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Félag þjóðfræðinga á Íslandi (FÞÍ) stendur fyrir draugaferð föstu-daginn þrettánda mars næstkom-andi en þá halda þjóðfræðingar og aðrir áhugasamir með Kristínu Einarsdóttur, aðjúnkt í þjóðfræði, í broddi fylkingar út í Gróttu þar sem sagðar verða draugasögur fram eftir nóttuVið

lausum. „Mig langar að fá fólk til að ræða óttann sem það hefur kynnst en flestir hafa einhvern tíman orðið myrkfælnir eða hræddir. Þá eru allir hvattir til að dusta rykið af eigin sögum og taka þátt í sagnaskemmtuinni Við

við svo halda út í vitann og skoða hann í þaula. En hefur orðið vart við reim-leika í Gróttu? „Ég veit ekki hvort það sé beinlínis hægt að tala umþað en hér bjó l

Óttanum hleypt lausumFöstudagurinn þrettándi vekur ugg í brjóstum margra en hann er nú á næsta leiti. Félag þjóðfræðinga 

stendur í tilefni dagsins fyrir draugaferð í Gróttu og verða sagðar draugasögur langt fram eftir nóttu.

Kristín segir þátttakendur í ferðinni geta gist í fræðasetrinu í Gróttu en þeir sem eru að farast úr myrkfælni komast í land til kl. 

rúmlega þrjú um nóttina. 

FRÉTTABALAÐIÐ/GVA

HEIMATILBÚIÐ NESTI  er alltaf gaman að taka 
með sér í lengri ferðir. Það er svo miklu skemmtilegra 
að stoppa á einhverjum fallegum stað á leiðinni og 
borða það heldur en að fara í sjoppu.

UWAGA KIEROWCY
Nastepny kurs na prawo jazdy kategorii C i CE dla Polaków rozpocznie sie 13 marca, jesli zbierze sie wystarczajaca liczba uczestników. Kurs bedzie tlumaczony na jezyk polski.

Tel: 5670300

MIÐVIKUDAGUR
11. mars 2009 — 61. tölublað — 9. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

Sjá nánar á www.betrabak.is

Færðu gesti?
Svefnsófadagar í mars

Opið 07 til 02
Lyfja Lágmúla

- Lifið heil

www.lyfja.is

Kaffirjómi í
nýjum umbúðum
Frábær út í kaffið og til 
matargerðar.

Geymsluþolin

mjólkurvara

ms.is

KRISTÍN EINARSDÓTTIR

Draugasögur í Gróttu 
langt fram eftir nóttu
• ferðir • matur

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Nýtt farfuglaheimili
Farfuglar opna nýtt 
heimili með 70 gisti-
rýmum á Vesturgötu 
á 70 ára afmælinu.

TÍMAMÓT 14

LANDBÚNAÐARMÁL Skuldir mjólkur-
búa á Íslandi eru rúmlega 30 millj-
arðar króna. Rúmlega 700 mjólk-
urbú eru á Íslandi og af þeim eru 
þrjú af hverjum tíu í umtalsverðum 
vanda. Þeir sem eru skuldsettast-
ir eru oft ungir bændur sem hafa 
endurnýjað atvinnutæki og keypt 
mjólkurkvóta. Dæmi eru um að 
skuldir hvers bónda séu 50 til 150 
milljónir króna. Staða 150 búa er 
talin mjög alvarleg, komi ekki til 
stuðningsaðgerða.

Baldur Helgi Benjamínsson, 
framkvæmdastjóri Landssamtaka 
kúabænda, segir skuldir mjólkur-
bænda hafa verið 25 milljarðar í 
árslok 2007 og séu um 30 milljarð-
ar í dag. Spurður um hversu marg-
ir séu í vonlausri stöðu segir Baldur 
Helgi að á fundum samtakanna hafi 
verið rætt að 50 mjólkurbændur séu 
í mjög alvarlegum málum. 

Ungir bændur eru skuldsettastir 
eftir að hafa ráðist í uppbyggingu 
atvinnutækja og kaup á mjólkur-
kvóta. Þetta er litið mjög alvarlegum 
augum af forystumönnum bænda 
þar sem bú og heimili bænda eru 
yfirleitt óaðskiljanleg eining.

Sveinn Sigurmundsson, fram-
kvæmdastjóri Búnaðarsambands 
Suðurlands, segir að á Suðurlandi 
séu um 260 kúabú. „Þeir sem skulda 
mest eru þeir sem hafa verið að 
endurbæta aðstöðu sína og kaupa 
mjólkurkvóta. Þetta eru frekar 

ungir bændur en eldri, eins og eðli-
legt er. Þetta er í mörgum tilfellum 
barnafólk, sem eykur á alvarleika 
málsins.“ 

Erna Bjarnadóttir, hagfræðing-
ur Bændasamtaka Íslands, segir að 
skuldastaða íslenskra mjólkurbúa 
hafi farið hratt versnandi eftir að 
Landsbankinn keypti Lánasjóð 
landbúnaðarins árið 2005, en Lands-
bankinn greiddi 2,5 milljarða fyrir 
sjóðinn eftir samkeppni við KB 
banka og Íslandsbanka. Af rúmlega 
700 mjólkurbúum eru um 150 í mjög 
erfiðri stöðu, að mati Ernu.  

Baldur Helgi segir það ekki vera 
neitt launungarmál að eftir að lána-
sjóðurinn var keyptur af Lands-
bankanum hafi aðrir bankar lagt 
mikið á sig í markaðssetningu. 
„Bankamenn ferðuðust um sveit-
ir landsins til að bjóða lán og ná 
mönnum í viðskipti.“  - shá / sjá síðu 10

Staða 150 kúabænda 
talin mjög alvarleg
Þrjú af hverjum tíu mjólkurbúum eru í miklum skuldavanda. Búin eru alls 700 
en staða 50 búa er talin nær vonlaus komi ekki til stuðningsaðgerða. Heildar-
skuldir eru um 30 milljarðar. Einstök bú skulda 50 til 150 milljónir.

FÓLK Þingmannaklippingin er í 
flestum tilvikum sú sama þótt 
auðvitað hafi hver sína útfærslu. 
Þetta segir Kjartan Björnsson, 
rakari á Selfossi, sem hefur haft 
hendur í hári ansi margra þing-
manna. Kjartan segir að hárfín 
lína sé milli kosninga- og þing-
mannaklippingar en sú fyrr-
nefnda verði þó að laða fram kyn-
þokkann. Hann fullyrðir að menn 
nái góðri kosningu hafi þeir sest í 
stólinn hjá honum. - fgg / sjá síðu 26

Kjartan Björnsson rakari:

Kallar fram  
kynþokkann

Íslensk mannæta
Þórarinn Leifsson 

skrifar kvikmynda-
handrit upp 
úr bók sinni, 
Leyndarmálið 
hans pabba.

FÓLK 26

ÚRKOMA   Með morgninum 
verður austanstormur á Vestfjörð-
um og víða hvasst á norðanverðu 
landinu. Það lægir sunnan til og 
vestan fyrir hádegi. Rigning og 
síðar skúrir syðra en snjókoma 
nyrðra. Hlýnandi.
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STÓRBRUNI Í SÍÐUMÚLA Mikil hætta skapaðist í gassprengingum í húsi við Síðumúla 34 í gær þegar gríðarlegur eldur braust þar út á örskammri stundu. Um 30 manns voru 
í húsinu og 70 komu að slökkvistörfum. Húsið er stórskemmt; þakíbúð gjöreyðilagðist og reyk- og vatnsskemmdir eru á neðri hæðum. Litlu munaði að handrit íslenskra 
tónskálda færu fyrir lítið, en þau eru geymd í húsnæði á þriðju hæð. Sjá síðu 4  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
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H E L S T  Í  Ú T L Ö N D U M

Ekkert fyrirtæki er í formlegu söluferli hjá viðskiptabönkunum þremur. Viðmælendur Markaðar-ins segja fyrirtækjasölu í biðstöðu nú um stundir. Samkvæmt upp-lýsingum frá Landsbankanum er þess beðið að umsýslufélög komist á koppinn sem muni sjá um ferl-ið. Bankarnir hafa allir boðað stofnun slíkra félaga. Straumur seldi Senu í síðustu viku og Íslandsbanki (áður Glitn-ir) Árvakur fyrir hálfum mán-uði. Bankinn seldi hópi fjárfesta 51 prósents hlut í Skeljungi í lok ágúst í fyrra en situr enn á 49 pró-sentum í olíufélaginu.  Ekki liggur fyrir hvort bankinn hyggist losa sig við hlutinn í bráð. - jab

Ekkert til 
sölu í bili

VERSLUN SKÍFUNNAR Sena var síðasta 
fyrirtækið sem Straumur seldi áður en ríkið 
tók bankann yfir. Aðrir bankar segja fyrir-
tækjasölu í biðstöðu. MARKAÐURINN/PJETUR

Miðvikudagur 11. mars 2009 – 10. tölublað – 5. árgangur

Göngumhreint til verks!

Traustir FæreyingarBjóða 
Íslendingum tryggingar

Finnur Oddsson
Kreppan og leiðir fram á við

2
Verðhjöðnun í Kína | Vöruverð í Kína lækkaði í febrúar í fyrsta sinn í sex ár. Neysluverðsvísitalan lækkaði um 1,6 prósent í mánuðin-um. Þessi þróun undirstrikar hve erfitt efnahagsástandið er í þessu þriðja stærsta hagkerfi heims. 

Olíuverð hækkar | Olíuverð var komið upp í næstum 48 dollara á fatið í gær. Talið er að OPEC-ríkin ætli að tilkynna innan fárra daga að dregið verði úr framleiðslu á olíu, en þau hafa þegar minnkað framboðið töluvert.
Jenið lækkar | Japanska jenið heldur áfram að lækka gagnvart dollar og evru. Þetta eru góð tíð-indi bæði fyrir útflutningsfyrir-tæki í Japan og fyrir Íslendinga sem skulda í jenum

4

Edda Rós KarlsdóttirSér ekki fyrir endann á 
fjármálakreppunni

Jón Aðalsteinn Bergsveinssonskrifar
Svo gæti farið að allt að 192 milljónir evra hið minnsta, 
jafnvirði um 27,5 milljarða króna, falli í skaut skila-
nefndar Straums vegna eignasölu bankans upp á 
síðkastið, samkvæmt heimildum Markaðarins. 

Þetta er meðal annars vegna sölu bankans á pólska 
símafyrirtækinu Netia, sem gekk í gegn á föstudag 
í síðustu viku og skilar sér til bankans í dag. Allt 
er tilbúið fyrir sölu á bresku ferðaskrifstofunni XL 
Leisure Group en áætlað söluandvirði, sem von er á 
að skili sér eftir næstu mánaðamót, nemi rúmum 60 
milljónum evra. Þá er áætlað að kanadíska frysti- 
og kælivörufyrirtækið Versacold, sem hefur verið 
í söluferli síðan á fyrri hluta síðasta árs, geti skilað 
hundrað milljónum evra í búið.Skilanefnd Fjármálaeftirlitsins tók lyklavöldin í 
fjárfestingabankanum á mánudagsmorgun eftir að 
Seðlabankinn neitaði honum um lán upp á átján millj-
ónir evra, um 2,5 milljarða króna, til að mæta greiðslu 
á láni upp á 33 milljónir evra sem féll á gjalddaga 
á mánudag. Bankinn lánaði Straumi 133 milljónir 
evra, tæpa 19 milljarða króna á núvirði, í desember 
í fyrra. 

Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra sagði í sam-
tali við Fréttablaðið í gær að stjórnendum bankans
hefði átt að vera ljóst hvert stefndi Hefði F

eftirlitið ekki gripið í taumana hefðu breskir kollegar 
þeirra gert það. Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær var lán 
Straums afar lítið í samanburði við þá gjalddaga sem 
fram undan eru. Bankinn á að greiða 329 milljónir 
evra á þessu ári en 412 milljónir á því næsta. Þar af 
eru tæpar 290 milljónir evra á gjalddaga á fyrri hluta 
þessa árs. Fram hefur komið að bankinn ætlaði að 
greiða erlendar skuldir með sölu erlendra eigna.

Alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch felldi lánshæfis-
einkunn Straums úr B í D, en það merkir að bankinn 
er gjaldþrota en fyrirtækið telur að ekki sé hægt að 
reiða sig á að kröfur bankans fáist greiddar. 

Ekki náðist í Gylfa Magnússon þegar eftir því var 
leitað í gær. Gunnar Haraldsson, stjórnarformaður 
Fjármálaeftirlitsins, sagði að verið væri að fara yfir 
málið.

Peningar á leiðinniStraumur hóf að losa um eignir þegar halla tók undan fæti í 
haust. Fyrsta uppskeran ætti að skila sér í dag. 

Báðar Úrvalsvísitölurnar í Kauphöllinni fengu skell eftir þjóðnýtingu 

Straums á mánudag og hafa aldrei verið lægri í lok dags og í gær. 

Gamla Úrvalsvísitalan (OMXI15) endaði í 284 stigum en sú nýja 

(OMXI6)  endaði í tæpum 585 stigum. Straumur verður tekinn úr nýju Úrvalsvísitölunni í dag. Félögum í 

vísitölunni mun þó ekki fækka við það því færeyski bankinn Föroya 

Bank fer inn í skiptum fyrir fjárfestingabankann. Nokkur stærðar

munur er á bönkunum. Á föstudag í síðust ik
mæti Straums 177

Ú R V A L S V Í S I T Ö L U R  A L D R E I  L Æ G R I

Útlendingar hafa i

Útlendingar áhugalitlir

Sannfærandi
Liverpool var 
ekki í neinum 
vandræðum með 
Real Madrid í 

Meistaradeildinni.
ÍÞRÓTTIR 22

Bankamenn ferðuðust 
um landið til að bjóða lán 

og ná mönnum í viðskipti.

BALDUR HELGI BENJAMÍNSSON 
LANDSSAMTÖKUM KÚABÆNDA

EIGNASALA Í ÚTLÖNDUM

Allt að 27,5 milljarðar 
á leið til Straums
Markaðurinn 

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Ljón í veginum
„Það má gera ráð fyrir að banka-
menn skari eld að eigin köku ef 
hvatarnir eru fyrir hendi,“ segir 
Joseph Stiglitz, nóbelsverðlauna-
hafi í hagfræði.

Í DAG 12
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STJÓRNMÁL Hugsanlegt er að 
afskrifa þurfi allt að 40 prósent 
skulda verst settu fjölskyldnanna 
í landinu og eru stjórnvöld reiðu-
búin að beita sér fyrir slíkum 
aðgerðum.

Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra greindi frá þessu á fundi 
með blaðamönnum í gær. 

Seðlabankinn hefur unnið að 
kortlagningu á fjárhagsstöðu 
heimilanna í landinu og sam-
kvæmt bráðabirgðaniðurstöðum 
er eiginfjárstaða fjórtán þúsund 
heimila (18% heimila landsins) 
neikvæð. Þá nemur eiginfjárstaða 
um sextán þúsund heimila (20% 
heimila landsins) innan við fimm 
milljónum króna. 

Í bráðabirgðaniðurstöðunum 
er ekki tekið tillit til bílalána og 
yfirdráttarlána sem ugglaust gera 
stöðuna enn verri. 

Jóhanna sagði aðgerðir ríkis-
stjórnarinnar fyrst og fremst mið-
ast við að hjálpa verst stöddu heim-
ilunum. Hún hafni því hugmyndum 
um flata tuttugu prósenta afskrift. 
„Við teljum ekki rétt að afskrifa 
flatt yfir alla línuna hvort sem fólk 
þarf á því að halda eða ekki. Við 
viljum frekar hafa svigrúm til að 
gera betur og meira fyrir þá sem 
eru verst settir.“

Jóhanna greindi frá fimm 
málum sem ríkisstjórnin hefur 
afgreitt eða vinnur að og eru íviln-
andi fyrir heimilin.

Ríkisstjórnin samþykkti í gær 
stofnun eignaumsýslufélags sem 
á að taka yfir og leysa úr málum 
„þjóðhagslega mjög mikilvægra 
fyrirtækja,“ eins og Steingrímur J. 
Sigfússon fjármálaráðherra orðaði 

það á blaðamannafundinum. Mikil-
vægið ræðst af nauðsyn starfsemi 
fyrirtækjanna fyrir samfélagið og 
tiltók Steingrímur öryggisþætti á 
borð við fæðuöryggi, samgönguör-
yggi og fjarskiptaöryggi. 

Eingaumsýslufélagið verður 
sjálfstætt fyrirtæki með sjálf-
stæðri stjórn og tekur ákvarðanir 
á grundvelli laga og reglna í sam-

starfi við Seðlabankann og aðila 
vinnumarkaðarins. 

Þá greindi Steingrímur frá 
hugmyndum sem uppi eru um að 
breyta greiðsluröð vegna van-
skila á skattakröfum á þann veg að 
greitt verði fyrst inn á höfuðstól 
skuldarinnar en ekki af vöxtum 
líkt og nú er.

 bjorn@frettabladid.is

Miklir erfiðleikar á 
30 þúsund heimilum 
Eiginfjárstaða 30 þúsund heimila er neikvæð eða við það að verða neikvæð. 
Bílalán og yfirdráttarlán eru ekki tekin með í reikninginn. Forsætisráðherra 
segir hugsanlegt að afskrifa þurfi 40 prósent af skuldum þeirra verst settu.

Peter, liggur Golfstraumurinn 
suður til Spánar núna?

„Já, hann liggur allavega ekki lengur 
til Íslands með sinn snjó og klaka.“

Hundruð Íslendinga eru á leið til Spánar 
að spila golf í apríl. Peter Salmon er yfir-
maður golfdeildar Vita-ferða. Hann segir 
veðráttuna á Íslandi valda því að fólk 
sækir til útlanda til að iðka íþróttina.

■ Gera á fólki mögulegt að breyta 
gengistryggðum lánum yfir í hefð-
bundin verðtryggingarlán.

■ Hámarksupphæð greiddra vaxta-
bóta og viðmiðunarfjárhæð vaxta-
bóta hækka um 25 prósent.

■ Greiðsluaðlögun verður útvíkkuð 
með því að láta hana ná til fast-
eignaveðkrafna.

■ Unnið er að samkomulagi um 
að öll greiðsluerfiðleikaúrræði 
Íbúðalánasjóðs nái skilyrðislaust til 
allra lánastofnana.

■ Til skoðunar er að Íbúðalánasjóði 
verði heimilt að veita íbúðalán til 
að greiða upp íbúðalán hjá bönk-
um og sparisjóðum.

AÐGERÐIR FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ÞRÖNG STAÐA MARGRA Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra upplýsti í gær 
að eiginfjárstaða um 30 þúsund heimila væri neikvæð eða við það að verða 
neikvæð. Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra greindi frá stofnun eigna-
umsýslufélags ríkisins.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FERÐALÖG Þeir Hjalti Vigfús Hjalta-
son og Gísli Jónsson, sem báðir 
starfa hjá Arctic trucks, eru 
nýkomnir heim úr sögulegri ferð á 
Suðurpólinn. Þeir óku, í félagi við 
aðra, fjórum sérútbúnum jeppum 
frá Arctic Trucks á pólinn en þetta 
er í fyrsta skipti sem fjórhjóladrif-
in farartæki ná því marki.  

Í ferðinni gegndu þeir hlutverki 
þjónustuaðila fyrir þátttakendur í 
gönguskíðakeppninni Amundsen 
Omega 3 ski race ásamt því að 
fylgja kvikmyndatökuliði og öðru 
fylgdarliði keppninnar á pólinn. 
Ferðin tók í heildina tæpa þrá 
mánuði og býður árangurinn upp á 
ýmsa framtíðarmöguleika.  
 - ve / sjá allt

Söguleg ferð á Suðurpólinn:

Sigur fyrir ís-
lenskt hugvit

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
áfrýjað til Hæstaréttar dómi yfir 
manni, sem dæmdur var fyrir kyn-
ferðisbrot gegn barnungri dóttur 
sinni. Dómnum er áfrýjað til refsi-
þyngingar.

Dómur Héraðsdóms Reykja-
ness í máli mannsins, sem gekk 
9. febrúar, vakti mikla umræðu. 
Maðurinn var þá dæmdur í tveggja 
ára fangelsi fyrir að misnota barn-
unga dóttur sína ítrekað frá árun-
um 2006 til nóvember 2008. Hún 
var tveggja ára þegar misnotkun-
in hófst. 

Foreldrar barnsins höfðu verið 
skjólstæðingar félagsmálayfir-
valda allt frá því að það fæddist.

Var haft eftirlit með því hvernig 
barninu vegnaði vegna þess að 

báðir foreldrar höfðu átt við mikil 
vandamál að stríða um margra ára 
skeið. Þar kom að sálfræðingur var 
fenginn til að meta forsjárhæfni 
þeirra. Niðurstaða hans var sú að 
hann taldi stefnuleysi, geðsjúk-
dóma og ýmsa andlega bresti ein-
kennandi; hugsun þeirra væri of 
óskýr og dómgreind slök varðandi 
barnið. Barnaverndarnefnd höfð-
aði því mál í febrúar 2007 til að 
svipta foreldrana forsjá yfir litlu 
stúlkunni. Dómstólar fóru fram á 
foreldrahæfnismat. Á þeim tíma 
var faðirinn kominn með forræð-
ið yfir stúlkunni og mat sálfræð-
ingur hann hæfan. 

Barnaverndaryfirvöld hættu þá 
við að krefjast forræðissviptingar. 
 - jss

Ríkissaksóknari áfrýjar vegna kynferðisbrots:

Vill þyngri refsingu 
yfir föðurnum

LÖGREGLUMÁL Karlmaður um fertugt er alvarlega 
slasaður eftir að bíll hans hafnaði á brúarstólpa við 
Reykjanesbraut undir Breiðholtsbraut seinnipart 
dags í gær. 

Maðurinn var á flótta undan lögreglu, sem hafði 
veitt honum eftirför frá Reykjanesbæ. Hann var 
einn í bílnum. Mildi þykir að enginn annar skuli hafa 
slasast við ofsaakstur mannsins.

Maðurinn ók á kyrrstæðan bíl fyrrverandi eigin-
konu sinnar í Reykjanesbæ og ók á brott. Enginn 
var í bílnum, sem er mikið skemmdur. Lögreglan 
á Suðurnesjum veitti honum eftirför, og lögregla 
höfuðborgar svæðisins tók við eftirförinni til móts 
við álverið í Straumsvík.

Maðurinn sinnti ekki stöðvunarmerkjum lögreglu, 
og reyndu lögreglumenn ítrekað að króa bíl hans af. 
Um var að ræða stóran mikið breyttan jeppa og ók 
maðurinn ítrekað á lögreglubíla á flóttanum.

Að sögn lögreglu mjaðmagrindarbrotnaði maður-
inn. Samkvæmt upplýsingum frá vakthafandi lækni 
á bráðamóttöku Landspítalans er líðan mannsins 
stöðug og hann ekki talinn í lífshættu.   - bj

Ofsaakstur ökumanns á flótta undan lögreglu endaði á brúarstólpa:

Mildi að aðrir slösuðust ekki

ÓNÝTUR Bíll mannsins var gjörónýtur eftir að hann hafnaði á 
brúarstólpa við Reykjanesbraut, undir Breiðholtsbraut.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STANGVEIÐI Guðni Guðbergsson, 
sviðsstjóri Auðlindasviðs Veiði-
málastofnunar, býst ekki við að 
fiskgengd í íslenskum laxveiði-
ám verði eins mikil í sumar og 
hún var í fyrrasumar. „Góðu árin 
fylgjast gjarnan að, nokkur í röð, 
og slæmu árin líka. Í fyrra var 
metveiði í mörgum ám, sérstak-
lega á Suður- og Vesturlandi. Það 
er ekki hægt að ætlast til að met 
séu slegin mörg ár í röð en það 
er þó von til þess að fiskgengdin 
verði í mjög þokkalegu lagi. En 
fyrir Norðan og Austan eru aðrar 
blikur á lofti. Þar er byrjað að 
dala aðeins þótt ekkert í kortun-
um bendi til neinna vandræða,“ 
segir Guðni sem ítrekar að álykt-
anir hans byggist á bráðabirgða-
tölum frá síðasta sumri.  - gar

Spá fiskifræðings:

Laxarnir verða  
færri í sumar

GUÐNI GUÐBERGSON Á að baki 30 ára 
rannsóknir á laxi og silungi.

ALÞINGI Geir H. Haarde, formað-
ur Sjálfstæðisflokksins, sagði 
ríkisstjórnina hafa pukrast með 
breytingar á stjórnarskránni.

Málið var rætt á Alþingi í gær 
en forsætisráðherra mælti fyrir 
því á föstudag. 

Geir sagði það rangt sem 
stjórnarliðar héldu fram að 
haft hefði verið samráð við 
Sjálfstæðisflokkinn um málið. 
Honum hafi jú verið sýnt blað 
með málinu en ekki gefinn kost-
ur á að gera við það athuga-
semd. Aukinheldur hafi málinu 
verið breytt í þrígang áður en 
það var lagt fram. 

 - bþs

Breytingar á stjórnarskrá:

Stjórnin pukrast 
að mati Geirs 

DÓMSMÁL Karlmaður um tvítugt, 
Ari Dagur Sigurðsson, hefur 
verið dæmdur í átján mánaða 
fangelsi fyrir lífshættulega 
hnífaárás, svo og til greiðslu 
350 þúsund króna í miskabætur. 
Hann réðst að morgni nýársdags 
2009 með hnífi á annan mann og 
stakk hann í andlit og bak. Árás-
in átti sér stað í verslun 10-11 við 
Lágmúla í Reykjavík. 

Árásarmaðurinn gekkst undir 
geðheilbrigðisrannsókn. Hann 
reyndist vera sakhæfur, en upp-
fyllti mörg skilmerki ofsóknar-
æðis. Í greinargerð geðlæknis-
ins kom fram að maðurinn iðrist 
einskis og útiloki í raun ekki að 
endurtaka „svona aftur gagnvart 
lituðum manni“.   - jss

Lífshættuleg atlaga:

Átján mánuðir 
fyrir hnífaárás

VIÐSKIPTI Íslenskir aðalverktakar 
(ÍAV) og samstarfsfyrirtæki áttu 
hagstæðasta boðið í 1.000 mega-
vatta vatnsaflsvirkjun sem verð-
ur reist í Sviss. Tilboðið hljóðar 
upp á 70 milljarða króna. 

Ætlunin er að virkja um 600 
metra fallhæð milli tveggja 
stöðuvatna í Ölpunum, að því er 
fram kemur í tilkynningu frá 
ÍAV. Nota á rafmagn framleitt 
utan háannatíma til að flytja vatn 
aftur upp í efra stöðuvatnið.

Stefnt er að því að samninga-
viðræður við verkkaupa hefjist 
á næstu vikum. Verktími verður 
tæplega fimm ár.  - bj

Nýstárleg virkjun í Sviss:

ÍAV áttu lægsta 
boðið í virkjun

STJÓRNMÁL „Þetta er óneitanlega 
dularfullt,“ segir Árni Johnsen, 
alþingismaður Sjálfstæðisflokks, 

um óútskýrt hvarf 
sautján hundruð 
eintaka af blaði 
sem hann gefur 
út í aðdraganda 
prófkjörs flokks-
ins á laugardag. 

Árni segir 
kynningarblað 
sitt hafa verið 
prentað í 17.500 
eintökum. Hann 

hafi samið við Íslandspóst 
um að dreifa því á öll heimili og 
fyrirtæki í Suðurkjördæmi. Blöð-
in hafi alls staðar skilað sér nema 
í Vestmannaeyjum. „Hjá póstin-
um í Reykjavík er mér sagt að 
blöðin hafi farið þar í bíl. Síðan 
átti að senda þau með Herjólfi 
til Vestmannaeyja en einhvers 
staðar á leiðinni virðast þau hafa 
horfið gersamlega,“ útskýrir 
Árni. - gar

Óvæntur vandi Árna Johnsen:

Prófkjörsblaðið 
hvarf í pósti

SPURNING DAGSINS
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05.50 Niktonia. Niktkk onia er 10 ára up-
pátækjk asöm stúlka sem býr með heyrnar-rr
lausri og blindri ömmu sinni á sveitabæ í
Rúmeníu. Þættirnir eru talsettir af Guðnf a
Kolbeinssyni. (3:50)
14.25 Dýralífíí . Athuglisverðir þættir um
óþekktkk skordýr á Norðurt löndum. Að þessu
sinni er fjallað um ranabjölluna sem vegna
göngulagsins hefur oft vt erið kölluð Chaplin
skordýranna. Í þættinum er meðal annarra
rætt vt ið Ísleif Teodórsson líffræðing. (4:17)
15.50 SALT UppT taka frá alþjóðlegri
ráðstefnu sem haldin var í Búkarest 2003
um breytiyy ngar á seltu sjávar.
17.10 Maðkar í mysunní i. Þýsk gaman-
mynd frá 1983 um seinheppinn glaumgosa
sem „erfirr r“ apa.
17.25 Viðtalið. Bogi Stefánsson ræðir við
Sture Gutteberg formann Neyty endasamtaka
Þrándheims.
17.47 Á ystu nöf. Kínversk spennumynd

Þrándheims.
17.47 Ngulu. Við fyff lgjumst mt eð Ngulu,
átta ára nígerískum dreng sem gengur þrjr á
kílómetra á dag á leið í skóla. Þættirnir eru
talsettir af Guðna f Kolbeinssyni. (36:114)

18.10 Gleðihopp. Glænýr skemmtiþáttur
fyrff ir hressa eldri borgara. Umsjónarmaður
Steinunn Ragna Stefánsdóttir.
19.00 Rás 1. Saga rásar eitt í máí li og
myndum.
19.30 Ungir ökumenn. Heimildarmynd
frá Umferðarráði.
20.00 Ikebana. Heimildarmynd um japan-
skar blómaskreytyy ingar. Myndin er án orða en
skreyttyy tónlist Aiko Masami sem hélt tónleika
hér á landi á Listahátíð 1998.
20.47 Hringsjá. Umræðuþáttur um listir,
menningu og stjórnmál.
21.13 Fréttir
21.39 Veður
14.25 Dýralífíí . Athyglisverðir þættir um

óþekktkk  skordýr á Norðurt löndum. Að þessu
sinni er fjallað um ranabjölluna sem vegna
göngulagsins hefur oft vt erið kölluð Chaplin
skordýranna. Í þættinum er meðal annarra
rætt vt ið Ísleif Teodórsson líffræðing. (4:17)
15.50 SALT UppT taka frá alþjóðlegri
ráðstefnu sem haldin var í Búkarest 2003
um breytiyy ngar á seltu sjávar.
17.10 Maðkar í mysunní i. Þýsk gaman-
mynd frá 1983 um seinheppinn glaumgosa
sem “erfirr r” apa.
17.25 Viðtalið. Bogi Stefánsson ræðir við
Sture Gutteberg formann Neyty endasamtaka
Þrándheims.
20.47 Hringsjá. Umræðuþáttur um listir,
menningu og stjórnmál.
20.47 Hringsjá. Umræðuþáttur um listir,
menningu og stjórnmál.
21.13 Fréttir
21.39 Veður
21.55 Hliðarspor. Belgíski grínarinn Aldo
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05.50 Niktonia. Niktkk onia er 10 ára up-
pátækjasöm stúlka sem býr með heyrnar-rr
lausri og blindri ömmu sinni á sveitabæ í
Rúmeníu. Þættirnir eru talsettir af Guðnf a
Kolbeinssyni. (3:50)
06.15 Dýralífíí . Athyglisverðir þættir um
óþekktkk  skordýr á Norðurt löndum. Að þessu
sinni er fjallað um ranabjölluna sem vegna
göngulagsins hefur oft vt erið kölluð Chaplin
skordýranna. Í þættinum er meðal annarra
rætt vt ið Ísleif Teodórsson líffræðing. (4:17)
7.05 SALT Upptaka frá alþjóðlegri ráðstefnu
sem haldin var í Búkaresí t 2003 um breytiyy n-
gar á seltu sjávar.
7.55 Maðkar í mysunní i. Þýsk gamanmynd
frá 1983 um seinheppinn glaumgosa sem
“erfirr r” apa.
08.25 Viðtalið. Bogi Stefánsson ræðir við
Sture Gutteberg formann Neyty endasamtaka
Þrándheims.
09.15 Blindbolti. Heimsmeistarakeppni

Ú

FÖSTUDA

18.10 Lúsarleit 

VIÐ SVEFNTÆKIÐ GUÐJÓN ÓLAFSSON

Vökustaurar voru litlar spýtur sem sjómenn notuðu til spenna upp 
augnlokin til að halda augunum opnum og sofna ekki á löngum 
vöktum. Í gærkvöldi hefði ég þurft mjög sterka vökustaura til að 
halda mér vakandi yfir sjónvarpi allra landsmanna. Mætti ek
endurvekja sjónvarpslausa fimmtudaga svo að fólk sofni ekk
fyrir allar aldir? Nei, þess í stað er hrúgað saman hámarks 
magni af leiðindum á tímaeiningu líkt og gagngert til að
svæfa alla þjóðina. Kvölddagskráin var öll eins og sérvalin 
til að svæfa mestu nátthrafna. Fyrst var rætt við fórnar-
lamb vikunnar, mann með sjaldgæfan kláðasjúkdóm sem 
mætt hefur algeru skilningsleysi heilbrigðisyfirvalda; síðan 
kom fræðslumynd með íslensku tali um ána Tamír sem 

í Ní í k i þátt i

um hafnarboltalið og þjálfara sem leggur allt í sölurnar til að leiða
sína pilta til sigurs í undanúrslitakeppni smábæja í Kansas. Ég hef 

nefnilega einmitt svo rosalega mikinn áhuga. LEIÐIN-
 Ef ég hefði ekki þurft að vakna af og til svo 
gæti skrifað þennan fjölmiðlapistil hefði ég 

erið endanlega sofnaður klukkan átta eins og 
góðu börnin. Fyrir þá sem eiga erfitt með svefn
er óhætt að mæla með dagskrá Ríkissjón-
varpsins. Á erfiðum tímum er gott að vita til
þess að sjónvarpið leggur sitt af mörkum og 

sparar heilbrigðiskerfinu formúgur í kostnað 
vegna svefnlyfja.

RP 4

19.15 Verkalýð

20.00 Reyklaus

20.00 Tennissn

21.50 Tölvusén

21.50 Maó, meðan allt lék í lyndi

23.45 Hjólað í 

23.45 Kokkaþáttur frá sænska
sjónvarpinu

S K J Á R I NN
Ú��������������

- Yfir 2000 titlar

- Tilboð 350 kr. nýtt og eldra efni

- Allar myndir alltaf inni

- Enginn skilafrestur, aldrei sektir

- Úrval af nýju barnaefni og þáttum í Frítt efni

- Hraðvirkt og þægilegt viðmót

- Bestu mögulegu myndgæði

Kynntu þér úrvalið og skoðaðu sýnishorn 
úr myndunum á skjarinn.is

Það er auðvelt að tengjast!
Þú færð SkjáBíó í gegnum Sjónvarp Símans 
sem þú getur pantað í 800 7000 eða á siminn.is. 
Þá kemur starfsmaður Símans eins fljótt og hægt er til að tengja. 

Ef þú ert með Sjónvarp Símans smellirðu bara á VOD takkann 
á fjarstýringunni og fjörið byrjar!
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ÞRÓUNIN Í DAG  
Núna með morgnin-
um er víða hvasst og 
sumstaðar stormur, 
einkum þó nyrst og 
vestast á Vestfjörðum. 
Það lægir snögglega 
sunnan og vestan 
til núna fyrir hádegi 
en hvasst verður á 
norðurhluta lands-
ins eitthvað fram á 
kvöldið. Rigning verður 
sunnan til í fyrstu en 
síðan skúrir. Snjókoma 
eða slydda verður 
nyrðra og eystra en 
úrkomuminna í kvöld. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

ELDSVOÐI Mikil hætta skapaðist 
vegna gassprenginga þegar mikill 
eldur braust út á efstu hæð versl-
unar- og skrifstofuhúss við Síðu-
múla 34 í gær. Hvorki fólk sem var 
innandyra þegar eldurinn braust 
út né slökkviliðsmenn sem börðust 
við eldinn slösuðust, þó litlu mætti 
muna. Þakíbúð á efstu hæð hússins 
er ónýt og reyk- og vatnsskemmd-
ir eru töluverðar á hæðunum fyrir 
neðan.

Allt tiltækt lið slökkviliðs og 
lögreglu var kallað að húsinu laust 
eftir klukkan fjögur. Þorvaldur 
Geirsson varðstjóri, sem stjórn-
aði aðgerðum slökkviliðsins í gær, 
segir að töluverð hætta hafi skap-
ast um tíma. „Unnið var að því að 
bræða tjörudúk á þak hússins og 
því voru margir gaskútar þarna 
uppi. Nokkrir þeirra sprungu sem 

skapaði töluverða hættu.“ Þorvald-
ur telur að á milli 60 og 70 menn 
hafi unnið á vettvangi, enda var 
allt tiltækt lið kallað út. „Fyrsta 
verk okkar var að láta rýma húsið 
og senda reykkafara inn. Eftir að 
körfubílarnir voru komnir vorum 
við fljótir að kæla gaskútana og slá 
á yfirborðseldinn.“ Slökkvilið var 
um það bil hálfa klukkustund að 
ráða niðurlögum eldsins og hófst þá 
handa við að rjúfa þekjuna, reyk-
ræsta og forða vatnsskemmdum á 
neðri hæðum.

Um þrjátíu manns voru við störf 
í húsinu þegar eldurinn braust út. Á 
meðal þeirra var Árni Guðmunds-
son, starfsmaður í versluninni 
Mótor sport á neðstu hæð hússins, 
sem hljóp til með slökkvitæki þegar 
hann fann reykjarlykt. Hann sneri 
við í stigaganginum þegar reykur-

inn var orðinn gríðarþykkur. Hann 
fann vel fyrir gassprengingunni. 
„Húsið lék á reiðiskjálfi og brak 
flaug af þakinu og niður á götu.“

Óttar Ingvarsson, einn eigenda 
hússins, segir það óskemmtilega 
reynslu að sjá eign sína hverfa í 
eldhafið. Skrifstofur hans á fjórðu 
hæð eru illa farnar af vatni og 
reyk. Hann segir útilokað að meta 
skemmdir en þær séu umtalsverð-
ar. „Það er hrikalegt að verða vitni 
að þessu. Það er allt á kafi í vatni 
og allt ónýtt á efstu hæðinni.“ Það 
er til marks um hversu fljótt eldur-
inn breiddist út að frá því að Óttar 
fann reykjarlykt liðu um 15 mín-
útur þangað til eldhafið hafði náð 
mikilli útbreiðslu. „Þegar ég kom 
niður á götu stóðu eldtungurnar út 
um gluggana á hæðinni fyrir ofan 
þar sem ég sat.“  svavar@frettabladid.is

Gassprengingar ollu 
hættu í stórbruna
Mikil mildi er að enginn slasaðist í stórbruna við Síðumúla í gær. Sprengingar á 
þaki ógnuðu lífi og limum slökkviliðsmanna og starfsmanna í húsinu. Húsið er 
mikið skemmt. Um 30 manns voru innandyra. 70 komu að slökkvistörfum.

