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NÝJAR ÁSKORANIR
Í boði eru áhugaverð störf fyrir öfluga og metnaðarfulla einstaklinga

Hugbúnaðarsérfræðingar Microsoft 
Dynamics AX og Microsoft XAL
HugurAx óskar eftir hugbúnaðarsérfræðingum til starfa á viðskiptalausnasviði 
fyrirtækisins. Viðkomandi starfar við þarfagreiningar, hönnun, forritun, ráðgjöf, þjó-
nustu og innleiðingar á Microsoft Dynamics AX og Microsoft XAL. Fjöldi áhugaverðra 
verkefna eru fyrirliggjandi. Þetta er kjörið tækifæri fyrir áhugasama aðila til að öðlast 
yfirgripsmikla þekkingu og kynnast rekstri fjölmargra fyrirtækja.

Við leitum eftir einstaklingum með brennandi áhuga á því að kynna sér nýjungar, 
miðla þeim og takast á við krefjandi verkefni. Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, 
verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er æskileg. Reynsla af forritun og 
innleiðingu á viðskiptakerfum er kostur. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, metnað 
til árangurs, lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 
hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk. 
Umsóknir skal senda á atvinna@hugurax.is og merkja VL-svið 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál
Hjá HugAx starfa um 110 starfsmenn. Markmið HugarAx er að vera öflugur samstarfsaðili fyrirtækja sem vilja ná árangri, viðskiptavinir okkar eru um 4.000 talsins, þar á meðal mörg af stærstu og öflugustu fyrirtækjum landsins. Höfuðstöðvar HugarAx eru að Guðríðarstíg í Reykjavík, en HugurAx rekur jafnframt starfsstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum.

Tæknilegur sérfræðingur 
Microsoft Dynamics AX 
HugurAx óskar eftir sérfræðingi til starfa á viðskiptalausnasviði fyrirtækisins.  Starfið 
felst í uppsetningum, þarfagreiningum, forritun og tæknilegri ráðgjöf tengdri Microsoft 
Dynamics AX, Sharepoint og Microsoft SQL server. Stór hluti starfsins felst í því að 
kynna sér nýjungar og miðla upplýsingum um það sem er nýjast á hverjum tíma til 
samstarfsmanna og viðskiptavina fyrirtækisins.

Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að kynna sér nýjungar og er 
fljótur að tileinka sér þær og koma í framkvæmd. Háskólamenntun á sviði tölvunar-
fræði, verkfræði eða sambærileg menntun er æskileg. Sérmenntun eða reynsla tengd 
rekstri, uppsetningu gagnagrunna og tækniumhverfis fyrir starfsemi fyrirtækja er 
kostur. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagleg vinnubrögð, metnað til árangurs, lipurð í 
mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi.

matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

apríl 2010

Sívinsæl salöt 
Snorri Birgir Snorrason, matreiðslu-

meistari á Brauðbæ, útbjó nokkur 

brauðsalöt og smurbrauð.
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köku. SÍÐA 6
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karlmenn

Merkar upp-
götvanir úr 
uppgrefti

Ekkert vandamál!
Inga María Friðriks-
dóttir hefur upplifað 
miklar hremmingar en 
henni fallast þó aldrei 
hendur. 

Fólk 16

Skemmta sér 
vel í Vatnaskógi
Kraftmiklir strákar fá útrás í 
Gauraflokknum 

Samfélagsverðlaun 26

SLYS „Ég óttaðist það versta,“ segir 
Einar Gíslason, sem horfði á eftir 
syni sínum, tengdadóttur og dótt-
ursyni hrapa til jarðar um borð 
í lítilli Cessna-flugvél við Flúðir 
í fyrradag. Útlit er fyrir að allir 
sem voru um borð muni ná sér að 
fullu og þykir mikil mildi að ekki 
hafi farið verr. „Ég á engin orð til 
að lýsa því hversu þakklátur ég er. 
Ég er bara svo himinlifandi glaður,“ 
segir Einar. 

Fjórir voru um borð í vélinni 
þegar hún missti afl og var í kjöl-
farið nauðlent; sonur Einars og 
félagi hans, báðir þaulvanir flug-
menn, tengdadóttir Einars og 27 ára 
dóttursonur. Allir nema sá yngsti 
voru fluttir með þyrlu á sjúkrahús 
í Reykjavík. Í gærkvöldi höfðu tveir 

verið útskrifaðir af gjörgæsludeild 
og til stóð að útskrifa þann þriðja 
síðar um kvöldið.

Báðir flugmennirnir hryggbrotn-
uðu en virðast hafa sloppið við 
mænuskaða. Konan hlaut áverka á 

bringu en yngsti maðurinn slapp án 
teljandi meiðsla.

Fólkið var á leið að skoða gos-
stöðvarnar á Fimmvörðuhálsi en 
ákvað að fljúga framhjá sumar-
húsi Einars á Flúðum og kasta á 
hann kveðju. Sonur Einars var þá 
undir stýri. „Hann vinkaði mér með 
vængjunum og tók strikið í suðaust-
urátt. Þá sá ég að það var eitthvað 
að,“ segir Einar. 

Einar, sem sjálfur hefur átt flug-
vél í 25 ár, segir vélina augljóslega 
hafa misst afl, hvað sem hafi valdið 
því. „Ég horfði á eftir vélinni hverfa 
og ætlaði ekki að þora að fara og 
horfa yfir fjallbunguna, því ég ótt-
aðist það versta.“ 

Vélin er nú komin í vörslu rann-
sóknarnefndar flugslysa.  - sh

Óttaðist um líf sonar 
síns og dóttursonar
Einar Gíslason horfði á eftir syni sínum, tengdadóttur og dóttursyni hrapa til 
jarðar. Útlit fyrir að allir muni ná sér. Ég er svo himinlifandi glaður, segir Einar.

AF VETTVANGI Mikil mildi þykir að eng-
inn hafi slasast meira en raun ber vitni.
 MYND / GÍSLI ÓSKARSSON

NÝR GÍGUR HLEÐST UPP Virknin á gosstöðvunum á Fimm-
vörðuhálsi er stöðug, að sögn jarðvísindamanna. Nýr gígur er tekinn að hlaðast 
upp á nýju sprungunni sem opnaðist um kvöldmatarleytið á miðvikudag, enda 

standa yfir hundrað metra háir strókar í loft upp. Í gærkvöldi var mat manna 
að gígbarmarnir væru orðnir um tuttugu metra háir. Myndasyrpa frá gosstöðv-
unum birtist á Vísi.is í dag. Sjá síðu 6 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VÍSINDI Ungir menn sem reykja 
hafa lægri greindarvísitölu en 
reyklausir jafnaldrar þeirra. 
Þetta er niðurstaða rannsókn-
ar sem gerð var meðal ríflega 20 
þúsund ísraelskra hermanna.

Rannsóknin kollvarpar þeirri 
viðteknu hugmynd að félagslegar 
aðstæður ráði því einkum hvort 
fólk reykir, enda tekur greindar-
vísitalan tillit til þeirra.  - sh

Ný ísraelsk rannsókn:

Heimskir reykja
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SJÁVARÚTVEGUR „Í sjálfu sér höfum 
við engu við okkar ráðgjöf að bæta 
frá því í fyrra,“ segir Jóhann Sig-
urjónsson, forstjóri Hafrann-
sóknastofnunar. „Menn verða að 
hafa hugfast að ákveðin nýtingar-
stefna í þorski er í gildi og almennt 
ekki inni í myndinni að auka afla-
heimildir á þessu fiskveiðiári, frá 
okkar bæjardyrum séð. Vitaskuld 
getur komið til aukningar strax á 
næsta fiskveiðiári ef nýjar upplýs-
ingar og úttekt að vori á fiskistofn-
unum gefur tilefni til þess.“

Jóhanna Sigurðardóttir forsæt-
isráðherra lýsti yfir áhyggjum 
af atvinnuástandi víða um land 
vegna yfirvofandi hráefnisskorts 
í grein í Fréttablaðinu á fimmtu-
dag. Lokanir í landvinnslu eru 
yfirvofandi og þær munu standa 
vikum saman að óbreyttu. Í ljósi 
þessa telur forsætisráðherra rétt 
að það verði skoðað að auka afla-
heimildir.

Ríkisstjórnin mótaði hins vegar 
í fyrra nýtingarstefnu í þorskveið-
um til fimm ára, eins og Jóhann 
vísar til, og sendi Alþjóðahaf-
rannsóknaráðinu (ICES) bréf 
þess efnis í lok maí. Samkvæmt 
nýtingarstefnunni verður veiði-
ráðgjöf Hafró fylgt og byggt á því 
að veiðihlutfall sé aldrei meira 
en tuttugu prósent af viðmiðun-
arstofni. Þessi nýtingarstefna er, 
frá hendi vísindamanna Hafró, 
talin grundvöllur þess að tryggja 
sterkari hrygningarstofn og bætta 
nýliðun á næstu árum. 

Jón Bjarnason, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, sagði 
aðspurður um orð forsætisráð-
herra að grundvallaratriðið sé að 
standa vörð um sjávarauðlindina 
til lengri og skemmri tíma; lög og 

reglur takmarki auk þess aðgerð-
ir. Jón segist sem ráðherra ábyrg-
ur fyrir málaflokknum þegar allt 
kemur til alls og það sé á hans 
ábyrgð að ákveða hvort aflaheim-
ildir verði auknar. 

Örn Pálsson, framkvæmdastjóri 
Landssambands smábátaeigenda, 
segir nauðsynlegt að auka afla-
heimildir í þorski úr 150 í 200 þús-
und tonn nú þegar, eins og sam-
bandið hafi mælt með um árabil. 

