyrirtækisins sé gríðarleg reynsla af þróun og sölu á kassakerfum,“ segir Magnús Norðdahl, 
forstjóri LS Retail, um hugbúnaðarkerfi fyrirtækisins. MYND/ANTON

fjárfesting felist í því er það bæði gæða-
stimpill og þjónusta sem nýtist okkur 
og okkar samstarfsaðilum. Þetta teng-
ir okkur við stærsta hugbúnaðarkerfi 
heims. Af þeim sökum hefur okkur 
tekist að ná í yfir 2.000 viðskiptavina 
sem keyra á okkar búnaði í yfir 40.000 
verslunum með um 80.000 kössum. 
Þú getur rétt ímyndað þér þann fjölda 
fólks sem vinnur við okkar hugbúnað 
á hverjum degi. Microsoft Dynamics 
NAV er langútbreiddasti viðskiptabún-
aðurinn í dag, notaður af hundruðum 
þúsunda ef ekki milljónum fyrirtækja 
og LS Retail klárlega stærsti aðilinn á 
þessu sviði sem keyrir á búnaðinum.“

Mikill vöxtur síðustu ár þrátt fyrir 
erfitt umhverfi
Þökk sé öflugu viðskiptalíkani hefur 
LS Retail verið í mikilli sókn síðustu 
ár, að sögn Magnúsar. Til marks um 
það hafi velta fyrirtækisins aukist um 
45 prósent árið 2010 miðað við árið á 

undan. Núna, það er 2011, hafi veltan 
aukist um 35 prósent síðan 2010. „Þetta 
er auðvitað frábær árangur. Við erum 
í raun að skapa útflutningstekjur á við 
heilan togara, þar sem 98 prósent af 
okkar tekjum koma erlendis frá,“ segir 
Magnús og hlær og bendir á að velt-
an sveiflist því í takt við stöðuna á er-
lendum mörkuðum. „Nú er lítið að gera 
í Norður-Evrópu, til dæmis í Bretlandi 
sem hefur verið okkar besti markað-
ur. Það kemur hins vegar ekki að sök 
þar sem mikil uppsveifla er í Asíu, Suð-
ur-Ameríku og annars staðar og við 
fylgjum þeirri bylgju,“ útskýrir hann.

Þrátt fyrir að viðskipti LS Retail 
eigi sér að mestu leyti erlendis fer öll 
þróunarvinna fram hérlendis í höf-
uðstöðvum LS Retail að Höfðatúni 
2. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 70 
manns með víðtæka háskólamennt-
un. „Þetta eru langmest tölvunarfræð-
ingar en einnig verkfræðingar og svo 
bókmenntafræðingar sem vinna að 

útgáfu handbóka með hugbúnaðinum 
og fimm manns sem prófa hann,“ upp-
lýsir Magnús og bætir við að ytra starfi 
líka tólf viðskiptafulltrúar sem eru í 
tengslum við samstarfsaðila LS Retail 
um allan heim.

Hann tekur fram að LS Retail sé sí-
fellt á höttunum á eftir vel menntuðu 
fólki og til marks um það hafi fyrirtæk-
ið ráðið mikið af nýútskrúfuðu fólki. 
„Hins vegar vantar klárlega orðið fólk 
sem er menntað í tölvunarfræði hér-
lendis. Erfitt starfsumhverfi gerir að 
verkum að margir flýja hreinlega land 
og ekki er vinnulöggjöfin til þess fall-
in að laða að hámenntaða starfsmenn 
erlendis frá. Ráðamenn þjóðarinn-
ar þurfa klárlega að setja betri stefnu í 
þeim málum til að laða fólk í stað þess 
að fæla frá.“ 

Öflugt markaðsstarf
Magnús segir LS Retail jafnframt hafa 
notið lítillar sem engrar utanaðkom-
andi aðstoðar við uppbyggingu fyrir-
tækisins. „Hér á landi er lítil sem engin 
aðstoð veitt fyrirtækjum sem sérhæfa 
sig í hugbúnaði eða annarri tengdri 
nýsköpun og eru að markaðssetja sig 
erlendis. Við erum auðvitað óralangt 
í burtu frá okkar samstarfsaðilum og 
viðskiptavinum og höfum því verið 
virk í þátttöku á smásöluráðstefnum 
erlendis,“ segir hann og bendir máli 
sínu til stuðnings á fyrirhugaða þátt-
töku LS Retail á ráðstefnunum EuroCIS 
í Düsseldorf í febrúar, Microsoft Con-
vergence í Houston í mars og Direc-
tions EMEA í Róm í apríl. „Svo erum 
við sjálf að skipuleggja umfangsmikla 
þriggja daga markaðsráðstefnu í Hörpu 
í maí þar sem vænta má 200 gesta og 
fáum ekki eina krónu í aðstoð. Engu 
að síður erum við á blússandi siglingu 
og eigum nú óbeinum í viðskiptum við 
marga virta aðila, þar á meðal versl-
anakeðjur á borð við adidas og IKEA 
sem nota allt frá einum og upp í nokk-
ur þúsund kassa sem keyra á okkar 
búnaði.“ 
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PINNIÐ Á MINNIÐ
Reynd hefur tekið þátt í innleiðingu ör-
gjörvaposa í nokkrar verslanir í tengslum 
við verkefnið „Pinnið á minnið“. Með 
verkefninu er notkun greiðslukorta með 
örgjörva innleidd á Íslandi en þannig upp-
fylla íslensk fyrirtæki, korthafar, útgefendur 
greiðslukorta og færsluhirðar alþjóðlegar 
kröfur um öryggi í kortaviðskiptum. Verk-
efnið snýst um að korthafar staðfesta 
kortagreiðslur með pinni í stað undir-
ritunar, líkt og þekkist erlendis.  Starfs-
fólk verslana mun ekki lengur handleika 
greiðslukort og þarf ekki að bera saman 
undirskrift á korti og kvittun. 
Reynd hefur innleitt þessa lausn í öllum 
afgreiðslustöðvum Íslandspósts og einnig 
í sjálfsafgreiðslukerfi IKEA á Íslandi. Á 
þessum stöðum er LS Retail NAV í notkun.

LS RETAIL.NET
LS Retail.net er einföld lausn sem er 
hugsuð fyrir smærri aðila, minni verslanir 
og veitingahús sem leita að lausn sem 
er ódýr og einföld í uppsetningu. Hún 
inniheldur afgreiðslukerfi og bakenda fyrir 
verslanir og veitingahús með möguleika á 
því að tengjast viðskiptalausnum. 
„Þetta er góður kostur fyrir þá sem eru 
að hefja sinn rekstur og eru ekki tilbúnir í 
mikla fjárfestingu í upphafi,“ segir Guðjón 
Þór Mathiesen hjá Reynd og bendir á að 
LS Retail.NET hafi verið innleitt hjá KEX 
Hosteli. „Þá er lítið mál að uppfæra í lausn 
eins og LS retail NAV þegar viðskiptin 
aukast.“

LS RETAIL NAV
LS Retail NAV er íslensk hugbúnaðarlausn 
sem byrjað var að þróa fyrir tuttugu árum 
og er margverðlaunuð lausn fyrir fyrirtæki 
í verslunarrekstri. Lausnin er byggð ofan á 
Microsoft Dynamics NAV. 
Starfsmenn Reyndar hafa verið viðriðnir 
þetta kerfi um langt árabil og hafa því 
mikla reynslu af öllu því sem tengist 
lausninni. „Það er ástæða þess að við erum 
jafn framarlega í þessum geira og raun 
ber vitni,“ segir Guðjón Þór Mathiesen hjá 
Reynd. 
Sérstaða LS Retail NAV liggur í því að 
bjóða upp á fulla virkni í einni lausn, 
þ.m.t. kassakerfi, bakendakerfi í verslun, 
birgðabókhald, aðfangakeðju og fjárhags-
kerfi svo eitthvað sé nefnt. Það er því ekki 
þörf á því að viðhalda mörgum mismun-
andi kerfum og dýrum samskiptum þeirra 
á milli. Í dag er LS Retail í notkun á yfir 
85.000 kössum og í yfir 38.000 verslunum 
víðsvegar um heiminn.
LS Retail NAV er ætlað fyrir fyrirtæki af 
öllum stærðargráðum.

Fyrirtækið Reynd var stofnað um ára-
mótin 2009/2010 og hefur á stutt-
um tíma skapað sér orðspor sem eitt 

fremsta hugbúnaðar- og ráðgjafafyrirtæki 
landsins á sviði verslunarkerfa. Þegar betur 
er að gáð ætti það ekki að koma sérstaklega 
á óvart enda hafa starfsmenn fyrirtækis-
ins áralanga reynslu af ráðgjöf, þróun, inn-
leiðingu og þjónustu á hugbúnaðarlausn-
um fyrir verslunarfyrirtæki. Tveir stofn-
enda fyrirtækisins stofnuðu árið 2001, við 
þriðja mann, fyrirtæki í Hollandi með svip-
aðar áherslur sem hét Landsteinar Neder-
land. Það fyrirtæki heitir í dag K3 Retail Sol-
utions og er það eitt fremsta fyrirtæki á sínu 
sviði þar í landi. Ráku þeir það með góðum 
árangri til ársins 2009 er þeir fluttu til Ís-
lands. Í kjölfarið tóku þeir saman við gamla 
samstarfsfélaga og Reynd varð til. „Starfs-
menn voru upphaflega fjórir en eru fjórtán 
í dag. Okkar áætlanir gera ráð fyrir áfram-
haldandi stækkun og við gerum ráð fyrir að 
starfsmenn verði orðnir um 25 að tveimur 
árum liðnum. Við erum því alltaf að leita 
að hæfu starfsfólki til að bæta við þann frá-
bæra hóp sem er hér fyrir.“ segir Guðjón Þór 
Mathiesen, sölu- og markaðsstjóri Reynd-
ar. Hann tekur fram að fyrirtækið sé alfar-
ið í eigu starfsmanna, þessi fyrstu tvö ár 
hefur reksturinn gengið mjög vel og er fyr-
irtækið rekið á traustum fjárhagslegum 
grunni. „Starfsfólk Reyndar býr einnig yfir 
afar yfirgripsmikilli þekkingu. Flestir hafa 
unnið í þessum geira í að minnsta kosti tíu 
ár og margir lengur, bæði hér heima sem 
erlendis,“ segir hann.

Margverðlaunuð lausn
Reynd er sem áður sagði hugbúnaðar- 
og ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í 
heildarlausnum fyrir verslunarfyrirtæki. 
„Við erum samstarfsaðili Microsoft og 
LS Retail og byggja okkar lausnir á þeirra 
lausnum. LS Retail NAV er margverðlaun-
uð lausn fyrir fyrirtæki í verslunarrekstri. 
Lausnin er byggð ofan á Microsoft Dyna-
mics NAV viðskiptalausninni og notast við 
styrkleika þeirrar lausnar auk þess að bjóða 
upp á lausnir sem eru sérsniðnar fyrir versl-
anir, stórar sem smáar. Sérstaða LS Reta-
il liggur í því að bjóða upp á alla helstu 
virkni í einni lausn, þ.m.t. kassakerfi, vild-
arkerfi, bakendakerfi í verslun, birgðabók-
hald, aðfangakeðju og fjárhagskerfi svo eitt-
hvað sé nefnt. LS Retail NAV er einnig þeim 
kosti gætt að auðvelt er að laga það að þörf-
um þess sem notar það og er hentugt fyrir 

verslanafyrirtæki af öllum stærðargráðum,“ 
segir Bjarni Gaukur Sigurðsson, yfirmaður 
viðskiptaþróunar hjá Reynd. „Einnig bjóð-
um við upp á einfalt afgreiðslukerfi frá LS 
Retail sem kallast LS Retail.NET. Sú lausn 
er mjög hentug fyrir lítil fyrirtæki sem vilja 
ódýra og einfalda afgreiðslulausn sem inni-
heldur engu að síður alla nauðsynlegustu 
virkni sem þarf til afgreiðslu þ.m.t. fyrir 
veitingahús. Auk þessa höfum við þróað 
aðrar lausnir og má þar nefna OKeDoc og 
xAdd. OKeDoc er lausn fyrir rafræna reikn-
inga sem við erum að hleypa af stokkunum. 
xAdd er lausn sem notar Excel sem viðmót 
fyrir dreifða gagnavinnslu sem gerir not-
endum kleift að sækja og skrifa gögn í mið-
lægan gagnagrunn. Þessi lausn er einkar 
hentug fyrir ýmiss konar áætlanagerð sem 
og ýmsa aðra dreifða vinnslu þar sem út-
gáfustýring er nauðsynleg og hentugt er að 
nota Excel sem viðmót,“ bætir hann við. 

Starfa innanlands sem utan
Reynd þjónustar viðskiptavini bæði inn-
anlands og utan. Á meðal viðskiptavina 
fyrirtækisins á Íslandi má nefna Penn-
ann, IKEA, ÁTVR, Íslandspóst, Cintamani, 
Norvik, Nova, Melabúðina, KEX Hostel og 
nýju matvöruverslunina Víði. Starfsmenn 
Reyndar hafa í gegnum tíðina unnið fyrir 
mörg þekkt verslunarfyrirtæki erlendis og 
má þar nefna IKEA, Footlocker, 7-Eleven, 
Bouwmaat og Bulgarian Telecom svo eitt-
hvað sé nefnt. Reynd hefur frá upphafi haft 
þó nokkur umsvif í Svíþjóð. „Við höfum þar 

verið að vinna með einu stærsta fyrirtæki 
Evrópu á sviði upplýsingatækni og ráðgjaf-
ar sem kallast Logica við þróun og innleið-
ingu á heildarafgreiðslulausn fyrir sænskar 
apótekakeðjur í kjölfar einkavæðingar þar 
í landi. Við komum inn í það verkefni sem 
sérfræðingar í LS Retail sem er einmitt ein 
undirstaða kerfisins sem apótekin þar eru 
að nota,“ segir Bjarni. Það er því ljóst að það 
eru engir aukvisar þar á ferð.