ELDSVOÐI „Slökkviliðsmennirnir eru 
búnir að fullvissa mig um að hand-
ritin hafi sloppið,“ sagði Sigfríður 
Björnsdóttir, starfsmaður Íslensku 
tónverkamiðstöðvarinnar, sem var 
við störf í Síðumúla 34 þegar eldur 
braust út í húsinu í gær. Grátandi 
tjáði hún blaðamanni á vettvangi 
að hún hafi verið viss um að um 
80.00 þúsund handrit af íslenskum 
tónverkum væru orðin eldi að bráð. 
„Ef illa hefði farið hefði þetta verið 
óbætanlegur skaði fyrir íslenska 
menningarsögu. Þetta er fyrir tón-
list þjóðarinnar eins og það væri 
fyrir sögu listmálunar að kviknaði 
í Listasafni Íslands. Þarna eru til 
dæmis handrit Jóns Leifs.“

Hildigunnur Rúnarsdóttir, 
stjórnarformaður ÍT og tónskáld, 
staðfestir orð Sigfríðar. „Það eru 
verk frá 1920 til þessa dags, þó ein-
staka handrit séu eldri. Nú viljum 
við bara komast í nýtt húsnæði. Það 
er löngu orðið tímabært að móta 
heildstæða stefnu um það starf sem 
tónskáld hafa unnið að í fjörutíu ár. 
Það hefur lengi verið talað við fjár-
veitingarvaldið um að fá eldheldar 
geymslur undir þessi verðmæti. Á 
það hefur ekki verið hlustað.“

Fyrir um áratug kviknaði í húsi 
samföstu Síðumúla 34 þar sem gall-
erí í eigu Péturs Þórs Gunnarsson-
ar, eiganda Gallerís Borgar, var til 
húsa.    - shá

Ómetanleg handrit með verkum íslenskra tónskálda í hættu í Síðumúla:

Tónlistararfur Íslands í hættu

VEL SLOPPIÐ Hildigunnur Rúnarsdóttir 
stjórnarformaður og Sigfríður Björns-
dóttir starfsmaður óttuðust að ómetan-
legur skaði hefði hlotist af eldinum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BRUSSEL, AP Joe Biden, varaforseti 
Bandaríkjanna, sagði á fundi í 
höfuðstöðvum Atlantshafsbanda-
lagsins í Brussel í gær að sér 
þætti að næsti framkvæmdastjóri 
bandalagsins ætti ekki endilega 
að vera Evrópumaður. 

Hefð er fyrir því að fram-
kvæmdastjórinn sé Evrópumaður 
þar sem hernaðarlegur yfirmaður 
er ávallt Bandaríkjamaður. Með 
þessu er Biden talinn vera að lýsa 
stuðningi við að kanadíski varnar-
málaráðherrann Peter Mackay 
taki við af Hollendingnum Jaap 
de Hoop Scheffer í júlí. Evrópsku 
NATO-ríkin hafa flest lýst stuðn-
ingi við danska forsætisráðherr-
ann Anders Fogh Rasmussen.  - aa

Val framkvæmdastjóra NATO: 

Kanadamanni 
teflt fram

BIDEN Í BRUSSEL Varaforsetinn ásamt 
framkvæmdastjóra NATO, Jaap de Hoop 
Scheffer.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Farbanni yfir Viggó 
Þór Þórissyni, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóra Verðbréfaþjónustu 
sparisjóðanna, fellur úr gildi í 
kjölfar dóms Hæstaréttar í gær. 
Til að svo verði þarf Viggó þó að 
leggja fram 10 milljóna króna 
tryggingu.

Farbannið er það lengsta hing-
að til hér á landi. Viggó hefur 
verið í farbanni frá 13. apríl 
2007, eða í samtals tæplega 23 
mánuði. Viggó er grunaður um 
að hafa gefið út tilhæfulausar 
ábyrgðar yfirlýsingar að upphæð 
um 200 milljóna bandaríkjadala, 
sem samsvarar um 22 milljarða 
króna.  - bj

Lengsta farbanninu að ljúka:

Þarf að leggja 
fram tryggingu

ÍÞRÓTTIR Líklega eru um og yfir 
þúsund Íslendingar á leið úr 
landi í kringum páskana til 
að spila golf, að mati Björns 
Eysteinssonar, golfstjóra 
Express ferða. Tvö hundruð 
kylfingar eru á leið með þeim til 
Spánar í apríl og sagt var frá því 
í Fréttablaðinu í gær að yfir 500 
væru á leið með Vita-ferðum á 
svipaðar slóðir.

Björn segir að selst hafi upp 
í ferðir þeirra á völlinn Real de 
Faula á örfáum vikum. Ekki hafi 
viðrað til golfiðkunar á Íslandi 
upp á síðkastið sem kunni að 
skýra ásóknina. Gera má ráð 
fyrir því að fjöldi fólks fari með 
öðrum ferðaskrifstofum utan í 
golfferðir um páskana.  - sh

Golfarar streyma úr landi:

200 kylfingar í 
viðbót í sólina

NORÐUR-ÍRLAND, AP Leiðtogar kaþ-
ólskra og mótmælenda á Norður-
Írlandi sýndu fulla samstöðu í 
gær og lýstu yfir eindregnum 
vilja til að brjóta á bak aftur 
klofningshópa úr Írska lýðveldis-
hernum, sem hafa reynt að lífga 
glæður borgarastyrjaldar.

Sameiginleg yfirlýsing þeirra 
var gefin út eftir að samtök, sem 
nefna sig Continuity IRA, lýstu 
ábyrgð sinni á morði á lögreglu-
þjóni í fyrrinótt, aðeins tveimur 
dögum eftir að önnur klofnings-
samtök úr IRA, sem nefna sig 
Hið sanna IRA, myrtu tvo her-
menn skammt frá Belfast. - gb

Lögreglumaður myrtur:

Andstæðingar 
standa saman

STJÓRNMÁL „Það er nokkuð ljóst 
að ég mun ekki gera þetta en ég 
er að íhuga þessa miklu hvatn-
ingu sem ég hef fengið,“ sagði 

Jóhanna Sig-
urðardóttir 
forsætisráð-
herra í gær um 
formannsmál 
í Samfylking-
unni.

Hart hefur 
verið lagt að 
henni að gefa 
kost á sér í for-
mannsembætt-
ið en hún hefur 

fram til þessa alfarið hafnað 
slíkum áskorunum. „Það hefur 
aldrei staðið til að ég myndi 
gera það og sú staða hefur ekki 
breyst,“ sagði Jóhanna í gær 
en kvaðst engu að síður ætla að 
hugsa málið.   - bþs

Jóhanna um formannsmál:

Segir nokkuð 
ljóst að hún gefi 
ekki kost á sér 

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

SÍÐUMÚLI 34 Fjöldi 
slökkviliðsmanna barðist 
við eldinn og slökkti hann á 
um 30 mínútum. 
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

185,2606
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 111,95 112,49

 155,07 155,83

 142,18 142,98

 19,08 19,192

 15,91 16,004

 12,31 12,382

 1,1383 1,1449

 163,94 164,92

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Á Jóhanna Sigurðardóttir að 
verða formaður Samfylkingar-
innar?
Já 59,5%
Nei 40,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú sátt(ur) við vinnubrögð 
alþingismanna síðustu daga?

Segðu þína skoðun á visir.is

NÝJAR OG HANDHÆGARI UMBÚÐIRostur.is

EFNAHAGSMÁL Það er „brandari“ 
að embætti sérstaks saksóknara 
sem falið hefur verið að rannsaka 
hvort eitthvað saknæmt hafi átt sér 
stað í bankahruninu á Íslandi hafi 
ekki fleiri en fjórum starfsmönn-
um á að skipa. Þetta sagði Eva Joly, 
fyrrverandi rannsóknardómari í 
Frakklandi, á málfundi í Háskólan-
um í Reykjavík í gær, þar sem hún 
flutti erindi um alþjóðlegt flæði 
fjármagns og þróunarlönd. 

Joly hefur áunnið sér alþjóðlega 
viðurkenningu fyrir baráttu sína 
gegn spillingu og fjármálaglæp-
um, en frá árinu 1994 gegndi hún 
embætti yfirrannsóknardómara, 
juge d‘instruction, í Frakklandi, en 
það er embætti sem nýtur sérstakr-
ar verndar enda liggur í hlutarins 
eðli að sá sem því gegnir lendi uppi 
á kant við volduga aðila. 

Sem rannsóknardómari var Joly 
lykilmaður í að rekja eitt stærsta 
spillingarmál sem upp hefur 
komið í Frakklandi, þar sem olíu-

félagið Elf Aquitaine, sem þá var í 
ríkiseigu, var grunað um misferli. 
Málið leiddi til dóma yfir fjölda 
háttsettra embættis- og stjórnmála-
manna. 

Joly rakti í erindi sínu svæsin 
dæmi um spillingu í kringum auð-
lindanýtingu í þróunarlöndum, þar 
sem voldug vestræn fyrirtæki eiga 
í hlut í flestum tilvikum og arðræna 
í félagi við spillta valaklíku heima-
manna þau fátæku lönd sem í hlut 
eiga. En hún rakti einnig dæmi um 
spillingarrannsóknir á Vesturlönd-
um og erfiðleikana sem þeir sem 
vinna að slíkum rannsóknum lenda 
í samkvæmt hennar reynslu. Einn 
aðalvandinn sé sá að þeir aðilar 
sem stundi stærstu efnahagsbrot-
in séu fjölþjóðlegir en þær stofn-
anir sem hafa vald til að rannsaka 
slík mál og sækja menn til saka séu 
bundnar við einstök þjóðríki og þar 
með aðeins þann hluta viðkomandi 
efnahagsbrotastarfsemi sem undir 
lögsögu þess ríkis heyrir. 

Sérstök meinsemd í þessu sam-
hengi segir Joly að séu skatta-
skjól á borð við bresku Jómfrúr-
eyjar, sem gera mönnum með 
„einbeittan brotavilja“ kleift að 
skrá skúffufyrirtæki án þess að 
fram komi hver í raun standi að 
baki því. Frjálsræðisvæðing hins 
hnattvædda fjármálakerfis í anda 
nýfrjálshyggju hafi gert illt verra. 
Stór hluti verðbréfaviðskipta hafi 
farið fram með ógegnsæjum hætti 
í gegnum skúffufyrirtæki í skatta-
skjólum. Hún bendir á að rússneskir 
auðjöfrar, sem komust í aðstöðu til 
að auðgast gríðarlega við einkavæð-
inguna í kjölfar hruns Sovétríkj-
anna, hafi með hjálp skattaskjóla 
komið gríðarlegum fjárhæðum 
undan, sem með réttu ættu að 
koma rússneskum almenningi til 
góða. Joly sagði að það myndi „ekki 
koma sér á óvart“ ef í ljós kæmi að 
íslenskir auðjöfrar hefðu komið 
undan stórfé úr bönkunum föllnu.  
 audunn@frettabladid.is

SKÝR SKILABOÐ Fullt var út úr dyrum þegar Joly talaði í Háskólanum í Reykjavík í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skattaskjólin eru ein 
mesta meinsemdin
Eva Joly, sem var rannsóknardómari í Frakklandi og verður ráðgjafi íslensku 
stjórnarinnar, segir skattaskjól vera meinsemd í fjármálakerfinu. Hana grunar að 
íslenskir auðmenn feli fé og segir starfsmannafæð sérstaks saksóknara „brandara“.

STJÓRNMÁL „Það sem við höfum 
sagt og stendur að sjálfsögðu er að 
það verða engar skattabreytingar 
gerðar í tíð þessarar ríkisstjórn-
ar. En ég held að öllum hugsandi 
mönnum sé ljóst hvað fram undan 
er.“ 

Þessu svaraði Steingrímur J. 
Sigfússon fjármálaráðherra til í 
gær, spurður hvort hann væri sam-
mála Indriða H. Þorlákssyni, ráðu-
neytisstjóra fjármálaráðuneytis-
ins, um að hækka verði skatta til 
að laga stöðu ríkissjóðs. 

Steingrímur segir öllum ljóst að 
ríkissjóður verði ekki rekinn um 
aldur og ævi með allt að 170 millj-
arða króna halla á ári. Og fram-
undan er, að sögn Steingríms: „Að 

takast á við þetta verkefni sem 
bankahrunið og efnahagshrunið og 
óráðsían og óstjórnin hér á undan-
förnum árum færir stjórnvöldum 
sem nú eru, í hendur.“

Indriði viðraði afstöðu sína til 
skattahækkana á opnum stjórn-
málafundi og í Ríkisútvarpinu í 
síðustu viku. Steingrímur segir að 
þar hafi Indriði talað fyrir sjálfan 
sig. 

Fátítt er að ráðuneytisstjórar 
ræði opinberlega um pólitísk álita-
mál. Venjan er að þeir túlki aðeins 
skoðanir þess ráðherra sem þeir 
starfa fyrir hverju sinni. 

Spurður hvort eðlilegt væri að 
ráðuneytisstjóri talaði um pólit-
ísk álitamál sagðist Steingrímur 
telja svo vera. „Ég held að ráðu-
neytisstjórinn í fjármálaráðuneyt-
inu hljóti að mega mæta á fund og 
ræða þar málin eins og hver annar 
í landinu.“ - bþs

Fjármálaráðherra segir að draga þurfi úr halla ríkissjóðs á komandi árum:

Nauðsynlegt að hækka skatta

DÓMSTÓLAR Ríkissaksóknari hefur ákært tvo menn 
fyrir brot gegn valdstjórninni. Annar þeirra beit 
í fingur lögreglumanns með þeim afleiðingum að 
fingurinn brotnaði um liðamót.

Bitvarginum, sem er um tvítugt, er gefið að sök 
að hafa ráðist á mann við veitingastaðinn Mælifell 
á Sauðárkróki. Hann tók fórnarlambið hálstaki og 
herti að svo lokaðist fyrir öndunarveg. Sá sem fyrir 
árásinni varð missti meðvitund, en nærstaddir 
skárust þá í leikinn og losuðu tak árásarmannsins. 
Það var svo í lögreglubíl í kjölfar árásarinnar sem 
maðurinn beit lögreglumann í vísifingur hægri 
handar með þeim afleiðingum að fingurinn brotnaði 
og lögreglumaðurinn hlaut opin sár.

Sá sem tekinn var hálstaki fer fram á rúmlega 
800 þúsund krónur í skaðabætur.

Hinum manninum, sem ríkissaksóknari ákærir, 
er gefið að sök að hafa ráðist á annan mann á götu 

á Sauðárkróki, kýlt hann í andlitið og ítrekað slegið 
hann með spýtu í andlit og líkama. Fórnarlambið 
skarst í framan, skrámaðist víða og hlaut bitfar á 
hendi. Þá brotnuðu fjórar tennur í honum og fimm 
tennur sprungu. - jss

Ríkissaksóknari ákærir fyrir brot gegn valdstjórninni:

Beit í fingur lögreglu og braut

SAUÐÁRKRÓKUR Bitvargurinn lét til sín taka í lögreglubíl á 
Sauðárkróki.

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

INDRIÐI H. 
ÞORLÁKSSON

DÓMSMÁL Jafet Ólafsson, fyrr-
verandi framkvæmdastjóri VBS 
fjárfestingabanka, hefur verið 

dæmdur til að 
greiða ríkis-
sjóði 250 þús-
und króna sekt 
fyrir að rjúfa 
trúnað við við-
skiptamann 
sinn. Það gerði 
Jafet með því 
að láta Sigurði 
G. Guðjóns-
syni í té hljóð-

upptöku af samtali sínu við Geir 
Zoëga, þar sem fram kom ástæða 
þess að Geir hætti við að selja 
Sigurði hlut sinn í Tryggingamið-
stöðinni. Geir tilkynnti Fjármála-
eftirlitinu um málið, sem tók það 
til rannsóknar og kærði að lokum 
til lögreglu.  - sh

Jafeti Ólafssyni hegnt:

Sektaður fyrir 
að rjúfa trúnað

JAFET ÓLAFSSON

ALÞINGI Eigendur séreignarsparn-
aðs geta tekið út allt að eina millj-
ón króna af sparnaði sínum, óháð 
fjárhagsstöðu, eftir að frum-
varp um útgreiðslu sparnaðarins 
var samþykkt með 44 samhljóða 
atkvæðum á Alþingi í gær.

Fjárhæðin, að frádregnum 
sköttum, greiðist út með jöfnum 
mánaðarlegum greiðslum í níu 
mánuði eftir að beiðni um úttekt 
er skilað. Úttekt á sparnaðinum 
mun ekki skerða barnabætur, 
vaxtabætur eða atvinnuleysis-
bætur.

Áætlað er að um 200 milljarðar 
króna séu í frjálsum séreignar-
sparnaði í dag.  - bj

Opnað fyrir séreignarsparnað:

Má taka út eina 
milljón króna

Ragna Árnadóttir dómsmálaráð-
herra segir von á því að starfs-
mönnum sérstaks saksóknara 

vegna bankahruns-
ins verði fjölgað. 
Þetta segir Ragna 
í tilefni ef orðum 
Evu Joly, nýs 
ráðgjafa yfirvalda 
vegna rannsókn-
arinnar, um að 
það sé brandari að 

saksóknarinn hafi aðeins fjóra 
starfsmenn. „Það er rétt að fimm 
mannss starfa við embætti sérstaks 
saksóknara að honum meðtöldum 
en reiknað hefur verið með að sá 
starfsmannafjöldi geti aukist í takt 
við málafjölda. Einnig er mikilvægt 
að saksóknari og eftirlitsstofnanir 
leggi saman krafta sína við yfirferð 
einstakra mála, og vinnur saksókn-
arinn að því að svo verði,” segir 
dómsmála ráðherra. Ekki náðist í 
saksóknarann.  - gar

SAKSÓKNARINN 
FÆR FLEIRA FÓLK

RAGNA 
ÁRNADÓTTIR

KJÖRKASSINN
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ÖPUNARÞ
NÝSKÖ

ÞING
Nýsköpunarþing Rannís, Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands og Útfl utningsráðs verður haldið 
fi mmtudaginn 12. mars nk. kl. 8.00–10.00 á 
Grand Hótel Reykjavík. Á Nýsköpunarþinginu 
verður kastljósinu beint að opinni nýsköpun. 

Á þinginu verða veitt 
Nýsköpunarverðlaun
fyrir árið 2009. 

Fundarstjóri
Þorsteinn Ingi Sigfússon, 
forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands

DAGSKRÁ
Léttur morgunverður

Ávarp
Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra

Nýsköpun með framtíðarsýn - leiðin út úr kreppu
Guðjón Már Guðjónsson, Industria

Opin nýsköpun í starfandi fyrirtæki
– þörf á breyttu hugarfari
Anna María Pétursdóttir, Vífi lfell

Fjármögnun nýsköpunarfyrirtækja
Eggert Claessen, Frumtak

Persónulegur stíll í alþjóðaumhverfi 
Steinunn Sigurðardóttir, hönnuður

Tónlistaratriði
Steindór Andersen, kvæðamaður

Nýsköpunarverðlaunin fyrir árið 2009 afhent
Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra
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NÝSKÖPUN

DÓMSMÁL Lögmaður manns sem 
fékk dæmdar 250 þúsund króna 
bætur vegna ólöglegs eftirfarar-
búnaðar lögreglu segir það standa 
upp á yfirvöld að bæta öllum 
þeim skaðann sem hinu ólögmæta 
úrræði var beitt gegn.

Úrræðið, staðsetningarbúnaður 
sem notaður er til að fylgjast með 
ferðum fólks, rataði í reglur frá 

ríkis-saksókn-
ara um sérstak-
ar rannsóknar-
aðferðir lögreglu 
árið 1999. Það 
átti sér hins 
vegar ekki stoð 
í lögum fyrr 
en nú um síð-
ustu áramót og 
var fram að því 
ólöglegt, sam-
kvæmt úrskurði 
héraðsdóms, og 
raunar áður 
dóms Hæsta-
réttar einnig.

Lögmaðurinn 
Vilhjálmur H. 
Vilhjálmsson 
segir að ætla 
verði að búnað-
urinn hafi verið 
notaður sem 
almennt rann-

sóknarúrræði hjá lögreglu frá 1999 
hið minnsta. „Við erum því að tala 
um að búnaðurinn hefur verið not-
aður með ólöglegum hætti, og brot-
ið þannig á rétti íslenskra ríkis-
borgara, í tæp tíu ár,“ segir hann.

„Ég tel að það hvíli ótvíræð 
skylda á ríkisvaldinu að láta fara 
fram nákvæma könnun á því í 
hversu mörg skipti þessi ólögmæti 
eftirfararbúnaður hefur verið not-
aður og að hverjum aðgerðirnar 
hafa beinst,“ segir Vilhjálmur. 
„Síðan þarf að upplýsa viðkom-
andi um það að svona búnaður 
hafi verið notaður til að fylgjast 
með þeim og benda þeim á rétt 
þeirra til að sækja skaðabætur 
eða bjóða fram skaðabætur að 

fyrra bragði,“ segir hann. Nauð-
synlegt sé að yfirvöld hafi frum-
kvæði að því vegna þess að þeir 
sem hafa sætt eftirfylgninni viti 
ekki endilega af því sjálfir.

Eiríkur Tómasson lagapróf-
essor er ekki á sama máli og Vil-
hjálmur. „Ég get ekki séð að það 
sé nokkur lagaskylda sem hvílir 
á ríkinu að gera þetta en auðvitað 
getur ríkið gert þetta ef það þykir 
rétt,“ segir hann.

Ragna Árnadóttir dómsmála-
ráðherra segist munu bíða með 
viðbrögð við málinu þar til ljóst 
verður hvort ríkislögmaður áfrýj-
ar dómnum til Hæstaréttar.

Stefán Eiríksson lögreglustjóri 
tekur í sama streng og Ragna, 
en bendir þó á að reglur ríkis-
saksóknara um eftirfararbún-
aðinn séu byggðar á niðurstöð-
um skýrslu frá árinu 1999 sem 
unnin var af fulltrúum lögreglu- 
og ákæruvalds, auk Bjargar Thor-
arensen, nú prófessors í stjórn-
sýslurétti, og Atla Gíslasonar, nú 
þingmanns Vinstri grænna. Mat 
skýrsluhöfunda hafi verið að ekki 
þyrfti dómsúrskurð fyrir notkun 
eftirfararbúnaðar af þessu tagi, 
þótt héraðsdómur hafi nú komist 
að annarri niðurstöðu.

 stigur@frettabladid.is

Allir sem fylgst var 
með fái miskabætur
Lögmaður telur að ríkinu beri skylda til að hafa samband við og greiða öllum 
þeim bætur sem lögreglan fylgdist með á ólögmætan hátt síðustu tíu ár. Hér-
aðsdómur er ósammála mati á búnaðinum sem fram kemur í skýrslu frá 1999.

EIRÍKUR 
TÓMASSON 

VILHJÁLMUR 
VILHJÁLMSSON

LÖGREGLAN AÐ STÖRFUM Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður telur að ríkisvald-
inu sé skylt að kanna hversu oft eftirfararbúnaðurinn hefur verið notaður. 

Lögregla grunaði manninn um að 
tengjast smygli á fíkniefnum til 
landsins í póstsendingu. Hann hefur 
áður hlotið þunga dóma, meðal 
annars fyrir fíkniefnasmygl. Ákveðið 
var að festa eftirfararbúnað á bíl 
hans og fylgjast með ferðum hans. 
Hann fann búnaðinn og kærði.

Héraðsdómur kemst að þeirri 

niðurstöðu að eftirlitið sé þess eðlis 
að dómsúrskurð þurfi fyrir því. Það 
hafi hins vegar verið ómögulegt fram 
til síðustu áramóta, þar sem dómari 
getur ekki veitt lögreglu heimild til 
aðgerða sem ekki er sérstaklega 
kveðið á um í lögum. Allt eftirlit af 
þessu tagi hafi þannig verið ólöglegt 
fram til síðustu áramóta.

AÐDRAGANDI MÁLSINS
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throughout this review, it makes  getting pleasing results incredibly easy.”
www.dpreview.com
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LANDBÚNAÐARMÁL Skuldir mjólkur-
bænda á Íslandi nema rúmlega 
30 milljörðum króna og líkur eru 
leiddar að því að þrjú af hverj-
um tíu kúabúum eigi undir högg 
að sækja vegna skuldsetningar. 
Mjólkurbú hér á landi eru rúm-
lega 700 talsins. Samtök bænda 
kalla eftir því að fjármögnun kúa-
búa verði tryggð til lengri tíma, 
sérstaklega með það í huga að 
bú og heimili bænda eru yfirleitt 
óaðskiljanleg eining. 

Skuldastaða mjólkurbænda 
hefur farið hraðversnandi á 
undan förnum árum. Skuldir 
þeirra voru um 20 milljarðar í 
ársbyrjun 2006 en eru rúmlega 
30 milljarðar í dag. Bændur hafa 
verið hvattir til uppbyggingar og 
hafa fjárfest í atvinnutækjum 
og mjólkurkvóta. Hluti þessarar 
uppbyggingar hefur verið fjár-
magnaður með erlendum lánum. 
Athygli vekur að fjölmörg mjólk-
urbú skulda lítið eða ekkert sem 
bendir til að erfitt eða ómögulegt 
sé fyrir fjölda mjólkurbænda að 
bjarga sínum fyrirtækjum, nema 
til komi aðgerðir stjórnvalda eins 
og afskriftir skulda. Ljóst er að 
skuldir einstakra mjólkurbúa eru 
50 til 150 milljónir.

Haraldur Benediktsson, for-
maður Bændasamtaka Íslands, 
segir stöðu mjólkurbænda hafa 
farið hratt versnandi á undanförn-
um árum. Skuldir mjólkurbænda 
hafi verið um 20 milljarðar árið 

2006 en hafi farið hratt vaxandi. 
Aðspurður hvort bændur hafi farið 
offari í lántökum segir Haraldur 
að svo geti verið í einhverjum til-
fellum. „Höfum þó hugfast að allar 
forsendur fyrir uppbyggingunni 
hafa kollvarpast. Það er heldur 
ekkert leyndarmál að það var rek-
inn stífur áróður fyrir því að lítil 
áhætta væri fyrir bændur að taka 
erlend lán. Á gróðæristímanum 
voru bændur hvattir til lántöku af 
því að veð þeirra væru svo sterk, 
en það gleymdist að horfa á veltu-
tölur búanna.“

Haraldur segir að til þess að 
setja í samhengi hversu rekstrar-
umhverfi bænda hefur versnað 
mikið þá voru útgjöld meðalstórs 
kúabús til áburðarkaupa árið 
2007 um 960 þúsund krónur. Í vor 

stefnir í að reikningurinn verði 2,5 
milljónir. Sveinn Sigurmundsson, 
framkvæmdastjóri Búnaðar-
sambands Suðurlands, segir að á 
Suðurlandi séu um 260 kúabú. Af 
þeim telji sambandið að rúmlega 
fimmtíu eigi í verulegum vanda og 
sami fjöldi nái rétt að halda sjó. 
„Þetta eru þeir sem hafa verið að 
endurbæta aðstöðu sína og kaupa 
mjólkurkvóta. Þetta eru frekar 
ungir bændur en eldri, eins og 
eðlilegt er, þó erfið skuldastaða 
einskorðist ekki við aldur. Þetta 
er í mörgum tilfellum ungt barna-
fólk, sem eykur á alvarleika máls-
ins.“ Sveinn segir að á Suðurlandi 
sé meirihluti búanna vel sett sem 
undirstriki hvað staða skuld-
settustu búanna sé gríðarlega 
erfið. svavar@frettabladid.is

Skuldir mjólkurbúa 
gríðarlega þungar
Íslensk mjólkurbú skulda um 30 milljarða króna. 700 mjólkurbú eru á Íslandi. 
Þrjú af hverjum tíu eru talin eiga í verulegum vanda. Ungir bændur eru helst í 
vanda og er það litið alvarlegum augum þar sem bú og heimili bænda eru eitt.

ÚR KJÓSINNI Mikil uppbygging hefur verið á mjólkurbúum á Íslandi og mjólkurkvóti 
keyptur til að ná fram stærri og hagkvæmari búum. Myndin tengist efni fréttarinnar 
ekkert. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

RYK Í RÍAD Heiftarlegur ryk- og sand-
stormur reið yfir Sádi-Arabíu í gær og 
þurfti að loka jafnt flugvöllum sem 
höfnum. Þessi kona fór engu að síður 
ferða sinna í höfuðborginni Ríad.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

INDLAND, AP Dalaí Lama, sem er 
í senn andlegur og veraldlegur 
leiðtogi Tíbeta, segir að kínversk 
stjórnvöld hafi gert lífið í Tíbet 
að „helvíti á jörðu“.

Tíbetar og stuðningsmenn 
þeirra víða um heim minntust 
þess í gær að hálf öld er liðin frá 
því að Dalaí Lama flúði ásamt 
hópi fólks undan ofríki Kínverja 
til Indlands, þar sem hann hefur 
haft aðsetur síðan.

Í ávarpi sínu í gær sagði 
Dalaí Lama að Kínastjórn komi 
fram við tíbetsku þjóðina eins 
og „glæpamenn sem eigi líflát 
skilið“. - gb

Tíbetar minnast uppreisnar:

Dalaí Lama 
ásakar Kínverja

MÓTMÆLI Í BERLÍN Þessi snáði tók þátt 
í mótmælum fyrir utan kínverska sendi-
ráðið í Berlín. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Togararallið hafið
Árleg stofnmæling botnfiska á 
Íslandsmiðum, eða togararall eins 
og verkefnið er kallað í daglegu tali 
hófst í síðustu viku. Fimm skip taka 
þátt í verkefninu. Vorrallið hefur farið 
fram árlega síðan 1985. Stofnstærð, 
aldurssamsetning, fæða, ástand og 
útbreiðsla helstu fisktegunda er þá 
rannsakað.

SJÁVARÚTVEGUR

STJÓRNMÁL „Lauslega áætlað sýn-
ist mér að með þessum hætti geti 
þjóðarbúið fengið fjóra til átta 

milljarða króna 
og það eru mikl-
ir fjármunir 
þegar litlu er 
til að dreifa,“ 
segir Kjart-
an Ólafsson, 
alþingismaður 
Sjálfstæðis-
flokks, sem 
skorað hefur á 

Jóhönnu Sigurðardóttur forsætis-
ráðherra að láta selja um fjögur 
þúsund listaverk úr eigu föllnu 
bankanna. Kjartan telur það eðli-
lega forgangsröðun að halda eðli-
legri starfsemi í gangi í bönkun-
um „frekar en bankarnir safni 
málverkum á veggi og í geymslur,“ 
segir í áskorun Kjartans. - gar

Þingmaður Sjálfstæðisflokks:

Listaverk banka 
gefi 8 milljarða

KJARTAN ÓLAFSSON



MIÐVIKUDAGUR  11. mars 2009 11

Aðalfundur
Sláturfélags Suðurlands svf.

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn á Laugalandi 
Holtum, föstudaginn 27. mars 2009 og hefst kl. 15:00.

Dagskrá:
1.    Aðalfundarstörf samkvæmt 24. gr. samþykkta félagsins.
2.    Tillaga stjórnar um breytingar á 17. gr. samþykkta félagsins.
3.    Önnur mál, löglega upp borin.

Tillögur  frá félagsaðilum sem bera á fram á aðalfundi þurfa að vera 
komnar skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en 14 dögum fyrir 
aðalfund.

Reykjavík, 6. mars 2009.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.
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– Mest lesið

ÚTIVIST Tveir íslenskir ofurhlaup-
arar taka þátt í Sahara eyðimerkur-
maraþoninu sem fram fer í Mar-
okkó um næstu mánaðamót og 
verða þeir fyrstir íslenskra hlaup-
ara til að taka þátt í þessu hlaupi. 
Þetta eru þeir Ágúst Kvaran og 
Justin Bjarnason. 

Ágúst Kvaran segir að Justin 
Bjarnason, sem er af íslensku bergi 
brotinn en býr í Englandi, hafi 
hringt í sig nýlega og sagt sér að 
hann taki einnig þátt í hlaupinu. Þeir 
hafi síðan verið í tölvusambandi.

Sahara eyðimerkurmaraþon-
ið er áfangahlaup þar sem hlaup-
ið er í eyðimörkinni sunnan Atlas-
fjalla í suðausturhluta Marokkó. 
Nákvæmri hlaupaleið og vega-
lengd er haldið leyndri fram á síð-
asta dag fyrir hlaup. Hlaupin eru 
sex hlaup á sjö dögum, samtals um 
245 kílómetrar. Fyrstu þrjá dagana 

eru 30 til 40 kílómetra hlaup hvern 
dag. Á fjórða degi er ofurmaraþon 
þegar hlaupin er 75-80 kílómetra 

leið. Fimmti dagurinn er hvíldar-
dagur en á þeim sjötta er hlaupið 
mara þon, 42,2 kílómetrar, og svo 
endað síðasta daginn á 15-20 kíló-
metra hlaupi.

Undirlag er fjölbreytt, að sögn 
Ágústs, allt frá lausum sandi til 
stórgrýtis. Hlaupið er yfir fjall-
garða og í uppþornuðum árfarveg-
um. Keppendur bera matarbirgð-
ir og eldunar- og svefnbúnað frá 
fyrsta degi fyrir allt tímabilið en fá 
vatn með reglulegu millibili. Dval-
ist er í tjaldbúðum milli hlaupa. Hiti 
um hádaginn getur farið upp undir 
fimmtíu stig og niður fyrir tíu gráð-
ur á nóttunni.

Yfir 800 keppendur eru skráðir 
til þátttöku, frá um 39 þjóðlöndum. 
Hlaupið er skipulagt af Frökkum í 
samvinnu við innfædda. Fylgst er 
með hlaupinu og það myndað af 
sjónvarpsstöðinni Eurosport.  - ghs

Undirbúningurinn fyrir 245 kílómetra eyðimerkurhlaupið á lokaspretti:

Íslendingar hlaupa í Sahara

VIÐSKIPTI Fullyrðingar lögmanna 
Íslandsbanka og skilanefndar 
Glitnis um að stjórnendur Baugs 
Group hafi vísvitandi reynt að 
blekkja kröfuhafa félagsins eru 
rangar, og geta flokkast sem róg-
burður, segir í yfirlýsingu frá 
Baugi Group.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu í gær komu fram ásakanir um 
blekkingar þegar tekist var á um 
greiðslustöðvun Baugs Group í 
héraðsdómi á mánudag. 

Í yfirlýsingu frá Gunnari S. Sig-
urðssyni, forstjóra Baugs Group, 
segir að þau gögn sem lögmenn 
Íslandsbanka og Glitnis séu að 
bera saman séu ekki sambærileg.

Annars vegar sé um að ræða 
kynningu á stöðu félagsins fyrir 
kröfuhafa. Hins vegar kynn-
ingu á verkefni sem kallað hafi 

verið Project Sunrise. Það hafi 
verið samstarfsverkefni Baugs og 
Landsbankans. 

Samanburður á þessu tvennu sé 
ekki aðeins villandi „heldur einnig 
meiðandi í garð stjórnenda Baugs“, 
segir í yfirlýsingunni.

Í yfirlýsingum frá skilanefnd 
Glitnis og Íslandsbanka kemur 
fram að staðið sé í einu og öllu við 
orð lögmanna í héraðsdómi. Fyrri 
skýringar Baugs séu ekki í sam-
ræmi við það sem fram komi í til-
kynningu félagsins í gær. Íslands-
banki hvetur í yfirlýsingu sinni 
Baug Group til að gera þau gögn 
sem vísað var til í héraðsdómi 
opinber.  - bj

Stjórnendur Baugs Group og skilanefnd Glitnis í hár saman vegna ásakana:

Segja fullyrðingarnar rógburð

MEIÐANDI Ásakanir ganga á víxl milli 
Gunnars S. Sigurðssonar, forstjóra Baugs 
Group, og skilanefndar Glitnis.

SAHARA EYÐIMÖRKIN
Hlaupaleiðin breytist á hverju ári en 
svona var hún í fyrra.

Spánn

Moracco Alsír

Casablanca

Hlaupaleiðin 

Hlaupið er í lausum sandi og stór-
grýti, yfir fjallgarða og í uppþornuð-
um árfarvegum í Sahara eyðimerkur-
maraþoninu í Marokkó.



12  11. mars 2009  MIÐVIKUDAGUR

greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

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

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

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

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

KúplingarKúplingar

Sumir héldu að kjör Baracks 
Obama myndi snúa gæfunni 

Bandaríkjunum í vil. Þar sem 
það hefur ekki gerst, þrátt fyrir 
risavaxnar efnahagsaðgerðir, 
kynningu á aðgerðaáætlun til að 
takast á við fasteignavandann og 
ýmsar ráðagerðar til að koma á 
efnahagslegum stöðugleika, eru 
sumir farnir að skella skuldinni á 
Obama og stjórn hans. 

Obama erfði hins vegar hag-
kerfi í lausu lofti og hefði ekki 
getað snúið hlutunum við á þeim 
stutta tíma sem liðinn er frá því 
hann tók við embætti. Á síðustu 
mánuðum sínum í embætti var 
líkt og Bush forseti væri lamaður 
af ótta og ófær um að gera svo 
til nokkurn skapaðan hlut. Það 
er því léttir að Bandaríkin hafa 
loksins fengið forseta sem lætur 
til skarar skríða og það sem hann 
hefur þegar gert mun hafa mikil 
áhrif. 

Duga ekki til 
En því duga þær aðgerðir ekki 
til? Efnahagsaðgerðirnar virðast 
umfangsmiklar – rúmlega tvö 
prósent af árlegri vergri lands-
framleiðslu – en þriðjungur 
þeirra fer í skattalækkanir. 
Miðað við yfirvofandi skuldahala, 
ört vaxandi atvinnuleysi (og 
eitt versta atvinnubótakerfi 
meðal stærstu iðnríkjanna) og 
rýrnandi eignaverð, mun almenn-
ingur að öllum líkindum nýta 
skattalækkanir í sparnað. 

Næstum helmingur efnahags-
aðgerðanna setur samdráttar-
áhrif skattalækkananna á ríkis-
vísu einfaldlega úr skorðum. 
Öll ríki Bandaríkjanna verða að 
stefna að stöðugleika í fjárlögum. 
Talið var að heildarhalli allra 
ríkjanna myndi nema um 150 
milljörðum dollara fyrir nokkr-
um mánuðum síðan; þær tölur 
hljóta nú að vera orðnar hærri 
– Kalifornía ein og sér stendur til 
dæmis frammi fyrir 40 milljarða 
dollara hallarekstri. 