„Ég fagna því að stjórnvöld séu 
tekin að skoða þetta í alvöru og 
efast ekki um að um þetta náist 
samstaða í ríkisstjórninni.“

Örn segir ástæðulaust að hafa 
áhyggjur af þorskstofninum. Sjó-
menn um allt land votti að fisk-
gengd sé nú áþekk því sem best 
gerist. Þess vegna sé sárgræti-
legt að ræða við útgerðarmenn um 
uppsagnir vegna hráefnisskorts.

 svavar@frettabladid.is

Hafró leggst gegn 
því að auka kvóta
Ríkisstjórnin mótaði nýtingarstefnu í þorski í fyrra sem gengur út frá því að 
veiðiráðgjöf sé fylgt næst árin. Forsætisráðherra telur rétt að skoða auknar afla-
heimildir. Forstjóri Hafró telur það ekki inni í myndinni á þessu fiskveiðiári.

FARSÆLL Á VEIÐUM Sjómenn fullyrða að þorskgengd hafi sjaldan eða aldrei verið 
meiri.   FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

ÖRN PÁLSSON JÓHANN 
SIGURJÓNSSON

VIÐSKIPTI Séreignarsjóður Lífís 
hefur verið sameinaður Frjálsa 
lífeyrissjóðnum, að því er fram 
kemur í tilkynningu Arion banka.

„Að mati Lífís var ekki hag-
kvæmt, eftir breytingar sem urðu 
á lögum og reglum um starfsemi 
séreignarsjóða, að reka sjóð af 
þeirri stærðargráðu sem sjóður 
Lífís var. Lagabreytingarnar fela í 
sér aukinn kostnað sem hefur bein 
neikvæð áhrif á eign sjóðsfélaga. 
Í ljósi þessa leitaði Lífís til Frjálsa 
lífeyrissjóðsins um sameiningu 
sjóðanna“, segir í tilkynningunni.

Við sameininguna fluttust 
yfir eignir 286 sjóðsfélaga Lífís. 
Frjálsi lífeyrissjóðurinn er 80 
milljarðar að stærð með um 43 
þúsund sjóðsfélaga.  - óká

Séreign í sameinaðan sjóð:

Lagabreyting 
jók kostnaðinn

SPURNING DAGSINS

Bjóðum heildarlausnir þegar endurnýja á gól�eppi 
í stigagöngum í �ölbýlis- og sambýlishúsum. 
Taktu upp símann eða sendu okkur línu og við 
göngum í málið.
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Fréttablaðið kemur næst út á 
þriðjudag. Afgreiðsla blaðsins 
er lokuð í dag og næstu tvo daga. 
Afgreiðslan verður aftur opin á 
þriðjudag. Þjónustuver 365 er 
opið frá klukkan 10 til 22 alla 
daga, nema á morgun, páskadag, 
en þá er opið til klukkan 18. 

Útgáfa Fréttablaðsins:

Kemur næst út 
á þriðjudag

Edda, ertu hátt uppi yfir 
þessu?

„Já, alveg í skýjunum!“

Leikkonan Edda Björgvinsdóttir er orðin 
flugfreyja og ætlar að starfa í sumar hjá 
Iceland Express.

BANDARÍKIN/AP Atvinnuleysi í 
Bandaríkjunum hélst stöðugt 
í mars, en tæplega tíu prósent 
vinnuaflsins ganga iðjulaus. Þó 
telur Barack Obama forseti það 
jákvætt merki að 162 þúsund ný 
störf urðu til í mánuðinum. Það 
er hið mesta í þrjú ár en þó undir 
væntingum því spár gerðu ráð 
fyrir um 200 þúsund nýjum störf-
um. 

Obama forseti sagði í ræðu, 
sem hann hélt í gær í verksmiðju 
í Norður-Karólínu, að tölur um ný 
störf væru hughreystandi vegna 
þess að fleiri störf hafi orðið til en 

tapast, eins og tilfellið hefur verið 
á undanförnum mánuðum.

Forsetinn hefur sett atvinnu-
málin á oddinn og sagt þau mik-
ilvægasta innanríkismál Banda-
ríkjanna um þessar mundir. 
Langtímaatvinnuleysi nær nú til 
tæplega tíu milljóna manna, sem 
er hið mesta í bandarískri sögu.

Obama undirritaði tvenn lög í 
síðasta mánuði í baráttunni gegn 
atvinnuleysinu. Annars vegar 
skattaafslætti fyrir fyrirtæki 
sem ráða atvinnulausa og mann-
aflsfrekar aðgerðir í samgöngu-
málum.  - shá

Barack Obama Bandaríkjaforseti vongóður um viðsnúning í atvinnumálum:

Teikn á lofti um batnandi tíð

BANDARÍKJAFORSETI Barack Obama 
viðurkennir að þrátt fyrir jákvæðar fréttir 
af nýjum störfum sé langt í land.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

TRÚMÁL Gagnrýnin sem Benedikt 
XVI. páfi hefur sætt vegna við-
bragða hans við kynferðisofbeldi 
kirkjunnar manna gegn börnum 
er áþekk svört-
ustu hliðum 
gyðingaofsókna. 
Þetta sagði tals-
maður Páfa-
garðs, Raniero 
Cantalamessa, í 
prédikun í gær.

Páfinn hefur 
verið gagnrýnd-
ur fyrir linkind 
í garð þeirra 
presta sem gerst hafa sekir um 
barnaníð. Páfagarður hefur jafn-
harðan svarað gagnrýninni og 
sagt hana ósanngjarna.

Ummælin vöktu hörð við-
brögð og í New York söfnuðust 
um tuttugu fórnarlömb barna níðs 
kaþólskra presta saman til að mót-
mæla þeim.  - sh

Prédikun í Páfagarði:

Segir gagnrýni 
á páfa líkjast 
gyðingahatri

FÓLK „Ég gæti trúað að þetta verði 
sérstakt, að hlusta á gömlu sukkar-
ana taka lagið saman,“ segir Rúnar 
Þór Pétursson, sem kemur í fyrsta 
sinn fram á tónlistarhátíðinni 

Aldrei fór ég 
suður í heima-
bænum Ísafirði 
í kvöld. Rúnar 
Þór vinnur 
þessa dagana að 
breiðskífu með 
sjálfum Megasi 
og Gylfa Ægis-
syni. 

Að sögn Rún-
ars Þórs hefur 

þríeykið þegar lokið upptökum 
á því lagi sem fyrst verður sett í 
útvarpsspilun. Hann segist ekki 
verða hissa ef lagið verður bann-
að strax. „Þetta eru kallarnir sem 
tóku mig undir sinn verndarvæng 
þegar ég kom frá Ísafirði. Fyrst 
þvældist ég með Gylfa Ægis, en 
þegar hann hætti að drekka fór ég 
að þvælast með Megasi.“  - kg / sjá Allt

Rúnar Þór gerir breiðskífu:

Vinnur með 
Gylfa og Megasi

RÚNAR ÞÓR
PÉTURSSON

Maður varð fyrir bíl
Ekið var á mann á Vesturlandsvegi, 
skammt frá Grafarholti, síðdegis í gær. 
Maðurinn var á vegum kranabílafyrir-
tækisins Króks að sækja bíl sem hafði 
skemmst í árekstri þegar ekið var á 
hann. Sjúkralið kom á vettvang en 
talið var að maðurinn væri ekki mikið 
slasaður. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

SJÁVARÚTVEGUR „Þetta er í þriðja skipti sem við lend-
um í þessu sem sýnir að við erum undir eftirliti,“ 
segir Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals 
hf. „Við höfum áður lent í þessu í Finnlandi og Ham-
borg í Þýskalandi fyrir nokkrum árum. Ætli maður 
verði ekki að flytja kjötið út í kafbát til að fá frið.“

Sjö gámum af hvalkjöti var skipað í land í höfn-
inni í Rotterdam í Hollandi eftir aðgerðir fimmtán 
félaga úr umhverfissamtökum grænfriðunga. Þeir 
hlekkjuðu sig við flutningaskipið, sem heitir NYK 
Orion, í gærmorgun og hafnaryfirvöld létu undan 
kröfum þeirra. Um 140 tonn af langreyðarkjöti voru 
í gámunum sjö.

Kristján setur stórt spurningarmerki við gæslu í 
höfninni í Rotterdam. „Það er ekkert endilega gefið 
að þessir náungar séu bara með mótmælaskilti á 
sér. Það hafa dæmin sannað í gegnum tíðina,“ segir 
Kristján.

Í tilkynningu frá samtökunum segir að sjö félag-
ar úr hreyfingunni hafi verið handteknir en þeir 
saka Íslendinga um að hunsa CITES-sáttmálann, 
sem kveður á um takmarkanir við sölu á afurðum af 
villtum dýrum.

Kristján segir óþarfa að hafa áhyggjur því kjöt-
ið sé vel geymt í frystigámunum í höfninni og verði 
sent til Japans með einum eða öðrum hætti.   - shá 

Grænfriðungar hindruðu útflutning á hvalkjöti í höfninni í Rotterdam:

Þriðja atlagan gegn Hval hf.

HVALKJÖT Um 140 tonn af hvalkjöti voru í gámunum sjö.

BENEDIKT XVI.

TRÚMÁL John 
Forsythe, sem 
er sjónvarps-
áhorfendum að 
góðu kunnur 
sem olíujöf-
urinn Blake 
Carrington úr 
sápuóperunni 
Dynasty, lést í 
gær úr lungna-
bólgu, 92 ára að aldri.

Forsythe hefur undanfarið ár 
barist við krabbamein í ristli.

