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RANNSÓKNARSKÝRSLAN Ríkisstjórn, 
stjórnsýsla og bankarnir fá fallein-
kunn í skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis sem kom út í gær. Þrír ráð-
herrar, þrír seðlabankastjórar og for-
stjóri Fjármála eftirlitsins eru sakaðir 
um að hafa gert mistök og sýnt van-
rækslu í starfi. 

„Það gekkst enginn þeirra við 
ábyrgð,“ sagði Páll Hreinsson, formað-
ur rannsóknarnefndarinnar, á blaða-
mannafundi í gær, spurður út í þá 
stjórnendur sem komu fyrir nefndina. 
Í allt gáfu 147 manns skýrslu.

Ráðherrarnir þrír eru Geir H. 
Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, 
Árni M. Mathiesen, fyrrverandi fjár-
málaráðherra, og Björgvin G. Sigurðs-
son, fyrrverandi viðskiptaráðherra. Sá 

síðastnefndi situr enn á þingi. Hann 
sagði af sér sem þingflokksformaður 
Samfylkingarinnar í gær. 

„Ég kalla eftir að landsdómur komi 
saman og vil fá tækifæri til að verja 
nafn mitt þar,“ segir Björgvin.

Jónas Fr. Jónsson, forstjóri 
Fjármála eftirlitsins, er sagður hafa 
sýnt af sér andvaraleysi gagnvart því 
að koma nægilega traustu skipulagi 
á daglega starfsemi stofnunarinnar. 
Nauðsynlegan slagkraft hafi skort í 
störf stofnunarinnar við að halda fjár-
málafyrirtækjunum að lögum. 

Í skýrslu vinnuhóps um siðferði og 
starfshætti kemur fram að sá hópur 
sem stýrði bönkunum hafi fallið í 
nánast allar þær freistingar sem á 
vegi hans urðu.

„Rannsóknarnefnd Alþingis telur 
að samþjöppun og áhætta hjá íslensku 
bönkunum hafi verið orðin hættulega 
mikil, þónokkuð fyrir fall þeirra,“ 
sagði Sigríður Benediktsdóttir 
nefndarmaður í gær.

Eigendur allra stóru bankanna 
fengu óeðlilega greiðan aðgang að 
lánsfé í eigin bönkum, að því er virð-
ist í krafti eignarhalds síns. Helstu 
eigendur stærstu bankanna þriggja, 
og Straums-Burðaráss, voru meðal 
stærstu lántakenda. 

Baugur og félög tengd honum voru 
stærstu lántakendur Glitnis. Vöxtur 
hljóp í útlán bankans á árinu 2007 
þegar stjórnarskipti urðu í honum 
og aðilar tengdir Baugi og FL Group 
juku við eignarhlut sinn. Lán til 

Baugs og tengdra félaga námu 250 
milljörðum eða um 70 prósentum af 
eiginfé bankans. 

Exista, stærsti hluthafi Kaupþings, 
var jafnframt næststærsti skuldari 
bankans. Robert Tchenguiz, hlut-
hafi og stjórnarmaður, var sá stærsti. 
Exista skuldaði bankanum 200 
milljarða þegar hann féll. 

Björgólfur Thor Björgólfsson og 
félög tengd honum voru stærstu skuld-
arar Landsbankans og Björgólfur 
Guðmundsson þriðji stærsti. Skuldir 
þeirra námu vel yfir 200 milljörðum, 
sem var meira en eigið fé bankans. 

Nefndin hefur afhent ríkissaksókn-
ara lista yfir mál og málaflokka sem 
hún telur að þarfnist sakamálarann-
sóknar.  Sjá síðu 2 til 26
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„Bókin heitir Hvorki meira né 

minna og hentar þeim sem er 

umhugað um heilsuna, einkum 

þeim sem eru í fráhaldi,“ útskýr-

ir Fanney Rut Elínardóttir, sem 

hefur gefið út fyrstu íslensku 

matreiðslubókina þar sem alfar-

ið er sneitt fram hjá sykri, hveiti 

og sterkju.Fanney Rut gerði róttækar 

breytingar á sínu mataræði fyrir 

ári en hún var haldin matarfíkn 

á háu stigi. „Ég fékk nóg og tók 

málin í eigin hendur, komin langt 

yfir kjörþyngd, pirruð og orku-

laus.“ Eftir að Fanney breytti mat-

aræðinu grenntist hún um 40 kíló. 

„Lundin er líka léttari; systkinum 

mínum finnst ég alla vega hress-

ari,“ segir Fanney og hlær og bætir 

við að hún sé sömuleiðis orkumeiri 

en áður.Fanney Rut viðurkennir að

snúningurinn hafi þ
átakala

Hentar fólki í fráhaldi

Fanney Rut Elínardóttir var haldin matarfíkn á alvarlegu stigi en sneri við blaðinu og leitaði sér hjálpar. 

Hún tók mataræðið meðal annars í gegn og hefur nú gefið út bók með uppskriftum að hollum réttum. 

Fanney Rut Elínardóttir fer eftir sérstöku kerfi sem hentar vel fólki í fráhaldi og miðar að því að borða vel úti látnar og léttar mál-

tíðir þrisvar sinnum á dag. Hver máltíð er vigtuð og þannig borðar Fanney Rut hvorki meira né minna en kerfið segir til um.FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bláberjapönnukaka
1 egg
30 g sojahveiti3 msk. vatn¼ msk. matarsódi1 msk. Canderel2 ½ dl bláber, frosin eða 

fersk
1-1 ½ dl skyr.is með 
vanillubragði frá MSBlandið öllu vel saman, nema bláberjunum og skyrinu. Hitið olíu á 

vel heitri pönnu, hellið 

blöndunni á pönnuna 
og lækkið niður í miðlungs hita. Stráið 

tæplega helmingnum 
af bláberjunum ofan á 
pönnukökurnar þegar 
endarnir eru byrjaðir 
að bakast í gegn og 
steikið pönnukökuna 
áfram í um það bil 1 mín. Snúið pönnu-kök-

unni 
við og 

bakið hana í um það 
bil 3 mín. til viðbótar. 
Bláberjahliðin er ekk-
ert sérlega falleg og 
því er skemmtilegra 
að snúa henni niður 
þegar pönnukakan er 
sett á diskinn. Berið 
þessa dásamlegu bláberja-pönnuköku fram með vanillu-sk

DÓ OG FÓR TIL HIMNA

fann ekkertog þ

VERÐ SKÓLAMÁLTÍÐA  var misjafnt vorið 2009. Í 

nýlegri könnun kemur í ljós að meðalverð skólamáltíða yfir 

landið var 279 krónur. Hæsta verð á skólamáltíð var 500 

krónur og í einum skóla var skólamáltíðin nemendum að 

kostnaðarlausu. Athyglisvert er að mismunandi verð var fyrir 

skólamáltíð innan sama sveitarfélags.
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Sjálfstæðismenn 
fengu mest

Tíu þingmenn fengu 100 
milljónir eða meira að 

láni frá bönkunum
fréttir 6

Inngrip hefði kostað málaferli
Geir H. Haarde segir að vöxtur 
bankanna hafi  valdið hruninu
fréttir 14

Eigendurnir veiktu bankana
Viðskiptabankarnir þrír 
lánuðu eigendum hundr-
uð milljarða króna.
 fréttir 20

ÞUNGAR ÁVIRÐINGAR Nefndarmennirnir þrír, Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, ásamt vinnuhópi um siðferði og starfshætti, sem Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir 
skipuðu, fóru hörðum orðum um stjórnsýsluna, stjórnmála- og viðskiptalífið á blaðamannafundinum í Iðnó í gær.  
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Útivistarleikur
Homeblest & Maryland

Leynist vinningur í 
pakkanum þínum!

Heiðarleika

Veljum
framboð um

H-lista
í vor

Ólafur F. Magnússon 
greiðir auglýsinguna

skoðun 28

Segja 
má að sá 

hópur sem stýrði 
bönkunum hafi 
fallið í nánast allar 
þær freistingar 
sem á vegi hans 
urðu.“

ÚR SKÝRSLU 
RANNSÓKNARNEFNDAR

Enginn gekkst við ábyrgð
Rannsóknarnefnd Alþingis skilaði af sér skýrslu um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna í gær. Ráðherrar, seðlabankastjórar 
og forstjóri FME eru sakaðir um mistök og vanrækslu í starfi. Stærstu hluthafar bankanna fengu óeðlilegan aðgang að lánsfé.
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? Leiðir skýrsla rannsóknar-
nefndar til málshöfðana?

Í skýrslunni er ekki að fi nna 
lista yfi r einstök mál, heldur 
er þar bent á málafl okka sem 
nefndin telur ástæðu til að 
rannsaka sérstaklega með 
tilliti til þess hvort þar voru 
framin refsiverð afbrot.  SÍÐA 4 

? Voru gerð mistök við 
þjóðnýtingu Glitnis?

Þjóðnýting Glitnis er harðlega 
gagnrýnd í skýrslu rannsókn-
arnefndar Alþingis. Seðla-
banki og ráðherrar eru tald-
ir hafa brotið stjórnsýslulög, 
eigin verklagsreglur, óskráðar 
meginreglur og jafnvel stjórn-
arskrá þegar ákveðið var að 
bregðast við ósk Glitnis um 
lán til þrautavara með þjóð-
nýtingu. Seðlabankinn er ekki 
talinn hafa afl að sér nauðsyn-
legra gagna um stöðu Glitnis 
og ekki hafa lagt mat á hugs-
anleg viðbrögð markaðarins 
og þá hættu sem þjóðnýtingin 
gat haft í för með sér fyrir fjár-
málakerfi ð. SÍÐA 6

? Hefðu stjórnvöld og eftir-
litsstofnanir getað komið í 

veg fyrir að Icesave-reikning-
arnir yrðu sú byrði á þjóðinni 
sem raunin hefur orðið? 

Umfjöllun rannsóknarnefnd-
ar um Icesave-reikningana er 
áfellisdómur yfi r íslenskum 
stjórnvöldum, Fjármálaeftirliti, 
Seðlabanka en þó ekki síst 
Landsbankanum sjálfum. Þau 
tæki sem voru fyrir hendi voru 
ekki nýtt, raunar þvert á móti 
í sumum tilfellum, eins og 
sannaðist þegar Seðlabankinn 
lækkaði bindisskyldu á inn-
lánsreiknum erlendis.  SÍÐA 8

? Hver er ábyrgð forseta 
Íslands?

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, var áberandi boð-
beri útrásarinnar og er einn 
þeirra sem bera siðferðis-
lega ábyrgð á aðdraganda og 
falli íslensku bankanna, með 

því að taka þátt í „því leikriti 
sem leikið var í kringum for-
ingja útrásarinnar og fyrirtæki 
þeirra“, að mati vinnuhóps 
rannsóknarnefndarinnar um 
siðferði. Forsetinn er í skýrslu 
hópsins sagður hafa beitt sér 
af krafti við að draga upp fegr-
aða, drambsama og þjóðern-
iskennda mynd af yfi rburðum 
Íslendinga sem byggðust á 
fornum arfi . SÍÐA 10

? Brugðust fjölmiðlar í 
aðdraganda hrunsins?

Fjölmiðlum ber að upplýsa 
almenning, vera vettvangur 
þjóðfélagsumræðu og veita 

aðhald öfl um sem vinna gegn 
almannahag, segir í skýrslu 
vinnuhóps rannsóknarnefndar 
um siðferði sem telur fjölmiðla 
þarna hafa brugðist. Þeir hafi  
hvorki verið vakandi fyrir 
hættumerkjum né sýnt nægi-
legt sjálfstæði. Ekki hafi  verið 
sýnt fram á bein áhrif eigenda 
á fréttafl utning en sjálfsrit-
skoðun fjölmiðlamanna hafi  
verið útbreidd, meðal annars 
vegna fárra atvinnutækifæra 
fjölmiðlafólks. SÍÐA 12

? Tókst Fjármálaeftirlitið á 
við aðsteðjandi vanda?

Í skýrslu rannsóknarnefndar-
innar kemur fram að stjórn-
endur Fjármálaeftirlitsins hafi  
ekki talið meiriháttar vand-
ræði steðja að íslensku bönk-
unum fram eftir ári 2008. Það 
hafi  hins vegar verið rangt 
mat. Skýrsluhöfundar átelja 
stjórnendur Fjármálaeftirlits-
ins meðal annars fyrir að setja 
mál ekki í formlegt ferli heldur 
treysta á að hægt væri að leysa 
úr þeim með óformlegum sam-
skiptum við fjármálafyrirtæki. 

SÍÐA 16

? Sinnti Seðlabankinn 
hlutverki sínu?

Seðlabankastjórarnir Davíð 
Oddsson, Eiríkur Guðnason 
og Ingimundur Friðriksson 
er taldir hafa sýnt af sér van-
rækslu með því að kanna ekki 
stöðu Icesave-reikninganna 
þegar Landsbankinn  óskaði 

eftir 390 milljarða króna fyrir-
greiðslu Seðlabankans í ágúst 
2008. Seðlabankastjórarnir 
þrír eru einnig taldir hafa sýnt 
vanrækslu í starfi  í aðdragand-
anum að falli Glitnis, meðal 
annars með því að rannsaka 
málið ekki nógu vel áður en 
ákvörðun var tekin. Auk þess 
telur rannsóknarnefndin ýmsa 
annmarka hafa verið á starf-
semi Seðlabankans sem iðu-
lega hafi  verið skrefi  á eftir 
markaðnum og of seinn að 
hækka vexti sína. SÍÐA 18

? Hverjir voru stærstu 
skuldarar bankanna?

Í skýrslunni er dregið fram að 
stærstu eigendur bankanna 
hafi  á sama tíma verið fyrir-
ferðarmiklir lántakendur og 
aukið áhættu bankanna. Rekst-
ur bankanna hafi  einkennst af 
því að hámarka hag stærstu 
hluthafa þeirra, sem í krafti 
eignarhlutar síns hafi  haft 
góðan aðgang að lánsfé. Baug-
ur og tengdir aðilar sóttu sér 
fé í alla bankana og mynduðu 
of stóra áhættu í þeim öllum. 
Svipuðu máli gegnir um Existu, 
helsta eiganda Kaupþings, feðg-
ana Björgólf Guðmundsson 
og Björgólf Thor Björgólfsson, 
kjölfestueigendur Landsbank-
ans, og Ólaf Ólafsson, einn af 
stærstu hluthöfum Kaupþings. 
 SÍÐA 20

? Hverjir eru taldir hafa sýnt 
vanrækslu í skilningi laga?

Þrír stjórnmálamenn, þeir Geir 
H. Haarde, fyrrverandi forsæt-
isráðherra, Árni M. Mathiesen, 
fyrrverandi fjármálaráðherra 
og Björgvin G. Sigurðsson, fyrr-
verandi viðskiptaráðherra. 
Auk þess fyrrverandi banka-
stjórar Seðlabankans, Davíð 
Oddsson, Ingimundur Frið-
riksson og Eiríkur Guðna-
son, sem og Jónas Fr. Jóns-
son, fyrrverandi forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins.  SÍÐA 22

? Voru gerð mistök við 
einkavæðingu bankanna?

Niðurstaða rannsóknarnefnd-
arinnar er að stefnumörkun 
ríkisstjórnarinnar hafi  vald-
ið því að eignaraðild varð 
ekki dreifðari í bönkunum en 
raun ber vitni. Einkavæðing-
in hafi  „á vissan hátt gefi ð tón-
inn fyrir það hvernig skipulag 
eignarhalds varð á íslensk-
um fjármálamarkaði“. Heim-
ild Alþingis um sölu bankanna 
hafi  verið allt of víð og of mikið 
vald sett í hendur framkvæmd-
arvaldsins. Reyndin hafi  því 
verið sú að pólitík hafi  ráðið 
ferðinni en ekki faglegt mat. 
 SÍÐA 24

? Hverjir tóku mest út úr 
peningamarkaðssjóðum 

mánuðinn fyrir hrun?

Starfsmenn og tengdir aðilar 
tóku mun meira fé út úr pen-
ingamarkaðssjóðum mánuðinn 
fyrir hrun en ótengdir aðilar.

SÍÐA 26

FRÉTTASKÝRING: Xxxxxxx

BÚINN AÐ NÁ SÉR Í SKÝRSLU Rannsóknarskýrslu Alþingis hefur verið beðið með eftirvæntingu. Margir lögðu leið sína í bókaverslanir í gær til að ná sér í eintak.
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Hraðferð yfir skýrslu rannsóknarnefndar



4 jafnar 
vaxtalausar

greiðslur
Skiptu kostnaðinum í fjórar vaxtalausar og jafnar 

greiðslur á www.urvalutsyn.is. Miðað við að 

greitt sé með greiðslukorti eða bókað á 

netinu. 3% færslugjald leggst ofan á 

uppgefið verð.

Ferðaskrifstofa
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DÓMSMÁL Mál sautján meintra 
kaupenda vændis á vegum Catal-
inu Mikue Ncogo hafa verið send 
til ríkissaksóknara. Þar verður 
tekin ákvörðun um hvort einhverj-
ir þeirra eða allir verða ákærðir.

Kaup á vændi eru brot á ákvæði 
almennra hegningarlaga. Í ákvæð-
inu segir að hver sem greiði eða 
heiti greiðslu eða annars konar 
endurgjaldi fyrir vændi skuli 
sæta sektum eða fangelsi allt að 
einu ári. Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins greiddu kaupendur 
um tuttugu þúsund krónur fyrir 
þjónustuna í hvert skipti. Enginn 

þeirra mun hafa keypt vændis-
þjónustuna ítrekað.

Catalina situr í gæsluvarðhaldi 
til 23. apríl. Vitnisburðir kvenna 

vegna rannsóknar lögreglu á starf-
semi hennar benda til þess að hún 
hafi gerst sek um mansal gagn-
vart sumum þeirra. Hún hafi beitt 
ofbeldi, hótunum um ofbeldi og 
frelsissviptingu gegn konunum. 

Við rannsókn málsins hafa konur 
borið að þær hafi stundað vændi 
hér á landi á vegum Catalinu og að 
þær hafi komið til landsins í því 
skyni að starfa við vændi á vegum 
hennar. Þá hefur hún reynt að 
fá samfanga sinn, unga konu, til 
að starfa fyrir sig í vændi fyrir 
500.000 krónur á mánuði þegar 
hún væri laus úr fangelsi. - jss

Í GÆSLUVARÐHALDI Catalina situr í 
gæsluvarðhaldi.

Meintir kaupendur vændisþjónstu Catalinu Mikue Ncogo bíða ákvörðunar:

17 vændiskaupamál til saksóknara

Ellefu látnir eftir lestarslys
Að minnsta kosti ellefu manns létust 
og 30 eru særðir eftir að aurskriða féll 
á lest í norðurhluta Ítalíu í gærmorg-
un. Svo virðist sem vatnsleiðsla hafi 
brostið og aurskriðan orðið vegna 
þess. 

ÍTALÍA

Íkveikja á Hrauninu
Lögreglan á Selfossi rannsakar meinta 
íkveikja í fangaklefa á Litla-Hrauni í 
lok síðustu viku. Þar voru tveir menn 
saman í klefa þegar eldur kom þar 
upp. Fangaverðir náðu með snarræði 
að slökkva eldinn.  

LÖGREGLUFRÉTTIR

TAÍLAND, AP Abhisit Vejjajivea, 
forsætisráðherra Taílands, er nú 
undir vaxandi þrýstingi að segja 
af sér og boða til kosninga. 

Kosningaeftirlit landsins 
úrskurðaði í gær að flokkur for-
sætisráðherrans hafi misnotað 
fjárframlög sem honum hafi bor-
ist. Leysa eigi flokkinn upp og 
boða til kosninga. Þá sagði hers-
höfðinginn Anupong Paochinda 
í gær að mögulega yrði að leysa 
þingið upp til þess að skapa sátt. 
Herinn er valdamikill og hing-
að til hefur forsætisráðherrann 
notið stuðnings hans. 

Mikil mótmæli hafa verið gegn 
ríkjandi stjórn landsins undan-
farinn mánuð. Á laugardag létust 
svo fjórir hermenn og sautján 
óbreyttir borgarar þegar lög-
reglu og her mistókst að leysa 
mótmælin upp.  - þeb

Kosningaeftirlit í Taílandi: 

Vilja leysa ríkis-
stjórn upp

DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur 
maður hefur verið dæmdur í tíu 
mánaða fangelsi, þar af sjö á skil-
orði, fyrir húsbrot, hótanir og 
rán. Félagi hans var dæmdur í sex 
mánaða skilorðsbundið fangelsi og 
sá þriðji var dæmdur til að greiða 
80 þúsund króna sekt. Þrír til 
sem ákærðir voru í málinu, voru 
sýknaðir.

Þrír menn ruddust inn á heimili 
tveggja ungra manna með hótun-
um ef þeir létu ekki verðmæt tæki 
af hendi. Þeir sögðust bora með 
borvél í hné þeirra og beindu að 
þeim hnífi, áður en þeir yfirgáfu 
húsnæðið með verðmætin. - jss

Dæmdir fyrir húsbrot og rán:

Hótuðu ofbeldi

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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8°Á MORGUN 
6-12 m/s, 

hvassast vestan til.

FIMMTUDAGUR
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víða 5-8 m/s.
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TÍÐINDALÍTIÐ  Í 
dag má búast við 
nokkuð björtu 
veðri austan til en 
það þykknar þó 
heldur upp er líður 
á daginn. Hita-
stig verður með 
ágætum næstu 
tvo daga en síðan 
kólnar heldur á 
landinu. Vestlægar 
áttir verða ríkjandi 
út vikuna en vindur  
verður tiltölulega 
hægur.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

■ Refsiverð brot stjórnenda banka og annarra 
fjármálafyrirtækja. Vanhöld meðal annars talin vera 
á ársreikningum, sem stjórnendurnir báru ábyrgð á, 
auk þess sem stjórnarmenn hafi í einhverjum tilvik-
um haft ólögmæt afskipti af ákvörðunum um einstök 
viðskipti.

■ Skuldatryggingakaup Icebank af viðskiptavinum 
sínum. Icebank keypti til dæmis í 
árslok 2007 skuldatryggingu fyrir 
skuldabréf að fjárhæð átta milljarðar 
af ónefndu fyrirtæki með eigið fé 
sem nam 105 milljónum. „Líkurn-
ar á því að fyrirtækið gæti bætt 
Icebank 8.000 milljónir króna voru 
því nánast engar,“ segir nefndin. 
Grunur leikur á að þetta hafi verið 
málamyndargerningur notaður til 
þess að tryggja að Icebank uppfyllti 
lágmarkskröfur um eiginfjárhlutfall.

■ Meint auðgunarbrot þegar Kaupþing 
lánaði fyrir sölu á skuldatryggingum 
á sjálft sig. Kaupendur skuldabréf-
anna, og þar með seljendur skulda-
trygginganna, voru stórir viðskipta-
vinir Kaupþings, sem gátu einungis 
grætt á viðskiptunum á meðan 
áhættan lá alfarið hjá bankanum.

■ Fimm lán Kaupþings til kýpverska 
félagsins Desulo Trading ltd. upp á samtals rúma 20 
milljarða til kaupa á bréfum í bankanum sjálfum. 
Grunur um markaðsmisnotkun. Egill Ágústsson, 
framkvæmdastjóri Íslensk-Ameríska, er skráður fyrir 
félaginu.

■ Hálfs milljarðs lán Kaupþings til Caramba, félags í 
eigu Björns Inga Hrafnssonar, til kaupa á bréfum í 
Existu. Grunur um markaðsmisnotkun.

■ Veðtökur stóru bankanna í eigin bréfum sem voru 
langt umfram 10 prósenta hámarkið. Sem dæmi var 
verðmæti veða Kaupþings í eigin bréfum 214 millj-
arðar í lok september 2008, eða 42 prósent af öllum 
bréfum bankans.

■ Kaup Baugs á eigin bréfum af stærstu eigendum 
sínum fyrir hluta af söluverðmæti Haga til 1998 ehf. 

Þetta hafi verið til þess fallið að rýra hagsmuni ann-
arra kröfuhafa Baugs.

■ Framvirkir samningar upp á samtals tíu milljarða um 
skuldabréf í FL Group við tvö félög, Glúx ehf. og Cons-
ensus ehf., með það að markmiði að lána FL Group 
féð án þess að telja það til áhættu Glitnis vegna 
tengdra aðila. Til tryggingar var meðal annars víxill 

útgefinn af Icebank, en starfsmenn 
hans eru taldir hafa verið með í ráðum.
■ Aðrar ótilgreindar óábyrgar lánveit-
ingar, þar sem reglum um áhættumat, 
innri verkferla, til dæmis umfjöllun 
lánanefnda, og viðmiðum um trygging-
ar var ekki fylgt. Viðmiðum um veðköll 
ekki alltaf fylgt og einnig gríðarlegar 
fjárhæðir lánaðar eignarhaldsfélögum 
sem áttu ekki meira eigið fé en hálfa 
milljón án annarra veða en bréfanna 
sem lánað var fyrir.
■ Kaupréttarsamningar og framkvæmd 
þeirra eru í einhverjum tilvikum taldir 
hafa verið markaðsmisnotkun. Dæmi 
nefnd um það þegar Landsbankinn 
meinaði starfsmönnum sínum að inn-
leysa kauprétti í desember 2007 til að 
halda uppi gengi bréfa í bankanum.
■ Bankarnir allir hafi tryggt óeðlilegt 
verð á hlutabréfum í sjálfum sér eða 

stuðlað að því að rangar eða misvísandi upplýsing-
ar væru gefnar um framboð, eftirspurn eða verð 
bréfanna.

■ Gjaldeyrisviðskipti Kaupþings og tengdra félaga fyrir 
1.392 milljónir evra á þremur mánuðum um áramót-
in 2007 og 2008. Þetta kolfelldi íslensku krónuna og 
grunur leikur á markaðsmisnotkun.

■ Endurskoðendur bankanna eru taldir hafa brotið 
starfsskyldur sínar.

■ Stjórnendur peningamarkaðssjóða bankanna eru 
grunaðir um að hafa brotið með refsiverðum hætti 
starfsskyldur sínar við fjárstýringu og utanumhald 
sjóðanna.

■ Fjöldi innherja tók eign sína út úr peningamarkaðs-
sjóðunum skömmu fyrir hrun.

Mál sem vísað er til saksóknara
RANNSÓKNARSKÝRSLAN Endurskoðend-
ur bankanna, peninga markaðssjóðir 
þeirra, afskipti stjórnarmanna af 
einstökum viðskiptum, kaupréttar-
samningar starfsmanna og umfangs-
mikil markaðsmisnotkun er meðal 
þess sem rannsóknarnefnd Alþing-
is telur að saksóknari eigi að taka til 
sérstakrar rannsóknar.

Sérstakur kafli er í skýrslunni 
um málin. Skjalið 
var fært Birni L. 
Bergssyni, settum 
ríkissaksóknara, á 
sunnudag og mun 
hann nú leggjast 
yfir upplýsing-
arnar og ákveða 
hvort málunum 
verði eftir atvik-
um vísað áfram til 
sérstaks saksókn-
ara til sakamála-
rannsóknar.

Ekki er um tölu-
settan lista yfir 
einstök mál að 
ræða, heldur fyrst 
og fremst mála-
flokka sem nefnd-
in telur ástæðu til 
að rannsaka sér-
staklega með tilliti 
til þess hvort þar 

voru framin refsiverð afbrot. Nokk-
ur einstök mál eru þó nefnd til sög-
unnar. Sjá má listann hér til hliðar.

Björn segir í samtali við Frétta-
blaðið að töluverð vinna sé nú fram 
undan við að greina upplýsingarnar 
í skýrslunni og vísa síðan málum 
áfram til Ólafs Haukssonar, sérstaks 
saksóknara. Ekki sé þó mjög margt 
splunkunýtt í kaflanum. Ólafur 
tekur í sama streng. „Velflest höfum 
við séð áður eða erum byrjuð að 
vinna í,“ segir hann. „En það er eitt 
og annað nýtt,“ bætir hann þó við.

 stigur@frettabladid.is

Fátt nýtt til ríkissaksóknara
Rannsóknarnefndin afhenti saksóknara lista yfir mál sem hún telur þarfnast rannsóknar. Endurskoðendur, 
peningamarkaðssjóðir og kaupréttir til skoðunar. „Velflest höfum við séð áður,“ segir sérstakur saksóknari.

BJÖRN L. 
BERGSSON

ÓLAFUR ÞÓR 
HAUKSSON

Grunur um salmonellusmit
Grunur er um salmonellusmit í fersk-
um kjúklingi framleiddum af Ísfugli 
og Matfugli. Frekari rannsókna er 
þörf til að staðfesta gruninn. Dreifing 
á vörunni hefur verið stöðvuð og 
vörurnar innkallaðar. 
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HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 125,67  126,27

 193,88  194,82

 170,85  171,81

 22,951  23,085

 21,362  21,488

 17,529  17,631

 1,3428  1,3506

 191,62  192,76

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Gólfþjónustan er með sérlausnir  
í smíði borða fyrir fyrirtæki og heimili. 
Við smíðum borð algjörlega eftir þínu 
máli svo sem borðstofuborð, sófaborð 
og fundarborð. 

SÉRSMÍÐI ÚR 
PARKETI

info@golfthjonustan is | golfthjonustan is

S: 897 2225
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Dell Optiplex 780Dell Poweredge 
T310

Dell EMC AX4-5 Dell 5130 litalaser
prentari

Dell 23" Pro
LCD skjár

Dell Latitude™ 
E6400

Góður alhliða netþjónn, 
einn fjögurra kjarna 
Xeon örgjörvi, tveir eða 
fjórir Hot Plug diskar. 
Allt að 32GB vinnslu-
minni.

Sennilega hraðvirkasti A4 
geislaprentari í lit. Mögnuð 
prentgæði, áreiðanleiki og 
hraði.

Einföld og hentug SAN 
gagnageymsla. Fáanleg 
bæði í iSCSI og FC útgáfum. 
Stækkanleg í 60 diska, SAS
eða SATA.

Hönnuð fyrir atvinnulífið 
til að hámarka afköst, 
hlaðin nýjungum, 
áreiðanleg og örugg.

Tölvan sem hentar best fyrir 
atvinnulífið, endingargóð, 
einföld í umgengni og 
umsjá.

Vandaður skjár í góðri 
stærð með fjölda 
tengimöguleika.
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Öflugur og áreiðanlegur netþjónn frá Dell 
eykur skilvirkni og tryggir gagnaöryggi 
fyrirtækisins. 

Fimm ára ábyrgð

Það er 
bara eitt 
sem er alveg 
á tæru 
til 2015

Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel 
Corporation in the U.S. and other countries.

Intel® Xeon® Processor E5504 (2.00 GHz, 4M Cache)

Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og ófyrirsjáanlegar breytingar. Öll tilboð gilda á meðan birgðir endast. 
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„Skilaboð almennt frá yfirvöldum voru þau að menn 
hefðu bara miklar áhyggjur af stöðunni, menn 
eru náttúrlega – ég var náttúrlega, tel ég nokkuð 
hreinskilið, menn höfðu alltaf mestar áhyggjur af 
okkur, eða svo höfðu þeir aðeins minni áhyggjur 
af okkur yfir sumarið, þannig að ég fékk alls konar 

skilaboð úr öllum áttum um að ég væri algjörlega, 
vissi ekkert hvað ég væri að gera, alveg vonlaus í öllu. 
Þannig að það voru svona almennt skilaboðin, það 
voru svo sem engin sérstök skilaboð.“

LÁRUS WELDING
Í YFIRHEYRSLU HJÁ RANNSÓKNARNEFNDINNI

Seðlabanki og ráðherrar 
brutu stjórnsýslulög, eigin 
verklagsreglur, óskráðar 
meginreglur og jafnvel 
stjórnarskrá þegar ákveð-
ið var að bregðast við ósk 
Glitnis um lán til þrauta-
vara með þjóðnýtingu. 
Seðlabankinn hafði ekki 
forsendur til að meta hvort 
sú leið sem hann gerði til-
lögu um væri forsvaranleg.

Þjóðnýting Glitnis er harð-
lega gagnrýnd í skýrslu rann-
sóknarnefndar Alþingis. Spjót-
um nefndarinnar er bæði beint 
að bankastjórn Seðlabankans og 
ráðherrum ríkisstjórnarinnar.
Seðlabankinn aflaði ekki nauðsyn-
legra gagna um stöðu Glitnis og 
lagði ekki mat á hugsanleg viðbrögð 
markaðarins og þá hættu sem þjóð-
nýtingin gat haft í för með sér fyrir 
fjármálakerfið.

Seðlabankinn hafði í raun ekki 
forsendur til að meta hvort leiðin 
sem hann lagði til að ríkisstjórnin 
færi í málinu væri forsvaranleg, 
segir í skýrslunni.

Atburðarásin hófst 25. september, 
á fundi þar sem Þorsteinn Már 
Baldvinsson, stjórnarformaður 
bankans, óskaði munnlega eftir 
aðstoð Seðlabankans við Glitni 
vegna erfiðleika bankans við að 
standa í skilum með lán sem voru 
þá að komast á gjalddaga innan 
skamms. 

Við meðferð málsins var ekki 
fylgt eigin áætlun Seðlabankans 
um viðbrögð við lausafjárvanda og 
veitingu svonefndra þrautarvara-
lána til fjármálafyrirtækja. „Seðla-
bankinn leitaði ekki til viðeigandi 
sérfræðinga bankans og þeir sér-
fræðingar sem þó unnu að undir-
búningi og mati á málinu voru flest-
ir kallaðir til síðla sunnudagsins 28. 
september,“ segir í skýrslunni. Þá 
var í raun búið að taka ákvörðun 
um að ríkið eignaðist 75% hlutafé 
í bankanum. Það var tilkynnt eig-
endum Glitnis þá um nóttina og 
almenningi daginn eftir. 

Í skýrslunni segir að lítill gaum-
ur hafi verið gefinn að því að meta 
trúverðugleika þeirra aðgerða sem 

Seðlabankinn lagði til gagnvart 
erlendum lánveitendum og aðil-
um á markaði. Það sé ámælisvert. 
„Ekki er að sjá að líkur á hugs-
anlegri gjaldfellingu hafi verið 
metnar á rökstuddan hátt af Seðla-
banka Íslands,“ segir í skýrslunni.  
„Stjórnendum Seðlabankans mátti 
sem sérfróðum aðilum á þessu sviði 
vera ljóst að veruleg hætta væri á 
að inngrip ríkisins í Glitni, með 
þeim hætti sem lagt var til, yrði 
talin ótrúverðug aðgerð.“

Auk bankastjórnar Seðlabank-
ans sýndu ráðherrarnir Árni M. 
Mathiesen og Geir H. Haarde af 
sér vanrækslu, segir í skýrslunni. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, for-
maður Samfylkingarinnar, hafði 
óskað eftir því að Össur Skarphéð-
insson, en ekki Björgvin G. Sig-
urðsson viðskiptaráðherra, tæki 
þátt í afgreiðslu á málum Glitn-
is fyrir hönd Samfylkingarinnar. 
Þrátt fyrir það bar bæði Geir, sem 
verkstjóra ríkisstjórnarinnar, og 
einnig Árna M. Mathiesen, skylda 
til að sjá um að Björgvin væri upp-
lýstur um málið. Nefndin vísar í 
þessu sambandi til stjórnarskrár-
ákvæða og reglugerðar um stjórn-
arráð Íslands. „Málefni er varða 
fjármálafyrirtæki eins og Glitni 
heyrðu á þessum tíma undir mál-
efnasvið viðskiptaráðherra,“ segir 
í skýrslunni. 

Viðskiptaráðherrann frétti hins 
vegar af málinu fyrir tilviljun 
þegar það var á lokastigi að kvöldi 
sunnudagsins 28. september.  
 peturg@frettabladid.is

Úr skýrslu rannsóknarnefndar

„Og mér var sérstaklega minnisstætt að þegar 
fundurinn er að hefjast þá snýtir Össur sér og segir 
yfir fundarborðið að hann hafi bara akkúrat ekkert vit 
á bankamálum [ … ] Og síðan bara endaði fund-

urinn snögglega og ég hugsaði með mér: Bíddu, 
ætlar enginn að „rappa“ upp hvað var sagt og hvaða 
ákvörðun var tekin? En ég meina, það var bara ég 

allavegana náði engri ákvörðun þarna, enda var 
engin ákvörðun tekin.“

SIGRÍÐUR LOGADÓTTIR, LÖGFRÆÐINGUR 
SEÐLABANKANS, VAR VIÐSTÖDD 

ÖRLAGARÍKAN FUND UM ÞJÓÐNÝTINGU GLITNIS.

 

    Rannsóknar-

Samfylkingarfélagi  í Reykjavík heldur opna félagsfundi næstu

rjá mi vikudaga, 14. apríl, 21. apríl og 28. apríl, sem allir

munu fjalla um sk rslu rannsóknarnefndar Al ingis frá msum

hli um. Fundirnir ver a á Hallveigarstíg 1 og hefjast kl. 20.30.

______________________________________________

Mi vikudagur 14. apríl

Hva  stendur í sk rslunni?
Gestir fyrsta fundarins ver a Sigur ur Líndal, lagaprófessor og

Jóhann Hauksson, bla ama ur. Fundarstjóri ver ur Helga Vala

Helgadóttir, laganemi.

          

______________________________________________

Mi vikudagur 21. apríl

Hva a lærdóm má Samfylkingin
draga af sk rslunni?
Gestir á ö rum fundinum ver a Valger ur Bjarnadóttir, ingkona

og Jóhann Ársælsson, fyrrverandi ingma ur. Fundarstjóri ver ur

Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi.

           
______________________________________________

Mi vikudagur 28. apríl

Hva  finnst ér um sk rsluna?
Á ri ja fundinum ver a engir frummælendur heldur munu

flokksfélagar eiga svi i . Haldin ver ur opin hugmyndasmi ja

ar sem félagsmenn fjalla um sk rsluna, spyrja spurninga og

deila hugsunum sem kvikna  hafa eftir vi bur i sí ustu vikna.

Umræ um stjórnar Ásgeir Beinteinsson, skólastjóri.

______________________________________________

Vi  hvetjum félagsmenn og a ra sem hafa áhuga á a  ræ a og

kynna sér efni sk rslunnar a  fjölmenna á mi vikudagsfundi

félagsins og taka átt í mótun samfélagsins.

Allir velkomnir!

Stjórn Samfylkingarfélagsins í Reykjavík

Kynnt me  fyrirvara um breytingar.

sk rslan

Hörð gagnrýni á 
þjóðnýtingu Glitnis

„Ég var rétt byrjaður, þá trylltist 
hann, sagði að ég væri að grafa 
undan tillögum hans og sagði: 
„Þarna situr forsætisráðherra 
frammi og skelfur eins og 
lauf í vindi og getur ekki tekið 
ákvörðun. Hann hlustar á þig og 
þú ert að grafa undan þessu. 
Ef þetta gengur ekki fram mun 
ég persónulega sjá til þess að 
þér verði ólíft á Íslandi það sem 
eftir er.“ Jafnframt sagði hann 
að ég skyldi ekki hræra í Össuri, 
þá skyldi hann eiga mig á fæti. 
Hann var vægast sagt tryllings-
legur og mér féll gjörsamlega 
allur ketill í eldinn. Ég brást við 
með því að segja að við hefðum 
verið samherjar til margra ára, 
ég hefði ekkert annað í huga 
en framtíð landsins okkar, hann 

róaðist nokkuð við það en 
ég sá að hann hugsaði 
mér þegjandi þörfina.“

TRYGGVI ÞÓR 
HERBERTSSON UM EINKA-

FUND SINN MEÐ 
DAVÍÐ ODDSSYNI 

Í AÐDRAGANDA 
ÞJÓÐNÝTINGAR 

GLITNIS.

ÞJÓÐNÝTING Davíð Oddsson seðlabankastjóri og Lárus Welding, bankastjóri Glitnis, 
tilkynntu á blaðamannafundi að ríkið yrði eigandi 75 prósenta hlutafjár í Glitni.  

Úr skýrslu rannsóknarnefndar

Úr skýrslu 
rannsóknarnefndar
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Sjö sjálfstæðismenn eru á lista þeirra tíu alþingis-
manna sem fengu yfir 100 milljóna króna lánafyrir-
greiðslu frá íslensku bönkunum frá ársbyrjun 2005 og 
fram að falli bankanna. Upphæðirnar taka einnig til 
lána til maka þingmanna og félaga í þeirra eigu.