Sparnaður heimila hefur loks-
ins aukist, sem er gott fyrir 
bókhald heimilanna til lengri 
tíma litið, en vont fyrir hagvöxt-
inn. Um leið hafa fjárfestingar 
og útflutningur snarminnkað. 
Hinn sjálfvirki jafnvægisbúnað-
ur Bandaríkjanna – framsækni 
skattakerfisins, styrkur velferðar-
kerfisins – hefur laskast mjög, 
en mun sjá efnahagslífinu fyrir 
einhverri örvun, þar sem búist er 
við að fjárlagahallinn snarhækki 
upp í tíu prósent af vergri lands-
framleiðslu. Í stuttu máli munu 
efnahagsaðgerðirnar efla banda-
rískan efnahag, en líklega ekki 
nóg til að knýja fram kröftuga 
uppsveiflu. Það eru slæm tíðindi 
fyrir umheiminn líka, þar sem 
endurreisn á heimsvísu er háð 
kraftmiklu efnahagslífi í Banda-
ríkjunum. 

Dýrmætar lexíur 
Hin raunverulegu mistök í endur-
reisnaráætlun Obama eru hins 
vegar ekki fólgin í efnahagsað-
gerðunum sem slíkum heldur í til-
raununum til að endurlífga fjár-

málamarkaðina. Ríki um allan 
heim sem glíma við bankakreppu 
geta lært dýrmæta lexíu af mis-
tökunum sem Bandaríkin hafa 
gert:

– Seinkun á endurhönnun og 
uppbyggingu bankakerfisins er 
dýrkeypt, bæði hvað endanlegan 
kostnað við björgunar aðgerðirnar 
snertir sem og skaðann sem hag-
kerfið bíður í millitíðinni. 

– Stjórnvöld eru treg til að 
viðurkenna hvað vandamálið 
kemur til með að kosta í raun og 
veru. Þau gefa því bankakerfinu 
nóg til að tóra en ekki nóg til að 
endurheimta fyrri styrk. 

– Tiltrú og traust eru mikilvæg 
en verða að hvíla á öruggum stoð-
um. Ekki má marka stefnu  á 
grundvelli ósanninda á borð við 
þau að lánastarfsemin sem stund-
uð var hafi verið góð og gild og 
að viðskiptavit forystu sauðanna 
í fjármálageiranum fái uppreisn 
æru um leið og traustið hefur 
verið endurheimt. 

– Það má gera ráð fyrir að 
banka menn skari eld að eigin 
köku ef hvatarnir eru fyrir 
hendi. Óhófleg áhættusækni 
var keyrð áfram af annarlegum 
hvötum. Bankar sem eru á barmi 
gjaldþrots en of stórir til að riða 
til falls eru líklegir til að taka 
enn meiri áhættu. Vitandi að 
stjórnvöld hreinsa til eftir þá, 
ef til þess kemur, fresta þeir að 
greiða úr flækjum fasteignalána 
en borga þess í stað hver öðrum 
milljarða í kaupauka og arð-
greiðslur. 

– Að velta skuldum yfir á 
almenning meðan gróðinn er 
einkavæddur er mun uggvæn-
legra en að þjóðnýta banka. 
Skattgreiðendur í Banda-
ríkjunum bera sífellt minna 
úr býtum. Fyrir hvern dollara 
sem ríkið lagði fram í fyrstu 
fjármagns innspýtingunni fékkst 
0,67 dollara virði í eignum (þótt 
eignirnar væru ábyggilega of 
hátt metnar og féllu fljótlega í 
verði). En í undanförnum inn-
spýtingum er talið að virði hvers 
dollara í eignum sé 0,25 dollarar 

eða minna. Óhagstæðir skil-
málar eru ávísun á háar skuldir 
þjóðarbúsins í framtíðinni. Ein 
ástæðan fyrir því hvers vegna 
skilmálarnir eru svona slæmir 
er ef til vill sú að ellegar ætti 
almenningur nú ráðandi hlut í 
að minnsta kosti einum af stóru 
bönkunum.  

– Ekki rugla bankamönnum 
og hluthöfum saman við það 
að bjarga bönkum. Bandaríkin 
hefðu getað bjargað bönkunum 
en látið hluthafana gossa fyrir 
mun minna fé en þau hafa þurft 
að eyða. 

– Molahagfræðin ber yfirleitt 
ekki árangur. Að dæla peningum 
í banka hefur ekki hjálpað fast-
eignaeigendum: nauðungar-
uppboðum fjölgar enn. Að láta 
AIG riða til falls hefði ef til vill 
komið illa við nokkrar mikilvæg-
ar stofnanir, en það hefði verið 
auðveldara að fást við það en 
að leggja 150 milljarða dollara 
undir og vona að hluti þess nýtist 
þar sem þess er þörf. 

– Skortur á gagnsæi kom 
fjármála kerfi Bandaríkjanna í 
klípu. Skortur á gagnsæi mun 
ekki leysa vandann. Obama-
stjórnin lofar að taka á sig tap 
til að hvetja vogunarsjóði og 
aðra einkaaðila til að kaupa 
„slæmu“ eignir bankanna. En 
það leiðir ekki til myndunar á 
„markaðsverði“, eins og ríkis-
stjórnin heldur fram. Ef stjórn-
völd sitja uppi með tapið er verð-
ið bjagað. Bankar hafa þegar 
tapað fé og ágóði þeirra verður 
nú á kostnað skattgreiðenda. Að 
blanda vogunarsjóðum í slaginn 
sem þriðja aðila mun aðeins auka 
kostnaðinn. 

- Betra er að horfa fram á við 
en til baka, einblína á að tak-
marka áhættuna við nýjar lán-
veitingar og tryggja að sjóð-
ir komi lánastarfsemi í eðlilegt 
horf. Sem dæmi má nefna að 
700 milljarða dollara lán til nýs 
banka með skuldsetningarhlut-
fallið tíu á móti einum, gæti fjár-
magnað ný lán að andvirði sjö 
billjóna dollara. 

Dagar gullgerðarinnar á enda
Sá tími er vonandi á enda þegar 
menn trúðu að það væri hægt að 
búa eitthvað til úr engu. Skamm-
sýn viðbrögð stjórnmálamanna 
– sem vilja komast upp með að 
leggja fram nógu lága fjárhæð til 
að þóknast skattgreiðendum en 
nógu háa til að þóknast bönkun-
um –framlengja aðeins vandann. 
Ógöngurnar dýpka. Meiri pen-
inga er þörf en Bandaríkjamönn-
um hugnast lítt að reiða þá fram 
– allra síst á þeim kjörum sem 
hafa verið undanfarið. Peninga-
brunnurinn er að þorna upp. Það 
sama gæti orðið um bjartsýnina 
og vonina, sem Bandaríkjamenn 
eru annálaðir fyrir. 

Höfundur er Nóbelsverðlaunahafi 
í hagfræði og prófessor við Col-

umbia-háskóla í Bandaríkjunum. 
©Project Syndicate. 
Millifyrirsagnir eru 

Fréttablaðsins.

Ljón á vegi endurreisnar

Sá tími er vonandi á enda 
þegar menn trúðu að það væri 
hægt að búa eitthvað til úr 
engu. 

JOSEPH STIGLITZ 

Í DAG | Endurreisn efnahags-
lífsins

Þæfður lopi
Þingmaðurinn Ármann Kr. Ólafsson 
hefur sagt skilið við nýja tíma og 
tekið ástfóstri við þá gömlu. Í takt 
við slagorð hans, Gömul gildi – ný 
tækifæri, skrýðist hann nú fagurri 
íslenskri lopapeysu á öllu kynn-
ingarefni sínu í stað stífpressuðu 
góðærisjakkafatanna frá síðustu 
kosningum. Lopapeysur hafa hingað 
til oftar verið kenndar við vinstri 
væng stjórnmálanna en þann hægri 
sem Ármann tilheyrir, en nú virðist 
ætla að verða breyting þar á. Það 
helst ágætlega í hendur við 
annað fyrirbæri sem áður 
var talið einkenna 
vinstrimenn en hefur 
smitast hastarlega 

yfir á sjálfstæðismennina á Alþingi 
– málþófið. Lopapeysan hefur því 
eflaust komið sér vel þegar Ármann 
reið á vaðið við að teygja lopann í 
pontu þingsins í fyrrakvöld.

Tímarnir breytast...
…og þingmennirnir með. Nú barma 
stjórnarliðar sér yfir sjaldheyrðu 
málæði sjálfstæðismanna. Vinstri 
græn virðast hins vegar hafa gleymt 
tveggja ára gamalli skoðun sinni 
að málþóf sé nauðsynlegt lýð-
ræðinu. Þá andmæltu flokks-

mennirnir því mjög að 
breyta ætti þingskapa-

lögum í þá veru að 
ræðutími yrði 
takmarkaður. 

„Það er í raun lýðræðislegur réttur 
okkar til að vekja athygli þjóðarinn-
ar og fjölmiðla á varhugaverðum 
málum,“ var þá einkunn Kolbrúnar 
Halldórsdóttur til handa þófinu góða.

Nokkuð (ó)ljóst
Altalað er hversu ákveðin og skelegg 
kona Jóhanna Sigurðardóttir er. Það 
mátti til dæmis heyra á fundi forystu-
manna ríkisstjórnarinnar í gær, þegar 
Jóhanna var innt eftir því hvort hún 

ætlaði að sækjast eftir formennsku 
í Samfylkingunni. „Það er nokkuð 
ljóst að ég mun ekki gera þetta, 

en ég er að íhuga þessa miklu 
hvatningu sem ég hef fengið,“ 
sagði Jóhanna ákveðin sem 
aldrei fyrr. stígur@frettabladid.is

S
kipan á lista stjórnmálaflokka fyrir komandi þingkosn-
ingar stendur nú sem hæst. Flokkarnir hafa mismun-
andi hátt á skipan listanna en forval eða prófkjör eru 
þó víðast haldin. 

Við skipan sumra lista hefur verið valið að nota kynja-
kvóta til að tryggja sem jafnast hlutfall kynja á listunum. Beiting 
kynjakvóta er umdeild. Andstæðingar hans taka jafnvel svo djúpt 
í árinni að segja að kynjakvóti sé andstæður jafnrétti meðan 
fylgjendur kalla hann jákvæða mismunun sem nauðsynlegt sé 
að beita uns jafnræði ríki með kynjunum. 

Meðan staðan er þannig að mikill meirihluti þingmanna er 
karlar er hlutverk kynjakvótans að jafna hlutföll milli kynja. Það 
gerir hann eingöngu með því að virka aðeins á annan veginn, 
þ.e. með því að beita honum aðeins konum í vil þegar hann er 
notaður við uppröðun á lista til þingkosninga. Þegar kynjakvótinn 
er farinn að lyfta körlum upp á listum þá vinnur hann þvert gegn 
markmiði sínu.

Verulega hallar á hlut kvenna á Alþingi. Það væri því eingöngu 
verjandi að beita kynjakvóta í báðar áttir í því tilviki að allir 
flokkar og framboð byndust samtökum um að hafa jafnt hlutfall 
kynja á listum sínum. Meðan skipan framboðslista er hins vegar 
þannig að þau þingsæti sem öruggust teljast eru að talsverðum 
meirihluta skipuð körlum þá fer verulega vel á því að á einum og 
einum framboðslista sé þessu öfugt farið.

Vinstri græn í Reykjavík geta þannig verið stolt af því að bjóða 
fram lista þar sem konur skipa flest þau sæti sem talin eru örugg 
þingsæti. Þessir framboðslistar eru raunverulegt framlag til þess 
að jafna kynjahlutfallið á Alþingi.

Ýmsum öðrum aðferðum en kynjakvóta má beita til að leitast 
við að jafna hlut kynjanna á framboðslistum. Þannig hefur verið 
sýnt fram á að konum vegnar yfirleitt betur í prófkjörum þar 
sem skýrar reglur gilda um að frambjóðendur megi verja litlu 
sem engu fé í kosningabaráttuna. Ýmsum þeim sem uppsigað er 
við kynjakvóta gæti hugnast sú leið betur.

Hlutur þingkvenna af landsbyggðinni er sérstakt áhyggjuefni. 
Á sitjandi þingi kemur einungis fjórðungur þingkvenna af lands-
byggðinni. Skipan þeirra lista sem þegar hafa verið birtir gefa 
ekki tilefni til sérstakrar bjartsýni um að þetta hlutfall breytist 
verulega. Sérstök ástæða ætti því að vera til að beita markvissum 
aðgerðum til að auka hlut þingkvenna af landsbyggðinni.

Ljóst er að enn vantar talsvert upp á að staða karla og kvenna 
sé með þeim hætti að kynjahlutfall á Alþingi verði jafnt án þess 
að hjálparmeðul séu notuð. Þangað til er nauðsynlegt að beita 
jákvæðri mismunun óhikað. 

Sé kynjakvóta beitt er mikilvægt að horfast í augu við það 
hvers vegna það er gert og láta hann vinna með markmiði sínu 
en ekki gegn því. 

Jákvæð mismunun verður að gagnast þeim 
sem hún er ætluð:

Þegar vopnin snú-
ast í höndunum

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR
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„Farfuglar var stofnað í kringum Menntaskólann í Reykjavík 
2. mars árið 1939 og var Pálmi Hannesson rektor fyrsti for-
seti samtakanna,“ útskýrir Markús Einarsson, framkvæmda-
stjóri Farfugla. Hann segir öflugt starf einkenna samtökin.

„Við erum aðilar að Hostelling international sem reka 4.600 
farfuglaheimili víða um heim. Hér á Íslandi rekum við 28 
heimili og munum bæta við á næstu vikum. Við erum þessa 
dagana að opna farfuglaheimili á Vesturgötu í Reykjavík en 
þar verða 70 gistirými. Einnig erum við að yfirtaka rekst-
ur gisti- og þjónustumiðstöðvarinnar í Húsadal í Þórsmörk 
með 120 gistirýmum svo það er mikill kraftur í starfsem-
inni. Gæðastarf okkar hefur skilað sér í fleiri og ánægðari 
gestum,“ segir Markús. 

Í tilefni tímamótanna voru Farfuglar gestgjafar alþjóðlegr-
ar ráðstefnu Hostelling International dagana 9. og 10. mars 
auk þess sem farfuglaheimili um allt land verða með opið 
hús í vor. „Þar getur fólk kynnt sér starfsemi okkar og svo 
munum við verða með uppákomur út allt afmælis árið,“ segir 
Markús.  heida@frettabladid.is

FARFUGLAR:  70 ÁRA STARFSAFMÆLI

Fleiri gistinætur

KRAFTUR Í STARFINU Í DAG Markús Einarsson, framkvæmdastjóri 
Farfugla, segir samtökin á fljúgandi ferð á 70 ára afmælinu og opna 
nýtt farfuglaheimili á Vesturgötu næstu daga. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TÓNLISTARMAÐURINN JOEL 
MADDEN ER ÞRÍTUGUR Í DAG.

„Sofðu alltaf í sætum nátt-
fötum, þú veist aldrei hvern 

þú hittir í draumum þínum.“

Joel Madden er söngvari 
hljómsveitarinnar Good 

Charlotte og sambýlismaður 
Nichole Richie. Þau eiga von 

á öðru barni sínu en fyrir eiga 
þau stúlkuna Harlow.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Einar Franklín Steinarsson
sem lést á Hjúkrunarheimilinu Vífilsstöðum 4. mars, 
verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju fimmtu-
daginn 12. mars og hefst athöfnin kl. 13.00.

Steinar Ingi Einarsson Gunnhildur María Eymarsdóttir
Sigurður Arnar Einarsson Á. Bergljót Stefánsdóttir
María Björk Steinarsdóttir Konstantín Shcherbak
Einar Ísfeld Steinarsson Erin Jorgensen
Sigurgeir Sigurðsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Þorvaldur Þorvaldsson
Arnarkletti 30, Borgarnesi,

verður jarðsunginn frá Borgarneskirkju föstudaginn 
13. mars kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent 
á MND-félagið.

                            Sigríður Björk Þórisdóttir
Svanhildur Margrét Ólafsdóttir Jón Þór Þorvaldsson
Þórir Valdimar Indriðason María Hrund  
 Guðmundsdóttir
Anna Heiðrún Þorvaldsdóttir Samúel Helgason
Þorvaldur Ægir Þorvaldsson
                                           og afabörn.

Elskulegur bróðir okkar,

Bjarni Ólafsson
Pálsgarði 2, Húsavík, 

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga föstudaginn 
6. mars. Útförin fer fram frá Húsavíkurkirkju laugar-
daginn 21. mars kl. 14.00. 
Anna Ólafsdóttir
Sigurður Rúnar Ólafsson
Sólveig Mikaelsdóttir
Berglind Ólafsdóttir
 og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Helgi Sigurður Jónasson 
frá Hlíð, Langanesi,

lést þann 6. mars sl. Minningarathöfn fer fram í 
Árbæjarkirkju föstudaginn 13. mars kl. 15.00. 
Útförin fer fram frá Sauðaneskirkju laugardaginn 21. 
mars. Þeim sem vilja minnast Helga Sigurðar er bent á 
Velunnarasjóð hjúkrunarheimilisins Klausturhóla, 
Klaustri.

                                 Vigdís Jóhannsdóttir
Jónas A. Helgason Sandra Þorbjörnsdóttir
Jóhann H. Helgason Þórunn Kristjánsdóttir
Páll H. Helgason Ingibjörg Hauksdóttir
Þórir J. Helgason Hulda J. Sigurðardóttir
                                         og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Benjamín Jósefsson
húsgagnasmíðameistari
(Benni í Augsýn), Rimasíðu 20, 
Akureyri,

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju föstudaginn 
13. mars kl. 13.30.

Gísli V. Benjamínsson Marta Jensen
Hildur Benjamínsdóttir
Ólöf Vera Benjamínsdóttir       
Sólrún Stefanía Benjamínsdóttir Kjartan Tryggvason
Katrín Benjamínsdóttir Oddur Helgason
Halldóra Lilja Benjamínsdóttir Bragi Finnbogason
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir og amma,

Bjargey Fjóla Stefánsdóttir 
Norðurbrú 5, Garðabæ, áður til heimilis 
að Ásgarði 149, Reykjavík,

andaðist þann 5 mars sl. á Landspítala Fossvogi. 
Hún verður jarðsungin frá Bústaðakirkju föstudaginn 
13. mars kl. 13.00.

Ágúst Guðmundsson
Robert J. Severson
Margrét Ágústsdóttir Aðalsteinn Ólafsson
Kristján Ágústsson Stefanía Sara Gunnarsdóttir
Ágúst Björn Ágústsson Þórdís Björg Kristinsdóttir
Bjarni Ágústsson Þórdís Lára Ingadóttir
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og vinarhug við andlát og útför

Skúla Sigurðssonar
Gemlufalli.

Sérstakar þakkir til starfsfólksins á Fjórðungs-
sjúkrahúsinu á Ísafirði fyrir frábæra umönnun.

Ragnhildur Jóna Jónsdóttir 
og aðrir aðstandendur.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Helgi Hersveinsson
Sólvangi, 
áður Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði,

lést laugardaginn 7. mars á hjúkrunarheimilinu 
Sólvangi, Hafnarfirði. Útförin verður auglýst síðar.

M. Hera Helgadóttir Reimar Georgsson
Kristján A. Helgason Jóna S. Marvinsdóttir
Helgi Hrafn Reimarsson
Arnar Marvin Kristjánsson

Móðir okkar,

Svava Björnsdóttir
sem lést á Hrafnistu í Reykjavík miðvikudaginn 
4. mars, verður jarðsungin frá Laugarneskirkju 
föstudaginn 13. mars kl. 11.00.

Rósa Hilmarsdóttir 
Árný Birna Hilmarsdóttir 
Páll Hjálmur Hilmarsson
og fjölskyldur.

Ástkær konan mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Birna Hervarsdóttir
Hamraborg 18, Kópavogi,

lést á Landspítalanum við Hringbraut sunnudaginn 
8. mars. Útför hennar fer fram frá Kópavogskirkju 
mánudaginn 16. mars kl. 13.00.

                                 Guðmundur Maríasson
Hafsteinn Gunnar Jakobsson Þórunn Sif Björnsdóttir
Svanhvít Jakobsdóttir Stefán Jens Hjaltalín
Jón Þorkell Jakobsson Júlíana Harðardóttir
Sóley Jakobsdóttir Bjarni Sigurbjörnsson
Guðmunda Jakobsdóttir Hannes Ingi Jónasson
                                         og barnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og lang-
amma,

Kristjana S. Markúsdóttir
frá Súðavík, Þórðarsveig 3, Reykjavík,

sem lést mánudaginn 2. mars, verður jarðsungin frá 
Guðríðarkirkju í Grafarholti föstudaginn 13. mars 
kl. 15.00.

Ásdís Magnúsdóttir Jón Sigurðsson
Markús K. Magnússon Soffía Hólm
Karl G. Karlsson Dagbjört Jónsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengda-
faðir, afi og langafi,

Guðmundur Helgi 
Þórðarson læknir 
Smáraflöt 5, Garðabæ, 

verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju í Garðabæ 
fimmtudaginn 12. mars kl. 3. Þeim sem vildu minnast 
hans er bent á Parkinsonsamtökin.

Lóa Stefánsdóttir 
Bryndís Guðmundsdóttir Jóhann Tómasson
Vilborg Guðmundsdóttir Einar Indriðason
Heimir Guðmundsson 
barnabörn og barnabarnabörn.
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H E L S T  Í  Ú T L Ö N D U M

Ekkert fyrirtæki er í formlegu 
söluferli hjá viðskiptabönkunum 
þremur. Viðmælendur Markaðar-
ins segja fyrirtækjasölu í biðstöðu 
nú um stundir. Samkvæmt upp-
lýsingum frá Landsbankanum er 
þess beðið að umsýslufélög komist 
á koppinn sem muni sjá um ferl-
ið. Bankarnir hafa allir boðað 
stofnun slíkra félaga. 

Straumur seldi Senu í síðustu 
viku og Íslandsbanki (áður Glitn-
ir) Árvakur fyrir hálfum mán-
uði. Bankinn seldi hópi fjárfesta 
51 prósents hlut í Skeljungi í lok 
ágúst í fyrra en situr enn á 49 pró-
sentum í olíufélaginu.  Ekki liggur 
fyrir hvort bankinn hyggist losa 
sig við hlutinn í bráð. - jab

Ekkert til 
sölu í bili

VERSLUN SKÍFUNNAR Sena var síðasta 
fyrirtækið sem Straumur seldi áður en ríkið 
tók bankann yfir. Aðrir bankar segja fyrir-
tækjasölu í biðstöðu. MARKAÐURINN/PJETUR

Miðvikudagur 11. mars 2009 – 10. tölublað – 5. árgangur

Göngum
hreint til verks!

Traustir Færeyingar

Bjóða 
Íslendingum 
tryggingar

Finnur Oddsson

Kreppan og 
leiðir fram á 
við 2

Verðhjöðnun í Kína | Vöruverð 
í Kína lækkaði í febrúar í fyrsta 
sinn í sex ár. Neysluverðsvísitalan 
lækkaði um 1,6 prósent í mánuðin-
um. Þessi þróun undirstrikar hve 
erfitt efnahagsástandið er í þessu 
þriðja stærsta hagkerfi heims. 

Olíuverð hækkar | Olíuverð var 
komið upp í næstum 48 dollara á 
fatið í gær. Talið er að OPEC-ríkin 
ætli að tilkynna innan fárra daga 
að dregið verði úr framleiðslu á 
olíu, en þau hafa þegar minnkað 
framboðið töluvert.

Jenið lækkar | Japanska jenið 
heldur áfram að lækka gagnvart 
dollar og evru. Þetta eru góð tíð-
indi bæði fyrir útflutningsfyrir-
tæki í Japan og fyrir Íslendinga 
sem skulda í jenum.

Atvinnuleysi eykst | Atvinnu-
leysi í Bandaríkjunum mældist 
8,1 prósent í febrúar og hefur 
ekki verið meira í aldarfjórðung, 
eða síðan 1983. Samkvæmt sam-
antekt Bloomberg-fréttastofunnar 
spá sérfræðingar því að atvinnu-
leysið þar í landi fari upp í 9,4 pró-
sent á þessu ári.

Bjartsýni í Sviss | Seðlabanka-
stjórar nokkurra landa hittust í 
Sviss og sögðust heldur bjartsýnni 
á horfurnar en þeir hafa leyft 
sér undanfarið. Þeir telja botni 
kreppunnar brátt náð og eftir það 
liggi leiðin hægt upp á við.

4

Edda Rós Karlsdóttir

Sér ekki fyrir 
endann á 
fjármálakreppunni

Reykjavík er dottin úr hópi dýrustu borga heims 
að búa í. Í fyrra mældist hún sú fimmta dýrasta 
í heimi, árið þar áður sú sjötta dýrasta, en er nú í 
ár komin í 67. sæti samkvæmt mælingu tímaritsins 
Economist.

Reykjavík er þar með næstódýrasta borg Vestur-
Evrópu, næst á eftir Manchester í Bretlandi, sem 
lenti í sjötugasta sæti á heimsvísu.

Athygli vekur að könnunin var gerð í september í 
fyrra, mánuði fyrir bankahrunið mikla. Reykjavík 
væri því væntanlega komin miklu neðar á listann 
væri sambærileg könnun gerð nú.

Dýrasta borg heims, samkvæmt könnuninni, er 

líkt og fyrri ár Ósló, höfuðborg Noregs. Sú næstdýr-
asta er París en þar á eftir koma Kaupmannahöfn, 
Helsinki og Frankfurt. Í sætum 6 til 10 eru Tókíó, 
Zürich, Osaka Kobe, London og Vínarborg.

Íbúar í Reykjavík finna að vísu varla muninn, en 
ferðalangar hingað njóta góðs af því að krónan hefur 
hrunið í í samanburði við aðra gjaldmiðla.

Economist gerir árlega verðsamanburð á 140 borg-
um víðs vegar um heim. Í hverri borg fara útsendar-
ar tímaritsins á stúfana að kanna verð á 160 vöru-
tegundum, allt frá brauði til glæsibifreiða. Síðan er 
vísitala reiknuð út fyrir hverja borg, byggt á vegnu 
meðaltali verðupplýsinganna. - gb

Ódýrt að búa í Reykjavík
Samkvæmt nýbirtri könnun tímaritsins Economist er Reykjavík fallin úr 
hópi dýrustu borga heims. Verður líklega neðar á lista í næstu könnun.

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Svo gæti farið að allt að 192 milljónir evra hið minnsta, 
jafnvirði um 27,5 milljarða króna, falli í skaut skila-
nefndar Straums vegna eignasölu bankans upp á 
síðkastið, samkvæmt heimildum Markaðarins. 

Þetta er meðal annars vegna sölu bankans á pólska 
símafyrirtækinu Netia, sem gekk í gegn á föstudag 
í síðustu viku og skilar sér til bankans í dag. Allt 
er tilbúið fyrir sölu á bresku ferðaskrifstofunni XL 
Leisure Group en áætlað söluandvirði, sem von er á 
að skili sér eftir næstu mánaðamót, nemi rúmum 60 
milljónum evra. Þá er áætlað að kanadíska frysti- 
og kælivörufyrirtækið Versacold, sem hefur verið 
í söluferli síðan á fyrri hluta síðasta árs, geti skilað 
hundrað milljónum evra í búið.

Skilanefnd Fjármálaeftirlitsins tók lyklavöldin í 
fjárfestingabankanum á mánudagsmorgun eftir að 
Seðlabankinn neitaði honum um lán upp á átján millj-
ónir evra, um 2,5 milljarða króna, til að mæta greiðslu 
á láni upp á 33 milljónir evra sem féll á gjalddaga 
á mánudag. Bankinn lánaði Straumi 133 milljónir 
evra, tæpa 19 milljarða króna á núvirði, í desember 
í fyrra. 

Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra sagði í sam-
tali við Fréttablaðið í gær að stjórnendum bankans 
hefði átt að vera ljóst hvert stefndi. Hefði Fjármála-

eftirlitið ekki gripið í taumana hefðu breskir kollegar 
þeirra gert það. 

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær var lán 
Straums afar lítið í samanburði við þá gjalddaga sem 
fram undan eru. Bankinn á að greiða 329 milljónir 
evra á þessu ári en 412 milljónir á því næsta. Þar af 
eru tæpar 290 milljónir evra á gjalddaga á fyrri hluta 
þessa árs. Fram hefur komið að bankinn ætlaði að 
greiða erlendar skuldir með sölu erlendra eigna.

Alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch felldi lánshæfis-
einkunn Straums úr B í D, en það merkir að bankinn 
er gjaldþrota en fyrirtækið telur að ekki sé hægt að 
reiða sig á að kröfur bankans fáist greiddar. 

Ekki náðist í Gylfa Magnússon þegar eftir því var 
leitað í gær. Gunnar Haraldsson, stjórnarformaður 
Fjármálaeftirlitsins, sagði að verið væri að fara yfir 
málið.

Peningar á leiðinni
Straumur hóf að losa um eignir þegar halla tók undan fæti í 
haust. Fyrsta uppskeran ætti að skila sér í dag. 

Báðar Úrvalsvísitölurnar í Kauphöllinni fengu skell eftir þjóðnýtingu 
Straums á mánudag og hafa aldrei verið lægri í lok dags og í gær. 
Gamla Úrvalsvísitalan (OMXI15) endaði í 284 stigum en sú nýja 
(OMXI6)  endaði í tæpum 585 stigum. 

Straumur verður tekinn úr nýju Úrvalsvísitölunni í dag. Félögum í 
vísitölunni mun þó ekki fækka við það því færeyski bankinn Föroya 
Bank fer inn í skiptum fyrir fjárfestingabankann. Nokkur stærðar-
munur er á bönkunum. Á föstudag í síðustu viku var markaðsverð-
mæti Straums 17,7 milljarðar króna. Markaðsverðmæti færeyska 
bankans var hins vegar einn milljarður króna í lok dags í gær. 

Ú R V A L S V Í S I T Ö L U R  A L D R E I  L Æ G R I

Útlendingar hafa verið áhugalitlir 
um útboð ríkisvíxla- og bréfa en 
áhugi innlendra aðila hefur verið 
meiri. Þetta kemur fram í saman-
tekt Greiningar Íslandsbanka. 

Þar er vísað í yfirlit Seðlabanka 
Íslands yfir lánamál ríkisins, en 
þar kemur fram að útlendingar 
keyptu aðeins um 0,7 milljarða 
króna í útboði ríkisvíxla um miðj-
an febrúar, en alls voru 10 millj-
arðar króna seldir í útboðinu.

Þá héldu erlendir fjárfestar sig 
alfarið frá útboði tveggja lengstu 
ríkisskuldabréfaflokkanna, sem 
er í takti við takmarkaðan áhuga 
útlendinga á skuldabréfaflokkum 
með langan líftíma.   - bj

Útlendingar 
áhugalitlir
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„Við höfum lengi vitað af því að 
ábyrgðin gæti fallið á okkur. Hún 
kemur ekki á óvart,“ segir Þór-
dís Sigurðardóttir, stjórnarfor-
maður Teymis, um skuldabréfa-
flokk upp á 2,7 milljarða króna 
sem féll á félagið í kjölfar sölu 
Íslenskrar afþreyingar á Senu í 
síðustu viku. 
Engar skuldir fylgdu Senu til 
nýrra kaupenda og falla skuld-
bindingar á herðar Íslenskrar af-
þreyingar að skuldabréfaflokkn-
um undanskildum. 

Þórdís segir ljóst að skuldir 
Teymis hafi hækkað upp á síð-
kastið og eiginfjárhlutfallið sé 
mjög lágt. Þörf sé á fjárhagslegri 
endurskipulagningu.

Teymi, sem var afskráð í fyrra, 
tapaði 5,5 milljörðum króna á 
fyrri hluta síðasta árs. Skuldir 
námu 35 milljörðum króna og var 
eiginfjárhlutfall átján prósent.  

Teymi fundaði með kröfuhöfum 

í desember og þá lá fyrir að fé-
lagið gæti ekki staðið við allar 
skuldbindingar. Landsbankinn 
er stærsti kröfuhafi Teymis. 

„Ég hef reynt að halda Teymi 
saman og búa til áætlun sem geri 
kröfuhöfum kleift að fá allar sínar 
kröfur til baka. Ég er mjög bjart-
sýn á það,“ segir Þórdís.  - jab

Bjartsýn á horfur Teymis

ÞÓRDÍS SIGURÐARDÓTTIR

Guðrún Helga Sigurðardóttir
skrifar

Færeyska tryggingafélagið Føroyar, TF, ætlar að 
hefja starfsemi á íslenskum tryggingamarkaði fyrir 
lok þessa árs. Félagið hefur einkum áhuga á því að 
kaupa íslenskt tryggingafélag og hefur átt viðræður 
við VÍS, TM og Sjóvá í því skyni. Einnig kemur til 
greina að opna hér útibú, stofna nýtt tryggingafélag 
eða hefja beina sölu á tryggingum. Félagið kynnti 
þessi áform sín í gær.

Edvard Heen, framkvæmdastjóri Føroyar, segir 
að almenningur á Íslandi leiti nú eftir viðskiptum 
við fyrirtæki sem þeir geti treyst. TF vilji koma opið 
og heiðarlega fram og upplýsa Íslendinga um áhuga 
sinn og fyrirætlanir. Þetta sé félag sem hægt sé að 
treysta auk þess sem það geti boðið samkeppnishæft 
verð. Tryggingaverð sé heldur lægra í Færeyjum 
en á Íslandi. 

Heen segir að til greina komi að kaupa sig inn í 
tryggingafélag hér og það geti gengið hratt fyrir 
sig, eða hægt. Hugsanlega skýrist þetta eftir mánuð. 
Markmiðið sé hins vegar að hefja starfsemi innan 
árs. TF hafi lengi haft áhuga á því að færa út kvíarn-
ar erlendis og unnið að því nú í tvö ár að koma inn 
á íslenskan markað. Það hafi því ekki verið spurn-
ing um hvort heldur hvenær félagið myndi koma 
hingað. 

„Við erum ekki hér vegna kreppunnar eða til að 
koma á brunaútsölu heldur vegna langtímamark-
miða. Við teljum að rekstrarumhverfið hér sé svipað 
því sem við höfum í Færeyjum,“ segir hann.

Að baki TF stendur sterkt félag, að sögn Heen, þar 
sem hinn almenni tryggingataki í Færeyjum á um 
leið í félaginu, svipað og í Samvinnutryggingum hér 
áður fyrr. Heen segir að félagið standi fjárhagslega 
sterkt og vilji setja verulegt fjármagn í að kaupa sig 
inn á íslenska markaðinn. Hann segir að auðvitað séu 
einhver takmörk á því hvað félagið setji mikla pen-
inga í þetta en horfa verði á það í samhengi.

„Við getum verið að tala um verulega margar millj-
ónir í dönskum krónum,“ segir hann og telur eðli-
legt að TF kanni samstarf við íslenska banka um 
að koma inn í íslenskt tryggingafélag. Félagið hafi 

þegar hitt Gylfa Magnússon viðskiptaráðherra og 
hann hafi boðið Færeyinga velkomna. Þá hafi félagið 
átt í viðræðum við íslenska banka.

„Við erum ekki hér til að vera gráðug. Við erum 
með fé og erum tilbúin til að fjárfesta því að við 
teljum að Íslendingar verði fljótir að rífa sig upp 
úr kreppunni. Húsin verða hér áfram, bílarnir og 
skipin. Okkar markmið er að verða hluti af íslensku 
samfélagi,“ segir Heen.

VILJA OPIN SAMSKIPTI Edvard Heen, framkvæmdastjóri fær-
eyska tryggingafélagsins Føroyar, segir að félagið stefni að því að 
hefja starfsemi á íslenskum markaði fyrir árslok. Félagið vilji hafa 
opin og heiðarleg samskipti á íslenskum markaði og tilkynni því 
fyrirætlanir sínar nú.  MARKAÐURINN/ANTON BRINK

Traustir Færeyingar 
bjóða tryggingar
Færeyskt félag vill hefja hér starfsemi fyrir árslok. 
Markmiðið er að bjóða samkeppnishæft verð.

STEFNA STJÓRNVALDA TIL FRAMTÍÐAR?
Áherslur stjórnmálaflokkanna

FIMMTUDAGINN 12. MARS

Nánar á Viðskiptaþingi 2009 - Endurreisn hagkerfisins
Skráning og nánari upplýsingar á www.vi.is og í síma 510-7100

Alfesca -13,5% -23,8%

Bakkavör -7,0%  -30,5%

Eimskipafélagið 0,0%  -40,0%

Icelandair  -6,6%  -14,3%

Marel 4,7% -31,2%

SPRON  0,0% 0,0%

Straumur  -99,4%  -99,5%

Össur  -17,0%  -26,8%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.
Úrvalsvísitalan OMXI15 224
Úrvalsvísitalan OMXI6 584

 Vika Frá ára mót um

Heildarviðskipti með hlutabréf í 
Kauphöllinni námu sex milljörð-
um króna í febrúar. Veltan var 303 
milljónir króna á dag, sem er rúm-
lega tvöfalt meira en í janúar. 

Markaðsvísitala skráðra félaga 
var 192 milljarðar í lok febrúar. 
Úrvalsvísitalan stóð í 839,76 stig-
um og heildarvísitala aðalmark-
aðar í 468,02 stigum.

Heildarviðskipti með skulda-
bréf námu alls 193 milljörðum í 
febrúar. Það jafngildir 9,7 millj-
örðum á dag, sem eru mestu við-
skiptin frá október 2008.  
 - bj

Tvöfaldaðist 
milli mánaða

Skuldir ríkis og sveitarfélaga 
voru um 301 milljarður króna í 
árslok 2008, samkvæmt bráða-
birgðatölum Hagstofunnar um 
fjármál hins opinbera. Skuldirn-
ar námu sem svaraði 20,5 pró-
sentum af landsframleiðslu.

Í árslok 2007 var hrein peninga-
leg eign ríkis og sveitarfélaga 
um 11 milljarðar, og munurinn 
því 312 milljarðar króna, eða 
um 21,4 prósent af landsfram-
leiðslu.

Peningalegar eignir ríkis og 
sveitarfélaga námu 1.065 millj-
örðum króna í árslok 2008, en 
heildarskuldirnar voru 1.366 
milljarðar króna.