  - sh

Olíujöfurinn úr Dynasty:

John Forsythe 
er fallinn frá

JOHN FORSYTHE
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Oft leynist 
tónlist í eggi 
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Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

Verð til viðskiptavina Nova: 3.990 kr.
Fullt verð: 6.600 kr.

3.990 kr.

6 X Í BÍÓ!
Nýtt Bíókort komið
í verslanir Nova!

Í tilefni páskanna ætlum við að gefa öllum 68.613 viðskiptavinum Nova 

safnplötu með mörgum af virtustu tónlistarmönnum landsins. Skelltu þér 

inn á nova.is eða m.nova.is í símanum þínum og halaðu niður 

10 sjóðheitum smellum. Gleðilega páska!
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Í grein eftir Loft Jóhannsson flug-
umferðarstjóra um verkfallsrétt og 
stjórnarskrána brenglaðist merking 
setningar í upphafi greinarinnar.
Setningin á að hljóma svona: „Í mars 
2010, nánar til tekið þann 11. mars, 
ákvað ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðar-
dóttur og Steingríms J. Sigfússonar 
að afnema verkfallsrétt flugumferð-
arstjóra með lögum.“ Grein Lofts má 
lesa í heild sinni á Vísi.is. 

LEIÐRÉTTING

STJÓRNMÁL Steingrímur J. Sig-
fússon fjármálaráðherra segist 
ekki hissa á orðum Dominique 
Strauss-Kahn, framkvæmdastjóra 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS), 
um að tryggja þurfi meirihluta-
stuðning í stjórn sjóðsins áður en 
verði af endurskoðun efnahagsá-
ætlunar Íslands. Hann sé frekar 
hissa á að Strauss-Kahn hafi sagt 
þetta opinberlega.

„Það má lesa það úr orðum 
hans að málið strandi á pólitík-
inni, starfsfólk sjóðsins metur það 
þannig að ekkert standi efnislega 
í vegi fyrir endurskoðuninni. Það 
vantar pólitískan stuðning og það 
hefur maður lengi vitað.“

Strauss-Kahn sagði, í sam-
tali við Bloomberg, að ekki yrði 
nein endurskoðun án meirihluta í 
stjórn. „Ef enginn er meirihlutinn 
höldum við ekki áfram. Sjálfur 
tel ég að gagnlegt væri að halda 
áfram með málið núna. En ég get 
ekki sagt fyrir um hvort meiri-
hluti er fyrir því.“ Steingrímur 
segir að framkvæmdastjórinn 
hafi viðrað þessi sjónarmið við 
Íslendinga áður.

Engar formlegar viðræður hafa 
farið fram við Breta og Hollend-
inga frá því að upp úr viðræð-
um slitnaði 5. mars. Steingrímur 
segir þó óformleg samskipti hafa 
átt sér stað.

„Menn eru að tala saman yfir 
línuna og við vonumst til að hreyf-
ing komi á málið eftir páska. Það 
átta sig allir á því að ef gera á 
tilraun til að leysa málið verður 
hún að vera fljótlega eftir páska.“ 
Steingrímur segir að annars muni 
málið líklega frestast fram yfir 

Endurskoðun AGS 
strandar á pólitík
Fjármálaráðherra segist bjartsýnn á að endurskoðun á efnahagsáætlun Íslands 
fari fram á næstu vikum hjá AGS. Efnislegar forsendur séu til staðar en strandi 
á pólitík. Ef eigi að gera tilraun með Icesave verði það fljótlega eftir páska.

kosningar í Bretlandi og Hol-
landi.

Spurður hvaða áhrif það hefði 
á stöðu Íslands segir Steingrímur 
það skipta máli hvernig málum er 
búið. Ef sátt sé um að setja málið 
í bið þá hafi það minna neikvæð 
áhrif en ef viðræður væru upp í 
loft. Ef ekki náist að klára málið 

verði reynt að búa svo um hnútana 
að sátt náist um frestun.

Steingrímur segist vonast til að 
endurskoðun AGS fari fram sem 
fyrst, hvað sem samningum um 
Icesave líður. Hann er bjartsýnn 
á að það gangi eftir. Best væri þó 
að ljúka Icesave-málinu um leið.

 kolbeinn@frettabladid.is
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Ferill Icesave-málsins

5. desember 2008 
- Alþingi samþykkir 
þingsályktun um 
samninga.

6. október 2008 - Neyðarlög sett
8. október 2008 - Bretar beita 
hryðjuverkalögum

24. febrúar 2009 
- Ný samninganefnd 
undir forystu Svav-
ars Gestssonar.

5. júní 2009 - Samið um Icesave

28. ágúst 2009 
- Alþingi samþykkir 
samning með fyr-
irvörum. Forsetinn 
staðfestir nokkrum 
dögum síðar.

5. janúar 2010 
- Forsetinn 
synjar lögun-
um staðfest-
ingar.

6. mars 
2010 
- Þjóðar-
atkvæða-
greiðsla.

17. september - Bretar og Hollend-
ingar hafna fyrirvörum.

30. desember 
- Lög um 
breytingar 
á lögunum 
frá í ágúst 
samþykkt.

BRUSSEL, AP Styrkveitingar Evrópusambandsins 
í sjávarútvegi hafa orðið til þess að auka ofveiði 
frekar en að draga úr henni, samkvæmt nýrri 
skýrslu frá rannsóknarstofnuninni Pew Envi-
ronment Group.

Evrópusambandið hefur reynt að draga úr 
fiskveiðum með því að greiða sjávarútvegsfyrir-
tækjum fyrir að taka eitthvað af skipum sínum 
úr notkun. Vandinn er sá, segir í skýrslunni, 
að útgerðir hafa fengið meira fé til að smíða ný 
skip og endurnýja þau gömlu heldur en veitt 
hefur verið til þess að fækka fiskveiðiskipum. 

Þannig hafa útgerðir í raun aukið fiskveiði-
getu sína − með beinum fjárstuðningi Evrópu-
sambandsins.

„Fé úr opinberum sjóðum hefur verið notað 

til að styrkja ofveiði með skelfilegum afleiðing-
um fyrir lífið í hafinu,“ segir Markus Knigge, 
framkvæmdastjóri hjá Pew Environment 
Group. „Það ætti ekki að fjármagna neitt slíkt 
lengur.“

Samkvæmt skýrslunni fengu tíu ríki megnið 
af heildarstyrkveitingu ESB til sjávarútvegs á 
árunum 2000 til 2006. Spánn fékk mest, en hin 
fiskveiðiríkin eru Ítalía, Frakkland, Grikkland, 
Danmörk, Bretland, Portúgal, Þýskaland, Pól-
land og Svíþjóð.

Pólland er eina ríkið sem notaði meirihluta 
styrkjanna til að draga úr ofveiði. - gb

Styrkveitingar Evrópusambandsins virka þveröfugt við sjávarútvegsstefnuna:

Enn meiri ofveiði í krafti ESB-styrkjanna

EVRÓPSK FISKISKIP Skip við bryggju í Portúgal.
 NORDICPHOTOS/AFP

Fréttablaðið brá á leik á skír-
dag, 1. apríl, og birti tvær 
ósannar fréttir í því skyni að fá 
landsmenn til að hlaupa apríl. 

Sú fyrsta snerist um hol-
lenska hernaðarfyrirtækið 
E.C.A. sem sagt var ætla að 
bjóða fólki í ókeypis flug yfir 
gosstöðvarnar á Fimmvörðu-
hálsi í stærðarinnar herflug-
vélum.

Í hinni var fullyrt að Linda 
Björg Árnadóttir, fagstjóri 
fatahönnunar hjá Listaháskóla 
Íslands, hefði verið ráðin list-
rænn ráðunautur í búningadeild 
Ríkissjónvarpsins og að hún 
hygðist sýna afrakstur fyrstu 
búningagerðar sinnar í húsa-
kynnum Listaháskólans.

Þátttakendum í aprílgöbbun-
um er hér með þakkað liðsinnið.

Lesendur látnir hlaupa apríl:

Ókeypis flug 
reyndist gabb

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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7°Á MORGUN 
Fremur hæg 
breytileg átt.

MÁNUDAGUR
NA kaldi eða 
strekkingur.

2

1

-1

-2

-4

0

-2

1

2

4

-6

6

9

7

6

10

10

5

8

5

10

5

0

-1 -2
0

1 2

-1 0
2

4

GLEÐILEGA 
PÁSKA  Í dag má 
búast við snjó-
komu eða éljum 
á norðanverðu 
landinu. Á morgun, 
páskadag, verð-
ur hægur vindur. 
Horfur eru á éljum 
NV-lands en ann-
ars staðar verður 
úrkomulítið að 
mestu. Á mánu-
daginn hvessir 
töluvert.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

LONDON, AP Vísindamenn telja að 
hugsanlega megi spá fyrir um 
jarðskjálfta með því að fylgjast 
með atferli froska.

Þetta er niðurstaða breskra 
vísindamanna sem fylgdust með 
froskum á Ítalíu á síðasta ári. 

Ætlun Rachel Grant og félaga 
var að fylgjast með áhrifum 
tungslins á atferli froskanna. 
Þremur dögum áður en jarð-
skjálfti að stærðinni 6,3 reið yfir 
og olli miklum skemmdum og 
manntjóni í bænum L‘Aquila tóku 
þau eftir því að allir froskar voru 
horfnir af svæðinu.   - pg

Tímamót í jarðskjálftaspám?

Froskar hurfu 
fyrir skjálftann

GRAFIÐ Í RÚSTUM Þremur dögum áður 
en skjálfti að stærðinni 6,3 reið yfir á 
Ítalíu voru allir froskar horfnir.  