Sólveig Pétursdóttir, fyrrverandi dómsmálaráð-
herra, trónir á toppi listans og Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, 
er í öðru sæti. Lánin sem þær eru skráðar fyrir skrif-
ast að langstærstum hluta á maka þeirra, Kristin 
Björnsson og Kristján Arason.

 Herdís Þórðardóttir er þriðja á listanum, en stór 
hluti lána sem skráð eru á hana eru vegna lána eigin-
manns hennar eða sameiginlegs félags í þeirra eigu.
Herdís sat á þingi í tvö ár frá 2007 til 2009.

Fimmti er Lúðvík Bergvinsson, Samfylkingunni, 
sem fékk 755 milljónir að láni.

Sjö sjálfstæðismenn eru sem áður segir á listanum, 
einn samfylkingarmaður og tveir framsóknarmenn.

Þrír sitja enn á Alþingi: Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir, Bjarni Benediktsson og Ólöf Nordal, öll úr 
Sjálfstæðisflokki.

Flokksbróðir þeirra, Ármann Kr. Ólafsson, er odd-
viti sjálfstæðismanna fyrir bæjarstjórnarkosningarn-
ar í Kópavogi. Hann skuldaði mest 248 milljónir.  - sh

Þingmenn og makar þeirra skulduðu bönkunum háar fjárhæðir árin fyrir hrun:

Sólveig og Þorgerður með mest

1 Sólveig Pétursdóttir 3.635 milljónir
2 Þorgerður K. Gunnarsdóttir 1.683 milljónir
3 Herdís Þórðardóttir 1.020 milljónir
4 Lúðvík Bergvinsson 755 milljónir
5 Jónína Bjartmarz 283 milljónir
6 Árni Magnússon 265 milljónir
7 Ármann Kr. Ólafsson 248 milljónir
8 Bjarni Benediktsson 174 milljónir
9 Ásta Möller 141 milljónir

10 Ólöf Nordal 113 milljónir

Lán til alþingismanna og maka þeirra
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Við eigum von á nýrri vörulínu frá King Koil Comfort solution
og ætlum því, ánæstu dögum, að selja eldri gerðir

með allt að 50% afslætti.

QUEEN SIZE RÚM
(153x203 cm)

FRÁ 99.000 kr.

Í Rekkjunni er að finna eitt mesta
úrval landsins af svefnsófum

í einum stærsta og glæsilegasta
svefnsófasýningarsal landsins.
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Uppþvottavélar
frá Siemens.

Hraðvirkar,
hljóðlátar
og vinnusamar.

Bæjarlind 6, Kópavogi, sími  517 6067. Opið mán. - fös. 10 -18, laug. 11-16.
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GÆÐI

Hvorki stjórnvöld né eftir-
litsstofnanir gerðu nóg 
vegna þess vanda sem ljóst 
var að Icesave-reikningarn-
ir myndu skapa. Utanríkis-
ráðuneytið er gagnrýnt. 
Síðasta árið fór meira út en 
inn af reikningum Lands-
bankans í Bretlandi og 
Hollandi.

Stjórnvöld og eftirlitsstofnan-
ir eru átaldar fyrir að skilja ekki 
það vandamál sem Icesave-reikn-
ingar Landsbankans fólu í sér 
fyrir íslenskt samfélag. Fremstir 
í flokki fóru reyndar Landsbanka-
menn sjálfir, sem að mati nefnd-
arinnar átta sig ekki á alvarleika 
málsins fyrr en á síðustu dögunum 
fyrir lokun útibúanna í Bretlandi. 
Fjármálaeftirlitið var hins vegar 
málpípa bankans ytra.

Landsbankinn tilkynnti Fjármála-
eftirlitinu, með bréfi dagsettu 29. 
júní 2005, að hann hygði á útvíkkun 
starfsemi sinnar í London með því 
að taka á móti innlánum. Það varð 
síðan að veruleika í október 2006 og 
í janúar 2008 voru fimm milljarðar 
punda á reikningunum. Til trygg-
ingar þeirri fjárhæð, ef illa færi, 
stóð Tryggingarsjóður innstæðu-
eigenda á Íslandi.

Eðlisbreyting án athugunar
Í skýrslunni er mikið gert úr þeirri 
staðreynd að svo virðist sem engin 
athugun hafi verið gerð áður en sú 
aðstaða var komin upp. Í raun og 
veru hafi verið um grundvallar-
breytingu á fjármögnun íslenska 
bankakerfisins að ræða. Eftirlits-
aðilum hafi þó ekki þótt ástæða til 
athugunar.

Í stað þess að bankinn fjármagn-
aði sig að stærstum hluta með fjár-
munum frá erlendum lánastofnunum 
og fagfjárfestum, bættist nú í hóp 
lánardrottna mikill fjöldi erlendra 
einstaklinga sem fól bankanum 
vörslu sparifjár síns. Engin könn-
un var gerð á hve öruggir Icesave-
reikningarnir voru sem fjármögn-
unarleið, eða hvaða áhætta kynni að 
fylgja þeim fyrir efnahag Íslands.

Landsbankinn var það sem nefnt 
er kerfislega mikilvægur banki. „Ef 
áföll yrðu í rekstri hans var ljóst að 
það gat haft veruleg áhrif á fjár-
málastöðugleika Íslands sem Seðla-
banka Íslands bar samkvæmt lögum 
að varðveita,“ segir í skýrslunni.

Seðlabankinn hafi þannig ekki 
gert nægilega athugun og ekki Fjár-
málaeftirlitið heldur. Stjórnvöld hafi 
einnig flotið sofandi að feigðarósi.

Utanríkisþjónustan ekki nýtt
Breskar eftirlitsstofnanir höfðu 
raunar meiri áhyggjur af Icesave en 

þær íslensku, ef marka má skýrsl-
una. Bæði fjármálaeftirlitið breska 
og seðlabankinn ræddu ítrekað við 
íslenska kollega sína og stjórnvöld 
um möguleikann á að færa Icesa-
ve undir breskt dótturfélag. Ekk-
ert varð úr því. „Íslensk stjórnvöld 
voru ekkert að keyra okkur áfram í 
þessu,“ sagði Sigurjón Þ. Árnason í 
yfirheyrslu hjá nefndinni. Það hefðu 
hin bresku gert.

Eftir fund tveggja bankastjóra 
íslenska bankans með fulltrúum 
þess breska í mars 2008, voru skila-
boð Íslendinganna að Bretar hefðu 
ekki nægar upplýsingar til að meta 
íslensku bankana.

Þá vekur nefndin athygli á því að 
fyrir utan aðkomu að fundi í sept-
ember 2008, er sendiherra Íslend-
inga í Bretlandi fyrst virkjaður. 
Utanríkisráðherra, Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir, hafi átt fundi með 
Seðlabanka Íslands og verið upplýst 
um stöðuna. 

Ekki verður þó séð af gögnum að 
„neinar sérstakar ráðstafanir hafi 
verið gerðar af hálfu utanríkisþjón-
ustunnar af þessu tilefni til að und-
irbúa viðbrögð eða virkja tengsl við 
erlend stjórnvöld“ segir í skýrsl-
unni. Er þá sérstaklega horft til þess 
ef áhlaup héldu áfram á reikninga 
bankans.

Meira út en inn
Til Icesave-reikninganna var stofn-
að svo flytja mætti fjármuni af þeim 
reikningum yfir í aðra hluta sam-
stæðu bankans. Það gekk vel fram-
an af, en þegar leið á árið 2008 kom 
að því að Bretar spurðu sig hvað 
byggi að baki þessum reikningum. 
Umræður voru í breska þinginu og 
The Times fjallaði um reikningana 
og Tryggingarsjóðinn.

„Honum [Tryggingarsjóðnum] er 
lýst sem forfjármögnuðum en í raun 
á hann 88 milljónir punda í sjóðum. 
Það á að tryggja inneignir fyrir 13,6 

milljarða punda, 154 sinnum hærri 
upphæð.“ Þá var bent á að heild-
arupphæð inneigna væri tvöföld 
þjóðarframleiðsla bankans.

Þar kom að útflæðið varð meira 
en innstreymið og þannig var það 
síðasta árið fyrir fall bankanna. 
Átti það við útibú bankans í Bret-
landi og Hollandi.

Landsbankamenn virðast hins 
vegar ekki hafa áttað sig á í hvaða 
óefni stefndi, sérstaklega Sigur-
jón, sem var tregari til að færa 
reikningana yfir í dótturfélag en 
Halldór. Haft er eftir Sigurjóni 14. 
júlí 2008 að hann sé „ekki viss um 
að flutningurinn borgi sig nema 
fyrir Tryggingarsjóð innstæðu-
eigenda“.

Áfellisdómur
Skýrslan er áfellisdómur yfir 
íslensk stjórnvöld, Fjármálaeftir-
lit, Seðlabanka og ekki síst Lands-
bankann sjálfan. Þau tæki sem þó 
voru fyrir hendi voru ekki nýtt, 
raunar þvert á móti í sumum tilfell-
um, eins og sannaðist þegar Seðla-
bankinn lækkaði bindisskyldu á 
innlánsreiknum erlendis.

Icesave-reikningarnir voru 
mál af þeirri stærðargráðu að gat 
komið íslenskum efnahag á kné, 
líkt og reyndin varð. Ráðherrar 
virðast ekki hafa áttað sig á því, 
litlar ráðstafanir voru gerðar og 
því fór sem fór. Loks þegar ljóst 
var hvert stefndi var það allt of 
seint.

Á fundi Björgvins G. Sigurðs-
sonar viðskiptaráðherra og sendi-
nefndar með Alistair Darling, fjár-
málaráðherra Breta 2. september 
2008, lýsti sá síðarnefndi því hvað 
væri í vændum. Bretar myndu 
ábyrgjast innistæður að fullu og 
spurning væri hvert ætti að senda 
reikninginn. 

Enn er ósamið um Icesave.
 kolbeinn@frettabladid.is

Ekki nóg gert í Icesave

10.10.2006 06.10.2008
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„Bankamálaráðherra, nei, við töluðum við aldrei við hann, Seðlabankinn 
bara boycut-aði á hann og talaði aldrei við hann, hann var náttúrulega 
aldrei inni í neinu, það talaði aldrei neinn við hann.“

SIGURJÓN Þ. ÁRNASON, FYRRVERANDI BANKASTJÓRI LANDSBANKANS. 

„Það er nú eitt sem maður saknar svolítið, mér finnst að við hefðum 
getað gert meira, við Íslendingar, á þessu blómaskeiði okkar. Það ætti 
að liggja meira eftir okkur, stór verk.“

HREIÐAR MÁR SIGURÐSSON, FYRRVERANDI FORSTJÓRI KAUPÞINGS. 

„Og ég sagði við hann: Þorsteinn [M. Jónsson], ég veit að þú átt enga 
peninga, geturðu útskýrt fyrir mér hvernig þú getur keypt Vífilfell? Og 
hann horfði á mig, brosti, og ég gleymi aldrei orðalaginu: Með þróaðri 
fjármálatækni.“

STYRMIR GUNNARSSON, FYRRVERANDI RITSTJÓRI MORGUNBLAÐSINS. 

„Sigurjón er nú mikill stærðfræðingur og teiknaði upp fyrir mig einhver 
box sem ég skildi nú ekki helminginn af hvernig ætti að með pílum og 

örum að sem sagt ná í pening út úr Seðlabanka Evr-
ópu. Þetta snerist allt um það að búa til einhver 

instrúment, einhver bréf sem bankinn tæki gild 
sem veðandlag fyrir því að ná út evrum.“

GEIR HAARDE, FYRRVERANDI FORSÆTISRÁÐHERRA. 

„Þau laun sem ég hef verið með hjá þessum 
banka síðan 2003 hafa í öllum samanburði 
við þá sem ég ber mig saman við verið óheyri-
lega lág. Það er nefnilega þannig.“ 

SIGURÐUR EINARSSON, FYRRVERANDI 
STJÓRNAR FORMAÐUR KAUPÞINGS. 

Úr skýrslu rannsóknarnefndar
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Kerfisstjóri - 365 stundir - Verð: 493.000.- 

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem kerfisstjórar hjá fyrirtækjum og 
stofnunum. Nemendur öðlast víðtækan skilning á uppsetningu netkerfa, 
viðgerðum og bilanagreiningu á almennum vélbúnaði og uppsetningu 
stýrikerfa. 

Kerfisstjórinn samanstendur af 3 námskeiðum: Tölvuviðgerðir, MCTS & 
Netvork+ ásamt MCITP Netstjórnun og er gefinn 10% afsláttur.

3 alþjóðleg próf innifalin: „Micrsoft Certified Server Administrator“

|  Morgunnámskeið byrjar 17. ágúst | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 16. ágúst |

Tölvuviðgerðir - 72 stundir - Verð: 110.000.- 

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl á viðgerðarsviðinu. Verklegur 
undirbúningur fyrir A+ gráðurnar frá Comptia. Eftir námið eiga nemendur 
að vera í stakk búnir til að uppfæra, bilanagreina og gera við tölvubúnað, 
ásamt því að setja upp viðeigandi stýrikerfi og koma tölvum í netsamband. 
Kennt í sérútbúinni tölvuviðgerðarstofu.

|  Morgunnámskeið byrjar 17. ágúst | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 16. ágúst |

MCITP kerfisstjórnun (áður MCSA) - 185 stundir - Verð: 299.000.-

MCITP námið er fyrir þá sem vilja starfa sem sérfræðingar við umsjón 
Microsoft netkerfa. Markmiðið með náminu er að nemendur læri 
undirstöðuatriði við rekstur og hönnun netkerfa byggðum á Windows 
stýrikerfinu og geti að náminu loknu tekið þau þrjú alþjóðlegu próf sem 
þarf til að verða: Microsoft Sertified Server Administrator.

|  Morgunnámskeið byrjar 16. ágúst | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 6. september |

|  Lotunám byrjar 4. september |

MCTS og Network+ - 108 stundir - Verð: 139.000.- 

Markmiðið með þessu námskeiði er að nemendur öðlist færni og kunnáttu 
til að setja upp og hafa umsjón með tölvum sem keyra á Windows  
stýrikerfinu. Nemendur öðlast einnig viðtækan skilning á netkerfum og geta 
leyst vandamál sem að þeim snúa. Auk þess er kynntur fyrir nemendum 
Windows 2008 Server. Að námskeiði loknu á nemandi að geta séð um 
rekstur minni eða meðalstórra tölvuneta.

|  Morgunnámskeið byrjar 14. september | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 13. september |

|  Síðasta kvöld- og helgarnámskeið á vorönn byrjar 29. apríl |

Kerfisumsjón - 180 stundir - Verð: 249.000.- 

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem kerfisumsjónarmenn hjá minni 
fyrirtækjum og stofnunum. Allar kennslugreinar eru kenndar frá grunni og 
er rétt að gera ráð fyrir nokkurri heimavinnu.

|  Morgunnámskeið byrjar 17. ágúst | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 16. ágúst |

Cisco CCNA - 84 stundir - Verð: 289.000.-

CCNA gráðan er talin ein öflugasta gráðan í upplýsingatækni sem völ er á. 

Ef þú hefur áhuga á að verða sérfræðingur í uppbyggingu á tölvunetum og 
þeim tækjum sem notuð eru í samskiptum í netheiminum í dag, þá er þetta 
námskeiðið fyrir þig. Námið er undirbúningur fyrir prófið 640-802 sem er 
CCNA prófið frá Cisco og er það innifalið í verði námskeiðisins.

Þetta er nám sem gerir talsverðar kröfur til nemenda, en styrkir án efa 
stöðu þeirra á vinnumarkaðinum.

|  Kvöldnámskeið byrjar 5. október |

Diplomanám í Forritun - 282 stundir - Verð: 399.000.-

Öflugt starfsnám þar sem leitast er við að leggja traustan þekkingargrunn 
og byggja ofan á hann með skriflegum og verklegum æfingum. Að námi 
loknu eiga nemendur að hafa góða undirstöðuþekkingu og yfirsýn yfir þær 
aðferðir sem helst eru notaðar í nútíma hugbúnaðargerð og vera í stakk 
búnir að sækja um starf á þessu sviði.  

Námið byggir á stöðluðum námskeiðum frá Microsoft og að námi loknu 
eiga nemendur að vera færir að taka 3 alþjóðleg próf. 

| Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 14. september |
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ÚTFLUTNINGSVERÐLAUN Ólafur Ragnar Grímsson afhendir Sigurði Einarssyni, stjórn-
arformanni Kaupþings, og Hreiðari Má Sigurðssyni, forstjóra Kaupþings, útflutnings-
verðlaun forseta Íslands árið 2005. Sigurður fékk einnig fálkaorðu.

����������	�	


��������
������������������������������
���������	
�����	���������������	�����	�������	������������
���	�����	����	�	 ����	!���	"�#����#	#��	�$��%�

 �!	���"��#$%&�	�'�()*��+�,"��-.+/��#	�

#01"��"�2�+������3�
!���
!	���)	!/�,%"	"
'"
,/�4�
01+
	�
���"��-.+
,"�
#/"�#	�

#01"��"�"���/"�5#�(���������6"*������
!����7�����89&#��"��+�
��4��	���,"��-.+
'���#,��&	+�������	:������	�	
�

�'��"	�/66�;
	�&�"�/��'"
,/�4	���.&
-"�%#	�&�"�'�
��(%!!#/���"/�'
$�	��
*+/�
01+
	�
<�����������	�	
�

�������	
	�������	���������	�����	�
������������	�����������������

&
 '("�

��� !;"
���
#01"��"�

��� �"
"�	!�	�&/"����=�.&�#"%&&	�&�>
,"9+	��&��#$/&/��'�,0'"$�&

��#"%&&	�&�"
01+
�

?�� !;"
�����4/"
!.+/��"��,�4�"

7�� @%��	�&�'�,0'",�
#	�&�"
#�,�/
���������*,�%"	

01+
	�
�

A�� B	��C&/"�/��-"�%#	�&�"�'�
��(%!!#/��

D�� @.
�	�&�
#01"��"�

E�� @.
�	�&���4/"
!.+��4���+�
��4/"
!.+/��",F��&
�

G�� �!)C"+/��/����/��
#01"��"�

=�� H��/"��'��

Þáttur Ólafs Ragnars 
Grímssonar vekur sérstaka 
athygli í þeirri atburðarás 
sem leiddi til hrunsins, seg-
ir vinnuhópur um siðferði. 
Forsetinn gekk langt í að 
nota embættið útrásarvík-
ingum til framdráttar, eins 
og segir í harðorðum kafla 
um þátt forsetans.

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, er einn þeirra sem bera 
siðferðislega ábyrgð á aðdrag-
anda og falli íslensku bankanna, 
með því að taka þátt í „því leikriti 
sem leikið var í kringum foringja 
útrásarinnar og fyrirtæki þeirra“. 
Þetta er óháð þeirri staðreynd að 
hann kom ekki beint að stjórn-
valdsákvörðunum. 

Þetta er niðurstaða vinnuhóps 
um siðferði og starfshætti. Þar 
segir jafnframt: „svo hart gekk 
forsetinn fram í þjónustu sinni við 
útrásina og þá einstaklinga sem 
þar voru fremstir í flokki,“ að ekki 
varð hjá því komist að skoða þátt 
forsetans sérstaklega. 

Vinnuhópurinn fjallar í smáat-
riðum um hvernig forsetinn þró-
aði „kenningu sína“ um yfirburði 
íslenskra fyrirtækja og stjórn-
enda þeirra. „Forsetinn beitti sér 
af krafti við að draga upp fegraða, 
drambsama og þjóðerniskennda 
mynd af yfirburðum Íslendinga 
sem byggðust á fornum arfi.“ 
Þetta gerði forsetinn einnig eftir 
að gagnrýnar raddir tóku að heyr-
ast hér og erlendis og er niðurstaða 
vinnuhópsins að Ólafur hafi verið í 
hópi þeirra ráðamanna sem mark-
visst nýttu stöðu sína og „héldu í 
víking útrásinni til varnar“.

Vinnuhópurinn fjallar sérstak-
lega um ferðalög forsetans í þágu 
útrásarinnar og segir að upphaf-
lega hafi sú vegferð hafist með 
nánu samstarfi við Sigurð Einars-
son, stjórnarformann Kaupþings. 
„Má telja Sigurð meðal helstu 
samstarfsmanna forsetans á síð-

ari árum.“ Vinnuhópurinn segir að 
fjárfestingar íslenskra fyrirtækja í 
mörgum löndum árin 2002 til 2008 
endurspeglist vel í ferðum forset-
ans og nefnir ferðir til Rússlands, 
Búlgaríu og víðar sem tengdust 
umsvifum Björgólfsfeðga.

Vinnuhópurinn rifjar upp skrif 
Guðjóns Friðrikssonar sagnfræð-
ings um ferðir forsetans til Kína 
árið 2005 ásamt hundrað manna 
föruneyti. Í þeim hópi voru „allir 
helstu aðalleikararnir í útrásinni, 

frá fjárfestunum Björgólfi Thor 
Björgólfssyni, Jóni Ásgeiri 
Jóhannessyni og Hannesi Smára-
syni til bankastjóranna Hreiðars 
Más Sigurðssonar og Sigurjóns Þ. 
Árnasonar,“ segir í skrifum vinnu-
hópsins. 

Í umfjölluninni er rakið að Ólaf-
ur þáði oft að ferðast í einkaþotum 
þeirra fyrirtækja sem helst hafa 
verið til umfjöllunar vegna hruns-
ins. Má þar nefna leiguvélar eða 
flugvélar í eigu Kaupþings, Acta-
vis, Glitnis, Novators, FL Group og 
Eimskipafélags Íslands. 

Eins er fjallað sérstaklega um 
bréfaskrif forsetans. Fjallað er um 
átta bréf sem teljast varpa ljósi á 
hlut forsetans í þjónustu við stóru 
útrásarfyrirtækin. Fréttablað-
ið hefur fjallað ítarlega um þessi 
skrif forsetans en var neitað um 
aðgang að fjölda bréfa á þeim tíma. 
 svavar@frettabladid.is

Var áberandi 
sem boðberi 
útrásarinnar

Þrátt fyrir að kenn-
ingar forsetans væru 

harðlega gagnrýndar hélt 
hann áfram að lofa útrásina. 
Hann tók þátt í að gera lítið 
úr þeim röddum sem vöruðu 
við hættulega miklum um-
svifum íslenskra fyrirtækja. 

NIÐURSTAÐA VINNUHÓPS 

UM SIÐFERÐI OG STARFSHÆTTI

Lærdómar að mati vinnuhópsins
■ Skýra þarf hlutverk forseta Íslands mun betur í stjórnarskránni.
■ Setja þarf reglur um hlutverk og verkefni forseta Íslands og samskipti 

hans við önnur ríki.
■ Æskilegt væri að forsetaembættið setti sér siðareglur þar sem meðal 

annars yrðu ákvæði um það með hvaða hætti er eðlilegt að hann veiti 
viðskiptalífinu stuðning.

FR
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vaxtalausar greiðslur

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

Fermingartilboð

 STÆRÐ VALHÖLL SAGA ÞÓR IQ-CARE

 90x200 69.900 89.900 - 134.900
 100x200 74.900 94.900 104.900 144.900
 120x200 84.900 109.900 124.900 164.900
 135x203 - - - 169.900
 140x200 89.990 119.900 139.900 179.900
 153x203 99.900 129.900 149.900 179.900

Takmarkað magn af IQ-Care heilsudýnum 
og Proflex stillanlegum rúmum 
á sértilboði frá framleiðanda

Proflex 2x80x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu 
kr. 339.900 - verð áður kr. 429.000

Proflex 2x90x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu 
kr. 349.900 - verð áður 459.000

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA Á RÚMBOTNUM

30% afsláttur af lökum og hlífðardýnum

Tilboð með leðurlituðum botni og fótum
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Fjölmiðlar brugðust hlut-
verki sínu í aðdraganda 
bankahrunsins, er niður-
staða skýrslu vinnuhóps 
um siðferði og starfshætti. 
Langtum fleiri jákvæðar 
en neikvæðar fréttir birtust 
af fjármálafyrirtækjum á 
tímabilinu 2006 til 2008 og 
flestar byggðar á gögnum 
frá fyrirtækjunum. Ekki 
fékkst staðfesting á áhrif-
um eigenda á umfjöllun 
fjölmiðla.

Fjölmiðlum ber að upplýsa almenn-
ing, vera vettvangur þjóðfélagsum-
ræðu og veita aðhald öflum sem 
vinna gegn almannahag, segir í 
skýrslu vinnuhópsins sem telur 

fjölmiðla þarna hafa brugðist. Þeir 
hafi hvorki verið vakandi fyrir 
hættumerkjum né sýnt nægilegt 
sjálfstæði. Þó að ekki hafi verið sýnt 
fram á bein áhrif eigenda á frétta-
flutning hafi sjálfsritskoðun fjöl-
miðlamanna verið útbreidd, meðal 
annars vegna fárra atvinnutæki-
færa fjölmiðlafólks.

Í rannsókn sem hópurinn lét 
vinna um umfjöllun um íslensk 
fjármálafyrirtæki í fjölmiðlum á 
árunum 2006 til 2008 kemur fram 
að á tímabilinu voru um 18 þús-
und fréttir af fjármálafyrirtækj-
um sagðar í íslenskum fjölmiðl-
um. Þar af töldust um 80 prósent 
vera hlutlaus. Af þeim fréttum sem 
eftir sitja eru langtum fleiri frétt-
ir jákvæðar en neikvæðar. Hlut-
fall á milli jákvæðra og neikvæðra 
frétta af stærstu fjármálastofnun-
um var misjafnt. Flestar jákvæðar 
fréttir á móti þeim neikvæðu birtust 

um Landsbankann en fram kemur 
að tólf til þrettán jákvæðar fréttir 
birtust á móti hverri neikvæðri um 
bankann. Hlutfallið var til dæmis 
ein neikvæð á móti hverjum fimm 
jákvæðum um Kaupþing.

Fjórar af hverjum fimm fréttum 
úr fjármálaheiminum voru byggðar 
á gögnum frá fyrirtækjunum sjálf-
um að mati rannsóknarhópsins og 
greinandi eða sjálfstæð umfjöllun 
var lítil sem engin. Umfjöllun um 
fyrirtækin var almennt neikvæð-
ari eftir því sem fréttirnar byggðu 
á fleiri heimildum.

Áhrif eigenda ekki staðfest
Engin staðfesting fékkst á beinum 
áhrifum eigenda á umfjöllun fjöl-
miðla og ekki þóttu fjölmiðlar hafa 
fjallað með jákvæðari hætti um fjár-
málafyrirtæki í eigu eigenda sinna 
en annarra. Í skýrslunni segir hins 
vegar að vinnuhópurinn hafi undir 
höndum gögn sem sýni ýmiss konar 
afskipti eigenda fjölmiðla af frétt-
um og annarri dagskrá. Rannsókn 
á þeim sé þörf en hafi ekki fallið 
innan ramma skýrslunnar.

Rætt var við ritstjóra og yfirmenn 
á fjölmiðlum við gerð skýrslunn-
ar. Í þeim samtölum kemur meðal 
annars fram að fjölmiðlamenn hafi 
ekki haft sömu kunnáttu til að fást 
við fjármálamenn og til dæmis 
stjórnmálamenn. Ein skýring á lin-
kind fjölmiðlamanna var „óþarflega 
mikið vináttusamband við umfjöll-
unarefnið“, er haft eftir Jóni Kaldal, 
fyrrverandi ritstjóra Fréttablaðs-
ins. Þegar fjallað var um neikvæð-
ar skýrslur erlendra greinenda um 

íslenskt viðskiptalíf hafi forsvars-
menn banka brugðist hart við. 

Þöggun samfélagsins
Einn meginvandi íslenskra fjöl-
miðlamanna var lítill aðgangur að 
upplýsingum um fjármálafyrir-
tæki. Gagnrýnt er hlutverk upplýs-
ingafulltrúa stóru fyrirtækjanna 
sem virðist hafa verið að hagræða 
sannleikanum. Fram kemur að fjöl-
miðlamönnum sem vinnuhópur um 
siðferði tók viðtöl við þótti íslenskt 
samfélag hafa verið mjög lokað, 
bæði hafi skort á upplýsingar og 
menn sammælst um að rugga ekki 

bátnum. „Ástæðan er sú að það voru 
svo margir sem áttu hagsmuni af 
því að þegja,“ er haft eftir Ólafi 
Stephensen, þáverandi ritstjóra 
Morgunblaðsins, núverandi ritstjóra 
Fréttablaðsins. 

Smæð og einsleitni íslensks sam-
félags eru skýringar sem fjölmiðla-
fólkið nefnir um þöggunina í sam-
félaginu. Fólk hafi verið hrætt við að 
missa vinnuna ef það myndi gagn-
rýna valdamikla menn og sömuleið-
is hafi menn ekki viljað fá á sig þann 
kverúlantastimpil sem fylgdi þeim 
sem gagnrýndu íslenskt samfélag á 
þessum tíma. sigridur@frettabladid.is

Voru ekki vakandi fyrir hættumerkjum

Laugavegi 172-174 · 590 5000 · hekla.is · hekla@hekla.isÞjónustuver og þjónustumóttökur: Opið frá 8-17 alla virka daga · Pantanasími 590 5030 · thjonusta@hekla.is. Netspjall á www.hekla.is.

Þú getur treyst því að við gerum betur við VolkswagenHöfum þjónað Volkswagen 
eigendum í 101 ár

Þótt Volkswagen bili sjaldan er mikilvægt að eftirlit og þjónusta sé í höndum fagfólks. 

Birgir og félagar hafa samtals 101 árs reynslu af Volkswagen þjónustu og tryggja að þú 

þurfir aldrei að bíða lengi eftir bílnum þínum. Láttu okkur gera betur við bílinn þinn.

100% þjónustulán án vaxta Val um upprunalega eða ódýrari varahluti Sérstök hraðþjónusta í boði Ókeypis forgreining

Jákvæðnistuðull frétta um fimm stærstu bankana
   Lands- Straumur-  Meðal-
Miðill Glitnir Kaupþing banki Burðarás SPRON tal

Morgunblaðið 0,82 0,67 0,86 0,71 0,7 0,78
Fréttablaðið 0,84 0,71 0,79 0,76 0,63 0,77
Viðskiptablaðið 0,88 0,9 0,96 0,87 0,76 0,9
Blaðið/24 stundir 0,67 0,3 0,85 0,76 0,45 0,62
DV1 0,03 0,2 0,7 -0,14 0,26 0,28
Fréttastofa Útvarps 0,59 0,47 0,9 0,29 0 0,55
Fréttastofa Sjónvarps2 0,73 0,54 0,87 0,33 0,2 0,65
Stöð 2 0,61 0,49 0,84 0,46 0,44 0,61
Meðaltal 0,77 0,65 0,85 0,69 0,59 0,74

Búinn var til mælikvarði sem virkar þannig að ef allar fréttirnar hefðu verið jákvæðar 
hefði niðurstaðan verið 1 en ef allar hefðu verið neikvæðar hefði stuðullinn verið -1. 
Talan núll hefði sýnt jafnvægi í jákvæðum og neikvæðum fréttum. 

STAÐAN Í DAG Vandi fjölmiðla í dag að mati vinnuhópsins er að þeir glíma við 
fjárhagslegar þrengingar auk þess sem sumir „stórleikaranna á sviðinu“ í aðdraganda 
hrunsins eru þar áhrifamenn. Þá er átt við Jón Ásgeir Jóhannesson, en Ingibjörg 
Pálmadóttir, kona hans, er aðaleigandi 365 miðla, og Davíð Oddsson, fyrrum forsæt-
isráðherra og seðlabankastjóra, sem er ritstjóri Morgunblaðsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Hafðu samband
sími

Ert þú í Vildarþjónustu
Arion banka?

Arion banka arionbanki.is

ávinning 
á

Alls 147 manns voru kvaddir til 
skýrslutöku hjá rannsóknarnefnd 
Alþingis, 121 karl og 26 konur. 

Rúmlega helmingur þeirra 
sem kallaðir voru fyrir nefndina 
starfaði hjá eða tengdist bönk-
unum. Um tuttugu stjórnmála-
menn og embættismenn í ráðu-
neytum og 25 frá Seðlabankanum 
og Fjármálaeftirlitinu voru einn-
ig kallaðir fyrir nefndina. Einnig 
gáfu yfirmenn stærstu fjölmiðla 
landsins, nokkrir stjórnendur líf-
eyrissjóða, háskólakennarar og 
lögmenn skýrslur. 

Rannsóknarnefnd Alþingis er 
skipuð Páli Hreinssyni hæstarétt-
ardómara, Tryggva Gunnarssyni, 
umboðsmanni Alþingis, og Sigríði 
Benediktsdóttur, hagfræðingi 

við hagfræðideild Yale-háskóla í 
Bandaríkjunum. Sérstakur vinnu-
hópur sem lagði mat á hvort skýr-
ingar á hruninu megi finna að 
einhverju leyti í starfsháttum og 
siðferði skipuðu Vilhjálmur Árna-
son, prófessor í heimspeki við 
Háskóla Íslands, Salvör Nordal, 
forstöðumaður Siðfræðistofnunar 
Háskóla Íslands, og Kristín Ást-
geirsdóttir, framkvæmdastýra 
Jafnréttisráðs. 

Þrjátíu manns störfuðu við 
gerð skýrslunnar og veittu nefnd-
inni ráðgjöf og aðstoð. Sex manns 
veittu siðferðisvinnuhópnum 
aðstoð og sex erlendir sérfræð-
ingar aðstoðuðu einnig við skýrsl-
una. Rannsóknarskýrslan er 2.381 
blaðsíða í níu bindum.  - þeb

147 manns voru kallaðir til skýrslutöku: 

Flestir frá bönkunum

SKÝRSLAN LESIN Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hófst strax handa við lestur 
skýrslunnar á skrifstofu sinni í stjórnarráðinu í gærmorgun. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Geir H. Haarde, fyrrver-
andi forsætisráðherra, seg-
ir skýrsluna sýna að vöxtur 
bankanna hafi valdið hrun-
inu. Ekki hafi verið hægt að 
bjarga þeim árið 2008.

„Það blasir við sem við höfum sagt 
að það er fyrst og fremst framferði 
bankanna sem verður þess vald-
andi að þeir fara á hausinn. Með 
öðrum orðum er það ekki stjórn-
sýslunni að kenna að svo fór. Vafa-
laust mátti margt betur fara en það 
er ekki þannig að ágallar á henni 
hafi orðið til þess að svo fór sem 
fór. Eða þá að ég hafi ekki talað 
nægilega mikið við viðskiptaráð-
herrann. Það er ekki ástæðan fyrir 
hruninu.

Það sem við í raun og veru 
vorum að reyna að gera á árinu 
2008 er nú komið í ljós að var 
ómöguleiki. Það var ekki hægt að 
bjarga bönkunum þegar þarna var 
komið sögu. Það vissum við auðvit-
að ekki þá en við gerðum það sem 
við gátum þó auðvitað megi segja: 
þið hefðuð átt að gera meira og þið 
áttuð að gera það fyrr.“

Geir gerði grein fyrir sínum 
sjónarmiðum í löngu bréfi til rann-
sóknarnefndarinnar. Hann segir 
að tekið hafi verið mark á sumu 

en ekki öllu. „Þetta eru vissulega 
mikil matsatriði og þegar menn 
koma núna og segja: þið gerðuð 
ekki réttu hlutina 2008, geta þeir 
ekki sagt okkur hvað hefði verið 
rétt að gera. Og eru nú liðin eitt 
og hálft til tvö ár. Það voru því 
miður ekki augljósar ráðstafan-
ir sem hægt var að grípa til en 
nefndin leggur mér til vanrækslu 
nokkur atriði og ég svaraði þeim 
öllum í bréfinu. Ég gat ekki tekið 
undir þau þá og geri ekki núna en 
með þeim orðum er ég samt ekki 
að víkja mér undan þeirri ábyrgð 
sem á mér hvílir.“

En bankarnir fengu að vaxa. 
Áttuð þið ekki að stöðva þann 
vöxt?

„Þeir fengu að vaxa, það er 
undirrótin að þessu, en þeir uxu 
á grundvelli Evrópusambands-
reglna. Það er mjög hætt við því ef 
við hefðum ætlað að grípa inn í og 
banna þeim að stækka, til dæmis 
með lögum, að þá hefði verið farið 
í málaferli við íslenska ríkið. Í 
skýrslu Seðlabankans frá því í 
maí 2008 er talað um að hvergi á 
EES-svæðinu séu hugmyndir um 
að setja einhver sérstök stærðar-
mörk á bankana. Auðvitað voru 
þeir orðnir alltof stórir en það eru 
ákveðnar ástæður fyrir því. Það 
eru þessar Evrópureglur og það er 
ástandið á alþjóðlegum fjármála-

mörkuðum sem gerði þeim kleift 
að fá svona mikið að láni á lágum 
vöxtum. Hiklaust má halda því 
fram að það hefði verið skynsam-
legt að stoppa þetta af, til dæmis á 
árinu 2006 eða fyrr en það sá þetta 
enginn fyrir.

Og við vitum líka hvernig and-
rúmsloftið í þjóðfélaginu gagn-
vart bönkunum var á þessum tíma. 
Það voru allir yfir sig hrifnir og 
ánægðir með þau háu laun sem 
bankarnir borguðu, þessa miklu 
skatta og hvað þeim virtist vegna 
vel, til dæmis í útlöndum.“ 

Var ríkisstjórnin undir ægi-
valdi Davíðs Oddssonar í Glitnis-
málinu?

„Þegar þarna var komið var 
þegar komið í óefni. Glitnir hafði 
leitað til Seðlabankans og Seðla-
bankinn kom með tillögu sem rík-
isstjórnin féllst á. Síðan hafa menn 
deilt um hvort hún hafi verið rétt 
eða röng en það var að mínum 
dómi ekki um neitt annað að ræða 
þá. Og við höfðum ekki forsendur 
til að vefengja þessa tillögu. Ég tel 
ennþá að þetta hafi verið það eina 
sem við gátum gert“

Stjórnvöld eru gagnrýnd fyrir 
margt í efnahagsstjórninni, til 
dæmis breytingar á útlánareglum 
Íbúðalánasjóðs. Þær eru sagðar 
hafa verið til skaða og þú ert sagð-
ur hafa séð þann skaða fyrir en 

metið hann ásættanlegan svo rík-
isstjórn Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks héldi völdum.

„Þetta er ekki rétt útlegging. 
Það sem ég segi í skýrslunni er að 
þessi ákvörðun hafi verið mistök í 
ljósi þess sem síðar gerðist og var 
ekki partur af þessari ákvörðun, 
Það er að segja þegar bankarnir 
ruddust inn á íbúðalánamarkaðinn 
með miklum hávaða og byrjuðu að 

keppa og dæla inn erlendu lánsfé á 
þennan markað. 

Ég óttaðist, og það er það sem ég 
segi í þessari skýrslu, að það gæti 
verið varhugavert að auka útlána-
möguleika Íbúðalánasjóðs en það 
var samt ákveðið að gera það af 
ýmsum ástæðum. Þetta var mikið 
áherslumál hjá Framsóknarflokkn-
um en auðvitað vissi Framsókn-
arflokkurinn ekki frekar en við 
hvernig bankarnir myndu bregð-
ast við og það var auðvitað mjög 
alvarlegt og hafði mjög óheppileg 
áhrif. 

Við þetta vil ég bæta að margt 
sem snertir þjóðarhag er gagn-
rýnivert og hefði betur mátt fara 
en þau atriði eru ekki ástæða fyrir 
hruninu. “

Hvernig horfir við þér að þurfa 
hugsanlega að verja þig fyrir 
landsdómi?

„Komi til þess mun ég bara gera 
það. Alþingi fer með ákæruvaldið 
í þessu máli og verður þá að koma 
sér saman um ákæru með einhverj-
um ákæruliðum og ef það verður 
niðurstaðan þá tek ég því auðvitað. 
Ég reyni ekki að víkja mér undan 
því frekar en annarri ábyrgð sem 
á mér hvílir í þessu en ég legg 
áherslu á að þessi þingnefnd fái 
starfsfrið til að meta þetta og svo 
kemur einhver niðurstaða úr því.“
  bjorn@frettabladid.is

Inngrip hefðu getað kostað málaferli 

GEIR H. HAARDE Fyrrverandi forsætis-
ráðherra telur að ekki hafi verið hægt að 
bjarga bönkunum árið 2008. 
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KJÖRFUGL FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR 

KJÖRFUGL FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR 

KJÖRFUGL FERSKIR KJÚKLINGALEGGIR 

GRÍMS PLOKKFISKUR 400G 

BÓNUS STÓRIR NAUTABORGARAR 

René KAFFIPÚÐAR 36 stk 398 kr. 
Aðeins 11 kr. bollinn.