Hugsar með viðskiptavinum
„Við bjóðum upp á mjög fjölbreyttar heild-
arlausnir, allt frá fjárhagsbókhaldi og út í 
kassakerfi og allt þar á milli,“ segir Guðjón 
og heldur áfram. „Við förum í gegnum inn-
leiðingaferli með fyrirtækjum, markmiðs- 
og þarfagreiningu á víðum grundvelli og 
síðan yfir í innleiðingu og séraðlaganir fyrir 
þessa aðila,“ segir hann og tekur fram að þó 
Reynd sé hugbúnaðarfyrirtæki hafi starfs-
menn þess einnig mikla rekstrarþekkingu. 
„Við komum þannig að ýmsum hliðum í 
rekstri þessara fyrirtækja sem nær út fyrir 
hið hefðbundna svið upplýsingatækni.“

Guðjón segir meginmarkmið Reyndar 
að hugsa með viðskiptavinum sínum. „Við 
lítum á okkur sem samstarfsaðila. Okkar 
markmið er að aðstoða okkar metnaðar-
gjörnu viðskiptavini við að ná markmiðum 
sínum og í samstarfi við þá að aðlaga ferli 
og lausnir að þeirra þörfum. Til þess að geta 
það er mikilvægt að skilja og þekkja þær 
áskoranir og vandamál sem hver og einn á 
við að etja,“ útskýrir hann.

Reynd hugsar með þér
Reynd er hugbúnaðar- og ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í afgreiðslukerfum fyrir verslunarfyrirtæki. Þrátt 
fyrir ungan aldur hefur Reynd yfir að ráða starfsmönnum með áralanga og víðtæka reynslu.

Viðskiptavinir Reyndar eru afar fjölbreyttir.

„Starfsfólk Reyndar býr yfir afar yfirgripsmikilli þekkingu. Flestir hafa unnið í þessum geira í að minnsta kosti tíu ár og flestir lengur, bæði hér heima sem erlendis,” segir 
Guðjón Þór Mathiesen. MYND/GVA

Reynd ehf
Nótatún 17
sími: 512 4300

info@reynd.is
www.reynd.is
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BÍLAR &
FARATÆKI

Lækkað verð! Jeep Grand Cherokee 
Nýja boddíið Árgerð 2011, ekinn 26þ.
km, ssk. Var 7.990.000kr en er nú 
6.780.000kr. Bíllinn er á staðnum! 
Raðn. 131301. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

TOYOTA Land cruiser 120 . Árgerð 2006, 
ekinn 151 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur Flott 
verð 3.890.000. Rnr.192327.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 Bílar til sölu

Landrower freelander er bilaður, tilboð 
óskast. s. 848 6844.

Citroen picasso XSAPO, árg. ‘05. og 
níu mán. Ek. 115 þkm. 5. gíra, sk. 12, 
vetradekk. Uppl. 616 2597.

Honda Civic árg.’00 1,6vél, 
ekinn.120þús. 5gíra, 616 2597.

Reno laguna árg.’00, 5gíra, 1,6vél 
139þús. 6162597.

Til sölu Hyundai Accent árg. 2000, Verð 
300þús. Uppl. í s. 865 9890.

 0-250 þús.

SJÁLFSKIPTUR TILBOÐ 
240 ÞÚS!

NISSAN ALMERA 1,6 árg’97 
sjálfskiptur,4 dyra,ný skoðaður 
13,cd,heilsarsdekk,ásett verð 350 þús 
TILBOÐ 240 ÞÚS! s.841 8955

TILBOÐ 250 ÞÚS!
OPEL VECTRA-B 1,6 árg&apos;99 ek. 
173 þús., beinskiptur, búið að skipta 
um tímareim, álfelgur, heilsársdekk, 
eyðir litlu 7,8 l/100km, ásett verð 390 
þús. TILBOÐ 250 ÞÚS! s. 841 8955.

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á ca. 
30 - 200 þús. S. 896 6744.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659-9696.

 Jeppar

8 manna Toyota Land Cruiser 90. 
Árg. ‘00 ek. 215 þús. M. krók. 33” 
upphækkun. Rúðu og húddhlífar. Uppl. 
í s. 893 3475.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

Grásleppuveiðimenn
Nálfelld grásleppunet, flotteinar, 
blýteinar, felligarn, netaslöngur. 
Heimavík ehf. S. 892 8655 www.
heimavik.is

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Reiðhjól

Veturinn er kominn!
Ljós, nagladekk og allt hitt. KRÍA 
HJÓL, reiðhjóla verslun og verkstæði 
Hólmaslóð 2, s.5349164

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Varahlutir

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, Impreza 
‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 ‘99, 206 
og 406 ST. Almera ‘97-’99, Terrano ‘98, 
Ford 250 ‘99, Megane 01. Vectra ‘98, 
Astra ‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia 
Rio ‘02. Benz 230E ‘97. Volvo 460 ‘93 
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03, og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 12-16

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

Alhliða hreingerningarþ. Teppahreinsun 
/ Bónþjónusta / flutningsþrif. Þrif og 
þvottur 101, S. 893 0611.

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting, 
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar og 
grisjun gróðurs ásamt því að fá tilboð í 
sumarverkin. Ánægðir viðskiptavinir frá 
1988! Garðar best ehf. Sími 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

 Bókhald

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

Bókha ld-á rs re ikn ingar- f ramtö l -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

 Málarar

Málarameistari
Öll almenn málningarvinna. Egill s. 
868 5171.

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Óli smiður
Tek að mér verkefni stór sem smá, úti 
sem inni, mikil reynsla. Óli smiður, sími 
698 9608.

Hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis 
smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

Dren og klóaklagnir!
Tökum að okkur endurnýjun á Dren og 
klóaklögnum á.a almennri jarðvinnu. 
Uppl. 869 1700, jardlausnir@gmail.
com

Pöntunarsími: 535 13000

Smellulistar
Snap-in smellulistar 
gera það kleift að 
auðvelt er að skipta 
um lista.
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Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Upphengilausnir í úrvali

RAUFAPANILL
..og mikið úrval upphengilausna

Ótakmarkaðar lausnir

Raufapanill er fáanlegur 
í hvítum plötum í stærðinni 

120 x 240 og 240 x 120 cm.
Einnig fáanlegur 

tilbúinn fyrir sprautun

Til á lager

Fataslár Söluslár

Til sölu
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 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

 Spádómar

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Kílóverð 1700.- kr. Allar upplýsingar í 
s. 868 7204 eða á www.myranaut.is

ÖSKUDAGSFJÖR
Aldrei meira úrval af skemmtilegum 
barnabúningum t.d. Star Wars, Harry 
Potter, Batman, Superman, Super 
Mario, ofl. Úrvalið er aðgengilegt á 
www.hokuspokus.is sem einnig er 
vefverslun fyrir alla landsbyggðina. 
Hókus Pókus Laugavegi 69 S. 551 7955

Öskudagur 22. febrúar!
Tugir öskudagsbúninga á frábæru 
verði; prinsessur, afturgöngur, 
indíánar, kúrekar, ninjur, trúðar, nornir, 
sjóræningjar, galdramenn, hermenn, 
pönkarar, hippar, o.fl., o.fl. Fylgihlutir í 
þúsundatali! Skoðaðu búningaúrvalið 
á Facebook síðu okkar. Partýbúðin, 
Faxafeni 11, s. 534-0534

 Óskast keypt

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.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Hamarsfell ehf - okkur vantar Doka 
plötur. Upplýsingar í síma 510 0304.

 Verslun

NÝJAR VÖRUR!! Einnig helling á 50% 
afslætti.Verslunin Emilía Bláu húsin 
Faxafeni  s: 588-9925 emilia.is

 Ýmislegt

Verk e. Finn Jónsson (1892-1993) Úr 
íslenskum birkiskógi. Olía, 69 x 87. 
Merkt. Eigendasaga ljós. Tilboð óskast 
fyrir 28.2., lágm. 200 þús. Nánari uppl. 
694-4311.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. Uppl í 8916447 Óli

 Þjónusta

Næsta BYRJENDANÁMSKEIÐ Í YOGA 
hefst 28. febrúar. Yogastöðin Heilsubót 
www.yogastodin.com S: 5885711 og 
6918565

HEIMILIÐ

 Húsgögn

rafmagsrúm til sölu með latex dýnu.Vel 
með farið og lítið notað. Tvö náttborð 
og rúmgafl fylgir með síma: 8979102.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Gisting í Exsample, Barcelona. 
60-120euro nóttin. Einnig langtímaleiga. 
Verð p.mán 950-1200eur. starplus.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 

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

Herbergi til leigu með eldhúsi og baði 
með þvottavél. Mið Reykjavík. Sími 
661 5219

Hlýleg 60 fm. íbúð í Vesturbænum í 3. 
mánuði mars-maí. Verð 100 þ. uppl. í 
s. 693 8599.

Herb. til leigu á svæði 201. Með aðgangi 
að eldh., baðherb. og þvottavél. Uppl. í 
síma 893 3475.

Herbergi í miðbæ Reykjavíkur húsgögn 
fylgja verð 45 þ. Uppl. í s. 895 0482.

 Húsnæði óskast

Par óskar eftir 2-3hrb íbúð til leigu 
á höfuðbsv. skilvís og reyklaus. helst 
undir 120.þús pr mánuð s. 848 1190

Par óskar eftir tveggja herbergja íbúð 
leiga 100 þ. uppl. í s. 778 1821.

 Fasteignir

Vil kaupa íbúð á Rvk.svæði má þarfnast 
mikilla endurbóta er með 2 millj.kr. 
jeppa upp í kaupverð. Uppl. í s. 893 
3475.

 Atvinnuhúsnæði

Sirka 40fm húsnæði á jarðhæð í 101 
rvk, fyrir vinnustofu. t.d. skartgriðasmíði, 
prjónastofu, ýmissa smá iðnaðar. s. 
820 4947.

Dalvegur, Kópavogi
Til leigu 75fm jarðhæð á góðum stað 
við Dalveg í Kópavogi. Uppl. í s. 696 
8054.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500.

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

TILKYNNINGAR

 Fundir

Almennur fundur Hollvinasamtaka 
líknardeilda í Neskirkju 23. febrúar 
k.l 17:15. Dagskrá: 1. Skýrsla stjórnar. 
2. Ráðstefna um stefnumótun í 
heilbrigðismálum. 3. Önnur mál. 
Stjórnin

Vegleg og aukin íþróttaumfjöllun 
í Fréttablaðinu mánudaga

Íþróttahelgin gerð 
upp í Fréttablaðinu

Allt sem þú þarft...
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 Tilkynningar

Opið hús fyrir slagþola 
og aðstandendur þeirra 

fram á vor:
REYKJAVÍK: Alla þriðjudaga frá 

kl.13-15 í Síðumúla 6. 

AKUREYRI: Annan þriðjudag 
hvers mánaðar frá kl.18-19 í 

Greifanum. 

Kaffi á könnunni!
Erum á Grensásdeild og veitum 

upplýsingar um félagið alla 
fimmtudaga frá kl.14-16.

 Einkamál Þjónusta

Aðalfundur ICEPRO 2012
Aðalfundur ICEPRO verður haldinn í Snæfelli á Hótel Sögu, 
miðvikudaginn 22. febrúar og hefst hann kl. 12:00. 

Steingrímur J. Sigfússon, efnahags- og viðskiptaráðherra 
flytur ávarp og afhendir EDI-bikarinn, verðugu fyrirtæki eða 
stofnun. Þetta er í sextánda sinn sem bikarinn er afhentur. 

Stefán Kjærnested, varafjársýslustjóri stígur í pontu og setur 
fram markmið og dagsetningar um innleiðingu rafrænna 
reikninga hjá opinberum stofnunum. 

Hrannar Erlingsson, framkvæmdastjóri Maritech svarar til 
um áhrif þessara markmiða á notendur og framleiðendur 
hugbúnaðar.

Síðan taka við hefðbundin aðalfundarstörf

Fundir / Mannfagnaður

Einstök eign í miðborginni til sölu!
Í húsinu eru tvær stórbrotnar Penthouse íbúðir, sú minni 180 m2 og sú stærri 330 m2 

með stórrri verönd.  Allar íbúðirnar eru fullkláraðar og innréttaðar í hæsta gæðaflokki.  

Innréttingar eru frá Poliform Ítalíu sem er eitt viratsta innréttingafyrirtæki heims.

Til sölu heildareignin á Tryggvagötu 18 í Reykjavík. Fjórir stigagangar, 3 íbúðir 

í stigagangi í austurhluta og 7 í búðir í hinum stigagöngunum, alls 24 íbúðir.  

Til greina kemur að selja stakar íbúðir eða heil stigahús sér.

T18 er vönduð bygging þar sem hugað er að hverju smáatriði og öll efni valin 

með tilliti til bestu endingar og hæstu gæða. Íbúðir án hliðstæðu á Íslandi.  

Spennandi fjárfestingarkostur á einstökum stað í miðbæ Reykjavíkur.  

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarw w w . m i k l a b o r g . i s

www.t18.is

Allar íbúðir með suðursvalir. Tvö verslunarrými á jarðhæð um það bil 70 m2 hvort. Bílastæðahús.

Aðkoma er um fjögur einstaklega glæsileg aðskilin stigahús með lyftum. Nándarskynjarar og 

fjarstýrðar læsingar veita íbúum lyklalaust aðgengi að eigninni.