BRUSSEL, AP Air Koryo, ríkisflug-
félag Norður-Kóreu, og angólska 
flugfélagið TAAG hafa verið 
tekin af lista Evrópusambandsins 
yfir flugfélög sem bannað er með 
öllu að fljúga til ríkja ESB. Starf-
semi þeirra á svæðinu er enn 
háð takmörkunum, en ekki jafn-
ströngum og áður. 

Samkvæmt nýjum lista, sem 
birtur var í gær, hefur öllum 
flugfélögum frá Súdan og Fil-
ipps eyjum verið bannað að fljúga 
til ríkja Evrópusambandsins og 
þrengt hefur verið að möguleik-
um hins íranska Iran Air til að 
fljúga til Evrópu.  

Um 300 flugfélög víða að úr 
heiminum eru á þessum svarta 
lista ESB.

Svartur listi flugfélaga:

Slakað á banni 
gagnvart 
Norður-Kóreu

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is  
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is  

GENGIÐ 31.03.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 228,1856
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 127,81  128,43

 193,58  194,52

 172,03  172,99

 23,103  23,239

 21,46  21,586

 17,692  17,796

 1,368  1,376

 193,89  195,05

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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ELDGOS „Dagurinn byrjaði rólega 
en umferð jókst mjög þegar líða 
tók á daginn. Göngufólk er ekki 
eins fjölmennt og verið hefur, 
aðallega vegna versnandi veðurs,“ 
sagði Víðir Reynisson, deildar-
stjóri hjá Almannavörnum, í gær-
kvöldi. Að sögn Víðis skyggði það 
á annars góðan dag að tveir ferða-
menn slösuðu sig þegar þeir duttu 
í mikilli hálku. Annar þeirra var 
fluttur með þyrlu Norðurflugs til 
aðhlynningar, en talið er að hann 
hafi farið úr axlarlið.

Virkni í eldstöðinni á Fimm-
vörðuhálsi hefur verið stöðug 
síðan nýja sprungan opnaðist á 
miðvikudag. 

Magnús Tumi Guðmundsson, 
jarðeðlisfræðingur á Raunvís-
indastofnun, segir að lítils háttar 
hraun hafi runnið til vesturs í gær. 
Eins sé gígur að hlaðast upp á nýju 
sprungunni þótt hann sé enn mun 
lægri en þar sem gosið hófst. „Allt 
er þetta eftir bókinni og kannski 
helst til rólegra en í upphafi.“

Fjöldi fólks leggur leið sína að 
gosstöðvunum eins og áður og 
áætlað er að á fimmta þúsund 
manns hafi safnast saman við 
gosið eða dáðst að því úr fjarlægð 
þegar mest hefur verið. 

Þrátt fyrir ítrekaðar viðvaranir 
Almannavarna um erfiðar aðstæð-
ur gengur vanbúið fólk enn frá 
Skógum og björgunarsveitir hafa 
aðstoðað fjölmarga við að komast 
til byggða á nýjan leik. Nokkrir 
þeirra voru örmagna. 

Víðir segir enn brögð að því að 
ferðamenn reyni að komast inn á 
lokuð svæði. Tveir reyndu að kom-
ast á Heljarkamb í gær; þeir voru 
handteknir og fluttir til skýrslu-
töku. 

Víðir staðfestir jafnframt að 
björgunarsveitarmenn hafi lent 
í stimpingum við fólk sem sættir 
sig ekki við að komast ekki inn á 
þau svæði sem eru lokuð í örygg-
isskyni. Segir hann þetta mjög 
miður og gera störf björgunar-
sveitarfólks erfiðari. Hann hvetur 
ferðalanga til að sýna því skilning 
að viss svæði séu hættuleg og þeim 
sé ekki lokað að ástæðulausu.

Þeir sem hafa lagt leið sína á 
Mýrdalsjökul hafa sífellt verið 
að færa sig utar í þá slóð sem þar 
hefur myndast. Þetta þýðir að 
slóðin var komin hættulega nærri 

Námskeið um ræktun matjurta
og kryddjurta til heimilisnota
Heiður Björnsdóttir kennir hvernig rækta má
grænmeti og kryddjurtir með lítilli fyrirhöfn!

www.heilsuhusid.is

Áhugasamir skrái sig á
lagmuli@heilsuhusid.is
eða í síma 578 0300

kl:10-18 alla virka daga.
Verð kr. 4.500.-Fimmtud.  8. apríl

Þriðjud.  13. apríl
Þriðjud.   20. apríl

NÝ
NÁMSKEIÐ

Eldgosið á Fimmvörðuhálsi

AF MORINSHEIÐI Dagurinn í gær var engin undantekning og fjöldi fólks hópaðist að gosstöðvunum. Um fimm þúsund manns 
hafa notið útsýnisins nær og fjær þegar mest hefur verið.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

NÝR GÍGUR Nýja sprungan opnaðist á miðvikudag og gosvirknin hefur verið stöðug 
síðan. Gígur hleðst nú upp og barmarnir taldir vera orðnir um tuttugu metrar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Örmagna göngufólk 
aðstoðað til byggða
Tveir voru fluttir til byggða eftir að hafa slasað sig við gosstöðvarnar á Fimm-
vörðuhálsi í gær. Björgunarsveitir og lögregla hafa haft afskipti af ferðafólki 
sem neitar að virða svæðalokanir og tveir voru handteknir.

■ Virknin á gosstöðvunum við Fimmvörðuháls er stöðug í meginatriðum.
■ Gosstrókarnir í nýja gígnum ná um hundrað metra hæð. 
■ Litlar hraunspýjur hafa runnið til vesturs.
■ Virknin í gamla gígnum virðist lítið sem ekkert minni, þrátt fyrir að búist 

hafi verið við öðru.
■ Lítil jarðskjálftavirkni hefur verið undir og við gosstöðvarnar undanfarinn 

sólarhring en þó mældist skjálfti upp á 2,8 á Richter við rætur Krossár-
jökuls laust eftir klukkan tíu í gærmorgun.

Gosið stöðugt í nýja og gamla gígnum

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

sprungusvæði og var vélsleða ekið 
ofan í sprungu um sexleytið í gær. 
Enginn slasaðist að sögn lögreglu. 
Eins bar á því að ökumenn tækju 

ekki tillit til þeirra er fara gang-
andi um svæðið og voru dæmi um 
að lægi við slysum.

 svavar@frettabladid.is



Skráðu þig á arionbanki.is.
Allir velkomnir - Ókeypis aðgangur. 

Komdu og njóttu góðra veitinga í bland við fróðleik 
sem kemur sér vel.

FJÁRmál eru fyrirlestraröð og fræðsluátak á vegum Arion banka. Tilgangurinn með 
FJÁRmálum er að koma til móts við þarfir viðskiptavina fyrir haldgóðar upplýsingar, 
fræðslu og örugga leiðsögn í nýju efnahagsumhverfi.

Nánari upplýsingar fást hjá þjónusturáðgjöfum í útibúum 
Arion banka eða í síma 444 7000.

Fjöldi fjármálanámskeiða 
víðsvegar um landið Hafðu samband

Næstu námskeið
Akureyri  — 13. apríl

Greiðslur úr lífeyrissparnaði,
hvað ber að hafa í huga? * 

Hótel KEA 

Búðardalur — 13.  apríl
Fjármál heimilanna

Dalabúð

Reykjavík  — 14. apríl
Greiðslur úr lífeyrissparnaði,

hvað ber að hafa í huga? *
Borgartún 19

Hafnarfjörður — 14. apríl
Fjármál heimilanna

Hafnarborg

Borgarnes — 15. apríl
Fjármál heimilanna
útibú Arion banka

Egilsstaðir — 19. apríl
Fjármál heimilanna

Hótel Hérað

Stykkishólmur — 21. apríl
Fjármál heimilanna
Hótel Stykkishólmur

Grundarfjörður —21. apríl
Fjármál heimilanna

Sögumiðstöðin

Selfoss — 27. apríl
Fjármál heimilanna

Hótel Selfoss

Reykjavík — 28. apríl
Eru fjárfestingartækifæri 

á Íslandi? Borgartún 19

*Skráið ykkur í tíma,
síðast komust færri að en vildu
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Frábær gestakennari Laruga Glaser verður hjá okkur 
í apríl og maí. Fleiri spennandi kennarar koma í 
heimsókn í ár.

Allir kennarar í yoga shala hafa alþjóðleg kennara-
réttindi í yoga og áralanga reynslu sem iðkendur
og kennarar.

13. april ~ Ashtanga vinyasa byrjendanámskeið
Kennarar: Ingibjörg og Laruga
3. maí ~ Vinyasa flæði byrjendanámskeið
Kennari: Gummi
Skráning á yoga@yogashala.is

Opnir tímar fyrir byrjendur og lengra komna.

Hot yoga á morgnana með Lönu og dagurinn verður frábær.

Hatha yoga í hádeginu og þú endurnýjar orkuna þína.

Yoga á vinnustöðum.

Einkatímar.

Stundarskráin er á netinu
www.yogashala.is

Engjateig 5, 2. hæð, S. 553 0203

KOMDU Í YOGA!
Laruga Glaser

~ gestakennari
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1. Edda Björgvinsdóttir er að 
hefja störf á nýjum vettvangi. 
Hvaða?

2. Hvað kallast ný sólóplata 
Jónsa í Sigur Rós?

3. Hver bar sigur úr býtum í 
Tom Selleck-mottukeppninni í 
liðinni viku?

SVÖR Á SÍÐU 50

SJÁVARÚTVEGUR Jón Bjarna-
son, sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra, hefur 
úthlutað 500 tonna við-
bótarkvóta í skötusel með 
þeirri aðferð sem mælt 
er fyrir um í umdeildum 
skötuselslögum.