TILBOÐ
FROSIÐ 

SPARHAKK 

TILBOÐ
FERSKT NÝTT

KJÖTFARS

ROOKEE NÚÐLUR 85g PAKKINN / 4 TEG.
BKI Classic kaffi

mellanrösted 500g

20.000 kaffipakkar í
boði á þessu verði:

28 KR. PAKKINN
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Forstjóri Fjármálaeftirlits-
ins óskaði ekki eftir aukn-
um fjárveitingum og nýtti 
ekki þær valdheimildir sem 
eftirlitið bjó yfir í aðdrag-
anda bankahrunsins, að 
mati rannsóknarnefndar 
Alþingis. Hann sýndi af sér 
vanrækslu að mati nefndar-
innar. Eftirlitið treysti of 
mikið á gölluð álagspróf og 
lét hjá leggjast að gera lög-
reglu viðvart um lögbrot.

Stjórnendur Fjármálaeftirlitsins 
(FME) töldu að engin meiri hátt-
ar vandræði steðjuðu að bönkun-
um fram eftir ári 2008. Þeir mátu 
ástandið rangt. Þetta er meðal 
þess sem fram kemur í þeim 
kafla skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis sem fjallar um eftirlitið.

Mikið vantaði upp á að FME hafi 
verið í stakk búið til að sinna eftirliti 
með fjármálafyrirtækjum þar sem 
eftirlitið skorti fé til rekstrarins. Af 
því leiddi að eftirlitið stækkaði ekki 
nægilega hratt samanborið við gríð-
arlegan vöxt fjármálakerfisins.

„Ábyrgð á því að Fjármálaeftir-
litið fékk ekki meiri fjármuni en 
raun bar vitni liggur að mati rann-
sóknarnefndar Alþingis hjá stjórn-
endum Fjármálaeftirlitsins þar 
sem þeir óskuðu sjálfir ekki eftir 
nægum fjárveitingum,“ segir í 
skýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Rannsóknarnefndin telur að 
Jónas Fr. Jónsson, þáverandi 
forstjóri FME, hafi sýnt af sér 

vanrækslu við framkvæmd laga um 
fjármálastarfsemi. Eins og banka-
stjórar Seðlabankans er hann átal-
inn fyrir að hafa ekki sinnt hlut-
verki sínu nægilega vel, og að 
hafa ekki haft nægt eftirlit með 
fjármálakerfinu.

Málin ekki í formlegt ferli
FME naut þeirrar sérstöðu að 
fá ekki rekstrarfé af fjárlögum, 
heldur var starfsemi stofnunar-

innar kostuð af eftirlitsskyldum 
fjármálafyrirtækjum. Í skýrslunni 
segir að þar sem stjórnendur FME 
hafi ekki óskað eftir auknum fjár-
munum til þess að efla stofnunina 
hafi ekki reynt á hvort löggjafinn 
hafi verið reiðubúinn til að hækka 
eftirlitsgjöldin sem lögð voru á 
fjármálafyrirtækin. 

Tekið er fram að með þessu 
sé ekki verið að halda því fram 
að ábyrgð viðskiptaráðherra og 
Alþingis hafi engin verið.

Skýrsluhöfundar átelja stjórn-
endur FME fyrir að setja mál ekki 
í formlegt ferli heldur treysta á að 
hægt væri að leysa úr þeim með 
óformlegum samskiptum við fjár-
málafyrirtæki.  Eftirlitið hafi lokið 
tiltölulega fáum málum með form-
legri beitingu valdheimilda, svo 
sem stjórnvaldssekta, dagsekta eða 
annarra úrræða. 

Í ljósi þeirra alvarlegu brota 
sem FME benti á í skýrslum sínum 
verður ekki annað séð en tilefni 
hafi verið til að grípa í mun fleiri 
tilvikum til slíkra úrræða, að mati 
rannsóknarnefndarinnar.

Ekki verður skorti á heimildum 
kennt um aðgerðaleysi, enda 
bjó FME að sömu heimildum og 
sambærilegar eftirlitsstofnan-
ir á nágrannalöndunum, segir í 
skýrslunni.

Dæmi eru um að mál hafi verið 
lengi í óformlegum farvegi hjá eft-
irlitinu lengi, ýmist óhreyfð með 
öllu eða bréf hafi gengið á milli. 

Þetta hafði í för með sér að 
eftirlitsskyldir aðilar komust í 

sumum tilvikum upp með að færa 
stórar lánveitingar í bókhald sitt 
með ólöglegum hætti, í lengri eða 
skemmri tíma, segir í niðurstöðum 
rannsóknarnefndarinnar. 

Mörg þessara brota hafi ekki 
verið hægt að líta á sem minni hátt-
ar brot. Það er að mati rannsókn-
arnefndarinnar „ótækir stjórn-
sýsluhættir“, og gengur í bága við 
lögboðna málsmeðferð.

Treystu á gölluð álagspróf
Fjármálaeftirlitið beitti álagspróf-
um ársfjórðungslega til að kanna 
hvort fjármálafyrirtæki væru í 
stakk búin að taka við áföllum án 
þess að eiginfjárhlutfallið fari 
niður fyrir lögboðið lágmark.

Slík álagspróf voru gerð um mitt 
ár 2008. Allir bankarnir stóðust 
prófið. Í tilkynningu frá FME, dag-
settri 14. ágúst 2008, segir: „Niður-
stöður álagsprófsins sýna að eig-
infjárstaða bankanna er sterk og 
getur þolað töluverð áföll.“ Einum 
og hálfum mánuði síðar voru við-
skiptabankarnir þrír allir fallnir.

Álagsprófin voru gagnrýnd fyrir 
að mæla ekki nægilega nákvæm-
lega styrkleika fjármálafyrirtækj-
anna. Þannig benti Alþjóðagjald-
eyrissjóðurinn á það bæði árið 2007 
og 2008 að bæta þyrfti prófin. Þau 
gerðu bara ráð fyrir einföldu áfalli, 
ekki bylgju áfalla sem skollið gætu 
á bönkunum.

Þrátt fyrir þetta höfðu niður-
stöður úr prófunum mikil áhrif 
á starfsemi FME. Í skýrslu rann-
sóknarnefndarinnar segir að Jónas 
Fr. Jónsson, fyrrverandi forstjóri 
eftirlitsins, hafi litið svo á að ekki 
væri hægt að grípa inn í starfsemi 
bankanna, eða krefja þá um að 
draga úr áhættu, þegar hlutlægir 
mælikvarðar í prófunum hafi verið 
í lagi.

Rannsóknarnefndin tekur undir 
gagnrýni Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins. Nefndin gagnrýnir að í álags-
prófunum hafi eingöngu verið horft 
til áhrifa á eigin bréfa fjármála-
fyrirtækjanna af lækkun hluta-
bréfaverðs. Ekki hafi verið tekið 
tillit til þess hversu viðkvæm fyrir-
tækin hafi verið fyrir gengi hluta-
bréfa vegna lána sem þau veittu 
með veði í hlutabréfum, auk fram-
virkra samninga um hlutabréf.

„Áherslan á eiginfjárhlutfall 
bankanna við framkvæmd álags-
prófa leiddi til þess að niðurstöð-
ur prófa Fjármálaeftirlitsins urðu 
verulega villandi síðustu tólf mán-
uðina fyrir fall bankanna,“ segir í 
skýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Öll opinber upplýsingagjöf lit-
aðist af niðurstöðum álagspróf-
ana, sem gáfu til kynna að bank-
arnir stæðu traustum fótum stuttu 
fyrir hrun. Það veitti að mati 
rannsóknarnefndarinnar falskt 
öryggi. brjann@frettabladid.is

FME í fjársvelti og óx allt of hægt

Fjármálaeftirlitið er átalið í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis fyrir að grípa 
ekki til aðgerða vegna lánveitinga Landsbankans til Björgólfs Thors Björgólfs-
sonar, annars aðaleigenda bankans.

Vitnað er til tilviks sem upp kom árið 2005, þegar 
áhættufjárfesting Landsbankans til Björgólfs Thors 
Björgólfssonar var komin í um 50 prósent af eiginfé 
bankans. Það var um tvöfalt meira en lögbundið 
hámark, sem er 25 prósent. Brot bankans var að mati 
rannsóknarnefndarinnar sérlega ámælisvert þar sem 
Björgólfur var annar af aðaleigendum bankans.

Fjármálaeftirlitið hefði geta veitt Landsbankanum 
frest til úrbóta og beitt dagsektum að þeim fresti 
loknum. Það var ekki gert. Þá hefði FME átt að kæra 
bankann til lögreglu. Viðurlög við þeim brotum sem 
þar virðast hafa verið framin geta verið sektir eða allt 
að tveggja ára fangelsi. Vakin er á því athygli í skýrslu 
rannsóknarnefndarinnar að þó málið hafi verið rætt í stjórn FME hafi það 
einungis verið gert með almennum hætti, ekki hafi verið rætt um hvort 
tilkynna ætti um málið til lögreglu.

FME kannaði ekki heldur hvort sú staðreynd að Björgólfur Thor átti virkan 
eignarhlut í bankanum hafi spilað inn í þá ákvörðun bankans að lána 
honum svo háar fjárhæðir. Hefði það reynst raunin hefði það gefið tilefni til 
að kanna hvort skilyrði væru til að taka til endurmats hæfi Björgólfs til að 
fara með virkan eignarhlut í bankanum.

Vísa hefði átt lánveitingum til lögreglu

BJÖRGÓLFUR THOR 
BJÖRGÓLFSSON

Íslenska Fjármálaeftirlitið nýtti tíma 
starfsmanna sinna að mörgu leyti 
með svipuðum hætti og systur-
stofnun FME í Danmörku. Íslenska 
Fjármálaeftirlitið varði þó tímanum 
í áberandi minna mæli í vettvangs-
athuganir og reglusetningu, sam-
kvæmt skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis.

Þá er bent á að FME hafi aldrei 
farið í eftirfylgniheimsóknir í kjölfar 
vettvangsrannsókna. Vitnað er í 
skýrslutöku af Jónasi Fr. Jónssyni, 
fyrrverandi forstjóra FME, sem sagði 
stofnunina hafa venjulega tekið 
trúanlegar upplýsingar um úrbætur.

Forsvarsmenn FME báru því 
við í skýrslutöku hjá nefndinni að 
fjárskortur og mannfæð hafi valdið 
því að vettvangsrannsóknir hafi ekki 
verið jafn algengar og æskilegt hefði 
verið. 

Í niðurstöðum nefndarinnar segir 
að draga megi í efa að stofnun, sem 
ekki geti sinnt frumkvæðisvinnu á 
borð við vettvangsathuganir nema 
að takmörkuðu leyti, geti sinnt hlut-
verki sínu með fullnægjandi hætti, 
þegar til lengri tíma sé litið. 

Skýrsluhöfundar segja að ætla 
megi að minni áhersla FME á að 

vinna að reglusetningu hafi haft 
skaðleg áhrif, ekki síst þar sem 
þeirri stefnu hafi verið fylgt hér á 
landi að innleiða aðeins nauðsyn-
legar reglur frá Evrópska efnahags-
svæðinu.

Frumkvæðisvinnu skorti hjá FME

EFTIRLITSVERKEFNI
55%

Fjárhagslegt 
eftirlit
22,1%

Almenn 
rekstrarmál

29,5%

Reglusetning-
arvinna
5,8%

Erlent 
samstarf

9,7%

Önnur 
eftirlitsmál

24,4%
Vettvangsat-

huganir
8,5%

Heimild: Rannsóknarskýrsla Alþingis

Skipting vinnustunda 
Fjármálaeftirlitsins

VANRÆKSLA Jónas Fr. Jónsson, fyrrverandi forstjóri Fjármálaeftirlitsins, er einn þeirra 
sem sakaðir eru um vanrækslu í skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Hér er Jónas á 
ársfundi FME árið 2005 þar sem umræðuefnið var FME og útrásin eins og sjá má.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Meira í leiðinni

15. APRÍLNAGLANA
AF!

Davíð Oddsson seðlabankastjóri lét hjá líða að svara 
boði seðlabankastjóra Bretlands um aðstoð við að 
minnka íslenska bankakerfið hálfu ári fyrir fall 
þess.

Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis segir að 15. 
apríl hafi Davíð Oddsson sent formlega beiðni um 
gjaldeyrisskiptasamninga til Seðlabanka Bretlands. 
Seðlabankinn hafði tæpum mánuði fyrr, 17. mars, 
sent Seðlabanka Bretlands tölvupóst og óskað form-
lega eftir skiptasamningi til að styrkja gjaldeyris-
varaforðann hér heima. Þann dag féll krónan um 6 
prósent sem var mesta gengisfall krónunnar frá því 
í „míní-krísunni“ 2006. Viðbrögð Breta voru önnur 
en vonast var eftir.

„Hinn 23. apríl 2008 svaraði Mervyn King seðla-
bankastjóri bréfi Davíðs og hafnaði beiðninni. Lýsti 
hann því hins vegar að erlendir seðlabankar gætu 
fundið leið til að hjálpa Íslendingum við að minnka 
bankakerfi sitt. Að hans mati væri það eina raun-
hæfa leiðin til að takast á við vandann. King sagði 
loks að hann byði fram alla aðstoð sem hann gæti 
veitt við að takast á við þetta verkefni. Seðlabanki 
Íslands þekktist ekki þetta boð. 

Í staðinn var þess óskað í svarbréfi Seðlabankans 
að breski seðlabankinn endurskoðaði vinsam-
legast afstöðu sína til umbeðins skiptasamn-
ings. Því bréfi var ekki svarað,“ segir í skýrslu 
rannsóknarnefndarinnar.  - gar

Seðlabankinn svaraði ekki boði Breta um aðstoð við að leysa vanda bankanna:

Hunsaði boð breska Seðlabankans

MERVYN KING Hálfu ári fyrir hrunið bauð seðlabankastjóri 
Bretlands fram aðstoð erlendra seðlabanka til að minnka 
íslenska bankakerfið og leysa þannig vandann sem við blasti. 
Þessu boði var ekki svarað. NORDICPHOTOS/AFP

Þrír seðlabankastjórar 
sýndu af sér vanrækslu í 
starfi varðandi Icesave-
vandann og með vinnu-
brögðum sínum við fall 
Glitnis. Rannsóknarnefnd 
Alþingis segir Seðla-
bankann ekki hafa veitt 
nægilegt aðhald.

Rannsóknarnefnd Alþingis telur að 
þrír fyrrverandi seðlabankastjór-
ar, sem saman mynduðu banka-
stjórn Seðlabankans þegar íslenska 
bankakerfið hrundi, hafi sýnt af 
sér vanrækslu í starfi.

Davíð Oddsson, Eiríkur Guðna-
son og Ingimundur Friðriksson eru 
taldir hafa sýnt af sér vanrækslu 
með því að kanna ekki stöðu 
Icesave-reikninganna þegar Lands-
bankinn óskaði eftir 390 milljarða 
króna fyrirgreiðslu Seðlabankans 
í ágúst 2008. Féð átti að nota til að 
tryggja yfirfærslu Icesave-reikn-
inganna úr útibúi Landsbankans 
ytra í erlent dótturfélag.

Þá eru seðlabankastjórarnir 
þrír sagðir hafa sýnt vanrækslu 
í starfi í aðdragandanum að falli 
Glitnis. Annars vegar með því að 
kynna stjórnendum Glitnis ekki 
á réttan hátt frá þeirri ákvörðun 
Seðlabankans að verða ekki við 
ósk Glitnis um 500 til 600 milljóna 
evra lánafyrirgreiðslu í september 
2008. Hins vegar með því að ætla 
á þessum tíma að yfirtaka 75 pró-
sent hlutabréfa í Glitni án þess að 
kynna sér fjárhagsstöðu bankans á 
sjálfstæðan hátt.

Fyrir utan vanrækslu banka-
stjóranna telur rannsóknarnefndin 
ýmsa annmarka hafa verið á starf-
semi bankans sem iðulega hafi 
verið skrefi á eftir markaðnum og 
of seinn að hækka vexti sína. Þeir 
hafi lýst alvarlegri stöðu fyrir 
ráðherrum á árinu 2008 án þess 
að með fylgdu greinargerðir eða 
tillögur um aðgerðir.

„Ég er ekki búinn að ákveða 
hvort eða hvernig ég tjái mig um 
skýrsluna,“ segir Eiríkur Guðna-

son. Davíð Oddsson og Ingimund-
ur Friðriksson segja sömuleiðis 
báðir að þeir ætli ekki að tjá sig 
um niðurstöður rannsóknarnefnd-
arinnar að svo stöddu.

Klúður í Glitnismáli
Að áliti rannsóknarnefndarinn-
ar sýndi bankastjórn Seðlabank-
ans af sér vanrækslu með því að 
hafa ekki farið að reglum stjórn-
sýslulaga varðandi tilkynningu 
á þeirri niðurstöðu að verða að 
neita ósk Glitnis um 500- 600 
milljóna evra lán í september 
2008. Bankastjórnin taldi lánið 
ekki mundu bjarga Glitni og að 
veðin sem boðin voru hafi ekki 
verið nógu trygg. „Að fenginni 
þeirri niðurstöðu bar bankastjórn 
Seðlabankans að afgreiða erindi 
Glitnis með skriflegri ákvörðun, 
áritaðri af bankastjórninni,“ segir 
rannsóknarnefndin.

Seðlabankinn hugðist yfirtaka 75 
prósent hlutafjár Glitnis og leggja 
bankanum til jafnvirði 85 milljarða 

króna. Daginn eftir kom í ljós að 
skuldir fyrirtækja Jóns Ásgeirs 
Jóhannessonar, eins eigenda Glitn-
is, við bankann voru ekki 170 millj-
arðar króna eins og Seðlabankinn 
taldi heldur yfir 300 milljarðar.

„Ég varð nú eiginlega fyrir 
sjokki,“ sagði Davíð Oddsson 
um þetta atriði í skýrslutöku hjá 
rannsóknarnefndinni sem hafnaði 
þeirri skýringu Davíðs að Seðla-
bankanum hafi ekki verið heimilt 
að gera kröfu um aðgang að upp-
lýsingum og gögnum hjá Glitni.

„Að mati rannsóknarnefndar 
Alþingis verður því að álykta svo 
að það geti ekki talist annað en 
veruleg vanræksla af hálfu banka-
stjórnar Seðlabankans að stofnun-
in hafi ekki aflað sjálf milliliða-
laust nánari upplýsinga um stöðu 
bankans og lánabók hans svo og 
upplýsinga um önnur þau atriði 
sem haft gátu þýðingu fyrir mat 
á því hvort forsvaranlegt væri að 
veita bankanum þrautavaralán,“ 
segir rannsóknarnefndin.

Skorti viðbrögð við Icesave
Í ágúst 2008 óskaði Landsbankinn 
eftir 390 milljarða króna trygg-
ingu frá Seðlabankanum til að 
hægt væri að flytja innistæður á 
Icesave-reikningum í Bretlandi 
yfir í dótturfélag Landsbankans 
þar í landi. Þannig átti að tryggja 
að ábyrgðin á þessum innistæð-
um heyrði undir Bretland en ekki 
Ísland. Áætlunin þótti algerlega 
óraunhæf.

Rannsóknarnefnd Alþingis 
segir ekki ástæðu til athugasemda 
við þá afstöðu Seðlabankans að 
verða ekki við ósk Landsbankans 

enda hefði hún verið mjög áhættu-
söm. Hins vegar hafi, í ljósi upp-
lýsinga um alvarlega stöðu Lands-
bankans og með tilliti til afstöðu 
breska fjármálaeftirlitsins í mál-
efnum bankans, verið nauðsynlegt 
af hálfu Seðlabankans að gera við-
hlítandi ráðstafanir til að ganga 
úr skugga um hver væri í reynd 
staða Landsbankans með tilliti til 
áhrifa hennar á fjármálastöðug-
leika í landinu.

„Það er niðurstaða rannsókn-
arnefndar Alþingis að meta verði 
framangreint athafnaleysi Davíðs 
Oddssonar, Eiríks Guðnason-
ar og Ingimundar Friðriksson-
ar svo að þeir hafi þar látið hjá 
líða að bregðast við yfirvofandi 
hættu á viðeigandi hátt og grípa 
til viðhlítandi ráðstafana og með 
því sýnt af sér vanrækslu,“ segir 
rannsóknarnefndin um þetta.

Seðlabankinn skrefi á eftir
„Frá hausti 2005 þar til í byrjun 
október 2008 hækkaði staða lána 
gegn veði hjá Seðlabankanum úr 
um 30 milljörðum króna í rúm-
lega 500 milljarða króna. Ann-
aðhvort mátti því vera ljóst að 
vextir voru allt of lágir eða að 
einhverjir bankar voru í reynd 
að sækja sér neyðarlán í Seðla-
bankann í sívaxandi mæli um ára-
bil. Ef Seðlabankinn hefði viljað 
draga úr þenslu hefði mátt ætla að 
hann hefði haft áhuga á að draga 
úr lausafé í kerfinu,“ segir meðal 
annars um peningamálastefnu 
bankans í rannsóknarskýrslunni.

 „Bankastjórn Seðlabankans 
kaus oft minna aðhald en aðal-
hagfræðingur bankans lagði til. 

Tekið er fram að fundargerðir 
bankastjórnarinnar varpa ekki 
ljósi á það hvort og þá á hvaða 
gögnum eða upplýsingum banka-
stjórnin byggði ákvarðanir sínar 
um aðra stefnumörkun en þá 
sem aðalhagfræðingurinn lagði 
til. Rannsóknarnefndin telur að 
stýrivextir hafi verið of lágir í 
uppsveiflunni,“ segir rannsóknar-
nefndin, sem kveður bankastjórn-
ina hafa grafið undan eigin trú-
verðugleika. „Seðlabanka Íslands 
gekk því illa að skapa traust á 
peningastefnunni.“

Of lítið aðhald
Að sögn rannsóknarnefndar-
innar var stefna Seðlabankans 
ekki nægjanlega aðhaldssöm og 
aðgerðir of takmarkaðar til þess 
að skila árangri í baráttunni við 
vaxandi skuldsetningu og undir-
liggjandi verðbólgu.

„Vaxtahækkanir komu jafnan 
of seint og voru of litlar og fram-
an af virðist það meðal annars 
hafa stafað af óskhyggju bank-
ans um að ríkisvaldið myndi taka 
þátt í því að draga úr þenslunni. 
Það gerðist ekki. Á sama tíma var 
nánast óheft aðgengi að lausafé í 
Seðlabankanum og virtist pen-
ingamagn afgreitt án takmörkun-
ar og í reynd var bönkunum lánað 
lausafé út á skuldaviðurkenningar 
seinustu árin,“ segir í skýrslunni 
þar sem Seðlabankinn er einnig 
gagnrýndur fyrir að veita bönk-
unum lán gegn veðum þótt hann 
teldi sjálfur að þeir væru veikir.

Stjórnmálamenn rýra tiltrú
Nokkuð er vikið í skýrslunni að 
afar stirðum samskiptum milli 
Davíðs Oddssonar og sumra ráð-
herra Samfylkingarinnar og tor-
tryggni þeirra í garð Davíðs. 
Áhersla er lögð á sjálfstæði 
Seðlabankans.

„Verður það ekki talin æski-
leg skipan mála að í starf seðla-
bankastjóra veljist fyrrverandi 
stjórnmálamenn líkt og tíðkast 
hefur um árabil í Seðlabanka 
Íslands. Það er til þess fallið að 
vekja upp efasemdir um einurð 
þeirra við að vinna að lögbundnu 
markmiði bankans, einkum ef 
slíkt er í andstöðu við efnahags-
stefnu ríkisstjórnarinnar eða 
framkvæmd tiltekinna kosninga-
loforða. Þá er hætt við að tillögur 
slíks seðlabankastjóra verði, með 
réttu eða röngu, settar í ákveðið 
pólitískt samhengi sem þarf ekki 
á neinn hátt að endurspegla for-
sendur slíkra tillagna sem settar 
eru fram á grundvelli lögbundins 
hlutverks Seðlabanka Íslands. Síð-
ast en ekki síst er slík aðstaða til 
þess fallin að rýra trúverðugleika 
Seðlabankans,“ segir rannsóknar-
nefnd Alþingis.   gar@frettabladid.is

Vanræksla hjá seðlabankastjórum

BANKASTJÓRAR SEÐLABANKANS Ingimundur Friðriksson, Eiríkur Guðnason og Davíð Oddson kynna ákvarðanir Seðlabankans í 
vaxtamálum í apríl 2008. Þá þegar var vandi íslenska bankakerfisins orðinn risavaxinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Viðskiptabankarnir þrír 
lánuðu helstu eigendum 
sínum hundruð milljarða 
króna. Rannsóknarnefnd 
Alþingis segir í skýrslu 
sinni fulltrúa eigenda bank-
anna hafa setið í stjórnum 
bankanna og því lánað sjálf-
um sér. Dæmi er um millj-
arða lánveitingu við upphaf 
bankahruns.  

Nokkur af stærstu fyrirtækjum 
landsins sóttu sér lánsfé hjá öllum 
stærstu bönkum landsins auk 
fjárfestingarbankans Straums 
Burðaráss. Þetta jók kerfislæga 
áhættu í bankakerfinu og átti 
verulegan hlut í því að þeir fóru í 
þrot haustið 2008. 

Í skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis segir að samþjöpp-
un áhættu hjá íslensku bönkun-
um hafi verið orðin hættulega 
mikil nokkru fyrir fall þeirra. 
Bæði skrifist þetta á lánveiting-
ar til ákveðinna hópa innan hvers 
banka auk þess sem sumir lántak-
enda hafi tengst öðrum bönkum. 
Vandræði viðkomandi lántaka 
gátu komið öllum bönkunum illa. 
Bankarnir brugðust gjarnan við 
með því að forða viðskiptavini 
sínum í fjárhagsvanda frá þroti.  

Baugur skuldaði öllum
Skýrasta dæmið eru lánveiting-
ar til Baugs Group og tengdra 
fyrirtækja. Baugur og tengdir 
aðilar sóttu sér fé í bankana alla 
og var Baugshópurinn orðinn of 
stór áhætta í þeim öllum. Ámæl-
isvert er að hafa leyft þessari 
áhættu að byggjast upp, að mati 
rannsóknarnefndar.

Nefndin segir bönkunum hafa 
verið fyrir löngu ljóst að þræðir 
Baugs Group lægju víða. Stjórn-
endur bankanna virðast hins 
vegar lítið hafa gert til að draga 
úr áhættunni. Öðru fremur virð-
ist sem kraftarnir hafi verið nýtt-
ir til að rökstyðja fyrir eftirlits-
aðilum að ekki væri um mikla 
samþjöppun áhættu að ræða, 
fremur en að horfa til raunveru-
legrar áhættu og reyna að draga 
úr henni. 

Svipuðu máli gegndi um 
Existu, helsta eiganda Kaupþings, 

feðgana Björgólf Guðmundsson 
og Björgólf Thor Björgólfsson, 
kjölfestueigendur Landsbankans, 
og Ólaf Ólafsson, einn af stærstu 
hluthöfum Kaupþings, þótt áhætta 
vegna þessara aðila hafi verið 
nokkru minni en Baugshópsins.

Í skýrslunni er dregið fram að 
stærstu eigendur bankanna hafi á 
sama tíma verið fyrirferðarmikl-
ir lántakendur og aukið áhættu 
bankanna. Þá hafi rekstur bank-
anna einkennst af því að hámarka 
hag stærstu hluthafa þeirra, sem í 
krafti eignarhlutar síns hafi haft 
góðan aðgang að lánsfé. 

Sem dæmi er tekið að Baugur 
og FL Group hafi beitt ráðandi 
stöðu sinni í Glitni til að hafa 
áhrif á lánveitingar og gripið inn 
í eðlilegar tilraunir bankans til 
að gæta hagsmuna sinna gagn-
vart félögum sem bankinn hafði 
lánað. Þá er bent á að lánveiting-
ar til nýrra eigenda og stjórn-
enda Glitnis jukust verulega eftir 
stjórnar- og forstjóraskipti vorið 
2007. Því beri lánveitingar til 
Baugs- og Fonshópanna (sem voru 
í fréttum í síðustu viku) vitni.

Baugur var ýmist stærsti eða 
næststærsti lántakandi allra 

stóru bankanna þriggja árin 2007 
og 2008. Félagið skuldaði mest í 
lok árs 2007, eða rúma 5,7 millj-
arða evra. Það jafngildir þúsund 
milljörðum króna í dag. 

Hefðu skuldbindingar Baugs og 
tengdra aðila verið teknar saman 

hefðu þær numið 123,6 prósentum 
af eiginfjárgrunni Kaupþings. Það 
var langt umfram leyfileg mörk.

Af öðrum einstökum lántök-
um má nefna Björgólfsfeðga og 
félög tengd þeim, sem voru með 
stærstu lántakendum íslensku 

bankanna fyrir hrunið í október 
2008. 

Heildarútlán móðurfélaga stóru 
bankanna þriggja til Björgólfs 
Thors og tengdra aðila fóru hæst 
í rúmlega 1,4 milljarða evra eða 
um 240 milljarða króna. Lán til 
föður hans og tengdra aðila fóru 
hæst yfir 1,3 milljarða evra, jafn-
virði 220 milljarða króna. 

Aðrir stærstu hluthafar bank-
anna eru taldir hafa myndað 
stóra áhættu í bankakerfinu. Þar 
á meðal eru útgerðarmaðurinn 
Magnús Kristinsson, Saxhóll, 
Byggingarfélag Gylfa og Gunn-
ars, BNT, Sund, Gift, Straum-
borg og Jakob Valgeir Flosason, 
en þessir aðilar áttu allir í einum 
eða fleiri bönkum.

Lánuðu sjálfum sér
Fulltrúar stærstu eigenda bank-
anna, sem jafnframt voru helstu 
lántakar þeirra, áttu sæti í stjórn-
um viðskiptabankanna. Í skýrsl-
unni er sagt að þetta hafi leitt til 
þess að fjölmargar ákvarðanir 
um stórar lánveitingar hafi verið 
teknar án efnislegrar skoðunar, 
sem settar reglur gerðu kröfu um 
og áttu að vera forsenda ákvörð-
unar um einstakar lánveitingar. 
Lán voru stundum veitt án trygg-
inga og þá meðal annars til aðila 
sem tengdust eigendum fjármála-
fyrirtækjanna.

Þetta kristallast í lánveit-
ingu til félags Björgólfs Thors 
Björgólfssonar, BeeTeeBee Ltd., 
viku fyrir yfirtöku Fjármálaeftir-
lits á Landsbankanum en 30. sept-
ember 2008, daginn eftir þjóðnýt-
ingu Glitnis, fékk hann lán upp á 
153 milljónir evra, jafnvirði 24 
milljarða króna, hjá Landsbank-
anum í Lúxemborg. 

„Rannsóknarnefnd Alþingis 
telur í ljósi þess sem hér að fram-
an er nefnt að rekstur íslensku 
bankanna hafi um margt ein-
kennst af því að hámarka hag 
stærri hluthafanna sem héldu um 
stjórnartauma í bönkunum frem-
ur en að reka trausta banka með 
hagsmuni allra hluthafa í huga 
og ábyrgð gagnvart kröfuhöfum. 
Stærri hluthafar höfðu, í ljósi 
mikillar skuldsetningar sinnar, 
mun meiri hag af áhættusækni 
bankanna og jafnframt fengu þeir 
góðan aðgang að lánsfé,“ segir í 
skýrslunni.  jonab@frettabladid.is

Í lok september 2008, einni viku 
áður en skilanefndir á vegum Fjár-
málaeftirlitsins tóku lyklavöld-
in í Glitni, Kaupþingi og Lands-
bankanum námu skuldir tuttugu 
stærstu lántakenda þeirra 1.400 
milljörðum króna. 

Í skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis er birtur listi þar sem 
skuldirnar eru vegnar út frá eig-
inlegum eignarhlut viðkomandi í 
fyrirtækjunum. Sömu einstakl-
ingar voru á sama tíma ráðandi 
hluthafar í bönkunum. 

Íransættaði fjárfestirinn Robert 
Tchenguiz, sem búsettur er í Bret-
landi, er efstur á lista með 306,2 
milljarða króna skuldir. Tchenguiz 
var með stærstu hluthöfum Existu, 
sem aftur var umsvifamesti hlut-
hafi Kaupþings. Ólafur Ólafsson, 
löngum kenndur við Samskip og 
einn af stærstu eigendum Kaup-
þings, kom honum næstur með 
164,1 milljarðs skuldir. Ólafur 
hafði lengi verið viðloðandi bank-
ann en hann tók þátt í kaupum 
á hlut ríkisins í honum á sínum 
tíma. 

Athygli vekur að Jón Ásgeir 
Jóhannesson, eiginkona hans, og 
foreldrar eru öll meðal tuttugu 

stærstu skuldaranna, en skuld-
ir þeirra í lok september 2008 
námu samanlagt 307,6 milljörðum 
króna.  - jab

Eigendur bankanna skulduðu 1.400 milljarða króna:

Stórskuldugir hluthafar
Starfsmaður Fjármálaeftirlitsins 
komst að því árið 2004 að hvorki 
Kaupþing né Landsbankinn hefðu 
tengt saman stórar lánveitingar 
bankanna til Baugs Group með 
réttum hætti. Hann lét stjórn-
endur Fjármálaeftirlitsins vita af 
niðurstöðum sínum. 

Í skýrslu rannsóknarnefndarinn-
ar kemur fram að hann hafi með 
réttu talið Kaupþing átt að telja 
skuldbindingar nokkurra fyrir-
tækja með skuldum Baugs Group 
við bankann. Samkvæmt mati hans 
námu lán til Baugs og tengdra aðila 
67,5 prósentum af lögbundnu eigin 
fé Kaupþings. Málið leit svipað út 
innan veggja Landsbankans en 
manninum reiknaðist til að lán til 
Baugs Group og tengdra aðila hafi 
numið  44,4 prósentum af eigin fé 
bankans í lok júní 2004. 

Þessu samkvæmt virtist sem 
báðir bankarnir hafi brotið reglur 
um flokkun stórra áhættuskuld-
bindinga, að mati rannsóknar-
nefndarinnar. 

Nefndin segir í skýrslunni 
athugasemdirnar hafa verið mjög 
mikilvægar og gefið Fjármálaeft-
irlitinu tilefni til að rannsaka fjár-
hagsleg tengsl til hlítar.

Fjármálaeftirlitið ekki málið 
fyrr en síðla árs 2007, eða þrem-
ur árum eftir að maðurinn benti 
á misbrestinn. Þá voru tvö ár liðin 
frá því Jónas Fr. Jónsson tók við 
starfi forstjóra eftirlitsins. 

Jónas Fr. sagði í skýrslutöku hjá  
rannsóknarnefndinni hafa orðið 
málsins var en það ekki komist á 
skrif fyrr en farið hafi verið að 
skoða útlán bankanna kerfisbundið 
árið 2007.  - jab

JÓNAS FR. JÓNSSON „Ég verð var við þessa hluti um stórar áhættuskuldbindingar, 
þetta […] atriði sem skipti máli, sem þurfi að taka á á markaðnum og ég byrja strax 
að ræða […] kannski verður hún ekkert effektíf fyrr en við förum í þessa útlánaskoð-
un 2007,“ sagði fyrrverandi forstjóri FME við rannsóknarnefndina.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fjármálaeftirlitið vissi af áhættu í lánasafni bankanna fjórum árum fyrir fallið:

Litu ekki á málið fyrr en 2007

Eigendur veiktu bankana sjálfir

Skuldsettustu 
einstaklingarnir*

Nafn Fjárhæð í milljörðum kr.
1 Robert Tchenguiz  306,2
2 Ólafur Ólafsson  164,1
3 Jón Ásgeir Jóhannesson  125,7
4 Björgólfur Guðmundsson  75,2
5 Björgólfur Thor Björgólfsson  70,1
6 Ása K. Ásgeirsdóttir  62,6
7 Jóhannes Jónsson  62,5
8 Hannes Þór Smárason  59,7
9 Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  56,8
10 Jákup á Dul Jacobsen  50,9
11 Jón Helgi Guðmundsson  47,1
12 Karl Emil Wernersson  45,6
13 Egill Ágústsson  43,4
14 Steingrímur Wernersson   42,8
15 Gervimaður útlönd  42,0
16 Magnús Kristinsson  38,7
17 Alisher B. Usmanov 34,5
18 Pálmi Haraldsson  34,5
19 Lóa Skarphéðinsdóttir  31,8
20 Kevin Gerald Stanford  31,3

*Út frá samanlögðum útlánum íslenska 
hluta bankanna í lok september 2008
Heimild: Skýrsla rannsóknarnefndar 
Alþingis.
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Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

„Bókin heitir Hvorki meira né 
minna og hentar þeim sem er 
umhugað um heilsuna, einkum 
þeim sem eru í fráhaldi,“ útskýr-
ir Fanney Rut Elínardóttir, sem 
hefur gefið út fyrstu íslensku 
matreiðslubókina þar sem alfar-
ið er sneitt fram hjá sykri, hveiti 
og sterkju.

Fanney Rut gerði róttækar 
breytingar á sínu mataræði fyrir 
ári en hún var haldin matarfíkn 
á háu stigi. „Ég fékk nóg og tók 
málin í eigin hendur, komin langt 
yfir kjörþyngd, pirruð og orku-
laus.“ Eftir að Fanney breytti mat-
aræðinu grenntist hún um 40 kíló. 
„Lundin er líka léttari; systkinum 
mínum finnst ég alla vega hress-
ari,“ segir Fanney og hlær og bætir 
við að hún sé sömuleiðis orkumeiri 
en áður.

Fanney Rut viðurkennir að við-
snúningurinn hafi þó ekki gengið 
átakalaust fyrir sig. Fyrstu tveir 
mánuðirnir hafi tekið á og ekki 
hafi verið hlaupið að því að finna 
hentugar mataruppskriftir. „Ég 

Hentar fólki í fráhaldi
Fanney Rut Elínardóttir var haldin matarfíkn á alvarlegu stigi en sneri við blaðinu og leitaði sér hjálpar. 
Hún tók mataræðið meðal annars í gegn og hefur nú gefið út bók með uppskriftum að hollum réttum. 

Fanney Rut Elínardóttir fer eftir sérstöku kerfi sem hentar vel fólki í fráhaldi og miðar að því að borða vel úti látnar og léttar mál-
tíðir þrisvar sinnum á dag. Hver máltíð er vigtuð og þannig borðar Fanney Rut hvorki meira né minna en kerfið segir til um.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bláberjapönnukaka
1 egg
30 g sojahveiti
3 msk. vatn
¼ msk. matarsódi
1 msk. Canderel
2 ½ dl bláber, frosin eða 
fersk
1-1 ½ dl skyr.is með 
vanillubragði frá MS

Blandið öllu vel 
saman, nema 
bláberjunum og 
skyrinu. Hitið olíu á 
vel heitri pönnu, hellið 

blöndunni á pönnuna 
og lækkið niður í 
miðlungs hita. Stráið 
tæplega helmingnum 
af bláberjunum ofan á 
pönnukökurnar þegar 
endarnir eru byrjaðir 
að bakast í gegn og 
steikið pönnukökuna 
áfram í um það 
bil 1 mín. 
Snúið 
pönnu-
kök-
unni 
við og 

bakið hana í um það 
bil 3 mín. til viðbótar. 
Bláberjahliðin er ekk-
ert sérlega falleg og 
því er skemmtilegra 
að snúa henni niður 
þegar pönnukakan er 
sett á diskinn. Berið 
þessa dásamlegu 

bláberja-
pönnuköku 
fram með 
vanillu-
skyrinu og 
ferskum 

bláberjum.

DÓ OG FÓR TIL HIMNA

fann ekkert um þetta á íslensku 
og þannig kviknaði hugmyndin að 
bókinni. Ég vildi deila reynslunni 
með öðrum,“ segir hún og bætir 
við að þar sem hún hafi alltaf verið 
áhugasöm um matargerð hafi hún 
átt safn af uppskriftum sem hún 
endurbætti og setti saman í bók.