Hafðu samband við sölumenn Mikluborgar og kynntu þér málið. 

Tímalaus hönnun og mestu möguleg 

gæði einkenna T18, eina glæsilegustu 

íbúðabyggingu sem risið hefur í Reykjavík.

569 7000

Fasteignir

Fasteignir

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar

Sölufulltrúar: 
Jóna María 

jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 

brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 

snorris@365.is 512 5457

Bjart og gott húsnæði á götuhæð,

flott gólfefni og nýmálað, getur hentað undir ýmsa starfsemi. 

Gott auglýsngargildi. Laust strax,  verð aðeins kr. 110 þús. á mán (ekki vsk)

Sími 517 3500
Skúlagata 91,7 fm verslun/þjónusta

HÚSNÆÐI FYRIR ÞÍNA HUGMYND !
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timamot@frettabladid.is

Ástkær sonur, faðir, tengdafaðir og afi,

Halldór Fannar
tannlæknir, Háteigsvegi 20, Reykjavík,

varð bráðkvaddur á heimili sínu miðvikudaginn  
15. febrúar. Útför fer fram frá Hallgrímskirkju  
föstudaginn 24. febrúar kl. 15.00.

Hanna Aðalsteinsdóttir
Soffía D. Halldórsdóttir Daði Friðriksson
Halla D. Halldórsdóttir  Bjarni Adolfsson
Halldór Fannar Halldórsson
Róbert Fannar Halldórsson
                og barnabörn.

Ástkær móðir mín,

Sigurborg 
Guðmundsdóttir
frá Flatey á Breiðafirði, 
Jökulgrunni 9, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut mánudaginn  
13. febrúar. Útförin fer fram frá Áskirkju  
fimmtudaginn 23. febrúar kl. 15.00.

Sigrún Karlsdóttir

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma  
og langamma,

Sigurborg Sigurðardóttir 
lést á Hjúkrunarheimilinu Eir 17. febrúar.
 
Sigríður Björg Eggertsdóttir  Guðmundur Geir Jónsson
Jón Eggert Guðmundsson
Jóhannes Geir Guðmundsson  Pamela Perez
Björgvin Guðmundsson
og barnabarnabörn.

Jónína Birna Ólafsdóttir 
Kislus

andaðist á heimili sínu á Florida 24. janúar  
síðastliðinn. Jarðarförin hefur farið fram. 
Þökkum auðsýnda samúð. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Daniel J. Kislus
Sigríður Ásgeirsdóttir 
Auður Ólafsdóttir 

Elskuleg dóttir okkar, systir, mágkona 
og frænka,

Anna S. Vilhjálmsdóttir
Ásgarði 143, Reykjavík,

lést á heimili sínu laugardaginn 11. febrúar sl. Útför 
hennar fer fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn  
23. febrúar kl. 15.00.
 
Ásta Kristjánsdóttir                Hákon Torfason
Sigrún Erla Vilhjálmsdóttir  Hallgrímur Ingólfsson
Hákon Hallgrímsson        Hrefna Guðmundsdóttir
Unnur Hallgrímsdóttir
Þór Hallgrímsson                Sandra Heimisdóttir

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Sigtryggur Guðmundsson
Hjaltabakka 22, Reykjavík,

lést á Dvalarheimilinu Grund föstudaginn 17. febrúar.
Jarðarförin auglýst síðar. 

Jórunn Thorlacius
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Vilfríður Guðnadóttir 
Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði, 

lést á Landspítalanum í Fossvogi fimmtudaginn 
16. febrúar. Útför hennar fer fram frá Hafnarfjarðar-
kirkju fimmtudaginn 23. febrúar kl. 15.00. 
  
Guðvarður Elíasson
Hulda Guðvarðardóttir Björn Guðmundsson 
Elías Guðvarðarson 
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Steindór Arason 
frá Ísafirði, síðast til heimilis að 
Skipalóni 24, Hafnarfirði, 

lést í faðmi fjölskyldu sinnar 15. febrúar. 
Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
fimmtudaginn 1. mars kl. 15.00.

Þórdís Þorláksdóttir
Þóra Steindórsdóttir
Ari Steindórsson  Lára Grétarsdóttir
Guðlaug Steindórsdóttir  Sævar Guðmundsson 
Alda Áskelsdóttir  Sigurður Óli Gestsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Til heimilis að Suðurbraut 2, Hafnarfirði. 
Útför þeirra verður frá Hafnarfjarðarkirkju  
föstudaginn 24. febrúar kl. 13.00.
 
Ármann Björnsson         Stefanía Ingimundardóttir
Pétur Björnsson
Þröstur Ármannsson
Sigríður Elva Ármannsdóttir  Illugi Hartmannsson
Guðný Birna Ármannsdóttir  Árni Einarsson
Birgir Ármannsson
Guðrún Birta Pétursdóttir 
og barnabarnabörn.

Ástkærir foreldrar okkar, tengda foreldrar, amma, afi, 
langamma og langafi,

Björn Jónsson Guðný Helga 
Brynjólfsdóttir

frá Ormsstöðum, 
Breiðdal, andaðist  

18. febrúar.

frá Fossi, Hrútafirði,
andaðist 13. febrúar.

Safnasafnið á Svalbarðsströnd hlýt-
ur Eyrarrósina, viðurkenningu fyrir 
afburða menningarverkefni á lands-
byggðinni, í ár. Aðstandendur safnsins 
veittu viðurkenningunni viðtöku við 
athöfn á Bessastöðum á laugardag.

Safnasafnið, sem var opnað árið 
1995, þykir vinna merkilegt frum-
kvöðlastarf í þágu íslenskrar alþýðu-
listar. Það er til húsa í gamla Þinghús-
inu á Svalbarðsströnd, rétt utan við 
Akureyri, og í sölum þess sýna hlið við 
hlið frumlegir og ögrandi nútímalista-
menn, sjálflærðir alþýðulistamenn, ein-
farar og börn, eins og segir í fréttatil-
kynningu. Þá þykir Safnasafnið vinna 
ötullega með íbúum sveitarfélagsins, 
meðal annars með frumkvæði að sam-
starfi við leikskóla- og grunnskólabörn. 
Safnið hlýtur styrk að upphæð ein og 
hálf milljón króna, verðlaunagrip eftir 
Steinunni Þórarinsdóttur og flugmiða 
frá Flugfélagi Íslands.

Metfjöldi umsókna var um Eyrar-
rósina, sem var fyrst veitt árið 2005, í 
ár. Árlega er auglýst eftir umsóknum í 
fjölmiðlum og eru umsækjendur meðal 
annars tímabundin verkefni, menning-
arhátíðir, stofnanir og söfn. 

SAFNASAFNIÐ Á SVALBARÐSSTRÖND:  HLÝTUR EYRARRÓSINA Í ÁR 

Merkilegt frumkvöðlastarf í 
þágu íslenskrar alþýðulistar

SAFNASAFNIÐ Magnhildur Sigurðardóttir og Níels Hafstein taka við verðlaununum úr hendi 
Dorritar Moussaieff á Bessastöðum.

73 

Merkisatburðir
1599 Leikmannabiblía er gefin út á Hólum í Hjaltadal. 
1630 Jarðskjálftar hefjast á Suðurlandi og valda nokkru tjóni. 
1848 Kommúnistaávarpið eftir Karl Marx og Friedrich Engels 

kemur út.
1878 Fyrsta símaskráin er gefin út í New Haven í Connecticut í 

Bandaríkjunum.
1895 Kvennablaðið kemur út í fyrsta sinn, ritstýrt af Bríeti Bjarn-

héðinsdóttur.
1945 Fimmtán manns farast er Dettifossi er grandað af þýskum 

kafbáti norður af Írlandi. 
1953 Francis Crick og James D. Watson uppgötva byggingu DNA-

sameindarinnar.

JÓN BALDVIN HANNIBALSSON  fyrrverandi ráðherra á afmæli í dag.

„Það eina sem við vitum með vissu er að allt er óvissu undirorpið.“



Hvaða lán er best að greiða upp fyrst?
Ef þú greiðir inn á höfuðstól á réttu láni í réttri röð sparar þú gríðarlegar fjárhæðir 
í vexti og verðbætur. Þetta gerir það að verkum að lánstíminn styttist til muna.
Pantaðu tíma strax í dag!

Vissir þú að með því að greiða einu sinni 5.000 krónur 
inn á höfuðstól á verðtryggðu láni sem ber 5% fasta 
vexti og miðað við 4% verðbólgu út lánstímann gætir 
þú sparað 22.840 krónur.

Holtasmári 1, Kópavogur
Kaupvangsstræti 4, Akureyri 

Sími: 577-2025   
Fax: 577-2032

sparnadur@sparnadur.is   
www.sparnadur.is

Með því að fara inn á sparnadur.is gætir þú 
unnið 50 þúsund króna höfuðstólsgreiðslu!

Kynntu þér nánar á sparnadur.is
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BAKÞANKAR 
Svavar 

Hávarðsson
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. líkamshluti, 6. rún, 8. aldur, 9. 
meðal, 11. drykkur, 12. tónstigi, 14. 
dramb, 16. kvað, 17. sigti, 18. væta, 
20. í röð, 21. bylta.

LÓÐRÉTT
1. æðaslag, 3. tímaeining, 4. nennu-
leysi, 5. atvikast, 7. heimilistæki, 10. 
flík, 13. umrót, 15. stertur, 16. kóf, 
19. þófi.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. háls, 6. úr, 8. rek, 9. lyf, 
11. te, 12. skali, 14. stolt, 16. ku, 17. 
sía, 18. agi, 20. fg, 21. fall. 

LÓÐRÉTT: 1. púls, 3. ár, 4. letilíf, 5. 
ske, 7. ryksuga, 10. fat, 13. los, 15. 
tagl, 16. kaf, 19. il. 

Þú heyrðir 
í mér! Axl 
Rose er miklu 
svalari söngvari 
en Gene 
Simmons! 

Á hverju 
ert þú? 

Simmons 
er reiðasti 

maður 
heimsins!

Glætan! Rose 
er svo reiður 
að tenn-
urnar hans 
eru orðnar 
svartar!

Hvað með 
Simmons, 

hann er svo 
reiður að 

tungan hans er 
klofin í tvennt!

Rose er svo 
reiður að 
hann getur 
kveikt í 
kirkju með 
því að blása 
á hana! 

Simmons er 
svo reiður að 
enginn skilur 

hvað hann 
er að syngja! 

Rose er svo 
reiður að 
ekki einu 
sinni hann 
sjálfur skilur 
um hvað 
hann syngur!

Simmons er 
svo reiður 

að það 
lekur blóð 

þegar hann 
hummar!

Mér finnst Bon 
Jovi vera ansi 

góður!

Pabbi.... 
ekki!

Palli, af hverju 
sýnirðu ekki 

einhverjum þessi 
málverk?

Vegna þess 
að það 

passar ekki 
við ímynd 

mína.

Hvernig er 
ímyndin 

þín?

Grjótharður 
rokkari sem 

lifir á brúninni.

Leiðinlegt að segja það, 
en það passar ekki heldur 

við ímynd þína.

Herra-
manna-
prufur

Mér þykir það leitt 
strákar, við erum komin 

með nógu marga.

Borð fyrir fimm 
með litabókum, 

barnastól 
og þjóni 

sem hefur lifað 
af stríð.

Sögusviðið er Stöðvarfjörður haustið 
1977. Þorpsbúar berjast við sinueld 

þriðja daginn í röð. Í þetta skiptið er tví-
sýnt hvort eldurinn nái að læsa sig í efstu 
húsin í þorpinu. Þeim fullorðnu er ekki 
skemmt en fyrir þeim yngri er þetta ævin-
týri, enda gera þeir sér ekki grein fyrir 
alvöru málsins. Þegar kvöldar tekst að ráða 
niðurlögum eldsins og allir ganga til síns 
heima. Það sem brennur á vörum allra er 
spurningin: Hver er það sem kveikir í?

ÞESSUM dögum gleymi ég aldrei. Ég 
var að verða tíu ára og ekkert vissi ég 
þá skemmtilegra en að kveikja sinueld 
og reyna að slökkva hann aftur. Ástæðan 

fyrir því að þetta er minnisstætt er hins 
vegar sú að ég var EKKI einn þeirra sem 

börðust við eldana. Nei, ég sat þessa 
daga í eldhúsinu heima og staglaðist 
aftur og aftur í gegnum kvæðið um 
finnska bóndasoninn Svein Dúfu, 
undir ströngu eftirliti móður minn-
ar. Það var gert undir hótunum 
kennara míns um að ef mér tæk-
ist ekki að sanna að ég væri orð-

inn sæmilega læs á afmælisdaginn 
minn síðar um haustið, þá myndi ég 

þann veturinn lesa Gagn og gaman 
og það í hópi yngstu nemenda 

skólans. Skömmin sem fylgdi 
þeirri tilhugsun var öllu yfir-
sterkari. Ég taldist „læs“ um 
miðjan október.

ÞETTA rifjaðist upp fyrir mér á dögunum 
þegar birtar voru um það fréttir að sam-
kvæmt alþjóðlegri könnun getur fjórð-
ungur íslenskra stráka á unglingsaldri 
ekki lesið sér til gagns. Stelpurnar eru 
mun færri, hvað sem útskýrir það. Þetta 
er mikið áhyggjuefni og ekki þarf að fara 
mörgum orðum um þann vanda sem getur 
beðið ungmenna sem dragast aftur úr. 
Skólayfirvöld og áhugafólk um læsi liggja 
yfir þessum niðurstöðum og leita svara við 
aðkallandi spurningum. Hvað er að strák-
unum okkar? Hvað er að skólakerfinu? 
Hvað er gert vel og hvað má gera betur?