Hvert skip getur mest 
fengið fimm tonn af við-
bótarkvótanum en þarf að 
greiða ríkinu 120 krónur 
fyrir hvert kíló. Bannað er að fram-
selja viðbótarkvótann. 

Fiskistofa mun úthluta viðbótar-
kvótanum fyrir 3. maí. Verði sótt 
um meira en 500 tonn á að skipta 
því sem til ráðstöfunar er jafnt 
milli umsækjenda.

Í tilkynningu frá sjávarút-
vegsráðuneytinu segir að þessi 

ákvörðun hafi verið tekin 
í samráði við Hafrann-
sóknastofnun. Áður hafði 
ráðherrann úthlutað 2.500 
tonna skötuselskvóta án 
endurgjalds til þeirra sem 
eiga aflahlutdeild byggða á 
tegundinni. Það var sama 
magn og Hafró taldi ráð-
legt að veiða á þeim tíma. 
Landssamband íslenskra 
útvegsmanna lagði þá til 

að úthlutað yrði 3.000 tonna heild-
arkvóta, eða jafnmiklu og nú hefur 
verið leyft að veiða úr stofninum 
þetta árið. 

Eigendur aflahlutdeildar njóta 
hins vegar einskis úr viðbótinni 
nema þeir greiði 120 krónur fyrir 
kílóið, eins og aðrir umsækjendur. 
 - pg

Ráðherra úthlutar 500 tonna skötuselsviðbótarkvóta:

Hvert skip getur mest 
fengið fimm tonn

JÓN BJARNASON

HAAG, AP Bandarískur hershöfð-
ingi, sem kenndi hugleysi homma 
í hollenska hernum um fjölda-
morð Serba á 8.000 múslimum í 
Srebrenica í Bosníu, hefur beðist 
afsökunar á ummælunum.

Paul Sheehan, fyrrverandi 
hershöfðingi, var í yfirheyrslu 
hjá bandarískri þingnefnd til að 
berjast gegn því að hommar fái 
að starfa sem bandarískir her-
menn þegar hann lét ummælin 
sér um munn fara. Þeim var beint 
að hollenskum friðargæsluliðum 
sem voru við störf á vegum Sam-
einuðu þjóðanna árið 1995.

Sheehan sendi á föstudag hol-
lenskum starfsbróður bréf og 
kvaðst iðrast. Einstakir hermenn 
beri enga ábyrgð á voðaverkun-
um.  - pg

Hershöfðingi iðrast ummæla:

Fjöldamorðin 
ekki hommum 
að kenna

AFGANISTAN, AP Í Afganistan er ekki 
einungis framleitt meira ópíum en 
í öðrum löndum, heldur eru Afgan-
ir nú einnig orðnir afkastamestir 
ríkja heims í framleiðslu á hassi.

Sameinuðu þjóðirnar telja að 
á ári hverju séu 10 til 24 þúsund 
hektarar af landi notaðir undir 
kannabisrækt. Úr þessu eru svo 
framleidd 1.500 til 3.500 tonn af 
hassi árlega.

„Þótt önnur lönd rækti enn meira 
af kannabis, þá er það þessi ótrú-
lega mikla framleiðni úr afgönsku 
kannabisuppskerunni sem gerir 
landið að stærsta hassframleið-
anda heims,“ segir Antonio Maria 
Costa, yfirmaður fíkniefna- og 
sakamálaskrifstofu Sþ.

Í Afganistan tekst bændum að 
vinna 145 kíló af hassi úr kanna-
bisuppskeru af einum hektara, en 
í Marokkó, svo dæmi sé tekið um 
annað afkastamikið hassfram-
leiðsluland, er afkastagetan rétt 
um 40 kíló af hassi á hektara.

Nú er svo komið að veruleg hass-
framleiðsla er í 17 af 34 héruðum 

Afganistans. Mest er þetta í suður-
hluta landsins, þar sem átök hafa 
verið hörð og ítök talibana sterkari 
en annars staðar í landinu.

Árum saman hefur verið reynt 
að uppræta ópíumrækt í landinu, 
en með takmörkuðum árangri. 
Víða hafa bændur brugðist við 
með því að rækta kannabis í stað-
inn fyrir ópíum.

Costa segir að afganskir bænd-
ur kjósi þó fremur að framleiða 
ópíum en hass, og rækti því kanna-
bis frekar á sumrin þegar vatn er 
af skornum skammti. 

Í Afganistan eru framleidd um 
90 prósent af öllu því ópíumi sem 
selt er í heiminum. Þessi búgrein 
afganskra bænda hefur verið notuð 
til að fjármagna uppreisnarhernað 
talibana. Hún hefur einnig átt sinn 
þátt í að viðhalda útbreiddri spill-
ingu meðal stjórnvalda.

„Öll fíkniefni í Afganistan, eru 
skattlögð af þeim sem ráða á staðn-
um, og útvega uppreisnarhópum 
þannig viðbótartekjulind,“ segir 
Costa.  - gb

Kannabis- og ópíumrækt fjármagnar hernað talíbana:

Langmest framleitt 
af hassi í Afganistan

FÍKNIEFNI BRENND Þrátt fyrir að árum saman hafi uppskerur verið eyðilagðar í 
Afganistan hefur framleiðsla fíkniefna ekkert dregist saman.  NORDICPHOTOS/AFP

HEILBRIGÐISMÁL Unglæknar höfn-
uðu í gær málamiðlunartillögu í 
deilu þeirra og stjórnar Landspít-
alans um breytingar á vöktum. 

Fram kom í fréttum Stöðvar 2 
í gærkvöld að engir fundir hafi 
verið boðaðir og var haft eftir 
talsmanni almennra lækna að 
unglæknar muni að endingu þurfa 
að huga að nýrri vinnu dragist 
deilan á langinn. 

Alls hættu 65 unglæknar störf-
um á miðnætti á miðvikudag 
vegna breytinga sem boðaðar 
voru á vaktafyrirkomulagi en 
þær fela í sér að vinnutími mun 

aukast um allt að 60 vinnustund-
ir á viku. 

Unglæknarnir hafa lagt fram 
sáttatilboð en samkvæmt því yrðu 

breytingunum frestað meðan 
lausn er fundin á málinu sem er 
viðunandi fyrir báða aðila. 

Þorbjörn Jónsson, formaður 
Læknaráðs Landspítalans, hefur 
verið fenginn sem sáttasemjari 
og lagði fram óformlega lausn að 
deilunni í gær. Engir fundir hafa 
átt sér stað milli deiluaðila frá 
því á miðvikudag og engir fundir 
fyrirhugaðir.

Ólafur Baldursson, fram-
kvæmdastjóri lækninga á Land-
spítalanum, vildi ekki tjá sig um 
deiluna en sagði að vel hafi geng-
ið á spítalanum í gær.

Ekkert þokaðist í deilu unglækna og stjórnar Landspítalans í gær:

Hafna 60 stunda vinnuviku

ÓLAFUR BALDURSSON Framkvæmda-
stjóri lækninga segir starfsemi spítalans 
hafa gengið vel í gær. 

VIÐSKIPTI Askar Capital hefur feng-
ið viðurkenningu Kauphallarinn-
ar (NASDAQ OMX Iceland ) sem 
ráðgjafi á hlutabréfamarkaðnum 
First North Iceland. 

Aðkoma viðurkennds ráðgjafa 
að markaðnum er sögð til þess 
fallin að byggja traustan markað 
því það sé á ábyrgð ráðgjafans að 
fylgjast með því að félög uppfylli 
ávallt aðgangskröfur og upplýs-
ingaskyldur First North. 

Askar Capital er sjöundi viður-
kenndi ráðgjafi First North.  

 - óká

Stuðla að traustari markaði:

Askar gefur ráð 
á First North

VEISTU SVARIÐ?



Opið í dag frá kl. 11-17

Holtagörðum 2. hæð • Sími 512 6800 • www.dorma.is • dorma@dorma.is

OPIÐ 
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17
Sun frá kl. 13-17

+ + = 19.900,-
Dúnsæng Dúnkoddi Sængurver

Frábær fermingargjöf

Allur pakkinn

Páskatilboð!
Vönduð bómullarhandklæði 

99,-
Þvottastykki 30x30

499,-
Handklæði 50x100

995,-
Handklæði 70x140

Interbed heilsurúm
Stærð cm. Tilboð kr.
90x200 90.900,-
100x200 95.900,-
120x200 98.000,-
140x200 119.900,-

Gleðilega

páska
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Costa del Sol
29.  apríl – 14 nætur
17.  maí – 8 nætur

Frá kr. 79.900 
Frábær gisting - aðeins örfáar íbúðir! 
Nú bjóðum við síðustu sætin í vorsólina á Costa del Sol á ótrúlegu tilboði. Í boði er m.a. frábært sértilboð 
með eða án fæðis á Aparthotel Aguamarina, sem er einn okkar allra vinsælasti gististaður á Costa del 
Sol til fjölda ára. Góður kostur fyrir bæði pör og barnafjölskyldur. Fleiri sértilboð einnig í boði. Ath. mjög 
takmarkaður fjöldi sæta og íbúða í boði. Verð getur hækkað án fyrirvara! 

Aparthotel Aguamarina

Ótrúlegt sértilboð!