„Systir mín, María, tók mynd-
irnar í stofunni hjá mömmu og 
pabba, svo þetta er fjölskylduverk-
efni,“ segir Fanney Rut og tekur 
fram að án hvatningar frá sínum 
nánustu hefði hún aldrei náð jafn 
langt eða matreiðslubókin orðið að 
veruleika. roald@frettabladid.is

VERÐ SKÓLAMÁLTÍÐA  var misjafnt vorið 2009. Í 

nýlegri könnun kemur í ljós að meðalverð skólamáltíða yfir 

landið var 279 krónur. Hæsta verð á skólamáltíð var 500 

krónur og í einum skóla var skólamáltíðin nemendum að 

kostnaðarlausu. Athyglisvert er að mismunandi verð var fyrir 

skólamáltíð innan sama sveitarfélags.

Patti.is
Landsins mesta úrval af sófasettum

nÚ RÝMUM VIÐ FYRIR NÝJUM VÖRUM

50%
afsláttur
af völdum vörum

Hornsófar, tungusófar
sófasett, rúm, 

borðstofusett ofl. 

aðeins í eina viku
takmarkað magn

gildir til 20. april

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18  og  Laugard.  frá 11 til 16

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

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

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

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

M eirapró f

U p p lýsin gar o g  in n ritun
í s ím a 5670300

NÝTT NÁMSKEIÐ HEFST 14. APRÍL

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Rafskutlur
-frelsi og nýir 

möguleikar

Einfaldar í notkun 
og hagkvæmar 

í rekstri

Fimmtudaga

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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DÝR
Sómalí og abyssiníu 
Abyssiníu- og sómalíkettir eru 
í grunninn af sömu tegund, 
nema sómalíkettir eru síðhærð-
ir. Hár þeirra eru röndótt, með 
tvær til þrjár litarendur í hverju 
hári abyssiníukatta en tíu til ell-
efu í feldi sómalíkatta. Skapgerð 
þeirra þykir einstök í kattaheimin-
um, þar sem kettirnir sjálfir virð-
ast oft sjálfir telja sig til mann-
kyns. Þannig eru þeir með nefið 
ofan í öllu sem gerist á heimilinu 
og fylgja eigendum hvert sem er 
eins og skugginn, enda einstak-
lega forvitnir. Ekki er mælt með 
því að fólk sem er mikið að heim-
an fái sér sómalíketti þar sem þeir 
þurfa mikla athygli og vilja láta 

leika við sig. Þannig henta 
þeir barnafjöl-
skyldum afar vel. 

Kynið þykir einnig 
bera af hvað gáfna-
far snertir.   

Kyn norskra skógarkatta er stórt 
og sterklegt þótt það sé fremur 
seinþroska. Fressin verða full-
vaxin um fjögurra ára og læðurn-
ar þriggja ára. Feldur þeirra er 
mikill og þykkur en þynnist allur 
þegar hlýna fer. Kynið var upp-
haflega villt en kettirnir er samt 
ákaflega góðir innikettir og hafa 
fjöruga en þó blíða skapgerð og 
lyndir vel við börn og önnur dýr. 
Leiti fólk að einkavini er þekkt að 
norskir skógarkettir bindast jafn-
an einhverri einni manneskju í fjöl-
skyldunni sérstökum böndum sem 
kötturinn velur sjálfur.

Bengalkettir
Þrátt fyrir að bengalkettir geti 
litið vígalega út, með sína bletti á 
feldinum, eru þeir einstaklega ást-
ríkir og blíðlyndir. Ólíkt því sem 
oftar á við um ketti, eru þeir síður 
vatnshræddir en önnur kattakyn. 
Margir njóta þess að sulla með 
vatn og sumir vilja jafnvel fara 
ofan í baðið með eigendum sínum. 
Auðvelt er að venja bengalkött á 
ól og kenna þeim ýmis brögð. Eitt 
er þó einkennandi fyrir ketti af 
bengalkyni, að engir tveir þeirra 
eru eins og þannig geta þeir ýmist 
verið gefnir fyrir rólegheit og 
næði eða viljað mikið fjör.

Alls kyns persónuleikar
Þekkt kattakyn og viðurkennd teljast vera milli 30 og 40 í dag. Persónuleikar og líkamlegt atgervi hverrar 
tegundar er mismunandi. Fréttablaðið valdi af handahófi þrjú kattakyn og skoðaði hvað einkennir þau. 

Bengalkettir líta vígalega út en eru í 
reynd algerir bangsar í viðmóti. 

Sómalíkettir hafa 
notið mikilla 

vinsælda hér-
lendis. Þeir 
eru bráðgáf-
aðir og vilja 
ekki missa 
af neinu 
sem 
gerist í 
kringum 
þá.

Norski skógarkötturinn er upprunalega 
villtur en er mjög heimaelskur ef hann 
kynnist aldrei öðru. NORDICPHOTOS/GETTY

SJÚKRASJÓÐURINN NÓTT  var stofnaður árið 2006. 

Honum er ætlað að standa straum af kostnaði við læknisaðgerðir á 

slösuðum kisum sem finnast á götum borgarinnar. www.kattholt.is

„Stærsta minnsta búð landsins!“

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Norskir 
skógarkettir
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Jóhanna er af vinum sínum kölluð 
Hunda-Hanna enda mikil hunda-
manneskja að eigin sögn. Meðfram 
námi í uppeldis- og menntunar-
fræðum við Háskóla Íslands lærir 
hún hundaþjálfun hjá Sheila Harp-
ers International Dog Behavioral 
and Training School í Bretlandi 
sem er eins og hálfs árs nám.

Jóhanna stefnir á útskrift frá HÍ 
í haust og vinnur nú að lokaverk-
efni sínu. „Ég hafði lengi spáð 
í það hvernig hundurinn minn 
hefði haft áhrif á uppeldi mitt,“ 
segir Jóhanna en hundurinn sem 
hún eignaðist þegar hún var átta 
ára dó af slysförum í janúar, 17 ára 
gömul. Lát hins trygga förunautar 
varð til þess að móta enn frekar 
hugmyndina að ritgerðinni.

„Ég ákvað að taka fyrir kenning-
ar Dinu Baumrind um fjóra mis-
munandi uppeldishætti foreldra,“ 
útskýrir Jóhanna en þeir eru: leið-
andi, skipandi, eftirlátssamir og 
afskiptalausir. „Ég ákvað síðan að 
bera þá saman við þær þjálfunar-
aðferðir sem eru notaðar í hunda-
heiminum,“ segir hún og vill meina 
að á Íslandi séu þrjár aðferðir ráð-
andi. Þjálfun byggð á hugmyndum 
um yfirráð, þjálfun sem byggir á 
hvatningastjórnun og þjálfun sem 
styrkir jákvæða hegðun.

Þótt ritgerðinni sé ólokið hefur 
Jóhanna komist að nokkrum megin-

niðurstöðum og telur að mismun-
andi uppeldis- og þjálfunaraðferð-
ir fari hönd í hönd. 

Hún paraði saman hina leiðandi 
og upplýsandi uppeldisaðferð for-
eldra við styrkingu við jákvæða 
hegðun hjá hundaeigendum. „Börn-
in verða sjálfsörugg, ófeimin og 
eiga auðveldara með að mynda 
tengsl við aðra. Svipað má segja 
um hunda sem hafa verið þjálfaðir 
með styrkingu við jákvæða hegðun. 
Þeir eru almennt ánægðari, hlýða 
af því þeir vilja það en ekki af því 
þeir þurfa þess eða þora ekki öðru,“ 
útskýrir Jóhanna.

Þá taldi hún skipandi uppeldis-
aðferðir af sama meiði og þjálfunar-
aðferðir byggðar á hugmyndum um 
yfirráð. „Þannig eiga bæði börn og 
hundar að hlýða skilyrðislaust hvort 
sem þau skilja skipunina eða ekki,“ 
segir Jóhanna. Hún bætir við að 
afleiðingar slíkra uppeldisaðferða 
geti valdið því að börn geri uppreisn 
á unglingsaldri og eigi erfitt í sam-
skiptum við önnur börn. Það sama 
eigi við um hundana. Þeir verði óör-
uggir og kvíðnir og geti orðið árásar-
gjarnir við aðra hunda.

Eftirlátssamir uppeldishættir 
virðast tengjast hvatningastjórn-
un hjá hundum. „Þar velur barnið 
hvort það hlýðir eða ekki,“ segir 
Jóhanna og bendir á að ef eigandi 
treysti á hvötina hjá hundinum til 

að hann læri hafi hann valið um að 
fylgja hvöt eða skipun og í flestum 
tilfellum velji hundurinn hvötina. 

Að lokum paraði Jóhanna 
afskiptalausa uppeldishætti við 
vanrækslu hunda.

Hún skoðaði einnig sambönd 
barna og hunda í tengslum við mis-
munandi uppeldishætti. Þannig 

fann hún rannsókn sem sálfræð-
ingurinn og fjölskylduráðgjafinn 
Robert Bierer gerði árið 2000. 

„Hann tók fyrir börn á aldrinum 
10 til 12 ára og bar saman börn sem 
áttu hund og börn sem ólust ekki upp 
með hundi. Sú rannsókn leiddi í ljós 
að börnin sem áttu hund voru með 
betra sjálfsálit, voru öruggari og 

áttu auðveldara með að sýna samúð 
og samkennd,“ greinir Jóhanna frá 
og vonast til að niðurstöður ritgerð-
ar hennar geti nýst hundaeigendum 
jafnt sem foreldrum. Fróðleiksfús-
um hundaáhugamönnum er einnig 
bent á heimasíðu Jóhönnu, www.
reykjalin.com/hundahanna.

 solveig@frettabladid.is

Ýmislegt líkt með uppeldi barna og hunda

Gæludýr kosta sum hver skildinginn 
og þá sérstaklega ef þau eru hrein-
ræktuð. Hestakaup eru líka mikil fjár-
festing og vilja margir hafa vaðið fyrir 
neðan sig og kaupa tryggingar sem 
lágmarka mögulegt tjón eða skaða. 
Við eftirgrennslan hjá nokkrum trygg-
ingarfélögum kom í ljós að flestir 
kaupa hunda- og hestatryggingar þó 
eitthvað sé um að fólk tryggi ketti, 
fugla og önnur dýr. Iðgjöldin fyrir 
þessar tryggingar eru jafn mismun-
andi og tryggingarnar eru margar en 
þau ráðast af tegund dýrs, verðmæti 
þess og notagildi (í tilfellum hesta og 
hunda) auk þess sem líftryggingarfjár-
hæðin sem valin er getur verið mis-
jöfn. Hámarks vátryggingarfjárhæð fer 
eftir tegund dýrs og getur hún lækkað 
eftir því sem það eldist auk þess sem 
eigin áhætta er öllu jöfnu einhver. 

Tryggingarfélögin bjóða upp á nokk-
uð sambærilegar tryggingar þó ein-
hver blæbrigðamunur sé á áherslum. 
Í flestum tilfellum er boðið upp á líf-
tryggingu sem bætir tjón ef dýrið deyr, 
hvort sem það er af völdum sjúkdóms 
eða slyss og sjúkrakostnaðartryggingu 
sem bætir lækniskostnað. Þá er víða 
boðið upp á ábyrgðartryggingu sem 
bætir tjón sem fellur á vátryggðan eig-
anda vegna líkams- eða munatjóns 
sem gæludýr veldur og afnotamissis-
tryggingu sem bætir tjón vegna dýra 
sem eru notuð eða ætluð í ræktun. 
Eins eru til umönnunar- eða gæslu-
tryggingar sem bætir gæslukostnað ef 
eigandi slasast eða veikist alvarlega. 
Sumar tryggingarnar er hægt að kaupa 
einar og sér en aðrar sem viðbót með 
líftryggingum. - ve

Dýrin tryggð fyrir 
skakkaföllum
TRYGGINGARFÉLÖGIN BJÓÐA GÆLU-
DÝRATRYGGINGAR AF ÝMSUM TOGA. 

Hreinræktuð gæludýr kosta skildinginn 
og vilja eigendur þeirra margir vera með 
gæludýratryggingar sem geta verið af 
ýmsum toga. NORDICPHOTOS/GETTY
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Jóhanna Reykjalín Ragnarsdóttir 
vinnur að BA-ritgerð sinni þar sem 

hún ber saman uppeldisaðferðir 
foreldra og þjálfunaraðferðir 

hunda en hún stundar nám sem 
tengist hvort tveggja.

Jóhanna Reykjalín Ragnarsdóttir vinnur að BA-ritgerð í uppeldis- og 
menntunarfræðum við Háskóla Íslands. Hún ber saman uppeldis-
aðferðir foreldra og þjálfunaraðferðir hundaeigenda. Niðurstöður 
benda til að margt sé sammerkt með uppeldi barna og þjálfun hunda.

Við elskum hundana okkar og þess vegna gerum við allt til að 
halda þeim sterkum, heilbrigðum og ánægðum. Heimsenda- 
meistararnir* fá góða og holla næringu og ekki síður glansandi 
fallegan feld. Við gefum hundunum okkar Pedigree.

Meistararnir okkar 
vilja Pedigree

Fyrir hundinn þinn

Björn Ólafsson – BIPDT 
Lára Björk E. Birgisdóttir 

* Íslenskir og alþjóðlegir 
meistarar á sýningum HRFÍ
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Pedigree:
 eflir náttúrulegar varnir

 styrkir liði og vöðva

 styrkir tennur og tannhold

 gefur feldi hundsins aukinn glans
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VELFERÐ BARNA  – tækifæri til skimunar og þjónustu í 

skólakerfinu, er yfirskrift morgunverðarfundar sem samstarfshóp-

urinn Náum áttum heldur á Grand hóteli Reykjavík á morgun 

klukkan 8.15 til 10. www.lydheilsustod.is

„Ef ójafnvægi er í hreyfikerfi lík-
amans þá mun það að öllum líkind-
um leiða til meiðsla síðar,“ segir 
Einar og telur unglinga sem æfa 
mikið boltaíþróttir tvímælalaust 
þurfa að búa líkamann undir það 
og styrkja hann með sérstökum 
æfingum.

„Það sem hefur breyst á síðustu 
árum er að krakkar æfa miklu 
meira hverja íþróttagrein en áður. 
Það gerist með betri aðstöðu,“ 
segir Einar. „Þeir æfa jafnvel fót-
bolta fjórum sinnum í viku yfir 
vetrartímann í knattspyrnuhöll-
unum okkar en undirlagið þar fer 
verr með líkamann en venjulegt 
gras. Svo eru þeir kannski líka í 
handbolta. Æfingar átta til níu 
sinnum í viku er of mikið, jafn-
vel fyrir atvinnuíþróttamann sem 
gerir ekkert annað.“  Hann segir 
styrktarþáttinn oft verða útundan 
og það hefni sín. „Algengt er að 

krakkar komi til mín með álags-
meiðsli í öxlum, hnjám, mjöðmum 
eða nára og oft er um vöðvaójafn-
vægi í líkamanum að ræða,“ segir 
hann og útskýrir að þá sé átt við að 
einn vöðvi sé of veikur en annar 
of stuttur. Slíkt greini hann með 
prófum, meðal annars í hnébeygj-
um og lendingartækni. 

Einar hefur verið sjúkraþjálf-
ari frá 1991 og starfar nú sem sér-
fræðingur í hreyfivísindum hjá 
KINE sem er hátæknifyrirtæki í 
hreyfigreiningu. Auk þess kennir 
hann í Heilsuskóla Keilis á Suður-
nesjum. Þar verður hann með nám-
skeið næsta laugardag um styrkt-
arþjálfun unglinga, ætlað öllum 
þeim þjálfurum sem vinna með 
hreyfingu barna.

„Styrktarþjálfun byggist á 
æfingum með eigin líkama en 
ekki lyftingu lóða, hún á auðvit-
að að byrja strax í sex ára bekk og 

gerir það víðast hvar. Unglingum 
hættir hins vegar til að fara út í 
ofálag, það er mikið að gerast í lík-
amanum hjá þeim og þeir eru að 
vaxa. Það sem ég vil leggja áherslu 
á er að gera kröfur um gæði þjálf-
unar hjá þessum hópi. Það þarf að 
líta eftir því að krakkar beiti sér 
rétt og haldi góðu formi á líkaman-
um í æfingum sínum,“ tekur hann 
fram. 

Líkamsræktarstöðvar eru ekki 
réttur staður fyrir unglinga yngri 
en 16 ára, nema góður leiðbein-
andi sé með þeim, að mati Einars. 
„Það er mikill misskilningur að öll 
þjálfun sé alltaf góð,“ segir hann. 
„Þarna skiptir mestu máli að sá 
sem er næstur barninu á æfingum 
sé með hugann við efnið. Styrkt-
aræfingar geta verið fjölbreyttar 
og skemmtilegar og auðvelt er að 
setja þær inn í leik og upphitun í 
boltagreinum.“  gun@frettabladid.is

Mikið álag á líkamann 
er ekki endilega til bóta
Unglingum sem æfa boltagreinar stíft veitir ekki af styrktarþjálfun til að forðast álagsmeiðsli í öxlum, 
hnjám og mjöðmum, að sögn Einars Einarssonar, sjúkraþjálfara og sérfræðings í hreyfigreiningu. 

„Styrktarþjálfun byggist á æfingum með eigin líkama en ekki lyftingu lóða,“ segir Einar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

BRESKIR LÆKNAR HAFA ÁHYGGJUR AF 
ÞVÍ AÐ MARGAR ÞÆR UPPLÝSINGAR 
SEM ERU TILTÆKAR Á NETINU SÉU Í 
BESTA FALLI ÓÁREIÐANLEGAR EN GETI 
JAFNVEL VERIÐ HÆTTULEGAR. 

Í aukana færist að foreldrar leiti upp-
lýsinga um veikindi barna sinna á 
Netinu, til dæmis með því að setja 
inn leitarorð í Google. Nýleg bresk 
rannsókn leiddi í ljós að stór hluti 
leitarniðurstaðna veiti síður en svo 
góð ráð. 

Rannsóknarhópurinn valdi nokkur 
vandamál og sló þeim upp í Google. 
Þetta voru einhverfa, brjóstagjöf 
með HIV, brjóstagjöf með brjósta-
bólgu og grænt gubb. Komust þeir 
að því að aðeins 200 af 500 vefsíð-
um gáfu réttar upplýsingar og að 
aðeins ríkisreknar síður væru alger-
lega traust heimild. Þess skal geta að 
rannsakendur einskorðuðu sig við 
breskar vefsíður.

Um það bil 70 prósent breskra 
heimila hafa aðgang að Netinu og 
það færist í aukana að foreldrar noti 
leitarvélar til að fá annað álit eða 
nota það jafnvel eingöngu þegar 
kemur að spurningum er varða heil-
brigði. Læknar hafa af því áhyggjur 
að upplýsingar sem fólk aflar sér séu 
rangar og geti jafnvel verið hættu-
legar.

Léleg ráð á Netinu

Margir leita læknisráða á Netinu en þar 
geta upplýsingar verið óáreiðanlegar.

Borgardekk

Borgartúni 24
105 Reykjavík

Hæðasmára 6
201 Kópavogi

Hafnarborg
220 Hafnarfjörður

Opið virka daga kl. 10-20 | Laugardaga kl. 10-17 www.madurlifandi.is

Þri. 13. apríl   Heilsa óháð holdarfari, 
Anna Ragna Magnúsardóttir 
doktor í heilbrigðisvísindum 

Fim. 15. apríl   Hvað á ég að gefa barninu mínu 
að borða? 
Ebba Guðný Guðmundsdóttir 
kennari

Þri. 20. apríl   Skemmtileg og auðveld leið að 
heilbrigðum lífsstíl
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjafi  
og Trausti Eysteinsson Lífstílsráðgjafi 

Fös. 23. apríl   *Húmor og gleði … dauðans alvara!*
Edda Björgvinsdóttir leikkona

Þri. 27. apríl   Góð heilsa er auðveldari 
en þú heldur,
Matti Ósvald heilsufræðingur

Námskeið á næstunni hjá Maður Lifandi

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Miðvikudaga



BÍLAR &
FARATÆKI

FLOTT EINTAK
MAZDA 3 S/D T PLUS. Árgerð 2007, 
ekinn aðeins 18 Þ.KM, BENSÍN, 
SJÁLFSKIPTUR.Einn eigandi. Verð 
2.380.000.- áhvílandi lán 1.610.000.- 
afb á mán. 35.þ. Rnr.123564.Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

SJÁLFSKIPTUR
DAEWOO KALOS SX. Árgerð 2004, 
ekinn aðeins 56 Þ.KM, BENSÍN, 
SJÁLFSKIPTUR. Verð 790.000.- Tilboð 
690.000.- Rnr.242888.Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Jeep Grand Cherokee SRT8 425 HÖ. 
12/2007 Ek.26 þkm. Leður, lúga. 
Glæsilegt og óslitið eintak. Tilboðsverð 
4.590.- Stgr.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Skráðu þinn bíl núna með mynd á 
bilfang.is ef það gerist þá gerist það 
hjá okkur!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

VW Touareg V6 bensín Árgerð 07/2003, 
ekinn 110þ.km, sóllúga, leður, loftpúða-
fjöðrun. Tilboðsverð 2.000.000kr! Rnr 
150493. Sjá nánar á www.stora.is. 
Vegna góðrar sölu undanfarið bráð-
vantar okkur allar gerðir bíla á skrá og á 
svæðið til okkar. ATH það er frítt að skrá 
bílinn hjá okkur.

Vantar allar gerðir af bílum á skrá og á 
staðinn vegna góðrar sölu. Það er frítt 
að skrá bílinn hjá okkur og það kostar 
heldur ekkert að láta hann standa 
hjá okkur. Erum með myndeftirlit á 
planinu.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

BMW M5 SHADOWLINE Árg 2007, ek.37 
þ.km „Sá allra flottasti“ Verð 11.900þ 
áhvl 4.900þ Rnr.126283 Óskum eftir 
öllum tegundum af bílum og ferða-
vögnum á söluskrá okkar www.hof-
dabilar.is

LINCOLN MKZ. Árgerð 2007, ekinn 
62 þ.km, bensin, mikið útbúin bíll, 
Sjálfskiptur. Tilboðsverð 4.4. millj 
Rnr.127193 óskum eftir öllum tegund-
um af bílum og ferðavögnum á sölu-
skrá okkar www.hofdabilar.is

HOBBY 560 KMFE PRESTIGE. Árgerð 
2006 Gullfallegt kojuhýsi. Verð 
2.990.000. Rnr.120014

DODGE VIPER SRT-10. Árgerð 2006, 
ekinn 6 þ.mílur 511hp, 6 gírar. Verð 
9.000þ skoðar skipti Rnr.120090 
óskum eftir öllum tegundum af bílum 
og ferðavögnum á söluskrá okkar 
www.hofdabilar.is

TEC TRB 410. Árgerð 2008 SÓLARORKA 
2.190þ möguleiki á 70% láni Er á 
staðnum Rnr.129857 Vegna mikillar 
sölu á hjólhýsum og öðrum ferðavögn-
um undanfarið óskum við eftir fleirum 
á söluskrá okkar. www.hofdabilar.is

NÝR!!! NISSAN NAVARA 4WD DOUBLE 
CAB AT LE 35“. Árgerð 2009, ekinn 240 
km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 5.800þ 
Skoðar öll skipti. Rnr.128719 Óskum 
eftir öllum tegundum af bílum og 
ferðavögnum á söluskrá okkar www.
hofdabilar.is

IVECO DAILY 35C15D. Árgerð 2007, 
ekinn 55 þ.km, DÍSEL, 6 gírar. Verð 
3.700þ Rnr.129850 Óskum eftir öllum 
tegundum af bílum og ferðavögnum á 
söluskrá okkar www.hofdabilar.is

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
HSE. Árg 2006, ekinn 47 þ.mílur, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 5.400 stgr. 
Skoðar skipti Rnr.151243 Óskum eftir 
öllum tegundum af bílum og ferða-
vögnum á söluskrá okkar www.hof-
dabilar.is

FORD E250 ECONOLINE HÚSBÍLL. 
Árgerð 2000, ekinn 60 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur Umboðsbíll. Verð 1.780þ 
Rnr.151194 Óskum eftir öllum tegund-
um af bílum og ferðavögnum á sölu-
skrá okkar www.hofdabilar.is

FIAT M100 Húsbíll. Árg 2004, ekinn 29 
þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Einn með öllu Verð 
4.990þ Rnr.120041 Vegna mikillar sölu 
á hjólhýsum og öðrum ferðavögnum 
undanfarið óskum við eftir fleirum á 
söluskrá okkar. www.hofdabilar.is

STARCRAFT 11RT 11“FET. Árgerð 2005 
Markísa Verð 1.590þ Er líka að leita 
að dýrara hjólhýsi Rnr.120082 Vegna 
mikillar sölu á hjólhýsum og öðrum 
ferðavögnum undanfarið óskum við 
eftir fleirum á söluskrá okkar. www.
hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Toyota Land Cruiser 120 GX, raðnr 
113822, árgerð 11/2005, disel, sjálfsk, 
krómgrind, kastarar, filmur og spoiler, 
aðeins 2 eigendur, flott eintak sem 
er aðeins ekið 60.000, ásett verð 
5.190.000. skoðar skipti á ódýrari. A.T.H 
Óskum eftir ferðavögnum af öllum 
gerðum og bifreiðum á skrá vegna mik-
illar sölu undanfarið og fyrirspurna

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

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

VERÐ 1.390.þ SKODA OCTAVIA DÍSEL 
Station Elegance, árg 4/2004, ek 188.
þ km, 1.9L Sjálfskiptur, Álfelgur, Eyðir 
mjög litlu Vantar bíla á skrá og á stað-
inn, Arnarbílar S: 567 2700.

TILBOÐSVERÐ 1.990.þ FORD F350 
CREW KING RANCH, árg 2004, ek 
81.þ mílur, Sjálfskiptur, 6.0L Dísel, Allur 
Nýyfirfarinn, TOPPSTANDI, Verð 2.690.
þ Vantar bíla á skrá og á staðinn, 
Arnarbílar S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla, hjólhýsa, fellihýsa, pallhýsa 
oþh. á skrá, Skráið bílinn frítt hjá okkur, 
Sendið okkur skráningar á 100bil-
ar@100bilar.is eða í síma 5179999, 
100bílar.is

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

Til sölu Honda. V. 600 þús. Uppl. í s. 
893 1940.

Sendibíll, vinnubíll
VW Caddy árg‘97, ek.ca. 145þ. Sk‘11. 
Góð dekk í góðu lagi. V. 180þ eða 
tilboð. Uppl. í S. 895 8194.

Range Rover VOUGE 
Tilboð 2.790þús

Range Rover VOUGE ‚03 Selst ódýrt 
2790 Flott eintak Ekinn 132 þús 
Topplúga Leður camel litur Gps, CD, 6 
diska Magasín dráttarbeisli Hlaðinn bíll 
Stærri felgur nýskoðaður án ath skoða 
skipti á ódýari s. 895 8898.

Ford Escape Limidet árg 2007 ekinn 
70Þ,km.Ný skoðaður leður.Verð 2880.
Góður bíll. Skipti á ódýrari. S: 898-
2811.

VW Passat 2,0 árg 2001 ekinn 130Þ.
Sjálfskiptur,Ný skoðaður. Verð 890. S: 
898-2811

Kia Carnival Diesel árg 12-2005 ekinn 
100Þ.6manna leður DVD.Verð 2280. 
S: 898-2811.

TOYOTA COROLLA 1600 Sol árg 2005 
ekinn aðeins 54 Þús.Sjálfskiptur.Einn 
eigandi. Verð 1730.S: 898-2811.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Til sölu

Þjónusta
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Til sölu Benz a-160 avantgarde ,árg‘99.
Ek. 125þ. V.590þ. Uppl í S. 893 8323.

Til sölu Hyundai Atos árg 99 ekinn 
85Þ. 1000cc vél og sjálfskiptur. Mikið af 
varahlutum fylgir. S: 8452445.

 0-250 þús.

Ódýr sjálfskiptur Golf
VW Golf árg ‚96,5 dyra sjálfskiptur 
ek.130þ. Skoðaður út 2011. Verð 195þ. 
Sími 891 9847.

 250-499 þús.

!!! Stadion á góðu verði !!!
Opel Astra 1.2 árg ‚99, ekinn 169þús, 
beinskiptur, ný skoðaður fyrir 2011, 
góður stadion bíll á góðu verði, ásett 
450þús, Tilboðsverð aðeins 295þús, 
s:659-9696

 500-999 þús.

MMC Pajero 99 ek 230 þús breyttur 
33‘‘ sjafsk. skoðaður verð 780 þús. S: 
6995119

 Bílar óskast

Óska e.að kaupa Skoda Octavia árg. 
2000 eða yngri. Uppl. í s:866 0471.

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

Ódýr bifreið óskast. Má þarfnast smá 
aðhlynningar. Stgr. ca. 60-160þ. S. 821 
9887.

Ódýr bíll óskast má vera töluvert bilað-
ur eða beyglaður á verðbilinu 0 til 150 
þúsund. uppl í síma 8204640.

Diesel Jeppi óskast
Er að leita af diesel jeppa Musso, 
Isuzu Trooper, Pajero, Toyota 4runner, 
Terrano eða sambærilegt má þarfnast 
lagfæringa eða skoðunnar. Borga allt 
að 300.000- fyrir bíl skoða allt uppl. 
síma 899 3939.

 Jeppar

Til sölu Cherokee Limited, árg 2005, 
ekinn 95þ km, hlaðinn aukahlutum, 
verð 2,4 mkr.

 Sendibílar

Leigð‘ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

 Mótorhjól

Can-Am Outlander MAX 800R EFI XT 
,2010 ný hjól. Verð 2.850 þús. Koma 
með spili og stuðurum. Sjá www.mot-
orhjol.net. Uppl. 824 6600.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Bátar

Handfærarúllur
BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 
553 3311 www.sjo.is

Koparskrúfur beint frá framleiðanda 
oskar@somiboats.is eða 004670405 
1340

 Hjólbarðar

4 orginal dekk á felgum undan Land 
Cruiser 120. 265/65*17. Verð 150 þús. 
Uppl. í S 893 9729.

4 stk. 175/65 14“ á Corolla felgum á 
20þ. 4 stk. 14“ Imprezu felgur á 20þ. 4 
stk. 175/70 13“ á Accent felgum á 20þ. 
2 stk. 195/65 15“ á 5 gata álf. á 15þ. 
3 stk. 175/70 13“ á álf. á 15þ. 3 stk. 
215/75 15“ á 5 gata álf. á 10þ. Uppl. í 
s. 896 8568.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

Til sölu litið notuð sumardekk 
185/65R15. Simi 8667012 eftir kl. 16

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Er að rífa Focus ‚99, Yaris ‚00, Hatcback 
‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. 
Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy 
‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, 
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic 
‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 
896 8568.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

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

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso 96-04.Hyundai H 1 
99.Nissan Double Cap 97.Isuzu Trooper 
99.Landrover Discovery 98.Lanos 00-
02.Nubira 02.Galloper 00.Cherokee 
94 & 96 5.2.vél.Ford 250 04.Korando 
98.Kia Sportage 97.91.Hyundai Accent 
96..Kaupum bíla til niðurrifs.Musso 
varahlutir Kaplahrauni 9 Hf..S.864 
0984.

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

 Viðgerðir

 Flug

Óska eftir að kaupa 2-4 sæta flugvél til 
tímasöfnunar s.8667432

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Húsfélagaræsting. Gólfbónun. 
Bónleysing. Teppahreinsun. 
Hreingerningar. Flutningsþrif og fl.

 Garðyrkja

Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna. 
Besti tíminn. Halldór garðyrkjum. S. 
698 1215.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

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

 Bókhald

Skattaframtal 2010
Bókhald,framtöl,stofnun fél,árs-
reikn.VSK uppgj, erfðarfjárskýrsl-

ur o.fl. HAGSTÆTT VERÐ.
s. 517-3977,framtal@visir.is

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

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

 Málarar

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Strúctor byggingaþjón-
usta ehf

 Tökum að okkur flísalögn, 
múrverk, málningu, pípulögn, 

raflögn og annað tengt viðhaldi 
á húsnæði.

Vönduð og góð vinnubrögð. 
Uppl. s. 893 6994

Þjónusta
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Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá A-
Ö. Fagleg ráðgjöf við val á hrein-

lætistækjum. Niðurrif-Förgun-
Múrverk-Flísalagnir- Pípulagnir-

Rafmagn-Smíðar.
kristjan@flisaverk.is S: 898 

4990. 
Visa/Master kortalán

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - gifs- steinslípun - 
gifsmúr - mála og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 
3149.

vandvirkur.is
Vantar þig smið? Vandvirkir fagmenn. 
Tilboð eða tímavinna. vandvirkur.is. 
Uppl. í s. 663 0518 & 898 0771.

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

Málarameistari, múrarar, flísalagnir, 
parket, svo sem málun utan sem innan 
og steypumúr og margt fleira. s. 771 
6673.

Múrverktakar
Múrvertakar geta bætt við sig öllu 
almennu múrverki og húsaviðgerðum. 
Einnig flísalagnir og hellulagnir. Margt 
kemur til greina. Tilboð eða tímavinna. 
S. 865 2782 og 699 0887.

Ryð og lekavarnir!
Varist kostnaðarsamar framkvæmdir, 
Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Andri og Kristján. S. 659 1509 
& 773 4440.

 Tölvur

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

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

 Nudd

Gott nudd - good massage. S. 857 5015 
& 857 4850.

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264 
& 692 4351.

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 4850 
& 857 5015.

Nudd Nudd Nudd. Exclusive whole 
body massage in downtown. S. 692 
2126

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Whole body massage. S. 849 5247.

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Spásímar Daddýar 846 
6364 og 

908 1888 - 250mín
Þegar þér hentar.

Spái í spil, ræð drauma einnig í gegn-
um síma. Ekkert mínutugjald. S. 891 
8727, Stella.

Láttu spá fyrir þér beint á netinu. Live 
readings. www.spamidill.is

 Önnur þjónusta

GreenHouse
vor -sumarvaran er komin. Verið vel-
komin að sækja frían bækling. Eldri 
vara seld með miklum afslætti. Opið 
í dag þriðjudag 13-19 GreenHouse 
Rauðagerði 26.

Fatabreytingar
Skiptum um fóður í jökkum og 

frökkum. Fóður á lager.
Opin mánudag- föstudag frá 
kl 09 - 17. Laugardag 10-12. 
Sími 552 5540. & 861 4380. 

Skraddarinn á Horninu, 
Lindargötu 38. Geymið auglýs-

inguna.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Stamping Nail Art. Sími 897 0584 & 
578 5520. Heimilisfang Smiðjuvegi 
4(Græn Gata).

Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 20-
30þ. Stór amerískur þurrkari á 30þ. 
Þurrkari á 20þ. Uppþvottavél á 20þ.
Bílahátalarabox á 5þ. CD á 4þ. Sófar á 
10þ. Brauðrist á 2þ. Eldhúsborð á 5þ. 
Glerborð á 5þ. 28“ tv á 10þ. Stólar á 
3þ. Grill á 2þ. Teppi á 5þ. Línuskautar á 
2þ. Ryksuga á 5þ. King size rúm á 30þ. 
Rúm á 5 og 10þ. Flott klukka á 10þ. 
Stór vaskur á 3þ. stál bakaraofn á 25þ. 
S. 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari, kaupi gull, gull 

peninga og gull skartgripi. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. Leitið til fagmanns og fáið 
góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPI GAMLA MYNT OG SEÐLA - Gull 
og minnispeninga Sigurður 8251016

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

 Til bygginga

Til sölu dokar, uppistöður, dregarar, 
jarðstaðir, tveir vinnuskúrar og setur. 
S. 663 4736.

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Eðalnudd. Veldu það besta. S. 659 
6019.

Vandaðir ferðanuddbekkir og óléttu-
bekkir á góðu verði. Uppl í síma 
8916447 Óli.

Tailenskt heilsunudd. Joom nuddari, 
Bolholti 4. S. 892 3899.

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567-
6666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

Frábært nudd - good massage. S. 844 
0329 & 846 1397.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Smáskipanámskeið (x. 
pungapróf) í fjarnámi 
byrjar 19. apríl 2010

Námskeiðið stendur til 5. júní en nem-
endur koma í innilotu 3. - 5. júní. 
Kjartan Örn veitir upplýsingar um nám-
skeiðið í síma 665 1100 og skráning er 
á www.tskoli.is.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Pablon hvolpur til sölu ættbókaferðir 
og heilsufarsskoðun. Ódýr uppl: 690 
8091.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

2.herb 80fm íbúð til leigu í Vesturbæ 
Kópavogs. V. 95þ + hússjóður. Uppl. í 
S. 823 0831.

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 17a 

-19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj 
aðganur að internet, baði. eldh., 
þurrkara og þvottavél. 824 4535.

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

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

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

Leiguliðar ehf Fossaleyni 
16

Skrifstofa Leiguliða auglýs-
ir lausar íbúðir, leiguverð 
frá kr. 58.000. Reykjavík, 

Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð.
Sjá www.leigulidar.is eða 517 

3440.

ROOM f/RENT w/FURNITURE IN 108 
NEAR KRINGLA AND IN 109 AND 111 
BREIÐHOLT 8973611

2 herb. 71 fm íbúð til leigu í 203 
Kóp. frá 1. maí - 1. nóv ‚10. Ísskápur, 
uppþvottav. og þvottav. fylgja. Uppl. í 
s. 694 2066.

Herb. til leigu í Kóp. Laust strax. V. 30þ. 
á mán. + 3 mán. fyrirf. S. 868 7283.

SKAMMTÍMALEIGU
SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í mið-
bænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is 
næg bílast 2-10 manna íbúðir

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.

2herb íbúð á Seltjarnarnesi laus strax 
uppl. á íslensku í s. 695 2960.

Akranes
Til leigu góð 4-5 herb. íbúð að 
Alparskógum, Akranesi. Íbúðin er með 
sérinngangi og er laus nú þegar. Uppl. í 
s. 587 1188 frá kl. 8-16.

 Húsnæði óskast

HÍ nemi óskar eftir lítilli íbúð eða 
stúdíó íbúð með eða án Húsgagna á 
Höfuðborgarsvæðinu. S. 695 8268.

Óska eftir 1-3. herb. íbúð frá 1. júní. 
Ekki hærri en 70.000 S: 849-2922, 
Sævar

 Sumarbústaðir

Vantar sumarh. m. 3 svefnherb. í 
Öndverðarnesi. Jón Rafn Valhöll S. 695 
5520.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 
Skrifstofuhúsnæði

Til leigu gott 137 fm skrifstofu-
húsnæði við Suðurlandsbaut. 2-
3 rúmgóðar skrifstofur, mótta og 
snyrting. Möguleiki á stækkun í 

175 fm. Laust strax.
Hafið samband við Ólaf hjá 
Atvinnueignum í síma 824-

6703. Atvinnueignir - stærsta 
leigumiðlun landsins í atvinnu-

húsnæði.

Bíldshöfði (Axarhöfði)
Til leigu 100 fm iðnaðarbil með iðn-
aðarhurð og gönguhurð. Uppl. í s. 
698 3200.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Smurbrauðsdeild
Óskum eftir að ráða manneskju 
í smurbrauðsdeild. Vinnutími 5-
14 og önnur hvor helgi. Íslensku 

kunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Linda í s. 863 

7579 eða á unnur@joifel.is

Sjávarkjallarinn
Viltu vinna á einum besta veitingastað 
landsins? Ertu búin/n að útskrifast í 
matreiðslu? Við gætum verið að leita 
að þér! Kíktu á: http://umsokn.food-
co.is

Óska eftir manneskju 1x í viku til að 
sinna þrifum og léttum heimilsstörfum. 
Uppl. í s. 8964310 eftir kl. 17

Au pair. Ísl. læknahjón á Englandi óska 
eftir barngóðri stúlku (19+) t.a. gæta 
2ja drengja: drmatthildur@msn.com

Vantar þýskukennara fyrir 2 börn, 9 og 
11 ára, t.d. einu sinni í viku. Hafa bæði 
góðan grunn. Erum búsett í Reykjavík. 
Uppl. í síma 822 8586.

 Atvinna óskast

Rafvirki óskar eftir vinnu í rafvirkjun eða 
á bílaverkst, en skoða allt s.6950979

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616
Opið frá kl. 13:00 og frameftir á 
virkum dögum. Opið allan sóla-

hringin um helgar.

908 1616.

Þriðjudaga

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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Atvinna

Fasteignir

Matreiðslumenn 
/ matartæknar 
sem starfa hjá Reykjavíkurborg

MATVÍS boðar til fundar með þeim 
fagmönnum sem starfa hjá borginni og 
hafa hug á að vera félagsmenn í MATVÍS 

Fundurinn verður haldin á Stórhöfða 
31, miðvikudaginn 14. apríl kl. 15.00, 
gengið inn Grafarvogsmegin.