Tekjur hins opinbera voru 637 
milljarðar króna árið 2008, sem 
er aukning um tæplega 13 millj-
arða milli ára. Tekjurnar voru um 

43,5 prósent af landsframleiðslu, 
samanborið við 44,6 prósent árið 
áður.  - bj

Skuldir hins opinbera 
301 milljarður króna

SKATTAR Tekjur ríkis og sveitarfélaga 
jukust um tæplega 13 milljarða króna milli 
ára. MARKAÐURINN/STEFÁN

„Það vantar betri upplýsingar 
um íbúðaleigumarkaðinn,“ segir 
Svanur Guðmundsson, formað-
ur Félags löggildra leigumiðl-
ara. Samtökin eru rétt farin af 
stað en þau voru stofnuð fyrir um 
hálfum mánuði. 

Svanur segir aðstæður slíkar 
í dag að leigusamningum hafi 
fjölgað mjög mikið og séu þeir 
orðnir fleiri en kaupsamningar. 
Erfitt sé hins vegar að segja til 
um umfang íbúðaleigumarkaðar-
ins þar sem yfirsýn skorti nú um 
stundir þvert á þarfir. 

Hann segir upplýsingarn-
ar liggja á borðum yfirvalda, 

svo sem hjá sýslumanninum í 
Reykjavík, en erfitt að nálgast 
þær þegar þörf krefji.  

Samtökin horfa til þess að bæta 
úr upplýsingaskortinum, að sögn 
Svans. „Við viljum að þeir opin-
beru aðilar sem eiga að gera þetta 
vinni vinnuna sína,“ segir hann. 
Að sama skapi ætla samtökin að 
safna saman upplýsingum og 
koma þeim áleiðis til opinberra 
aðila til að bæta þar úr.  - jab

Litlar upplýsingar um leigumarkað

SVANUR GUÐMUNDSSON 
Félag löggildra leigumiðlara vill bæta 
upplýsingar um íbúðaleigumarkaðinn. M
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Lönd í kreppu (neikvæður hag-
vöxtur tvo ársfjórðunga í röð)

Lönd í kreppu (neikvæður hag-
vöxtur á síðasta ársfjórðungi)

Vísbendingar eru um viðvarandi 
samdrátt hjá sjö stærstu aðild-
arríkjum Efnahags- og fram-
farastofnunarinnar (OECD), 
samkvæmt mati sem birt var á 
föstudag. 

Bandaríska dagblaðið Wall 
Street Journal segir hagvís-
ana ekki hafa verið neikvæðari 
síðan í olíukreppunni um miðj-
an áttunda áratug síðustu aldar. 
OECD tekur fram að ekki sé 
útlit fyrir að viðsnúnings gæti 
í allra nánustu framtíð.  

Þá er tekið fram að sérstak-
lega hafi tekið að halla undan 
fæti hjá stærstu þjóðum heims 
sem standi utan við stofnun-
ina, svo sem í Brasilíu, Kína, 
Indlandi og í Rússlandi. Hafi 
þau dregist niður í svelg vegna 
alvarlegs samdráttar og minnk-
andi eftirspurnar hjá ríkustu og 

umsvifamestu þjóðum heims. 
Innflutningur hér dróst saman 
um 33 prósent eftir efnahags-
hrunið á milli fjórðunga á fjórða 
ársfjórðungi í fyrra en útflutn-
ingur jókst um 1,5 prósent.

Mælingu OECD á helstu hag-

vísum er ætlað að gefa upplýs-
ingar um stefnubreytingar í 
hagsveiflum til skemmri tíma og 
gefa vísbendingar um það hvort 
hagkerfi séu að vaxa eða drag-
ast saman. Stofnunin tók tölurn-
ar fyrst saman árið 1965.

Neikvæðir hagvísar
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ið erum í svolítið skrít-
inni stöðu. Við héldum í 
byrjun árs að búið væri 
að grípa til aðgerða sem 
dygðu til að koma fjár-

málageiranum fyrir horn. Nú er 
ljóst að svo var ekki,“ segir Edda 
Rós Karlsdóttir, hagfræðingur 
hjá Landsbankanum, um horfur 
í efnahagsmálum á heimsvísu. 

Edda Rós segir horfur enn 
slæmar og ekki sjái fyrir end-
ann á fjármálakreppunni í allra 
nánustu framtíð. Hún bendir á að 
eignaverð sé enn að lækka víða 
um heim og hafi það áhrif á fjár-
málastofnanir og raunhagkerfið. 

Það hafi skilað sér í viðvar-
andi skorti á trausti, erfiðleik-
um tengdum eignamati og háum 
áhættuálögum um heim allan. 

Edda Rós segir óvissuna 
helsta orsakavaldinn og séu þau 
tól sem áður hafi verið grip-
ið til ekki virk. „Ríkjandi hug-
myndafræði hefur víða verið sú 
að lækka skatta til að auka hag-
vöxt. Í raun má færa hagfræðileg 

rök fyrir því að nú eigi ríkið að 
eyða annaðhvort skattpeningum 
eða skila með hallarekstri, því 
einkaaðilar treysta sér ekki til 
þess á meðan eignaverð er enn að 
lækka,“ segir hún. „Þetta er and-
stætt við þá hagfræði sem hefur 
verið í gildi upp á síðkastið. Því 
getur verið erfitt að kyngja og 
menn ekki undirbúnir til að fara 
í slíkt,“ segir hún og bætir við að 
nú sé svo komið að ríkisstjórn-
ir stærstu landa heims verði að 
setjast niður og móta samræmdar 
aðgerðir gegn kreppunni.

BEÐIÐ EFTIR LEIÐTOGUM
Edda Rós segir menn bera mikl-
ar væntingar til leiðtogafundar 
tuttugu stærstu iðnríkja heims – 
G20-fundarins – þar sem forsætis-
ráðherrar og aðrir stjórnmálaleið-
togar hittast ásamt seðlabanka-
stjórum í Lundúnum í Bretlandi 
2. apríl næstkomandi. 

Þegar var byrjað að leggja lín-
urnar og hita upp fyrir fundinn 
á ársfundi Alþjóðaefnahagsráðs-
ins í Davos í Sviss í enda janúar 
og hafa menn lagt grunninn að 
því sem rætt verður um á leið-
togafundinum. 

„Þarna munu menn væntan-
lega ræða um regluverk og um-
gjörð sem hjálpar til við að verð-
meta eignir,“ segir Edda Rós. Hún 
telur sömuleiðis líklegt að rætt 
verði um samræmdar aðgerðir 
til bjargar bönkum og fjármála-
fyrirtækjum. 

Dökkar horfur  
í efnahagsmálum
Vísbendingar eru um 
að lengri tíma taki fyrir 
alþjóðlega markaði að 
rétta úr kútnum en 
spáð var í upphafi. Jón 
Aðalsteinn Bergsveinsson 
rýndi í nýjustu alþjóð-
legu hagspárnar og 
spjallaði við Eddu Rós 
Karlsdóttur, hagfræðing 
hjá Landsbankanum, 
um horfurnar.  

„ M a rgir  telja  að ba nka r 
séu meira eða minna með nei-
kvætt eigið fé um allan heim. 
Þá er spurningin hvort tækt sé 
að setja aukið eigið fé í fyrir-
tækin eða skera niður skuldir 
í anda þess sem hafi verið gert 
hér heima,“ segir Edda Rós og 
bætir við að menn deili um ágæti 
aðgerðanna. 

KRÖFUHAFAR TAKA SKELLINN
Fjármálasérfræðingar vestan-
hafs hafa upp á síðkastið rætt 
um að fara sænsku eða jafn-
vel finnsku leiðina til að bjarga 
fjármálafyrirtækjunum. Edda 
Rós vill ekki útiloka að menn 
velji aðrar leiðir. Þegar Svíar og 
Finnar hafi gert upp banka sína 
í norrænu fjármálakreppunum á 
fyrri hluta tíunda áratugar síð-
ustu aldar hafi aðstæður verið 
aðrar en nú og lánardrottn-
ar fengið allar kröfur greiddar. 
Því sé ekki að skipta nú. „Nú eru 
menn að gíra öll kerfi niður og 
þá gerist það sjálfkrafa að eign-
ir gufa upp á meðan skuldir sitja 
eftir líkt og hér. Þá má íhuga 
það alvarlega hvort kröfuhafar – 
skuldabréfaeigendur – eigi ekki 
að taka hluta skell síns og taka 
þátt í að borga brúsann,“ segir 
Edda Rós. Hún telur slíkt mögu-
lega geta gengið eftir án alvar-
legra eftirkasta fyrir alþjóðlegt 
efnahagslíf, enda séu allir kost-
ir slæmir. Hins vegar verði að ná 
alþjóðlegri sátt um aðgerðirnar. 

Hún segir sömuleiðis ljóst, að 
þótt aðgerðir sem þessar verði 
sársaukafullar fyrir skuldabréfa-
eigendur þá geti þær bundið enda 
á fjármálakreppuna fyrr en ella. 
„Þetta er spurning hvort menn 
vilja hryllilegan endi á kreppunni 
eða endalausan hrylling,“ segir 
hún. 

ALLT TEKUR ENDA
Edda Rós tekur undir með Ken-
neth Rogoff, prófessor í Harvard 
og fyrrum aðalhagfræðing Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins, að allar 
efnahagskreppur taki enda. Fjár-
málakreppur vari að meðaltali 
tæplega 2 ár þar til taki að sjá til 
sólar á ný. Atvinnuleysi vari oft 
lengur og tekur að meðaltal um 
4,8 ár að draga úr því. 

„Þetta fer allt eftir skilgrein-
ingum á kreppu. Ég hef tilhneig-
ingu til að skoða það út frá augum 
einstaklingsins og hef áhuga á því 
hvenær störfum tekur að fjölga 
á ný eftir samdráttarskeið. Sem 
hagfræðingur horfi ég hins vegar 
á hagvöxtinn,“ segir Edda Rós 
og bendir á að hér gegni nokk-
uð öðru máli en í öðrum löndum. 
Hagkerfið hér sé mjög sveigjan-
legt sem geti hagað seglum eftir 
vindi. Hún nefnir sem dæmi að 
einkaneysla hafi dregist mjög 
hratt saman á fjórða ársfjórð-
ungi í fyrra, eða um tæp 25 pró-
sent. „Það sést ekki í stórum hag-
kerfum,“ segir hún.

„Við getum ekki leyst kreppuna 
hér fyrr en botn er kominn í al-
þjóðlegu kreppuna. Við getum þó 
allt eins búist við að vera fyrst 
upp úr henni. En það gerist ekki 
fyrr en heimurinn hefur náð 
viðspyrnu,“ segir Edda Rós.

EDDA RÓS 
KARLSDÓTTIR 

Hagfræðingur hjá 
Landsbankanum telur 

að kreppunni ljúki 
ekki hér fyrr en það 
sjái til sólar í alþjóð-

legu efnahagslífi.

Eitt mikilvægasta verkefnið sem býður okkar nú er öflug 
uppbygging atvinnulífsins og atvinnutækifæra m.a. með 
aukinni nýtingu náttúruauðlinda til lands og sjávar. Grunn-
urinn að velferðarsamfélagi okkar er öryggi heimilanna og 
traust þeirra gagnvart framtíðinni. Atvinnuleysi skapar 
upplausn og óöryggi sem dregur allan mátt úr aukinni 
verðmætasköpun samfélagsins. Grunnstoðir íslensks atvinnu-
lífs eru sjávarútvegur, iðnaður og ferðaþjónusta. Á þeim 
greinum byggjum við önnur og fjölbreyttari atvinnutækifæri.

Gestir fundarins eru:
Árni Bjarnason, form. Farmanna- og fiskimannasambands 
Íslands og Halldór Halldórsson, yfirmaður hjá Alcan.

Boðið verður upp á kaffi og meðlæti, allir velkomnir.

Opinn fundur um atvinnumál miðvikudaginn 11. 
mars kl. 20 á kosningaskrifstofu Jóns í húsi Kraftvéla 
að Dalvegi 6 í Kópavogi.

Tryggjum Jóni Gunnarssyni 3. sætið í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins í suðvesturkjördæmi 14. mars nk.

Jón Gunnarsson
Alþingismaður

www.jongunnarsson.is
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EFNI BLAÐSINS

Evrópumál

MIÐVIKUDAGUR 11. mars 2009

Eftir að landsfundi Sjálfstæðisflokksins 
var frestað um tvo mánuði er eins og 

öll umræða um Evrópu hafi horfið. Fram 
að þeim tíma var kröftugt starf í málefna-
nefndum flokksins og sérstök Evrópunefnd 
hélt fundi um málið út um allt land. Hug-
myndin hafði verið sú að nefndin skilaði 
áliti fyrir landsfundinn. Síðan hefur nánast 
ekkert gerst í þessum málum. 

Samfylking taldi það stjórnarslitamál, 
ef Sjálfstæðisflokkurinn samþykkti ekki 
aðildarumsókn á landsfundi. Ingibjörg Sól-
rún sagðist ekki hafa verið að hóta neinu 
heldur væri sjálfhætt, ef flokkarnir gengju 
ekki í takt í málinu. Í kjölfarið myndaði 
Samfylkingin stjórn með VG og talar um 
að halda samstarfi áfram eftir kosningar. 
Evrópa er gleymd.

Sjálfstæðisflokkurinn hikaði
Fráfarandi formaður Sjálfstæðisflokksins 
var tregur til að taka af skarið í Evrópu-
málum. Sagðist telja landinu best borgið 
utan Evrópusambandsins (ES) en þó mætti 
ekki útiloka neitt. Sennilegast virtist að 
flokkurinn hefði valið framsóknarlega 
stefnu. Samþykkt að hefja mætti umræður 
með svo miklum skilyrðum að endurskrifa 
þyrfti stofnskrá ES til þess að þóknast 
mætti Íslendingum. 

Geir H. Haarde lýsti því yfir að nauðsyn-
legt sé að fá botn í umræðuna. Það er auð-
vitað rétt. Hann og margir fleiri virðast 

samt óttast að Sjálfstæðisflokkurinn muni 
klofna, ef tekin er ákveðin afstaða. Þess 
vegna sé skynsamlegast að beita þeirri 
aðferð að taka ekki eindregna afstöðu á 
annan hvorn veginn. Hópur innan flokksins 
sem nefndur hefur verið Heimastjórnar-
flokkurinn hefur tekið mjög einarða 
afstöðu gegn Evrópusambandinu. Ekki 
aðeins gegn þeirri Evrópu sem blasir við 
núna heldur líka þeirri Evrópu sem gæti 
orðið, því að hægt væri að breyta reglum 
Íslendingum í óhag.

Hvers vegna Evrópusambandið?
Meginástæðurnar eru tvær. Íslendingar 
þurfa efnahagslegan stöðugleika og þeir 
þurfa pólitískan stöðugleika. Þeir sem töl-
uðu háðslega um að þeir sem vildu losna 
við krónuna væru lýðskrumarar hafa látið 
minna í sér heyra að undanförnu en áður. 
Allir vita að hrun krónunnar hefur leitt af 
sér 10% atvinnuleysi, 20% verðbólgu, 30% 
eignatap og 40% hækkun skulda. Hluta-
bréfamarkaðurinn hefur fallið um 95%. 

Vextir eru enn þeir hæstu á byggðu bóli að 
frátöldu Zimbabve. 

Samt leyfa menn sér enn að tala um að 
í Evrópusambandinu sé ekki allt í besta 
lagi eins og að það sanni að Íslendingum sé 
betur borgið utan þess. Auðvitað er ekki allt 
í besta lagi. Í heiminum er dýpsta kreppa 
eftirstríðsáranna. Hins vegar eru engin 
dæmi um áföll af því tagi sem Íslendingar 
hafa lent í. Hér á landi lendir almenningur 
strax í feninu vegna þess að sjálfur gjald-
miðillinn brást. Um það þarf ekki að deila.

Þegar Bandaríkjamenn ákváðu að fara af 
landi brott með herlið sitt var ljóst að hinu 
nána sambandi Íslendinga og þeirra var 
lokið. Sambandi sem hafði verið grundvöll-
ur utanríkisstefnu Íslendinga frá stríðslok-
um. Að undanförnu hefur komið í ljós að hin 
grunnstoð samskipta við útlönd, Norður-
landasamvinnan, er líka farin að bresta. 

Íslendingar verða að ákveða hvar þeir 
vilja skipa sér í sveit í framtíðinni. Þar 
kemur ekkert annað til greina en Evrópu-
sambandið. Draumur VG um bandalag við 
Noreg kveikir í besta falli bros, í versta falli 
meðaumkun.

Og hikar enn
Sjálfstæðismenn sem hyggjast gefa kost á 
sér til forystu í framtíðinni hafa að undan-
förnu beðist afsökunar á því að hafa ekki 
verið árvökulli, meðan bankakerfið brotlenti 
á einkaþotu. Það er nauðsynlegt að fara með 
hreinskiptnum hætti yfir mistök í fortíðinni, 
fortíð þar sem gagnrýni og opinská umræða 
voru ekki vel liðin.

Aðeins eru tveir kostir í boði. Framtíð 
með krónunni, þar sem búast má við gengis-
fellingu með tilheyrandi eignaupptöku á 
nokkurra ára fresti. Krónu sem útlendingar 
óttast svo mjög að þeir munu aldrei vilja 
fjárfesta í íslenskum atvinnurekstri. Krónu 
sem býður upp á svo háa vexti að íslensk 
fyrirtæki geta ekki keppt við útlend. Krónu 
sem einangrar landið og ýtir ungu fólki af 
atvinnumarkaðinum. Þessari framtíð fylgir 
pólitísk eyðimerkurganga.

Hinn kosturinn er innganga í ESB og evr-
ópska myntbandalagið. Vextir og verðbólga 
verða eins og í nágrannalöndunum. Íslend-
ingar munu taka þátt í pólitískum ákvörðun-
um sem varða þjóðina um langa framtíð. 

Sjálfstæðismenn verða annaðhvort að 
velja annan hvorn þessara kosta eða benda á 
aðrar leiðir. Ekki humma og hía eins og þeir 
hafa gert heldur koma með annan trúverðug-
an kost. Þeir sem hika nú ættu strax að búa 
sig undir næstu afsökunarbeiðni til þjóðar-
innar.

Samfylkingin stillti Evrópusambandinu 
upp sem „sínu máli“ gagnvart Sjálfstæðis-
flokknum. Þá var það stjórnarslitamál. 
Þegar hún ákvað að fara í langtímasamstarf 
með Vinstri grænum varð hún ekki lengur 
trúverðugur kyndilberi Evrópu.

Kannski er málið svo stórt að það er 
stjórnmálamönnum ofviða. Líklega er rétt-
ast að kjósa um aðildarumsókn samhliða 
alþingiskosningum í vor. Samþykki þjóðin 
að sækja um aðild hafa ráðin þar með verið 
tekin af stjórnmálaflokkunum. Ef ekki 
væri það þjóðin sjálf sem hefði ákveðið að 
hér eigi að vera annars flokks þjóðfélag til 
frambúðar. 

Við eigum ekki að sækja um aðild að Evr-
ópusambandinu fyrir Samfylkinguna held-
ur fyrir framtíðina. Þeir sem vilja ganga 
til liðs við nágrannaþjóðirnar og ná þannig 
efnahagslegum og pólitískum stöðugleika 
eru ekki stuðningsmenn Evrópu heldur 
stuðningsmenn Íslands. Kjósum um aðildar-
umsókn og leyfum þjóðinni að tala. Ég 
treysti þjóðinni miklu betur til þess að taka 
rétta ákvörðun en stjórnmálamönnunum.

Í ESB fyrir Samfylkinguna?

BENEDIKT JÓHANNESSON 
framkvæmdastjóri 

Líklega er réttast að kjósa um aðildarumsókn 
samhliða alþingiskosningum í vor. Samþykki 
þjóðin að sækja um aðild hafa ráðin þar með 
verið tekin af stjórnmálaflokkunum.

Kannaðu rétt 
þinn til bóta
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Vegvísar í umræðu
Hörður Bergmann 

Það er rétt sem Gunnar Karlsson 
sagnfræðingur benti á, að beint 
lýðræði hefði líklega ekki forðað 
Íslendingum frá efnahagshruni, 
skrifar Hörður Bergmann. En það 
gefur ekki tilefni til að efast um 
gildi þjóðaratkvæðagreiðslu eða 
beins lýðræðis yfirleitt. 

Að íslenzkir sé lögmenn 
og sýslumenn á landi voru
Sigurður Líndal

Ekki er heimilt að skipa útlendinga 
í opinber embætti en álitamál 
er hvort það gildi einnig um 
tímabundna setningu í embætti. 
Sigurður Líndal, prófessor í lögum, 
reifar hvað fræðimenn á sviði 
stjórnskipunarréttar hafa skrifað 
um þessi mál og færir rök fyrir 
efasemdum sínum um að setning 
útlendings í embætti seðlabanka-
stjóra standist stjórnarskrá. 

Siðbótin síðari 
Finnur Þór Vilhjálmsson

Á Íslandi hefur sú afstaða verið ríkj-
andi lengi að valdsmenn taka þær 
ákvarðanir sem þeir vilja, óbundnir 
nema að því leyti sem þeir brjóta 
ekki himinhrópandi sannanlega 
gegn skráðum og skýrum laga-
ákvæðum, skrifar Finnur Þór Vil-
hjálmsson. Þessu þarf að linna, nú 
er kominn tími til að menn starfi í 
góðri trú. 

Framsókn horfir víst til 
vinstri
Einar Skúlason 

Framsóknarflokkurinn vill koma á 
vinstri stjórn eftir kosningar og það 
eina sem getur komið í veg fyrir 
það er viljaleysi vinstri flokkanna, 
skrifar Einar Skúlason. Hann frábið-
ur sér að frambjóðendur annarra 
flokka geri Framsóknarflokknum 
upp skoðanir. 

Eldhúsdagur er nýtt vikulegt fylgirit 
Fréttablaðsins sem leggur áherslu 
á umræðu og skoðanaskipti um 
stjórnmál og þjóðmál. Leitast verð-
ur við að birta vandaðar og upp-
lýsandi greinar um ýmis álitamál. 
Leitað verður eftir sjónarmiðum 
valinkunnra einstaklinga auk þess 
sem senda má gagnorðar greinar á 
netfangið greinar@frettabladid.is.  

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Garðyrkjunámskeið
Ræktun ávaxtatrjáa
Tvö kv. mán. 16/3 og 23/3 FULLBÓKAÐ
Tvö kv. mán. 30/3 og 6/4 kl. 19:00-21:30. 
Verð kr. 12.500.-
Matjurtaræktun
Tvö kvöld, þri. 17. og 24/3 kl. 19:00-21:30.
Tvö kvöld, þri. 31/3 og 7/4 kl. 19:00-21:30. 
Verð kr. 12.500.- 
Kryddjurtaræktun
Miðvikudaginn 11/3 kl. 17:00-18:30. 
Verð kr. 3.750.-
Ræktun berjarunna og -trjáa
Þriðjudaginn 17/3 kl. 17:00-18:30. 
Verð kr. 3.750.-
Klipping trjáa og runna 
Miðvikudaginn 18/3 kl. 17:00-21:30. 
Verð kr. 11.500.-
Ræktun í sumarhúsalandinu
Miðvikudaginn 25/3 kl. 17:00-21:30. 
Verð kr. 11.500.-

Leiðbeinendur:
Auður I. Ottesen, garðyrkjufr.
Jón Guðmundsson, garðyrkjufr.

Skráning og upplýsingar 

í síma 578 4800
og á www.rit.is

í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi

Embættisskipanir

Þessu skilyrði var aukið í Gamla sáttmála þegar 
hann var endurnýjaður árið 1302. Síðan var 

það ítrekað af ýmsu tilefni og arftaki þess er nú í 
2. mgr. 20. gr. stjórnarskrárinnar. Þar segir þetta 
meðal annars:

„Engan má skipa embættismann, nema hann hafi 
íslenzkan ríkisborgararétt.“ Samhljóða ákvæði var 
í 1. mgr. 16. gr. stjórnarskrárinnar frá 1920.

I. Túlkun fræðimanna
Ákvæðið er alveg skýrt um skipun embættis-
manna, en álitamál er hvort þetta gildi einnig um 
tímabundna setningu í embætti. Um þetta hafa 
fræðimenn á sviði stjórnskipunarréttar fjallað og 
hér skal vitnað til þeirra þriggja sem helzt koma 
við þessa sögu.

Fyrst er að nefna Einar Arnórsson, en hann 
segir þetta:

„b. Embættisgengi samkv. 16. gr. stjskr. hafa 
ríkisborgarar einir ... . Í 16. gr. stjskr. mun ein-
göngu með orðinu „embættismaður“ vera átt við 
þær stöður í almenningsþarfir sem konungur 
veitti 1874 ... . Setning um stundarsakir útheimtir 
eigi ríkisborgararétt samkv. 16. gr. stjskr., því að 
hún er ekki konungsveiting og hefir aldrei verið.“ 
(Ágrip af íslenzkri stjórnlagafræði [1927], bls 25. 
Þetta er ítrekað í útgáfu 1935 með breytingum og 
viðaukum eftir Bjarna Benediktsson, bls. 28.)

Bjarni Benediktsson segir þetta:
„Skilyrði fyrir því, að nokkurn megi skipa emb-

ættismann er, að hann hafi íslenzkan ríkisborgara-
rétt, 1. mgr. 16. gr. stjskr. ... . Heimilt mundi vera 
að setja mann í embætti, þó að hann fullnægði eigi 
þessu skilyrði, nema því aðeins, að hið gagnstæða 
væri boðið í þeim lögum, er sérstaklega eiga við 
um það embætti ...“. (Ágrip af íslenzkri stjórnlaga-
fræði II, 1940, bls. 79). Hann telur hæpið að miða 
við konungsveitingu, sennilegra sé að stjórnar-
skráin láti almenna löggjafanum eftir að mæla 
fyrir um hverjir skuli teljast embættismenn (bls. 
78).

Ólafur Jóhannesson segir:
„Í 2. mgr. 20. gr. stjskr. segir, að engan megi 

skipa embættismann, nema hann hafi íslenzkan 
ríkisborgararétt. ... Samkvæmt 3. gr. starfs-
mannal. [laga nr. 34/1954 um réttindi og skyld-
ur starfsmanna ríkisins] er íslenzkt ríkisfang 
almennt skilyrði fyrir skipun, setningu eða ráðn-
ingu í opinbera stöðu. Frá því skilyrði má þó 
víkja, ef telja má sérstaklega eftirsóknarvert að fá 
erlendan ríkisborgara til að gegna starfa til bráða-
birgða.“ (Stjórnskipun Íslands 1960, bls. 344-45; 
óbreytt í útg. 1978, bls. 338).

Í Stjórnarfarsrétti (1955) er þetta endurtekið 
með þeirri viðbót, að rétt hafi þótt að lögbjóða 
þetta skilyrði – um íslenzkan ríkisborgararétt 
– um ríkisstarfsmenn almennt og sé aðalreglan, 
að ekki skipti máli, hvort um skipun, setningu eða 
ráðningu sé að tefla. Frá því megi síðan víkja sam-
kvæmt því sem að ofan greinir (bls. 95).

II. Hugtakið embættismaður
Áður en lengra er haldið er rétt að huga nánar 
að því hvað felist í hugtakinu embættismaður. 
Einar Arnórsson vitnar til þess að miðað sé 
við stöður sem konungur veiti. Setning sé ekki 
konungsveiting og því sé ríkisborgararéttur ekki 
áskilinn. Bjarni Benediktsson telur á hinn bóginn 
að stjórnar skráin láti almenna löggjafanum það 
eftir að mæla fyrir um hverjir séu embættismenn. 
Ólafur Jóhannesson ræðir almennt um ríkisstarfs-
menn, en ekki embættismenn sérstaklega. Niður-
staða þeirra Einars Arnórssonar og Bjarna Bene-
diktssonar er sú, að ríkisborgararéttur sé ekki 
skilyrði fyrir setningu í embætti um stundarsakir 
nema lög mæli á annan veg. Ólafur Jóhannesson 
telur að almennt sé íslenzkt ríkisfang skilyrði 
fyrir skipun, setningu eða ráðningu í opinbera 
stöðu, en telur þó að víkja megi frá því og vísar 
þar til starfsmannalaganna 1954. Athygli vekur að 
hann greinir ekki á milli embættis, stöðu og starfs. 
Ljóst er þó að samkvæmt 2. mgr. 20. gr. stjórnar-
skrárinnar er ekki unnt að víkja frá skilyrðinu um 
ríkisfang við skipun í embætti þótt það megi gera 
við skipun, setningu eða ráðningu í opinbera stöðu. 
En þá þarf að skera úr því, hvað sé embætti.

Lög nr. 38/1954 voru fyrstu heildarlög um rétt-
indi og skyldur starfsmanna ríkisins og þá voru 
þeir flestir embættismenn. Síðan fjölgaði þeim 
smám saman; voru þeir ýmist fastráðnir eða laus-

ráðnir og embættishugtakið varð óljósara, en ekki 
er ástæða til að gera þessum þætti frekari skil.

III. Lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfs-
manna ríkisins

Í 6. gr. laganna er mælt fyrir um almenn skilyrði 
þess að fá skipun eða ráðningu í starf og í 4. tl. 
greinarinnar er þetta skilyrði tiltekið:

„4. Íslenzkur ríkisborgararéttur. Þó má ráða 
ríkisborgara frá öðrum ríkjum Evrópska efnahags-
svæðisins eða aðildarríkjum stofnsamnings Frí-
verzlunarsamtaka Evrópu eða Færeyjum til starfa 
með sömu kjörum og íslenzka ríkisborgara. Einnig 
má víkja frá þessu ákvæði þegar um er að ræða 
aðra erlenda ríkisborgara ef sérstaklega stendur 
á.“

Í upphafi 6. gr. er rætt um starf, en ekki vikið að 
orðinu embætti. Nánari skýring á þessum hugtök-
um er í 3. mgr. 1. gr. laganna. Þar segir:

„Ef ekki er annað tekið fram er með hugtakinu 
„starf“ átt við sérhvert starf í þjónustu ríkisins 
sem lögin ná til, en með hugtakinu „embætti“ er 
einungis átt við starf sem maður er skipaður til að 
gegna, sbr. 22. gr.“

Í 22. gr. er talið upp hverjir skuli teljast embætt-
ismenn og í II. hluta laganna eru sérákvæði um þá. 
Í 13. tölulið eru taldir forstöðumenn ríkisstofnana 
og ríkisfyrirtækja sem ekki hafa verið taldir upp 
í öðrum liðum og í lögum nr. 36/2001 um Seðla-
banka Íslands er rætt um embætti bankastjóra, 
sbr. 2. mgr. 23. gr.

Í greinargerð fyrir lögunum er tekið fram að 
hugtakið „embættismaður“ sé einkum notað vegna 
ákvæða 20. gr. stjórnarskrárinnar, en jafnframt 
skyldi stefnt að nánari skilgreiningu, þannig að til 
embættismanna teldust þeir einir sem kæmu að 
æðstu stjórn ríkisins og þeir sem héldu uppi lögum 
og reglu í þjóðfélaginu og sinntu öryggisgæzlu 
– lögreglumenn, fangaverðir, tollverðir og starfs-
menn almannavarna.

Þegar framangreindir fræðimenn birtu skrif 
sín töldust nálega allir ríkisstarfsmenn embætt-
ismenn og það breyttist ekki eftir gildistöku laga 
nr. 38/1954 þótt starfskjör breyttust smám saman. 
Skýr skil verða hins vegar við gildistöku laga nr. 
70/1996 með því að hugtakið embætti er afmark-
að og við það breytast að nokkru leyti forsendur 
þeirra fræðiskrifa sem vitnað hefur verið til.

Samkvæmt því sem nú hefur verið rakið er 
ljóst að undantekningin frá skilyrðinu í 4. tl. 6. gr. 
núgildandi starfsmannalaga á ekki við embætti 
sem þeir gegna sem taldir eru upp í 22. gr. En þá 
er enn óútkljáð það álitamál hvort setja megi tíma-
bundið erlenda ríkisborgara í embætti á Íslandi.

IV. Um setningu þegna erlendra ríkja í embætti á 
Íslandi

Sjálfur hef ég lýst efasemdum og eru rökin þessi:
1. Eins og fyrr segir var skipun í embætti 

ótímabundin allt til þess að lög nr. 70/1996 tóku 
gildi. Með gildistöku laganna var þeirri skipan 
breytt, þannig að hún er nú bundin við 5 ár, en 
framlengja má tímann eftir nánari reglum í lög-
unum. Skipunar tími dómara er þó ótímabundinn. 
Setning í embætti samkvæmt 24. gr. núgildandi 
starfsmannalaga var nýmæli, en hún getur staðið 
allt til tveggja ára. Að þessu leyti hefur dregið 
mjög saman með skipun og setningu og það styður 
þá skoðun að að íslenzkt ríkisfang sé skilyrði fyrir 
setningu í embætti.

2. Embætti eru bundin við æðstu stjórn ríkisins 
og öryggi þess. Og þá hljóta menn að taka afstöðu 
til þess hvort samrýmanlegt sé stjórnarskrá og 
fullveldi ríkisins að fela erlendum ríkisborgurum 
að gegna slíkum embættum þótt tímabundið sé. 
Má setja erlendan ríkisborgara í hvaða embætti 
sem er, t.d. hæstaréttardómara, ráðuneytisstjóra 
eða yfirmenn lögreglu.

3. Setning skal vera um stundarsakir eða til 
reynslu. Eðli málsins samkvæmt hljóta umsvif 
embættismanns sem hefur þessa réttarstöðu að 
vera takmörkuð. Samræmist það lögum að hann 
taki veigamiklar stefnumarkandi ákvarðanir?

4. Embætti seðlabanksstjóra eru meðal mikil-
vægustu embætta á Íslandi. Ekki verður annað 
ráðið af blaðafregnum en að hinum norska seðla-
bankastjóra sé ætlað að styrkja krónuna og endur-
skipuleggja bankakerfið. Hér er erlendur ríkis-
borgari settur til mikilvægra starfa sem bundin 
eru við íslenzka ríkisborgara samkvæmt 2. mgr. 
20. gr. stjórnarskrárinnar.

Þegar valdhafar ganga á svig við lög, þar á 
meðal stjórnskipunarlögin, eða höggva nærri 
þeim, jafnvel þótt tilgangurinn sé góður, er gjarn-
an vísað til fordæma þegar næst reynir á og áður 
en varir er stjórnskipanin gengin úr skorðum.

SIGURÐUR LÍNDAL
Prófessor í lögfræði

Að íslenzkir sé lögmenn 
og sýslumenn á landi voru

Beint lýðræði  og þjóðaratkvæði

Í fyrsta „Eldhúsdegi“ Fréttablaðs-
ins birtist greinin „Umræða á 

villistigum“ eftir Gunnar Karls-
son prófessor í sagnfræði. Honum 
virðist sitthvað vanhugsað í því 
sem berst frá mótmælavettvang-
inum og segist vilja „ … beina 
umræðunni inn á brautir sem eru 
vænlegri til árangurs“. Greinina 
má skoða sem hvatningu til að 
hafa uppi raunsæjar kröfur um 
lýðræði og stjórnarskrá. Það sem 
hér er sett á blað miðar að sama 
marki.

Gunnar bendir á að þjóðar-
atkvæði árið 2007 um spurningar 
eins og „Vilt þú að ríkisvaldið leggi 
meiri hömlur á starf íslenskra 
fjármálafyrirtækja? – og annað 
sem beindist að því að leggja bönd 
á útrásina hefði engu breytt. Og 
ályktar: „Útrásin hefði fengið 
ótvíræða traustsyfirlýsingu hjá 
þjóðinni. Beint lýðræði hefði engu 
bjargað“. Rétt er það, en gefur 
ekki tilefni til að efast um gildi 
þjóðaratkvæðagreiðslu eða beins 
lýðræðis yfirleitt. 

Að hafa sitt að segja 
Áhugi almennings á því að hafa sitt 
að segja um afgreiðslu mála vakn-
ar þegar um þau er deilt, efasemd-
ir hafa vaknað um hvert stefnir 
og jafnvel ótti um efnahagslegt 
öryggi. Nývakinn áhuga margra á 
beinu lýðræði og betri stjórnsýslu 
má vitaskuld rekja til reiði, von-
brigða og öryggisleysis; löngunar 
til að segja sitt eftir bitra reynslu. 
Það hlýtur að horfa til framfara 
að virkja þennan áhuga til að opna 
fleiri leiðir að beinu lýðræði, þar á 
meðal tímbærum þjóðaratkvæða-
greiðslum um örlagarík álitamál. 
Sem dæmi má nefna úthlutun afla-
heimilda, mál sem í aldarfjórðung 
hefur vakið ugg og reiði og aukið 
misskiptingu og öryggisleysi. 
Verkefni sem einmitt nú er brýnt 
að skipa með nýjum hætti. Skulda-
söfnun í skjóli kvótakefisins þarf 
nú að skoða frá nýju sjónhorni. 
Ríkið sem eigandi banka á nú veð 
í stórum hluta kvótans og fróðir 
menn telja vonlítið að útgerðar-
fyrirtæki geti nokkurn tíma greitt 
kröfur allt að 500 milljörðum. 

Það er margt líkt með tilurð þess 
skuldahala og þeim nýja sem þjóð-
inni er nú ætlað að burðast með. Í 
báðum tilvikum eru eignir þjóðar-

innar veðsettar og bankar rændir, 
verð og veð í viðskiptum skyldra 
aðila er blásið upp, hákarlar 
smjúga út úr skuldafeni með millj-
arða á hentugum tíma og loks eiga 
fyrirtækin ekki fyrir skuldum 
og hrópað er á ríkisaðstoð. Ekk-
ert pólitískt úrlausnarefni hefur í 
seinni tíð verið rætt jafn oft, lengi 
og ítarlega og réttlát stjórnun fisk-
veiða. Þótt skoðanakannanir hafi 
hvað eftir annað leitt í ljós and-
stöðu mikils meirihluta við þróun 
kvótakerfisins hefur grunnur þess 
ekki haggast. Það segir sína sögu 
um vanmátt þingsins við gæslu 
almannahags.

Skýrari skipting 
Gunnar gerir í grein sinni lítið 
úr kröfum um skýrari skiptingu 
ríkisvaldsins og bendir á að þing-
ið geti „ … haft gjörsamlega öll 
völd sem það vill gagnvart fram-
kvæmdavaldinu. Það getur rekið 
ráðherrana og valið sér nýja. Það 
getur breytt lagafrumvörpum 
stjórnarinnar eins og því sýnist, 
einnig fjárlögum sem ráða mestu 
um framkvæmdir ríkisins“. Víst er 
það rétt – og ef til vill getur róttæk 
endurnýjun á þingi leitt til rögg-
semi og ríkari ábyrgðartilfinn-
ingar í liðinu en við höfum vanist. 
Eftir þá makalausu vanrækslu 
við gæslu almannahagsmuna 
sem hefur verið að bitna á þjóð-
inni vetrarlangt er ekki að undra 
þótt margir vilji reyna að virkja 
og vekja löggjafarþing framtíðar-
innar með laga- og stjórnarskrár-
breytingum sem gefa því aukið 
vald og betri eftirlitstækifæri. Til 
dæmis með því að gefa þriðjungi 
þingmanna vald til að krefjast 
þjóðaratkvæðis um lagafrumvörp 
eins og gert er í Danmörku. Þar í 
landi er þessi réttur lítt notaður en 
talið er að tilvist hans eigi þátt í að 
vanda lagasetningu og auka tillit 
til minnihlutans. Og eftir næstum 
18 ára vald sama flokks til að skipa 
í embætti dómara hefur væntan-
lega vaknað áhugi á að breyta því, 
gera a.m.k. skylt að leita samþykk-
is meirihluta Alþingis á skipan 
hæstréttardómara.