SÍSÍ sá sól og Óli á lás virðast ekki hafa 
heillað mig í upphafi skólagöngu. Ég velti 
því fyrir mér hvað hefði frekar vakið 
áhuga minn á þessum aldri. Hefðu textarn-
ir sem mér voru boðnir fram til tíu ára ald-
urs fjallað um sinueld þá hefði ég kannski 
frekar setið kjurr. Sísí slekkur í sinu, hefði 
kannski gert gæfumuninn.   

EN Gagn og gaman er auðvitað ekki lengur 
grunnlestrarbók íslenskra barna. Skárra 
væri það nú. Bókin kom fyrst út árið 1944. 
Bókin sem nú er kennd í fyrstu bekkjum 
grunnskólanna heitir Lestrarlandið og kom 
inn í skólana í fyrrahaust, en þá taldist 
bókin Við lesum frá 1975 hafa þjónað æsku 
landsins nægilega lengi. Ég velti því hins 
vegar fyrir mér hvaða bók tekur við af 
Lestrarlandinu árið 2050. 

Sísí slekkur í sinu
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menning@frettabladid.is

Tónleikar ★★★★ ★

Tónleikar Kammermúsíkklúbbsins
Afmælistónleikar Kammermúsíkklúbbsins sunnudaginn 19. febrúar 
í Hörpu. 

Flytjendur: Cameractica (Eydís Lára Franzdóttir og Peter Tompkins, 
óbó; Kristín Mjöll Jakobsdóttir, fagott; Guðrún Óskarsdóttir, semball; 
Hildigunnur Halldórsdóttir og Bryndís Pálsdóttir, fiðla; Svava Bern-
harðsdóttir, víóla; Sigurður Halldórsson, selló). 

Það hefur alltaf verið notalegt að fara á tónleika Kammermúsíkklúbbsins í 
Bústaðakirkju. Kirkjan er hlýleg og sjarmerandi. Hljómburðurinn þar er líka 
ágætur. 

Í samanburðinum er Norðurljós Hörpu kuldalegur salur. Hann er alveg 
ferkantaður og maður sér sviðið illa, það er svo lágt. En það má laga það. 
Einnig má gera allt mögulegt við hljómburðinn, þetta er stillanlegur salur. 
Svo er líka hægt að breyta um liti á veggjunum. Blái liturinn er kaldur, en 
veggirnir geta verið rauðir, grænir eða hvað sem er.

Fyrstu tónleikar Kammermúsíkklúbbsins voru haldnir í Melaskólanum 
árið 1957. Nánar tiltekið í febrúar, svo nú var komið að 55 ára afmælistón-
leikunum. Tónleikar klúbbsins hafa verið haldnir í Bústaðakirkju síðan árið 
1975, en afmælistónleikarnir voru í Norðurljósunum til reynslu.

Á margan hátt kom það vel út. Vissulega er það dýrara, bæði kostar 
salurinn heilan helling sem myndi skila sér í hærra miðaverði. Svo kostar 
bílastæði Hörpunnar 500 krónur fyrir tónleika, ekki má gleyma því. En 
hljómburðurinn þarna á tónleikunum var prýðilegur. Óbóin tvö í fyrsta 
verkinu, sónötu nr. 4 eftir Zelenka, hljómuðu fallega. Sömu sögu er að 
segja um fagottið. Sellóið kom líka vel út og maður heyrði þokkalega í 
sembalnum. Að vísu var semballinn heldur aftarlega á sviðinu fyrir hljóm-
burðinn. Hugsanlega hefði virkað betur að hafa hann á gólfinu á milli 
áheyrendabekkjanna og sviðsins.

Flutningurinn var ágætur. Túlkunin var lífleg og spennandi. Sömu sögu 
er að segja um næsta atriði dagskrárinnar, þrjár þýskar aríur eftir Händel. 
Söngkonan, Marta G. Halldórsdóttir, flutti aríurnar af innlifun og alveg réttu 
tilfinningunni fyrir barokkstílnum.   

Aðalatriðið á efnisskránni var hinn magnaði fjórði strengjakvartett 
Bartóks. Það er gríðarlega hugmyndarík tónsmíð. Stemningin er dálítið 
hryssingsleg, en einkennist jafnframt af heillandi dulúð. Flutningurinn var 
góður, samspilið var nákvæmt og vandað. Það var heilmikil stemning í 
spilamennskunni, og inntak tónlistarinnar komst afar vel til skila. Þetta var 
Bartók eins og Bartók á að vera. 

Jónas Sen

Niðurstaða: Stemningin í Norðurljósum Hörpu er kuldalegri en í Bústaða-
kirkju, þar sem Kammermúsíkklúbburinn hefur haft aðstöðu sína. En hljóm-
burðurinn er betri.

Kuldalegt, en 
hljómfagurt

Vilhjálmur Knudsen fékk 
heiðursverðlaun Eddunnar 
fyrir framlag sitt til kvik-
myndagerðar og ómetan lega 
söfnun og varðveislu heim-
ildarmynda um íslenska 
náttúru og lifnaðarhætti.

Vilhjálmur Knudsen er sonur 
Ósvaldar Knudsen (1899-1975) 
sem var einn af frumkvöðlum í 
íslenskri heimildarmyndagerð. „Ég 
fékk kvikmyndabakteríuna ungur 
og byrjaði að mynda 13 ára. Fyrsta 
eldgosið sem ég myndaði var Surts-
eyjargosið 1963, við pabbi vorum 
kringum það í þrjú og hálft ár. Síðan 
hef ég myndað öll eldsumbrot á 
Íslandi. Ég hafði náttúrulega áhuga 
á öllu mögulegu en fannst ég verða 
að sérhæfa mig í einhverju,“ segir 
Vilhjálmur sem meðal annars vakt-
aði Kröflugosin við Mývatn í 17 ár. 
„Við Kröflu var ég með marga kvik-
myndatökumenn til að geta tekið 
myndir báðum megin við hraunið 
þannig að þetta var útgerð,“ lýsir 
hann. 

Kvikmyndir þeirra feðga, Vil-
hjálms og Ósvaldar um Surtseyj-
argos, Heklugos og Heimaeyjar-
gos hafa orðið víðfrægar. „Ég var 
sá eini sem náði mynd af sprung-
unni frægu á Heimaey,“ upplýsir 
Vilhjálmur. „Vinur minn í Eyjum 
hringdi í mig og sagði að það væri 
komið gos, það hafði reyndar verið 
brandari í Vestmannaeyjum lengi 
svo ég var aðeins efins í byrjun, 
en svo flaug ég þangað í hvelli með 
Birni Pálssyni flugmanni og faðir 
minn í annarri vél.“

Eftir Vilhjálm liggja þúsundir 
klukkustunda af efni og ríflega 70 
kvikmyndir, auk myndbrota sem 
hafa ratað í heimildarmyndir um 
allan heim. Hann kveðst alltaf vera 
að bíða eftir fleiri gosum. „Allt lífið 
er bið,“ segir hann sposkur og bæti 
svo við. „En það þarf líka ýmislegt 
annað að gera en að kvikmynda, til 
dæmis að skrá efnið.“

Vilhjálmur hefur boðið upp á 
áhrifamiklar eldgosasýningar í 
húsi föður síns að Hellusundi 6a oft 

á dag, óslitið í 38 ár. Hversu marg-
ir skyldu komast inn í einu? „Metið 
hjá okkur er 109. Á veturna koma 
stundum fáir og stundum margir. 
Ég var með margar sýningar í gær 
til dæmis.“

En er Vilhjálmi eitthvað sérlega 
minnisstætt úr eldgosaævintýrum 
sínum? „Ég hef náttúrulega lent 
í ýmsu,“ viðurkennir hann. „Til 
dæmis við Mývatn. Stundum var ég 

einn á fjallinu í 30 stiga frosti. Oft 
var erfitt að sjá hvar sprungurnar 
voru svo ég hef nokkrum sinnum 
farið niður í jörðina en fyrir Guðs 
mildi brotnaði linsan aldrei og ekki 
heldur fótleggirnir.“ 

Þegar haft er orð á að hann nefni 
linsurnar á undan fótleggjunum 
svarar Vilhjálmur brosandi. „Já, 
linsurnar skipta mig mjög miklu 
máli.“ gun@frettabladid.is

Linsan skiptir mig miklu máli

VILHJÁLMUR KNUDSEN Fyrsta eldgosið sem Vilhjálmur myndaði var Surtseyjargosið 
1963. Síðan hefur hann myndað öll eldsumbrot á Íslandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UPPLYFTING Í SKAMMDEGINU   Söngskólinn í Reykjavík fagnar Degi tónlistarskólanna með opnu húsi 
laugardaginn 25. febrúar frá klukkan 14 til 17.30. Dagskráin samanstendur af sjö stuttum einsöngstónleikum og 
þátttöku tónleikagesta. Inn á milli atriða gefst einnig kostur á að ganga um húsnæði skólans, skoða aðstæður og 
þiggja veitingar í boði skólans. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir.

Opnunartími: Virka daga 11-21

Laugardaga 11-17

Listhúsinu Laugardal · Engjateig 19 · 105 Reykjavík

Sími 553 1111 · www.glo.is

Yfirnáttúrulegur
veitingastaður

Fyrstu hádegistónleikar Íslensku 
óperunnar í Hörpunni verða í dag 
klukkan 12.15. Þóra Einarsdótt-
ir sópransöngkona og Steinunn 
Birna Ragnarsdóttir píanóleik-
ari ríða á vaðið og flytja hríf-
andi sönglög franska tónskáldsins 
Henri Duparc undir yfirskrift-
inni Boðið í ferðalag. Tónleikarn-
ir fara fram í Norðurljósum og 
taka um hálftíma í flutningi. Líkt 
og venja var til á hinum margróm-
uðu hádegistónleikum Íslensku 

óperunnar í Gamla bíói geta tón-
leikagestir keypt sér hressingu 
fyrir og eftir tónleika og þannig 
nælt sér í andlega og líkamlega 
næringu í einu og sama hádegis-
hléinu. Ókeypis er á tónleikana.

Þær Þóra og Steinunn Birna 
fluttu sömu dagskrá á Reyk-
holtshátíð fyrir tveimur árum 
og hlutu mikið lof fyrir. Yfir-
skrift tónleikanna vísar til kvæð-
is Baudelaire, L‘Invitation au 
Voyage. - gun

Bjóða í ferðalag
STEINUNN BIRNA OG ÞÓRA Þær flytja hrífandi sönglög franska tónskáldsins Henri 
Duparc.
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Breski söngvarinn og laga-
höfundurinn Jamie Cullum bar 
sigur úr býtum í undankeppni 
Eurovision-söngvakeppninnar í 
Þýskalandi um helgina.

Söngvarinn vinsæli steig þó 
ekki á svið sjálfur, heldur samdi 
hann sigurlagið, Standing Still, 
ásamt tveimur ástsælustu laga-
höfundum Bretlands, Steve 
Robson og Wayne Hector.

Það var 22 ára þýskt sjarma-
tröll, Roman Lob, sem flutti 
lagið sem sigraði æsispenn-
andi úrslitakeppnina og verð-
ur því framlag Þýskalands í 
lokakeppninni í Bakú í maí.

Þýskaland hefur tvisvar sinnum 
sigrað í Eurovision. Nicole 
Hohloch var 17 ára gömul árið 
1982, þegar hún sigraði með lag-
inu Ein bißchen Frieden, og hin 19 
ára Lena Meyer-Landrut sigraði 
árið 2010 með laginu Satellite.  
 - trs

Jamie Cullum 
í Eurovision

CULLUM SEMUR LAG Söngvarinn hæfi-
leikaríki er einn þriggja höfunda þýska 
lagsins í Eurovision í ár.

Fimm hundraðasti sjónvarpsþátturinn um Simpsons-fjölskylduna 
var sýndur í Bandaríkjunum á sunnudag. Í honum þurfti Homer 
og fjölskylda hans að yfirgefa heimkynni sín og búa á stað þar sem 
útlagar bjuggu, þar á meðal stofnandi Wikileaks, Julian Assange. 

Samkvæmt sjónvarpsstöðinni Fox tók Assange upp sínar línur 
fyrir þáttinn í Bretlandi. Þar reynir hann að komast hjá því að 
verða framseldur til Svíþjóðar vegna ásakana um kynferðisofbeldi. 
25. þáttaröðin af Simpsons er í gangi núna og þegar henni lýkur 
verða þættirnir orðnir 559 talsins. 

Simpsons orðnir 500

47 ÁRA  er fyrrum ofurfyrirsætan Cindy Crawford en tíu ára 
dóttir hennar, Kaia, er einnig komin í fyrirsætubransann 
og auglýsir barnafatnað Versace. 

Rokksveitin Brain Police er ósátt við enska 
rapparann Skepta sem virðist hafa stolið 
lagi hennar. Lögfræðingur er kominn í 
málið.

Útgáfufyrirtæki Brain Police í Bandaríkjunum, Small 
Stone, ætlar að athuga hvort enski rapparinn Skepta 
hafi gerst sekur um brot á höfundarrétti með því að 
nota hluta úr lagi rokksveitarinnar í nýjasta smáskífu-
laginu sínu Hold On án hennar samþykkis. Um er að 
ræða lagið Jacuzzy Suzy sem kom út á plötunni Brain 
Police árið 2003.