Við leitum að góðu fólki
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 

ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á                   í viku

...ég sá það á visir.is

landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –                          

og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

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

Blaðberinn
bíður þín
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Bónusgreiðslur bankanna til 
starfsmanna sinna síðustu árin 
fyrir hrun byggðust fyrst og 
fremst á huglægu mati stjórnenda 
en voru ekki í raun árangurstengd-
ar greiðslur eins og þær voru hugs-
aðar. Bónusarnir voru enn fremur 
áhættuhvetjandi og stuðluðu að því 
leyti að hruni bankanna, að mati 
rannsóknarnefndarinnar.

Í Kaupþingi var enn fremur lagt 
hart að lykilstarfsmönnum að taka 
lán hjá bankanum fyrir kaupum á 
hlutum í bankanum, sem þeim var 
síðan gert nær ókleift að losa sig 
við.

Fram kemur í skýrslunni að 
tíu launahæstu starfsmenn stóru 
bankanna þriggja fengu samtals 
22,5 milljarða í laun á árunum 
2004 til 2008, sem nefndin kann-
aði sérstaklega og framreiknaði.

  - sh

Tvö félög Bónusfjölskyldunnar, 
Baugur Group og Gaumur, voru 
komin í fjárhagsvanda snemma 
árs 2008 og lá fyrir að Baugur 
gæti ekki staðið við skuldbinding-
ar sínar í mars 2008 án fjárhags-
aðstoðar. Þá var eigið fé Gaums  
neikvætt.

Kaupþing kom með tvær 
lausnir. Önnur miðaði að því að 
skylda Baug til að selja hluti í 
bresku félögunum Jane Norman 

og Booker. Þar sem markaðsað-
stæður voru slæmar varð Kaup-
þing að kaupa þær. Hin fólst í að 
selja Haga til Gaums með 30,6 
milljarða láni frá Kaupþingi.

Þetta er eitt dæmi af mörgum 
um hjálp bankana við stóra við-
skiptavini með það fyrir augum 
að forða þeim frá falli og koma 
í veg fyrir að áhrifa þess gætti í 
lánabókum bankanna. 

 - jab 

Bankarnir björguðu sér og Bónusfjölskyldunni:

Lánuðu milljarða 
til kaupa á Högum

EIN VERSLANA HAGKAUPA Kaupþing veitti eigendum Hagkaupa þrjátíu milljarða til 
að koma félagi sínu í var og gera upp við bankann.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ekki var brugðist við ábending-
um um að áhætta vegna lausafjár-
skorts og fjármögnun bankanna 
væri orðin of mikil vorið 2008. 
Þetta kemur fram í skýrslu rann-
sóknarnefndar Alþingis vegna 
bankahrunsins.

Bent er á að haustið 2008 hafi 
Glitnir, Kaupþing og Landsbank-
inn, allir verið komnir vel á veg 
með að innleiða stoð 2 í Basel-regl-
unum. Svonefnt CAMELS-mat 
allra bankanna vorið 2008 hafi 
hins vegar gefið til kynna að lausa-
fjáráhætta og fjármögnunaráhætta 
væru helstu veikleikar þeirra.

Í skýrslunni segir að almennt 
komi fram að áhætta af hluta-
bréfum, beint í eigu bankanna eða 

óbeint sem veð fyrir útlánum, væri 
mikil. Glitnir og Landsbankinn eru 
nefndir sérstaklega í tengslum við 
of mikla áhættu tengda eigendum 
bankanna. 

„Rannsóknarnefnd Alþingis telur 
að hér hafi CAMELS-matið rétti-
lega leitt í ljós tvo verulega áhættu-
þætti í rekstri bankanna. Of mikil 
útlán voru veitt vensluðum aðilum 
og markaðsáhætta var allt of mikil 
hvort sem það var beint eða í gegn-
um útlán bankanna,“ segir í skýrsl-
unni og bent á að bregðast hefði 
þurft við með því að draga veru-
lega úr þessari áhættu. Frá því um 
vorið hafi hins vegar aukist bæði 
lán með veðum í hlutabréfum og 
einnig lán til venslaðra aðila.  - jab

Enginn brást við ábendingum um lausafjárskort:

Ekki brugðist við 
mikilli hættu 

Stjórn Glitnis faldi 270 milljóna króna vanmetna 
launaskuldbindingu gagnvart Bjarna Ármannssyni í árs-
uppgjöri bankans árið 2008. Hafði stjórnin haft veður 

af því að Vilhjálmur Bjarnason, 
formaður Félags fjárfesta, ætlaði að 
grennslast fyrir um þessa greiðslu 
og hugsanlega höfða skaðabótamál 
í kjölfar fundarins. Til að koma í 
veg fyrir að greiðslan yrði rædd á 
fundinum var hún færð yfir á næsta 
ár. Í tölvupósti sagði stjórnandi: 
„Ekki góðar fréttir. Gefur Vilhjálmi 
mögulega skotfæri á fundinum. 
Hvernig gat þetta gerst?“ Hann fékk 

þetta svar: „Þar sem greiðslan er á árinu 2008 – verður 
þetta ekki sett fram í reikningum 2007. Þetta verður því 
ekki til umfjöllunar.“

Stjórnendur Glitnis ákváðu einnig að fresta 300 
milljóna króna eingreiðslu sem Lárus Welding átti að fá 
í ráðningarbónus í febrúar 2008 um eitt ár. Því fylgdu 
250 milljóna króna gjöld og skuldbindingar til viðbótar. 
Frestunin gerði það að verkum að hægt var að komast 
hjá því að gefa greiðslurnar upp í ársreikningi fyrir 
2007 og ársfjórðungsuppgjöri 2008. Þannig var staða 
bankans fegruð verulega, enda nam skuldbindingin 5,1 
prósenti af hagnaði bankans á fyrsta ársfjórðungi.

Nefndin reiknar það út að samningurinn, sem gerður 
var við Lárus Welding til fimm ára þegar hann hóf störf, 
hafi alls verið upp á 5,1 milljarð króna – sem gerir 
rúmlega milljarð á ári. Samningurinn var afgreiddur á 
35 mínútna fundi.  - sh

Feluleikir í Glitni

LÁRUS WELDING

Rekstrarkostnaður við skrifstofu Sigurðar Einarsson, 
stjórnarformanns Kaupþings, í London, nam 1.311,5 
milljónum króna á fjögurra ára tímabili, frá 2005 til 
2008. Auk Sigurðar var einn starfsmaður á skrifstofunni 
fyrri hluta tímabilsins og tveir þann síðari.

Af þessum 1.311,5 milljónum fóru um 760 milljónir 
í laun og bónusa. 93 milljónir fóru í húsnæðiskostnað, 
121 milljón í ferðakostnað, 134 milljónir í aðkeyptan 

sérfræðikostnað og 204 milljónir í 
annan kostnað. Rannsóknar-
nefndin hefur frá miðju ári 2009 
reynt að fá svör við fyrirspurnum 
um þetta mál en án árangurs.  

Hvorki innri né ytri endurskoð-
un Kaupþings hafði nokkurt eftirlit 
með skrifstofunni og kostnaði 
við hana. Innri endurskoðandi 
Kaupþings, Lilja Steinþórsdóttir, 
sagðist í skýrslutöku ekki vita 
hvernig stæði á þessu. „[É]g 

held að það sé vegna mjög, bæði vegna þess, eins og 
þú segir, að þetta var stjórnarformaðurinn, svona ef 
maður reynir bara að líta á sálfræðina á bak við þetta, 
og þetta er ekkert endilega það eina sem stjórnendur 
bankans voru að taka til sín án þess að það væri eftirlit 
með því.“

Spurð nánar um þetta sagði hún: „[J]a, ég er t.d. 
með í huga að það var einhver geymsla hérna inni í 
Skútuvogi eða einhvers staðar full af einhverjum bílum, 
græjum, tjaldvögnum og einhverju svona dótaríi sem 
stjórnendur höfðu aðgang að, til dæmis.“  - sh

1,3 milljarðar í rekstur Sigurðar

SIGURÐUR
EINARSSON

Bónuskerfi bankanna hvöttu starfsmenn til að taka óeðlilega mikla áhættu:

Lítið annað en huglægt 
mat að baki bónusum

Heildarlaun bankastjóra árin 2004-2008
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Björn Ingi Hrafnsson, eigandi og ritstjóri Pressunn-
ar, skuldaði 563 milljónir króna í Kaupþingi í sept-
ember 2008. Á þeim tíma var hann ritstjóri Mark-
aðarins, viðskiptablaðs Fréttablaðsins, og hóf stuttu 
síðar að stjórna samnefndum þætti á Stöð 2.

Lánin voru bæði beint til Björns Inga og til 
félags í hans eigu, Caramba-hugmyndir og 
orð ehf. Lánin til fyrirtækisins voru næst-
um öll í formi framvirkra samninga um 
hlutabréf. 

Björn Ingi ákvað í gær að taka sér 
leyfi sem ritstjóri Pressunnar vegna 
umfjöllunar í rannsóknarskýrsl-
unni um lán til félagsins, sem 
hefur verið vísað til sérstaks 
saksóknara. Í yfirlýsingu frá 
honum segir hann að ekkert 
ólöglegt sé á ferðinni og hann 
vinni að því að hreinsa nafn 

sitt af áburði. Þá segist hann aldrei hafa þegið far 
í einkaþotu af bönkum eða öðrum stórfyrirtækjum 
og aldrei þegið boð í laxveiði frá fyrirtækjum. Það 
stangast þó á við upplýsingar í skýrslunni, en þar 
kemur fram að hann hafi veitt í boði Glitnis í Laxá í 
Leirársveit í júlí 2007 og hann hafi farið til London 
í febrúar sama ár vegna Kaupthing Singer & Fri-
edlander.

Ari Edwald, forstjóri 365 miðla, segist ekki hafa 
sett sig inn í það hver staða félags Björns Inga hafi 
verið á þessum tíma, svo erfitt sé fyrir hann að tjá 

sig um þau mál. „Við þekktum ekki til þessara 
miklu umsvifa hans þegar hann var ráðinn 
hjá okkur, og ég vissi það ekki fyrr en nú.“ 

Fjölmiðlamennirnir Óli Björn Kárason 
og Styrmir Gunnars son voru einnig með 

lán yfir 100 milljónum króna í bönkun-
um á tímabilinu 2005 til 2008. 

 - þeb

Viðskipti félags Björns Inga Hrafnssonar við Kaupþing til sérstaks saksóknara:

Hættir vegna rannsóknar

„Hæ Magnús, Við gengum ekki frá bónus fyrir síðasta ár. Ég legg til 1 millj evrur. Hvað segir 
þú. Kv. Se.“

TÖLVUBRÉF SIGURÐAR EINARSSONAR TIL MAGNÚSAR GUÐMUNDSSONAR, BANKASTJÓRA KAUPÞINGS Í LÚXEMBORG, 9. JÚLÍ 
2008.

„Takk Meira en nog :-).“
SVAR MAGNÚSAR SAMA DAG.

Gæði útlánasafns bankanna voru 
byrjuð að rýrna að minnsta kosti 
tólf mánuðum fyrir fall þeirra 
og gerði allt fram að fallinu, þótt 
ekki sæist þess stað í reiknings-
skilum bankanna. Þetta er meðal 
niðurstaðna rannsóknarnefndar 
Alþingis í kafla skýrslu hennar 
um ytri endurskoðun.

„Þær rannsóknir sem nefndin 
hefur gert á fjárhag fjármálafyr-
irtækjanna benda eindregið til 
þess að virði útlána og skuldbind-
inga sem þeim tengdust hafi verið 
ofmetið í reikningsskilum fyrir-
tækjanna í árslok 2007 og við hálf-
sársuppgjör 2008. Þeir erfiðleikar 
í rekstri og fjármögnun margra 

viðskiptamanna bankanna sem þá 
voru þegar komnir fram, miðað 
við þá athugun sem rannsókn-
arnefndin hefur gert, benda til 
þess að þar kunni að hafa skeik-
að hundruðum milljarða króna,“ 
segir í skýrslu nefndarinnar. 

Athugun rannsóknarnefnd-
arinnar sýni að þrátt fyrir að 
framkvæmdar hafi verið marg-
háttaðar „björgunaraðgerðir“ 
bæði á árinu 2007 og 2008 hafi 
nánast engar sértækar niður-
færslur verið gerðar, „hvað þá 
gagnvart stærstu skuldurum 
fjármálafyrirtækjanna, en meðal 
þeirra voru helstu eigendur fyrir-
tækjanna“.  - óká

Verðfall eigna bankanna var hafið ári fyrir hrun:

Eignarýrnunin sást ekki 
í reikningum bankanna

Úr skýrslu rannsóknarnefndar
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„Ekki verður annað séð en 
að bæði Alþingi og ríkis-
stjórn hafi skort burði og 
þor til þess að setja fjár-
málakerfinu skynsamleg 
mörk,“ segir í skýrslu rann-
sóknarnefndar Alþingis.

Stjórnvöld fá harða útreið rann-
sóknarnefndarinnar fyrir fram-

göngu sína í 
aðdraganda 
bankahrunsins, 
eins og ofan-
greind tilvitn-
un ber með sér. 
Eru þau átalin 
fyrir aðgerðir 
og aðgerðaleysi 
og ná ávirðing-
arnar jafnt til 
almennra efna-
hagsaðgerða 
sem einstakra 
ákvarða na í 
málefnum bank-
anna. 

Nefndin telur 
þrjá stjórn-
málamenn hafa 
sýnt af sér van-
rækslu í skiln-
ingi laga. Eru 

það Geir H. Haarde, fyrrver-
andi forsætisráðherra, Árni M. 
Mathiesen, fyrrverandi fjár-
málaráðherra og Björgvin G. 

Sigurðsson, fyrrverandi við-
skiptaráðherra. Auk þeirra eru 
Davíð Oddsson, Ingimundur 
Friðriksson og Eiríkur Guðna-
son, fyrrverandi bankastjórar 
Seðlabankans, sem og Jónas Fr. 
Jónsson, fyrrverandi forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins, taldir hafa 
sýnt af sér vanrækslu.

Að mati nefndarinnar létu ráð-
herrarnir fyrrverandi hjá líða að 
bregðast á viðeigandi hátt við yfir-
vofandi hættu fyrir íslenskt efna-
hagslíf sem leiddi af versnandi 
stöðu bankanna. 

Rannsóknarnefndin segir efna-
hagsstefnu stjórnvalda undanfar-
inn áratug hafa miðað að því að 
viðhalda sem mestum langtíma-
hagvexti. Í skjóli þeirrar stefnu 
var ekki brugðist við hagsveifl-
um, ofþenslu og vaxandi ójafn-
vægi í hagkerfinu með aðgerðum 
í ríkisfjármálum og peninga-
stefnu. Þvert á móti kynti stefnan 
undir ójafnvæginu. Skattar voru 
lækkaðir á þenslutíma og útlána-
reglum Íbúðalánasjóðs breytt á 
sama tíma. Eru breytingarnar 
á útlánareglum sjóðsins sagðar 
með stærri hagstjórnarmistök-
um í aðdraganda falls bankanna. 
„Þau mistök voru gerð með fullri 
vitund um líklegar afleiðingar 
aðgerðanna,“ segir í skýrslunni.

Á þessum tímum var Seðla-
bankinn einn látinn berjast við 
þensluna og þrátt fyrir að hann 
hafi ítrekað kallað eftir aðhalds-

aðgerðum af hálfu hins opinbera 
komu þær ekki fram. 

Á árinu 2004 var bankakerfið 
orðið allt of stórt miðað við stærð 
íslensks hagkerfis. Þá þegar 
þurftu stjórnvöld að bregðast við. 
Grípa hefði þurft til aðgerða í síð-
asta lagi á árinu 2006 til að eiga 
möguleika á að koma í veg fyrir 
fall bankanna án þess að það kæmi 
verulega niður á verðmæti eigna 
þeirra. Það var ekki gert. Þvert á 
móti var það stefna ríkisstjórnar 
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 
sem tók við völdum í maí 2007 að 
tryggja að fjármálastarfsemi gæti 
áfram vaxið hér á landi og sótt 
inn á ný svið í útlöndum. Það var 

einnig stefna þeirrar ríkisstjórn-
ar að útrásarfyrirtæki sæju sér 
áfram hag í að hafa höfuðstöðvar 
á Íslandi. 

Bankarnir féllu á vakt ríkis-
stjórnar Sjálfstæðisflokks og Sam-
fylkingar. Er talsvert fjallað um 
samskipti stjórnvalda og Seðlabank-
ans í aðdraganda hrunsins. Fram 
kemur að tortryggni og erfiðleik-
ar settu mark sitt á samskipti Dav-
íðs Oddssonar og flestra ráðherra 
Samfylkingarinnar. Jafnframt sé 
ljóst að fyrra samstarf Davíðs og 
Geirs Haarde og áralöng vinátta 
hafi haft áhrif á samstarf þeirra og 
skilning. Upplýst er hvernig banka-
stjórn Seðlabankans lýsti áhyggjum 

af ástandi bankakerfisins frá nóv-
ember 2007 ýmist beint við forsæt-
isráðherra og þröngan hóp ráðherra 
eða á vettvangi samráðshóps stjórn-
valda. Í stuttu máli sagt kemst 
rannsóknarnefndin að þeirri nið-
urstöðu að Seðlabankinn hafi ekki 
staðið rétt að upplýsingagjöf sinni 
til stjórnvalda og að stjórnvöld hafi 
ekki brugðist við með virkum eða 
trúverðugum aðgerðum. 

Lítið var rætt um stöðu bankanna 
í ríkisstjórn. Björgvini G. Sigurðs-
syni viðskiptaráðherra var haldið 
utan við umræður og ákvarðanir. 
Vissi hann ekki af fundum banka-
stjórnar Seðlabankans með öðrum 
ráðherrum. 

Rannsóknarnefndin segir aðgerð-
ir ríkisstjórnarinnar í málefnum 
bankanna hafa verið ómarkvissar. 
Ráðherrar hafi einblínt á ímynd-
arvanda bankanna en ekki á þann 
augljósa vanda að íslenska fjár-
málakerfið var allt of stórt miðað 
við hagkerfið. „Þegar ráðherr-
ar hugðust bæta ímynd íslenska 
bankakerfisins með þátttöku í opin-
berri umræðu, einkum erlendis, var 
það gert án þess að lagt væri mat 
á fjárhagslegan styrk ríkisins til 
þess að koma bönkunum til aðstoð-
ar og án þess að fyrir lægju upp-
lýsingar um kostnað við hugsanlegt 
fjármálaáfall.“ bjorn@frettabladid.is

Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi viðskiptaráð-
herra, er einn þriggja stjórnmálamanna sem rann-
sóknarnefndin telur hafa sýnt af sér vanrækslu í 
starfi. 

Björgvin varð ráðherra 2007 en sagði af sér emb-
ætti í janúar 2009, rétt áður en ríkisstjórnin vék öll. 
Hann varð formaður þingflokks Samfylkingarinn-
ar í apríl 2009 en sagði sig frá því starfi í gær. „Ég 
tel eðlilegt að stíga til hliðar sem þingflokksformað-
ur á meðan nefndin [þingmannanefnd um rannsókn-
arskýsluna] skoðar það sem fram kemur í skýrsl-
unni,“ sagði Björgvin í gær. Hann sér ekki ástæðu til 
að afsala sér þingmennsku enda sé  skýrslan úttekt 
en ekki dómur. „Ég kalla eftir að landsdómur komi 
saman og vil fá tækifæri til að verja nafn mitt þar.“

Í stjórnarskrá segir að óflekkað mannorð sé for-
senda kjörgengis til Alþingis. Björgvin segir það 
ákvæði ekki eiga við um sig, þar sé um að ræða dóma 
fyrir glæpaverk. „Það er eitt að sýna af sér van-
rækslu og annað að fremja saknæmt athæfi.“ Hann 
óttast ekki að niðurstaða rannsóknarnefndarinnar í 
málum hans geti haft áhrif á störf hans á Alþingi. 

Björgvin segir margt hægt að læra af skýrslunni, 

í henni séu felldir áfellisdómar yfir stjórnmála- og 
viðskiptalífinu. Meðal þess sem komi fram sé að 
samskipti innan ríkisstjórnarinnar hafi verið óeðli-
leg, óásættanleg og ámælisverð. „Skýrslan dreg-
ur vel fram hvernig samskiptum skal ekki háttað í 
þjóðfélaginu.“ 

Björgvin G. Sigurðsson hættir sem formaður þingflokks Samfylkingarinnar:

Skýrslan er úttekt en ekki dómur

Alþingi og ríkisstjórn brugðust 

Ekki er nóg með að ráðherrar í ríkisstjórninni hafi verið ráðalausir heldur 
stóðu þeir ekki við gefin loforð. 

Í skýrslunni er greint frá því að danski, norski og sænski seðlabankinn hafi 
einir seðlabanka fengist til að gera gjaldmiðlaskiptasamninga við Seðla-
banka Íslands. Gerðu þeir það með skilyrðum um að forsætisráðherra lofaði 
að þrýsta á íslensku bankana að draga efnahagsreikninga sína saman og að 
ríkisstjórnin beitti sér fyrir pólitískum aðgerðum og athöfnum af hálfu Seðla-
banka Íslands og Fjármálaeftirlitsins. „Ráðherrarnir undirrituðu yfirlýsinguna 
15. maí 2008 ásamt bankastjórn Seðlabanka Íslands. Yfirlýsingin var ekki 
birt opinberlega eða lögð fram á ríkisstjórnarfundi. Lítið varð um efndir á 
fyrrnefndum loforðum af hálfu ríkisstjórnarinnar sumarið 2008.“

Ráðherrar stóðu ekki við loforðin

Rannsóknarnefndin segir getuleysi ríkisstjórnar og stjórnvalda til að draga úr 
stærð fjármálakerfisins í tæka tíð áður en til fjármálaáfalls kom skera í augu. 
Óeðlilegri stöðu bankanna gagnvart ríkinu er lýst svona. „Þegar banki veitir 
fyrirtæki lágt lán er hann í aðstöðu til að setja fyrirtækinu skilyrði verði um 
vanskil að ræða. Ef banki veitir aftur á móti fyrirtæki svo hátt lán að bankinn 
sjái fram á veruleg skakkaföll lendi lánið í vanskilum er það í reynd fyrirtæk-
ið sem komið er með slík tök á bankanum að það getur haft óeðlileg áhrif á 
framgang viðskipta þess og bankans. Á sama hátt liggur fyrir að þegar stærð 
fjármálakerfis lands nemur t.d. þrefaldri þjóðarframleiðslu þess hafa lögbær 
yfirvöld landsins almennt burði til þess að setja fjármálakerfinu leikreglur 
og hafa eftirlit með því að þeim sé fylgt. Þegar stærð fjármálakerfis lands 
nemur aftur á móti nífaldri þjóðarframleiðslu þess verður viðsnúningur á 
þessu. Sú var raunin á Íslandi.“

Bankakerfið setti leikreglurnar í raun

Samkvæmt stjórnarskrá getur Alþingi kært ráðherra fyrir embættisrekstur 
þeirra, telji þingið ráðherra hafa farið á svig við lög um ráðherraábyrgð. 
Dæmir landsdómur þau mál. 

Sérstök þingmannanefnd, undir formennsku Atla Gíslasonar VG, var skip-
uð til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Kemur í hennar hlut að 
meta hvort niðurstaða rannsóknarnefndarinnar um vanrækslu ráðherranna 
þriggja, Geirs H. Haarde, Árna M. Mathiesen, og Björgvins G. Sigurðssonar, 
sé þess eðlis að hana ber að kæra til landsdóms. 

Í lögum um ráðherraábyrgð segir að krefja megi ráðherra ábyrgðar fyrir 
sérhver störf eða vanrækt starfa, er hann hefur orðið sekur um, ef málið er 
svo vaxið, að hann hefur annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi 
farið í bága við stjórnarskrá lýðveldisins, önnur landslög eða að öðru leyti 
stofnað hagsmunum ríkisins í fyrirsjáanlega hættu.

Kært til landsdóms

SKÝRSLAN TEKIN ÚR KASSANUM Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, opnar pakka með skýrslu rannsóknarnefnd-
ar Alþingis. Þingmennirnir Einar K. Guðfinnsson, Unnur Brá Konráðsdóttir og Guðlaugur Þór Þórðarson fylgjast með. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Í skýrslum ráðherra og fyrirsvarsmanna ríkisstofnana fyrir rannsóknar-
nefnd Alþingis vísaði hver á annan um athafnaskyldu og enginn gekkst við 
ábyrgð.“

„Í því samhengi bendir rannsóknarnefnd Alþingis sérstaklega á að þegar á 
hólminn var komið og bankarnir riðuðu til falls var ekki fyrir hendi sameigin-
leg viðbúnaðaráætlun stjórnvalda. Sárlega þurfti á henni að halda.“

„Að minnsta kosti þrír ráðherrar auk tveggja ríkisstofnana, Seðalabankans 
og Fjármálaeftirlitsins, komu að vandamálum er tengdust Icesave reikn-
ingum Landsbankans í útibúum hans erlendis. Þrátt fyrir það hefur ekkert 
komið fram um að íslensk stjórnvöld hafi á þessum tíma stillt saman strengi 
í samráðshópnum og lagt formlega að Landsbankanum að flytja Icesave 
reikningana yfir í dótturfélag.“

„Eftir að ljóst varð að aðgerðir ríkisstjórnarinnar í málum Glitnis höfðu ekki  
borið árangur tók ákveðið stjórnleysi við í viðbúnaðarmálum ríkisins. Seðla-
banki og ríkisstjórn gengu ekki í takt og yfirstjórn skorti.“

„Framangreind vinnubrögð yfirvalda við lagaundirbúning með það að 
markmiði að verja fjármálkerfi landsins og aðra grundvallarhagsmuni ríkis 
og þjóðar voru ótæk.“

„Mikið skortir á að unnið hafi verið að viðbúnaðarmálum ríkisins á 
skipulegan og vandaðan hátt.“

Ótæk vinnubrögð yfirvalda

GEIR HAARDE

ÁRNI M. 
MATHIESEN

HÆTTUR ÞINGFLOKKSFORMENNSKU Björgvin G. Sigurðsson 
segist ekki sjá ástæðu til að afsala sér þingmennsku.
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Áherslur í einkavæðingu 
bankanna slógu tón fyrir 
eignarhald þeirra. Fjármála-
ráðherra taldi slæm áhrif á 
samfélagið vegna hækkunar 
íbúðalána ásættanlegan 
fórnarkostnað til að halda 
Sjálfstæðis- og Framsóknar-
flokki við völdin. 

Fjöldi rangra ákvarðana var tek-
inn á síðustu árum sem olli því 
að efnahagshrunið varð verra en 
ella. Að mati rannsóknarnefndar-
innar var tónninn strax sleginn 
með einkavæðingu bankanna, 
þegar pólitísk sjónarmið voru 
látin ráða ferðinni frekar en þau 
faglegu.

Ríkisstjórn Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokks, sem tók við 
völdum árið 1999, hafði á stefnu-
skrá sinni að einkavæða bankana. 
Það var gert og ekki liðu sex ár 
þar til efnahagur bankanna – og 
landsins um leið – hrundi.

Alþingi samþykkti í maí 2001 að 
selja hlut sinn í Búnaðarbanka og 
Landsbanka Íslands. Áður hafði 
hlutur ríkisins í Fjárfestingar-
banka atvinnulífsins verið seld-
ur, en hann varð síðar sameinað-
ur Íslandsbanka. Ætlunin var að 
ríkið hyrfi úr allri bankastarf-
semi.

Lögin voru einföld, ein setning: 
„Heimilt er að selja hlutafé ríkis-
sjóðs í Landsbanka Íslands hf. og 
Búnaðarbanka Íslands hf.“ Engin 
ákvæði voru um hvernig að þeirri 
sölu skyldi staðið eða hvaða kröfur 
yrðu gerðar.

Valgerður vann Davíð
Framkvæmdarvaldinu var þannig 
gefið autt spil um hvernig standa 
skyldi að málum. Valgerður 
Sverris dóttir, þáverandi iðnað-
arráðherra, viðurkenndi í yfir-
heyrslu nefndarinnar að líklega 
hefði umboðið verið of opið. Það 
hefði þó verið „barn síns tíma, 
framkvæmdarvaldið var náttúru-
lega mjög dóminerandi í þinginu á 
þeim tíma“.

Stjórnin lagði því línurnar, en 
stjórnarflokkarnir voru ekki sam-
stiga. Framsóknarflokkurinn vildi 
selja í báðum bönkum í einu, Sjálf-
stæðisflokkur láta Búnaðarbank-
ann bíða. Valgerður vann rifrild-
ið við Davíð „og þótti það nú ekki 
leiðinlegt“ eins og hún sagði við 
nefndina.

Framan af var krafan um 
dreifða eignaraðild áberandi, auk 
þess sem í hvorum banka fyrir 
sig skyldi verða kjölfestufjár-
festir. Það var tiltölulega nýtt 
orð í íslenskri tungu og þarfn-
aðist skýringar við. Hann er sá 
sem „hefur þekkingu og reynslu 
á sviði fjármálaþjónustu“ sagði 
iðnaðarráðherra í grein. Kjöl-
festufjárfestir gæti þannig aukið 
styrk bankans og gefið honum ný 
sóknarfæri.

Samson ræður ferðinni
Sú krafa breyttist hins vegar þegar 
fjárafestingarhópur sýndi áhuga á 
að kaupa hlut í Landsbankanum. 
Hópurinn, sem síðar varð Samson, 
sendi tilboð til framkvæmdanefnd-
ar um einkavæðingu í júní 2002. 
Þeir Björgólfur Thor Björgólfsson, 
Björgólfur Guðmundsson og Magn-
ús Guðmundsson vildu kaupa 33,3 
prósent af hlutafé bankans og 
kauprétti að 10 prósentum heild-
arhlutafjár á næstu tveimur árum, 
samtals 43,3 prósentum.

Áhugi stjórnvalda var vakinn 
og skipti þá litlu að Samson-menn 
höfðu enga reynslu af bankarekstri 

og féllu því ekki undir skilgrein-
inguna um kjölfestufjárfesti. Af 
heimildum nefndarinnar að ráða 
leiða bréfaskriftir Samson-manna 
til þess að breyting varð „sem fól 
í sér verulega rýmkun frá fyrri 
kröfum“ varðandi þekkingu kjöl-
festufjárfestis á bankarekstri.

Eins og sést hér til hliðar lýsti 
Steingrímur Ari Arason því yfir 
við nefndina, að hann hefði sagt sig 
úr einkavæðingarnefndinni vegna 
óeðlilegrar fyrirgreiðslu við Sam-
son. Þeir hefðu fengið upplýsingar 
um Landsbankann fyrir kaupin.

Þá má nefna að fyrirtækið 
HSBC, sem var ríkisstjórninni 

til ráðgjafar, sendi starfsmanni 
einkavæðingarnefndarinnar tölvu-
bréf 29. ágúst 2008. Í því er lýst 
möguleikum til að hagræða mats-
viðmiðum á þann hátt að tryggt sé 
að „preferred party“, sá aðili sem 
vilji stendur til að selja, komi vel 
út úr matinu.

70 prósent að láni hjá Kaupþingi
S-hópurinn keypti Búnaðarbank-
ann í gegnum fyrirtækið Eglu. 
Alls fengust 35 prósent kaupfjár 
að láni hjá Landsbankanum og er 
það vel innan þeirra viðmiða sem 
sett voru. Skýrsluhöfundar benda 
þó á að ekki var sett bann við því í 
kaupsamningi að kaupendur legðu 
hin keyptu hlutabréf að veði vegna 
lánsfjármögnunar. Hins vegar 
voru settar tímabundnar takmark-
anir á því hvenær heimilt yrði að 
gangast að þeim veðum.

Niðurstaða nefndarinnar er hins 
vegar sú að tvær síðari greiðslur 
Samson, af þremur, til greiðslu 
á kaupunum hafi fengist að láni 
hjá Kaupþingi. „Þessar greiðslur 
námu samanlagt um 70 prósentum 
af kaupverði bankans eins og það 
varð endanlega að teknu tilliti til 
uppgjörs á samningsbundnum frá-
dráttar- og afsláttarliðum.“

Samkvæmt kaupsamningi skyldi 
eiginfjárhlutfall kaupverðsins 
vera 34,5 prósent.

Stjórnin lagði línurnar
Niðurstaða nefndarinnar er að 
stefnumörkun ríkisstjórnarinnar 
hafi valdið því að eignaraðild varð 
ekki dreifðari í bönkunum en raun 
ber vitni. Einkavæðingin hafi „á 
vissan hátt gefið tóninn fyrir það 
hvernig skipulag eignarhalds varð 
á íslenskum fjármálamarkaði“.

Heimild Alþingis um sölu bank-
anna hafi verið allt of víð og of 
mikið vald sett í hendur fram-
kvæmdarvaldsins. Reyndin hafi 
því verið sú að pólitík hafi ráðið 
ferðinni en ekki faglegt mat. 
Ákveðið hafi verið að selja báða 
bankana í einu þrátt fyrir óhag-
stæðar aðstæður á markaði. Kröf-
ur og viðmið stjórnvalda hafi 
reynst óstöðug.

Þá hafi pólitísk markmið ríkis-
stjórnarinnar um sölu bankanna 
stýrt ferð. Drífa hafi þurft í mál-
inu fyrir lok kjörtímabils, hvað 
sem aðstæðum leið.

 kolbeinn@frettabladid.is

Pólitík réði frekar en fagmennska

INNAN VIÐ SEX ÁR Ekki liðu sex ár frá því að bankarnir voru einkavæddir þar til þeir hrundu og drógu efnahag landsins með sér í 
fallinu. Samson keypti Landsbankann í október 2002 og S-hópurinn, í gegnum Eglu, Búnaðarbankann í nóvember sama ár.

[V]ið töldum að það 
væri bara langt liðið 

á kjörtímabilið og þetta var 
stefnan að selja bankana og 
því ekki að leita eftir áhuga-
sömum aðilum til að kaupa 
þá. Það má vera gagnrýnivert 
en þetta var samt niðurstað-
an að gera þetta með þess-
um hætti og það er rétt sem 
hefur komið fram að það var 
fyrst og fremst Framsóknar-
flokkurinn sem þrýsti á það.

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR 
FYRRUM IÐNAÐARRÁÐHERRA, HJÁ RANN-

SÓKNARNEFNDINNI.

Fjárfestingar í stóriðju jukust til muna á fyrsta 
áratug aldarinnar. Það skýrist, eðli málsins 
samkvæmt, fyrst og fremst með virkjuninni 
við Kárahnjúka, sem var risavaxin framkvæmd. 
Henni fylgdi álver Fjarðaáls í Reyðarfirði og 
tengdar framkvæmdir. Árið 2002 voru fjárfest-
ingar í stóriðju um 4 milljarðar króna, á verðlagi 
ársins 2000. Þær fóru í tæpa 30 milljarða króna 
fjórum árum síðar.

Í skýrslunni segir að augljóst hafi verið að 
þessar framkvæmdir myndu auka á þenslu í 
samfélaginu. Stóriðjufjárfestingarnar hafi verið 
mjög miklar í hlutfalli við verga landsfram-
leiðslu og ljóst að verulega reyndi á stöðugleika 
efnahagslífsins á framkvæmdatímanum.

„Hér er um vel þekktan eftirspurnarskell að 
ræða sem ljóst var að yki verulega á þenslu ef 
ekkert væri að gert.“ Því hefði verið tilvalið að 
beita aðgerðum í ríkisfjármálum til mótvægis.

Olía á eldinn
Nefndin telur að ríkisstjórnin hafi látið hjá líða 
að bregðast við þenslunni á réttan máta. Þvert 
á móti hafi hún gripið til aðgerða sem virkuðu 
eins og olía á eldinn. Ákvarðanir um skatta-
lækkanir hafi verið teknar í trássi við ráðlegg-
ingar sérfræðinga.

Tekjuskattur einstaklinga var lækkaður um 
eina prósentu hvert ár 2005, 2006 og 2007. 
Stefnt hafði verið að lækkun um tvær pró-
sentur síðastnefnda árið, en horfið var frá því 
haustið 2006. Þá var virðisaukaskattur ýmissa 
vara lækkaður skömmu fyrir kosningarnar 
2007.

Þetta hafi verið gert gegn ráðum Seðla-
banka Íslands, OECD og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins. Nauðsynlegur samdráttur í ríkisút-
gjöldum hafi ekki fylgt í kjölfarið og því hafi 
lækkanirnar ýkt ójafnvægi í hagkerfinu.

Gegn betri vitund
Nefndin telur ámælisvert að ákvarðanirnar voru 
teknar gegn betri vitund. Það sé dæmi um að 
ekki hafi nægilega verið vandað til ákvarðana um 
hagstjórn hér á landi á síðustu árum.

Geir H. Haarde, sem var fjármálaráðherra 
og síðar forsætisráðherra þegar umræddum 
skattalækkunum var hrint í framkvæmd, sagði í 
yfirheyrslum hjá nefndinni að hann mæti það svo 
að tímasetning þeirra hefði verið óheppileg. Hún 
gæti verið sem olía á eldinn og aukið ofþenslu.

Af skattalækkununum varð, þótt þær kynnu 
að valda hagkerfinu skaða. Mat nefndarinnar 
er að ástæðan sé sú að þeim hafði verið lofað 
í samkeppni stjórnmálaflokka um atkvæði í 
aðdraganda kosninga sem snerust „með mjög 
furðulegum hætti upp í kapphlaup um skatta-
lækkanir,“ eins og Geir sagði í yfirheyrslu hjá 
nefndinni.  - kóp

Aukið á þenslu vegna stóriðjunnar með skattalækkunum

RÁÐHERRAR Davíð Oddsson var forsætisráð-
herra og Geir H. Haarde fjármálaráðherra þegar 
ákvarðanir um skattalækkanir voru teknar mitt í 
þenslutíma. Nefndin telur það hafa verið slæmt 
fyrir efnahagslífið. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Steingrímur Ari Arason sagði sig 
úr einkavæðingarnefndinni á 
sínum tíma. Samkvæmt skýrslu 
hans hjá rannsóknarnefndinni 
taldi hann 
ákveðið 
fyrirfram að 
Samson fengi 
að kaupa 
Landsbank-
ann. Kornið 
sem fyllti 
mælinn var 
fyrirvari Sam-
son um mis-
munandi mat 
á útlánum bankans.

„[M]ér fannst það ekki bara 
viðeigandi að ríkið sem minni-
hlutaaðili, auðvitað sem sagt 
ráðandi aðili en sem minni-
hlutaaðili í bankanum sko færi 
að veita mögulegum kaupanda 
aðgang að þessum upplýsingum, 
hugsið ykkur, þetta eru viðkvæm-
ustu upplýsingar sem eru innan 
bankans, það er staða stórra aðila 
sem að mögulega þarf að afskrifa. 
Og hvers vegna? Vegna þess að 
menn höfðu ekki passað nógu vel 
upp á það o.s.frv. Þannig að mér 
fannst þetta í alla staði bara sem 
sagt fráleitt.“

Sagði af sér

STEINGRÍMUR ARI 
ARASON

Í stjórnarsáttmálanum 2003 var 
kveðið á um hækkun hámarkslána-
hlutfalls Íbúðalánasjóðs í 90 pró-
sent. Þetta hafði verið kosningalof-
orð Framsóknarflokksins. Auk þess 
að hækka hlutfallið voru hámarks-
lánin hækkuð úr 9 milljónum króna 
í 15,4 milljónir króna. Upphaflega 
átti að ráðast í aðhaldsaðgerðir 
samhliða þessu; veita húsnæðislán 
aðeins gegn fyrsta veðrétti og stytta 
hámarkslánstímann úr 40 í 30 ár.

Nefndin segir þetta hafa aukið á þensluna og hafa verið þvert gegn ráð-
leggingum Seðlabankans og fleiri sérfræðinga. Þessu hafi fjármálaráðherr-
ann þáverandi, Geir H. Haarde, gert sér grein fyrir. Hann hafi engu að síður 
samþykkt aðgerðirnar; annars hefði stjórnin ekki orðið að veruleika.