Kr. 79.900
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 
börn, 2-11 ára, í íbúð í 8 nætur. Sértilboð 
17. maí. Verð m.v. 2 í íbúð kr. 99.200. 
Aukalega fyrir hálft fæði kr. 19.200 fyrir 
fullorðna og kr. 9.600 fyrir börn. 
Verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, 
í íbúð í 14 nætur kr. 92.900. Sértilboð 
29. apríl. Verð m.v. 2 í íbúð kr. 118.600. 
Aukalega fyrir hálft fæði kr. 33.600 fyrir 
fullorðna og kr. 16.800 fyrir börn. 

– með eða án fæðis 

24 þúsund kr. 
inneign fylgir 
þessum síma.
Alvöru GSM símar
á frábæru tilboði á ring.is.
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Nokia 2730

Eftirstöðvum dreift 
á 12 mánuði.*

2.000 kr. inneign á 
mán. í 12 mán. fylgir.
Staðgreiðsluverð: 24.900 kr.

Útborgun

0 kr.

Athugið að inneign í símatilboðum virkjar ekki vinaafslátt Ring.

*Greiðsludreifingargjald
250 kr. á mánuði.

KAUPAUKI

2x bíó

2x Domino's

2x Serrano

NÁTTÚRA Hilmar Malmquist, líf-
fræðingur við Náttúrufræðistofn-
un Kópavogs, segir skýrslu Hag-
fræðistofnunar Háskóla Íslands 
byggja á röngum forsendum. Þar 
sé notast við mjög einfaldað líkan 
þegar áhrif hvala á aðra nytja-
stofna eru metin.

Í skýrslunni er gert ráð fyrir 
að hægt sé að veiða fleiri dýr en 
verið hefur, þar sem afrán lang-
reyðar á loðnu og hrefnu á þorski, 
ýsu og loðnu sé umtalsvert. Hilm-
ar segir þessar tölur byggja á 
mjög einfölduðu líkani Hafrann-
sóknastofnunar sem stofnunin not-
ist ekki við þegar hún leggur til 
hámarksafla.

„Þetta er ofureinfaldað líkan af 
íslensku sjávarlífríki, með fimm 
hvalategundum, tveimur eða 
þremur fiskistofnum og einhverri 
rækju. Niðurstöðurnar eru með 
mjög víðum öryggismörkum sem 
aldrei er rætt um og eru birt í við-
auka. Þau skipta hins vegar miklu 
máli því óvissan er svo mikil í nið-
urstöðunum. Það er engan veginn 
hægt að styðjast við svona líkön.“

Hilmar segist ekki á móti hval-
veiðum, en ekki sé hægt að ákveða 
að veiða hval af því að hann éti 
svo mikið af fiski og hafi neikvæð 
áhrif á fiskistofna.

Þorvaldur Gunnlaugsson, sér-
fræðingur á Hafrannsóknastofnun, 
segir að þar á bæ hafi menn ekki 

lagt til hvalveiðar vegna áhrifa á 
aðra fiskistofna. Einhverjir ágisk-
unarútreikningar hafi verið gerðir 
um hvað hvalir ætu.

„Við erum ekki að leggja til 
einhvern hámarksafla á hvölum 
í sambandi við þorskstofn, eða 
afrán hvala á öðrum tegundum. 
Við höfum ekki verið beðnir um 
það,“ segir Þorvaldur.

Hilmar segir forsendu hagfræð-
inganna, að hvalir hafi einungis 
neikvæð áhrif á nytjafiskastofna, 
ranga og í henni felist bæði van-
þekking á undirstöðuatriðum sjáv-

arvistfræðinnar og glannaleg túlk-
un á fyrirliggjandi gögnum.

Þá segir hann oft glitta í þá fyrir-
framgefnu afstöðu skýrsluhöfunda 
að hvalveiðar séu góðar hvað sem 
tautar og raular. Þeir geri mikið úr 
tilfinningahita andstæðinga hval-
veiða, en minnist ekkert á að slíkt 
er einnig að finna hjá stuðnings-
mönnum þeirra. Eins sé óvarlegt 
að styðjast við 30 ára gamlar tölur 
um ferðamannastraum í hvalstöð-
ina í Hvalfirði. Slá verði varnagla 
við slíkum fullyrðingum.

 kolbeinn@frettabladid.is

Hvalveiðiskýrslan á 
röngum forsendum
Líffræðingur segir skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ um áhrif hvalveiða byggða 
á röngum forsendum. Ekki sé að marka niðurstöður hennar hvað varðar áhrif 
hvala á aðra stofna. Hafró hefur ekki lagt til hvalveiðar vegna þeirra áhrifa.

HVALSKURÐUR Hilmar Malmquist segir óvarlegt að áætla að hvalskurður hafi jafn 
mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn nú og fyrir 30 árum. Skýrsla Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands byggi á röngum forsendum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Ryksugur

- fyrsta flokks. Stór orð sem reynslan réttlætir. 

Hátúni 6a . 105 Reykjavík
Sími 552 4420 . www.fonix.is

Þau tóku skrefið!
Hvað með þig?

MBA útskriftarhópur 2010
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Næstu kynningarfundir um MBA-námið í Háskóla Íslands:

Fimmtudaginn 8. apríl kl. 17.00–18.00

Miðvikudaginn 21. apríl kl. 11.40–12.30

Mánudaginn 3. maí kl. 11.40–12.30

Fundirnir verða haldnir á Háskólatorgi, stofu 101. Allir velkomnir.
 
Nýr kynningarbæklingur um MBA-námið er kominn út. Hægt er að nálgast 
hann á mba.is ásamt öðrum upplýsingum.

www.mba.is  
 
Gleðilega páska!

HEILBRIGÐISMÁL Félagsmenn í Læknafélagi 
Reykjavíkur hafa samþykkt að fresta umsam-
inni hækkun á einingaverði í gjaldskrám sjálf-
stætt starfandi lækna. Hækkunin átti að taka 
gildi 1. apríl, en var frestað til 1. júní næstkom-
andi.

„Við viljum reyna að nota tímann þangað til 
í júní til að ræða við heilbrigðisráðherra um 
framhaldið á þessari þjónustu,“ segir Sigurður 
Böðvarsson, formaður Læknafélags Reykjavík-
ur.

Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráðherra hafði 
lagt að sjálfstætt starfandi sérfræðilæknum að 
fresta 1,9 prósenta hækkun á einingaverðinu, og 
samþykktu félagsmenn í Læknafélagi Reykja-

víkur það á fundi á mánudag. Sigurður segir 
boðaðan niðurskurð ráðuneytisins þýða á bil-
inu 30 til 40 prósenta niðurskurð hjá sjálfstætt 
starfandi læknum. Gangi það eftir muni þessi 
rekstur líða undir lok. 

Það er mikið áhyggjuefni fyrir sjúklinga sem 
treysta á þá þjónustu sem læknarnir veita, segir 
Sigurður. Um 400 þúsund heimsóknir eru skráð-
ar hjá sjálfstætt starfandi sérfræðilæknum á 
ári, um 100 þúsund fleiri en hjá heilsugæslu-
stöðvum.

Læknar eru tilbúnir til að taka á sig sinn skerf 
af þeim niðurskurði sem fara þarf í, segir Sig-
urður. Um ár er síðan sérfræðilæknar gáfu eftir 
um tíu prósenta hækkun á einingarverði.  - bj

Sjálfstætt starfandi sérfræðilæknar vilja samkomulag við ráðherra um niðurskurð:

Læknar samþykkja að fresta hækkun

LÆKNAR Sjálfstætt starfandi sérfræðilæknar fá um 
400 þúsund heimsóknir á ári, en heilsugæslan fær 
300 þúsund.

VIÐSKIPTI Fjárfestingarsjóðurinn 
Frumtak hefur fjárfest í tölvu-
leikjafyrirtækinu Gogogic fyrir 
150 milljónir króna. 
Þetta er fimmta fjárfesting 
Frumtaks í íslenska sprotafyrir-
tækinu frá því í febrúar í fyrra. 

Gogogic var stofnað fyrir fjór-
um árum og er nú orðið eitt af 
stærstu leikjafyrirtækjum lands-
ins með CCP og Betware. Meðal 
leikja fyrirtækisins er verðlauna-
leikurinn Symbol 6. Sá nýjasti er 
netleikurinn Vikings of Thule. 

 - jab

Frumtak fjárfestir í Gogogic:

Styðja fjögurra 
ára leikjarisa

RÚSSLAND Sautján ára gömul ekkja 
uppreisnarmanns frá Kákasus er 
grunuð um að vera önnur þeirra 
sem sprengdu sig í loft upp á 
neðanjarðarlestarstöð í Moskvu 
síðastliðinn mánudag. Tvær 
sprengjur sprungu með þeim 
afleiðingum að 39 fórust og meira 
en sjötíu særðust. Flestir hinna 
særðu eru enn á sjúkrahúsi.

Breska fréttastofan BBC hefur 
það eftir talsmanni rússnesku 
lögreglunnar að stúlkan, sem hét 
Dzhennet Abdurakhanova, hafi 
verið gift íslömskum hryðju-
verkamanni sem rússneska leyni-
þjónustan banaði rétt fyrir síð-
ustu áramót.  - jhh

Mannskæð árás í Moskvu:

Sautján ára 
ekkja grunuð

GRUNUÐ Dzhennet Abdurakhanova er 
grunuð um ódæðið. 

Viðurkenna spillingu
Þýski bílaframleiðandinn Daimler 
hefur viðurkennt að hafa greitt tugi 
milljóna Bandaríkjadala í mútur til 
embættismanna í að minnsta kosti 
22 löndum. Fyrirtækið hefur sam-
þykkt að greiða 23 milljarða í sátta-
gjörð í Bandaríkjunum. Alls hafa 45 
verið reknir úr starfi vegna málsins. 