Það er mikið til í eftirarandi 
fullyrðingu Gunnars Karlsson-
ar: „Skipting valdsins á milli auð-
valds og ríkisvalds er mikilvæg-
asta valdskiptingin, ekki skipting 
milli ólíkra þátta ríkisvaldsins“. 
Við getum haft áhrif á þá skipt-
ingu með vali okkar á fulltrúum 
á Alþingi – og með því að halda 
áfram að leita leiða að sannkölluðu 
lýðræði. 

Vegvísar í þjóð-
málaumræðunni 

HÖRÐUR 
BERGMANN
kennari og 
rithöfundur 



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

Félag þjóðfræðinga á Íslandi (FÞÍ) 
stendur fyrir draugaferð föstu-
daginn þrettánda mars næstkom-
andi en þá halda þjóðfræðingar og 
aðrir áhugasamir með Kristínu 
Einarsdóttur, aðjúnkt í þjóðfræði, 
í broddi fylkingar út í Gróttu þar 
sem sagðar verða draugasögur 
fram eftir nóttu. 

„Við byrjum á Kaffi Centrum 
klukkan 20 og bíðum þar til fært 
verður út í eyju eða til um 22.30. 
Við munum svo koma okkur fyrir 
í fræðasetrinu í Gróttu í kolniða-
myrkri en þar er allt til alls og 
svefnaðstaða fyrir 30 manns,“ 
upplýsir Kristín. Í setrinu verða 
sagðar draugasögur úr ýmsum 
áttum en auk þess verður fólk 
hvatt til þess að hleypa óttanum 

lausum. „Mig langar að fá fólk 
til að ræða óttann sem það hefur 
kynnst en flestir hafa einhvern 
tíman orðið myrkfælnir eða 
hræddir. Þá eru allir hvattir til 
að dusta rykið af eigin sögum 
og taka þátt í sagnaskemmtun-
inni. Við munum svo sitja þarna í 
hnapp og einbeita okkur að því að 
vera hrædd,“ segir hún sposk.

Kristín segir Gróttu einmitt 
rétta staðinn til að upplifa þann 
fiðring sem óttinn veldur. „Þarna 
er maður kominn út í eyju rétt við 
borgarmörkin og þegar flæðir að 
kemst fólk ekki í land. Þeir sem 
eru að farast úr myrkfælni geta 
þó komist yfir til klukkan rúm-
lega þrjú en öðrum er velkomið 
að gista. Um morguninn munum 

við svo halda út í vitann og skoða 
hann í þaula. 

En hefur orðið vart við reim-
leika í Gróttu? „Ég veit ekki hvort 
það sé beinlínis hægt að tala um 
það en hér bjó lengi vitavörður 
sem hét Albert. Þessi staður var 
honum greinilega kær og passaði 
hann vel upp á hann og þá sérstak-
lega varpið. Albert þessi fórst á 
leið sinni upp á Akranes og hefur 
aldrei fundist. Ég efast ekki um að 
hann fylgist með staðnum,“ segir 
Kristín. 

Ókeypis er fyrir meðlimi FÞÍ 
í ferðina en aðrir greiða 1.000 
krónur. Áhugasömum er bent á að 
senda tölvupóst á thjodfraeding-
ar@gmail.com.

vera@frettabladid.is

Óttanum hleypt lausum
Föstudagurinn þrettándi vekur ugg í brjóstum margra en hann er nú á næsta leiti. Félag þjóðfræðinga 
stendur í tilefni dagsins fyrir draugaferð í Gróttu og verða sagðar draugasögur langt fram eftir nóttu.

Kristín segir þátttakendur í ferðinni geta gist í fræðasetrinu í Gróttu en þeir sem eru að farast úr myrkfælni komast í land til kl. 
rúmlega þrjú um nóttina. FRÉTTABALAÐIÐ/GVA

HEIMATILBÚIÐ NESTI  er alltaf gaman að taka 

með sér í lengri ferðir. Það er svo miklu skemmtilegra 

að stoppa á einhverjum fallegum stað á leiðinni og 

borða það heldur en að fara í sjoppu.

UWAGA KIEROWCY

Nastepny kurs na prawo jazdy kategorii 
C i CE dla Polaków rozpocznie sie 13 
marca, jesli zbierze sie wystarczajaca 
liczba uczestników. Kurs bedzie 
tlumaczony na jezyk polski.

Tel: 5670300
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VISITICELAND.COM   er ferðavefur 

Ferðamálastofu. Á vefnum má meðal 

annars finna upplýsingar um gistingu, 

dægradvöl, náttúru og staðhætti.

Everest er hæsta fjall jarðar, alls um 8.844,43 

metrar yfir sjávarmáli. Fyrstu menn á tindinn voru 

Ný-Sjálendingurinn Edmund Hillary og nepalskur 

leiðsögumaður hans, Tenzing Norgay. Náðu þeir 

tindinum 29. maí 1953.

wikipedia.org

Tvö skútusiglinganámskeið 
verða haldin í vor á vegum 
íslenska fyrirtækisins Seaways 
ehf. í Göeck í Suður-Tyrklandi. 
Fyrra námskeiðið fer fram 13. til 
23. apríl og það seinna 23. apríl 
til 3. maí.

Námskeiðin eru ætluð þeim sem 
hlotið hafa bókleg skipstjórnar-
réttindi en þarna verður boðið 
upp á verklega kennslu á 45 feta 
skútu af gerðinni Jeanneau Sun 
Odyssey 45. 

Námskeiðin standa yfir í tíu 
daga og verður fjöldi nemenda 3 til 
6 á skútu. Siglt verður frá Göeck 
til Fimike á fyrra námskeiðinu og 
frá Fimike til Göeck á því seinna. 
Þátttakendur búa um borð meðan 
á námskeiðinu stendur, fá þjálfun 
í stjórnun seglskipa, beitingu segl-
búnaðar og vélar við ýmiss konar 
aðstæður og notkun siglingatækja 
svo eitthvað sé nefnt. Að nám-
skeiði loknu fá þáttakendur sem 
lokið hafa bóklegu prófi, réttindi 
til stjórnunar seglskipa, þó ekki á 
úthöfum. 

Stjórnandi námskeiðanna er 
Önundur Jóhannson flugstjóri einn 
eigandi Seaways Sailing en nánari 
upplýsingar er að finna á www.sea-
ways-sailing.com. - rat

Siglt í sólinni

Á fyrra námskeiðinu er siglt frá Göeck til 
Fimike og til baka á því seinna.

Félagarnir Hjalti Vigfús Hjaltason 
og Gísli Jónsson, sem báðir starfa 
hjá Arctic trucks, eru nýkomnir 
heim úr sögulegri ferð á Suður-
pólinn. Þeir óku, í félagi við aðra, 
fjórum sérútbúnum jeppum frá 
Arctic Trucks á pólinn en þetta er 
í fyrsta skipti sem fjórhjóladrifin 
farartæki ná því marki.  

Í ferðinni gegndu þeir hlutverki 
þjónustuaðila fyrir þátttakendur 
í gönguskíðakeppninni Amund-
sen Omega 3 ski race ásamt því 
að fylgja kvikmyndatökuliði og 
öðru fylgdarliði keppninnar á 

pólinn. Ferðin tók í heildina tæpa 
þrjá mánuði og býður árangurinn 
upp á ýmsa framtíðarmöguleika. 

„Við lögðum í hann frá Íslandi 
í lok nóvember og eyddum fyrstu 
þremur vikunum á rússnesku 
stöðinni Novo Airbase á norður-
strönd Suðurskautslandsins við 
undirbúning. Hlutverk okkar 
var, í samstarfi við forsvars-
menn keppninnar, að marka nýja 
keppnisleið. Við keyrðum upp á 
hásléttuna og fundum leið sem er 
tvisvar sinnum lengri en sú leið 
sem venjulega er farin. Á leiðinni 

rákumst við á mörg sprungusvæði 
sem við merktum kirfilega.“

 Að því loknu komu keppend-
ur á staðinn og gengu fyrstu 200 
kílómetrana til að aðlagast hæð-
inni. Þeim var síðan flogið á byrj-
unarreit keppninnar. Á meðan 
keppendurnir gengu keyrði Gísli 
á undan til að marka leiðina og 
koma fyrsta bílahollinu á staðinn. 
Ferðin tók tæpar tvær vikur. „Á 
þeim tíma held ég að ég hafi sofið 
í um það bil sex nætur,“ segir 
Gísli sem var að vonum úrvinda 
af þreytu. „Það gerði þó lítið til þó 

Söguleg ferð á Suðurpólinn
Tveir íslenskir ofurhugar óku nýlega sérútbúnum jeppum á Suðurpólinn en það er í fyrsta skipti sem slík 
farartæki ná því marki. Þeir gegndu hlutverki þjónustuaðila fyrir þátttakendur í gönguskíðakeppni.

Hjalti Vigfús 
Hjaltason og 
Gísli Jónsson á 
Suðurpólnum.

ER RAFGEYMIRINN TÓMUR?

HLEÐSLUTÆKI

12V 3,6A 12V 0,8A

Tilboð í mars
10% afsláttur af þessum tveimur tækjum

12V 3,6A 12V 0,8A
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að ég dottaði undir stýri þar sem 
allt var flatt í kring,“ segir hann 
sposkur.

Hjalti fylgdi svo í kjölfarið en 
varð fyrir því óláni að annar bíll-
inn í hans holli bilaði og þurfti að 
fljúga til hans nýjum millikassa. 
Á leið sinni lentu flugmennirnir í 
snjóblindu og skullu beint á ísinn. 
Flugvélin eyðilagðist en fjögurra 
manna áhöfn komst lífs af. Hjalti 
og fylgdarlið hans komu að slys-
inu og segir hann mikla mildi að 
ekki fór verr.

Norska liðið sem vann keppnina 
var um 18 daga frá byrjunarreit 
að pólnum sem er 800 kílómetra 
leið. Þangað voru keppendur og 
fylgdarlið sótt með flugvél en 
Hjalti, Gísli og hinir ökumenn-
irnir héldu keyrandi til baka. Sú 
ferð tók ekki nema átta daga. Leið-
in er um 2.400 kílómetrar og leiða 
menn líkur að því að um heimsmet 
sé að ræða.

Hjalti segir árangurinn mikinn 

sigur fyrir það íslenska hug-
vit sem býr að baki jeppunum. 
„Rússarnir hafa flogið inn alls 
kyns farartækjum í von um að þau 

muni leysa af hólmi dýr tæki eins 
og snjótroðara og flugvélar sem 
er notast við á pólnum en hingað 
til hafa önnur og betri ekki fund-
ist. Fólkið á staðnum hafði satt 
að segja ekki mikla trú á því að 
okkur myndi takast þetta en fylgd-
ist þó grannt með og var yfir sig 
hrifið að leiðangrinum loknum,“ 
segir Hjalti.

 „Umhverfisvitundin á staðn-
um er mikil og er sífellt verið að 
leita leiða til að draga úr meng-
um. Við notum vélar sem eru með 
allra síðustu mengunarstöðlum og 
eyða jepparnir um fimm til sex 
sinnum minna eldsneyti en þau 
farartæki sem fyrir eru á staðn-
um. Það má því segja að þarna séu 
framtíðartækifæri fyrir íslenskt 
hugvit,“ segir Gísli. Þeir Hjalti og 
Gísli halda myndasýninu úr ferð-
inni, í húsakynnum Arctic Trucks 
að Kletthálsi 3, miðvikudaginn 
18. mars klukkan 20 og eru allir 
velkomnir. vera@frettabladid.is

Þessi fallega mörgæs varð á vegi þeirra 
félaga.

Vonir standa til þess að jepparnir geti leyst dýrari farartæki sem notast er við á Suðurpólnum að einhverju leyti af hólmi.

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

NÆSTU FERÐIR JEPPADEILDAR ÚTIVISTAR:
Strútur - Hvanngil 14. - 15. mars

Landmannalaugar - jeppar og gönguskíði 27. - 29. mars
Grímsfjall 23. - 26. apríl

Útivist • Laugavegi 178 • Sími 562 1000 • www.utivist.is

Smiðjuvegi 34 - gul gata Kópavogi • Sími 544 5151 • biljofur@biljofur.is

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA FYRIR

BIFREIÐAVERKSTÆÐI



SAFFRAN  er fræni saffrankrókuss sem er lágvaxin planta af 

sverðliljuætt. Það er upprunnið í Suður-Evrópu og í Litlu-Asíu og 

hefur verið notað sem krydd og litunarefni en það gefur gulan lit. 

„Þetta er ítalskur fjölskyldustaður 
þar sem stílað er inn á fyrsta 
flokks matseld á góðu verði,“ segir 
Margrét Rósa Einarsdóttir eigandi 
veitingastaðarins Písa í Lækjar-
götu 6b. 

Tveir kokkar, þeir Úlfur Ugga-
son og Þorkell Garðarsson sjá um 
að elda kræsingarnar ofan í gesti 
staðarins sem opinn er frá klukk-
an sex á daginn. „Við ákváðum 
að byrja hægt enda opnuðum við 
í miðri kreppu í lok nóvember,“ 
útskýrir Margrét Rósa en þann 1. 
maí næstkomandi er ætlunin að 
staðurinn opni á hádegi. „Þá verð-
ur þetta kaffihús á daginn,“ segir 
hún og bætir við að staðurinn fari 
vel af stað enda hafi maturinn 
fengið góða dóma. 

Písa er í húsnæði sem áður 
hýsti kaffihúsið Ljóta andarung-
ann. „Við erum búin að lýsa stað-
inn og gera hann mjög notalegan,“ 
segir Margrét Rósa og telur mjög 
góðan anda ríkja í húsinu. Á efri 
hæðinni er gistiheimili þar sem 
hvert herbergi er með eigin sniði 

og allt stílað inn á notalegheit. List 
spilar stóran þátt í að mynda gott 
andrúmsloft á Písa en í innri sal er 
hálfgert gallerí þar sem í framtíð-
inni verða haldnar listasýningar.

En er ekki erfitt að standa í 

veitingarekstri á þessum tímum? 
„Það er ekkert erfiðara í dag en 
hefur verið,“ segir Margrét Rósa 
sem hefur unnið í þessum bransa í 
þrjátíu ár og sér einnig um rekstur 
Iðnó. solveig@frettabladid.is

Ítalskur fjölskyldustaður
Veitingastaðurinn Písa var opnaður í Lækjargötunni í lok nóvember á síðasta ári. Í notalegri stemningu 
er boðið upp á klassíska ítalska rétti. Allt frá carpaccio og risotto til canneloni og tiramisu.

Notaleg stemning er á ítalska veitingahúsinu Písa. Margrét Rósa undirbýr komu 
matargestanna með því að leggja á borð á björtum staðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í innri sal Písa hanga listaverk enda 
ætlunin að salurinn þjóni sem gallerí.

HVERFISGÖTU 6 • 101 REYKJAVÍK • SÍMI 562 2862 

SÍÐASTA VIKA LAGERSÖLU  70% AFSLÁTTUR AF ÖLLU

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Best geymda leyndarmál  

Íslands er Fiskbúðin Mos

Háholt 13-15 –milli Krónunnar og Mosfellsbakarís –Opið 10-19 alla virka daga 

Ferskur fi skur og fi skréttir
 Ragnhildur Sigurðardóttir mælir 

með Fiskbúðinni Mos 

Ýsa R/BL  1090 KR/KG

Ýsa M/Roði 890 KR/KG

Ýmsir réttir 1190 KR/KG
ATH  þetta er ekki tilboðsverð 

- þetta er okkar verð alla daga 

Réttur dagsins alla daga

990 KR
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Mazda 3 T Plus 1.6. 06/2006 Ekinn 
23þús. Sjálfskiptur, álfelgur. Verð 
2.290.000.- áhvílandi lán 1.626.000.-

Mazda 6 S/D TS 2.0 02/2005 Ekinn 
40þús. Sjálfskiptur, álfelgur, leður, sól-
lúga. Verð 2.290.000.- áhvílandi lán 
1.336.000.-

Dodge Durango SLT 5.2 01/2000 
Ekinn 76þús. Sjálfskiptur, leður, film-
ur, 7manna Verð 990.000.- TILBOÐ 
690.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

TOYOTA COROLLA VERSO 7 MANNA. 
Árgerð 2004, ekinn aðeins 64 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.930 þús 
TilboðVerð 1.550. þús Góð sumar og 
vetrardekk. Rnr.127301

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

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

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

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

VX 2006 Ekinn 22þ !
Toyota Land Cruiser 120 Vx, Sjálfskiptur, 
Loftpúðafjöðrun, Ekinn aðeins 22 þ.km. 
Nýskráð 08.2006 , Bensín 4.0L Notkun 
10-17L , Leður , Dráttarkúla, Hiti í 
sætum ofl. Glæsilegur jeppi ! 100% 
lán möguleiki. Verð aðeins 5.490þ (Ath 
listaverð er 6,6 m)

Sparneytinn dísel jeppi
VW Touareg R5 disel 3/2006. Ekinn 57 
þús. km. Sem nýr. VW brettakantar og 
sílsar. Key less Go. Loftpúðafjöðrun. 
Xenon. Premium Krikket leður. Ofl. 
Verð: 5.990 þús.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Enn óskum við eftir Hilux bifreiðum frá 
50.000 krónur og uppí 650.000 krónur. 
Bensín eða Dísel skoðum bæði ! Erum 
með kaupendur... Einnig óskum við 
líka eftir Land Cruiser 90 fyrir 700.000 
krónur og minna og sömuleiðis Land 
Cruiser 60 1986 árg og yngri. ATH erum 
að leita af bílum um ALLT LAND !

Óskum eftir Hiace bifreiðum frá árg 
1990 til 2000. Helst Bensín en skoðum 
Dísel líka ! 4WD eða 2WD skoðum 
bæði ! Erum með kaupendur... Einnig 
óskum við Carinu og Corollu Sedan 
árgerð 1997 og eldra. ATH erum að leita 
af bílum um ALLT LAND !

Óskum eftir MMC L200 Pallbílum frá 
árg 1997 til 2001 ! Frá 200.000 kr til 
600.000 kr. Erum með kaupendur.... 
ATH erum að leita af bílum um ALLT 
LAND !

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

(OF492) PORSCHE CAYENNE TURBO, 
árg.3/2003, ek.71þúskm, leður, lúga, 
fjarlægðaskynjarar, Einn með öllu og 
mjög vel með farinn!!! Tilboð 5990þús.
kr!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

SSANGYONG MUSSO 4cyl bensín 
Árgerð 1997 Ekinn 146 þ.km. 4 cyl 
bensín. Nýskoðaður, einn eigandi frá 
upphafi. Ný dekk. Gott eintak. Verð 390 
þús. S. 848 4490

Klár í slaginn
L150 fullbreyttur 39,5“ dekk, loftlæsing-
ar ofl. Verð 1450þ. Skipti á hippa eða 
fjórhjóli. S. 659 5938.

Hyundai Elantra, árg. 1998, 1600 
sjálfsk., nýskoð., ný tímareim, ekinn 
aðeins 93þ. Verð 390þ. Uppl. í síma 
896 1339.

!!! TILBOÐ 110 ÞÚSUND !!!
Skoda Felicia Station 97“ ekinn 95þ 
,sumar og vetrardekk bsk , fínn bíll 
uppls 857-7245

Til sölu toyota yaris árg.’05 ek 71 þ. 
beinsk 5 dyra álfelgur negld vetrardekk 
listav 1.120 tilboðverð 970 þús S. 868 
2352.

Tryllitæki
Pontiac Trans Am 96. Gullmoli. Mikið 
vélarafl. Flækjur. Ótrúlegt sánd innan 
og utan. 1,5 m.

Audi A1 ‘95 ek. 195þ. 4.0L bensín., ssk., 
leður, sk. ‘10. V. 680þ. Skoða skipti á 
Toyotu Previa, Hiace eða Transporter 
ekki eldri en ‘00. S. 894 3998.

SangYong familie jeppi til sölu með 
bilaðann gírkassa en góða vél. Góður 
í varahluti, verð samkomulag. S.892 
8262

Til sölu mjög fallegur og góður Suzuki 
Grand Vitara skr. des. ‘99. Nýsk. ‘09, 
ný naglad., ek 97þ., nýsmurður. 
Veðbandslaus. Verð 750þ. Ath skipti á 
ód. S. 844 1725.

Óska eftir ódýrum sjsk. bíl, má vera 
jepplingur. Ekki Opel eða Vw. S. 820 
7119.

Suzuki Fox breyttur fyrir 36“. Volvo 
vél, Willis hásingar . Tilboð óskast. S. 
695 5911.

 0-250 þús.

Sjálfskiptur - Tilboð 195 
þús!

Hyundai Accent árg. ‘99. 3 dyra. 
Sjálfskiptur. Ek. 120 þ. Smurbók. Ný 
smurður. Skoðaður 2010. Verð 195 þ. 
S. 891 9847.

Óska Eftir SUZUKI VITARA á verðbilinu 
0-250.000 þús. Sigurður s:8669134

Nissan Almera árg. ‘96 ssk., selst ódýrt. 
S. 891 9847.

 500-999 þús.

YFIRTAKA Á LÁNI Opel Safira árg 02, 
sjálfsk, ek 147 þús, verð 850 þús, mjög 
góður bíll, sími 8999968.

Ford Explorer 1997 sjálfsk ek 166þkm 
Gott eintak verð 490.000,- s 848-4490

 2 milljónir +

M. Bens cl 500 2000 árgerð ek aðeins 
74þkm Verð 3990.000,- skoða skipti Til 
sýnis og sölu á Bílasölu Íslands s. 510 
4900. / 848-4490.

Isuzu D-max disel 2007 ek aðeins 
28þkm sjálfskiptur með plasthúsi köst-
urum og krók fallegur pallbíll Verð 
2990.000,- skoða skipti s 848-4490

Hyundai Santa Fe disel 2005 ek aðeins 
59þkm sjálfskiptur með krókVerð 
2390.000,- skoða skipti uppl í síma 
848-4490

 Bílar óskast

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

Óska eftir sparneyttnum bíl. Hámark 
150 þús. Sendist á bill.oskast150@
gmail.com. Er á Suðurnesjum.

Alvöru afsláttur! Óska eftir lítið eknum 
sparneytnum konubíl fyrir allt að 250þ. 
með afslætti. S. 848 3147.

0-150þ.
Helst ekki eldri en árg. ‘98. Má þarfn-
ast lagfæringar eða skoðunar. S. 860 
6610.

Óska eftir bíl á 100 þ. 
stgr.

Óska eftir bíl á 0-100 þús. stgr. má 
þarfnast lagfæringa. S. 691 9374.

Staðgreiðsla í boði. 200-
500 þ.

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

 Jeppar

Musso 38“ ek. 155þ. árg. ‘00 
Undirvagnshækkaður. Læsingar, hlut-
föll. aukatankur, VHF, GPS, AT 405. álf., 
stillanlegir demparar 3“ púst. Fallegur 
og vel hirtur jeppi. Ásett verð 1,650,000 
S. Gunnar 659 7909.

 Sendibílar

 Fjórhjól

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

 Vinnuvélar

JCB 2cx Árg.07 til sölu.ekinn ca.400 
tíma mikið af fylgihlutum. ATH skipti á 
skotbómulyftara. UPPL. 840-0594

 Varahlutir

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‘00-
’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-’06. 
Nissan pickup/Almera ‘00-’06. VW/
skoda ‘00-’05. Mazda/Ford ‘00-’05. Kia, 
flestar gerðir. Chevrolet ‘05-’06. Citroen 
C2/C3 ‘02-’06. og fl. Kaupum bíla. Opið 
08-18. S. 565 3400 & 893 2284.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

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

Pajero 2,8 T.D árg 1996 til sölu í pört-
um + hedd.tryssa,altenator,startari og 
fl.fl af vélinni. Uppl.í S.6922970

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

 Viðgerðir

 Hreingerningar

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

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

Bílaþvottur fyrir þúsund krónur í 
Síðumúla 29. Upplýsingar í síma 893 
5634.

 Garðyrkja

trjáklippingar.is

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



 11. mars 2009  MIÐVIKUDAGUR6

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til 
trjáklippinga. Felli tré og klippi runna. 
Jónas Freyr Harðarsson, Gróður og 
Garðar . S. 697 8588.

 Bókhald

 Skattframtöl 2009
Tek að mér skattframtöl ein-
staklinga og rekstraraðila frá 
5.500 kr. Ég er viðskiptafræð-
ingur Cant.Oecon. Með mikla 

reynslu. Ódýr og góð þjónusta. 
Kíktu á www.skatt.is S:661-3703.

S. 661 3703. www.skatt.is

Skattframtöl. Bókhald og ársreikning-
ar rekstraraðila. hagstætt verð. s 892 
5784

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

FRAMTALSÞJÓNUSTA
Fyrir einstaklinga, einstaklinga með 
rekstur og félög. Bókhald, VSK uppgjör. 
Vönduð vinna - hagstætt verð - mikil 
reynsla. S. 517-3977. netf: framtal@
visir.is

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

 Fjármál

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

Skattframtal 2009. Einfalt framtal 
kr. 3.000. Framtalsþjónusta HR sími 
6634141.

 Búslóðaflutningar

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

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

 Vöruflutningar

Ódýrari flutningar. Tilboð á sendibíla-
þjónustu. S. 892 6363 og á www.
vefsida.is/skutlari.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetningum 

og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

RemontMax ehf.
Spörslum - Málum - 

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

www.flisarogmalun.is

Glerjun og gluggavið-
gerðir

Öll glerskipti - leitið tilboða. Glugga 
og hurðaþjónunstan sími 895 5511 
- smidi.is

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

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

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreins-
un, netvandræði leyst og uppfærslur. 
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

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

 Nudd

Whole body massage. S. 841 8529.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

Símaspáin.
+ draumaráðningar. Ný tækifæri, vinn-
an, fjármálin, ástarmálin, heilsan, fjar-
heilun. Spák. Yrsa. 9086414, 5535395 
(Visa/MC 173 mín.). Símat. 10-24 - 
Hringdu núna!

Í spásímanum 907 1111 er spákonan 
Sirrý. Framtíðin, ástin, heilsan, fjárm. 
Opið frá 17:00-24:00.

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

Ljósið s. 908 6060
Tarot, miðlun, fyrirbænir, trúnaður. 
Opið frá 12-23. S. 894 9228 Steinunn 
visa/euro

 Iðnaður

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

 Múrarar

Viðgerðir
Múrverk, flísar, gifs, steining og fl. utan 
sem innan. Alexa ehf s. 847 2209.

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

 Til sölu

STUBBASTANDAR
Bæði standar og á vegg. Standur ehf. 
S: 842-2535.

Þrjú 28“sjónvörp, verð st 20 þús. 
Ryksuga 5 þús, ísskápur 15 þús, gervi-
hnattadiskur og festingar 19 þús, sími 
8999968.

 Gefins

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

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900 
Trommusett kr. 49.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

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

 Óskast keypt

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

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

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbond, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

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

Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupum ýmislegt gamalt 
dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl.
Fríða frænka, Vesturgata 3, 

Opið mánud - föstudaga 12-18 

og laugard 12-14. 

S. 551 4730 & 864 2223.

Gullskartgripir-Gull
Kaupum til bræðslu allar tegundir gull-
skartgripa, gamla, nýlega, ónýta gegn 
stgr. demantar.is - Pósthússtræti 13 - S. 
699 8000 Magnús Steinþórsson.

Óska eftir að kaupa Argon rafsuðu, 
loftpressu, standborvél og hjólatjakk. 
Uppl. í s. 893 2000.

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

Óska eftir að kaupa 20 ft geymslugám. 
Uppl. í s. 897 6630.

Hringstigi óskast
Óska eftir hringstiga sem er c.a 2.90 m 
á hæð og hringmálið c.a 1.50 cm. Uppl 
í s. 845 7900.

 Tölvur

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

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

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

 Verslun

 Heilsuvörur

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

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

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

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

LR kúrarnir virka. 8 kg fóru á 3 vikum. 
Hressari og engin hungurtilfinning. s. 
662 5599.
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 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

- Heilunarnámskeið - 
Dáleiðsla - Bowen -

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

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

 Námskeið

AM/PM ! INTER-LINGUAL 
 LEARNING TECHNIQUE 

Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
16/3. & 10-11:30 AM start 13/4. Level 
II: 4 w Md-Frd; 10-11:30 AM & 7w: 
20-21:30; start 16/3 Level III: 10w: Tsd/
Thsd: 20-21:30: 28/4. Level IV:10w: 
Sat 14-16: 13/3. Ármúli 5, s.588 1169 
- www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Gefins

við erum 4 sætir hvolpar og viljum 
komast á gott heimili við erum blanda 
af borden colle og labrador upls í S: 
8473724 , 5571052

 Húsnæði í boði

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

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

íbúðir, lausar strax. Heimilistæki 
fylgja.

Allar frekari upplýsingar á 
heimasíðu okkar www.heim-

kynni.is

Nýjar 3ja og 4ra herb. 
íbúðir í Hfj.

Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og 

öll ljós
fylgja með.

Upplýsingar í síma 7727553

Góð 2ja her. íbúð í 109 
Rvk.

Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, gardínur og öll ljós.
Upplýsingar í síma 7727553

www.leiguherbergi.is

Gistiheimili - 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent. 

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. 
Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ 
og Funahöfða RVK. Long term 
rent. Kitchen, bathroom, 12SAT 
TV, laundry room. Price from 
35.000 ISK. Dalshraun HFJ & 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. 

www.leiguherbergi.is

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

120fm 4 herb. íbúð á neðri hæð 
Víkurbraut 3, Sandgerði. Lagtímaleiga. 
85þ. +ljós og hiti innif. Ískkápur og 
þvottav. í vaskahúsi. S. 699 4131.

3 herb. íbúð til leigu í Gyðufelli 2, 4 
hæð. Langtíma. Laus í endann Maí. 
90 þús. á mán. + hiti og rafm. Ekkert 
fyrirfram. S. 847 1386.

20 fm stúdíó í 200 Kóp. Selbrekka 20. 
Uppl. í s. 696 0502.

Nýleg glæsileg 67fm íbúð á vesturgötu 
101 rvk. Til Leigu frá 2.apríl 105þús 
innif. rafm+hiti til sýnis í dag milli 19-
21. 8685394

 Húsnæði óskast

Reglusöm, reyklaus og ábyrg ung kona 
óskar eftir 2 herb íbúð. Verðhugm. 
70-80 þús m/öllu. elinpetursdottir@
gmail.com

snyrtileg 2-3 herb íbúð óskast til leigu 
f kvk háskólakennara í 101, öruggar 
greiðsur - S s: 8683497

Óska eftir lítilli íbúð eða herbergi með 
sérbaði til leigu sem fyrst. Uppl. í s. 
695 4895.

Viltu selja íbúðarhús eða heilsárs sum-
arhús? Húsið þarf að vera 100 - 150 
m2, yngra en 5 ára og verður að vera 
flytjanlegt. Sendu okkur myndir og lýs-
ingu á húsinu á lyngholt@lyngholt.is

 Atvinnuhúsnæði

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

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við 
Suðurlandsbraut. Gott útsýni. Uppl. í 
s. 899 3760.

Iðnaðarbil/bátur
Til sölu 230 fm á 2 hæðum við Álfhellu 
Hfj. Verð 33,9 millj. Tek bíl, bát, sleða, 
fjórhjól upp í útborgun. Áhv. 22 millj. 
Uppl. í s. 849 9987 & 895 8299

Iðnaðarbil til leigu í Hafnarfirði, stærð-
ir frá 85 ferm. Hagstæð leiga. Uppl. 
8224200

Óska eftir skrifstofuhúsnæði til leigu 
eða kaups með amk. 3-4 skrifstofurým-
um. ca. 100-300 fm. Mynd og nánari 
uppl. sendist á: g@vortex.is

 Geymsluhúsnæði

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

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

www.geymslaeitt.is
Til leigu geymslur frá 5 til 17 m2. Allar 
með sér inngangi. Bretti á 2.900.- 
Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. 
Upphitað og vaktað. S: 564-6500

 Gisting

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

www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

 Atvinna í boði

Rennismiður
Rennismiður eða járniðnaðar-

maður vanur rennibekk óskast. 
Einnig vantar aðstoðarmann 

eða nema
Umsóknir sendist á thjon-
usta@365.is fyrir 15. Mars 

merkt: Rennismiður

Eldsmiðjan á 
Suðurlandsbraut

Yfirmaður í símveri Símsvörun, móttaka 
allra vafamála, kenna nýju starfsfólki. 
Vinnutími: Önnur hver vika fi-su: 17-22 
Hæfniskröfur: 25 ára aldurstakmark, 
reynsla í símsvörun. Reynsla af stjórnun 
æskileg. Laun: 1.635,- p.t. á kvöldin og 
1.784 um helgar Umsóknir aðeins á: 
http://umsokn.foodco.is

Snyrtifræðingur
Snyrtistofa óskar eftir snyrti-
fræðingi til starfa. Reynsla 

æskileg.
Áhugasamir sendið mail og 

ferilskrá á godsnyrting@gmail.
com

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í kvöld og 

helgarvinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Alþingi á að skila þjóðinni aftur því 
sem það tók af henni. Tugum þúsunda 
starfa við smábátaveiðar. Aðalsteinn 
Agnarsson.

Efnalaug óskar eftir starfsmanni í hluta-
starf seinni parts dags. Íslenskukunnátta 
er skilyrði. Uppl. í s. 864 6871. Verður 
að geta byrjað fljótlega.

Óska eftir lög. teiknara til að teikna 
viðbót á húsn, á sangjörnu verði . mjög 
einföld teikning. uppl í síma 8451425

Óskum eftir að ráða starfskraft til að 
sinna heimilisþrifum. viðkomandi þarf 
að vera vandvirkur, heiðarlegur og rösk-
ur. Um er að ræða 50% starfshlutfall. 
Upplýsingar í síma 820 8887.

Kaffi Zimsen
óskar eftir starfsfólki á aldrinum 18-30 
ára. Tekið á móti umsóknum á staðn-
um eftir kl. 18, Hafnarstræti 18, 101 
Rvk. Uppl. í s. 772 0388.

Vantar vanann smið og handlangara. 
Uppl. í s. 857 2158.

 Atvinna óskast

Sogsverk ehf.
Byggingarfyrirtæki, gerum allt 

inni sem og úti. Erum með 
stillasa, málum. Vinnum í 

Grímsnesi, Selfossi og Reykjavík. 
S. 893 7649.

Húsamiður óskar eftir vinnu eða sjálf-
stæðum verkefnum. S. 534 8555.

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

 Tilkynningar

Ice-Barter ????
Áttu inn hjá Ice-Barter??

Til að fá rétta aðila til að vinna 
í innheimtu á þessu máli, hef ég 
byrjað að safna saman aðilum 
sem eiga inni hjá Ice-Barter.
Þeir sem áhuga á að vera í 

þessum pakka sendi inn nafn, 
símanúmer og email á kvikk1@

simnet.is

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666. opið allan sólar-
hringinn

Yndislegar símadömur!
Símadömur Rauða Torgsins eru fjöl-
skrúðugur hópur sem elska daður 
og innileg símtöl við heita karlmenn. 
Hver þeirra verður vinkona þín í kvöld? 
Símar 908-6000 (símatorg) og 535-
9999 (kreditkort). Nánar á www.rau-
datorgid.is.

Samk. KK leitar tilbreyt-
ingar

Karlmaður leitar tilbreytingar með karl-
manni. Gefur upp símanúmer. Augl. 
hans er á Rauða Torginu Stefnumót, 
sími 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8700.

Tvær nýjar upptökur!
Annars vegar: ung kona með bjarta 
rödd í heitri og mjög hnitmiðaðri upp-
töku, upptökunr. 8403. Hins vegar: 
alveg frábærlega innileg og mjög opin-
ská upptaka konu sem svo sannarlega 
kann að njóta sín! Upptökunr. 8602. Þú 
heyrir upptökurnar hjá Sögum Rauða 
Torgsins í síma 905-2002 (símatorg) og 
535-9930 (kreditkort).

Djarfir órar kvenna!
Hér eftir mun Rauða Torgið Stefnumót 
líka samþykkja og birta þær fantasíur 
sem konur vilja hljóðrita fyrir karlmenn 
til að njóta. Konur: hljóðritið án hiks 
í síma 555-4321 (karlmenn, hljóðritið 
ykkar óra í s. 535-9922).

Til sölu

Málþing

Tilboð
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AUGLÝSING UM STYRKI ÚR 
  SJÓÐI ODDS ÓLAFSSONAR 
Stjórn Sjóðs Odds Ólafssonar auglýsir eftir umsóknum 
um styrki úr sjóðnum.  
Tilgangur sjóðsins er að styrkja: 

1. Rannsóknir á fötlun og fræðslu um hana. 
2. Forvarnir í þágu fatlaðra og endurhæfingu 

þeirra. 
3. Rannsókarverkefni á sviði 

öndunarfærasjúkdóma og fræðslu um þá. 
4. Forvarnir og endurhæfingu vegna 

öndunarfærasjúkdóma
5. Fatlaða til framhaldsnáms og rannsóknarstarfa. 

Umsóknir um styrki úr sjóðnum í samræmi við 
ofangreind markmið ásamt ítarlegum upplýsingum um 
umsækjendur og væntanleg verkefni ber að senda til 
stjórnar Sjóðs Odds Ólafssonar, Brynju Hússjóði 
Öryrkjabandalagsins, Hátúni 10, 105 Reykjavík. 
Leyfi Persónuverndar, Vísindasiðanefndar eða 
annarra siðanefnda skulu fylgja umsókn þar sem það á 
við.
Umsóknarfrestur er til  1. apríl  2009. 