„Aðhaldshlutanum var samt sem áður sleppt og það þrátt fyrir þá skoðun 
þáverandi fjármálaráðherra að það væri verulega varasamt. Hann taldi hins 
vegar að ella hefði stjórnin ekki verið mynduð. Hann hefði þá metið það svo 
að væntanlegur skaði fyrir samfélagið væri ásættanlegur kostnaður við það 
að sitjandi flokkar héldu völdum. Að mati rannsóknarnefndar má líta á þetta 
sem ein af stærri hagstjórnarmistökum í aðdraganda falls bankanna, mistök 
sem gerð voru með fullri þekkingu á mögulegum afleiðingum, sem ekki 
létu á sér standa og voru tvíefldar í alþjóðlegu lágvaxtaumhverfi.“

Völdin keypt

ÁRNI MAGNÚSSONGEIR H. HAARDE
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ALLTAF
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49.990

89.990

10,2” 

LG X110
Intel Atom N270 1.6GHz örgjörvi  1GB DDR2 

minni  160GB SATA diskur  10.2" WSVGA LED 
skjár Vefmyndavél  Intel GMA 950 skjákort 

 Þráðlaust netkort Kortalesari  
Microsoft Windows XP Home

MSI Wind U160
Intel Atom N450 örgjörvi  1GB DDR2 minni  250GB diskur  
10" WSVGA LED Glare skjár Vefmyndavél  Intel GMA 3150 
skjákort  Þráðlaust netkort Kortalesari  Windows 7 Starter 
 Tölvan hlaut IF Product Design Award verðlaunin

FARTÖLVA FARTÖLVA

12,1” 

TILBOÐ
TÖLVU

10.000 kr.
AFSLÁTTUR

MSI Wind U200 
Intel Core 2 Solo SU3500 1.4GHz örgjörvi   GMA 

4500 MHD skjákort   3GB DDR2 minni   320GB 
harður diskur   12.1" LCD skjár   Þráðlaust WLAN 
netkort   Vefmyndavél  Windows 7 Home Premium

15,6” 

Acer Aspire 5740G-434G64MN
2.26GHz Intel Core i5-430M Dual core örgjörvi  4GB DDR3 1066MHz 
minni  640GB harðdiskur 15.6" WXGA CineCrystal skjár 512MB 
ATI Mobility Radeon HD 5470 DirectX 11 skjákort Þráðlaust netkort 
Vefmyndavél Talnaborð  Windows 7 Home Premium 64-BIT

179.990

17.9904.990 4.990 11.990

14.99034.990

Logitech G110 
Leikjaborð með baklýsingu, USB hljóðkorti, 12 forritanlegum 
G tökkum, USB 2.0 tengi fyrir aukatæki, leikjastillingu ofl.

LEIKJABORÐ
FARTÖLVU

HÁTALARAR
Logitech M205 
Þráðlaus fartölvumús með USB sendi og 1000 dpi 
Optical skynjara. Slekkur á sér eftir notkun.

Logitech V-10 
Létt og meðfærilegt ferðahátalarakerfi með 
tærum hljóm, tökkum fyrir hljóðstyrk og USB. 

24.990
Toshiba StorE Art 1.5TB
USB 2 ferðahýsing með 3.5” harðdisk, tilbúinn til notkunar.

FERÐAHÝSING

VEFMYNDAVÉLÞRÁÐLAUS MÚS
Logitech WebCam C200
VGA vefmyndavél á skjái og far tölvur. 
Tekur 30 ramma á sek. 1.3MP kyrrmyndir. 

LCD BREIÐSKJÁR
Acer V223HQBB
22.5” LCD breiðtjaldsskjár með 1920x1080 punkta 
upp lausn, 50.000:1 skerpu, 5ms svartíma og VGA tengi.

22.5” 

19.990

SJÓNVARPSFLAKKARI

ICY BOX MP-304
3.5" margmiðlunarspilari með HDMI, Composite, 
USB Uplink og Optical tengi. Spilar alla helstu 
mynd- og hljóðstaðla.

720/1080i
Epson SX210 
Prentari og skanni sem prentar A4 í 5760 x 1440 
punkta upplausn og skannar 1200 x 2400. Prentar allt 
að 32 bls á mín. Kortalesari. USB. Windows og Mac.

PRENTARI SKANNI

109.990
FULLT VERÐ KR. 119.990

FARTÖLVA

FARTÖLVA

10” 
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Eitt tilvik fannst þar sem starfs-
maður Landsbankans mælti með 
því að kunningi hans legði fremur 
peninga á bók en í peningabréf. 
Aðrir fengu skilaboð um að pen-
ingamarkaðssjóðir væru hættulitl-
ir. Rannsóknarnefnd Alþingis vill 
láta kanna refsiábyrgð.

Vísað hefur verið til Fjármálaeftirlitsins 
(FME) og, eftir atvikum, sérstaks saksókn-
ara úttektum úr peningamarkaðssjóðum 
á árinu vegna gruns rannsóknarnefndar 
Alþingis um að munur hafi verið á aðgengi 
eigenda hlutdeildarskírteina að upplýsing-
um um stöðu sjóðanna fyrir bankahrun.

Þá telur nefndin að kanna þurfi hvort 
stjórn, framkvæmdastjórar og lykilstarfs-
menn verðbréfa- og fjárfestingarsjóða 
rekstrarfélaga stóru bankanna þriggja hafi 
skapað sér refsiábyrgð með því að brjóta 
starfsskyldur við stjórnun og eftirlit sjóð-
anna. Eins þurfi að rannsaka viðskipti á 
milli sjóða.

Greining rannsóknarnefndarinnar leið-
ir í ljós starfsmenn og tengdir aðilar, sem 
tóku út á bilinu 50 til 100 prósent eignar 
sinnar, voru fleiri en ótengdir aðilar. „Eins 
kemur fram að fyrirtæki tengdra aðila eru 
stærsti hópur þeirra sem tóku út 99 til 100 
prósent af eign sinni,“ segir í skýrslu rann-
sóknarnefndarinnar.

Þóttist hringja úr útibúi
Þá kemur fram að ónógt eftirlit virðist 
hafa verið með starfsemi peningamarkaðs-
sjóða af hálfu FME og misbrestur á að 
viðskiptavinum væri gerð grein fyrir 
áhættunni sem fólst í fjárfestingu í slíkum 
sjóðum. Í sumum tilvikum virðist jafnvel 
sem viðskiptavinir hafi fengið kolrangar 
upplýsingar um áhættu. Í flestum tilvikum 
voru skilaboð starfsmanna sjóða bankanna 
þriggja þau að fjárfestingin væri áhættu-
lítil eða áhættulaus. 

„Ekki virðast allir þó hafa fengið sömu 
ráðgjöf en athyglisvert dæmi um það er 

að finna í tölvubréfi frá 28. maí 2008 þar 
sem starfsmaður Landsbankans mælir 
fremur með innlánsreikningi en peninga-
bréfum við viðskiptamann sem virðist 
vera kunningi,“ segir í kafla skýrslu rann-
sóknarnefndarinnar um verðbréfa- og 
fjárfestingarsjóði.

Þá kemur fram að nefndinni þyki tölvu-
póstsamskipti milli tveggja starfsmanna 
Landsbankans í febrúar 2008 athyglisverð 
í ljósi afstöðunnar til markaðssetningar 
og sölu áskriftar að peningamarkaðssjóð-
um. „Þó að ég sé að hringja fyrir söluverið 
eða eitthvað annað þá segist ég alltaf vera 
að hringja úr útibúinu þar sem viðskipta-
vinurinn er í viðskiptum, það gerir það 
persónulegra,“ segir í tölvupósti sem vísað 
er til. Þá segir í bréfi starfsmanns Kaup-
þings til viðskiptavinar í mars 2007: „Ertu 
að spá í áhættulaust? Ef svo myndi ég velja 
Peningamarkaðssjóð.“ 

Um leið er það mat rannsóknarnefndar-
innar að fyrirkomulag áhættustýringar 
félaganna hafi tæpast fullnægt þeim 
faglegu kröfum sem gera verði til svo 

mikil vægs þáttar í starfsemi sjálfstæðra 
fjármálafyrirtækja. „Þá verður að gera 
athugasemdir við það að Fjármálaeftirlit-
ið virðist ekki hafa fundið að því hvernig 
áhættustýringu var háttað fyrr en árið 
2008,“ segir í skýrslunni.

Brutu gegn ákvæðum laga
Sérstaka athygli nefndarinnar vekur að 
Glitnir sjóðir og Landsvaki hafi útvistað 
áhættustýringu til móðurfélaganna, Glitn-
is banka og Landsbankans, án gilds útvist-
unarsamnings og án samþykkis Fjármála-
eftirlitsins. 

Með því að leita ekki samþykkis FME 
fyrir útvistun áhættustýringar brutu 
rekstrarfélög bankanna gegn 18. grein 
laga um verðbréfasjóði og fjárfestingar-
sjóði, að því er fram kemur í skýrslunni. 
„Að mati rannsóknarnefndar Alþingis 
verður að telja að þessi útvistun áhættu-
stýringar til móðurfélaganna, án sér-
staks samnings við móðurfélagið eða 
samþykkis Fjármálaeftirlitsins, endur-
spegli bæði skort á fagmennsku og því 

óhæði sem rekstrarfélögin áttu að hafa frá 
móðurfélögum sínum.“

Áhættustýringu Rekstrarfélags Kaup-
þings banka var hins vegar ekki útvistað 
til móðurfélagsins. „Þeir annmarkar voru 
aftur á móti á framkvæmdinni að sjóð-
stjórar sáu sjálfir um áhættustýringu 
sjóðanna en þannig höfðu þeir eftirlit með 
sjálfum sér.“

Þá segir að mælikvarðar sem notaðir 
hafi verið til áhættumats virðist ein-
göngu hafa náð til einstakra skuldara, en 
ekki heildarsamsetningar eigna. Í öllu 
falli hefði átt að skoða mun betur fylgni 
ávöxtunar eignanna og tengsla eigenda. 
„Á síðari stigum virðist ávöxtun hafa 
verið nánast eini mælikvarðinn sem sjóð-
irnir miðuðu sig við, og þá helst ávöxtun 
sjóða hjá samkeppnisaðilum. Eitt skýrasta 
dæmi þess er sala ríkistryggðra eigna úr 
öllum sjóðunum á árunum 2007 og 2008. 
Virðist áhættudreifingu þar hafa verið 
fórnað fyrir ávöxtun.“ Í skýrslunni segir 
að þetta hafi sjóðstjórar staðfest. 
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60

50

40

30

20

10

0% apr. maí jún. júl. ágú. sep.

Starfsmenn og 
tengdir aðilar

Tengd fyrirtæki

Ótengdir ein-
staklingar

Ótengd fyrir-
tæki

Stærstu úttektirnar árið 2008
Eign í sjóði hærri en 15 milljónir króna

HEIMILD: LANDSVAKI HF., GLITNIR SJÓÐIR HF., REKSTRARFÉLAG KAUPÞINGS BANKA HF.
PENINGAR Reglur um sjálfstæði félaga sem ráku verðbréfa- og fjárfestingar-
sjóði virðast hafa verið þverbrotnar, er niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis. 

Tengd félög tóku allt út úr sjóðum

Sjálfstæði rekstrarfélaga verðbréfa- og fjárfesting-
arsjóða gagnvart móðurfélögunum, bönkunum, var 
lítið, að því er fram kemur í áliti rannsóknarnefndar 
Alþingis. Um leið er bent á að lögum samkvæmt séu 
slík rekstrarfélög sjálfstæð fjármálafyrirtæki.

Glöggt dæmi um skort á að starfsmenn gættu að 
sjálfstæði rekstrarfélaganna þeirra er sagt þegar 
framkvæmdastjóri Landsvaka sendi í maílok 2008 
bankastjórum Landsbankans tölvupóst með lista 
yfir stóran hluta eigenda hlutdeildarskírteina. 
„Ekki verður séð að þessar upplýsingar hafi átt 
neitt erindi til bankastjóranna,“ segir í skýrslunni.

Þá kemur fram að starfsmenn rekstrarfélaga 
hafi mikil samskipti haft við móðurfélagið. „Einnig 
voru launakerfi, launagreiðslur og bónusar tengdir 
móðurfélaginu á einn eða annan hátt, sérstaklega 
í tilviki Landsvaka og Rekstrarfélags Kaupþings 
banka.“

Niðurstaða nefndarinnar er að starfsmenn 
rekstrar félaganna hafi á engan hátt verið ótengd-
ir móðurfélaginu og að öllum líkindum hafi 
starf þeirra litast af þeim tengslum. „Að mati 

rannsóknarnefndar Alþingis ber þetta fyrirkomulag 
vitni um verulegan skort á óhæði þessara rekstrar-
félaga. Það er afar sérstakt að launakjör sjálfstæðra 
fjármálafyrirtækja, sem einungis ber að hafa hags-
muni viðskiptavina sinna (hlutdeildarskírteinishafa) 
að leiðarljósi, skuli ráðast ýmist af ákvörðun starfs-
manna annars fjármálafyrirtækis eða afkomu þess,“ 
segir í áliti nefndarinnar. 

Rekstrarfélög sjóða voru ekki sjálfstæð gagnvart bönkunum sem þau áttu:

Starfið litaðist af tengslunum

Í VERÐBRÉFADEILDINNI Myndin er tekin í Kaupþingi í mars 
2004.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Félög tengd eigendum Landsbankans áttu endurfjármögnun vísa í Peninga-
bréfum ISK, en svo nefndist fjárfestingarsjóður Landsvaka sem aftur var í eigu 
Landsbankans. Þetta er meðal þess sem lesa má úr kafla rannsóknarnefndar 
Alþingis um verðbréfa- og fjárfestingarsjóði.

Fjárfestingarstefna Peningabréfa ISK er sögð hafa verið mjög rúm. „Raunar 
er erfitt að túlka fjárfestingarstefnu sem hefur svo víð vikmörk sem stefnu 
af nokkru tagi. Sjóðstjóra eru lítil 
takmörk sett með svo rúmri stefnu 
og draga verður þá ályktun að líklega 
hafi verið fremur einfalt að framfylgja 
henni,“ segir í áliti nefndarinnar.

„Áhugavert er að skoða hversu 
stóran hluta sjóðurinn átti í einstök-
um flokkum verðbréfa sem gefin voru 
út af stærstu skuldunautum sjóðsins 
sem tengdust Landsbankanum,“ segir 
í áliti nefndarinnar. Bent er á að sjóð-
urinn hafi aukið fjárfestingu í bréfum 
Landsbankans í lok mars 2008 þegar 
hann keypti fyrir 17 milljarða króna í 
víxilútgáfu sem var tveggja mánaða 
víxill að nafnvirði 30 milljarðar króna. 
Af þeirri útgáfu keypti sjóðurinn fyrir 
18 milljarða að nafnverði eða 60 prósent allrar útgáfunnar. Á gjalddaga þess 
víxils fékk sjóðurinn endurgreidda 18 milljarða en keypti samdægurs fyrir 
12 milljarða króna að nafnvirði í annarri verðbréfaútgáfu, framlengdi stóran 
hluta skuldarinnar. „Sjóðurinn endurtók leikinn allt til falls bankanna, fjárfesti 
í skammtímavíxlum Landsbankans fyrir 12 til 17 milljarða króna að nafnvirði 
eða fyrir um 10 prósent af heildarverðmæti sjóðsins í hvert skipti.“

Þá kemur fram að sjóðurinn hafi að jafnaði haldið um níu milljörðum króna 
í bréfum Samson, eignarhaldsfélags Björgólfsfeðga. „Því má segja að Samson 
hafi átt vísan aðgang að endurfjármögnun að hluta hjá sjóðnum. Svipaða sögu 
er að segja af fjárfestingum tengdum Straumi-Burðarási,“ segir í skýrslunni.

Samson átti endurfjármögnun vísa

Stærstu skuldararnir*
Nafn  Milljarðar króna

Landsbankinn (m. innlánum)  77
Kaupþing banki 26
Straumur-Burðarás 18
Stoðir 17
Baugur Group 13
Eimskipafélagið 9
Samson eignarhaldsfélag 8
Glitnir banki 8
Atorka Group 6
Hagar hf. 3
Samtals:  185

 *Peningabréf ISK 31. júlí 2008
Heimild: Skýrsla rannsóknarnefndar 

Alþingis, kafli 14.

Heildarverðmæti peningamarkaðssjóða bankanna þriggja jókst um rúm 400 
prósent árin 2004 til 2008. Í skýrslu rannsóknarnefndarinnar kemur fram að 
verðmæti þeirra hafi farið úr 173 milljörðum í 893 milljarða króna.

„Athygli vekur að vöxtur heildarverðmætis og fjölgun fjárfestingarsjóða 
hófst á vormánuðum 2006, um sama leyti og evrópskir fjármagnsmarkaðir 
lokuðu á fjármögnun íslenskra fyrirtækja vegna neikvæðrar umfjöllunar um 
íslensku bankana,“ segir í skýrslunni og bent á að þrátt fyrir vöxt hjá verð-
bréfa- og fjárfestingarsjóðum hafi aðeins verið einn starfsmaður hjá Fjármála-
eftirlitinu með eftirlit með þeim allt fram undir árslok 2007, en þá hafi verið 
fjölgað. „Þetta takmarkaða eftirlit var í engu samræmi við umfang sjóðanna 
eða þá fjárhagslegu hagsmuni sem um var að tefla fyrir almenning.“

Peningamarkaðssjóðirnir þöndust út
Eftir að Baugur varð stór hluthafi í Glitni banka, í apríl 
2007, jukust fjárfestingar í Sjóði 9, peningamarkaðssjóði 
bankans, í Baugi jafnt og þétt fram undir lok þess árs. 
„Mest átti sjóðurinn af verðbréfum útgefnum af félaginu 
í lok nóvember 2007 eða jafnvirði 13,5 milljarða króna,“ 
segir í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Upphæðin 
nam þá 9,7 prósentum af heildareignum sjóðsins. Sjóður 
1, annar af verðbréfasjóðum Glitnis, átti mest af bréfum í 
Baugi í maí árið 2008, en þá nam upphæðin 3,3 milljörð-
um króna, eða 6,6 prósentum af heildareignum sjóðsins.

Í skýrslunni er staldrað við að Sjóður 1 hafi í apríl 2008 
lánað Baugi einn milljarð króna til viðbótar við þátttöku í 
fyrri tilfæringum með bréf fyrirtækisins á milli sjóða Glitn-
is. „Ofangreind viðskipti eru sérstaklega athyglisverð í ljósi 
þess að á tímabilinu sem skoðað var voru vísbendingar 
um að Baugur hefði þegar átt í alvarlegum greiðsluerfið-
leikum,“ segir í skýrslunni. Baugur hafði ekki staðið skil á 
greiðslu á víxli í eigu Peningamarkaðssjóðs Kaupþings á 
gjalddaga 19. mars 2008. 

Sjóður 9 er sagður hafa velt skuld Baugs áfram með 
nýrri víxlaútgáfu. „Því má spyrja hversu vel Glitnir sjóðir 

hafi raunverulega kynnt sér lausafjárstöðu og greiðslugetu 
Baugs almennt þegar ákveðið var að framlengja 4,2 millj-
arða króna skuld félagsins við Sjóð 9 á gjalddaga í mars 
2008.“ Níunda júlí 2008 náðu hins vegar fréttir um slæma 
stöðu Baugs eyrum Glitnis sjóða þegar Baugur stóð ekki 
skil á greiðslu á víxli. „Að sögn sjóðstjóra hjá Glitni sjóðum 
var þetta fyrsta vísbendingin sem rekstrarfélagið fékk um 
slæma stöðu Baugs,“ segir í skýrslunni.

Eftir fundi sjóðstjóra Sjóðs 9 og aðstoðarforstjóra Baugs 
og framkvæmdastjóra Glitnis var ákveðið að framlengja 
víxilinn gegn allsherjarveði til að tryggja betur möguleika 
á endanlegum endurheimtum. „Umrætt veð reyndist vera 
allsherjarveð á 3. og 4. veðrétti í hlutum Baugs Group 
í einkahlutafélaginu BG Holding ehf. en veðskjöl eru 
dagsett og undirrituð 27. ágúst 2008. Það er því ljóst að 
tryggingarréttindi þau sem felast í veðinu eru í besta falli 
óljós enda stendur veðið aftarlega í kröfuröðinni,“ segir 
í skýrslunni og bent á að þrátt fyrir að með vanskilum 
Baugs væru fram komnar alvarlegar vísbendingar um 
aukna skuldaraáhættu, hafi skráð virði bréfanna í sjóðnum 
ekki verið fært niður í samræmi við líklegt markaðsverð.

Fjárfesting í Baugi jókst eftir breytingu á eignarhaldi Glitnis
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HALLDÓR

Efnahags-
mál

Borgarmálafélag F-lista

Ólafur F. Magnússon 
hefur lagt fram fjárhags- og eigna stöðu 

sína í borgarstjórn.

Rannsóknarskýrsla 
Alþingis

kallar á að kjörnir fulltrúar geri hreint 

fyrir sínum dyrum.

Hver átti Landsbankann?
Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis er 
krydduð með útdráttum úr skýrslu-
töku nefndarinnar. Sumir þeirra eru 
afar athyglisverðir og kalla á fleiri 
spurningar, til dæmis þessi útdráttur 
úr skýrslu Sigurjóns Þ. Árnasonar, fyrr-
verandi bankastjóra Landsbankans: 
„Ég hef alltaf haft þá trú að það væru, 
að það væru allt aðrir aðilar sem 
hefðu átt bankann heldur en 
hérna, eða sem sagt allt aðrir 
aðilar keypt bankann heldur 
en menn hafa sagt. Og mig 
hefur oft grunað að það 
væru einhverjir aðrir 
sem raunverulega 
ættu hann.“ Hvern 

grunaði Sigurjón að væri raunveru-
legur eigandi Landsbankans? Og 
þótti honum þessi grunur sinn ekkert 
tiltökumál? 

Fátækt á Íslandi 
Annar athyglisverður útdráttur í 
skýrslunni er tölvubréf Magnúsar 
Guðmundssonar til Ágústs og Lýðs 
Guðmundssona, Hreiðars Más Sig-
urðssonar, Steingríms Kárasonar, 
Ármanns Þorvaldssonar og Sig-
urðar Einarssonar, frá febrúar 
2008. Efni bréfsins er útleiga 
á snekkju Kaupþingsmanna 

yfir sumarið til að redda 
smá skotsilfri. „Tökum 
stöðuna í haust, 

ef við erum ríkir getum við haldið 
áfram, ef við erum enn fátækir selj-
um við dallinn.“ Já, fátækt er afstætt 
hugtak. 

Af hverju hættir hann þá? 
Björgvin G. Sigurðsson ætlar ekki að 
segja af sér þingmennsku þrátt fyrir 
þá niðurstöðu rannsóknarnefndar-
innar að hann hafi sýnt af sér 

vanrækslu. Röksemdin er á þá 
leið að hann hafi áður sagt af 
sér sem ráðherra og hafi síðan 
hlotið góðan stuðning í prófkjöri 
og kosningum. En hvers vegna 
hættir Björgvin þá sem þing-

flokksformaður? 
bergsteinn@frettabladid.is

Undanfarið hafa ýmsir, þ.á m. Fréttablað-
ið og hagdeild ASÍ, haft uppi stór orð 

um kostnað þjóðarinnar af því að ekki hafi 
verið gengið strax að kröfum viðsemjenda 
í Icesave-deilunni og af því að ríkið hafi 
ekki lagt stórfé úr vasa skattgreiðenda í 
ýmiss konar „atvinnuskapandi framkvæmd-
ir“. Útreikningarnir snúast um mismun á 
landsframleiðslu til mislangrar framtíðar 
með eða án þeirra greiðslna eða fram-
kvæmda sem talsmennirnir vilja að gangi 
fram. Mismunurinn er síðan metinn sem tap 
þjóðarinnar.

Það sem reiknimeistararnir gleyma er að 
grundvallarmunur er á umsvifum og arði. 
Dragist velta fyrirtækis saman um 10% 
leiðir það vitanlega ekki af sér tap upp á 
10%. Enn fráleitara er að gera ráð fyrir að 
samdrátturinn leiði af sér 10% tap árlega 
um alla framtíð líkt og sumir hafa haldið 
fram: Sé landsframleiðsla keyrð upp með 
handafli eitt árið verður hún minni sem því 
munar árið eftir.

Landsframleiðsla mælir ekki arðsemi 
heldur einungis umsvif í hagkerfinu. Því er 
rangt að telja breytingar á landsframleiðslu 
til hagnaðar eða taps. Stundum eru umsvif 
mikil en arðsemi engin. Þá mælist aukning 
í landsframleiðslu, en hún er innistæðulaus 

vegna þess að fjárfestingarnar sem byggt 
er á eru óarðbærar. Þetta á gjarna við um 
verkefni sem grundvallast á að misnota fé 
skattgreiðenda að þeim forspurðum líkt og 
þau sem hagdeild ASÍ og Fréttablaðinu virð-
ist nú mest umhugað um að koma á koppinn.

En stundum breytist líka landsfram-
leiðsla vegna breyttra lífshátta. Þegar hús-
mæður hætta t.d. að elda mat og prjóna 
eykst landsframleiðsla vegna þess að pen-
ingaleg viðskipti í hagkerfinu aukast. Þegar 
prjónaskapur og heimamatseld eykst hins 
vegar, eins og gerðist eftir hrun, dregur 
það úr landsframleiðslu. Kannski Frétta-
blaðið og ASÍ geri okkur grein fyrir stór-
felldum kostnaði þjóðarinnar af öllum 
óprjónuðum lopapeysum og ósoðnu slátri 
framtíðarinnar?

Mergur málsins er að landsframleiðsla er 
mælikvarði á umsvif í hagkerfinu og þróun 
þeirra og breytingar á henni geta átt sér 
ýmsar orsakir. Því fer fjarri að beint sam-
hengi sé milli landsframleiðslu og arðsemi 
í hagkerfinu. Þess vegna er fráleitt að nota 
breytingar á landsframleiðslu sem mæli-
kvarða á kostnað eða ávinning af pólitísk-
um ákvörðunum. Slíkt gerir enginn alvöru 
fræðimaður og enginn fjölmiðill sem vill 
láta taka sig alvarlega.

Hvað kosta lopapeysurnar?

Þorsteinn 
Siglaugsson 
hagfræðingur

S
kýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið er 
harðari áfellisdómur yfir íslenzku stjórnkerfi, viðskiptalífi 
og samfélagi en margir væntu. Niðurstöður nefndarinn-
ar eru skýrar, gagnrýnin beitt og sumar upplýsingarnar, 
sem skýrslan dregur fram í dagsljósið, þess eðlis að hinn 

almenni lesandi sýpur hveljur.
Nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að þrír ráðherrar í ríkis-

stjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hafi vanrækt starfs-
skyldur sínar, einkum með því að bregðast ekki með viðeigandi 
hætti við aðsteðjandi hættu á bankahruni. Hún telur sömuleiðis að 
fyrrverandi bankastjórar Seðlabankans og fyrrverandi forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins hafi sýnt af sér vanrækslu í starfi.

Lýsingarnar á samskiptaleysi, persónulegri óvild manna á milli 
og fálmkenndum vinnubrögðum mánuðina fyrir hrun bera hvorki 
íslenzkri stjórnsýslu né pólitík fagurt vitni. Einna hörðust er gagn-
rýnin á vinnubrögðin við yfirtöku ríkisins á Glitni. Um hana segir 
nefndin að vinnubrögðin hafi verið „ótæk“: „Þau voru á engan hátt í 

samræmi við það hvernig þjóðir 
með þróaða fjármálamarkaði og 
stjórnsýslu haga almennt starfs-
háttum sínum.“ Þetta er kurteis-
leg aðferð til að segja að Ísland 
hafi hagað sér eins og þau ríki, 
sem stundum eru kölluð banana-
lýðveldi.

Fleiri rök má finna í skýrsl-
unni fyrir þeirri samlíkingu. Undir lokin réðu stjórnkerfið og 
eftirlitsstofnanirnar ekkert við það skrímsli, sem auðmenn landsins 
höfðu skapað. Tækifærin til að hefta vöxt bankakerfisins höfðu farið 
forgörðum og undir lokin áttu stjórnmálamennirnir ekki annan kost 
en að spila með; ekki var hægt að taka áhættuna af því að kerfið 
eða hluti þess félli. Fjölmiðlar reyndust ekki aðhaldshlutverki sínu 
vaxnir; voru of veikburða og samdauna fögnuðinum yfir því, sem að 
minnsta kosti á yfirborðinu virtist fádæma velgengni bankanna.

Þeir stjórnmála- og embættismenn, sem hafa nú hendur sínar 
að verja, geta vísað til þess að upphafið að hruninu lá í ákvörðun-
um eigenda og stjórnenda bankanna. Þeir misnotuðu herfilega það 
frelsi, sem þeim hafði verið fengið. Stórir eigendur bankanna, til 
að mynda Baugsveldið, Björgólfsfeðgar og Exista, höfðu óeðlilegan 
aðgang að lánsfé bankanna. Bankarnir beittu blekkingum gagnvart 
eftirlitsstofnunum og reyndu að breiða yfir hvernig farið var á svig 
við reglur um áhættustýringu, sem áttu að vernda bankana sjálfa.

Stjórnmálamennirnir eru þó ekki saklausir af því að skrímslið 
varð til. Þau mistök sem voru gerð við einkavæðingu ríkisbankanna 
með því að afhenda þá „kjölfestufjárfestum“ stuðluðu þannig að því 
að einstakar viðskiptablokkir náðu taki á öllum bönkunum.

Rannsóknarnefndin hefur vísað mörgum málum úr bankakerfinu 
til saksóknara. Alþingi þarf að taka ákvörðun um hvort fyrrverandi 
ráðherrum verður stefnt fyrir Landsdóm. Hugsanlega verða höfð-
uð fleiri skaðabótamál á hendur einstaklingum, sem tóku ákvarð-
anir sem kostað hafa fyrirtæki og almenning háar fjárhæðir. Að 
sjálfsögðu er mikilvægt að menn taki afleiðingum gerða sinna. 
Mikilvægast er þó að íslenzkt samfélag í heild dragi nauðsynlegan 
lærdóm af niðurstöðum skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Að við 
gerum það sem gera þarf til að Ísland standi undir nafni sem þróað, 
vestrænt lýðræðisríki. 

Rannsóknarskýrslan er áfellisdómur.

Bananalýðveldið

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Í ágústmánuði árið 1988, komu 
hingað til lands sextán styrk-

þegar frá Kellogg Foundation í 
Bandaríkjunum, fjórtán konur 
og tveir karlar. Hópurinn kaus 
að nota hluta af styrknum til að 
koma til Íslands, hitta íslenskt 
áhrifafólk á ýmsum sviðum og 
kynna sér viðhorf þess og feril. 
Einkum þó íslenskra kvenna í 
stjórnmálum og öðrum áhrifa-
stöðum. 

Ein úr hópnum, prófessor í 
læknisfræði við Yale-háskóla í 
New Haven, hafði samband við 
vinkonu sína hér á landi sem 
undirbjó og skipulagði þessa 
þriggja daga heimsókn, sem 
tókst í alla staði mjög vel. Meðal 
annars áttu þær fund með for-
seta Íslands, Vigdísi Finnboga-
dóttur. Hún spjallaði við þær um 
landi og þjóð, sagði sögur af lífi 
hennar fyrr og síðar, um sjósókn 
og sjómenn, baðstofur og land-
búnaði, fornritin og mikilvægi 
tungunnar.

Þær komu út af þessum fundi 
upptendraðar, og ein þeirra sagði 
með áherslu: „If we had monar-
chy in America, we would make 
her queen, and let her rule for-
ever!“ 

Góð gjöf
Vigdís Finnbogadóttir nýtur 
virðingar og vinarhlýju hvar 
sem hún kemur. Ekki aðeins 
fyrir árin í embætti forseta og 
störf sín á alþjóðavettvangi, 
heldur fyrir það sem hún er. Hún 
sjálf. Hún er líka óþreytandi í 
ræktuninni. Hún ræktar, jörð-
ina, þekkinguna, vináttuna og 
tungumálið. Vigdís veit að gjafir 

geta verið með ýmsu móti. Orð 
geta til dæmis glatt og lifað leng-
ur en margt annað. 

Árið 1988 sat ég í rútu á 
Álandseyjum ásamt fleiri Íslend-
ingum í kynnisferð um eyjuna. 
Forseti þingsins í Mariehamn 
stóð fremst í rútunni, lýsti því 
sem fyrir augun bar og ræddi 
við hópinn. Sagði okkur meðal 
annars að forseti Íslands hefði 
heimsótt Álandseyjar og það 
gleymdi enginn þeirri heimsókn. 
Í ræðu sinni hefði Vigdís Finn-
bogadóttir meðal annars sagt 

eitthvað á þá leið að ef maður 
legði saman það besta í Íslend-
ingi og það besta í Finna, væri 
útkoman Álendingur!“ Þessi orð 
fyrnast ekki. 

Rútuferðin var afar áhuga-
verð. Þarna er eyþjóð, um það bil 
tíu sinnum fámennari en við, en 
sjálfstæð og er nú aðili að ESB. 
Þegar okkur voru sýnd mann-
virki og framkvæmdir, var það 
með sama stolti og drýldni og 
býr í okkur.

Eins og í sjónhending skynjaði 
maður hvernig útlendingar frá 
milljónaþjóðum upplifa Ísland og 
Íslendinga.

Þjóðargersemi
Vigdís Finnbogadóttir er í raun 
og sannleika þjóðargersemi. Hún 
hefur ekki endilega verið óum-
deild, frekar en aðrir sem veigur 
er í, en næstum því. 

Þessi kona sem hefur til að 
bera fágæta reisn og styrk, gerir 

þjóð sína stærri. Bæði í eigin 
augum og annarra. Ekki bara í 
dag, heldur um alla framtíð, eins 
og ameríska konan sagði. Glæsi-
leg með æskubirtu í svip og sinni, 
og glampa í augum , rétt eins og 
þegar hún stóð í íslenska prjóna-
kjólnum á svölunum um árið 
meðan fólk streymdi að til að 
samgleðjast fyrstu konunni sem 
kosin var forseti.

Þegar hún gaf ekki lengur kost 
á sér í embættið og flutti frá 
Bessastöðum, var lengi talað um 
hana sem Vigdísi forseta í dag-

legu tali. Sjálfri fannst mér að 
vegna sambands hennar og þjóð-
arinnar, væri við hæfi að það 
héldi áfram. Að hún væri kölluð 
Vigdís forseti, rétt eins og Jón 
forseti. En núna finnst mér lang-
flottast að nafnið hennar eitt er 
nóg. Það er bara ein Vigdís, þó að 
margar heiti þessu nafni. 

Allar þjóðir, smáar og stórar, 
samsama sig með bestu lista-
mönnum sínum, afreksfólki og 
virtum leiðtogum. Það upphef-
ur sig með því að minna á þessa 
samlanda sína. Þess vegna er 
þetta fólk bæði dýrmætt fyrir 
list sína og okkar sjálfsmat. Við 
erum ágætlega sett með góða 
listamenn, en það er ekki mikið 
um leiðtoga á stjórnmálasvið-
inu þessa dagana sem gera mann 
stoltan og sjálfumglaðan. 

Og ég segi það satt, að mikið er 
ég þakklát fyrir að Vigdís Finn-
bogadóttir er til – og að hún er 
Íslendingur.

Hún ræktar, jörðina, þekking-
una, vináttuna og tungumálið. 
Vigdís veit að gjafir geta verið 

með ýmsu móti. Orð geta til dæmis glatt og 
lifað lengur en margt annað. 

Hver er svona 
lítil og sæt?
Ótrúlega lítil og nett Dell 
Inspiron Mini

Innifalið:
Netfrelsi frá Vodafone
Innbyggt 3G netkort
5 GB gagnamagn innifalið í 1 mán.

0 kr. útborgun
og 6.990 kr. á mán. í 12 mán.
eða 79.990 kr. staðgreitt.

Nánari upplýsingar á vodafone.is  
og í síma 1414.

Einstök kona 

Þessi ofangreindu matsfyrirtæki 
gefa skuldabréfum, fjármála-

afurðum, fyrirtækjum, bönkum 
,ríkjum o.s.frv. matseinkunnir. Öll 
þessi matsfyrirtæki eiga sameigin-
legt að vera rekinn fyrir hámarks-
ávöxtun hluthafa sinna og eru 
hlutafélög á almennum hlutabréfa-
markaði. Moody´s Corp er skráð á 
New York Stock Exchange (NYSE). 
Standard & Poors er partur af 
McGraw Hill Companies, útgáf-
urisans sem gefur m.a. út Busin-
essWeek. McGraw Hill er einnig 
skráð á New York Stock Exchange 
(NYSE). Fitch Ratings er í meiri-
hluta eigu Fimalacs, sem er skráð 
á kauphöllina í París.

Hvernig vinna þessi mats-
fyrirtæki og fyrir hverja? Mats-
fyrirtækin vinna eftir pöntunum, 
þ.a.l. fyrir alla sem vilja kaupa sér 
mat eða eikunn á einhverju. Þessi 
matsfyrirtæki leggja einkunnir á 

þjóðir og sjálfstæð ríki. Hver borg-
ar fyrir það? Bankarnir okkar þrír 
sem fóru rúllandi á hausinn í októ-
ber 2008 voru með öll þessi fyrir-
tæki í vinnu og borguðu mats-
fyrirtækjunum þremur hundruð 
milljóna á ári undanfarin ár, fyrir 
góðar einkunnir. Af hverju vöruðu 
ekki þessi fyrirtæki heimsbyggð-
ina við þessum íslensku bönkum í 
tæka tíð? Gaman væri að fá að sjá 
sundurliðaðan reikning frá þeim 
fyrir íslensku bankana undanfarin 
5 ár. Þessi þrjú matsfyrirtæki vinna 
fyrir OECD, ESB og öll lönd innan 
ESB. Einnig vinna öll matsfyrirtæk-
in fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. 

Þannig að nú getur hverjum 
sýnst hvað í samskiptum okkar 
við þessi fyrirtæki. Einnig verð 
ég að benda á, að þessi sömu fyr-
irtæki eru ráðin til þess að gefa 
einkunnir og eða mat á lánshæfni 
á nýjum útgáfum hjá bönkum og 
verðbréfafyrirtækjum á skulda-
bréfum og öðrum verðbréfum sem 
bankar fara með í sölu. Þegar það 
er gert er, þá er kostnaðurinn iðu-
lega settur inn í verðið og kúnn-
inn situr uppi með kostnaðinn, án 
þess þó að vita af því. Ef bönkum 
var bent á af matsfyrirtækjunum 

að viðkomandi útgáfa væri hugsan-
lega of áhættusöm geta bankarn-
ir keypt sér tryggingu hjá hinum 
ýmsu tryggingarfyrirtækjum sem 
selja slíka tryggingu og áhættan er 
minnkuð. Einnig er bönkum boðið 
að kaupa alls konar aukadót eins 
og rannsóknarvinnu, gagnabanka-
þjónustu, tölvuforrit og aðrar upp-
lýsingar á uppsprengdu verði. 
þetta er kallað í bankaheiminum 
„soft money“ sem útleggst á góðri 
íslensku mútur.

Í dag er lánshæfismat þjóðar-
innar lágt og þá eigum við að nota 
tækifærið og kaupa upp skuldir 
okkar erlendis á djúpum afslætti. 
Ef að stjórnvöld aftur á móti hafa 
miklar áhyggjur af lánshæfismati 
íslensku þjóðarinnar, vil ég benda 
þeim á að panta fund hjá þessum 
matsfyrirtækjum og byrja að borga 
fyrir góðar einkunnir ef þeir kæra 
sig um. Moody´s, S&P og Fitch Rat-
ings myndu koma með fyrstu flug-
vél, því þeir hafa jú misst eitthvað 
úr aski sínum. 

Meginreglan er sú, að sá sem 
hefur bestu glærugerðarmennina 
og stærsta efnahagsreikninginn 
fær hæstu einkunn eins og gamla 
Kaupþing.

Fitch, Moody‘s og
Standard & Poors

Jónína 
Michaelsdóttir
Blaðamaður

Í DAG

Guðmundur Franklín 
Jónsson 
Kaupsýslumaður

Matseinkunnir fyrirtækja
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Allt sem þú þarft…
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RÚNAR JÚLÍUSSON FÆDDIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1945.

„Ég hef margoft fengið til-
boð um að fara í framboð 
en jafnoft hef ég sagt nei. 

Ég kann betur við mig í tón-
listinni þar sem umhverfið 

er þægilegra.“

Guðmundur Rúnar Júlíusson 
var einn dáðasti tónlistar-
maður þjóðarinnar frá því 

hann steig á svið með Hljóm-
um 1963 og þar til hann lést í 

lok árs 2008.