BANDARÍKIN
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Við hrunið spruttu eðlilega 
upp umræður um stjórn-
skipunarmálefni. Í fram-
haldinu fékk ríkisstjórn-

in hugmynd um stjórnlagaþing án 
þess að hafa nokkra skoðun á því 
hvert markmiðið væri. 

Eftir kosningarnar var hugmynd-
inni breytt í ráðgefandi stjórnlaga-
þing. Ástæðan er sú að formlegt 
framsal á stjórnarskrárvaldinu 
hefði kallað á nýjar þingkosningar. 
Þingmenn voru hins vegar ekki til-
búnir að leggja þingsætin að veði 
fyrir hugsjónina. 

Eftir sem áður þarf að svara 
spurningunni hvort þetta er skyn-

samlegt ráð.
A lþi ng i  er 

stjórnarskrár-
gjafinn sam-
kvæmt ákvörð-
un þjóðarinnar 
í sérstakri alls-
herjaratkvæða-
greiðslu. Þar 
af leiðir að ein 
af stjórnskipu-
legum skyld-

um þingmanna er að hafa forystu 
og fjalla um þau efni hvenær sem 
nauðsyn krefur. Þegar þingmenn 
vísa þessu hlutverki frá sér eru 
þeir að bregðast stjórnskipulegri 

ábyrgð sem þeir fá greitt fyrir að 
bera. 

Verði þetta eigi að síður að ráði 
þarf annað tveggja að gerast: Að 
þingmönnum fækki í réttu hlut-
falli við þau stjórnskipulegu verk 
sem flytjast frá þeim eða laun 
þeirra lækki sem nemur kostnaði 
við stjórnlagaþingið. 

Fari svo að hvorugt þetta verði 
afleiðing af framsali Alþingis á 
þessu mikilvægasta hlutverki sínu 
ber það vott um siðferðisbrest. 
Hann hefði ef til vill fallið í skugga 
árið 2007. Nú verður hann í flóðljósi 
þeirrar siðbótarkröfu sem þjóðfé-
lagið lýsir eftir.

SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Stjórnlagaþing 

Þingmenn færa þau rök helst 
fyrir því að stofna nýtt 
þjóðþing um þetta verkefni 
að reynslan sýni að þeir séu 

ófærir um að takast á við það. Flest-
ir þeirra eru nýgræðingar á þingi. Í 
því ljósi eru þessi rök léttvæg. 

Á lýðveldistímanum hafa sex 
sinnum verið gerðar breytingar á 
stjórnarskránni. Í fimm skipti hafa 
þær lotið að veigamiklum og flókn-
um atriðum. Sú staðreynd rímar 
ekki við þá fullyrðingu að í eðli 
Alþingis liggi að verkefnið sé því 
ofviða. 

Efnahagsbati fyrstu sjö ára 
þessarar aldar var að stórum hluta 
froða.  Engum dettur í hug að það 
séu rök fyrir því að stofna sérstakt 
þjóðþing til að fjalla um efnahags-
mál. Rökin fyrir stjórnlagaþingi 
eru jafn fráleit.

Einfaldur meirihluti stjórnar-
flokka hefur aldrei verið notaður til 
að knýja fram stjórnarskrárbreyt-
ingar þótt einu sinni hafi verið 
ágreiningur. Ugglaust skýrir þessi 
samstöðuviðleitni í einhverju að 
heildarendurskoðun er ekki lokið. 
Að sönnu er sú staðreynd Alþingi 

ekki til vegsauka. 
Hitt, að gefast upp og vísa verk-

efninu annað, verður ljóslega til að 
smækka Alþingi. Það veikir stöðu 
þess þegar flestir eru á því máli að 
hana þurfi að styrkja.  

Einhverjir virðast halda að ein-
faldara verði að ná samstöðu á öðru 
þjóðþingi en Alþingi. Enginn hefur 
þó fært fyrir því rök eða leitt að því 
líkur. Fulltrúar á þessu nýja þingi 
verða einfaldlega fulltrúar sömu 
þjóðar. Ef þetta sjónarmið býr að 
baki er hætt við að margir verði 
fyrir vonbrigðum þegar á reynir. 

Rökin 

Líklegast er að þjóðin kjósi 
fulltrúa á stjórnlagaþing 
með jafn fjölbreytt við-
horf eins og hún hefur sent 

til setu á Alþingi. Á því þingi þurfa 
menn að ræða ólík viðhorf, hittast í 
hliðarherbergjum, gera málamiðl-
anir, fórna minni hagsmunum fyrir 
meiri og mynda breiðan meirihluta 
um þá niðurstöðu sem líklegust er 
að nái fram. 

Það er engin hjáleið um þetta eðli 
fulltrúalýðræðisins. Nýtt þjóðþing 
breytir engu þar um.

Á þá að leggja málið í salt? Svar-
ið er: Nei. Það eru mörg áleitin 
úrlausnarefni á þessu sviði. Eitt 
er spurningin um hvort afnema 
eigi þingræðið og taka upp kerfi 
sem byggir á  valdajafnvægi milli 

framkvæmdavalds og löggjafar-
valds. Annað er hvers eðlis stjórn-
arskráin á að vera.

Margir telja að stjórnarskráin 
eigi fyrst og fremst að lýsa stjórn-
skipulaginu, valdgreiningunni og 
tryggja mannréttindi með því að 
takmarka vald ríkisins til að skerða 
frelsi þeirra til orða og athafna. 
Aðrir vilja að hún sé stefnuyfirlýs-
ing eða réttindaskrá með almenn-
um orðum um öll góð mál sem á 
hugann leita.

Síðari leiðin mun óhjákvæmilega 
færa vald frá lýðræðislega kjörnum 
fulltrúum til dómstóla. Þeir þurfa 
þá í vaxandi mæli að úrskurða hver 
raunverulegur vilji stjórnarskrár-
gjafans hefur verið. Sú leið gæti 
litið vel út við fyrstu sýn. Hætt er 

hins vegar við að hún veiki lýðræð-
ið þegar til lengdar lætur. 

Af hverju eiga alþingismenn ekki 
að hafa skoðun á þessu og verja 
hana gagnvart kjósendum? 

Þetta eru snúnar og erfiðar 
spurningar. En það réttlætir ekki 
að vísa ábyrgðinni frá sér. Það er 
ekki verjandi að afgreiða málin 
með því að segja: Við þurfum að 
gera eitthvað. Vitum ekki hvað það 
er. Vísum því þar af leiðandi annað. 
Þetta lýsir ekki lýðræðisást. Nær 
væri að kalla þetta lýðræðislega 
ábyrgðarfælni.

Loks má ekki rugla saman 
stjórnskipulaginu og þeim siðferð-
isbrestum sem berja þarf í. Þeir 
myndast í þjóðfélögum með ólík 
stjórnkerfi. 

Engin hjáleið 

  

"Af stað".    
Hópþjálfun Gigtarfélags Íslands hefst á ný eftir páska miðvikudaginn 7. apríl 

 Langar þig í góða leikfi mi í rólegu umhverfi  eða langar þig að dansa!!  

Nú er tækifærið
Fjölbreytt úrval leikfi mtíma 
Einkatímar í STOTT-PILATES

Nýtt námskeið: Þjóðdansar frá ýmsum löndum

Kynntu þér málið nánar á heimasíðu okkar: www.gigt.is 
Skráning er á skrifstofu GÍ s:5303600

Þjóðdansanámskeið hefst 13. apríl kl. 18:00 og er fjögur skipti. Þjóðdansarnir eru 
frá hinum ýmsu löndum, sem dæmi má nefna Tyrklandi, Rúmeníu, Búlgaríu, og 
Skotlandi. Dansarnir eru mjög fjölbreytilegir og allir geta dansað þá þó þeir hafi  

aldrei stundað dans áður. Langfl estir eru hópdansar eða hringdansar og því er ekki 
nauðsynlegt að koma með dansfélaga

J
óhanna Sigurðardóttir vill reyna að friðmælast við atvinnu-
lífið í landinu, ef marka má grein hennar hér í blaðinu í fyrra-
dag. Þar segir Jóhanna stjórnina gera sitt ýtrasta til að standa 
við ákvæði stöðugleikasáttmálans og efla atvinnu.

Eitt af því sem forsætisráðherrann nefnir eru áhyggjur 
manna af hráefnisskorti í fiskvinnslunni á komandi sumri. 

„Skortur á aflaheimildum í sumar er áhyggjuefni og hlýtur að 
verða til þess að gerð verði sérstök athugun á því hvort hægt sé að 
auka aflaheimildir tímabundið til að kljást við þann vanda innan 
forsvaranlegra marka,“ skrifar Jóhanna.

Um ákvarðanir um afla úr nytjastofnum þjóðarinnar á sízt af 
öllu að gera pólitískar málamiðlanir við hagsmunaaðila. Hagur 
þjóðarinnar er að við nýtingu auðlindanna gildi stefnufesta og 
langtímasýn, byggð á beztu fáanlegri vísindaráðgjöf, en ekki 
skammtímasjónarmið. Jafnvel þótt hart sé í ári.

Íslendingum hefur tekizt betur upp við stjórn fiskveiða en flest-
um nágrannaþjóðum. Ástæðan er ekki sízt sú að ákvarðanir sjáv-
arútvegsráðherra um heildarafla hafa að langmestu leyti byggzt 
á ráðgjöf vísindamanna. Alltof víða í löndunum í kringum okkur 
hefur vísindaleg ráðgjöf verið hunzuð vegna þess að stjórnmála-
mennirnir hafa ekki haft þrek til að mæta kröfum hagsmunaaðila 
og sannfært sjálfa sig og aðra um að „forsvaranlegt“ sé að „auka 
aflaheimildir tímabundið“, til dæmis út kjörtímabilið. Afleiðingin 
er sú að fiskistofnar flestra Evrópuþjóða eru í mun verra ásig-
komulagi en nytjastofnar Íslendinga.