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingar 
á deiliskipulagsáætlunum 

í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru 
hér með auglýstar tillögur að breytingum á 
deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

Bryggjuhverfi
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Bryggjuhverfi 
vesturhluta svæðis. Breytingin nær yfir allar lóðir 
við Tangarbryggju, lóðir við Naustabryggju 17-19 
og 31-33 og bílastæðalóð fyrir hús 15C og 16 við 
Naustabryggju. Gatan Tangarbryggja verður færð um 
40 metra í vestur og stækkar deiliskipulagssvæðið 
um 1,3 hektarar við þá breytingu. Atvinnuhúsnæði 
sem er á vestari hluta gildandi deiliskipulags mun 
víkja að stærstum hluta fyrir íbúðarhúsnæði og 
aðstöðu smábátahafnar. Við Tangarbryggju 22A 
verður afmörkuð lóð fyrir olíuafgreiðslu báta. Milli 
hverfis og núverandi atvinnusvæðis (Björgun) verður 
gerð jarðvegsmön grædd grasi og kjarri sem mun 
standa þar til fyrirtækið flytur af svæðinu.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna

Laugavegur 50, reitur 1.173.1
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir reit 1.173.1 
vegna lóðarinnar nr. 50 við Laugaveg. Í breytingunni 
felst m.a. hækkun á porti um fjörutíu sentimetra og 
jarðhæð í allt að þrjá komma einn metra. Einnig 
að setja megi flatan kvist á þak gamla hússins að 
norðanverðu og lyfta hluta af þaki að sunnan. Heimilt 
verði að hafa allt að fjórar íbúðir í húsinum og verslun 
og veitingastað á jarðhæð. Hámarksbyggingamagn 
ofanjarðar verði þrjú hundruð og sex fermetrar. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna

Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkur-
borgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga 
kl. 8:20 – 16:15, frá 11. mars 2009 til og með 22. 
apríl 2009. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu 
sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við 
tillögurnar skal skila skriflega eða á netfangið 
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs 
eigi síðar en 22. apríl 2009. Vinsamlegast notið 
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir 
með tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir 
innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 11. mars 2009 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Aðalfundur í Samkaupum hf.
Stjórn Samkaupa hf. boðar hér með til aðalfundar í félaginu 
fyrir rekstrarárið 2008.

Fundurinn verður haldinn miðvikudaginn 18. mars 2009 kl 15 í sal Verslunar-
mannafélags Suðurnesja að Vatnsnesvegi 14, 230 Reykjanesbæ.

Á dagskrá fundarins eru aðalfundarstörf samkvæmt 14. gr. samþykkta félagsins. 
Þá verður lögð fyrir fundinn tillaga um að félagið megi eignast og eiga allt að 
10% hlutafjár í félaginu í 3 ár.

Stjórn Samkaupa hf.

Tilkynningar



Hugsaðu um heilsuna
2  fyrir  1 
í mars
EFTIR KL. 16

•  Úrval heilsurétta til að njóta á 
staðnum eða taka með

•  Ljúffeng súpa dagsins, brakandi 
ferskur salatbar og heimabakað 
speltbrauð – lífrænt og gerlaust 

• Gómsætar og hollar kökur

• Veisluþjónusta fyrir öll tækifæri

• Fyrirtækjaþjónusta í hádeginu

• Ferskur safabar 

• Lífræn heilsuvöruverslun

Vertu Maður lifandi – gerðu nú matstofuna að þinni
TAKE AWAY eða borðað á staðnum

Nýttu þér frábært 2 fyrir 1 tilboðið hjá Maður lifandi, strax í dag

Komdu og njóttu úrvals heilsurétta á veitinga-
stöðum Maður lifandi allan daginn eða taktu 
hollan og góðan bita með heim.

Prófaðu – nýttu þér frábært 2 fyrir 1
tilboðið hjá Maður lifandi, strax í dag.

ÞRÍR STAÐIR
Borgartún 24

Hæðasmári 6
Fyrir ofan Smáralind

Hafnarborg, Hafnarfirði
Listasafnið Hafnarborg Strandgötu 34

Himnesk 
   hollusta

www.madurlifandi.is • Sími 58 58 700 

Hugsaðu um heilsuna 
 og vertu Maður lifandi

OPIÐ:  Borgartún og Hæðasmári v.d. 10–20, lau. 10–17.
Hafnarborg v.d. 11–19 (fim. til 21), lau. og sun. 11–17.
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Endurreisnin

Það er sagt að siðrof hafi orðið 
á Íslandi í aðdraganda Hruns-

ins. Siðbótar er þörf. Við þurfum að 
taka upp góða trú.

1. Góð trú
Góð trú er orðrétt þýðing á latneska 
hugtakinu bona fide. Sá sem hefst 
að í góðri trú tekur ákvarðanir að 
eigin frumkvæði og með einlægum 
ásetningi út frá því sem hann veit 
að öllu gættu, samkvæmt samvisku 
sinni, að er satt og rétt (eða sannast 
og réttast) í hverju máli.

Á Íslandi hefur önnur afstaða 
verið ríkjandi ákaflega lengi, eitt-
hvað á þessa leið: Valdsmenn taka 
þær ákvarðanir sem þeir vilja, 
alveg óbundnir nema að því eina 
leyti sem þeir brjóta ekki himin-
hrópandi sannanlega gegn skráð-
um og skýrum lagaákvæðum.

Þetta hefur ekki aðeins verið 
raunin með pólitíkusa heldur hafa 
ámóta viðhorf gegnsýrt íslenskt 
þjóðlíf almennt. Þar skipta mestu 
máli viðskiptalíf og hins vegar fjöl-
miðlun og önnur opinber umræða. 
Það er til barnslega einföld leið 
út úr því siðferðilega öngstræti 
sem þetta viðhorf hefur leitt þjóð-
ina í: að fólk ákveði að hafast að í 
góðri trú. Ég tek fram að ég er hins 
vegar ekki svo „barnslega einfald-
ur“ sjálfur að telja líklegt á næst-
unni að þetta verði algilt lögmál hjá 
öllum mönnum. Því miður.

Þess vegna er hér mikilvægur 
skilsmunur: Fyrir þá sem er með 
beinum hætti trúað fyrir hags-
munum annarra, t.d. pólitíkusa og 
bankamenn, eða eru í sambæri-
legri stöðu af öðrum ástæðum, t.d. 
fjölmiðlamenn, er það frumkrafa 
að þeir ræki störf sín og skyldur í 
góðri trú. Það neyðir enginn neinn 
til að bjóða sig fram í stjórnmál-
um til þess að fara með völd og 
áhrif í umboði almennings. Menn 
krefjast hárrar umbunar – og fá 
hana – fyrir að sinna störfum hjá 
fjármálafyrirtækjum að sögn til að 
varðveita og ávaxta eignir annarra. 

Þar fyrir utan eru fyrirtækin 
iðulega hluta félög á almennum 
markaði. Fjölmiðlar eru stundum 
nefndir hið fjórða vald, sem veita á 
hinum valdgreinunum aðhald. Því 
fylgir siðferðileg ábyrgð. Hvað sem 
öðru líður er óumdeilt að fjölmiðlar 
hafa mikil áhrif – og margir segja 
úrslitaáhrif –  á skoðanamyndun 
almennings.

Ég læt nægja að taka dæmi af 
þessum þremur sviðum. Vitaskuld 
mætti telja til fleiri. Krafan um að 
menn í þessum stöðum hafist að í 
góðri trú ætti að vera sjálfsögð. Hún 
verður það vonandi sem fyrst.

Það liggur í hlutarins eðli að 
engir, hvorki dómarar, kjósend-
ur, hluthafar né þeir sem nota fjöl-
miðla, geta „hankað“ mann á því 
út af fyrir sig að hafa ekki farið 
eftir samvisku sinni ef maðurinn 
sjálfur staðhæfir annað. Þegar allt 
kemur til alls eiga menn það aðeins 
við sjálfa sig að ákveða hvort þeir 
vilji hafa góða trú í heiðri. En ef 
þeir gera það ekki vil ég halda því 
fram að þeir viti upp á sig skömm-
ina, óháð allri sjálfssefjun og rétt-
lætingu út á við.

Þó það sé ekki hægt að „hanka“ 
menn og láta þá sæta utanaðkom-
andi ábyrgð eða viðurlögum fyrir 
að vera í vondri trú leysir það þá 
ekki frá því að vita sjálfir upp á sig 
skömmina. Um leið er þetta forsend-
an sem ég vil gera fyrir umfjöllun 
minni: hún getur ekki átt við sið-
leysingja. Ég vil hins vegar leyfa 
mér að gera ráð fyrir því að áhrifa-
menn á Íslandi, bæði í stjórnmálum 
og annars staðar, séu almennt ekki 
siðleysingjar, eins misjafnir og þeir 
annars eru. Ef einhver fellir sig 
ekki við þessa forsendu er svo sem 
ekkert um það að segja. En sá sami 
er þá greinilega töluvert svartsýnni 
en ég á stöðu íslensks samfélags.

2.„Dómarinn sá það ekki!“
Jón Ormur Halldórsson skrifaði eitt 
sinn pistil í Fréttablaðið þar sem 
hann lýsti „hægindastólskenningu“ 
bresks háskólaprófessors sem hafði 
kennt honum. Sá þóttist hafa merkt 
að þegar nýlendur breska heims-
veldisins öðluðust sjálfstæði á 20. 
öld hefði lýðræði helst fest í sessi 
þar sem arfleifð Breta hafði skilið 
eftir sig krikket sem þjóðaríþrótt. 

Þar sem fótbolti var á hinn bóginn 
þjóðaríþróttin hafði allt farið í bál 
og brand og þjóðirnar síðan verið 
ofurseldar byltingum og borgara-
styrjöldum.

Prófessorinn benti á að krikk-
et byggðist á því að menn virtu að 
eigin frumkvæði reglur og siðvenj-
ur leiksins og gengjust af sjálfsdáð-
um við brotum. Fótbolti væri á hinn 
bóginn leikur þar sem menn gengju 
hverju sinni eins langt og dómar-
inn leyfði – og iðulega lengra ef þeir 
héldu að hann sæi ekki til – og ekki 
tíðkaðist að viðurkenna brot sín. 
Prófessorinn spurði loks eitthvað 
á þá leið hvort verið gæti að ólík 
siðferðileg áhrif þjóðaríþróttanna 
tveggja hefðu skipt sköpum um 
muninn sem var á gengi þjóða sem 
aðhylltust hvorn leikinn um sig.

Því má skjóta inn að það er reynd-
ar annað vitni um höfuðþýðingu 
siðareglna í krikket að í Bretlandi 
er alþekkt orðatiltæki til um það að 
haga sér ósiðlega. Þá er einfaldlega 
sagt um það sem viðkomandi gerði: 
It’s not cricket! Allir þar skilja 
undir eins hvað átt er við: maðurinn 
var ekki í góðri trú. Ég ætla ekki 
að fjölyrða neitt um áhuga Íslend-
inga á fótbolta. En meðan Bretar 
segja að eitthvað sé ekki krikket 
er viðkvæðið á Íslandi hins vegar: 
Dómarinn sá það ekki!

Í hinni almennu lýsingu á fót-
boltasiðgæði hér framar ætti hver 

að geta séð algera hliðstæðu við 
það sem tíðkast á vettvangi stjórn-
mála og viðskipta hér á landi. Dæmi 
um þetta? Þarf að telja þau upp? Á 
undanförnum vikum og mánuðum 
hefur þjóðin sýnt með afgerandi 
hætti í búsáhaldabyltingunni við-
bjóð sinn og vanþóknun á hátterni 
valds- og viðskiptamanna undanfar-
in ár. Ef höfð eru í huga þau skýru 
og fordæmalausu skilaboð held ég 
að óhætt sé að sleppa upptalning-
unni. Dæmin eru lýðum ljós, þeim 
sem á annað borð vilja sjá þau.

3. Kaldlyndið
Ég held að eitt orð nái ágætlega yfir 
það viðhorf, þann skort á góðri trú, 
sem endurspeglast í mörgum gjörð-
um íslenskra valdhafa og viðskipta-
manna undanfarin ár: Kaldlyndi. 
Það felur í stystu máli í sér and-
stæður einkenna á góðri trú. Það er 
beiting valds með aðra hagsmuni í 
huga en réttlætið hrópar á. Það er 
viðhorfið um alræði valdhafans.

Einn af íslensku óligörkunum ku 
hafa lýst olnbogarými sem hann 
taldi sér bera þannig: Ég á ‘etta og 
ég má ‘etta. Ráðherrar komu glott-
andi í viðtöl og „rökstuddu“ gífur-
lega umdeildar embættisfærslur 
með þessum hætti: Ég ræð.

Þetta voru einkunnarorð kald-
lyndisins. Ég á, ég ræð. Ég er ekki 
að persónugera eitt eða neitt. Og mér 
er sjálfum ekki í nöp við nokkurn af 

þeim sem áttu þátt í að skapa og við-
halda ástandinu eins og það var. Ég 
held að fæstir hafi reyndar nokkuð 
persónulega á móti þeim.

En: öfugt við það sem sumir 
fyrrverandi æðstuprestar þeirra 
vilja nú halda fram verða atburð-
ir í mannlegu samfélagi ekki nema 
af mannavöldum. Og ástandið varð 
vissulega svona. Það ástand sköp-
uðu engir aðrir en valdhafar og 
áhrifamenn á þeim tíma. Þeir bera 
að sama skapi ábyrgð á því, hver og 
einn í réttu hlutfalli við völd sín og 
áhrif þá. Þeir létu undan kaldlyndi 
sínu. Fyrir það – og hugsanlega 
aðeins það – hefur þjóðin nú, eftir 
langa mæðu, fengið nóg af þeim.

4. Alltaf pláss við plóginn
Ég veit ég sagði í byrjun að efni 
greinarinnar ætti bara við um 
menn í áhrifastöðum. Að það væri 
frumkrafa að þeir hefðust að í góðri 
trú og segðu satt en kannski væri 
barnsleg einfeldni að leyfa sér að 
vona að allir menn, eða þó ekki væri 
nema bara við hér í örsamfélaginu 
Íslandi, gerðu hið sama. En maður 
skyldi aldrei segja aldrei.

Hvað rúmar stærsti loftkastalinn 
marga skýjaglópa? Svarið? Það er 
pláss fyrir alla.

Ítarlegri útgáfa greinarinnar er á 
bloggsíðu höfundar, finnur-
vilhjalmsson.blogspot.com.

Siðbótin síðari 

Evrópumál

Skúli Helgason, frambjóðandi í 
prófkjöri Samfylkingarinnar í 

Reykjavík, sá ástæðu til að gera 
formanni Framsóknarflokks-
ins upp skoðun í grein í Frétta-
blaðinu mánudaginn 9. mars. Þar 
heldur Skúli því fram að formað-
ur Framsóknarflokksins hafi til-
kynnt opinberlega að flokkurinn 
væri opinn í báða enda í hugsan-
legum stjórnarmyndunarviðræð-
um að loknum kosningum. Skúla 
til upplýsingar og kannski hugar-
hægðar, þá lýsti formaður Fram-
sóknar þeirri skoðun sinni í við-
tali við mbl.is þann 5. mars sl. að 
hann vonaðist eftir vinstri stjórn! 
Það eina sem gæti komið í veg 
fyrir myndun hennar væri skort-
ur á vilja hjá vinstri flokkun-
um. Hann ítrekaði síðan að hann 
myndi alltaf setja vinstri stjórn 
sem fyrsta kost. Hið sama sagði 

Eygló Harðardóttir, þingmaður 
og ritari Framsóknarflokksins í 
viðtali á Morgunvaktinni á Rás 1 
þann 23. febrúar. 

Á flokksþingi framsóknar-
manna í janúar var ítrekað fagn-
að þegar ræðumenn töluðu hver 
á fætur öðrum um að gefa Sjálf-
stæðisflokknum frí frá lands-
stjórninni. Það var einmitt á þeim 
grundvelli sem Framsóknarflokk-
urinn bauðst til að verja minni-
hlutastjórn vinstri flokkanna falli 
fram að kosningum í lok apríl.

Annars ætti Skúli að hafa 
reynslu af því að vera opinn í 
báða enda eftir að hafa kúrt undir 
sömu sæng með „höfuðóvini“ 
Samfylkingarinnar, Sjálfstæðis-
flokki vorið 2007. Þá var kátt í bæ 
Samfylkingar og Skúli tók fullan 
þátt í því, þótt gamanið ætti eftir 
að kárna eins og flestir þekkja. 
Nú lætur Skúli eins og hann hafi 
aldrei í dyngju sjálfstæðismanna 
komið. Hann ætti því fremur að 
líta í sinn eigin Samfylkingar-
barm heldur en að gera fram-
sóknarmönnum upp skoðanir í 
þessum efnum.

Framsókn horfir 
víst til vinstri 

EINAR SKÚLASON
Frambjóðandi 
Framsóknarflokksins

FINNUR  ÞÓR
VILHJÁLMSSON 
lögmaður
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Atvinnuleysi mældist 6,9 prósent 
í janúar innan þeirra 30 ríkja sem 
aðild eiga að Efnahags- og fram-
farastofnuninni (OECD), sam-
kvæmt tölum sem birtar voru í 
vikunni. Þetta er 8,3 prósenta 
aukning á milli mánaða en 1,3 
prósent frá sama tíma í fyrra. Af 
einstökum hagsvæðum mældist 
atvinnuleysi 8,3 prósent á evru-
svæðinu en 8,1 prósent í Banda-
ríkjunum. Aukningin er innan 
allra aðildarríkjanna að Japan 
og Mexíkó undanskildum en þar 

dróst atvinnuleysi saman um 
4,3 til 4,6 prósent milli mánaða.  
Mesta atvinnuleysið var á Spáni, 
eða 14,8 prósent. 

Tölur um atvinnuleysi hér eru 
ekki í upplýsingum OECD. Það 
mældist 6,6 prósent í mánuðin-
um, samkvæmt Vinnumálastofn-
un, sem er 32 prósenta aukning 
frá í desember. Tölur sem þessar 
hafa ekki sést síðan í janúar  1995 
en þá var atvinnuleysi 6,8 prósent. 
Á sama tíma í fyrra stóð atvinnu-
leysi í einu prósenti.  - jab

SÓTT UM VINNU Fólk á leið úr atvinnu  -
miðlun í Madríd á Spáni. Atvinnuleysi var 
þar mest innan aðildar ríkja OECD í janúar, 
eða 14,8 prósent. MARKAÐURINN/AP

Atvinnuleysi eykst

Stjórn Alþjóðabankans greindi frá 
því á sunnudag að útlit sé fyrir að 
hagvöxtur muni dragast saman á 
árinu og muni milliríkjaviðskipti 
fylgja með niður í svelginn.

Bankinn gefur spána út fyrir 
fund fjármálaráðherra tuttugu 
umsvifamestu iðnríkja heims, sem 
haldinn verður í Lundúnum í Bret-
landi um næstu helgi.

Bandaríska dagblaðið New York 
Times, sem segir þetta dekkstu 
hagspá sem sést hafi það sem af 
er ári, hefur eftir hagfræðingum 
bankans að þessir tveir þættir hafi 
ekki fylgst að síðan á árum seinni 
heimsstyrjaldarinnar. Síðan þá 
eru liðin rúm sextíu ár.  

Alþjóðabankinn dregur upp afar 
dökka mynd af horfum heimshag-
kerfisins, segir að áhrifanna muni 
gæta langt út fyrir það sem áður 
var talið. Talið er til að undirmáls-
kreppan, sem hófst fyrir tveim-
ur árum með vanskilum banda-
rískra fasteignalántakenda, hafi 
undið svo upp á sig að nú bíti hún 
af krafti í þá sem síst skyldi, fá-
tækustu þjóðir heims í Suður-Am-
eríku, Afríku og í SA-Asíu. 

Þá kemur fram að ekki megi úti-
loka að alþjóðlegar lánastofnanir 
á borð við Alþjóðabankann og Al-
þjóðagjaldeyrissjóðinn muni ekki 
hafa burði til að koma öllum þeim 
til hjálpar sem leiti ásjár þeirra.

Blaðið segir Robert B. Zoellick, 
forstjóra Alþjóðabankans, hafa 
mælst til þess að ríkustu þjóð-
ir heims taki höndum saman til 
hjálpar þeim sem minna megi sín 
og mæli hann með því að ríkustu 
þjóðir heims sammælist um 

stofnun bjargráðasjóðs til handa 
þeim fátækari, sem þau geti sótt 
í til stuðnings fyrirtækjum í nauð-
um. Verði draumar Zoellicks að 
veruleika munu ríkustu lönd heims 
leggja ákveðna upphæð í sérstak-
an sjóð, um 0,7 prósent, af þeirra 
eigin björgunarpakka.

Líkur eru á að nokkur lönd í 
Mið- og Austur-Evrópu, svo sem 
Pólland, Ungverjaland og Tékk-
land, geti sótt sér fé í sjóðinn. Þessi 
lönd hafa orðið fyrir verulegum 
skakkaföllum vegna samdráttar í 
útflutningi til Vestur-Evrópu sam-
hliða því að aðgangur landanna að 
fjármagni hefur lokast. 

ROBERT B. ZOELLICK Forstjóri Alþjóða-
bankans hefur viðrað hugmyndir um stofn-
un sjóðs handa fátækustu ríkjum heims 
sem þær ríkustu leggi í. Innlegg þjóðanna 
er lítið brot af þeim björgunarpökkum sem 
þær samþykkja til bjargar eigin skinni.  

MARKAÐURINN/AP

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

MIKILL FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR

BEINT FRAKTFLUG – 24 ÁFANGASTAÐIR
Í EVRÓPU, BANDARÍKJUNUM OG KANADA.
WWW.ICELANDAIRCARGO.IS
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Fyrirtæki geta varið stöðu sína vegna eigna eða 
skulda fyrir áhættu vegna gengisbreytinga með 
framvirkum samningum. Þannig getur til dæmis 
fyrirtæki í innflutningi séð sér hag í því að verj-
ast geti það keypt vörur nokkru áður en greiða þarf 
erlendum birgjum.

Ef fyrirtækið tekur inn vörur en þarf ekki að 
greiða fyrr en mánuði síðar fylgir því talsverð 
áhætta. Breytist gengið getur fyrirtækið annað 
hvort greitt minna eða meira fyrir vöruna, eftir 
því hvort krónan styrkist eða veikist.

Þá getur borgað sig fyrir fyrirtækið að verja sig 
fyrir þessari áhættu, að hluta eða öllu leyti. Það má 
gera með því að gera framvirka samninga við fjár-
málastofnanir um kaup á ákveðinni upphæð í er-
lendum gjaldmiðli, á fyrirfram ákveðnu gengi og 
fyrirfram ákveðinni dagsetningu. Einnig er hægt 
að semja um kauprétt á ákveðinni upphæð.

Svipaðri aðferð er einnig beitt við kaup á verðbréf-
um. Þá getur fjárfestir samið um sölurétt á verð-
bréfunum á ákveðnu verði og þannig takmarkað 
fyrirfram hugsanlegt tap af fjárfestingunni.

Varin staða

Firma Consulting er óháð ráðgjafafyrirtæki 
sem sérhæfir sig í stórum og millistórum 

fyrirtækjum

Firma Consulting, Þingaseli 10, 109 Reykjavík, 
GSM: (+354) 820 8800 og (+354) 896 6665,
Fax: (354) 557 7766, Veffang: firmaconsulting.is

Magnús Hreggviðsson viðskiptafræðingur og lög- 
giltur fyrirtækja-, fasteigna- og skipasali. Magnús er 
með áratuga reynslu af endurskoðunarstörfum, sem 
rekstrarráðgjafi, fyrirtækja- og fasteignasali, útgef- 
andi, fasteignarekandi, „land-developer“ í Smára- 
hvammi og starfandi stjórnarformaður í nokkrum 
fyrirtækjum. Er aðalráðgjafi hjá Firma Consulting. 
(magnus@firmaconsulting.is)

Ráðgjöf
til fyrirtækja

AF ALÞINGI Greinarhöfundur segir skilvirkustu leið stjórnvalda til endurreisnar atvinnu- og efnahagslífinu að skapa eftirsóknarverða en 
trúverðuga framtíðarsýn sem felur í sér áherslur og markmið til lengri tíma. 

Þó svo hagfræðingar séu almennt 
ekki sammála um hvernig skil-
greina beri efnahagskreppu, þá 
má segja að þar sé átt við lang-
dreginn samdrátt efnahagslífs 
sem einkennist af falli í þjóðar-
framleiðslu og eftirspurn, geng-
isfalli gjaldmiðils, auknu atvinnu-
leysi, skorti á lánsfé og gjald-
þrotum. Þó svo skammt sé liðið 
á íslensku kreppuna virðist þetta 
allt eiga ágætlega við um það 
ástand sem hér er að skapast.  

Það er eðlilegt að einhverjir 
spyrji sig af hverju? Af hverju er 
kreppa? Um það má hafa mörg 
orð og rekja hagrænan aðdrag-
anda langt aftur í tímann. En til 
einföldunar má segja að krepp-
an, og afleiðingar hennar, sé 
fyrst og fremst til komin vegna 
þess að trúverðugleiki hagkerfis-
ins hefur rýrnað. Einhverra hluta 
vegna hafa hagsmunaaðilar við-
komandi hagkerfis ekki sömu trú 
á því og áður og líta svo á að horf-
ur þeirra til framtíðar hafi versn-
að. Vantrú af þessu tagi eykur 
líkur á flótta frá viðkomandi hag-
kerfi sem getur tekið á sig mis-
munandi myndir. Þetta getur átt 
við um flótta fólks, sem leitar 
betri lífsskilyrða annars staðar, 
flótta fjármagns, í leit að örugg-
ari ávöxtun og jafnvel fyrirtækja, 
sem leita hagfelldara rekstrarum-
hverfis og betri vaxtarskilyrða. 
Ekkert af þessu er viðkomandi 
hagkerfi hagstætt. 

Ávallt er þörf á góðu fólki, 
fjármagni og fyrirtækjum sem 
er efniviður verðmætasköpun-
ar og um leið grunnstoðir þess 
velferðarkerfis sem flestar þjóðir 
leitast við að skapa. 

LAND TÆKIFÆRA
Viðhorf eins og lýst er hér á 
undan, væntingar um verri fram-
tíð, er stærsti vandi íslensks sam-
félags í dag. Í því kristallast verk-
efnið framundan, sem er að sann-
færa alla þá sem eiga hagsmuni 
undir íslenska hagkerfinu, inn-
anlands og utan, um að Ísland 
sé land tækifæra en ekki hnign-
unar. Þar kemur til kasta allra 
þeirra sem hér ráða för, sérstak-
lega stjórnvalda.  

Skilvirkasta leið stjórnvalda 
að þessu marki er að skapa eft-
irsóknarverða en trúverðuga sýn 
sem felur í sér áherslur og mark-
mið til lengri tíma. 

Slík framtíðarsýn þarf að svara 
áleitnum spurningum um afstöðu 
stjórnvalda til afar mikilvægra 
málaflokka á borð við utanríkis- 
og peningamála, opinberra fjár-
mála, áherslur í atvinnuuppbygg-
ingu og umsvifa hins opinbera á 
atvinnumarkaði. Hvernig verð-
ur varanlegum efnahagslegum 
stöðugleika komið á? Á að halda 
krónunni eða skipta um gjaldmið-
il?  Hvaða gjaldmiðil? Verður sótt 
um aðild að Evrópusambandinu? 
Hvernig á að koma á jafnvægi í 
fjármálum hins opinbera? Hvar 
og hversu mikið verður skorið 
niður? Hvaða áherslur verða í 

skattlagningu á fyrirtæki og 
einstaklinga? Hvert á umfang 
þjónustu hins opinbera að vera 
og hver eiga umsvif þess að 
vera á atvinnumarkaði? Er eðli-
legt að opinber fyrirtæki keppi 
við einkafyrirtæki? Er ríkið 
heppilegur eigandi fyrirtækja í 
atvinnurekstri? 

Svör við þessum spurningum 
hafa áhrif á væntingar fólks og 
fyrirtækja til framtíðar á Íslandi. 
Hvort sem svörin fela í sér 
eftirsóknarverðar horfur eður 
ei, skiptir höfuðmáli að eyða sem 
fyrst þeirri umtalsverðu óvissu 
sem nú ríkir um ofangreind mál. 
Þannig er Íslendingum gert kleift 
að leggjast á árarnar af meiri 
vissu en annars er hægt og leggja 
þannig grunn að þeirri góður 
framtíð sem auðlindir Íslands 
gefa færi á.

LÝST EFTIR SKÝRRI STEFNU
Það er eðlileg krafa að stefna 
stjórnmálaflokkanna í ofan-
greindum málum liggi fyrir í að-
draganda kosninga í apríl. Vissu-
lega er þægilegt að ganga óbund-
inn til kosninga, en það væri 
hreinlega óheiðarlegt gagnvart 
kjósendum og á skjön við þá lýð-
ræðisvakningu sem nú er krafa 
um í samfélaginu. Viðskiptaþing 
í ár er haldið undir yfirskriftinni 
Endurreisn hagkerfisins – horft 
til framtíðar. Þar verður leitast 
við að fá svör við ofangreindum 
spurningum, frá sjónarhóli at-
vinnulífs og stjórnmála. Svörin 
eru mikilvæg, því þau marka upp-
haf ferlis aðgerða sem trúverðug-
leiki stjórnvalda og endurreisn 
hagkerfisins mun byggja á. 

O R Ð  Í  B E L G

Finnur 
Oddsson

Framkvæmda-
stjóri

Viðskiptaráðs 
Íslands

Kreppan og leiðin fram á við

Allt frá því að efnahagslífið hér fór á hliðina í október í fyrra hefur dóm-
stóll götunnar farið húsa á milli í leit að vandfundnum sökudólgum. Erfitt 
er að greina hverjir það eru, hverjir luma á óhreinu mjöli í pokahorninu 
og hverjir hafa hreinan skjöld. 

Dómstóllinn fékk kræsingar að kjamsa á um síðustu helgi þegar 
Morgunblaðið greindi frá umfangsmiklum lánveitingum venslaðra aðila 
hjá Kaupþingi. Lánin hljóðuðu upp á tæpa fimm hundruð milljarða króna, 
samkvæmt lánabók bankans í júní. Fátt annað hékk á spýtunni. 

Sigurður Einarsson, fyrrverandi stjórnarformaður Kaupþings, sendi 
frá sér tilkynningu daginn eftir fréttaflutning af lánveitingum bankans. 
Hann sagði meðal annars, að í umfjöllun fjölmiðla hefði ekki verið gerð  
grein fyrir veðtryggingum fyrir umræddum lánum og frádrætti vegna 
þessa sem kveðið sé á um í reglum um stórar áhættuskuldbindingar. 

„Meðal frádráttar má nefna handveð í peningainnistæðum og verð-
bréfum og skuldbindingar utan efnahagsreiknings. Þess vegna eru 
þær upphæðir sem tilgreindar eru í fréttinni marklausar enda voru 
áhættuskuldbindingar bankans til umræddra aðila mun lægri,“  segir 
Sigurður og bendir á að sömuleiðis hafi því verið ranglega haldið fram 
að umræddar lánveitingar hafi farið til eigenda bankans. 

Þá telur Sigurður að verulegur hluti skuldbindinga Roberts Tchenguiz, 
eins af umsvifamestu viðskiptavinum bankans í Bretlandi, hafi verið 
vegna endurhverfra verðbréfaviðskipta og framvirkra samninga sem 
fjármagnaðir voru af öðrum bönkum, en Kaupþing hafi haft milligöngu 
um. 

„Af umfjöllun síðustu vikna fæ ég ekki betur séð en að fjölmiðlum 
séu sendar kerfisbundið misvísandi upplýsingar um starfsemi Kaup-
þings,“ segir Sigurður einnig í tilkynningunni. 

Sigurður dregur upp greinargóða mynd af því gríðarlega flókna starfi 
sem fram fór innan veggja Kaupþings fyrir hrun bankans, nokkuð sem 
leikmenn eiga erfitt með að skilja. 

Aðrar lykilpersónur sem tengdust umfjöllun um lánveitingar bank-
ans stigu ekki fram úr skugganum. Þær létu ekki í sér heyra og kusu 
að standa hljóðar hjá. 

Vart má segja að þær hafi bætt hlut sinn. 
Þvert á móti má ætla að þögnin haldi lífi í varðeldi dómstóls 

götunnar. 
Edda Rós Karlsdóttur, hagfræðingur hjá Landsbankanum, bendir á 

í úttekt í Markaðinum í dag að skortur sé á trausti á fjármálamörkuð-
um. Það hefur lengi legið fyrir, en aukist fremur en hitt. Nauðsynlegt 
er að snúa þeirri þróun við.

Ein þeirra leiða er að þær lykilpersónur sem tengjast íslenska efna-
hagshruninu í fyrrahaust, stígi fram úr skugganum og geri hreint fyrir 
sínum dyrum. Aðeins þá verður andrúmsloftið hreinsað og vörður lagð-
ar fyrir nýja framtíð. Þeir, sem halda sig í skugganum, tefja fyrir þeirri 
vegferð. 

Viðskiptaþing 2009 hefst á morgun undir yfirskriftinni „Endurreisn 
hagkerfisins“. Líklegt má telja að það verði ólíkt þingum fyrri ára, jafn-
vel frábrugðið þinginu í fyrra þótt tekið hafi verið að halla verulega 
undan fæti á mörkuðum þá, bæði hér heima og erlendis. Eitt markmiða 
þingsins nú, er að skapa eftirsóknarverða en trúverðuga sýn sem felur 
í sér áherslur og markmið til lengri tíma, líkt og Finnur Oddsson, fram-
kvæmdastjóri Viðskiptaráðs, segir í grein hér á síðunni. Hreinskilni 
og sannleikur ættu sömuleiðis að vera með í för, enda næringarríkt  og 
hollt veganesti á langri leið.  

Mikilvægt er að lykilpersónur sem tengjast hruni 
efnahagslífsins geri hreint fyrir sínum dyrum.

Dularfullur auðkýfingur 
hverfur af sjónarsviðinu
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson



4ra rétta seðill
HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“

með fíkjum, salati og ferskum parmesanosti

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með humarfrauði

MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINI
með ristuðu grænmeti, kartöflumauki

og hunangskryddsósu (4.590 kr.)

ÖND
með appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)

NAUTALUND
Béarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati 

og sperglum (6.590 kr.)

LOGANDI CRÈME BRÛLÉE
með súkkulaði ís  

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

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

framlengt til 29. mars 

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!1

2

3

4

VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA

Tilvalið fyrirárshátíðina!

Nýr A la Carte hefst 30. mars!



Forkólfar þess sem eftir lifir af 
íslensku viðskiptalífi eru þessa 
dagana að hita upp fyrir hið 
árlega Viðskiptaþing Viðskipta-
ráðs sem hefst á morgun. 
Nokkrir framámanna viðskipta-
lífsins hafa sést upp á síðkastið 
taka á því í ræktinni. Greinilegt 
er að þar eru sumir á heima-
velli. Aðrir sem þar hafa sést – 
pent sagt – 
hefðu mátt 
sýna fyrir-
hyggju og 
byrja 
æfingarnar 
fyrr hafi 
þeir ætlað 
að vera í 
formi fyrir 
þingið í ár. 

SÍMA NÚM ER MARKAÐARINS: 512 5000, fax: 512 5301, rit stjorn@markadurinn.is  DREIFING: dreifing@posthusid.is  Aug lýs ingadeild: auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang: visir.is

B A N K A H Ó L F I Ð

Hitað upp

Bandaríski fjármálaspekúlant-
inn Jim Cramer, einn af kunn-
ustu álitsgjöfum vestan hafs 
um fjármálamarkaði og líklega 
einn lífleg-
asti stjórnandi 
sjónvarpsþátt-
ar um viðskipti, 
er svartsýnn á 
horfurnar fyrir 
hönd banda-
rískra hluta-
bréfaeigenda. 
Cramer birti 
nýtt verðmat í vikunni á  net-
miðlinum Street.com og játar 
þar mistök, sem fólust í of mikl-
um væntingum til nýrrar ríkis-
stjórnar Baracks Obama, for-
seta Bandaríkjanna, sem hann 
taldi mundu kæta markaðinn og 
hífa verðið upp. Það gekki ekki 
eftir en vekur óneitanlega upp 
minningar um greiningardeildir 
bankanna (fyrir ríkisvæðingu), 
sem sáu græna tíð fram undan í 
nær hverju mati allt fram undir 
það síðasta. 

Of miklar 
væntingar

Markaðurinn er ekki einn þeirra 
sem þverskallast við og neitar að 
endurskoða mat sitt. Fyrir nokkru 
var hér sagt frá einum gráglettn-
um sem taldi meiri vinningslík-
ur felast í kaupum á hlutabréf-
um Straums en lottómiða. Miðað 
við þróun mála í vikunni er nú 
orðið nokkuð jöfnu saman að 
líkja enda hlutabréf húmorist-
ans hér um bil jafn verðmikil 
og Víkingalottómiði með tvær 
tölur réttar en enga bónustölu. 
Kunningi Markaðarins hefur nú 
dustað rykið af gömlum ramma 
sem hann keypti á gamla geng-
inu í Ikea á síðustu útsölu og 
hengt útprentaða 
eignastöðu sína upp 
á vegg í vinnuher-
berginu við 
hlið ramma 
með bréf-
um Atorku, 
Existu,  
Glitnis, 
Kaupþings 
o g  L a n d s -
bankans.

Lottómiðinn

33 milljónir evra, um 4,7 milljarðar króna, var sú upp-
hæð sem Straumur átti að greiða á mánudag, 
þegar bankinn var tekinn yfi r. Haldbært fé var um 
15 milljónir evra, 2,1 milljarður króna. 7,2 milljarða króna tap varð fyrir afskriftir á 

síðasta ári hjá RARIK. Rekstrarhagnaður 
fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir var 
um 1,9 milljarðar króna. 1,2 milljarða króna afgangur varð af lánasjóði 

sveitarfélaga á síðasta ári. Engu að síður 
niðurfærði sjóðurinn tæplega 1,5 milljarða 
króna vegna afl eiðusamninga við Glitni.



MIÐVIKUDAGUR  11. mars 2009 15

Tilkynningar um merkis atburði, 
stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is
 eða hringja í síma 512 5000.

– Lifið heil Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is

Gildir til 15.03. 2009

20% verðlækkun
OTRIVIN nefúði.
741 kr. 593 kr.

20% verðlækkun
VECTAVIR frunsuáburður.
1.387 kr. 1.110 kr.

20% verðlækkun
STREPSILS munnsogstöflur 24 stk.
890 kr. 712 kr.

Íslandsdeild Amnesty Inter-
national sýnir í kvöld kvikmynd-
ina, Elas da Favela eða Women of 
the Favela í tilefni af alþjóðlegum 
baráttudegi kvenna, hinn áttunda 
mars síðastliðinn. Myndin segir 
sögu sex kvenna sem búa við 
sára fátækt í Brasilíu og upplifun 
þeirra af aðgerðum lögreglunnar 
í júlí 2007 í Complexo do Alemão, 
norður af Rio de Janeiro, þegar 
19 manns létu lífið og 13 særðust. 