Málþing sem fjallar um opinn aðgang að vísindalegum upp-
lýsingum verður haldið í fyrirlestrarsal Þjóðarbókhlöðu 
klukkan 15.00 í dag. Málþingið er haldið á vegum áhuga-
hóps um málefnið og Áslaug Agnarsdóttir, sviðsstjóri þjón-
ustusviðs Landsbókasafns Íslands, er ein þeirra sem standa 
að hópnum.

„Með hugtakinu opnum aðgangi er átt við að afrakstur 
vísindastarfs, sem kostað er af opinberu fé, sé aðgengilegur 
öllum. Er þar um að ræða rannsóknir sem unnar eru fyrir fé 
háskóla af starfsmönnum háskóla eða þá þeirra sem hljóta 
styrki úr opinberum rannsóknar- eða samkeppnisjóðum,“ 
segir Áslaug. 

Baráttan fyrir opnum aðgangi er ekki síst til komin að 
hennar sögn vegna þess að í seinni tíð, eftir að efni fór að 
birtast í auknum mæli rafrænt, hafi það reynst bókasöfn-
um afar dýrt að kaupa aðgang að efninu. „Bókasöfn hafa 
til dæmis alltaf unnið að því að kaupa efni og afla heimilda 
fyrir þá sem til þeirra leita en eftir að kostnaðurinn jókst 
svo gífurlega fóru ýmis verkefni af stað sem miðuðu að því 
að gera efnið aðgengilegt með eins litlum tilkostnaði og hægt 
væri. Get ég þar nefnt sem dæmi verkefni sem við höfum 
umsjón með hér á Landsbókasafni fyrir hönd menntamála-
ráðuneytis – að kaupa landsaðgang að rafrænum gagnasöfn-
um og tímaritum – sem notendur hafa svo ókeypis aðgang að 
á hvar.is. Þessi aðgangur kostar nú rúmlega hundrað millj-
ónir á ári. Til móts við þetta hefur sprottið upp hreyfing sem 
byrjaði árið 2001 í Búdapest, þar sem yfirlýsing um opinn 
aðgang var samþykkt.“

Umræða um opinn aðgang hefur verið ofarlega á baugi í 
háskólasamfélögum um allan heim en á Íslandi hefur doði 
ríkt hvað málefnið varðar að sögn Áslaugar. „Okkar mark-
mið er að kynna þetta hugtak og fá sem flesta til að styðja 
við opinn aðgang, meðal annars með því að fá íslensku 
háskólana og aðra þá sem veita rannsóknarstyrki, svo sem 
Rannís, til að mynda sér stefnu um opinn aðgang, líkt og 
gert hefur verið víða erlendis, til dæmis í mörgum rann-
sóknarráðum og háskólum á Norðurlöndum, svo sem í Kaup-
mannahöfn, Bergen, Stokkhólmi og Helsinki og í Bandaríkj-
unum, meðal annars í Harvard-háskóla, MIT og Stanford.“

Vefsíðan openaccess.is hefur verið sett upp af hópnum til 
upplýsinga um málefnið og tvær leiðir kynntar sem hægt 
er að fara til að birta efni í opnum aðgangi. „Annars vegar 
er það græn leið svokölluð, þar sem efnið er birt í varð-
veislusafni þeirrar stofnunar sem viðkomandi starfar hjá, 
og svo er það hin aðgerðin, þar sem greinin er gefin út í 
opnum aðgangi með leyfi útgefandans. Slík leið er kölluð 
gullna leiðin.“

Einn helsti sérfræðingur heims í opnum aðgangi, Peter 
Suber, frá Harvard-háskóla, er fyrirlesari á málþinginu. 
„Opinn aðgangur kemur öllum til góða. Bæði hefur hann í 
för með sér að rannsóknir og rannsóknarniðurstöður verða 
sýnilegri og jafnframt geta rannsakendur kynnt sér það 
sem áður hefur birst um sama efni og öðlast yfirgripsmeiri 
þekkingu á tilteknu sviði.“ juliam@frettabladid.is

MÁLÞING:  AÐGANGUR AÐ UPPLÝSINGUM 

Viljum stuðning 
við málefnið

MIKILVÆGT FYRIR ALLA „Með hugtakinu opnum aðgangi er átt við að 
afrakstur vísindastarfs, sem kostað er af opinberu fé, sé aðgengilegt 
öllum,“ segir Áslaug Agnarsdóttir, sviðsstjóri þjónustusviðs Landsbóka-
safns Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Móðir mín, tengdamóðir og amma,

María Skúladóttir,
síðast til heimilis að Skjóli, 
Kleppsvegi 64,

lést laugardaginn 10. apríl.

Fyrir hönd aðstandenda,

Birgir Óttar Ríkharðsson.

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

Ásgeirs Hallssonar,
Hvassaleiti 101, Reykjavík,

og heiðruðu minningu hans. Sérstakar þakkir til starfs-
fólks Droplaugarstaða fyrir frábæra umönnun.

Margrét Halldóra Sveinsdóttir
Guðný Ásgeirsdóttir Stäuble   Markus Stäuble
Ásgeir Ásgeirsson     Ingibjörg Ýr Pálmadóttir
og fjölskyldur.

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Aðalsteinn Einarsson, 

til heimilis að Miðtúni 1, Seyðisfirði, lést á heimili 
sínu þann 5. apríl síðastliðinn. Jarðsungið verður frá 
Seyðisfjarðarkirkju laugardaginn 17. apríl kl. 14.00.

Jónbjört Aðalsteinsdóttir  Snorri Jónsson
Einar Aðalsteinsson   Hugrún Guðmundsdóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginkona, móðir, systir og 
mágkona,

Borghildur Magnúsdóttir, 
Þingvallastræti 2, Akureyri,

andaðist á heimili sínu 10. apríl sl. Útför hennar fer fram í  
Akureyrarkirkju mánudaginn 19. apríl nk. kl. 13.30.

Gísli Gunnlaugsson
Jóhanna María Gísladóttir
Jakob Frímann Magnússon        Birna Rún Gísladóttir

Okkar innilegustu þakkir til allra 
þeirra sem sýndu okkur samúð og hlý-
hug við andlát og útför ástkærs föður 
okkar, tengdaföður og afa,

Páls Ólafssonar,
bónda, Brautarholti, Kjalarnesi.

Guðrún Pálsdóttir   Sveinn G. Segatta
Ásta Pálsdóttir   Gunnar Páll Pálsson
Þórdís Pálsdóttir
Ingibjörg Pálsdóttir
Bjarni Pálsson
Ólöf Hildur Pálsdóttir  Sigurður V. Guðjónsson
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Hjörleifur Guðnason,
Gullsmára 9 í Kópvogi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi föstudaginn 9. apríl.
Útförin verður auglýst nánar síðar.

Margrét Hjörleifsdóttir          Eiríkur Ólafsson
Elín Hjörleifsdóttir           Sumarliði Aðalsteinsson
Guðni Hjörleifsson           Sigríður Margrét Vigfúsdóttir
Ingólfur Hjörleifsson           Steinunn Jónsdóttir
og systkinabörn og fjölskyldur þeirra.

Ástkær sonur okkar, stjúpsonur, bróðir 
og frændi,

Sigursteinn Olgeirsson,
Skólabraut 10, Seltjarnarnes,

andaðist á heimili sínu 6. apríl síðastliðinn. Útförin fer 
fram í Fossvogskapellu föstudaginn 16. apríl kl. 11.00 
að undangenginni kistulagningu kl. 10.30. Þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Hjálpræðisherinn. 

Svanborg Sigursteinsdóttir og fjölskylda,
Helga Olgeirsdóttir og fjölskylda,
Brynja Olgeirsdóttir og fjölskylda.

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

Stefanía A. Jónsdóttir,
Herjólfsgötu 36,
Hafnarfirði,

lést á St. Jósefsspítala 10. apríl.

Jón Guðmundsson
Guðmundur Geir Jónsson   Sigríður B. Eggertsdóttir
Jón Eggert Guðmundsson  
Jóhannes Geir Guðmundsson   Pamela Perez
Björgvin Guðmundsson
og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri sonur, bróðir, mágur og 
frændi.

Leifur Gunnarsson,
Huldulandi 3, Reykjavík,

varð bráðkvaddur á heimili sínu þann 4. apríl.
Jarðsungið verður frá Hjallakirkju í Kópavogi, föstu-
daginn 16. apríl kl. 13.00.

Hildur Kristinsdóttir
Guðríður Gunnarsdóttir  Björn Ólafsson
Gunnar Már Gíslason
Gabríel Már Gunnarsson.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á Hjartavernd.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Brynhildur Pálsdóttir, 
Sléttuvegi 11, áður Safamýri 21, 

sem lést þann 8. apríl á líknardeild Landakotsspítala, 
verður jarðsungin frá Áskirkju miðvikudaginn 14. apríl 
kl. 11. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim 
sem vildu minnast hennar er bent á líknarfélög. 

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Sigríður, Ragnhildur og Brynhildur Benediktsdætur. 
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Elskulegur eiginmaður minn, sonur, 
faðir, tengdafaðir og afi,

Björn Ragnarsson 
frá Garðakoti,
húsvörður, Miðleiti 5-7,
Reykjavík,

andaðist á heimili sínu föstudaginn 9. apríl. Útförin fer 
fram frá Sauðárkrókskirkju laugardaginn 24. apríl 
kl. 14.00.

Jóna Bergsdóttir
Oddný Egilsdóttir

Bergur Aðalsteinsson  Svanbjörg Gróa Hinriksdóttir
Ragnar Björnsson   Joanne David
Árni Björnsson   Sigríður Hinriksdóttir
Ingibjörg Anna Björnsdóttir
Hólmfríður Björnsdóttir  Jón Grétar Heiðarsson

og barnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur vináttu og hlýhug við frá-
fall og útför okkar yndislega

Konráðs Davíðs 
Þorvaldssonar.

sérstakar þakkir viljum við senda starfsfólki líknardeild-
ar Landspítalans í Kópavogi og öllum þeim læknum og 
hjúkrunarfólki sem komu að umönnun hans.  

Arna Björk Þorkelsdóttir
Konráð Pétur Konráðsson
Halldóra Konráðsdóttir           Þorvaldur Þ. Sigurbjörnsson
Tómas Páll Þorvaldsson          Edda Þuríður Hauksdóttir
Rakel Elísabet Tómasdóttir
Guðrún Pétursdóttir               Þorkell Þorsteinsson
Guðrún Halldórsdóttir            Sigurbjörn Tómasson
Páldís Eyjólfs

Okkar elskulegi

Gunnar Guðvarðarson
loftskeytamaður,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi mánudag-
inn 29. mars. Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk 
hins látna. Þökkum starfsfólki líknardeildar frábæra 
umönnun. Sérstakar þakkir til Rósu Kristjánsdóttur 
djákna sem ávallt var til staðar í veikindum hans fyrr 
og nú. Blóm eru vinsamlega afþökkuð, en þeim sem 
vilja heiðra minningu hans er bent á Hjartaheill. 

Þökkum auðsýnda samúð.
Fjölskyldan þín.

Hjartkær vinur minn, faðir okkar og 
bróðir,

Sigurjón Hafnfjörð 
Siggeirsson,

verður jarðsunginn frá Áskirkju fimmtudaginn 
15. apríl kl. 15.00.

Erna Lárusdóttir
Björn Steinar Sigurjónsson  Rebekka Jórmundsdóttir
Snædís Edda Sigurjónsdóttir
Runólfur Einarsson   Þórunn Unnsteinsdóttir
Arnar Þór Jónsson   Sonja Garðarsdóttir
Rúnar Eiríkur Siggeirsson  Valgerður Sigurðardóttir
Olga Soffía Siggeirsdóttir  Hafsteinn Sigurðarsson
Sævar Siggeirsson   Sigríður Arna Arnþórsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug vegna 
andláts og við útför okkar ástkæra 

Jóns Ingva Sveinssonar, 
Skarðshlíð 17, Akureyri.

Sérstakar þakkir til heimahlynningar á Akureyri.  
Guð blessi ykkur öll.

Jarþrúður Sveinsdóttir
Pétur Á. Jónsson   Guðrún O. Kristjánsdóttir
Margrét S. Jónsdóttir  Arnar Þorbjörnsson
Sveinn Kr. Jónsson
Aðalgeir A. Jónsson   Inga S. Arnardóttir
Barnabörn, langafadrengur
Aðalheiður Björgvinsdóttir

Móðir okkar, amma, langamma og 
langalangamma,

Sigurbjörg Jósíasdóttir,
Þórufelli 14, Reykjavík,

lést 23. mars á Landakotsspítala. Útför hefur farið fram 
í kyrrþey. Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og vinarhug við fráfall hennar.

Þröstur Valdimarsson, Ágústa Kolbrún Sigfúsdóttir,
Pétur Ævar Óskarsson, Unnur Melberg Sigurgísladóttir,
Guðný Ósk Óskarsdóttir,  
Stefán Agnar Óskarsson, Ása Jónsdóttir,
Ingibjörg Ósk Óskarsdóttir, Hörður Smári Hákonarsson,
og aðrir afkomendur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og 
amma

Guðrún Theodóra 
Sigurðardóttir,
sálfræðingur

sem lést 1. apríl, verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík miðvikudaginn 14. apríl klukkan 15:00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á að láta 
Barnaspítala Hringsins og Líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi njóta þess.

Sigríður Steinunn Stephensen
Eiríkur Stephensen Arndís Hrönn Egilsdóttir
Sigurður Sverrir Stephensen
Þórhildur, Ólafur Sverrir, Iðunn, Úlfhildur Júlía

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

Adda Valgerður 
Þorsteinsdóttir
frá Hólmavík,
Hraunbæ 103, Reykjavík,

lést þriðudaginn 6. apríl á Landspítalanum í Fossvogi.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju fimmtudaginnn 
15. apríl kl. 15.00.

Jónatan Sigurðsson
Vilborg Birgisdóttir    Unnsteinn Marvinsson
Eygló Birgisdóttir    Auðunn Leifsson
Sigurbjörg Birgisdóttir   Arnar Tryggvason
Steinlaug Birgisdóttir   Eyjólfur Ólafsson
börn og barnabörn.

Tilkynningar um merkis atburði, 
stórafmæli og útfarir má senda á netfangið 

timamot@frettabladid.is. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og dóttir,

Nína Antonsdóttir,
Blikahöfða 5, Mosfellsbæ,

lést á líknardeild Landspítalans fimmtudaginn 8. 
apríl. Útför fer fram föstudaginn 16. apríl kl. 15 frá 
Lágafellskirkju Mosfellsbæ.

Fyrir hönd aðstandenda,

Anton Gunnar Gunnlaugsson    Guðný Jóna Valgeirsdóttir
Ragnar Þór og Bjarki Már Antonssynir
Sif Gunnarsdóttir
Jenný Jónsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi, 

Jakob Svavar Bjarnason,
Miðtúni, Hvammstanga, 

lést 30. mars. Útförin fer fram frá Hvammstangakirkju 
föstudaginn 16. apríl kl. 15.00. Blóm og kransar vin-
samlegast afþakkaðir.

Ingvar Helgi Jakobsson   Kristín Einarsdóttir
Ingibjörg Halldóra Jakobsdóttir  Oddur C. G. Hjaltason
Ólafur Jakobsson    Geirlaug G. Björnsdóttir
Bjarni Viðar Jakobsson   Bergþóra Arnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Jón Gunnar Sigurðsson,

lést á Hrafnistu í Reykjavík laugardaginn 10. apríl.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 16. 
apríl kl. 13.00.

Guðrún Jónsdóttir         Stefán Pálsson
Ólöf Jónsdóttir         Viðar Sigurjónsson
Auður Jónsdóttir     Kristinn H. Þorsteinsson
Ólafur Th. Jónsson  Hildur Hansen
Geir Hafsteinn Jónsson     Mette Helsted Frandsen
afabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Unnur Helga Möller,
Siglufirði,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar 8. apríl.  
Útförin fer fram frá Siglufjarðarkirkju laugardaginn 
17. apríl klukkan 14.    

Björgvin Jónsson  Halldóra Pétursdóttir
Steinunn Jónsdóttir   Freyr Sigurðsson
Brynja Jónsdóttir   Hallgrímur Jónsson
Salbjörg Jónsdóttir   Sigurður Vilmundsson
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Unnur Helga Möller,
Siglufirði,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar 8. apríl.  
Útförin fer fram frá Siglufjarðarkirkju laugardaginn 
17. apríl klukkan 14.    

Björgvin Jónsson  Halldóra Pétursdóttir
Steinunn Jónsdóttir   Freyr Sigurðsson
Brynja Jónsdóttir   Hallgrímur Jónsson
Salbjörg Jónsdóttir   Sigurður Vilmundsson
ömmubörn og langömmubörn.

Auglýsingar sendist á 

auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 512 5000.
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BAKÞANKAR 
Hólmfríður 

Helga 
Sigurðardóttir

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvar er 
ég?

Þú ert komin 
til Hypofysiu 
Fríða mín. 
Velkomin!

Jahérna! 
Sniglar 

útum allt!
Alveg róleg 
litla mín.

Það 
vaxa 

ávextir á 
trjánum!

Meira 
að segja 
döðlur 

líka! Hér 
getum 

við valið 
um ferska 

og þurrkaða 
ávexti!

En smá 
vanda-

mál með 
sveppi?

Já, en ekki 
eftir að ég 
fór að þvo 

mér...
Ah! 

Þannig 
svepp-
ir... það 
er eitt-
hvað af 
þeim.

Stígðu upp 
á, ég keyri 
þig heim. Ekki 

séns.

Ég læt ekki þennan 
lúna hjálm á mig og 
læt keyra mig 

á þessu hættu-
lega tæki!

Eitthvað 
stolt á 
ég eftir.

Nujj, vespa! Við 
elskum vespur!

Það er 
árlega fjár-

öflunin.

Ekki vera 
neikvæður 

Lárus.
SÆLGÆTI?

Eins og 
hvað?

Lottómiða. Ef ég sel 
ekki alla 
16 kass-
ana þá 

verður þú 
að kaupa 

þá!

Af hverju selja þeir ekki 
eitthvað sem gagnast 
foreldrum barna 
á grunnskóla-

aldri?

Er skólinn 
hennar Sollu 
að selja sæl-

gæti?

10. HVER

VINNUR!

Vinningar afhentir í ELKO Lindum. 149 kr/skeytið. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

VILTU
MIÐA?

SENDU  SMS SKEYTIÐ 
ESL VCV

Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ 
MIÐA Á MYNDINA!

FRUMSÝND 16. APRÍL

FULLT AF  GLÆSILEGUM VINNINGUM:
BÍÓMIÐAR - TÖLVULEIKIR

DVD MYNDIR, 
GOS OG MARGT FLEIRA

Í síðustu viku birtist enn ein fréttin, 
byggð á vísindalegum rannsóknum, sem 

staðfestir þá löngu þekktu staðreynd að 
brosmildir, glaðlyndir og jákvæðir lifa 
lengra og betra lífi en annað fólk. Þar sem 
ég stefni að því að verða í hópi þeirra fjör-
gömlu gamalmenna sem slíkar rannsóknir 
byggja á tek ég það nærri mér þegar aðrir 
taka að sér að stytta líf mitt.

ÉG fann í gær hvernig það styttist í annan 
endann, strax meðan á blaðamannafundi 
rannsóknarnefndarinnar stóð. Og ekki 
lengdist það eftir því sem leið á daginn 
og meira súrmeti var dregið upp úr 
hattinum.

Í eðlilegum heimi gæti ég stjórnað þeirri 
pínu sem þessi skýrsla og aðrar frétt-
ir af heimsins böli fá að valda mér. 
Við það að finna lífslöngunina minnka 
hefði ég einfaldlega átt að geta slökkt 
á fréttunum og snúið mér að ein-
hverju uppörvandi. Í þessa reglu er 
kominn alvarlegur brestur, sem ég 
óttast að sé þegar farinn að stytta líf 
okkar flestra. 

ÉG er að tala um Facebook, sam-
félag vina minna og kunningja, 
sem ég verð og vil tilheyra, eða 

verða ella útskúfað úr samfélagi 
mannanna. Þar býr lítill hópur ólíkra 

manneskja sem eiga eitt sameiginlegt. Ef 
þær rekast á einhvern hryllinginn á vafri 
sínu um Netið varpa þær honum umsvifa-
laust inn á síðuna. Sérstaklega virðast 
þær finna hjá sér þörf fyrir að deila með 
öðrum hræðilegum fréttum af ofbeldi á 
börnum. Og allir vinir þeirra fá hrylling-
inn beint í æð, hvort sem þeir kæra sig 
um eða ekki, fyllast sorg eða viðbjóði, og 
halda áfram dagsverkum sínum aðeins 
daprari en þeir voru áður.

MIÐAÐ við vinafjöldann sem margir eiga 
á Facebook þarf ekki stærðfræðiséní til að 
reikna út hvað þessi útbreiðsla böls hefur 
mikil og slæm margföldunaráhrif í för 
með sér. Ég tek þessu sem beinni árás á 
heilsu mína. Ef henni ætti að stúta vildi ég 
frekar að það væri af einlægri sjálfseyð-
ingarhvöt, ekki ágangi annarra. 

NÚ þegar skýrslan er loksins komin taka 
fýlusmitberarnir og samfélagsrýnarnir 
sína rispu. Hamingja okkar hinna hryn-
ur rétt á meðan en rýkur svo upp úr öllu 
valdi á ný þegar við komumst skrefi nær 
því að skilja hrunið eftir í fortíðinni. Og 
þá get ég hætt að pirra mig á pirraða 
fólkinu. Það samræmist nefnilega illa 
draumsýninni af sjálfri mér í hópi glöðu 
gamalmennanna. Sípirraðir eru örugglega 
löngu dauðir um sjötugt og komast aldrei í 
þeirra hóp.

Fýlusmitberinn Facebook
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Mickey Rourke er ekki eins 
og fólk er flest. Hann er 
mikill dýravinur og var víst 
nánast óhuggandi eftir að 
hundurinn hans Loki drapst 
í fyrra. 

Rourke kom meðleikur-
um sínum í Iron Man 2 á 
óvart þegar hann var að 
búa sig undir tilfinninga-
lega erfiða töku. Leikar-
inn dró upp mynd af Loka 

til að ná fram réttu hughrifun-
um. „Hann hélt á myndunum 
og varð nánast á einu auga-
bragði ákaflega sorgmæddur. 
Þetta var alveg ótrúlegt. Ég 

hef aldrei séð neitt þessu 
líkt. Við skemmtum 
okkur samt konung-
lega saman og við 
vorum mjög heppin 
að hafa fengið hann 
til liðs við okkur,“ 
s a g ð i  Ro b er t 
Downey Jr. þegar 
hann var beðinn 
um að útskýra 
þessa hegðun mót-

leikara síns.

Mjúkur Mickey

SAKNAR LOKA Rourke 
nær fram sínum einstaka 
sorgarsvip með því að 
hugsa um Loka, hundinn 
sem hann missti í fyrra.

Leikkonan Elizabeth Taylor er 
trúlofuð samkvæmt fréttum 
bandarískra miðla. Hinn heppni 
heitir Jason Winters og starfar 
sem umboðsmaður í Hollywood. 
Engin dagsetning hefur verið 
ákveðin fyrir brúðkaupið en það 
myndi verða níunda hjónaband 
Taylors.

„Það er ekkert leyndarmál að 
þau hafa lengi verið saman og 
eru ástfangin. Það kemur því 
ekki á óvart að þau hafi opinber-
að trúlofun sína. Núna halda þau 
þessu þó bara fyrir sig,“ segir 
heimildarmaður US Magazine.

Jason Winters, sem er 49 ára, 
gerðist nýlega umboðsmaður 

Janet Jackson. Hann yrði átt-
undi eiginmaður hinnar 78 ára 
gömlu Liz Taylor þar sem hún 
giftist Richard Burton tvisvar. 
Þau skötuhjúin kynntust í gegn-
um poppstjörnuna Michael Jack-
son og hafa verið vinir um langt 
árabil. Nú hefur Amor greini-
lega skotið örvum sínum í hjörtu 
þeirra. Liz Taylor hefur verið 
einhleyp síðan hún skildi við 
Larry Fortensky árið 1996.

Níunda hjónaband Liz Taylor

HAMINGJUSÖM Liz Taylor og Jason 
Winters eru trúlofuð.

NORDICPHOTOS/GETTY

Leikarinn Jim Carrey kom sér í 
þó nokkur vandræði þegar hann 
ákvað að tjá sig um framhjáhald 
Tigers Woods á samskiptasíðunni 
Twitter. Fjöldi fólks brást illa við 
þegar Carrey sagði að Elin Nord-
gren, eiginkona Woods, hljóti 
að hafa vitað um framhjáhald 
kylfingsins. 

„Engin eiginkona er það blind 
að þetta hafi getað farið fram hjá 
henni. Hún hlýtur að hafa verið 

viljugur þátttakandi í 
þessari rússíbanareið, 
sama hver ástæðan 
fyrir því hefur verið,“ 
skrifaði Carrey á síðu 
sína. Eftir að fjöldi 

fólks skammaði 
leikarann fyrir 
ummælin reyndi 
hann að slá á 
léttari strengi 
og skrifaði: 
„Þið viljið þá 
væntanlega 
ekki ræða 
um Söndru 
Bullock.“

Carrey tjáir 
sig um Tiger

SAKLAUST GRÍN? 
Jim Carrey vakti 
hörð viðbrögð 
þegar hann tjáði 
sig um eiginkonu 

Tigers Woods á 
Twitter.

Furðufuglinn Courtney Love er 
mikið fyrir að tjá skoðanir sínar 
á alheimsvefnum og nú nýlega 
nýtti hún tæknina til að tjá söng-
konunni Jessicu Simpson aðdáun 
sína. „Ég vona að ég sé ekki að 
segja neitt heimskulegt, en mér 
finnst þú kynþokkafull og hef 
ávallt talið þig vera duglega 
söngkonu sem á betra skilið. En 
af hverju tyggur þú stanslaust 
nikótíntyggjó, þú sem hefur 
aldrei reykt?“ Það kemur líklega 
fáum á óvart að Simpson hefur 
ekki svarað spurningu Love á 
Netinu.

Jessica svarar 
ekki Love

SVARAR EKKI Jessica Simpson hefur 
ekki svarað undarlegum spurningum 
tónlistarkonunnar Courtney Love.

NORDICPHOTOS/GETTY
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„Carell and Fey eru frábært grínpar“„Carell and Fey eru frábært grínpar“
- Hollywood Reporter- Hollywood Reporter

„Carell and Fey eru frábært grínpar“
- Hollywood Reporter
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Clash of the Titans
Leikstjóri: Louis Leterrier

Aðalhlutverk: Sam Worthington, 
Liam Neeson, Ralph Fiennes, 
Gemma Arterton
Goðheimur þeirra Forn-Grikkja 
er ofboðslega heillandi ef ekki 
hreinlega ómótstæðilegur þar 
sem breyskir guðir og mennskir 
tilbiðjendur þeirra eru í endalausu 
brölti og árekstrum í safaríkum og 
hressandi sögum.

Yfirguðinn, Seifur, var mikið 
fyrir að dreifa guðlegu sæði sínu 
á milli dauðlegra lenda og átti því 
alls kyns hálfguðleg afkvæmi úti 
um allar koppagrundir. Í Clash 
of the Titans segir af einum slík-
um, Perseifi, sem er guð í aðra 
ættina en maður í hina. Þessi 
dagfarsprúði fiskimaður æsist 
allur upp þegar undirheimaguðinn 
Hades, bróðir Seifs, kostar fóstur-
fjölskyldu hans lífið og ætlar sér 
barasta að drepa þennan frænda 
sinn. Hvorki meira né minna.

Bægslagangurinn í Hadesi 
er bein afleiðing þess að menn-
irnir hafa ofmetnast svo svaka-
lega að þeir hafa sagt goðunum 
stríð á hendur. Seifur, skapari 
þeirra, hefur leyft óþekktarorm-
unum sínum að komast upp með 
derringinn þar sem hann þrífst 
á ást þeirra. Hinn bitri bróðir 
hans, Hades, nærist hins vegar 
á ótta mannanna og er því meira 
fyrir að refsa hyskinu með því 
að siga á það forynjum þannig að 
íbúar borgarinnar Argosar bíða 
með hjartað í brókunum eftir að 
títaninum Kraken verði sleppt 
lausum.

Kraken þessi er forynja ógurleg 

sem líkist einhverju 
sem Godzilla gæti 
breyst í ef hún dytti í 
sterapott og fengi síðan 
fimm tonn af amfet-
amíni eftir á. Eyði-
leggingarkraft-
urinn er sem 
sagt svakaleg-
ur og enginn 
getur mögu-
lega stöðvað 
skrímslið nema 
hálfguðinn Per-
s e i f u r  s e m 
ætlar að vinna 
allar sínar hetju-
dáðir sem maður 
þar sem hann hafn-
ar guðlegum upp-
runa sínum.

Því miður er því 
nú þannig farið 
í tilfelli Clash of 
the Titans að 
hinn magnaði 
goðaheimur er 
skemmtilegri 
í bókum. Efni-
v iður i nn er 
skotheldur en 
myndin ramb-
ar því miður 
lengst af á 
barmi leið-
inda. Samt 
er engu til 
sparað og 
þv í  má 
segja að 
um stór-
mynd sé 
að ræða en voðalega 
er illa farið með pening-
inn. Þrívíddar-tækni-
brellurnar eru ekki einu 
sinni flottar og ná engan 
veginn að breiða yfir 

hallærislegheitin í samtölum og 
söguþræði. Sá góði maður Liam 
Neeson er sorglega hallærisleg-
ur og Jedi-riddaralegur í hlut-
verki Seifs og Sam Worthington, 
sem virðist vera aðalgæinn um 

þessar mundir eftir Termina-
tor 4 og Avatar, er rétt yfir 
meðallagi.

Þetta er samt ekki alglat-
að og Medúsa er nú allt-
af soldið sexí og loksins 
þegar hún hefur skot-

ið upp sínum skæða 
skrattakolli hress-

i s t  my nd i n 
nokkuð og við 
dembum okkur 
í hressilegt en 

alveg ofboðs-
lega dæmi-
gert loka-
uppgjör 
sem hefði 
verið frá-
bært þrjú-
bíó fyrir 
fjörutíu 
árum en 
gerir lítið 

fyrir bíó-
gesti dags-
ins í dag.

Þórarinn 

Þórarinsson

Niðurstaða: Hér 
er sótt í dásamlegan 

goðsagnaheim Forn-
Grikkja en því miður er 
illa farið með efniviðinn. 

Ljósu punktarnir eru samt fleiri 
en í Troy en mikið óskaplega er 

samt pirrandi þegar Hollywood tekur 
sögur og efni sem er búið að gera 

góðar markaðsrannsóknir á í 
mörg þúsund ár og tekst samt 
að klúðra öllu saman.

Þrívíð goðgá
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HANDBOLTI Dagur Sigurðsson, þjálf-
ari landsliðs Austurríkis, telur 
Ísland hafa verið heppið með drátt 
í undankeppni Evrópumótsins. 
Dregið var í riðla í Serbíu í gær en 
þar mun lokakeppnin verða haldin 
2012.

Tvö efstu liðin munu komast í 
úrslitakeppnina en Ísland er í riðli 
með Austurríki, Þýskalandi og svo 
sigurvegaranum úr undanriðli B. 
Í þeim riðli keppa Lettland, Ítalía, 
Finnland og Georgía.

„Þetta er fínn dráttur fyrir 
Ísland. Ég tel það nokkuð skýrt að 
Þýskaland og Ísland fara áfram upp 
úr þessum riðli. Ég tel að hin liðin 
eigi ekki að geta staðið í vegi fyrir 
því,“ segir Dagur sem vill meina 
að leikur Íslands og Austurrík-
is á síðasta Evrópumóti hafi verið 
einsdæmi. Liðin gerðu þá jafntefli 

í dramatískum leik. „Í tíu leikj-
um gegn Íslandi nær Austurríki 
kannski einum svona leik. Allir sem 
sáu þennan leik á EM vita að það 
var ansi mikill heppnisstimpill á 
honum fyrir Austurríki.“

Dagur metur Ísland sem 
sigurstranglegasta lið riðils-
ins. „Þetta er fínn dráttur fyrir 
Ísland. Ég tel það nokkuð skýrt að 
Þýskaland og Ísland fara áfram upp 
úr þessum riðli. Ég held að hin liðin 
eigi ekki að geta staðið í vegi fyrir 
því. Ég tel Ísland með betra lið en 
Þýskaland. Síðustu tvö ár hafa Þjóð-
verjar ekki verið sannfærandi og 
það eru brotalamir í landsliðsmálun-
um hjá þeim. Það þarf heilmikið að 
gerast hjá þeim svo þeir geti talist 
ein af þessum toppþjóðum. Ísland er 
þó í þeim flokki í dag að mínu mati,“ 
segir Dagur.

Undankeppnin fer af stað í októ-
ber en Dagur reiknar ekki með 

því að vera við stjórnvölinn þá. 
„Minn samningur er bara fram 
á sumar svo ég spái ekkert í 
þetta. Að öllu óbreyttu hætti 
ég með austurríska liðið 
eftir leikina í sumar. Það er 
náttúrulega freistandi að 
mæta Þýskalandi og Íslandi 
en maður verður að horfa á 

þetta með þeim augum að ég 
er með fangið fullt í Berlín. Það 
gengur ekki til lengdar að vera með 
tvö lið að mínu mati,“ segir Dagur 
sem er einnig þjálfari þýska liðsins 
Fuchse Berlin.

Hann mun stýra Austurríki gegn 
Hollandi í sumar í leikjum um að 
komast á heimsmeistaramótið á 
næsta ári og líklegt að það verði 
hans síðustu leikir með liðið.  - egm

sport@frettabladid.is

Dagur Sigurðsson segir að íslenska handboltalandsliðið hafi fengið flottan drátt í undankeppni EM:

Nokkuð skýrt að Ísland mun fara áfram

LÍKLEGA 
AÐ HÆTTA 
Dagur Sig-
urðsson, 
þjálfari 
Austurríks. 
MYND/DIENER

FÓTBOLTI Hólmfríður Magnús-
dóttir var nálægt því að skora í 
sínum fyrsta leik með Philadelp-
hia Independence þegar banda-
ríska kvennadeildin fór af stað í 
fyrrinótt. 

Philadelphia-liðið gerði þá 
markalaust jafntefli á heima-
velli á móti Atlanta Beat en það 
lið þjálfar Gareth O’Sullivan, 
fyrrverandi þjálfari KR og 
Aftureldingar.

Hólmfríður lék allan leikinn 
í stöðu vinstri bakvarðar í leik-
kerfinu 4-3-3. Hólmfríður komst 
tvisvar nálægt því að skora á 
lokamínútum leiksins. Hún átti 
þrumuskot af um 30 metra færi 
í slána á 82. mínútu og sex mín-
útum síðar náði markvörður Atl-
anta að verja frá henni auka-
spyrnu.  - óój

Hólmfríður Magnúsdóttir:

Með sláarskot í 
fyrsta leiknum

ÓGNANDI Hólmfríður Magnúsdóttir lék 
sem vinstri bakvörður.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

> Njarðvík hefur ekki unnið heimaleik í 
úrslitakeppni í þrjú ár

Njarðvíkingar halda áfram að berjast fyrir lífi sínu í 
úrslitakeppni Iceland Express-deild karla þegar þeir 
taka á móti nágrönnum sínum úr Njarðvík í Ljónagryfj-
unni klukkan 19.15 í kvöld. Keflavíkurliðið vantar áfram 
aðeins einn sigur enn til þess að komast í lokaúrslitin 
en Njarðvík tryggir sér oddaleik á fimmtu-
dagskvöld með sigri í kvöld. Njarðvíkingar 
reyna í kvöld að enda fimm leikja taphrinu 
liðsins í Ljónagryfjunni í úrslitakeppninni. 
Njarðvík hefur ekki unnið heimaleik í 
úrslitakeppni síðan í fyrsta leik í loka-
úrslitum 2007.

Skúli Jón Friðgeirsson sýndi á sér nýja hlið á Spáni um helgina 
þegar hann tók upp flautuna og dæmdi æfingaleik milli kvenna-
liða Vals og Grindavíkur. Fjöldi íslenskra liða er í heitari löndum 
um þessar mundir til að undirbúa sig fyrir komandi sumar. KR-
ingar komu heim í gær eftir að hafa dvalið í viku á Spáni.

„Þetta hefur verið virkilega fínt. Veðrið er fínt og vell-
irnir sem við höfum æft á góðir. Það eru fleiri 
íslensk lið hérna og skemmtileg 
stemning verið á hótelinu,“ 
sagði Skúli við Fréttablaðið í 
gær.

Þegar dómara vantaði í leik Vals og Grindavíkur voru 
góð ráð dýr. „Það kom upp umræða á sundlaugarbakk-
anum hver væri best til þess fallinn að taka að sér dóm-
arastarf. Ég var ráðinn í verkið. Freyr [Alexandersson] 
kom að mér og spurði hvort ég gæti tekið þetta að 
mér. Ég gerði það með miklum sóma,“ sagði Skúli 

sem var að dæma sinn fyrsta fótboltaleik.
„Ég er ekki einu sinni með dómararéttindi en þetta er 

frekar einfalt hlutverk og ég var með góða menn með 
mér og þetta gekk vel. 
Stelpurnar voru líka þægar, 
voru ekki mikið að æsa sig. 

Þau vafaatriði sem komu upp 
tækluðum við rétt. Þetta var virkilega 

gott samstarf,“ sagði Skúli en aðstoðardómar-
ar hans í leiknum voru tveir aðrir leikmenn KR, Gunnar 
Kristjánsson og Eggert Rafn Einarsson. Valskonur unnu 
sannfærandi 5-0 sigur.

KR-ingum hefur gengið vel á undirbúningstímabilinu og 
unnu Reykjavíkurmeistaratitilinn á dögunum. Skúli er bjart-
sýnn fyrir komandi tímabil. „Við vonum bara að þetta haldi 
svona áfram fram að móti. Þá ættum við að koma sterkir til 
leiks,“ sagði Skúli Jón.

KR-INGURINN SKÚLI JÓN FRIÐGEIRSSON: DÆMDI ÆFINGALEIK MILLI KVENNALIÐA VALS OG GRINDAVÍKUR 

Stelpurnar voru þægar og æstu sig ekki mikið

FÓTBOLTI Jóhannes Karl Guðjóns-
son hefur verið gerður útlægur 
frá enska liðinu Burnley næstu 
tvær vikurnar eftir að hafa tjáð 
sig um stjóra liðsins, Brian Laws, 
sem hefur ekki gefið íslenska 
miðjumanninum nein tækifæri 
með liðinu.

„Hann er löngu búinn að tapa 
klefanum,“ sagði Jóhannes Karl 
í viðtali við vefsíðuna fotbolti.
net fyrir helgi. „Ég held að allir 
leikmenn séu búnir að missa trú 
á honum. Gengi liðsins segir sig 
sjálft og mér sýnist allt stefna 
niður á við.“

Enskir fjölmiðlar tóku síðan 
ummælin upp og Laws var ekki 
hrifinn. Jóhannes Karl hefur 
verið úti í kuldanum og ekki spil-
að fyrir Burnley síðan Laws tók 
við en liðið er í fallsæti. Burn-
ley vann hins vegar 4-1 sigur á 
Hull um helgina og Laws svaraði 
þá ganrýni Jóhannesar á eftir-
farandi hátt: „Við tökum á þessu 
máli á fagmannlegan hátt, annað 
en leikmaðurinn sjálfur,“ sagði 
Laws. - óój

Jóhannes Karl settur í bann:

Gagnrýndi 
Laws á íslensku

JÓHANNES KARL GUÐJÓNSSON Enskir 
miðlar vakandi.  MYND/AFP

KÖRFUBOLTI KR-ingar unnu sinn 
þriðja sigur í Stykkishólmi á fjór-
um vikum eftir ótrúlega stöðu- og 
varnarbaráttu tveggja öflugra liða 
í Stykkishólmi í gærkvöldi. KR 
vann leikinn 76-72 eftir að hafa 
unnið síðustu sex mínútur leiks-
ins 18-10. Leikurinn einkenndist af 
sterkri vörn, lélegri hittni og bar-
áttu um hvert einasta smáatriði 
sem gat ráðið úrslitum. 