„Það síðasta sem við heyrðum var að hann [útgef-
andinn] ætlaði að setja lögfræðinginn sinn í málið,“ 
segir Jenni söngvari, sem finnst lag Skepta hreint út 
sagt ógeðslegt. „Þetta er klárlega stolið hjá honum, það 
heyrist langar leiðir. Hann er ekki bara að taka riffið 
heldur nokkurn veginn bítið úr laginu líka. Það verður 

mjög gaman að fylgjast með hvað gerist 
næst.“

Jenni og félagar höfðu reynt að 
ná sambandi við Skepta í gegnum 
Facebook en hann svaraði ekki skila-
boðum þeirra. Þá hvöttu þeir aðdáendur 

sína til að herja á Facebook-vegginn 
hans til að knýja á um svör. „Við 

settum PR-vélina í gang og 
dúndruðum aðeins á hann.“

Skepta varð að vonum 
skelkaður yfir atlögunni 
og svaraði um hæl eftir að 

hafa heyrt íslenska lagið. 
Þar baðst hann afsök-
unar á að hafa notað 
það og en sagðist ekki 

hafa borið ábyrgð á því 

sjálfur. „Það var leiðinlegt að frétta það að Brain Police 
vissi ekki af því að lagið hennar hefði verið notað,“ 
skrifaði Skepta. „Ég vil taka það fram að ég stjórnaði 
ekki upptökunum á hljóðfærakaflanum og ég stal ekki 
frá neinum, ég bara rappaði textann. Ég er algjörlega 
á móti því að stela tónlist og ég vil þakka Brain Police 
fyrir framlag hennar.“  

Jenni segist ekki viss um að Skepta fari með rétt 
mál. „Við fórum á Wikipediu og gátum ekki annað séð 
en að hann sé skráður fyrir öllum lögum á þessari plötu 
sem er að koma út með honum í mars,“ segir hann. 

Lagið Hold On hefur verið mikið spilað í Bretlandi 
og komist inn á þrjá vinsældalista. „Miðað við spilun 
og annað ættu að vera peningar í spilinu. Við ætlum 
ekkert að láta stóra manninn níðast á litla manninum, 
það er ekki sjens.“  freyr@frettabladid.is

Enski rapparinn Skepta og 
Brain Police í hár saman

BROTIÐ Á BRAIN POLICE Rokkararnir eru ekki sáttir við enska 
rapparann Skepta, sem tók lag sveitarinnar ófrjálsri hendi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Verzlingar segja þér allt sem þú vilt vita um 
skólann á verslo.is.

Kíktu Sjáðu

Verzlunarskóli Íslands | Ofanleiti 1 | 103 Reykjavík Kynningarmyndbönd á verslo.is

Opið hús 23. febrúar 2012, kl. 17:00 - 19:00. 
Starfsfólk og nemendur sýna þér skólann 
og svara spurningum.

KL.17:00 - 19:0023. febrúar 2012OPIÐ HÚS
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SPRENGIDAGSSALTKJÖT
Fyrsta flokks hráefni er grunnurinn að góðri 
máltíð.  Goða saltkjöt er sérvalið og framleitt 
af sannkölluðum fagmönnum.

Borðaðu vel á sprengidaginn!

Breska leikkonan 
Minnie Driver segist 
elska að búa í Kali-
forníu. Það fari þó í 
taugarnar á henni að 
hvert sem hún fari sé 
hún minnt á mistök sín 
eða það sem hún hefur 
misst af.

Hún segir erfitt að 
þurfa stöðugt að ganga 
fram hjá stórum aug-
lýsingaskiltum með 
myndum sem hún fékk 
ekki hlutverk í, eða 

með fyrrverandi kær-
ustum sínum.

Eitt vandræðaleg-
asta, en jafnframt 
fyndnasta atvik sem 
hún hefur lent í, segir 
hún hafa verið fyrir 
ekki svo löngu síðan 
þegar hún gekk fram 
hjá slíku auglýsinga-
skilti og áttaði sig á 
því að hún hefði sæng-
að hjá öllum karlleik-
urunum sem voru þar 
saman komnir. 

Sængaði hjá heilu 
auglýsingaskilti

Söngkonan Rihanna var 
stödd í Lundúnum á 24 ára 
afmælisdaginn sinn í gær 
en aðdáendur söngkonunnar 
fjölmenntu fyrir utan hótel 
hennar í gærmorgun í von 
um að fá að óska stjörnunni 
til hamingju með daginn. 
Afmæliskveðjum, blómum 
og kortum rigndi því yfir 
söngkonuna er hún gekk 
út af hótelinu en Rihanna 
sýndi mikla þolinmæði og 
stillti sér upp með aðdá-
endum sínum. Rihanna er í 

Lundúnum að taka upp nýtt 
efni í stúdíói, eitthvað með 
fyrrverandi kærasta sínum, 
Chris Brown, og hún ætlar 
að vera gestur á tískuvik-
unni sem fer fram í borg-
inni en hún var sérstakur 
gestur Stellu McCartney á 
sýningu hennar um helgina. 

Afmæliskveðjum 
rigndi yfir Rihönnu

AFMÆLI Í LONDON Rihanna var 
stödd í London á afmælisdaginn. 

NORDICPHOTOS/GETTY

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 21. febrúar 2012 

➜ Tónleikar

12.15 Sópransöngkonan Þóra Einars-
dóttir og píanóleikarinn Steinunn 
Birna Ragnarsdóttir flytja sönglög Henri 
Duparc á fyrstu hádegistónleikum 
Íslensku óperunnar í Hörpu. Yfirskrift 
tónleikanna er Boðið í ferðalag. Þeir fara 
fram í sal Norðurljósa.

➜ Umræður
15.00 Málstofa um Stífni nafnlauna og 
launaákvarðanir verður haldin í fundar-
sal Seðlabankans í Sölvhóli. Frum-
mælendur eru þau Jósef Sigurðsson og 
Rannveig Sigurðardóttir.

➜ Uppákomur
17.00 Borgarbókasafn býður upp á 
dagskrá fyrir börn og fjölskyldur þeirra 
í aðalsafni sínu í tilefni af Alþjóðlegum 
móðurmálsdegi. Frú Vigdís Finnbogadótt-
ir verður heiðursgestur samkomunnar 
sem er ætlað að skapa gleði og stolt hjá 
börnum sem hafa annað tungumál en 
íslensku að móðurmáli. Allir velkomnir.

➜ Tónlist
20.30 Kjeld Lauritsen tríó treður upp 
á Jazztónleikaröðinni á KEX Hostel. 
Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

HRESS Driver komst að  því 
að það borgar sig ekki að 
vera lauslát í Hollywood.
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Þýska hljómsveitin Mercury, sem 
spilar vinsælustu lög Queen, stígur 
á svið í Laugardalshöll 7. apríl.

Mercury hefur verið starfandi 
síðan 1991 og hefur komið fram á 
um tvö þúsund tónleikum. Það er 
hinn kanadíski Johnny Zatylny sem 
bregður sér í hlutverk söngvarans 
sáluga Freddie Mercury og þykir 
gera það einkar vel.

„Þetta er geggjað dæmi. Það er 
eins og þú sért að horfa á Freddie 
Mercury á sviðinu í gyllta búningn-
um,“ segir tónleikahaldarinn Sig-
urður Kolbeinsson. „Þeir hafa hald-
ið rétt rúmar tvö þúsund sýningar 
og hafa spilað í 21 ár samfleytt og 

þeir eru mjög öflugir á tónleikum.“
Stutt er síðan sveitin spilaði í 

Horsens í Danmörku og þóttu tón-
leikarnir heppnast sérlega vel.

Í fyrra voru liðin tuttugu ár 
síðan Freddie Mercury dó og af því 
tilefni voru haldnir fernir tónleikar 
í Hörpu. Þeir heppnuðust svo vel að 
ákveðið var að halda aukatónleika 
í Hörpu 18. apríl, eða aðeins ellefu 
dögum eftir Mercury-tónleikana í 
Laugardalshöll. „Það er óheppilegt 
að þetta skuli vera á sama tíma,“ 
segir Sigurður, spurður út í hina 
tónleikana. 

Miðasala á Mercury hefst í dag 
kl. 10 á Midi.is.  - fb

Þýsk Mercury-sveit til Íslands

Í GYLLTA BÚNINGNUM Johnny Zatylny 
bregður sér í hlutverk Freddie Mercuy 
og þykir gera það sérlega vel.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

ÞRIÐJUDAGUR: A DANGEROUS METHOD 20:00, 22:00 
 THE DESCENDANTS 17:45, 20:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: 

STRÍÐSYFIRLÝSING 18:00, 20:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: BARNS-
FAÐIRINN 22:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: SAMAN ER EINUM OF 
22:00  MIDNIGHT IN PARIS 22:15  MY WEEK WITH MARI-
LYN 18:00, 20:00    ELDFJALL 18:00  ÍSL. TEXTI ENG. SUBS                      

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 850 kr. miðinn!
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Heimsbyggðin fylgdist með 
þegar söngkonan Whitney 
Houston var borin til grafar 
í heimabæ sínum Newark á 
laugardaginn í beinni sjón-
varpsútsendingu. 

„Þú varst ekki bara sæt, þú varst 
falleg. Fólki þótti ekki bara vænt 
um þig, það elskaði þig,“ sagði leik-
arinn Kevin Costner í ræðunni sem 
hann fór með í útför Whitney Hou-
ston. Costner og Houston urðu mikl-
ir vinir eftir að þau léku saman í 
myndinni Bodyguard. Lagið úr 
myndinni I Will Always Love You 
var spilað í kirkjunni þegar kistan 
var borin út. 

Það voru þéttsetnir kirkjubekk-
irnir í New Hope kirkjunni í New-
ark af vinum og vandamönnum 
söngkonunnar, meira að segja svo 
þéttsetnir að Bobbi Brown, fyrr-
verandi eiginmanni Houston, þótti 
nóg um og lét sig hverfa í upphafi 
athafnarinnar. Var hann óánægður 
með sætaskipan í kirkjunni og 
fannst leiðinlegt að vera meinaður 
aðgangur að dóttur þeirra Houston, 
Bobbi Kristinu. 

Stevie Wonder og Alicia Keys 
voru meðal þeirra tónlistamanna 
sem tóku lagið í kirkjunni og Dionne 
Warwick hélt ræðu um kynni sín af 
Whitney Houston, sem var aðeins 
48 ára gömul þegar hún lést. 

Whitney Houston kvödd
BIÐU EFTIR KISTUNNI Aðdáendur biðu eftir að líkbíllinn með Houston keyrði framhjá.

SÖNG Stevie Wonder tók lagið í jarðarförinni. 

GRÉT Alicia Keys söng í kirkjunni og 
felldi tár í flutningi sínum. 

MINNINGARVEGGUR Margir skildu eftir 
sig bréf, blöðrur og blóm við kirkjuna í 
Newark. 

GULLINN LÍKBÍLL Líkbíllinn keyrði um 
götur bæjarins í lögreglufylgd. 

YFIRGAF ÚTFÖRINA Fyrrum eiginmaður Whitney Houston varð ósáttur við sætaskip-
an í kirkjunni og yfirgaf athöfnina í fússi. 

AÐDÁENDUR Margir lögðu leið sína 
til Newark um helgina til að minnast 
söngkonunnar.  NORDICPHOTOS/AFP
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Eyjakonan Elísa Viðars-
dóttir var í gær valin í A-landsliðs-
hópinn fyrir Algarve-bikarinn en 
þetta er í fyrsta sinn sem landsliðs-
þjálfarinn Sigurður Ragnar Eyj-
ólfsson velur hana í keppnishóp. 
Elísa mun hitta þar fyrir marka-
drottninguna og eldri systur sína 
Margréti Láru Viðarsdóttur sem 
er markahæsti leikmaður kvenna-
landsliðsins frá upphafi.

Elísa var að sjálfsögðu í skýj-
unum þegar Fréttablaðið heyrði í 
henni í gær. „Þetta er mjög kær-
komið enda er þetta draumur hvers 
knattspyrnumanns,“ sagði Elísa og 
þeir sem til hennar þekkja í Eyjum 
og annars staðar vita að hún hefur 
metnað til að ná langt.  „Ég er búin 
að leggja mjög hart að mér síðast-
liðið ár og er búin vinna að því 
markvisst það að komast í lands-
liðið síðasta eina og hálfa árið,“ 
segir Elísa sem spilaði mjög vel 
með spútnikliði ÍBV í fyrrasumar 
en nýliðarnir náðu þá þriðja sæti 
deildarinnar. Elísa er fimm árum 
yngri en systir hennar Margrét 
Lára Viðarsdóttir sem hefur skorað 
63 mörk í 77 A-landsleikjum. 

„Það hefur verið langþráður 
draumur að fá að spila með stóru 
systur enda hefur maður alltaf litið 
upp til hennar,“ segir Elísa sem er 
mjög ólíkur leikmaður enda spil-
ar hún í vörninni og vanalega sem 
bakvörður. „Við erum eiginlega 
bara svart og hvítt,“ segir Elísa í 
léttum tón.

Elísa er nýkomin heim frá Þýska-
landi þar sem hún heimsótti stóru 
systur hjá þýska stórliðinu Turbine 
Potsdam. „Ég var í heimsókn hjá 

henni fyrir tveimur vikum og æfði 
með þeim hjá Potsdam. Það var 
rosalega gaman og þvílík reynsla 
sem ég fékk þar á þessum tíu 
dögum. Það gekk framar vonum,“ 
segir Elísa og hún ætlar sér langt. 

„Það er draumur númer eitt, tvo 
og þrjú að komast í eitt að bestu 
liðum í heimi. Maður þarf að taka 
þetta skref fyrir skref, byrja á því 
að koma sér í landsliðið og svo í 
liðið. Þá eru manni allir vegir færir 
því eins og landsliðið er í dag þá er 
þetta eitt besta landslið í heimi. Það 
hefur verið erfitt að komast í lands-
liðið síðustu ár enda stelpurnar allt-
af að verða betri og betri. Það er 
frábært að vera byrjuð að banka á 
dyrnar,“ segir Elísa og hún er sann-
færð um að æfingarnar í Potsdam 
hafi verið góður undirbúningur. 
 - óój

FÓTBOLTI Stórliðin Chelsea og 
Real Madrid verða í sviðsljós-
inu í kvöld þegar leikið verður í 
16-liða úrslitum Meistaradeildar 
Evrópu í knattspyrnu. Spænska 
liðið Real Madrid sækir CSKA 
heim í Moskvu í Rússlandi í fyrri 
leik dagsins. Enska liðið Chelsea 
keppir við Napólí á Ítalíu í síðari 
leiknum en báðir leikirnir verða 
sýndir á Stöð 2 sport.