Sýning myndarinnar fer fram 
klukkan 20 í húsnæði Íslands-
deildar Amnesty International 
að Þingholtsstræti 27, 3 hæð. Að-
gangur er ókeypis og allir eru 
velkomnir.

Favela-konurnar

RIO DE JANEIRO Myndin segir sögu 
kvenna sem búa við sára fátækt í 
Brasilíu.

Öryrkjabandalag Íslands og 
Landssamtökin Þroskahjálp 
halda í kvöld 3. fund í fundaröð 
sinni í aðdraganda alþingiskosn-
inga, að Grand hóteli í Reykjavík 
frá klukkan 20.00 til 22.00. 

Menntamál í kreppu – hvað er 
framundan? er yfirskrift fundar-
ins en frummælendur verða Katr-
ín Jakobsdóttir menntamálaráð-
herra, Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir alþingismaður og Ingólfur 
Ásgeir Jóhannesson, prófessor við 
Háskólann á Akureyri.

Til umræðu verður meðal ann-
ars: Hlutverk menntakerfis á erf-
iðum tímum, skólatilboð fyrir alla 
og fullorðinsfræðsla/símenntun.

Að loknum erindum verða pall-
borðsumræður og er fundur-
inn öllum opinn. Táknmálstúlkar 
verða á staðnum.

Menntamálin í 
kreppu

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR Menntamála-
ráðherra verður meðal frummælenda á 
fundinum í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Síðustu vikur hef ég farið óvenju oft í 
bíó og í byrjun þessarar viku fór ég 
tvö kvöld í röð. Á sunnudagskvöldið 

fór ég á He‘s just not that into you, eftir að 
hafa staðið í hálftíma röð í miðasölunni, 
og á mánudagskvöldið sá ég Marley and 
Me. Ég hafði gaman af báðum myndunum, 
bæði hló og grét (sem hefur varla gerst 

síðan ég sá Titanic), en það 
sem skipti mig samt mestu 

máli var að ég gleymdi 
mér gjörsamlega. Í 
rúmlega tvo tíma 
gleymdi ég öllu sem 
svo mikið sem minnti 
á kreppuna og slæmt 

efnahagsástand. 
Afþreying hefur öðlast 

nýja merkingu fyrir mér 
á undanförnum mánuðum. 

Mér finnst hún ekki lengur vera 

eitthvað til að grípa í þegar tími gefst til, 
heldur hreinlega vera orðin ómissandi. Það 
er því engin furða að það sé röð út á götu 
úr bíóhúsum borgarinnar mörg kvöld í 
viku. Það hefur sýnt sig að afþreyingariðn-
aðurinn vex þegar kreppir að, fólk sækir í 
góða afþreyingu og ég er eflaust bara ein 
af mörgum sem hafa farið í bíó tvo daga í 
röð upp á síðkastið eða sótt annars konar 
viðburði og uppákomur. 

Það er engin leið að flýja ástandið sem 
við búum við núna, ástand sem er að fara 
bæði fjárhagslega, andlega og líkamlega 
illa með fólk, en allt sem nærir andann, 
lyftir manni upp, kætir og hressir er 
gulls ígildi á tímum sem þessum. Þegar 
neikvæðni er að éta mann upp er ómetan-
legt að geta gleymt sér yfir góðri bók, bíó-
mynd, leikverki, tónlist eða öðru sem veitir 
manni innblástur og hleður batteríin fyrir 
átök hversdagsins. 

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

Það kostar auðvitað sitt 
að fóðra hann, en það er 

hverrar krónu virði...

Brjóstsykur? Ja... 
já!

Vöfflur? Hey!
Pönnu-
kökur 
með 

rjóma?

Jeminn 
eini!

Sokka í stíl? Nei hættu 
nú alveg!

Halló.
Ha?

Í alvöru??

Frábært!
Hvað er að 

gerast?

Rottan mín lifir þetta 
af! Hún er laus af 
spítalanum!

Til hamingju 
með það!

Ég hef ekki 
verið svona 
glaður síðan 
hún fór síðast 
í magaspegl-

un!

Hver borgar 
eiginlega 

dýralækna-
reikningana 

þína?

Mjási! Lalli! 
Hvar er ég!?!

Á ströndinni.
Úps! Þá hef ég 
farið á vitlausa 

öldu!

Ég veit leynd-
armál en ég 
get ekki sagt 
ykkur það.

Ókei ég skal segja ykkur. 
Hannes hellti ávaxtasafa 

niður á teppið.

Oooojjjj! Ég er svo mikil 
kjaftaskjóða! Af hverju 

gerði ég þetta??

Jæja, ég 
segi honum 
þetta ekki 

ef þið gerið 
það ekki. 

Þetta verður 
leyndarmál-

ið okkar.

Velkomin í 
hringleika-

húsið.

Góð afþreying er gulls ígildi

NOKKUR ORÐ
Alma Guð-

mundsdóttir

LENDIR Í ELKO5. FEBRÚAR

SENDU SMS ESL DTR
Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU ROCKER Á DVD,

TÖLVULEIKIR, AÐRAR DVD MYNDIR,
PEPSI OG MARGT FLEIRA.

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið. 

...EINA VON HLJÓMSVEITARINNAR ER VONLAUS!

Geggjuð gamanmynd frá leikstjóra Full Monty

KOMIN Í

ELKO!

9. HVERVINNUR!
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Á háskólatónleikum í dag í hádeginu flytja Borgar 
Magnason, kontrabassi, Frank Aarnik, slagverk, 
og Peter Máté, píanó, verk eftir Áskel Másson. Tvö 
verkanna eru frumfutt en eitt leikið í fyrsta skipti 
opinberlega hér á landi. Tónleikarnir hefjast í Nor-
ræna húsinu kl. 12.30. 

Áskell Másson (1953) stundaði nám við Tónlist-
arskólann í Reykjavík til ársins 1969 og spil-
aði þá með tilraunahljómsveit í Handíða- og 
Myndlistarskólanum auk þess sem hann 
vann um tíma með Náttúru. Hann sótti þá 
einkanám í hljómfræði, kontrapunkti og 
tónsmíðum hjá Patrick Savill og einka-
nám í slagverksleik hjá James Blades 
í Lundúnum á árunum 1975-77. Árin 
1973-75 starfaði Áskell sem tónsmiður 
og slagverksleikari með ballett Þjóð-
leikhússins. Frá árunum 1978 til 1983 
var hann dagskrárgerðarmaður við 
Ríkisútvarpið. Eftir það hefur hann 
alfarið helgað sig tónsmíðum og 
samið mikinn fjölda tónverka, meðal 
annars fyrir marga heimsþekkta 
listamenn. 

Verk hans hafa verið leikin um allan 
heim og fjölmargar þekktar erlendar 
hljómsveitir hafa flutt þau. Nefna má 
Fílharmóníuhljómsveitina í New York, 
Cleveland- hljómsveitina, Þjóðarsinfóníu-
hljómsveit Bandaríkjanna í Washinton, 
Konunglegu fílharmóníuna í Lundúnum, 
Residenzorkest den Haag, Fílharmóníu-
sveitina í Rotterdam og útvarps-
hljómsveitina í Vínar-

borg. Meðal helstu verka hans má nefna óperuna 
Klakahöllina sem enn er í smíðum, sinfóníuna 
Sinfonia Trilogia, óratoríuna Cecilía og Söngva um 
vorið (fyrir sópran og hljómsveit) sem frumflutt 
verða á næsta ári og alls 13 konserta, þar á meðal 

Fiðlukonsert og Ora sem hlutu 
Íslensku tónlistar verðlaunin 

2006 og 2008 og einnig 
tvöfaldi konsertinn 

Crossings sem 
nýlega heyrðist hér 
á tónleikum Sin-
fóníunnar. Áskell 
hefur margsinn-
is komið fram á 

Háskólatón-
leikum og 
frumflutt 
verk sín.
 - pbb

Ný verk eftir Áskel

Jazzklúbburinn Múlinn heldur 
áfram starfsemi sinni á þessum 
vetri eftir stutt hlé og verða fyrstu 
tónleikar vorannar haldnir fimmtu-
daginn 12. mars. Múlinn hefur 
flutt sig um set og mun starfsemi 
hans fara fram í nýjum og glæsi-

legum sal í 
kjallaranum á 
Café Cultura, 
Hverfisgötu. 
Á dagskránni 
verða tólf tón-
leikar með 
sextán atrið-
um. Tónleika-
röðin hefst 
á tónleikum 
með Kvart-
ett Sigurð-
ar Flosason-
ar. Alls verða 

12 tónleikar með sextán atriðum í 
tónleikaröðinni. Kvartett Sigurð-
ar Flosasonar skipa að þessu sinni: 
Sigurður Flosason, saxófónn, Eyþór 
Gunnarsson, píanó, Valdimar Kol-
beinn Sigurjónsson, bassi, Einar 
Valur Scheving, trommur, og á efn-
isskránni eru ný, nýleg og nokkur 
eldri lög fyrir kvartett eftir Sigurð 
Flosason. Annan fimmtudag verð-
ur Tríó Sunnu Gunnlaugsdóttur í 
Múlanum með útsetningar Sunnu 
á íslenskum þjóðlögum í bland við 
frumsamið efni meðlima. - pbb

Múlinn flytur

TÓNLIST Sigurður 
Flosason.

ÁSKELL 
MÁSSON 

Hljómsveitin Jeff Who? fær mjög 
góða dóma fyrir aðra plötu sína, Jeff 
Who?, á frönsku tónlistarsíðunni 
The Wall. Platan kom út á síðasta 
ári  og var tilnefnd til Íslensku tón-
listarverðlaunanna á dögunum.

„Það er alveg ljóst að þessi 
hljómsveit mun ná mjög langt. 
Nýjasta plata þeirra er sannkölluð 
tónlistaropinberun,“ segir gagnrýn-
andinn og bætir við: „Tíu stórfeng-
leg lög sem eru hvert öðru betra.“ 
Í framhaldinu lofar hann lögin, 
útsetningarnar og spilamennskuna 
og klykkir síðan út með orðunum: 
„Það er ekki á hverjum degi sem 
maður uppgötvar hljómsveit sem 
býr yfir jafnmiklum hæfileikum 
og Jeff Who? Frábær plata.“ 

Frábær í 
Frakklandi

JEFF WHO? Hljómsveitin Jeff Who? 
fær mjög góða dóma fyrir plötu sína á 
franskri heimasíðu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NÝ SALATLÍNA FRÁ 
SÓMA SEM BYGGÐ ER 
Á LANGRI REYNSLU 
AF SAMLOKUGERÐ



18  11. mars 2009  MIÐVIKUDAGUR

„Við byrjuðum aldrei á neinum 
deilum því við vitum að við erum 
númer 6. Ekki einu sinni númer 2.“
CHRIS MARTIN SÖNGVARI COLDPLAY 

Svarar fregnum um að 
Bono, söngvari U2, 
hafi kallað hann 
aumingja. 

„Það er gott að 
stunda kynlíf með 
fólki sem þú elskar. 
Ég hef ekki sofið 
hjá mörgum á 
tónleikaferð-
um því ég er 
ekki hrifin af 
einnar nætur 
gamni.“  
SÖNGKONAN LILY ALLEN 

Einmana á tónleikaferðum.

„Ég er frábær frænka og ég 
leik oft við frænda minn 
sem er sjö ára. Ég er ekki 
góð að meðhöndla smá-
börnin og bleyjurnar.“            
SÖNGKONAN KELLY CLARKSON 

Virðist ekki vera með barneignir 
í huga, enda einhleyp. 

folk@frettabladid.is

Fjöldi fólks vandar Svövu 
Johansen hjá NTC ekki 
kveðjurnar á Facebook-síðu 
fataframleiðandans E-label. 
Ástæðan er frétt sem birtist 
í Fréttablaðinu þar sem eig-
endur E-label sökuðu Svövu 
um að banna þeim að versla 
við samstarfsaðila NTC í 
Frakklandi.

Svava segir að viðbrögðin á Face-
book hafi ekki komið sér á óvart. 
„Ekki miðað við ef þetta væri rétt 
sem þær [eigendur E-label] eru að 
bera á okkur. Ef ég vissi að eitt 
fyrirtæki væri að gera þetta sem 
þær segja að við séum að gera þá 
þætti mér það ekkert flott,“ segir 
Svava. „Það er verið að ná sér í 
samúð hjá fólki út af kreppunni. Mér 
finnst þetta fyrir neðan allar hellur 
og lágkúruleg aðgerð. En ég held að 
þegar fólk heyrir okkar hlið á mál-
inu þá sjái það í gegnum þetta.“

Svava ber af sér allar sakir og 
segir málið á misskilningi byggt. 
Í yfirlýsingu sem hún hefur birt á 
heimasíðunni ntc.is segir hún að 
starfsmaður E-label hafi komið að 
máli við franska framleiðandann 
og óskað eftir samstarfi. Þegar E-
label fékk þau svör að samningur 
hefði verið gerður við NTC var því 
svarað til að E-label-varan væri ekki 
seld í verslunum á Íslandi heldur 
væri hún fyrir Bretlandsmarkað. 

Þá ákvað franski framleiðandinn 
að athuga með samstarf. Kom þá í 
ljós að pöntunarmagn fyrirtækisins 
var talsvert undir þeim lágmörk-
um sem framleiðandinn er vanur 
að vinna með ásamt því að varan 
þótti of flókin í framleiðslu. Þar sat 
málið fast þegar NTC frétti af því í 
síðustu viku. 

Svava segist hafa fengið afar 
ósanngjarna meðferð á Facebook 
því þar hafi einungis önnur hlið 
málsins verið tekin upp. „Hefði 
málið bara verið í Fréttablaðinu 
hefði það fjarað út en það var verið 
að vísa í blaðið inni á Facebook. Þar 

halda þær [eigendur E-label] áfram 
sem ritstjórar inni á þeirri síðu. Ég 
hef séð að þær hafa verið að taka 
út jákvæð komment. Þá sér maður 
hver er að valta yfir hvern,“ segir 
hún og bætir við um franska fram-
leiðandann: „Ef þeir vilja brjóta 
samning við okkur þá er það þeirra 
mál. Þá myndum við kannski fara 
í mál við þá eða skoða það. En við 
getum ekki staðið hér og sagt verk-
smiðju hvað hún á að gera. Málið 
er að verksmiðjan ætlaði aldrei að 
brjóta á okkur og E-label fór inn á 
fölskum forsendum.“ 

 freyr@frettabladid.is 

Lágkúrulegt á Facebook

SVAVA JOHANSEN Svava er ósátt við umræðuna sem hefur sprottið upp á Facebook-
síðu framleiðandans E-label.

Stefnumót við frambjóðendur

Fundur með frambjóðendum í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 
vegna alþingiskosninganna í vor verður í Valhöll 
miðvikudaginn 11. mars kl. 17:00. Fyrirkomulagið á fundinum 
er með þeim hætti að fundargestum gefst tækifæri til þess að 
spjalla við frambjóðendur og koma með spurningar til þeirra. 

Þetta er síðasti sameiginlegi fundurinn fyrir prófkjörið 13. -14. 
mars. Fundarstjóri er Marta Guðjónsdóttir, formaður Varðar.                

Boðið verður upp á kaffiveitingar.  Allir velkomnir!

Sjálfstæðisfélögin í Reykjavík

Sjálfstæðisflokkurinn Nánari upplýsingar um fundina og félagsstarf Sjálfstæðisflokksins 
má finna á heimasíðu flokksins, www.xd.is, eða í síma 515 1700.

Hart í bak 

Þrettándakvöld

Skoppa og Skrítla í söng-leik 

Eterinn

Kardemommubærinn

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík  |  Baldursnes 6, Akureyri  |  Sími 588 0200

Íslenskt stjórnborð -  Stórt hurðarop
Íslenskar leiðbeiningar - 20 ára ending

Miele þvottavélar hafa verið framleiddar í yfir hundrað ár.
Miele þvottavélar eru framleiddar til að endast.

Þvottavélar - Verð frá kr. 139.995
Þurrkarar - Verð frá kr. 119.995

TILBOÐ

Sparaðu
með Miele



Karlar sem hata konur er fyrsta bókin af þremur um 
Mikael Blomkvist og Lisbeth Salander, en höfundurinn, 
blaðamaðurinn Stieg Larsson (1954-2004), lést áður en 
fyrsta bókin kom út. Þetta eru feikivel skrifaðar 
spennusögur sem hafa setið efst á metsölulistum víða 
um heim.

Brennuvargur gengur laus. Samfélagið logar af 
ótta og tortryggni. Fyrsta bók Jóns Halls, Krosstré,
kom út fyrir þremur árum og vann höfundi sínum 
titilinn Krónprins íslensku sakamálasögunnar.
Þýðingarrétturinn á Krosstré
var seldur til 6 landa.

„Gríðarlega vel skrifaður og flottur krimmi“*

„Spenna sem lætur blóðið krauma“* 
ið logar af
s, Krosstré,
undi sínum
sögunnar.

auma““*

rosstré

Vargurinn
„Brandstifter“
er nú kominn

út í Þýskalandi!

HEFUR SELST Í 
MILLJÓNUM EINTAKA

UM ALLAN HEIM!
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Bræðraborgarstíg 9

ÞAÐ VÆRI HRÆÐILEGT
AÐ MISSA AF ÞESSUM!

„Gríðarle

*Páll Baldvin Baldvinsson, Kiljan

*Viðskiptablaðið
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
16
L
12
L
L
12

MARLEY AND ME    kl. 6 - 8 - 10.10
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 6
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 8
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 10.15

L
L
12
12

MARLEY AND ME    kl. 5.30 - 8 - 10.30
MARLEY AND ME LÚXUS   kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE INTERNATIONAL D    kl. 8 - 10.30
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 3.40
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 5.15 – 8 – 10.40
THE PINK PANTHER 2 D kl. 4 - 6
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 3.45
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.30 - 8 - 10.30

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

L
16
L
12
14
14
L

MARLEY AND ME    kl. 6.30 - 9
THE INTERNATIONAL    kl. 8 - 10.30
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 6
MILK    kl. 5.30 - 8
THE WRESTLER  kl. 10.30
THE READER  kl. 8 - 10.20
VICKY CRISTINA BARCELONA kl. 5.50

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
L
L
12
L
L

HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
THE PINK PANTHER 2 kl. 8 - 10
FANBOYS kl. 5.50 - 8 - 10.10
FROST/NIXON kl. 5.30
HOTEL FOR DOGS kl. 5.30 
BRIDE WARS kl. 8 - 10

600kr.

fyrir börn750kr.

fyrir fullorðna

- S.V., MBL

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

“HELVÍTIS FOKKING 
BANKAHYSKI”

- E.E., DV

GRAN TORINO kl. 5:20D - 8D - 10:40D 12

GRAN TORINO kl. 5:20 - 8 - 10:40 VIP
SHOPAHOLIC kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

DESPEREAUX m/ísl. tali kl. 5:50 L

DEFIANCE kl. 8 - 10:40 16

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

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 5:50 L

ROLE MODELS kl. 5:50 12

BENJAMIN BUTTON kl. 8:30 7

GRAN TORINO kl. 8 - 10:30 12

SHOPAHOLIC kl. 8 L

BENJAMIN BUTTON kl. 10:10 12

PINK PANTHER 2 kl. 8 L

FANBOYS kl. 10:10 L

SHOPAHOLIC kl. 8 L

FRIDAY THE 13TH kl. 10:10 16

GRAN TORINO             kl. 8 - 10:20 12

SHOPAHOLIC kl. 8 L

DEFIANCE kl. 10:20 16

ALLT SEM HÚN ÞRÁÐI VAR BARA SMÁ YFIRDRÁTTUR

BYGGT Á METSÖLUBÓKINNI

Entertainment Weekly 91%
Los Angeles Times 90%
The New York Times 90%

VINSÆLASTA OG ÁN EFA BESTA KVIKMYND CLINT EASTWOOD FYRR OG SÍÐAR!

ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI 
- SÝND Á UNDAN -

(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI 
- SÝND Á UNDAN)

(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI 
- SÝND Á UNDAN)

(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI 
- SÝND Á UNDAN)

(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI 
- SÝND Á UNDAN)

GRAN TORINO kl. 6D  -8D - 10:40D 12

SHOPAHOLIC kl. 6D - 8:30D L

DEFIANCE kl. 10:40D 16

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 6 L

BENJAMIN BUTTON kl. 8 7

★★★★
S.V Mbl.

★★★★
empire

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MARLEY & ME kl. 5.45, 8 og 10.15 L

ÆVINTÝRI DESPEREAUX kl. 6 - Ísl.tal L

HE’S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 8 og 10.30 12

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12

MIÐVIKUDAGUR
ER TILBOÐSDAGUR

500 KR
Á  A L L A R
M Y N D I R

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.
500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

★★★★★
- S.V., MBL

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

★★★★★★★★★★★★★
- S.S.V.V.V.,., MBMBLBL

★★★★★★★★★★★
L.L.,., ToTooppp5p5.5.i.isis/s//FFBBL

★★★
- S.V. MBL

Söngkonan Selma Björnsdóttir 
hefur gengið til liðs við Euro-
bandið í stað Regínu Óskar sem 
á von á barni í lok maí. Að því 
er kemur fram í tilkynningu frá 
hljómsveitinni 
þurfti nýja söng-
konan að hafa ein-
hverja tengingu 
við Euro vision-
keppnina og að 
hafa á sér hinn 
eina sanna „Euro-
vision-stimpil“ 
og kom þá aðeins 
Selma til greina.

Fyrsta ball 
Euro bandsins 
með Selmu í farar-
broddi verður í Sjallanum á Akur-
eyri á laugardaginn. Eurobandið 
er jafnframt að hljóðrita lagið 
Every Way That I Can sem vann 
keppnina fyrir Tyrklands hönd 
árið 2003. Örlygur Smári hefur 
verið hljómsveitinni til halds og 
trausts við upptökurnar.

Selma komin 
í Eurobandið

Sveinbjörn I. Baldvinsson 
fjallar um vinsældir 
danskra sjónvarpsþátta á 
námskeiði.

Rithöfundurinn Sveinbjörn I. 
Baldvinsson stendur fyrir nám-
skeiði hjá Endurmenntun Háskóla 
Íslands sem ber yfirskriftina 
Danski sjónvarpsseríugaldurinn. 
Á námskeiðinu fjallar hann um 
þann fjölda danskra þáttaraða 
sem hefur notið mikilla vinsælda 
undanfarin ár, þar á meðal Taxa, 
Rejseholdet, Forsvar, Krønik-
en, Forbrydelsen, Anna Pihl og 
Sommer. 

„Hugmyndin er að reyna að átta 
sig á hvað gerir það að verkum að 
þessar seríur eru jafngóðar og 
raun ber vitni og höfða til fólks 
víða, þar á meðal hér á landi,“ 
segir Sveinbjörn, sem hefur sjálf-
ur tekið þátt í handritsgerð Taxa 
og Forsvar. Einnig samdi hann 
handritið að sjónvarpsþáttunum 
Hamarinn.

Hann segir að vinsældir dönsku 
þáttanna séu engin tilviljun. 
Framleiðendurnir hafi kynnt sér 
vinnubrögð Bandaríkjamanna við 

gerð sjónvarpsþátta í von um að 
geta boðið upp á vandað innlent 
sjónvarpsefni og það hafi skilað 
þessum frábæra árangri. Að mati 
Sveinbjörns geta Íslendingar lært 
af Dönum í þessum efnum. 

„Það er mjög jákvætt að við 
skulum vera komnir með reglu-
bundna framleiðslu á leiknu efni 
en auðvitað eigum við mjög langt 
í land með að vera komnir jafn-
langt og Danir í þessari þróun. 

Við megum ekki ímynda okkur 
að það gerist á einni nóttu.“ 

Námskeið Sveinbjörns, sem verð-
ur haldið næstu fjögur miðviku-
dagskvöld, hefst í kvöld. Dorte W. 
Høgh, sem hefur skrifað handrit-
ið að Anna Pihl, hefur boðað komu 
sína á námskeiðið þar sem hún mun 
fjalla um þessa vinsælu þáttaröð. 
Hún var á dögunum tilnefnd til 
Óskarsverðlauna fyrir stuttmynd 
sína Grisen. freyr@frettabladid.is

Fjallar um danska galdurinn

SVEINBJÖRN I. BALDVINSSON Sveinbjörn 
við tökur á Hamrinum síðasta haust. 
Hann stjórnar námskeiði um vinsælar 
danskar sjónvarpsþáttaraðir.

SELMA BJÖRNS-
DÓTTIR.

Hljómsveitin Hjaltalín hefur hafið 
upptökur á annarri plötu sinni. 
Upptökur fara fram í Hljóðrita í 
Hafnarfirði undir stjórn Sigurð-
ar Guðmundssonar, Sigga í Hjálm-
um. Í fréttatilkynningu frá hljóm-
sveitinni kemur fram að fyrsta 
smáskífa af næstu plötu komi út í 
næsta mánuði. 

Lagið heitir Suitcase Man og 
hefur þegar verið gengið frá því 

að það verði á safnplötu sem Wich-
ita Records gefur út.

Í gær kynnti Hjaltalín nýtt lag 
sem sveitin hefur tekið upp og 
gefið út. Er þar um að ræða þeirra 
útgáfu af Sjómannavalsinum sem 
Svavar Benediktsson samdi við 
texta Kristjáns frá Djúpalæk. Lagið 
er til sölu á Tónlist.is og rennur 
ágóði af sölu þess til Foreldra- og 
styrktarfélags heyrnardaufra.

Hjaltalín tekur upp

SJÓMANNAVALS HJALTALÍNS Krakkarnir í Hjaltalín spiluðu Sjómannavalsinn á 
Sægreifanum í gærdag. Útgáfa þeirra af laginu er til sölu á Tónlist.is. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Leikkona: Þóra Karítas Árnadóttir
Leikstjóri: María Ellingssen
Íslenskun: Gísli Rúnar Jónsson

Sýningar 19/3 20/3 22/3 25/3 27/3 28/3 4/4 5/4 18/4
Miðasala í síma 568 8000 á borgarleikhúsid.is og midi.is

Frumsýnt 19. mars
Forsala hafin ath. aðeins 9 sýningar 

Sannsögulegt verk sem hefur  farið
sigurför um allan heim



Bókamarkaðurinn
Perlunni
Alla daga til 15. mars

Dýrgripir bókmenntasögunnar
á hálýðræðislegu verði

Opið frá kl. 10 –18 Komdu og keyptu skáldskap!
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sport@frettabladid.is

LAGERSALA
Á HÚSGÖGNUM OG SMÁVÖRU
í lagerhúsnæði okkar að Norðurhellu 10, Hafnarfirði

ALLAR VÖRUR MEÐ 50-90% AFSLÆTTI

Opið:
Laugardaga 10–16 – Sunnudaga 12–16 – Virka daga 12–18

Meistaradeild Evrópu:
Liverpool-Real Madrid   4-0
1-0 Fernando Torres (16.), 2-0 Steven Gerrard, 
víti (28.), 3-0 Steven Gerrard (47.), 4-0 Andrea 
Dossena (88.)
Liverpool komst áfram, 5-0, samanlagt.
Juventus-Chelsea   2-2
1-0 Vincenzo Iaquinta (19.), 1-1 Michael Essien 
(45.), 2-1 Alessandro Del Piero, víti (74.), 2-2 
Didier Drogba (83.)
Chelsea komst áfram, 2-3, samanlagt.
FC Bayern-Sporting Lissabon   7-1
1-0 Lukas Podolski (7.), 2-0 Lukas Podolski (34.), 
3-0 Anderson Polga, sjálfsmark (39.), 3-1 Joao 
Mutinho (42.), 4-1 Bastian Schweinsteiger (43.), 
5-1 Mark Van Bommel (74.), 6-1 Miroslav Klose, 
víti (82.), 7-1 Thomas Muller (90.)
Bayern komst áfram, 12-1, samanlagt.
Panathinaikos-Villarreal   1-2
0-1 Ariel Ibagaza (49.), 1-1 Mantzios (55.), 1-2 
Joseba Llorente (70.).
Villarreal komst áfram, 2-3, samanlagt.

Enska 1. deildin:
Bristol-Coventry    2-0
Aron Einar Gunnarsson var í byrjunarliði Coventry

Enska 2. deildin:
Walsall-Crewe    1-1
Gylfi Sigurðsson var í byrjunarliði Crewe.

Þýski handboltinn:
Göppingen-Lemgo    29-23
Jaliesky Garcia Padron skoraði 4 mörk fyrir Göpp-
ingen. Vignir Svavarsson skoraði 3 fyrir Lemgo og 
Logi Geirsson 2.

Iceland Express-deild kvk:
Haukar-Hamar   66-61
Stig Hauka: Monika Knight 19, Slavica Dimovska 
13, Kristrún Sigurjónsdóttir 12, Telma Fjalarsdóttir 
8, María Sigurðardóttir 4, Sara Pálmadóttir 3, 
Bryndís Hreinsdóttir 3.
Stig Hamars: LaKiste Barkus 28, Julia Demirer 11, 
Íris Ásgeirsdóttir 11, Fanney Guðmundsdóttir 5, 
Dúfa Ásbjörnsdóttir 4, Hafrún Hálfdánardóttir 2.

FÓTBOLTI Sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar 
klárast í kvöld með fjórum leikjum og er Arsenal eina 
liðið sem kemur með sigur úr fyrri leiknum. Flestra 
augu verða á Old Trafford þar sem menn bíða spennt-
ir eftir því hvort lærisveinum Jose Mourinho takist 
að stöðva sigurgöngu Manchester United.

Eftir markalaust jafntefli í fyrri leiknum í Mílanó 
er ljóst að annað liðið verður að skora í kvöld ætli það 
sér áfram. Báðir þjálfarar liðanna hafa átt í vand-
ræðum með miðverði sína en í gær var þó ljóst að Rio 
Ferdinand verður með United. 

Það eru ekki eins góðar fréttir fyrir Mourinho sem 
staðfesti að hann yrði án fjögurra miðvarða í leiknum, 
þeirra Christian Chivu, Walter Samuel, Marco Mater-
azzi og Nicolas Burdisso. Hann þarf því að færa menn 
úr stöðum og í miðvörðinn en kvartar þó ekki. 

Mourinho hefur aðeins tapað 1 af 13 leikjum sínum 
á móti Alex Ferguson sem er frábær tölfræði en hann 
gat talist heppinn að hafa sloppið með jafntefli úr 
fyrri leiknum. 

„José dregur að sér fjölmiðlaathyglina og hann 
getur verið opinskár og mikill skemmtikraftur. Ég 
hef gaman af því að horfa á hann í sjónvarpinu en 
það er ekkert sem hann getur gert þegar leikmenn-
irnir eru komnir inn á völlinn. Þá snýst þetta um ein-

beitingu leikmanna og ég treysti mínum mönnum til 
að gera sitt inni á vellinum,” sagði Ferguson á blaða-
mannafundi fyrir leikinn. 

Eiður Smári Guðjohnsen og félagar taka á móti 
Lyon í kvöld en liðin gerðu 1-1 jafntefli í fyrri leikn-
um í Frakklandi. Barcelona-liðið treystir á Nývang en 
liðið hefur farið áfram í fimm síðustu skipti í Meist-
aradeildinni þar sem liðið hefur átt seinni leikinn á 
heimavelli.

Arsenal hefur 1-0 forustu úr 
fyrri leiknum á móti Roma og 
lærisveinum Arsene Wenger 
hefur gengið vel á Ítalíu enda 
búnir að vinna þrjá af síðustu 
fjórum leikjum sínum þar. Weng-
er ætlar ekki að pakka í vörn. 

 - óój

LEIKIR KVÖLDSINS:
Man. United-Inter (Fyrri leikur: 0-0)
Barcelona-Lyon (1-1)
Roma-Arsenal (0-1)
Porto-Atlético Madrid  (2-2)

Inter heimsækir Manchester United í Meistaradeildinni á Old Trafford í kvöld:

Mourinho skemmtir Ferguson

> Logi vonast til að ná landsleikjunum

Landsliðsmaðurinn Logi Geirsson á við meiðsli að stríða 
í öxl þessa dagana en öxlin hefur reyndar verið að plaga 
hann í nokkurn tíma. Logi er með bólgur í annarri öxlinni 
og hefur þurft á sprautumeðferð að halda vegna meiðsl-
anna. Þrátt fyrir meiðslin er Logi vongóður um að vera 
orðinn nógu góður til þess að geta hjálpað 
íslenska landsliðinu í tveim mikilvægum 
landsleikjum í undankeppni EM sem eru 
framundan um miðjan mánuðinn. Sá fyrri 
er ytra gegn Makedóniu en sá síðari hér 
heima gegn Eistlandi.

FÓTBOLTI AC Milan staðfesti í gær 
að David Beckham hefði meiðst 
á æfingu félagsins. Ekki er ljóst 
hversu alvarleg meiðslin eru en 
Beckham á eftir að gangast undir 
rannsóknir.

Þetta er nokkurt áfall fyrir 
Milan enda hefur Beckham verið 
að leika einstaklega vel fyrir 
félagið.

Meiðslin eiga sér þess utan stað 
aðeins tveim dögum eftir að hann 
fékk lánssamning sinn fram-
lengdan.   - hbg

Áfall fyrir AC Milan:

Beckham 
meiddist

DAVID BECKHAM Kominn á sjúkralist-
ann. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Fjórir aðilar sækjast 
eftir því að halda Evrópumótið í 
fótbolta eftir sjö ár en fresturinn 
til að sækja um að halda keppn-
ina rann út í gær. 

UEFA gaf það út í dag að 
Frakkland, Ítalía og Tyrkland 
hefðu öll sótt um að halda EM. Þá 
kom inn sameiginleg umsókn frá 
Svíþjóð og Noregi. 

Í apríl mun UEFA gefa út þær 
kröfur sem verða settar á gest-
gjafa keppninnar og í framhald-
inu þurfa að þessir fjórir aðilar 
að skila inn ítarlegu yfirliti yfir 
skipulag og framkvæmd Evrópu-
keppninnar fái þeir að halda 
hana. 

Lokaákvörðun um leikstað 
verður tekin í kringum 27. maí á 
næsta ári.    - óój

EM í knattspyrnu 2016:

Fjórir vilja 
halda mótið

HK-ingurinn Ólafur Bjarki Ragnarsson er væntanlega að spila 
sitt síðasta tímabil með HK en hann hefur skrifað undir tveggja 
ára samning við þýska B-deildarliðið Ahlener SG. Það félag er í 
fimmta sæti norðurriðils B-deildarinnar og ætlar sér 
upp í úrvalsdeild næsta vetur.

Reyndar hefur félagið ekki enn keypt Ólaf Bjarka 
frá HK þó svo það sé búið að semja við leikmanninn. 
HK hefur meira að segja ekki einu sinni heyrt frá 
félaginu sem verða að teljast ótrúleg vinnubrögð. 
Alexander Arnarsson, formaður handknattleiks-
deildar HK, sagði að þrátt fyrir þessa staðreynd 
ætlaði félagið ekki að standa í vegi fyrir því að 
Ólafur kæmist út. Alexander sagði HK styðja sitt 
fólk í að komast lengra í íþróttinni.

„Ég er búinn að ganga frá mínum málum og 
vonandi klárast þetta hjá Ahlener og HK þar 
sem ég á eitt ár eftir af samningi. Ég kíkti á 
þetta félag í janúar og leist vel á þetta allt 
saman. Ég fór líka með Kára til Zürich en 

leist ekki eins vel á það þó svo það séu meiri peningar þar og 
liðið sé í Meistaradeildinni. Ahlener heillaði mig meira,“ sagði 
Ólafur Bjarki sem gat ekkert æft með Amiticia Zürich þar 
sem þeir félagar fengu ekki töskurnar sínar fyrr en rétt áður 
en þeir fóru heim. Sökum meiðslanna getur Ólafur ekki æft í 

hvaða skóm sem er. Því varð sú ferð endaslepp hjá honum.
Miðjumaðurinn efnilegi hefur verið einstaklega óheppinn 

með meiðsli síðasta árið. Hann fór í hnéaðgerð síðasta sumar 
og var tiltölulega nýkominn af stað aftur þegar hann fékk 
beinhimnubólgu. Því varð að skera hann upp á báðum 
fótum í október.

„Ég er ágætur til heilsunnar fyrir utan að það er ekkert 
sérstakt að æfa í Digranesinu þar sem það er svo hart 
gólfið. Það aftrar aðeins batanum hjá mér. Mér leið 
ágætlega í leiknum gegn Víkingi og gat spilað í um 50 
mínútur. Það er líka mjög gott gólfið í Víkinni. Ég væri 

helst til í að spila bara alla leiki á útivelli,“ sagði Ólafur 
Bjarki léttur.

ÓLAFUR BJARKI RAGNARSSON:  Á LEIÐ TIL ÞÝSKALANDS Í ATVINNUMENNSKU EN LAPPIRNAR ENN AÐ TRUFLA HANN

Væri helst til í að spila alla leiki á útivelli

1-0 FYRIR HAUKA Haukar eru með 
yfirhöndina í einvíginu gegn Hamari í 
undanúrslitum Iceland Express-deildar 
kvenna. Vinna þarf þrjá leiki til að kom-
ast í úrslit.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Liverpool lék á als oddi í 
Meistaradeildinni í gær. Yfirspil-
aði Real Madrid frá upphafi og 
vann sanngjarnan stórsigur, 4-0. 
Chelsea sýndi styrk í Tórínó og 
kom tvisvar til baka.

Fernando Torres var nokkuð 
óvænt í byrjunarliði Liverpool og 
hann byrjaði leikinn af miklum 
krafti. Eftir aðeins þriggja mínútna 
leik sólaði Torres Ítalann Canna-
varo upp úr skónum, komst einn 
gegn Casillas en spænski lands-
liðsmarkvörðurinn varði vel.

Upp hófst mikil stórskotahríð að 
marki Real. Mascherano átti frá-
bært skot utan teigs sem Casillas 
varði stórkostlega í horn og Gerr-
ard var með fínt skot úr auka-
spyrnu. Leikmenn Real Madr-
id voru sem meðvitundarlausir á 
meðan heimamenn spiluðu firna-
vel.

Á 16. mínútu setti Liverpool 
mikla pressu á varnarmenn Real 
sem voru langt frá því að vera 
vandanum vaxnir. Dirk Kuyt og 
Torres komust einir í gegn, Kuyt 
lagði boltann á Torres sem renndi 
boltanum í autt markið. Fullkom-
lega sanngjörn niðurstaða enda 
yfirburðir Liverpool algjörir í 
leiknum.

Á 27. mínútu var dæmd víta-
spyrna á Gabriel Heinze sem 
var glórulaus dómur enda sýndu 
endursýningar að boltinn fór í öxl 

Heinze. Aðstoðardómarinn flagg-
aði engu að síður. Steven Gerrard 
tók vítið og skoraði örugglega. 2-0 
í leikhléi og þó svo að vítaspyrnu-
dómurinn hafi verið rangur mátti 
Real þakka fyrir að vera bara 2-
0 undir.