Morgan Lewis var greinilega 
staðráðinn í því að bæta fyrir skot-
in tvö sem klikkuðu á úrslitastund 
í leik þrjú því hann hélt KR-lið-
inu á floti í fyrri hálfleik (17 af 30 
stigum) og kláraði síðan leikinn í 
lokin. 

Morgan Lewis kórónaði frábær-
an leik sinn með því að verja skot 
Sean Burtons á glæsilegan hátt 9 
sekúndum fyrir leikslok og hitti 
síðan úr tveimur vítum sem hann 
fékk í kjölfarið. Morgan klikkaði 
reyndar á öðrum tveimur vítum 
en Fannar Ólafsson tryggði sínum 
mönnum sigurinn. 

Morgan var með 31 stig og 10 
fráköst í leiknum en fékk mikla 
hjálp frá Pavel Ermolinskij sem 
tók yfir leikinn í seinni hálfleikn-
um þar sem hann var með 15 af 16 
stigum sínum. 

„Við kláruðum þennan leik en 
við vorum ekki að gera það um 
daginn. Þá vorum við ekki að setja 
niður mikilvæg skot í lokin en þeir 
gerðu það. Við gerðum það í kvöld 
og stjórnuðum þessum leik meira 
eða minna í seinni hálfleik. Þetta 
var ekki fallegur körfubolti því 
þetta er bara blóðug barátta. Menn 
eru að kljást frá upphafi til enda,“ 
sagði Páll Kolbeinsson, þjálfari 
KR, í viðtali á Stöð 2 Sport eftir 
leikinn í gær.

„Morgan Lewis er búinn að 
vinna á og hann er búinn að standa 
sig mjög vel í þessari seríu. Ég er 
alltaf að reyna að koma Tommy 
Johnson inn í þetta og ég er að 

reyna að koma Brynjari inn í þetta. 
Það hefur gengið hægt en Brynj-
ar steig upp hérna í lokin og setti 
niður mikilvæga körfu,“ sagði Páll 
en umrædd þriggja stiga karfa 
kom KR í 67-64 og liðið var með 
frumkvæðið í leiknum það sem 
eftir var.

„Ég er gríðarlega svekktur út 
í okkar lið og fyrst og fremst út 
í sjálfan mig. Það var mjög lélegt 
hjá okkur að tapa þessu. Mér 
fannst hvorugt liðið geta skorað 
lengi framan af en mér fannst þeir 
hitta meira af þessum stóru skot-
um. Það var svo lágt skor í þessu að 
það skipti allt svo rosalega miklu 
máli. Einn eða tveir þristar voru 

miklu stærri en í flestum leikjum. 
Mér fannst þeir eiga allar svoleiðis 
körfur í þessum leik,“ sagði Hlyn-
ur Bæringsson, fyrirliði Snæfells, 
í viðtali á Stöð 2 Sport.

KR komst í 7-0 og 14-5 en eftir 
að Snæfellsliðið náði tökum á 
leiknum stefndi lengi vel í heima-
sigur. Snæfell var 33-30 yfir í hálf-
eik og náði mest átta stiga forskoti 
í þriðja leikhluta. 

KR-ingar gáfust hins vegar ekki 
upp þótt lítið gengi og tókst að 
tryggja sér oddaleik sem fer fram 
í DHL-höllinni á fimmtudaginn og 
er skylduáhorf fyrir alla alvöru 
körfuboltaáhugamenn.

 ooj@frettabladid.is

Oddaleikur á fimmtudag
KR-ingar tryggðu sér oddaleik á fimmtudaginn með 76-72 sigri á Snæfelli í 
miklum baráttuleik í Hólminum í gær. Morgan Lewis bætti fyrir skotin sem 
misfórust í lok leiks þrjú með því að eiga frábæran leik og skora 31 stig í gær.

FRÁBÆR Í GÆR Morgan Lewis bætti fyrir klúðrið í lokin á þriðja leiknum og á stóran 
þátt í því að KR-ingum tókst að tryggja sér oddaleik í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Landsliðsmaðurinn 
Logi Geirsson er á heimleið 
en hann skrifaði í gærkvöldi 
undir tveggja ára samning við 
uppeldisfélag sitt, FH.

Logi hefur leikið með þýska 
félaginu Lemgo undanfarin ár en 
samningur hans við félagið renn-
ur út í sumar. Hann hefur lítið 
leikið í vetur vegna meiðsla en er 
á batavegi og leikur væntanlega 
með íslenska landsliðinu gegn 
Frökkum á föstudag og laugar-
dag.

Það þarf ekkert að fjölyrða 
um hversu gríðarlegur liðsstyrk-
ur þetta er fyrir hið unga FH-lið 
sem var afar óstöðugt í vetur og 
missti að lokum af sæti í úrslita-
keppninni. Þetta eru einnig 
ánægjuleg tíðindi fyrir íslensk-
an handknattleik enda mun 
hinn litríki Logi vafalítið draga 
fólk á völlinn. FH mun kynna 
þennan nýja liðsmann sinn á 
blaðamannafundi í Kaplakrika 
klukkan 13.00 í dag.   - hbg

FH fær mikinn liðsstyrk:

Logi samdi við 
FH í gær

Á HEIMLEIÐ Logi Geirsson í leik með 
íslenska landsliðinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Stig Snæfells: Hlynur Bæringsson 20, Martins 
Berkis 18, Sean Burton 15 (6 stoðs.), Sigurður 
Þorvaldsson 12 (13 frák.), Pálmi Freyr Sigurgeirs
son 5, Emil Þór Jóhannsson 2 
Stig KR: Morgan Lewis 31 (10 fráköst), Pavel 
Ermolinskij 16 (10 frák., 5 stoðs.), Brynjar 
Þór Björnsson 9, Fannar Ólafsson 8, Jón Orri 
Kristjánsson 4, Finnur Atli Magnússon 4, Tommy 
Johnson 2, Darri Hilmarsson 2.

SNÆFELL-KR 72-76
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

Ég hef lesið bækurnar, horft á kvikmyndirnar, bæði banda-
rísku og bresku, horft á þættina frá BBC, farið á fyrirlestra 
um höfundinn og horft á myndir sem á einhvern hátt eru 
tengdar hinni goðsagnakenndu Jane Austen, jafnvel glat-
aðar myndir á borð við The Jane Austen Bookclub. 

En ég fæ aldrei nóg. Ef það tengist Austen, þá er ég 
mætt á svæðið. Því gladdist ég óheyrilega yfir þáttunum 
sem Sjónvarpið sýndi um páskana sem kallast Lost in 
Austen og fjallar um nútímakonu, Amöndu Price, sem 
heillast hefur af hugarheimi Jane Austen og finnur leyni-
hurð inn í þennan heillandi heim. Þannig skiptir hún um 
hlutverk við Elisabeth Bennett og lendir inni í miðjum 
söguþræði Hroka og hleypidóma. 

Þættirnir stóðu í einu og öllu undir væntingum. Þarna var þó 
ekki tuggin sama gamla tuggan heldur fékk áhorfandinn að kynnast 
hinum vel þekktu persónum Darcy, Jane, Bingley og fleiri góðum frá 

allt annarri hlið. Þannig var hinn ófyrirleitni Whickham 
alls ekki jafn slæmur og Austen vildi vera láta, Darcy lifði 
í blekkingu og ástæðan fyrir því að ungfrú Bingley var 
grimm og dónaleg var að hún hneigðist til kvenna, sem 
hlýtur jú að vera gremjulegt á tímum hefðarkvenna.

Amanda hefur að markmiði að halda hinni uppruna-
legu sögu gangandi en tilkoma hennar verður þó til 
þess að riðla söguþræðinum. Að lokum gefst hún upp 
á að reyna að hafa áhrif og fellur að lokum sjálf fyrir 
hinum þurrpumpulega Darcy sem þrátt fyrir allt er maður 
drauma hennar en Elisabeth Bennett er fullsátt við að 
geta sent sms, notað krítarkort og horft á sjónvarp í 
framtíðinni.

Einstaklega fullnægjandi var einnig að sjá og heyra frú Bennett 
hella sér yfir hina þóttafullu og ógeðfelldu lady Catherine de Bourgh 
og þar fékk lafðin loksins á baukinn eins og hún átti skilið.

VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR HVERFUR INN Í HUGARHEIM HEFÐARKVENNA

Loksins fékk lafðin á baukinn

14.10 Skýrsla rannsóknarnefndar  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Frumskógar Goggi  (26:26)

17.52 Sammi  (2:52)

18.00 Múmínálfarnir

18.25 Dansað á fákspori

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.00 Skólahreysti 2010  Þáttaröð um 
keppni stráka og stelpna í 9. og 10. bekk 
grunnskólanna í upphífingum, armbeygjum, 
dýfum og hraðaþraut.

20.45 Læknamiðstöðin  (Private Pract-
ice) Bandarísk þáttaröð um líf og starf 
lækna í Santa Monica í Kaliforníu. Meðal 
leikenda eru Kate Walsh, Taye Diggs, KaDee 
Strickland, Hector Elizondo, Tim Daly og 
Paul Adelstein.

21.30 Leiðin á HM  (8:16) Upphitunar-
þættir fyrir HM í fótbolta sem hefst í Suður-
Afríku 11. júní. 

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Whitechapel  (Whitechapel) (1:3) 
Breskur sakamálaflokkur. Aðalhlutverk: Ru-
pert Penry-Jones, Phil Davis, Steve Pemb-
erton, Claire Rushbrook og Alex Jennings.

23.05 Njósnadeildin  (Spooks VII) (6:8) 
(e)

00.00 Kastljós  (e)

00.30 Fréttir  (e)

00.40 Dagskrárlok

07.00 Snæfell - KR Útsending frá leik í 
úrslitakeppni Iceland Express-deildarinnar í 
körfubolta.

16.50 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

17.20 Snæfell - KR Útsending frá leik í 
úrslitakeppni Iceland Expressdeildarinnar í 
körfubolta.

19.00 Njarðvík - Keflavík Bein út-
sending frá leik í úrslitakeppni Iceland Ex-
press-deildarinnar í körfubolta.

21.00 Bestu leikirnir: Víkingur - Valur 
02.09.07  Árið 2007 var ekki ár Víkinga í 
efstu deild og fátt gekk upp hjá liðinu. Það  
kristallaðist í heimaleik liðsins gegn Val þann 
2. september en nóg var af mörkum skorað 
í þeim leik. 

21.30 WGC - CA Championship 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröð-
inni í golfi. 

22.25 Njarðvík - Keflavík Útsending frá 
leik í úrslitakeppni Iceland Express-deildarinn-
ar í körfubolta.

16.15 Blackburn - Man. Utd. Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.55 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

18.50 Chelsea - Bolton Bein útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu 
mörkin og tilþrifin á einum stað.

21.30 West Ham - Sunderland Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.10 Chelsea - Bolton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

 

08.00 Dumb and Dumber

10.00 Unaccompanied Minors 

12.00 Mermaids 

14.00 Dumb and Dumber 

16.00 Unaccompanied Minors 

20.00 Daltry Calhoun Grínmynd um 
mann sem fær óvænt inn í líf sitt 14 ára 
dóttur sem hann yfirgaf fyrir mörgum árum. 
Aðalhlutverk: Johnny Knoxville, Juliette Lewis, 
Beth Grant og Elizabeth Banks.

22.00 On Her Majesty‘s Secret 
Service 

00.20 Kin 

02.00 Lie With Me 

04.00 On Her Majesty‘s Secret 
Service 

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Matarklúbburinn  (4:6) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Matarklúbburinn  (4:6) (e)

12.30 Pepsi MAX tónlist

17.10 7th Heaven  (18:22) 

17.55 Dr. Phil  

18.40 Girlfriends  (8:22) (e)

19.00 Still Standing  (19:20) 

19.20 America’s Funniest Home Vid-
eos  (36:50)

19.45 King of Queens  (15:25).

20.10 Accidentally on Purpose  (12:18) 
Bandarísk gamanþáttaröð um konu á besta 
aldri sem verður ólétt eftir einnar nætur 
kynni með ungum fola. 

20.35 Með öngulinn í rassinum 
 (2:6) Ný, íslensk þáttaröð þar sem tvíbura-
bræðurnir Gunnar og Ásmundur Helgasyn-
ir keppa í laxveiði og öðru sem viðkemur 
veiði. 

21.05 Nýtt útlit  (7:11) Hárgreiðslu- og 
förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir fólki 
nýtt útlit. Að þessu sinni er það Guðný Hall-
dórsdóttir, leikstjóri sem fær yfirhalningu.

21.55 The Good Wife  (14:23) Bandarísk 
þáttaröð um konu sem snýr aftur til starfa 
sem lögfræðingur eftir að eiginmaður henn-
ar lendir í kynlífshneyksli.

22.45 Jay Leno  

23.30 CSI  (6:23) (e) 

00.20 Heroes  (6:26) (e)

01.05 Heroes  (7:26) (e)

01.50 Battlestar Galactica  (3:22) 

02.35 The Good Wife  (14:23) (e)

03.25 King of Queens  (15:25) (e) 

03.55 Pepsi MAX tónlist

20.00 Hrafnaþing  Ipad og Apple heim-
urinn. Gestir Ingva Hrafns eru Jón Axel Jóns-
son, Steingrímur Árnason og Bjarni Ákason.   

21.00 Græðlingur  Guðríður Helgadóttir 
sýnir réttu handbrögðin við garðyrkjustörfin.   

21.30 Tryggvi Þór á Alþing i Tryggvi Þór 
Herbertsson alþingismaður fer yfir það allra 
helsta í íslenskum þjóðmálum.  

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Strumparn-
ir og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 Einu sinni var (7:22)

10.55 Numbers (9:23) 

11.45 Cold Case (20:23)

12.35 Nágrannar 

13.00 Collage Road Trip 

14.35 Notes From the Underbelly 
(6:10) 

15.00 Sjáðu 

15.30 Barnatími Stöðvar 2 Ofuröndin, 
Ben 10 og Strumparnir.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (23:23) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (16:24)

19.45 How I Met Your Mother (20:22) 

20.10 How I Met Your Mother (8:24) 

20.35 Modern Family (11:24) Gaman-
þáttur um líf þriggja ólíkra en dæmigerðra 
nútímafjölskyldna. 

21.00 Bones (10:22) Spennuþáttur um 
Temperance „Bones“  Brennan, réttarmeina-
fræðing.

21.45 Entourage (11:12) Fimmta þátta-
röðin um framabrölt Vincents og félaga í 
Hollywood. 

22.15 Daily Show: Global Edition 

22.40 Louis Theroux: The Most Hated 
Family in America Heimildarmynd með 
Louis Theroux þar sem hann heimsækir eina 
hötuðustu fjölskyldu Bandaríkjanna.

23.40 Collage Road Trip 

01.05 The Aristocrats

02.35 Numbers (9:23) 

03.15 Two and a Half Men (16:24)

03.40 How I Met Your Mother (8:24) 

04.05 Modern Family (11:24)

04.30 Entourage (11:12)

04.55 Bones (10:22) 

05.40 Fréttir og Ísland í dag

21.00 Bones   STÖÐ 2

21.50 American Idol   
 STÖÐ 2 EXTRA

20.45 Læknamiðstöðin   
 SJÓNVARPIÐ

20.35 Með öngulinn í rassin-
um   SKJÁREINN

19.00 Njarðvík – Keflavík, 
beint,   STÖÐ 2 SPORT

> Juliette Lewis
„Fólk heldur að það geri börnum 
sínum greiða með því að upplýsa þau 
um hvernig heimurinn í raun og 
veru er. Það gerir sér ekki grein 
fyrir því að á sama tíma gæti það 
hugsanlega verið að gera lítið úr 
draumum barna sinna.“   
Lewis leikur í myndinni Daltry Cal-
houn sem Stöð 2 Bíó sýnir í kvöld.   

MIKIÐ ÚRVAL 
GOTT VERÐ

Allar gerðir dekkja 

á frábærum kjörum!

fyrir þá fjölmörgu sem þurfa að kaupa ný dekk fyrir sumarið.
GOTT VERÐ & FRÁBÆR GREIÐSLUKJÖR

Rauðhellu 11, Hfj.

( 568 2035
Hjallahrauni 4, Hfj.

( 565 2121
Dugguvogi 10

( 568 2020

VAXTALAUST

VISA & MASTERCA
R

DGildir til 
31. maí 2010

VA
X

TA
LA
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 Í A

LLT AÐ 6 MÁNUÐI

www.pitstop.is

ÞRJÁR FULLKOMNAR ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR
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▼Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.40 Sensitive Skin 13.10 The Weakest Link 13.55 
New Tricks 14.45 Allo, ‚Allo! 15.15 Only Fools and 
Horses 15.45 The Black Adder 16.15 EastEnders 
16.45 The Weakest Link 17.30 Absolutely Fabulous 
18.00 After You‘ve Gone 18.30 Waterloo Road 
19.20 Ashes to Ashes 20.10 After You‘ve Gone 
20.40 New Tricks 21.30 Jonathan Creek 22.30 
Waterloo Road 23.20 Ashes to Ashes

12.00 Det sode liv 12.30 Verdens vildeste 
by 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Boogie Mix 14.05 Family Guy 14.30 Splint &amp; 
Co 14.55 Minisekterne 15.05 Tagkammerater 
15.15 Benjamin Bjorn 15.30 Lille Nord 16.00 
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
Aftenshowet med Vejret 17.30 Ha‘ det godt 18.00 
Hammerslag 18.30 Spise med Price 19.00 TV 
Avisen 19.25 Kontant 19.50 SportNyt 20.00 
Wallander 21.30 Det Nye Talkshow med Anders 
Lund Madsen 22.20 Dodens detektiver 22.45 
Boogie Mix 

12.00 Historien om 12.10 Par i hjerter 13.00 NRK 
nyheter 13.10 Dynastiet 14.00 Derrick 15.00 NRK 
nyheter 15.10 Bondeknolen 15.40 Oddasat - nyh-
eter på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Forkveld 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.45 Ut i naturen 18.15 Lisa goes to Hollywood 
18.45 Extra-trekning 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.30 Brennpunkt 21.00 Kveldsnytt 
21.15 Monty Pythons verden 22.10 Fem dager 
23.10 Viggo på lordag 23.40 Svisj gull 

12.15 Taxi 13 14.00 Rapport 14.05 Gomorron 
Sverige 15.00 Hannah Montana 15.25 Där ingen 
skulle tro att någon kunde bo 15.55 Sportnytt 
16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala 
nyheter 16.15 Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna 
17.15 Regionala nyheter 17.30 Rapport med 
A-ekonomi 18.00 Molinska skrönor 18.50 Kurt 
& Oves bilservice 19.00 Åh, Herregud! 19.30 
Kvartersdoktorn 20.00 Dox. King of Kong 21.20 
Kommissarie Winter 22.20 Bubblan 22.50 Det 
kungliga bröllopet 23.50 Alla säger I Love You 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Söngfuglar
11.03 Samfélagið í nærmynd

12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Flakk
14.03 Tónar að nóni
15.03 Útvarpssagan: Borg
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir

18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Ekkert eins og var
21.20 Tríó
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
23.10 Sumar raddir
00.05 Næturtónar

Í þessari fjórðu seríu af 
gamanþáttunum How 
I Met Your Mother 
fáum við að kynnast 
enn betur vinunum 
Barney, Ted, Marshall, 
Lily og Robin og um 
leið komumst við nær 
sannleikanum um 
hvernig sögumaðurinn Ted kynnist móður barnanna sinna og 
hver hún í raun er. Á undan þættinum verður endursýndur 
þáttur úr annarri seríu.

STÖÐ 2 KL. 20.10

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

17.45 Ally McBeal (2:22) Ally og Jenny 
takast á við dragdrottningu í máli dagsins, 
Ling er orðin dómari og Cage hressir upp á 
útlitið.

18.30 Friends (2:25) Bestu vinir allra 
landsmanna eru nú komnir aftur í sjónvarp-
ið. Ein vinsælasta sjónvarpssería sem gerð 
hefur verið og ekki að ástæðulausu. Fylgstu 
með Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Monicu og 
Chandler frá byrjun.

19.00 The Doctors 

19.45 Ally McBeal (2:22) 

20.30 Friends (2:25)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 American Idol (28:43) Úrslita-
slagurinn heldur áfram í American Idol og 
aðeins níu bestu söngvararnir eru eftir. Kepp-
endur þurfa því að leggja enn harðar af sér til 
þess að vinna hylli og atkvæði almennings.

23.15 American Idol (29:43) Nú kemur í 
ljós hvaða átta keppendur halda áfram í Am-
erican Idol og eiga áfram von um að verða 
næsta söngstjarna Bandaríkjanna.

00.00 Supernatural (6:16) Yfirnáttúruleg-
ir spennuþættir um bræðurna Sam og Dean 
sem halda áfram að berjast gegn illum öflum 
og eiga í baráttu við sjálfan djöfulinn.

00.40 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir 
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar 
eru. 

01.10 Fréttir Stöðvar 2 

02.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Bresk sakamála-
syrpa í þremur 
hlutum sem gerist í 
Whitechapel-hverf-
inu í London þar 
sem finnast lík 
ungra kvenna sem 
myrtar hafa verið 
á hroðalegan hátt. 
Við nánari rannsókn 
kemur í ljós að 
morðinginn hermir 
nákvæmlega eftir 
morðum Jacks the 
Ripper eða Kobba 
kviðristu á 19. öld. 

    VIÐ MÆLUM MEÐ 

Whitechapel
Sjónvarpið kl. 22.15

Kynningarfundur verður haldinn í kvöld 
klukkan 20.00 í fundarsal Hreyfingar í 
Glæsibæ, þar sem Jenna Huld mun 
fara yfir allt sem snýr að þátttöku í 
rannsókninni. Boðið verður upp á léttar 
veitingar. 

Nánari upplýsingar má finna á 
www.bluelagoon.is eða með því að 
senda Jennu Huld tölvupóst á netfangið 
jennahuld@gmail.com.  

Þátttakendur óskast 
í psoriasisrannsókn

Bláa Lóns psoriasismeðferðin er 
einstök náttúruleg meðferð. Hún 
byggir fyrst og fremst á böðun í 
jarðsjó Bláa lónsins sem þekktur 
er fyrir lækningamátt og virku 
efnin kísil, steinefni og þörunga. 
Meðferðin fer fram í Bláa Lóninu 
lækningalind sem fjöldi íslenskra 
og erlendra psoriasissjúklinga nýtir 
sér á hverjum degi með góðum 
árangri.

Ný rannsókn á áhrifum meðferðar 
við psoriasis í Bláa Lóninu
Bláa Lónið, Læknadeild HÍ og húðsjúk-
dómadeild Landspítalans vinna nú að 
viðamikilli rannsókn á áhrifum psoriasis-
meðferðar Bláa Lónsins. Markmið rann-
sóknarinnar er að skoða áhrif Bláalóns-
meðferðar annars vegar á psoriasis 
útbrot og hins vegar á ónæmiskerfið. 
Niðurstöðurnar verða síðan bornar 
saman við áhrif hefðbundinnar ljósameð-
ferðar (UVB ljósameðferð). Rannsóknin er 
unnin í samstarfi við Landspítalann og er 
hún jafnframt doktorsverkefni Jennu 
Huldar Eysteinsdóttur, læknis á húðsjúk-
dómadeild Landspítala háskólasjúkrahúss. 

Rannsóknin er styrkt af Tækniþróunar-
sjóði og Vísindasjóði Landspítalans. 
Rannsóknin er samþykkt af Vísindasiða-
nefnd og ábyrgðarmaður rannsóknar-
innar er Jón Hjaltalín Ólafsson, yfirlæknir 
á húðsjúkdómadeild Landspítala háskóla-
sjúkrahúss.

 

Við leitum að einstaklingum sem hafa 
áhuga á að taka þátt í rannsókninni. 
Þátttakendur þurfa að vera með skellu-
psoriasis. Meðferð er þátttakendum að 
kostnaðarlausu. Allir þátttakendur fá 
rakakrem á meðan á rannsókn stendur. 
Umsóknarfrestur er til 30. apríl. 
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LÁRÉTT
2. ullarband, 6. frá, 8. tæki, 9. meðal, 
11. 950, 12. kompa, 14. tárfelldu, 16. 
vörumerki, 17. persónufornafn, 18. 
ennþá, 20. mun, 21. málmhúða.

LÓÐRÉTT
1. steintegund, 3. pot, 4. stjórnmál, 5. 
angan, 7. felustaður, 10. fjór, 13. and-
lit, 15. yndi, 16. bekkur, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lopi, 6. af, 8. tól, 9. lyf, 11. 
lm, 12. klefi, 14. grétu, 16. ss, 17. sín, 
18. enn, 20. ku, 21. tina. 

LÓÐRÉTT: 1. talk, 3. ot, 4. pólitík, 
5. ilm, 7. fylgsni, 10. fer, 13. fés, 15. 
unun, 16. set, 19. nn. 

„Við Halla erum búin að vera góðir vinir lengi og 
höfum þekkst í langan tíma,“ segir Ásgeir Kolbeins-
son athafnamaður en söng- og leikkonan Halla Vil-
hjálmsdóttir var ein þeirra sem heiðruðu Ásgeir og 
félaga hans þegar Austur steikhús var opnað í Aust-
urstræti um helgina. Nærvera Höllu vakti nokkra 
athygli enda sjaldséð hér á Íslandi því hún býr í Sví-
þjóð. Ásgeir var ánægður með opnun nýja staðar-
ins og sagði hana hafa gengið vonum framar. „Þetta 
heppnaðist gríðarlega vel og ætli það hafi ekki 250 
manns kíkt til okkar á föstudagskvöldið.“

Halla kom til landsins fyrir páska. „Ég gerði 
þetta líka í fyrrasumar, var þá hér í sex vikur og tók 
mér smá frí frá Svíþjóð,“ segir Halla en hún býst 
við að vera ögn lengur á landinu núna, jafnvel út 
sumarið. „Ég ætla að gá hvort það sé ekki eitthvað 
að hafa hérna. Svo erum við pabbi að vinna að plöt-
unni minni og það er margt gott sem er að koma 
út úr því,“ segir Halla en bætir því við að enginn 
ákveðinn útgáfudagur hafi verið negldur niður. - fgg 

Halla og Ásgeir saman á Austur

Á AUSTUR Halla og Ásgeir Kolbeins hafa verið vinir lengi en 
hér eru þau ásamt Viðari Þorlákssyni við opnun steikhússins 
Austur. FRÉTTALBLAÐIÐ/VILHELM

Danski leikarinn Nicolas Bro fer á 
kostum í hlutverki dómsmálaráð-
herrans Thomas Buch í dönsku 
sakamálaþáttunum Forbrydelsen, 
eða Glæpnum, sem sýndir eru á 
sunnudagskvöldum á RÚV. Bro 
er íslenskum kvikmyndaáhuga-
mönnum að góðu kunnur fyrir leik 
sinn í Dags Kára-myndinni Voks-
ne Mennesker en hann lék einn-
ig lítið hlutverk í síðustu mynd 
íslenska leikstjórans, The Good 
Heart. Bro viðurkennir að hann sé 
einlægur aðdáandi Dags. „Ég bíð 
bara eftir því að hann hringi í mig 
og biðji mig um að leika í næstu 
mynd hans. Mér væri alveg sama 
hversu stórt hlutverk það væri, ég 
myndi taka því,“ segir Bro í sam-
tali við Fréttablaðið.

Bro þykir takast einstaklega 
vel upp sem dómsmálaráðherr-
ann Buch í Glæpnum II. Bro sjálf-
ur segir þennan sérkennilega 
stjórnmálamann fyrst og fremst 
vera hugarfóstur handritshöfund-
anna þótt vissulega sé eitthvað af 
honum sjálfum í þessari skraut-
legu persónu. Sjálfur hafi hann 
viljað að Buch væri gamaldsdags 
stjórnmálamaður með hugsjónir. 
„Maður saknar svoleiðis manna, 
stjórnmálamanna sem vinna eftir 
eigin sannfæringu og eru reiðu-
búnir að vera mennskir og viður-
kenna mistök sín. Ameríkuvæð-
ing stjórnmálanna, allavega hérna 
í Danmörku, hefur ekki haft góð 
áhrif,“ segir Nicolas.

Önnur þáttaröð af Glæpnum sló 
eftirminnilega í gegn í Danmörku 
á sínum tíma og hefur notið tölu-
verðra vinsælda hér á landi. Bro 
segist ekki hafa neina einfalda 
skýringu á því af hverju þættirnir 
hafi náð svona mikilli hylli meðal 
sjónvarpsáhorfenda. „Kannski er 
það þessi myrki undirtónn og að 
þættirnir eru ekki uppfullir af 
einhverjum klisjum. Það er ekki 
mikil sápa í þessum þáttum held-
ur fjalla þeir bara um venjulegt 
fólk sem er að vinna sína vinnu,“ 
segir Bro. Framleiðendur þáttanna 

NICOLAS BRO: ER EINLÆGUR AÐDÁANDI DAGS KÁRA PÉTURSSONAR

Íslandsvinurinn sem fer 
á kostum í Forbrydelsen

FRÁBÆR Í 
FORBRYDELSEN
Danski leikarinn Nicolas Bro fer á 
kostum sem dómsmálaráðherrann 
Thomas Buch í spennuþáttaröð-
inni Glæpnum sem sýnd er á 
sunnudagskvöldum á RÚV. Bro 
segist vera einlægur aðdáandi 
íslenska leikstjórans Dags Kára 
og myndi ekki hugsa sig tvisvar 
um ef Dagur hringdi og bæði 
hann um að leika í mynd eftir sig.

LÖGIN VIÐ VINNUNA

„Ég er búin að vera að hlusta 
svolítið mikið á hitt og þetta 
undanfarið. Mest hef ég hlustað 
á Dj Major Lazer og lagið Pon 
de Floor.“

Rebekka Bryndís Björnsdóttir, tónlistar-
kona í hljómsveitinni Hjaltalín.

Það styttist enn frekar í 
sýningar á Bachelorette-
þáttaröðinni þar sem 

Ísland kemur tölu-
vert við sögu enda 
kom piparmeyj-
an Ali Fedotow-
sky hingað til 
lands ásamt 
níu heppnum 
piparsveinum. 
Samkvæmt 
heimildum 
Fréttablaðs-
ins var Eyþór 

Guðjónsson víst 
einn af þeim sem 

sinntu tökuliðinu. 
Eyþór og Mike Fleiss, 

framleiðandi þáttanna, eru miklir 
vinir eftir Hostel-ævintýri Eyþórs 
sem Fleiss framleiddi.

Og ögn meira af Bachel-
orette því Skjár einn 
mun sýna umrædda 
þáttaröð með Ali í 
aðalhlutverkinu. 
Kristjana Thors 
Brynjólfsdóttir, 
dagskrárstjóri 
stöðvarinn-
ar, segir þó 
ekki vitað 
hvenær 
þáttaröðin 
verður á dag-
skrá, íslenskum 
áhorfendum verði 
þó eitthvað örlítið 
seinna sinnt en þeim 
amerísku. 

Tónlistarmaðurinn Bubbi Mort-
hens fagnar sem kunnugt er þrjátíu 

ára starfsafmæli sínu og 
hyggst halda í mikla tón-
leikareisu um landið af 

því tilefni. Frítt verður 
inn á tónleikana 

en Stöð 2 hyggst 
fylgja kóngin-

um eftir og 
taka upp 
nokkra tón-
leika með 
honum 
sem síðan 
verður 
skeytt inn 

í þrjá þætti 
um líf og starf 

Bubba.  - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Myndir ljósmyndarans Sigursteins 
Baldurs sonar, eða Steina fjalls eins og 
hann kallar sig, af eldstöðvunum við 
Fimmvörðuháls hafa birst í heimsfjölmiðl-
um á borð við CNN og The Guardian auk 
fjölda dagblaða í Kína, Indlandi og víðar.  

Sigursteinn hefur unnið að uppsetningu 
ferðavefsins Planeticeland undanfarin ár 
en þar geta áhugasamir ferðast um landið 
með því að skoða myndir sem teknar eru á 
fimmtán kílómetra fresti og sýna landslag 
og staði í 360 gráða vinkli. „Þetta er einn 
stærsti sýndarveruleiki í heimi og þarna 
getur fólk upplifað það að ferðast um land-
ið á Netinu. Við neyðumst þó til að hætta 
með vefinn innan skamms því hvergi er 
fjármagn að finna. Í staðinn mun ég leggja 

aukna áherslu á landslagsmyndir auk þess 
sem ég er farinn að leggja drög að verk-
efni sem ég nefni Waiting For Katla,“ 
útskýrir Sigursteinn sem hyggst koma 
um tuttugu myndavélum fyrir á ýmsum 
stöðum í kringum Kötlu. Vélarnar munu 
taka myndir á tuttugu mínútna fresti og 
því ætti að nást mynd af gosinu ef af því 
verður. „Mig langar að mynda Suðurlandið 
og svæðið í kringum jökulinn því gera 
má ráð fyrir því að þetta landsvæði verði 
fyrir miklum breytingum á næstunni. 
Mig langar með þessum hætti að búa til 
minnismerki um þá atburði sem hafa átt 
sér stað.“

Áhugasömum er bent á aðdáendasíðu 
Steina Fjalls á Facebook.  - sm

Selur gosmyndir sínar um allan heim

MYNDAR KÖTLU Sigursteinn Baldursson ljósmyndari hyggst 
vakta Kötlu og ná þannig myndum af Kötlugosi verði það að 
veruleika. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

hafa einnig gert mikið úr verklag-
inu við gerð þáttanna, leikarar fá 
til að mynda að vita sem minnst 
um framvinduna. „Ég veit samt 
ekki alveg hvort það hafi skipt 
einhverju máli fyrir mann sjálfan. 
Og þó, þetta hafði kannski einhver 
áhrif á stemninguna á tökustað en 
ég veit ekki hvort það komst til 
skila, það getur vel verið.“

Bro hefur komið nokkrum 
sinnum til Íslands, meðal annars 
í tengslum við tökurnar á The 
Good Heart. Hann segist elska 
land og þjóð og man sérstaklega 
eftir útreiðartúr sem hann fór í 
ásamt fríðum flokki Íslendinga. 
„Ég var mjög lélegur knapi,“ 
segir Bro og skellihlær.

 freyrgigja@frettabladid.is

HAFNARFJARÐARKIRKJA.IS

SÍÐASTA HJÓNANÁMSKEIÐIÐ
Vegna fjölmargra áskorana verður bætt við auka hjóna og sambúðarnám-
skeiði í Hafnarfjarðarkirkju 9. og 10. maí næstkomandi.
Leiðbeinandi er sem fyrr sr.Þóhallur Heimisson.
Á námskeiðunum er nú lögð sérstök áhersla á hvernig hægt er að styrkja 
innviði fjölskyldunnar og samband hjóna á þeim erfi ðu tímum sem 
ganga yfi r land og þjóð. 

Skráning fer fram á thorhallur33@gmail.com. 
Nánari upplýsingar um námskeiðin er að fi nna 

á hafnarfjardarkirkja.is
Athugið að takmarkaður fjöldi kemst að.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín



Veitingahúsið Perlan 
Sími 562 0200 - Fax 562 0207

Netfang perlan@perlan.is - Vefur www.perlan.is

Allt í steik 
verð frá 4.990 kr.

Vegna mikillar eftirspurnar verður Allt í Steik
framlengt til mánudagsins 19. apríl

 Góð tækifærisgjöf!

4ra rétta seðill frá 4.990 kr.
KRYDDLEGIN KLAUSTURSBLEIKJA 

með rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósu

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA 
með Madeira og grilluðum humarhölum

FISKUR DAGSINS 
ferskasti hverju sinni, útfærður af  

matreiðslumönnum Perlunnar (4.990 kr.)

BEIKONVAFINN OG FYLLTUR FASANI 
með polentu og kóngasveppasósu (5.590 kr.)

RIB EYE 
með kartöfluturni, Bearnaisesósu  
og steinseljurótarmauki (6.590 kr.)

NAUTALUND 
með grænmetismósaík  

og blönduðum skógarsveppum (7.590 kr.)

SÚKKULAÐIFRAUÐ 
með hindberjahlaupi, ferskum ávöxtum og passionís
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VELDU MILLI FJÖGURRA AÐALRÉTTA

Nýr A la Carte hefst 20. apríl

SÍÐASTA VIKAN



Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Góð vinkona
Tónlistarmaðurinn Davíð 

Þór Jónsson hefur 
verið á ferð og flugi 

undanfarið. Fyrir 
skemmstu dvald-

ist Davíð vestanhafs, annars vegar 
við tónleikahald í Texas með Ólöfu 
Arnalds og hins vegar í New York 
þar sem hann og Ragnar Kjartans-
son unnu að sýningu í Moma. 
Davíð Þór er hvers manns hugljúfi 
og vekur jafnan athygli hvert sem 
hann fer. Á ferðum sínum komst 
hann í kynni við leikkonuna Chloe 
Sevigny í góðgerðakvöldverði og 
segir sagan að leikkonan 
góðkunna hafi kolfallið 
fyrir íslenska hljóm-
borðsleikaranum. Eyddu 
þau í kjölfarið nokkrum 
dögum saman og 
skemmtu sér að 
sögn hið besta. 

Smekklegar myndir
Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis 
er mál málanna í dag. Augljóst er 
að mikil vinna hefur verið lögð 
í skýrsluna og þykir hún öll hin 
smekklegasta. Það er ekki síst að 
þakka ljósmyndaranum Rebekku 
Guðleifsdóttur en landslagsmynd-

ir hennar prýða kápur allra 
níu binda skýrslunnar 
og eru afar glæsilegar. 
Rebekka hefur fyrst og 
fremst getið sér gott 

orð á Netinu en er 
greinilega á hraðri 
uppleið.

Eins og barón
Hrafn Gunnlaugsson hefur verið 
mikið í fréttum vegna bygginga 
sinna úti á Laugarnestanga. Hann 
gaf sér þó tíma frá byggingavinnu 
og skellti sér í World 
Class um helgina, 
klæddur í hvítt frá 
toppi til táar þannig 
að leikstjórinn minnti 
einna helst á barón frá 
Suður-Ameríku.  - hdm

Munið vinsælu gjafabréfin okkar

Og nú góðu fréttirnar!

Sportbúðin • Krókhálsi 5 • 517 8050 • Veiðihornið • Síðumúla 8 • 568 8410
veidihornid.is • sportbudin.is

Verðlækkun á veiðigræjum

Ron Thompson 
vöðlupakki

Ron Thompson 
neoprenvöðlur 
og vatnsheldur 

veiðijakki á 
hreint ótrúlegu 

vortilboðsverði.  
Alklæðnaður í veiðina 

á aðeins 24.995

Ron Thompson 
NyloStretch vöðlur

Léttar og sterkar vöðlur 
með áföstum stígvélum. 

 Góður brjóstvasi.  Belti fylgir.  
Frábært vortilboðsverð 

aðeins 12.995

Ron Thompson öndunarvöðlupakki
Ron Thompson Hydrowave vöðlur 

og vöðluskór með filtsóla.  Besta verð í bænum?
Vortilboðsverð aðeins 29.995 fyrir vöðlur og skó

DAM öndunarvöðlupakki
Vandaðar DAM öndunarvöðlur og vöðluskór 

með filtsóla.  Frábært vortilboð.  
Aðeins 34.995 fyrir vöðlur og skó

DAM vöðlutaska.  Með öllum 
vöðlum fæst vönduð 
vöðlutaska frá DAM 

á aðeins 3.995 
á meðan birgðir endast

DAM veiðistangapakki.
Glæsileg DAM Quick Stick 10 feta 

veiðistöng ásamt 
DAM Quick Finessa veiðihjóli 

með 9 legum og aukaspólu 
á frábæru vortilboðsverði.  

Aðeins 14.995

DAM Taslan vöðlur 
Léttar og sterkar vöðlur með 

áföstum stígvélum.  Belti fylgir.  
Vortilboðsverð aðeins.

Ódýrustu vöðlurnar í bænum?  
Aðeins 8.995

DAM vöðlupakki
DAM neoprenvöðlur 

og vatnsheldur veiðijakki  
á frábæru vortilboðsverði.  

Aðeins 28.995 og þú 
ert klár í slaginn

H
eildarlisti 07.–14.04.10

1 Skýrslan gerð opinber – lesið 
hana hér

2 Geir var skíthræddur við 
Davíð

3 Björgvin segir af sér 
formennsku í þingflokknum 

4 Bombur dagsins – fleyg orð 
úr skýrslunni

5 Ritstjóri Pressunnar skuldaði 
yfir hálfan milljarð í 
Kaupþingi
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