Fréttablaðið fékk Reyni Leós-
son, sérfræðing í Meistaradeildar-
mörkunum á Stöð 2 sport, til þess 
að rýna í leiki kvöldsins – og þá 
sérstaklega hið stórskemmtilega 
lið Napólí. 

Það er aðeins farið að hitna 
í kolunum í herbúðum enska 
liðsins Chelsea en gengi liðs-
ins að undanförnu hefur ekki 
verið upp á marga fiska. 
Napólí sýndi styrk sinn í 
riðlakeppninni með því að 
skilja Manchester City eftir 
í þriðja sæti A-riðilsins. Man 
City tapaði 2-1 í Napólí og það 
er ljóst að verkefnið verður 
erfitt fyrir Chelsea. 
Nafn og mynd af André 

Villas-Boas, knattspyrnustjóra 
Chelsea, er ekki það fyrsta sem 
maður rekst á þegar orðinu 
atvinnuöryggi er flett upp í orða-
bók. Portúgalinn þarf virkilega á 
góðum úrslitum að halda þegar 
hann fer með lið sitt í heimsókn til 
Ítalíu þar sem að hið stórskemmti-

lega lið Napólí er andstæðingur 
enska úrvalsdeildarliðsins. 

„Þetta verður án efa flottur 
leikur og gaman að sjá gamla 
liðið hans Diego Maradona komið 
í fremstu röð á ný. Napólí er ekki 
að nota hefðbundin leikkerfi, enda 
spila þeir stundum með þriggja 
manna varnarlínu og stundum 
með fimm leikmenn í vörn. Paolo 
Cannavaro, fyrirliði Napólí, er 
yngri bróðir hins eina sanna 
Fabio Cannavaro sem var fyrir-
liði ítalska landsliðsins sem varð 
heimsmeistari í Þýskalandi árið 
2006. Paolo er líkt og Fabio, grjót-
harður varnarmaður, sem gefur 
ekkert eftir. Bakverðir Napólí 
taka virkan þátt í sóknarleiknum 
og á miðsvæðinu eru þeir með tvo 
mjög taktíska og klóka leikmenn 
– Walter Gargano frá Úrúgvæ 

og svissneska landsliðsmanninn 
Gökhan Inler sem er af tyrknesk-
um uppruna. Þeir eru gríðarlega 
öflugir og skila varnarhlutverk-
inu með sóma,“ sagði Reynir en 
hann bendir á „skytturnar þrjár“ 
sem eru í fremstu víglínu ítalska 
liðsins. 

Ezequiel Lavezzi, Marek 
Hamšík og Edinson Cavani halda 
uppi sóknarleik liðsins. Allt frá-
bærir sóknarmenn. Það er alveg 
þess virði að leggja þessi nöfn á 
minnið og fylgjast vel með þeim. 
Það er mjög mikilvægt að John 
Terry verði klár í slaginn í vörn 
Chelsea og að mínu mati væri það 
best fyrir Chelsea að Gary Cahill 
yrði við hlið Terry í þessum leik. 
Varnarleikurinn verður að vera í 
lagi og Chelsea skapar sér alltaf 
færi með þá Juan Mata og Didier 
Drogba innanborðs. 

Það er útlit fyrir að frostið verði 
í aðalhlutverki þegar Real Madrid 
sækir CSKA heim í Moskvu. 
Gera má ráð fyrir að hitastigið 
verði eitthvað undir frostmarki, 
1-9 gráður. José Mourinho hefur 
verið með lið sitt á bullandi sigl-
inu í spænsku deildinni þar sem 
liðið trónir á toppnum, 10 stigum 
á undan Barcelona. 

„Madrid hefur náð fínum úrslit-
um í tveimur síðustu leikjum liðs-
ins í Meistaradeildinni í Rúss-
landi. Liðið sigraði Lokomotiv 2-1 
tímabilið 2002-2003. Real Madrid 
vann Zenit í St. Pétursborg 2-1 
veturinn 2008-2009. Það eru því 
miklar líkur á því að Real Madrid 
nái góðum úrslitum enn og aftur í 
Rússlandi,“ sagði Reynir. 

 seth@frettabladid.is

Skytturnar þrjár eru nú í Napólí
André Villas-Boas og lærisveinar hans í Chelsea mæta stórskemmtilegu Napólí-liði í 16 liða úrslitum Meist-
aradeildarinnar í kvöld. Reynir Leósson hefur skoðað Ítalana sem skildu eftir Man. City í riðlakeppninni.

STÓRSKEMMTILEGIR Leikmenn Napólí fagna marki Edinson Cavani. NORDICPHOTOS/GETTY

ELÍSA VIÐARSDÓTTIR Í leik með ÍBV 
síðasta sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Elísa Viðarsdóttir valin í fyrsta sinn í landsliðið:

Systurnar eru eins 
og svart og hvítt

ALGARVE-HÓPURINN  er þannig skipaður: Katrín Jónsdóttir, Þóra Björg Helgadóttir, Margrét Lára Viðarsdóttir, Dóra María Lárus-
dóttir, Hólmfríður Magnúsdóttir, Sara Björk Gunnarsdóttir, Katrín Ómarsdóttir, Sif Atladóttir, Rakel Hönnudóttir, Guðný B. Óðinsdóttir, 
Greta Mjöll Samúelsdóttir, Guðbjörg Gunnarsdóttir, Hallbera Guðný Gísladóttir, Fanndís Friðriksdóttir, Harpa Þorsteinsdóttir, Þórunn Helga 

Jónsdóttir, Thelma Björk Einarsdóttir, Mist Edvarsdóttir, Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, Elísa Viðarsdóttir og Katrín Ásbjörnsdóttir.

FÓTBOLTI Forráðamenn Potsdam 
og Malmö hafa farið fram á það 
að Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
stýri álaginu á leikmenn liðsins 
í hóf á æfingamóti A-landsliða 
kvenna á Algarve í Portúgal. 

Margrét Lára Viðarsdóttir 
er á mála hjá þýska meistara-
liðinu Potsdam. Sara Björg 
Gunnarsdóttir og Þóra B. Helga-
dóttir eru leikmenn sænska 
meistaraliðsins Malmö. 

„Við munum reyna að koma til 
móts við óskir þeirra. Potsdam 
og Malmö leika í 8-liða úrslitum 
Meistaradeildar Evr-
ópu aðeins viku eftir 
að mótinu lýkur á 
Algarve. Það er vissu-
lega álag sem fylgir 
þessu móti, fjórir 
leikir á rétt rúmri 
viku. Við gerum 
okkar besta að 
koma til móts 
við þessar 
óskir ég er ekki 
búinn að ákveða 
hvernig við útfær-
um þetta, eða hvort 
þetta sé hægt,“ 
sagði Sigurður 
Ragnar. - seth

Sigurður Ragnar á Algarve:

Sparar hann 
lykilleikmenn?

Afreksstyrkir 
Landsbankans

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Samfélagssjóður Landsbankans veitir þrjár milljónir króna 
í afreksstyrki. Markmiðið með veitingu styrkjanna er að 
styðja við bakið á afreksfólki sem iðkar einstaklingsíþróttir. 
Einnig verða veittir styrkir til ungs íþróttafólks sem á 
framtíðina fyrir sér.

E�irfarandi styrkir verða veittir:
� Afreksstyrkir: Allt að 500.000 kr.
� Afreksfólk framtíðarinnar: Allt að 200.000 kr. 

Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur vegna afreksstyrkja rennur út föstudaginn 2. mars 
2012 (póststimpill gildir).  

Fylla þarf út sérstakt umsóknareyðublað á vef Landsbankans og senda 
til: Afreksstyrkir, Landsbankinn, Austurstræti 11, 155 Reykjavík.

Samfélagssjóður Landsbankans hefur það hlutverk að veita styrki til
verðugra verkefna. Árlega eru fimm tegundir styrkja veittar; afreks-
styrkir, námsstyrkir, nýsköpunarstyrkir, samfélagsstyrkir og um- 
hverfisstyrkir. Dómnefndir eru skipaðar fagfólki á hverju sviði.

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is.
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Á Búsúkíslóðum 11.00 Fréttir 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 
Fyrr og nú 14.00 Fréttir 14.03 Sker 15.00 
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Laufdalaheimilið 
15.25 Málstofan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Leynifélagið 20.30 Í heyranda hljóði 
21.20 Tríó 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Lestur Passíusálma 22.18 Fimm fjórðu 
23.05 Matur er fyrir öllu 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

16.00 Íslenski boltinn (e)
16.40 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Tóti og Patti (46:52)
17.31 Þakbúarnir
17.43 Skúli skelfir (8:52)
17.55 Hið mikla Bé (6:20)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Nýgræðingar (Scrubs)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 360 gráður Íþrótta- og mannlífs-
þáttur þar sem skyggnst er inn í íþrótta-
líf landsmanna og rifjuð upp gömul atvik úr 
íþróttasögunni. Umsjónarmenn: Einar Örn 
Jónsson og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson.
20.35 Krabbinn (9:13) (The Big C) 
21.05 Fum og fát (Panique au village) Í 
þessum belgísku hreyfimyndaþáttum ferðast 
Kúrekinn, Indíáninn og Hesturinn að miðju 
jarðar og lenda í ótrúlegustu ævintýrum.
21.10 Djöflaeyjan 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Dulnefni: Hunter (4:6) (Kode-
navn Hunter) Norsk spennuþáttaröð um bar-
áttu lögreglunnar við glæpagengi. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.20 Aðþrengdar eiginkonur (8:23) 
(Desperate Housewives VIII) (e)
00.05 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e) 
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.00 Minute To Win It (e)
15.45 90210 (6:22) (e)
16.35 Dynasty (2:22)
17.20 Dr. Phil
18.05 Live To Dance (7:8) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Videos (e)
19.20 Everybody Loves Raymond (25:26)
19.45 Will & Grace (9:27) (e)
20.10 Matarklúbburinn (2:8) Ebba 
Guðný Guðmundsdóttir kynnir einfaldar og 
góðar hugmyndir að mat fyrir börn og alla 
fjölskylduna.
20.35 Innlit/útlit (2:8) Farið verður í inn-
lit til Tinnu Brár, eiganda hönnunarverslunar-
innar Hrím. 
21.05 The Good Wife (4:22) Bandarísk 
þáttaröð með stórleikkonunni Julianna 
Margulies sem slegið hefur rækilega í gegn. 
Alicia tekur að sér mál endurgjaldslaust þar 
sem vitni fær skyndilega stöðu hins grunaða. 
Diane og Will leggja á ráðin um stefnu fyrir-
tækisins og þeirra eigin framtíð.
21.55 Prime Suspect (5:13) Bandarísk 
þáttaröð sem gerist á strætum New York borgar. 
Aðalhlutverk eru í höndum Mariu Bello. Kona 
finnst myrt í Central Park og áður en varir er 
hafin víðtæk leit að stjúpföður fórnarlambsins.
22.45 Jimmy Kimmel
23.30 CSI (7:22) (e)
00.20 The Good Wife (4:22) (e)
01.10 Flashpoint (7:13) (e)
02.00 Everybody Loves Raymond (e)
02.25 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Northern Trust 
Open 2012 (1:4) 11.10 Golfing World 12.00 
Golfing World 12.50 Northern Trust Open 
2012 (2:4) 16.00 Ryder Cup Official Film 
1999 17.35 Inside the PGA Tour (7:45) 18.00 
Golfing World  18.50 PGA Tour - Highlights 
(7:45) 19.45 Abu Dhabi Golf Championship 
(4:4) 22.00 Golfing World 22.50 US Open 
2000 -  Official Film 23.50 ESPN America

18.00 Að norðan 18.30 Tveir gestir 21.00 
Bæjarstjórnarfundur 

20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30 
Svartar tungur

06.35 Keeping Up Appearances  08.40 Dalziel 
and Pascoe  10.20 Come Dine With Me  11.10 
EastEnders  11.40 Michael McIntyre‘s Comedy 
Roadshow  12.25 Keeping Up Appearances  14.30 
My Family  15.30 QI  16.30 Top Gear  17.25 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  18.15 
Come Dine With Me  19.05 QI  20.05 Lee Evans 
Live Different Planet Tour  21.00 The Graham 
Norton Show  21.45 Nighty Night  22.45 Live at 
the Apollo  23.30 Keeping Up Appearances 01.40 
Dalziel and Pascoe 

11.10 Horisont  11.35 Lykke  12.35 Aftenshowet  
13.30 Kæft, trit og flere knus  14.00 DR Update 
- nyheder og vejr  14.10 Livet i Fagervik  14.55 
Rygepauser - Forår  15.00 Mira og Marie  15.05 
Benjamin Bjørn  15.20 Timmy-tid  15.30 Lille Nørd  
16.00 Lægerne  16.50 DR Update - nyheder og 
vejr  17.00 Skattejægerne  17.30 TV Avisen med 
Sport  18.05 Aftenshowet  19.00 Hammerslag  
19.30 Hjælp, vi skal føde  20.00 TV Avisen  20.25 
Kontant  20.50 SportNyt  21.00 Johan Falk. 
Operation Nattergal  22.30 Uopklarede mord