Leikurinn var þó endanlega 
afgreiddur í upphafi síðari hálf-
leiks. Ryan Babel átti þó fínan 
sprett upp vænginn, gaf fyrir 
þar sem Gerrard var óvaldaður 
og hann skaut boltanum laglega í 
markið. 3-0 og ballið búið en Doss-
ena vildi aukadans og bætti því við 
fjórða markinu.

Chelsea fór með eins marks for-
skot til Tórínó þar sem liðð mætti 

Juventus. Það byrjaði ekki gæfu-
lega hjá heimamönnum því Nedved 
fór snemma meiddur af velli. Það 
hafði þó ekki áhrif á heimamenn 
því Iaquinta kom þeim yfir með 
laglegu marki á 19. mínútu. Fékk 
þá stungusendingu og kláraði 
skotið laglega í fjærhornið.

Rétt fyrir lok fyrri hálfleiks átti 
Frank Lampard hörkuskot í slá, 
Michael Essien var fljótastur í frá-
kastið og skoraði dýrmætt mark.

Alessandro Del Piero gaf Juve 
von með marki úr víti í síðari 
hálfleik en Didier Drogba kláraði 
dæmið átta mínútum fyrir leikslok 
með marki af stuttu færi.

 henry@frettabladid.is

Eins og að drekka vatn
Liverpool niðurlægði Real Madrid á Anfield í gær og komst auðveldlega í átta 
liða úrslit Meistaradeildarinnar. Chelsea, Bayern og Villarreal fóru líka áfram.

MARK Michael Essien skorar hér dýr-
mætt mark gegn Juventus.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

MAGNAÐIR Steven Gerrard og Fernando Torres voru enn og aftur í aðalhlutverki hjá 
Liverpool. Þeir afgreiddu Real Madrid í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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Nýtum það sem við eigum
Endurnýtum gjaldeyrinn 
Kaupum notaðan bíl
Komdu í Brimborg í dag

Fjöldi annarra Ford bíla í boði. 
Hringdu núna í síma 515 7000.
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j p
ómfelgur, leður, sóllúga, kró
beisli ofl.tarb
úmer OA481t nú
02/2006. Ek. 45.000 km.d. 0
erð 4.490.000 kr.tt v
ur 315.000 kr.áttu

Tilboðsverð 4.175.000 kr.

1,6 bensín sjálfskiptur station1 6 bensín sjálfskiptur station
Upphitanleg framrúða,
15” álfelgur ofl.
Fast númer KGN01
Skrd. 03/2008. Ek. 15.000 km.
Ásett verð 3.250.000 kr.
Afsláttur 160.000 kr.
Tilboðsverð 3.090.000 kr.

ensín sjálfskiptur 5 dyra0 be
arstillanleg framsæti ofl.æða
númer DZ726ast n
11/2006. Ek. 33.000 km.krd. 
verð 2.650.000 kr.sett 
ttur 265.000 kr.slát

Tilboðsverð 2.385.000 kr.

5,4 V8 bensín sjálfskiptur 8 manna
Sóllúga, leður, rafdr. afturhleri ofl.
Fast númer OY964
Skrd. 05/2007. Ek. 45.000 km.
Ásett verð 6.680.000 kr.
Afsláttur 330.000 kr.
Tilboðsverð 6.350.000 kr.

-5% 

-5% 

Ford Mondeo Ghia
,0TDCi dísil sjálfskiptur 4 dyra
6” álfelgur, tölvust. miðstöð ofl.

Fast númer DDX00
Skrd. 07/2007. Ek. 10.000 km.
Ásett verð 4.350.000 kr.
Afsláttur 480.000 kr.
Tilboðsverð 3.870.000 kr.

-11% -11% 

XLT Sport 4x4XLT Sport 4x4
4,0 V6 bensín sjálfskiptur 4 dyra
Dráttarbeisli, lok á palli, 
17” álfelgur ofl.
Fast númer VG449
Skrd. 01/2007. Ek. 36.000 km.
Ásett verð 3.690.000 kr.
Afsláttur 410.000 kr.
Tilboðsverð 3.280.000 kr.

-10% 

Ford Ka
1,3 bensín beinskiptur 3 dyra
Fast númer DLH38
Skrd. 08/2007. Ek. 13.000 km.
Ásett verð 1.425.000 kr.
Afsláttur 145.000 kr.
Tilboðsverð 1.280.000 kr.

pp g ,
15” álfelgur, bakkskynjari ofl.
Fast númer JF530
Skrd. 11/2005. Ek. 31.000 km.
Ásett verð 2.190.000 kr.
Afsláttur 330.000 kr.
Tilboðsverð 1.860.000 kr.

1,6 bensín sjálfskiptur 4 dyra
Upphitanleg framrúða, 

bensín sjálfskiptur 7 mannaV8 
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2,3
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Tilboðsverð 1.990.000 kr.

-22% 
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Lífsblómið  Í umsjón Steinunnar 
Önnu Gunnlaugsdóttur. Rætt er um heilsu- 
og hugarfar.

21.00 Í kallfæri  Jón Kristinn Snæhólm 
ræðir við frambjóðandann Grazynu Maríu 
Okuniewska. 

21.30 Neytendavaktin  Ragnhildur Guð-
jónsdóttir fjallar um málefni neytenda.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

15.50 Sjónleikur í átta þáttum  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.55 Gurra grís  (79:104)

18.00 Disneystundin  Stjáni, Sígildar 
teiknimyndir og Nýi skóli keisarans.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.15 Bráðavaktin  (ER) (15:19) 
Bandarísk þáttaröð sem gerist á bráðamót-
töku sjúkrahúss í stórborg. 

21.00 Svipmyndir af myndlistarmönn-
um - Allan Otte  (Portraits of Carnegie Art 
Award 2008) Í stuttum þáttum er brugðið 
upp svipmyndum af myndlistarmönnum 
sem tóku þátt í Carnegie Art Award sam-
sýningunni 2008. 

21.10 Kiljan  Bókmenntaþáttur í umsjón 
Egils Helgasonar. Kolbrún Bergþórsdóttir 
og Páll Baldvin Baldvinsson eru álitsgjafar 
þáttarins. 

22.00 Tíufréttir

22.20 Sýningar  (Forestillinger:  - Eva) 
(4:6) Danskur myndaflokkur eftir Per Fly. 
Leikstjórinn Marko er að setja upp gaman-
leikrit eftir Shakespeare og það gengur á 
ýmsu dagana fyrir frumsýningu. Aðalhlut-
verk: Mads Wille, Sonja Richter, Sara Hjort 
Ditlevsen, Pernilla August, Jesper Christen-
sen og Dejan Cukic.

23.20 Kastljós  (e)

23.55 Dagskrárlok

08.00 Ástríkur og víkingarnir 

10.00 Can‘t Buy Me Love 

12.00 Saving Milly 

14.00 Night at the Museum 

16.00 Ástríkur og víkingarnir 

18.00 Can‘t Buy Me Love 

20.00 Saving Milly Sannsöguleg mynd 
sem er byggð á metsölubók eftir Mort 
Kondracke um konu sem greinist með Park-
inson-veiki.

22.00 The Fog

00.00 Bachelor Party

02.00 The Deal 

04.00 The Fog

06.00 Break a Leg

07.00 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk Allir leikirnir, öll mörkin og öll um-
deildustu atvikin skoðuð.

07.30 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

08.00 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

08.30 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

16.10 Meistaradeild Evrópu  Endur-
sýndur leikur.

17.50 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

18.20 Atvinnumennirnir okkar Pétur Jó-
hann Sigfússon

19.00 Meistaradeild Evrópu - Upp-
hitun Hitað upp fyrir leikina í Meistaradeild 
Evrópu.

19.30 Meistaradeild Evrópu Bein út-
sending frá leik Man. Utd og Inter. Sport 3. 
Roma - Arsenal Sport 4. Barcelona - Lyon

21.40 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

22.10 Roma - Arsenal Útsending frá leik 
í Meistaradeild Evrópu.

00.00 Barcelona - Lyon Útsending frá 
leik í Meistaradeild Evrópu.

17.10 Man. City - Liverpool Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.50 Premier League World Nýr þáttur 
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

19.20 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessum magnaða markaþætti.

19.50 Fulham - Blackburn Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 PL Classic Matches Charlton - 
Man Utd, 2000. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.30 PL Classic Matches Arsenal - 
Manchester Utd, 2001. 

23.00 Fulham - Blackburn Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Káta maskínan  (6:12) (e)

09.15 Vörutorg

10.15 Óstöðvandi tónlist

17.35 Vörutorg

18.35 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

19.20 Top Design  (10:10) (e)

20.10 Top Chef - NÝTT  (1:13) Bandarísk 
raunveruleikasería þar sem efnilegir kokkar 
þurfa að sanna hæfni sína og getu í eld-
húsinu. 

21.00 Britain’s Next Top Model  (9:10) 
Bresk raunveruleikasería þar sem leitað 
er að efnilegum fyrirsætum. Kynnir þátt-
anna og yfirdómari er breska fyrirsætan Lisa 
Snowdon. Aðeins fjórar stúlkur eru eftir og 
nú fara þær í bikini og byrja að sýna klærn-
ar fyrir alvöru. Þær halda til Marokkó og er 
mikil togstreita milli stúlknanna. Þessa vik-
una er sjóðheit myndataka í eyðimörkinni.

21.50 90210  (10:24) Bandarísk ungl-
ingasería sem slegið hefur í gegn í Banda-
ríkjunum. Naomi er í hefndarhug eftir að 
hafa séð Annie og Ethan kyssast. Hneyksl-
ismál skekur skólann eftir að það fréttist af 
sambandi kennara og nemanda og Kelly 
snýr aftur eftir að hafa heimsótt Dylan. 
Annie á afmæli og foreldrarnir halda afmæl-
isveislu þar sem ýmislegt óvænt er á boð-
stólum.

22.40 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til 
sín góða gesti og slær á létta strengi. 

23.30 Law & Order  (22:24) (e)

00.20 Vörutorg

01.20 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla risa-
eðlan, Doddi litli og Eyrnastór, Könnuðurinn 
Dóra og Krakkarnir í næsta húsi.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (270:300) 

10.15 Sisters (3:28)

11.05 Ghost Whisperer (50:62)

11.50 Men in Trees (16:19)

12.35 Nágrannar

13.00 Hollyoaks (143:260) 

13.25 E.R. (3:22)

14.10 Las Vegas (16:19)

14.55 The O.C. (13:27) 

15.40 BeyBlade 

16.03 Leðurblökumaðurinn 

16.23 Íkornastrákurinn 

16.48 Ruff‘s Patch 

16.58 Gulla og grænjaxlarnir 

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (16:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (1:21) Krusty kemst 
að því að hann barnaði konu meðan á 
Persaflóastríðinu stóð en hann hefur enga 
reynslu af pabbahlutverkinu.

20.00 Gossip Girl (6:25) Þættir byggðir á 
samnefndum metsölubókum sem fjalla um 
líf ungra fordekraðra krakka sem búa á Man-
hattan í New York. 

20.45 Grey‘s Anatomy (15:24) Fimmta 
sería þessa vinsælasta dramaþáttar í heimi.

21.30 Oprah Oprah Winfrey fær í heim-
sókn stórstjörnurnar Kate Winslet og Leond-
ardo DiCaprio.

22.15 Weeds (9:15) 

22.40 Sex and the City (10:12) 

23.05 The Mentalist (4:23)

23.50 E.R. (3:22)

00.35 Painkiller Jane

02.05 Trauma 

03.40 Gossip Girl (6:25)

04.25 Grey‘s Anatomy (15:24) 

05.10 The Simpsons (1:21) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

Viðar Eggertsson sem stýrir Útvarpsleikhúsinu hefur greint frá 
því í viðtali við gamla moggann að nú aukist hróður innlendra 
leikskálda, gengisþróun neyði menn hjá útvarpsleikhúsinu til að 
hyggja að ódýrri innlendri framleiðslu í stað aðkeyptra verka frá 
útlöndum. Rithöfundasambandið hlýtur að hafa hoppað. Fram und-
an er niðurskuður hjá bókaútgefendum í skáldsagnageiranum þar 
sem lakari handritum verður vísað frá útgáfu og harður dalurinn 
mun aðeins skila örfáum verkum til útgáfu á eigin vegum. Fyrirhug-
uð niðurgreiðsla á starfskröftum listamanna sem menntamála-
ráðherra hefur boðað bætir ekki nema að litlu leyti hag rithöfund-
anna. Það munar því um matarholuna sem Viðar ætlar að opna 
íslenskum blekbændum. Þá segja úrtölumenn: hlustar nokkur á 
útvarpsleikrit - jú einhverjir tugir þúsunda gera það nú, restin getur 
stytt sér kvöldin við að horfa á endursýningar á Simpsons, Seinfeld 
og Desperat húsfrúm, látið leiða sig inn í höfundarverk amerískra 
starfsbræðra þeirra í Leikskáldafélaginu íslenska. 

Nema lagst verði á árarnar og sótt á ný mið og útvarpsleikhúsið 

fái það lifandi verk að dúkkulísur úr bandarísku draumasmiðjunni 
sýni sitt rétta eðli og flata fés og fram spretti ný íslensk verk sem 
virka spennandi á taugakerfið.

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON UM ÍSLENSKAN IÐNAÐ

Leikskáldin fá stærra breik
> Kate Winslet
„Ég er ensk og ég hef alltaf 
lagt mikla áherslu á það 
því þó svo að ég geri stórar 
kvikmyndir í Ameríku þá vil ég 
ekki missa af tækifærum til 
að gera öðruvísi kvikmyndir í 
Englandi.“ Winslet er gestur 
Opruh Winfrey ásamt 
Leondardo DiCaprio í 
þætti sem Stöð 2 sýnir 
í kvöld. 

19.30 Roma – Arsenal, beint 
  STÖÐ 2 SPORT 3  

20.15 Bráðavaktin 
  SJÓNVARPIÐ

20.30 X-Files   STÖÐ 2 EXTRA

20.45 Grey‘s Anatomy   STÖÐ 2

21.50 90210   SKJÁREINN
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

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

SVT 1

12.50 Mia och Klara 13.20 Fräls oss ifrån ondo 
15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 15.55 
Plus 16.25 Öga mot öga 16.55 Sportnytt 17.00 
Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala nyh-
eter 17.15 Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna 18.15 
Regionala nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 
19.00 Uppdrag Granskning 20.00 Sommer 21.00 
Entourage 21.30 The Sarah Silverman Program 
21.55 Kulturnyheterna 22.10 183 dagar 23.10 
Mästarnas mästare 00.10 Sändningar från SVT24

16.00 Hollyoaks (142:260) 

16.30 Hollyoaks (143:260)

17.00 Seinfeld (19:24)

17.30 X-Files (2:24)

18.15 The Sopranos 

19.00 Hollyoaks (142:260) 

19.30 Hollyoaks (143:260)

20.00 Seinfeld (19:24) Þegar Jerry fer að 
sofa hjá heimilishjálpinni sinni hættir hún að 
standa sig í vinnunni og Georg ákveður að 
hann verði að koma sér upp góðu gælunafni.

20.30 X-Files (2:24) Fox Mulder trúir 
á meðan Dana Scully efast er þau rannsaka 
yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl 
reyna að hindra leit þeirra að sannleikanum.

21.15 The Sopranos Stöð 2 og Stöð 2 
Extra rifja upp þessa geysivinsælu þætti þar 
sem fylgst er með fjölskyldumanninum og 
mafíuforingjanum Tony Soprano í daglegu 
lífi. Þrátt fyrir að hafa átt mikilli velgengni 
að fagna í starfi og eiga góða fjölskyldu er 
hann þjáður á sálinni og á stöðugt í vand-
ræðum með að finna jafnvægi milli vinnu 
og einkalífs. 

22.00 Little Britain USA (1:6) Fyndnasta 
tvíeyki Bretlands, Matt Lucas og David Walli-
ams, er mætt aftur, og að þessu sinni ætla 
þeir að grínast í Bandaríkjunum.

22.25 Bones (1:26) Brennan og Booth 
snúa aftur í nýrri seríu af spennuþættinum 
Bones. Sem fyrr fylgjust við með störfum Dr. 
Temperance „Bones“ Brennan réttarmeina-
fræðings sem kölluð er til ráðgjafar í allra 
flóknustu morðmálum. 

23.10 Rescue Me (13:13)

23.55 Auddi og Sveppi 

00.25 Sjáðu 

00.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

12.45 Coupling 13.15 The Weakest Link 14.00 
EastEnders 14.30 Coupling 15.00 Blackadder II 
15.30 The Weakest Link 16.15 Jonathan Creek 
17.05 Dalziel and Pascoe 17.55 EastEnders 18.25 
The Weakest Link 19.10 Coupling 19.40 Blackadder 
II 20.10 The Inspector Lynley Mysteries 21.00 The 
Chase 21.50 Blackadder II 22.20 Coupling 22.50 
The Chase 23.40 Jonathan Creek 

12.05 Aftenshowet 2. del 12.30 Hammerslag 
13.00 Det lille hus på prærien 13.50 Nyheder 
på tegnsprog 14.00 DR Update - nyheder og vejr 
14.10 Boogie Mix 15.00 Pigerne Mod Drengene 
15.30 Braceface 15.50 Daffy møder Skaldepande 
16.00 Svampebob Firkant 16.25 F for Får 16.30 
SYV 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med 
Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 Hvad 
er det værd? 19.00 DR1 Dokumentaren - Giften 
i kroppen 20.00 TV Avisen 20.25 Penge 20.50 
SportNyt 21.00 Taggart 23.10 OBS 23.15 Onsdags 
Lotto 23.20 Når mor og far drikker 

12.45 Verdensarven 13.00 NRK nyheter 13.05 
Norge rundt 13.30 En Noman i Pakistan 14.00 
NRK nyheter 14.05 Par i hjerter 15.00 NRK nyheter 
15.10 Dynastiet 16.00 NRK nyheter 16.10 Oddasat 
- nyheter på samisk 16.25 Slipp naboene løs 
16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Lille Prinsesse 
17.10 Ugler i mosen 17.35 Yoko! Jakamoko! Toto! 
17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30 
Forbrukerinspektørene 18.55 330 skvadronen 
19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00 
Dagsrevyen 21 20.40 Vikinglotto 20.45 Sporløst 
forsvunnet 21.30 Migrapolis 22.00 Kveldsnytt 
22.15 V-cup skiskyting 23.50 The Wire 

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Sögur úr Síðunni
15.30 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Pipar og salt
21.10 Út um græna grundu
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.16 Bak við stjörnurnar
23.10 Krossgötur
00.07 Næturtónar

Stórbrotin viðureign á Old Trafford. 
Evrópumeistararnir taka á móti José 
Mourinho og lærisveinum hans í síð-
ari leik liðanna í Meistaradeild Evrópu. 
Fyrri viðureign liðanna endaði með 
markalausu jafntefli á San Siro og það 
munu því mætast stálin stinn á nýjan 
leik. Það er allt galopið fyrir þennan 
leik en Mourinho vill meina að bæði 
lið séu í ágætis stöðu. Inter tókst að 
halda hreinu á heimavelli og því gæti 
útivallarmark á Old Trafford fleytt 
þeim langt. Man. Utd er aftur á móti 
ríkjandi Evrópumeistari og hefur verið nánast óstöðvandi að undanförnu og 
unnið hvern leikinn á fætur öðrum. Það verður sannarlega blóðug barátta 
jafnt innan vallar sem utan í kvöld þegar tveir af litríkustu knattspyrnu-
stjórum knattspyrnunnar mætast.

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.30

Man. Utd. - Inter, BEINT
Bandarísk raunveruleikasería þar sem 
efnilegir kokkar þurfa að sanna hæfni 
sína og getu í eldshúsinu. Núna er 
kominn nýr kynnir, þokkadísin Padma 
Lakshmi, sem er fræg fyrir matreiðslu-
bækur sínar og fyrir að vera eiginkona 
rithöfundarins Salmans Rushdie. 
Fimmtán kokkar hefja leikinn og í 
hverri viku þurfa þeir að sýna snilli 
sína og matreiða gómsæta rétti. 

VIÐ MÆLUM MEÐ
Top Chef - NÝTT
SkjárEinn kl. 20.10
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. pest, 6. umhverfis, 8. sauðagarnir, 
9. tangi, 11. eldsneyti, 12. morðs, 14. 
augnsjúkdómur, 16. ekki, 17. stígandi, 
18. angan, 20. grískur bókstafur, 21. 
útungun eggja.

LÓÐRÉTT
1. geð, 3. tveir eins, 4. skipafélag, 5. 
skordýr, 7. smiðjumór, 10. andi, 13. 
krass, 15. heimsálfu, 16. trjátegund, 
19. skóli.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. kvef, 6. um, 8. vil, 9. nes, 
11. mó, 12. dráps, 14. gláka, 16. ei, 
17. ris, 18. ilm, 20. pí, 21. klak. 

LÓÐRÉTT: 1. lund, 3. vv, 4. eimskip, 
5. fló, 7. mergill, 10. sál, 13. pár, 15. 
asíu, 16. eik, 19. ma. 

„Af hverju stjórnmálamenn koma 
hingað? Tja, hér koma tugir manna 
og láta klippa sig og það getur því 
oft verið mikil og heit umræða 
um pólitíkina,“ segir hárskerinn 
Kjartan Björnsson. Þingmenn 
og frambjóðendur í prófkjör-
um stjórnmálaflokkanna, sem 
vilja ná góðum úrslitum, ættu að 
leggja nafn Kjartans og rakara-
stofu Björns og Kjartans á Sel-
fossi á minnið. Dæmin sýna að 
þeir sem setjast í stólinn þar ná 
góðum árangri.

Meðal þeirra sem hafa sest í stól-
inn fyrir kosningar og prófkjör 
með góðum árangri eru framsókn-
armennirnir Bjarni Harðarson 
og Guðni Ágústsson, ráðherrarn-
ir Árni M. Mathiesen og Geir H. 
Haarde og svo Björgvin G. Sig-
urðsson. Þegar Kjartani er bent 

á að þessir menn hafi 
þurft að segja af sér 
þingmennsku og 
misst ráðherra-
stóla að undan-
förnu er hann 
fljótur til svara. 

„Þetta er auðvitað 
að einhverju leyti 

rétt en þessir 

menn komu líka hingað þegar þeir 
unnu sína stærstu sigra,“ útskýrir 
Kjartan og upplýsir meðal annars 
að Sigurður Ingi Jóhannsson, dýra-
læknirinn sem sigraði í prófkjöri 
framsóknarmanna í suðurkjör-
dæmi, hafi látið klippa sig skömmu 
fyrir kosningar. „Þá kom Geir líka 
hingað fyrir síðustu kosningar 
þegar Sjálfstæðisflokkurinn vann 
sinn stærsta sigur.“ Kjartan upplýs-
ir síðan að Bjarni Benediksson, sem 
býður sig fram í embætti formanns 
Sjálfstæðisflokksins, hafi þegar 
boðað komu sína. „Hann hefur 
reyndar verið ansi lengi á leiðinni, 
hann verður að koma vilji hann ná 
góðu kjöri á lands  fundinum,“ segir 
Kjartan og hlær.

Hárskerinn viðurkennir að þing-
manna-klippingarnar séu svipað-
ar, þó að hver og einn hafi auðvitað 
sinn stíl. Kosningaklippingin verði 
þó að laða fram kynþokkann sem 
sé nauðsynlegur hverjum stjórn-
málamanni. „Þarna er hárfín lína 
á milli,“ útskýrir hann.

Rakarastofa Kjartans og Björns 
er hreinræktað fjölskyldufyrir-
tæki. Afi Kjartans stofnaði fyrir-
tækið 1948 og pabbi hans, Björn, 
hefur klippt Sunnlendinga í fjöru-
tíu ár. „Sjálfur hef ég verið að 
vinna hérna í 27 ár og er ekki nema 
rétt rúmlega þrítugur,“ segir Kjart-
an en auk þess er yngsti bróðirinn 
einnig með skærin á lofti.

 freyrgigja@frettabladid.is

KJARTAN BJÖRNSSON: HEFUR HENDUR Í HÁRI ÞINGMANNA

Kosningaklippingin kallar 
fram kynþokka þingmanna

BJARNI Í STÓLNUM Bjarni Harðarson er einn þeirra sem hafa sest í stól Kjartans og 
látið lappa upp á hárið. Aðrir þingmenn sem hafa látið skera þar hár sitt eru Guðni 
Ágústsson, Geir H. Haarde og Árni Mathiesen. MYND/SUNNLENDINGUR.IS

„Ég er ekki alveg búinn að ákveða hvort 
þetta verði leikin mynd eða teiknimynd. 
Ég hallast frekar að því að þetta verði 
teiknimynd,” segir Þórarinn Leifsson en 
hann, ásamt konu hans Auði Jónsdóttur, 
ætlar að skrifa kvikmyndahandrit upp úr 
bók Þórarins, Leyndarmálið hans pabba.

Bókin vakti töluverða athygli þegar hún 
kom út 2007 en hún segir frá systkinum 
sem glíma við töluverðan vanda; pabbi 
þeirra sporðrennir nefnilega manneskj-
um í tíma og ótíma. Þórarinn er auk þess 
að skrifa handrit að næstu bók sinni sem 
ráðgert er að komi út í haust. Hann vildi 
ekkert gefa upp um innihald hennar að 
svo stöddu.

Þórarinn var staddur í Berlín þegar 
Fréttablaðið hafði upp á honum en hann 
verður viðstaddur næststærstu bókahátíð 
Þýskalands í Leipzig enda er Leyndar-

málið hans pabba að koma út á þýsku 
undir nafninu Papas Geheimnis. „Ég er 
mjög spenntur fyrir þessu, það er þýskt 
barnaleikhús í Leipzig sem er að leiklesa 
bókina og hún hefur fengið fína dóma,“ 
útskýrir Þórarinn en einn gagnrýnand-
inn sagði að svona bók hefði aldrei verið 
skrifuð.

Varla er hægt að sleppa Þórarni án 
þess að spyrja hvernig honum hafi verið 
tekið, skuldugum Íslendingnum, í Þýska-
landi. „Ég fór á barinn í gær og sagði 
að við Íslendingar værum mestu tapar-
ar í heimi. Þeim fannst það bara fyndið 
og spurðu hvort ég væri ekta Íslending-
ur,“ segir Þórarinn. „Ég held að þetta sé 
bara miklu heilbrigðara svona en þegar 
við vorum uppasvín, núna erum við bara 
Íslendingar á okkar eigin forsendum.“ 

 - fgg

Íslensk mannæta á hvíta tjaldið

„Við verðum bara að krossa fingur og vona að 
vespurnar finni sér samastað,” segir Gunnar Hans-
son leikari. Ítölsku Vespurnar hans, sem vöktu 
mikla athygli í fyrra, eru nú hálf heimilislausar 
en þær voru lengi vel til sölu í Saltfélaginu út á 
Granda. Gunnar áréttar að hann hafi flust þaðan 
í september, áður en hrunið dundi yfir, en eins og 
glöggir vegfarendur hafa tekið eftir er Saltfélag-
ið galtómt eftir að skilanefnd Kaupþings tók yfir 
rekstur Pennans sem átti lúxus-verslunina.

Gunnar vill þó ekki taka svo djúpt í árinni að 
segja Vespurnar heimilislausar, þær séu meira á 
biðstöð, með skiptimiða að bíða eftir næsta strætó. 
„Maður er bara lítill fiskur sem kann ekki að synda 
í þessum ólgusjó og ég er bara að bíða eftir hjálpar-
kút því ekki getur maður verið einn í þessu. Svo 
virðist allt hreyfast ofurhægt um þessar mundir 
inni í bönkunum.“ 

Gunnar þvertekur fyrir að Vespu-ævintýrið sé 
úti, þvert á móti finni hann fyrir miklum áhuga frá 
fólki nú þegar sól er loks tekin að hækka. Og vísar 
því á bug að Vespan sé eitthvert góðærisbruðl eins 
og Range Rover og aðrir álíka munir. „Þetta er hag-
kvæmasta leiðin til að ferðast,“ segir Gunnar sem 
vill að gefnu tilefni koma því á framfæri að það sé 
bara til ein Vespa og að það sé skrásett vörumerki. 

„Menn skyldu varast eftirlíkingar,“ segir hann og 
vísar þar til nokkurra auglýsinga sem birst hafa 
að undanförnu í fjölmiðlum en þar eru auglýstar 
vespur til sölu.  „Þær eru ekki Vespur heldur 
scouters, án þess að ég sé að gera lítið úr því.“  - fgg 

Vespur Gunnars á biðstöð

EKKI BÚIÐ Gunnar Hansson segir ítölsku Vespurnar vera á 
biðstöð, hann bíði nú eftir hjálparkút enda geti hann ekki synt 
einn í þessum ólgusjó. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÚTGÁFUSAMNINGI FAGNAÐ Þórarinn Leifsson og Auður Jónsdóttir 
fagna útgáfusamningi í Þýskalandi með kampavíni. Þau skrifa nú 
kvikmyndahandrit eftir bókinni Leyndarmálið hans pabba. MYND/BJÖRK

ER Á LEIÐINNI Bjarni Bene-
diktsson er víst á leiðinni til 
Kjartans. Rakarinn segir það 
enda lífsnauðsynlegt vilji 
hann ná góðu kjöri á lands-
fundi Sjálfstæðisflokksins.

Skoðaðu 

Mín borg
ferðablað 
Icelandair á
www.icelandair.is

„Santa Maria á Laugaveginum 
er með ekta mexíkóskan mat. Ég 
mæli með kjúklingi í maísrúll-
um með mole-súkkulaðisósu.“ 

Dögg Mósesdóttir leikstjóri.

Sjónvarpskonan Lára Ómarsdóttir 
hefur sagt skilið við þáttinn Mér 
finnst á sjónvarpsstöðinni ÍNN. Síð-
asti þáttur hennar var á mánudags-
kvöldið. Lára stoppaði ekki lengi 
við á ÍNN, ekki eru nema örfáar 
vikur síðan þátturinn var endur-
reistur með nýjum stjórnendum. 

Ástæða brotthvarfsins er 
að Lára hefur ráðið sig 
á fréttastofu RÚV. Lára 
mun vera ráðin í afleys-
ingar til að byrja með 

en ólíklegt verður 
að teljast að Óðinn 
Jónsson og félagar 
sleppi af henni 
hendinni þegar Lára 
kemst af stað.

Þar með sitja þær Bergljót Davíðs-
dóttir og Katrín Rut Bessadóttir 
einar eftir með Mér finnst. Þær 
stöllur eru þegar farnar að svipast 
um eftir arftaka Láru 
en ekkert hefur verið 
afráðið um framhaldið. 
Sjónvarpskonurnar eru 
þó stórhuga sem fyrr 
og hyggjast jafnvel 
fylla skarð Láru 
með tveimur 
eftirmönnum.

Ingvar Þórðar-
son og félagar 
í kvikmyndafélaginu Kisa undir-
búa nú lögsókn á hendur NBC-
sjónvarpsrisanum vegna meints 
höfundarréttarbrots. Eins og kom 
fram í Fréttablaðinu í gær saka þeir 
aðstandendur sjónvarpsþáttanna 
Heroes um að stela söguþræðinum 
úr kvikmyndinni Astrópíu sem þeir 
framleiddu árið 2007. Þær sögur 
eru nú á kreiki að kvikmynda-
mógúllinn Sigurjón Sighvatsson 
hafi keypt réttinn að 
Astrópíu í útlöndum 
fyrir skemmstu. Sigur-
jón býr sem kunnugt 
er að áratugareynslu úr 
Hollywood og ætti 
að geta reynst þeim 
Kisa-mönnum haukur 
í horni í erfiðum 
málarekstri komi til 
þess. - hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

Auglýsingasími

– Mest lesið
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Kolbeins 
Óttarssonar Proppé

Í dag er miðvikudagurinn 11. 
mars, 70. dagur ársins.

8.00 13.38 19.17
7.46 13.22 19.00

Greiðslujöfnun
dregur úr óvissu

Jafnari greiðslubyrði Lánstími lengist

Við greiðslujöfnun erlendra húsnæðislána
miðast afborganir við gengi krónunnar þann 
2. maí 2008 og mismunurinn færist aftan við 
upphaflegan lánstíma.

Styrking styttir
lánstímann

Jafnari greiðslubyrði

Ef gengi krónunnar styrkist á nýjan leik 
gengur lenging lánstímans til baka.

Lánstími styttist aftur

Sveiflur í
greiðslubyrði
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Ójöfn greiðslubyrði skapar óvissu

Veiking krónunnar með hækkandi greiðslubyrði 
og óvissan um hvort gengið muni veikjast eða 
styrkjast gerir það að verkum að erfitt getur 
verið að ná yfirsýn yfir fjármálin.

Kona, 26 ára.

Frá því í nóvember höfum við kallað eftir skoðunum viðskiptavina í útibúum og á heimasíðu okkar um 
það hvernig þeir vilji að nýr banki starfi. Við notum þessar ábendingar til að móta nýjan banka.
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„Koma með lausnir varðandi 
  erlend húsnæðislán.“ 

Veiking íslensku krónunnar hefur valdið umtalsverðri hækkun á 
höfuðstól erlendra húsnæðislána margra heimila og samsvarandi 
hækkun á greiðslubyrði. Íslandsbanki kynnir nú varanlega lausn
á þessum vanda.

Nú geta viðskiptavinir bankans með húsnæðislán í erlendri mynt 
óskað eftir greiðslujöfnun þessara lána – sem þýðir að 
afborganirnar verða lægri og jafnari, óháð gengi krónunnar. 
Upphæð afborgana miðast við gengi krónunnar þann 2. maí 
2008 uppreiknuð miðað við greiðslujöfnunarvísitölu og 
lánstíminn lengist. Ef gengi krónunnar styrkist á nýjan leik 
gengur lenging lánstímans til baka. 

Kostir
          Jafnari greiðslubyrði til frambúðar.

          Lægri greiðslubyrði heldur en núverandi afborganir sem 
hafa hækkað vegna veikara gengis íslensku krónunnar.

          Greiðslubyrði gæti lækkað á milli næstu mánaða gangi spár 
um þróun greiðslujöfnunarvísitölu eftir.

          Styrkist gengi íslensku krónunnar greiðist höfuðstóll 
lánsins hraðar niður en upprunalega var gert ráð fyrir.

          Hægt er að segja greiðslujöfnun upp hvenær sem er.

Ókostir
          Möguleiki á að lán lengist en þó aldrei lengur en sem 

nemur helmingi af upprunalegum lánstíma.

          Gengisáhætta. Höfuðstóll lánsins greiðist hægar niður 
(a.m.k. til að byrja með) og gæti því hækkað meira en ella 
veikist gengi krónunnar.

          Vaxtaáhætta. Lengist lánstíminn felur það í sér hærri 
vaxtakostnað en ella, auk þess gætu breytilegir vextir 
myntanna hækkað á tímabilinu.

          Styrking krónunnar skilar sér ekki í lægri greiðslubyrði. 
Þess í stað styttist lánstíminn.

Fáðu nánari upplýsingar um greiðslujöfnun erlendra húsnæðis- 
lána hjá ráðgjöfum í næsta útibúi eða á islandsbanki.is.

Erum við símann til kl. 21 í kvöld
Ráðgjafar okkar eru lengur við símann í dag, miðvikudag. 
Hringdu í síma 440 4000 og fáðu nánari upplýsingar um 
greiðslujöfnun erlendra húsnæðislána.

Íslandsbanki kynnir lausn sem 
minnkar greiðslubyrði heimilanna

- langtímalausn fyrir viðskiptavini 
Greiðslujöfnun erlendra húsnæðislána

Mikil leit hefur staðið yfir að 
lausnum eftir hrunið mikla. 

Eins og við var að búast var reiðin 
mest áberandi fyrsta kastið, og er 
raunar enn ríkjandi sem eðlilegt 
er. Þeim sem báru ábyrgð á ástand-
inu skyldi refsað. Reiðin beindist 
gegn ríkisstjórn, þingmönnum og 
framagosum viðskiptalífsins. Fólk-
ið kom ríkisstjórninni frá og fékk 
kosningar í gegn tveimur árum 
fyrr en áætlað var. Og rannsókn 
er hafin á viðskiptalífinu í aðdrag-
anda og eftirleik hrunsins.

OG nú virðist allt vera að falla 
í sama farið. Allt virðist komið 
í ákveðinn farveg og því ekk-
ert meira fyrir okkur almenning 
að gera. Nema fara á hausinn og 
kjósa rétt.

KRAFTURINN sem einkenndi 
byltinguna er í það minnsta horf-
inn. Nú snýst allt um prófkjör og 
kosningar og hver hefur tíma til 
að hugsa um eðli þjóðfélagsgerð-
arinnar á slíkum spennutímum? 
Í það minnsta virðumst við hafa 
verið ansi ánægð með það fólk sem 
var í fararbroddi stjórnmálanna. 
Það raðar sér í efstu sæti lista í 
prófkjörum og kannanir sýna að 
þeir flokkar sem tímabundið guldu 
fyrir hrunið í skoðanakönnunum 
virðast hafa náð sér aftur á strik.

UMRÆÐAN hefur líka æ frek-
ar farið að snúast um einstök mál. 
Æ ofan í æ heyrir maður menn 
halda einhverju ákveðnu máli á 
lofti; sko þetta er mín töfralausn! 
Evrópusambandið, stjórnlaga-
þing, stjórnarskrárbreyting, beint 
lýðræði, kosningar. Hver og einn 
heldur fram sinni töfralausn sem 
kyndlinum sem lýsa á okkur leið 
úr svartnættinu. Hvar er umræðan 
um heildarendurskoðun samfélags-
gerðarinnar núna? Hvar er krafan 
um gjörbyltingu í samfélaginu? 
Hvar er orkan sem leysti úr læðingi 
eitt stykki byltingu?

ÖLLU þessu hefur verið beint í 
hefðbundna farvegi stjórnmálanna. 
Ekkert hefur í raun breyst. Stjórn-
málaflokkarnir gera það sem þeir 
eiga að gera; útmála sig og sín mál-
efni í sem fegurstum litum til að fá 
sem flest atkvæði. Og stjórnmála-
menn munu geta skreytt sig með 
endurnýjuðu umboð að kosningum 
loknum.

STAÐREYNDIN er sú að það eru 
engar töfralausnir til. Breyting á 
stjórnarskránni ein og sér mun 
ekkert segja, beint lýðræði breyt-
ir engu, nýtt þing alls engu. Ekk-
ert nema róttæk endurskoðun á 
gildum okkar dugar.

OG er slík endurskoðun ekki hið 
besta mál?

Töfralausnirnar
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