12.05 Førkveld  12.45 Verdensarven  13.00 NRK 
nyheter  13.05 Salt & Pepper  13.35 Snowboard 
med Jake Blauvelt  14.00 NRK nyheter  14.10 
Jessica Fletcher  15.00 NRK nyheter  15.10 Ei 
iskald verd  16.00 NRK nyheter  16.10 Redd 
menig Osen  16.40 Oddasat - nyheter på sam-
isk  16.55 Tegnspråknytt  17.00 Førkveld  17.40 
Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  18.45 Ut i nat-
uren  19.45 Extra-trekning  19.55 Distriktsnyheter  
20.30 Sherlock  22.00 Kveldsnytt  22.15 Ei verd av 
kart  22.45 Wallander  23.40 Brille

09.00 Fråga doktorn  09.45 Sverige!  10.15 
Drömmen om landet  11.15 Skavlan  12.15 
Jonathan Ross show  13.00 Hjältar i gult och 
blått  14.30 X-Games  15.00 Rapport  15.05 
Gomorron Sverige  15.30 Min stad  15.45 Choklad 
smakar som kärlek  15.50 Alpint  17.00 Rapport  
17.10 Regionala nyheter  17.15 Go‘kväll  18.00 
Kulturnyheterna  18.15 Regionala nyheter  18.30 
Rapport  19.00 Mot Alla Odds  20.00 Veckans 
brott  21.00 Hübinette  21.30 Dox  23.00 Thank 
You for Smoking  00.30 Rapport

08.00 The Boat That Rocked
10.10 The Family Stone
12.00 Artúr og Mínímóarnir
14.00 The Boat That Rocked
16.10 The Family Stone
18.00 Artúr og Mínímóarnir
20.00 The Illusionist
22.00 Dragonball: Evolution 
00.00 The Moguls
02.00 Van Wilder 2. The Ride of Taj
04.00 Dragonball: Evolution 
06.00 Australia

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (105:175) 
10.15 The Middle (1:24) 
10.40 Wonder Years (11:23) 
11.10 Matarást með Rikku (1:10) .
11.40 Ljósvakavíkingar - Stöð 2 (2:5) 
Ný og vönduð heimildarmynd þar sem rak-
inn er aðdragandi, stofnun og saga Stöðvar 2. 
12.10 Two and a Half Men (4:22) 
12.35 Nágrannar
13.00 The X Factor (5:26) 
14.05 The X Factor (6:26) 
15.30 Sjáðu
15.55 iCarly (10:25) 
16.20 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (22:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Malcolm In The Middle (6:22) 
19.45 Til Death (11:18)
20.05 Modern Family (12:24)
20.30 Mike & Molly (24:24) 
20.55 Chuck (23:24) 
21.40 Burn Notice (7:20) Spennuþættir 
um njósnarann Michael Westen sem var sett-
ur á brunalistann en það er listi yfir njósnara 
sem eru komnir út í kuldann.
22.25 Community (20:25) 
22.50 The Daily Show: Global Edition 
23.15 New Girl (1:24) 
23.40 Kalli Berndsen - Í nýju ljósi (7:10)
00.05 Grey‘s Anatomy (14:24)
00.50 Gossip Girl (3:24)
01.35 Pushing Daisies (2:13) 
02.20 Big Love (3:9) 
03.15 Loverboy
04.40 Modern Family (12:24) 
05.05 The Simpsons (22:22)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

19.10 The Doctors (53:175)
19.50 Bones (19:22) 
20.35 Better Of Ted (8:13)
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 The Block (8:9) 
22.35 The Glades (8:13) 
23.25 V (4:10)
00.10 Supernatural (4:22) 
00.55 Twin Peaks (9:22)
01.45 Malcolm In The Middle (6:22) 
02.10 Til Death (11:18) 
02.35 Bones (19:22) 
03.20 The Doctors (53:175)
04.00 Íslenski listinn
04.25 Sjáðu
04.50 Fréttir Stöðvar 2 
05.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

15.50 Ensku bikarmörkin 
16.20 Fréttaþ. Meistaradeildar Evrópu
16.50 Meistaradeild Evrópu: CSKA 
Moskva - Real Madrid BEINT frá leik í 16 
liða úrslitum.
19.00 Meistaradeildin - upphitun
19.30 Meistaradeild Evrópu: Napoli - 
Chelsea BEINT frá leik í 16 liða úrslitum.
21.45 Meistaradeildin - meistaramörk
22.10 Meistarad. Evrópu: CSKA Moskva - 
Real Madrid Útsending frá leik í 16 liða úrslitum.
00.00 Meistarad. Evrópu. Napoli - 
Chelsea Útsending frá leik í 16 liða úrslitum.
01.50 Meistaradeildin - meistaramörk

17.40 Premier League Review 2011/12 
18.35 Michael Owen Skemmtileg þátta-
röð um bestu knattspyrnumenn allra tíma. 
Að þessu sinni verður fjallað um Michael 
Owen.
19.05 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.
19.35 Chelsea - Man. City
21.25 Blackburn - Bolton
23.15 Football League Show 
23.45 Blackburn - Arsenal

> Stöð 2 Sport kl. 19.00
Þorsteinn J. og gestir

Í dag fara fram tveir leikir í 16 liða 
úrslitum Meistaradeildar Evrópu og 
báðir leikirnir verða sýndir beint á 
Stöð 2 Sport. Þorsteinn J. er mættur 
til leiks og stýrir umræðum fyrir og 
eftir leiki en honum til halds og 
trausts eru Pétur Marteinsson, 
Reynir Leósson og Heimir 
Guðjónsson. Þeir fara yfir allt 
það helsta, skoða mörkin og 
kryfja leikina og leikaðferðir 
liðanna. 

MARKAÐURINN
KEMUR ÚT Á MORGUN

MEÐAL EFNIS Í BLAÐINU:

Næsta skráning væntanleg á fyrri 
hluta árs
- Umfjöllun um fyrirhugaðar skráningar
 félaga á hlutabréfamarkað.

Ísland og matsfyrirtækin 
- Laus eftir tvö ár í ruslflokki.
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Svansmerkt
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k!

Rannsakar rætur 

kreppunnar

➜ Jesper Rangvid fer fyrir rann-

sóknarnefnd um fjármálakreppuna 

í Danmörku

➜ Segir mikilvægt að læra af því sem 

aflaga hefur farið

➜ Býst ekki við álíka viðbrögðum og 

við íslensku rannsóknarskýrslunni

Geta brotið upp fyrirtæki

Samkeppniseftirlitið (SE) hefur gefið út umræðu-

skjal þar sem fram koma drög að leiðbeiningum 

um beitingu ákvæðis sem gerir því m.a. kleift að 

skipta upp fyrirtækjum án þess að þau hafi fram-

ið samkeppnislagabrot. Heimildin var lögfest í 

fyrra. Í skjalinu er því lýst hvernig SE hyggst 

beita markaðsrannsóknum sem undanfara beit-

ingu ákvæðisins, en framkvæmd slíkra rann-

sókna er nýlunda í starfi þess. Markaðsrannsókn 

er „hagfræðileg greining á samkeppni á tilteknum 

markaði [...] Hún lýtur eftir atvikum m.a. að verð-

myndun vöru og þjónustu, kostnaðaruppbyggingu, 

uppbyggingu markaðar, stærð hans og þróun, ný-

sköpun, tækniframförum, lagaumhverfi og öðru 

regluverki, aðgangshindrunum, kostnaði fyrir við-

skiptavini að skipta um fyrirtæki, þátttöku opin-

berra og hálfopinberra aðila á markaðnum, lóð-

rétta og lárétta samþættingu fyrirtækja, fjölda 

fyrirtækja og eignartengslum þeirra, markaðshlut-

deild, fjölda birgja, fjárhagslegri afkomu fyrir-

tækja og framlegð þeirra“. 

SE óskar nú eftir sjónarmiðum markaðsaðila 

sem gætu nýst við ákvörðun um fyrstu markaðs-

rannsókn. Á liðnum misserum hefur mestur hluti 

ráðstöfunartíma SE farið í: Matvöru-/dagmark-

að, fjármálamarkað, fjarskiptamarkað og flutn-

ingsmarkað. Óskað er eftir sjónarmiðum fyrir 15. 

mars. 

- ÞSJ

Bjórmarkaðurinn fjölbreyttari

Bjórmenning á Íslandi hefur breyst talsvert á síð-

ustu árum ekki síst vegna tilkomu minni brugg-

húsa. Vöruúrval hefur aukist og framleiðend-

ur leggja nú mikla áherslu á fjölbreytni. Um þess-

ar mundir eru í kringum 50 ólíkar tegundir af 

íslenskum bjór í boði í Vínbúðunum en voru ekki 

nema helmingur þess fyrir ekki svo mörgum árum. 

Fyrsta íslenska smábrugghúsið, Bruggsmiðjan, 

hóf framleiðslu árið 2006 á Árskógssandi við Eyja-

fjörð. Síðan hafa fjögur smábrugghús bæst í hópinn 

þótt eitt hafi síðan hætt starfsemi. Flest leggja litlu 

brugghúsin áherslu á bragðmikla og sérstaka bjóra 

auk árstíðabundinna bjóra.
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Söngkonan Lana Del Rey er ekki sú 
frægasta í heimi. Vinsældir hennar 
aukast þó dag frá degi, en fólk sem 
hefur heyrt fagra rödd hennar skiptist 
í tvo hópa: Það annaðhvort elskar 
hana eða hatar.

Eins og gildishlaðin setningin hér 
að ofan bendir til þá er ég í fyrr-
nefnda hópnum. Tilfinningarnar eru 
samt nánast órökstuddar þar sem 
ég hef aðeins heyrt hana flytja tvö 
lög: Video Games og Born to Die. 
Hvort tveggja frábær lög sem ég 
hækka í þegar ég heyri þau í útvarpinu.

Lana mín hefur þó verið gagnrýnd fyrir að 
vera afleit á sviði. Flutningur hennar á Video 

Games í þættinum Saturday Night 
Live var til að mynda gagnrýndur 
harðlega og það varð til þess að ég 
fór að skoða myndbönd af henni 
syngja á sviði.

Flutningurinn í Saturday Night Live 
er jafn slæmur og fólk talar um. Hann 
er samt jafn slæmur og flutningurinn 
í þætti Jools Holland er stórkostlegur. 
Video Games er hlaðið kynþokka, 
þrátt fyrir að nafn lagsins bendi til 
annars, og Lana undirstrikar það með 
seiðandi flutningi sem skildi mig eftir 

einmana og ástsjúkan. 
Hún stal hjarta mínu. Ég þarf að sjá þessa 

stúlku á sviði.

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON HLUSTAR Á TÓNLIST   

Lana Del Rey stal hjarta mínu



Öryggi er það mikilvægasta í lífi fjölskyldunnar. Öryggið er hásætið í lífi þínu. Nýr  
endurhannaður Mazda5 hefur eitt aðalmarkmið: að tryggja öryggi fjölskyldunnar.  
Sætisstaðan í Mazda5 veitir dýrasta farminum, börnunum, góða yfirsýn og rými  
sem stuðlar að vellíðan þeirra og ánægjulegri samverustund. Mundu eftir því mikil-
vægasta núna þegar þú hugleiðir bílakaup. Þegar öllu er á botninn hvolft skiptir  
öryggi barnanna þig mestu máli. Fjárfestu í öruggri framtíð barnanna þinna.  
Kauptu nýjan og endurhannaðan Mazda5. Komdu í Brimborg, Akureyri, Reykjavík.

FRUMSÝNING

Berðu saman verð og  
gæði Mazda og Toyota

Eða 38.793 kr. í 84 mánuði miðað við 
uppítöku á bíl að verðmæti 1.700.000 kr.*
Árleg hlutfallstala kostnaðar 9,91%.

Mazda5 Advance
1,6 dísil. 115 hestöfl. 6 gíra beinskiptur.
Eldsneytisnotkun 5,2 l/100 km.
Koltvísýringur CO2 138 g/km. 
Fáanlegur bensín og sjálfskiptur.

4.090.000 kr.
Lækkað verð á Mazda í dag

Hásætið í lífi þínu.

Nákvæm stjórn nýja Mazda5 eykur öryggi fjölskyldunnar.

Börnin sitja hátt og rólegri í 7 sæta nýjum Mazda5. 

Frumsýning

Nýr Mazda5.  Nýtt líf. Nýr og endurhannaður Mazda5. Mikill búnaður og hagstætt verð.

Komdu og skoðaðu nýja barna-fjölskyldubílinn.
Komdu á frumsýningu í dag. Skoðaðu 7 sæta fjölskyldubíl barnanna, 

Mazda5. Há akstursstaða, rennihurðir, fjölbreytilegt innanrými og 
fyrsta flokks öryggi. Sjálfskiptur eða beinskiptur með bensínvél. 

Dísilvél með beinskiptingu. Öflug miðstöð, tengi fyrir tónhlöðu, 12V 
tenglar, MP3 spilari, geymsluhólf, leðurklætt stýri og gírhnúður. 

Japönsk gæði. Mazda rekstraröryggi. Vertu Mazda.

Seldu okkur gamla bílinn  
upp í nýjan. Þú borgar aðeins  

38.793 kr. á mánuði miðað við  
uppítöku á bíl að verðmæti  

1.700.000 kr.*

*Mánaðargreiðsla miðast við verðtryggðan bílasamning Landsbankans til 84 mánaða. Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara, að auki er kaupverð háð gengi. Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Mazda. 

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000   |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   |   mazda.is 

ð ð ð

Komdu. Losnaðu við þann gamla í dag!
Núna er tækifærið að losna við þann gamla. Settu 
gamla bílinn þinn upp í nýjan Mazda. Nýttu þér  
lækkað verð á Mazda í dag. Komdu á Bíldshöfða 8 
eða Tryggvabraut 5, Akureyri.

Í dag milli kl. 9 og 17 
Akureyri og Reykjavík

Aðeins 38.793 kr.  
á mánuði*
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„Ég hef fengið mjög góðar viðtökur. 
Bæði frá gagnrýnendum og aðdá-
endum – þau virðast strax vera búin 
að samþykkja mig,“ segir tónlistar-
maðurinn Ragnar Sólberg.

Ragnar gekk nýlega til liðs við 
sænsku progg-þungarokkhljóm-
sveitina Pain of Salvation. Hljóm-
sveitin á aðdáendur víða um heim 
og er núna á tónleikaferðalagi um 
Evrópu. Ragnar er ánægður með 
viðtökurnar, en hann bjóst ekki við 
að þær yrðu svona góðar. 

„Ég bjóst algjörlega við því að 
mæta mótspyrnu og var viðbúinn 
því að þurfa að hrækja framan í 
mótmælendur, en ég er alveg búinn 
að sleppa við það hingað til,“ segir 
Ragnar, sem var staddur í Suður-

Frakklandi þegar Fréttablaðið náði 
í hann. Hann segir að mórallinn í 
hljómsveitinni hafi verið góður frá 
fyrsta degi tónleikaferðalagsins, 
sem hófst í Skotlandi 10. febrúar. 
„Það er auðvitað voða mikill einka-
húmor í gangi,“ segir Ragnar. „Sér-
staklega hjá mér og trommaranum, 
báðir erum við  innflytjendur og 

leikum okkur glatt að því að bulla á 
sænsku og búa til ný orð og svona. 
Tæknimennirnir og rótararnir eru 
á svipuðum aldri og ég og fullir af 
fjöri, fara seinastir að sofa og vakna 
fyrstir með bros á vör. Maður er 
náttúrulega löngu búinn að snúa 
sólarhringnum við þannig að aðal-
lífið er um nætur, yfirleitt hlustað 
á Kiss eða horft á myndir á meðan 
rótararnir djamma í sínu horni.“

Ragnar er kominn til Spánar og 
kom fram ásamt Pain of Salvation 
í Madríd í gær og kemur fram í 
Barselóna í kvöld. Tónleikaferða-
lagið endar svo í Stokkhólmi 26. 
mars eftir viðkomu í fjórtán löndum 
Evrópu á rúmum mánuði. 

 atlifannar@frettabladid.is

LÖGIN VIÐ VINNUNA

Ég bjóst algjörlega við 
því að mæta mót-

spyrnu og var viðbúinn því 
að þurfa að hrækja framan í 
mótmælendur.

RAGNAR SÓLBERG 
TÓNLISTARMAÐUR

„Enski textinn er til en hann er ekki endan-
legur,“ segir Greta Salóme Stefánsdóttir, höf-
undur og annar flytjandi framlags Íslend-
inga til Eurovision-söngvakeppninnar í Bakú 
í lok maí.

Ekki hefur verið ákveðið hvort lagið 
Mundu eftir mér verði flutt með íslenskum 
eða enskum texta í Eurovision ytra. Greta 
segir það velta á því hvernig textinn hljómar 
og hvort þau verði ánægð með hann. Hún 
segir mikilvægt að hugsa hlutina í stóru 
samhengi þegar horft er á keppnina úti þar 
sem langflestir sem koma til með að kjósa 
séu að heyra lögin í fyrsta skipti. „Enskan 
höfðar til fleiri og við verðum að taka það 
með í reikninginn, Margir útlendingar 
virðast samt heillast af þessum álfablæ sem 

fylgir íslenska textanum,“ segir Greta. Greta 
segist hafa skoðað það að hafa blandaðan 
texta með íslensku og ensku og ætlar ekki að 
útiloka að það verði gert. „Ég er samt svona 
allt eða ekkert manneskja og mér finnst 
frekar þurfa að vera góður íslenskur texti 
eða góður enskur texti,“ segir hún og tekur 
skýrt fram að þó sungið yrði á ensku úti þá 
komi íslenska útgáfan til með að lifa áfram.

Sami hópur flytur lagið á sviðinu í Bakú og 
flutti það í Hörpu á dögunum og nú styttist í 
að Greta og félagar þurfi að skila því af sér 
út. „Við höfum þar til um miðjan mars til að 
skila af okkur öllu sem tengist laginu,“ segir 
Greta og bætir við að undirbúningur standi 
nú yfir fyrir upptöku á myndbandi við lagið. 

 - trs

Enskur texti saminn við Mundu eftir mér

GRETA SALÓME Segir nauðsynlegt að hafa í huga að enskur 
texti höfði til fleiri kjósenda.

„Þetta var rosalega skrýtinn 
dagur og ég finn fyrir miklum 
létti núna þegar vinnutörnin er að 
taka enda,“ segir Erna Einarsdótt-
ir fatahönnuður sem sýndi fata-
línu sína á tískuvikunni í London 
á föstudaginn. 

Erna er útskriftarnemi í fata-
hönnun við Central Saint Martins 
en útskriftarsýningar skólans er 
alla jafna beðið með mikilli eftir-
væntingu af tískuheiminum enda 
hefur skólinn alið af sér helstu 
hönnuði heims. 

„Mamma mín, tengdamamma 
og kærasti voru í áhorfenda-
hópnum og þau sögðu að það hafi 
allavega verið um 400-500 áhorf-
endur á sýningunni,“ segir Erna en 
hún hefur eytt helginni í að skoða 
umsagnir blaðamanna og bloggara 
um fatnaðinn sinn. 

Erna þarf engu að kvíða því 

grátóna ullarpeysur hennar og 
kálfa síð pilsin lögðust almennt 
vel í tískuspekinga og er Erna 
sérstaklega nafngreind í flestum 
umsögnum um sýninguna sjálfa. 
ID Online segir fatalínu Ernu bera 
skandinavískan keim og setur hana 

í topp fjóra af 20 nemendum sem 
sýndu á sýningunni. Tim Blanks 
hjá Style segir að fatalína Ernu 
og þriggja annarra nemenda hafi 
verið undantekning frá annars 
heldur leiðinlegri sýningu. Jessica 
Bumbs hjá breska Vogue var hins 
vegar hrifin af sýningunni í heild 
sinni og skrifar „Svölu gráu prjóna-
peysurnar hennar Ernu Einarsdótt-
ur mega koma og eiga heima í fata-
skápnum mínum núna strax.“ 

Erna notaði íslenska ull í sýn-
ingu sinni og fékk styrk frá Ístex 
til að gera útskriftarlínuna. En 
hvað tekur núna við hjá Ernu? „Það 
er mánuður eftir af skólanum og 
svo veit ég ekki. Ætli maður bíði 
ekki aðeins og sjái hvað kemur út 
úr þessu á næstu vikum en annars 
er ég komin með smá heimþrá eftir 
sjö ár erlendis. Það væri gaman að 
koma heim og vinna.“  - áp

Vogue og ID hampa Ernu

FÉKK GÓÐ VIÐBRÖGÐ Erna var í spennu-
falli eftir að sýningin var afstaðin og 
ánægð með góðar viðtökur blaðamanna 
og bloggara. 

Lagið Pretty Face með tónlistarkonunni Sóleyju hefur vakið 
mikla lukku á myndbandasíðunni Youtube. Hlustað hefur 

verið á það yfir 900 þúsund sinnum og fær það mjög 
góða dóma hjá hlustendum. Lagið er tekið af fyrstu 

sólóplötu Sóleyjar, We Sink, sem kom út í 
fyrra á vegum þýska fyrirtækisins Morr 
Music við góðar undirtektir. Fleiri lög af 
plötunni hafa notið vinsælda á síðunni, 

þar á meðal Smashed Birds, sem um 200 
þúsund manns hafa hlýtt á.

Teiknimyndin Hetjur Valhallar: Þór heldur áfram 
að gera góða hluti í Suður-Kóreu. Hún var fjórða 
vinsælasta myndin í landinu aðra vikuna í röð eftir 
síðustu helgi og jafnframt vinsælasta erlenda myndin. 
Samanlagt hafa meira 410 þúsund manns séð myndina, 
sem hlýtur að teljast frábær árangur svo skömmu 
eftir frumsýninguna þar í landi. - fb

FRÉTTIR AF FÓLKI

RAGNAR SÓLBERG:  HLUSTA Á KISS Á MEÐAN RÓTARARNIR DJAMMA

Blíðar móttökur aðdáenda 
Pain of Salvation í Evrópu

GERIR ÞAÐ GOTT Ragnar Sólberg ferðast nú um Evrópu ásamt hljómsveitinni Pain of Salvation. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

„Ég hlusta mest á Mugison 
þessa dagana, nýju plötuna 
hans. Mér finnst hann mjög 
góður.“   

Sóley Dröfn Davíðsdóttir, sálfræðingur.

Hefur þú gert  
   góðverk í dag?

VIÐ FELLSMÚLA, 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888  

50%
afsláttur

AF ÚTILJÓSUM Í 
KOPAR OG GYLLTU

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 -18
Laugard. kl. 10 -16
Sunnud. kl. 12-16

5.9955.9955 9955 9955 995
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Hefst í mars á Stöð 2

Golden Globe - Besti dramaþáttur ársins
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Listhúsinu LaugardalBaldursnesi 6

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga kl. 10.00 - 18.00 – laugardaga 12.00 - 16.00

Svæðisskipt þrýstijöfnunardýna sem veitir fullkominn 
stuðning. Tveir stífleikar.
Verðdæmi á Queen 153x203 cm á íslenskum botni 

179.900 kr. 
Queen 153x203 cm á íslenskum botni 

r. 

Saga/Freyja/Þór hágæða heilsudýnur 
Gerð úr 7 svæðisskiptu pokagormakerfi með 4 cm 

þrýstijöfnunarefni í bólstrun. 
Verð á Queen 153x203 cm á íslenskum botni  frá

129.900 kr. 

Mikið úrval af 
stillanlegum rúmum

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Svæðisskipt þr
stuðning. Tveir
Verðdæmi á QVerðdæmi á Q

179.900 kr

Saga/Freyja/Þór hágæða heilssudýnur 
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Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Mugison með fullt hús 
stiga í Noregi 
Íslenskir tónlistarmenn voru 
á meðal þeirra sem spiluðu á 
byLarm tónlistarhátíðinni í Ósló 
um helgina. Tónlistarsíðan musik-
knyheter.no hefur gefið ýmsum 
tónleikum á hátíðinni umsagnir 
og einkunnir. Þannig fengu bæði 
Snorri Helgason og Prins Póló 
jákvæða dóma og einkunnina sjö 
af tíu. Mugison heillaði Norð-
mennina hins vegar mest ef marka 
má dóminn á síðunni. Tónleikar 

hans fá fullt hús 
stiga, tíu af tíu 
mögulegum. 

Gagnrýnand-
inn segir í 

grein sinni 
að áhorfendur, 

ljósmyndarar og 
jafnvel öryggis-

verðir hafi 
brosað 
út að 
eyrum.  

Aðeins það besta fyrir 
Corea
Eins og komið hefur fram spilar 
píanósnillingurinn og Grammy-
verðlaunahafinn Chick Corea í 
Eldborgarsal Hörpu 24. apríl ásamt 
Gary Burton en miðasala hefst í 
dag. Heimildir Fréttablaðsins herma 
að það mikilvægasta í samninga-
viðræðunum við þá félaga hafi ekki 
verið peningarnir heldur að útvega 
nógu góðan flygil fyrir Corea. 
Einnig gerðu þeir kröfur um að að 
flygillinn yrði rétt stilltur og hann 
yrði ekki of lengi á sviðinu fyrir 
tónleikana. Eftir að 
þeim var bent 
á alla þá flygla 
sem Harpa hefur 
upp á að bjóða 
ákvað Corea að 
velja þann flott-
asta og dýrasta, 
eða Steinway D. 
 - þeb, fb 

1 Marilyn Monroe kosin besti 
strandkroppur sögunnar

2 Solla er besti hráfæðiskokkur 
í heimi

3 Hópur ungmenna réðst á 
mann vegna fíkniefnaskuldar

4 Þakhýsi dæmt niður en 
komið upp aftur

5 Matarlaus í bíl í tvo mánuði í 
Norður-Svíþjóð


	FB048s_P001K.indd
	FB048s_P002K.indd
	FB048s_P003K.indd
	FB048s_P004K.indd
	FB048s_P005K.indd
	FB048s_P006K.indd
	FB048s_P007K.indd
	FB048s_P008K.indd
	FB048s_P009K.indd
	FB048s_P010K.indd
	FB048s_P011K.indd
	FB048s_P012K.indd
	FB048s_P013K.indd
	FB048s_P014K.indd
	FB048s_P015K.indd
	FB048s_P016K.indd
	FB048s_P017K.indd
	FB048s_P018K.indd
	FB048s_P019K.indd
	FB048s_P020K.indd
	FB048s_P021K.indd
	FB048s_P022K.indd
	FB048s_P023K.indd
	FB048s_P024K.indd
	FB048s_P025K.indd
	FB048s_P026K.indd
	FB048s_P027K.indd
	FB048s_P028K.indd
	FB048s_P029K.indd
	FB048s_P029K.indd
	FB048s_P029K.indd
	FB048s_P032K.indd
	FB048s_P033K.indd
	FB048s_P034K.indd
	FB048s_P035K.indd
	FB048s_P036K.indd
	FB048s_P037K.indd
	FB048s_P038K.indd
	FB048s_P039K.indd
	FB048s_P040K.indd
	FB048s_P041K.indd
	FB048s_P042K.indd
	FB048s_P043K.indd
	FB048s_P044K.indd
	FB048s_P045K.indd
	FB048s_P046K.indd
	FB048s_P047K.indd
	FB048s_P048K.indd