Hér á landi hefur sjávarútvegurinn verið undirstöðuatvinnu-
grein, ekki ríkisstyrkt aukabúgrein. Þess vegna hafa líkast til 
verið teknar skynsamlegri ákvarðanir hér en víða annars staðar; 
við höfum ekki efni á að leika okkur með lífsafkomu okkar til 
langs tíma í þágu skammtímasjónarmiða. Á því má ekki verða nein 
breyting, jafnvel þótt efnahagsástandið sé erfiðara en oft áður.

Eins og rifjað er upp í Fréttablaðinu í dag mótaði ríkisstjórnin 
í fyrra nýtingarstefnu til fimm ára, þar sem gert er ráð fyrir að 
ráðgjöf vísindamanna verði fylgt og ekki veitt meira af þorski en 
sem nemur 20% af viðmiðunarstofni. Þessa stefnu telur Hafrann-
sóknastofnunin grundvöll þess að hægt sé að byggja þorskstofninn 
upp til framtíðar.

Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafró, segir í blaðinu í dag að 
ekkert hafi komið fram sem breyti ráðgjöf stofnunarinnar. Það 
sé því ekki inni í myndinni frá hennar bæjardyrum séð að auka 
þorskkvótann á þessu fiskveiðiári. Það megi gera á næsta fiskveiði-
ári, með öðrum orðum í haust, ef rannsóknir í vor gefi tilefni til. 

Ef vísindaleg rök gefa ekki tilefni til að auka kvótann fyrir sum-
arið á ekki að gera það, svo einfalt er það. Okkur hefur reynzt vel 
að fara að vísindalegri ráðgjöf, illa að gera það ekki. Pólitískar 
æfingar til að gera kvótaaukningu „forsvaranlega“ með einhverj-
um öðrum rökum grafa eingöngu undan framtíðarafkomu sjáv-
arútvegsins.

Spurningunni um kvótaaukningu í sumar eiga 
vísindamenn að svara, ekki stjórnmálamenn.

„Innan forsvaran-
legra marka“

ÓLAFUR Þ. STEPHENSEN SKRIFAR
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UMRÆÐAN
Sigurbjörg Sigurgeirs-
dóttir skrifar um at-
vinnumál

Þegar kallað er eftir 
opinberri atvinnu-

stefnu fá margir óbragð 
í munninn. Þá rifjast upp 
sögurnar um minkabú-
in, refabúin og laxeldið – tilraunir 
stjórnvalda til að auka fjölbreytni 
atvinnulífsins, – tilraunir sem lykt-
uðu af pólitísku sjóðasukki og kjör-
dæmahygli. Við tók afskiptaleys-
isstefnan, þ.e. að láta markaðnum 
einum eftir að sjá um uppbyggingu 
atvinnulífsins. Atvinnutækifærin 
eiga að vera sjálfsprottin. Ríkið á 
eingöngu að skapa réttu skilyrðin, 
vera ekki að þvælast fyrir, láta fólk 
í friði. Ráðuneytin eiga að vera sem 
allra minnst. Með valddreifingu 
voru verkefni færð til stofnana eða 
út á markað. Aðilar á markaði sam-
einast hins vegar í stórum heild-
arsamtökum. Þannig má ná betri 
árangri við að koma vilja markað-
arins fram gagnvart stjórnvöld-
um. Á meðan ríkið valddreifðist, 
miðstýrðist markaðurinn og vald-
ið færðist til fárra, þeirra stærstu 
á markaði. Báknið var komið út í 
bæ. Þar ráða ríkjum m.a. heildar-
samtök atvinnulífsins og þar virð-
ast öll litlu dýrin, meðalstóru dýrin 
og stóru og stærstu dýrin í skóg-
inum vera vinir. En ekki er þó allt 
sem sýnist. Nú virðist álitamál hver 
þvælist fyrir hverjum.

Við núverandi aðstæður eiga 
litlu dýrin og stóru dýrin í skógin-
um minna sameiginlegt, því stjórn-
völd vilja taka upp atvinnustefnu og 
auka fjölbreytileika atvinnulífsins 
með því að hlúa betur að og byggja 
upp lítil og meðalstór fyrirtæki 
í iðnaði og þjónustu af ýmsu tagi. 
Öllum er ljóst að áherslan í atvinnu-
uppbyggingunni verður að vera á 
framleiðslu á vörum og þjónustu til 
útflutnings til þess að afla gjaldeyr-
istekna. Atvinnutækifæri fyrir hug-
vit og skapandi vinnufúsar hendur 
má nú greina í nýsköpun og sprotum 
sem hvarvetna spretta fram eftir að 
jökulhetta fjármálalífsins bráðnaði. 
En til að nýsköpun og sprotafyrir-
tæki geti náð þeim áfanga að vera 
sjálfbær öflug útflutningsfyrirtæki 
þarf markvissa atvinnustefnu. Þá 
vaknar sú spurning hvort ríkinu sé 
treystandi til að móta atvinnustefnu 
sem ekki lyktar af sjóðasukki og 
kjördæmahygli? Hvernig ætti ríkið 
að móta markvissa atvinnustefnu 
við núverandi aðstæður?

Á dögunum var hér á ferðinni 
prófessor Yonekura frá Japan með 
erindi um endurreisn atvinnulífs-
ins í Japan eftir seinna stríð. Þá 
ríkti neyðarástand í Japan. Engum 
dylst að með atvinnustefnu sinni 
unnu Japanar þrekvirki og stóra 
sigra. Önnur ríki í Austur-Asíu 
leituðu í smiðju þeirra. Fjármála-
kreppa lék ríkin í Austur-Asíu grátt 
á tíunda áratugnum, en ekki er við 
atvinnustefnuna sjálfa að sakast 
þegar hagstjórn og peningamála-

stefna bregðast. Við end-
urreisn atvinnulífsins geta 
Íslendingar lært af Jap-
önum. Ríkisstjórnin þarf 
að hafa forystu um það 
að leiða saman það besta 
sem samstarf ríkisvalds 
og markaðar býður upp á. 
Hér þarf ríkið að taka sér 
hlutverk landsliðsþjálfar-
ans, leggja upp leikjaáætl-
un, velja leikmenn og hafa 

þolinmæði til að þjálfa þá. Hér þarf 
nægilega marga aðila á markaði, 
„leikmenn“, sem eru tilbúnir til að 
mæta á æfingar, hlaupa út á völlinn 
og spila. Hér þarf ekki stöðugleika-

sáttmála sem lokar öll litlu og með-
alstóru dýrin inni í skóginum með 
stóru dýrunum. Hér þarf hæfileika-
samkeppni þar sem aðilar eru sýni-
legir á markaði, keppa samkvæmt 
skýrum, gegnsæjum og sanngjörn-
um leikreglum – og þeir bestu kom-
ast í landsliðið.

Takmarkað aðgengi að fjármagni 
til fjárfestinga skapar aðstæð-
ur sem gera sérstakar kröfur til 
íslenskra stjórnvalda við mótun 
atvinnustefnu. Þá þarf ríkisstjórn 
með pólitískan vilja og dug til að 
forgangsraða – mismuna atvinnu-
greinum tímabundið og veðja á til-
teknar atvinnugreinar sem vænleg-

astar eru til þess að vinna markaði 
erlendis. Það þarf ráðherra atvinnu-
mála sem þorir að taka ákvörðun 
með heildarhagsmuni þjóðarinnar 
að leiðarljósi og fylgja slíkri ákvörð-
un eftir. Það þarf öflugt atvinnu-
vegaráðuneyti sem hefur á að skipa 
teymi þar sem saman eru komnir 
færustu sérfræðingar landsins á 
sviði atvinnuþróunar, efnahags- 
og markaðsuppbyggingar. Ríkis-
stjórnin þarf ráðgefandi vísinda- og 
tækniráð sem skipað er sérfræðing-
um sem búa og starfa erlendis með 
góð tengsl við þróun þeirra mark-
aða sem íslensk útflutningsfyr-
irtæki eru að sækja inn á og inn-

lendum sérfræðingum sem starfa 
í íslenska rannsóknar- og háskóla-
samfélaginu.

Nýsköpun ein og sér er ekki nóg. 
Árangur af nýsköpun ræðst af því 
að nýsköpunariðnaður verði hluti af 
markvissri atvinnustefnu. Stefnu-
markandi forysta stjórnvalda þarf 
að bjóða upp á alþjóðlega sýn, 
stuðningskerfi með gegnsæjum, 
sanngjörnum samkeppnisreglum 
og markaðshvetjandi umhverfi. 
En umfram allt – það þarf pólit-
ískan vilja, getu og þor til að taka 
ákvarðanir.

 Höfundur er stjórnsýslufræðingur 

Atvinnustefna á Íslandi 

SIGURBJÖRG 
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Páskaegg
í miklu úrvali!



gott
páskana

grillkjötið komið í verslanir!
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Þ
að er komið að vatna-
skilum í lífi þeirra 
Ingu Maríu Friðriks-
dóttur og mannsins 
hennar, fótboltakemp-
unnar Sigurðar Hall-

varðssonar. Sigurður hefur verið 
útskrifaður af Grensási, þar sem 
hann hefur verið í endurhæfingu 
frá því í haust, þegar hann var í 
þriðja sinn skorinn upp á höfði 
vegna krabbameins í heila. Við það 
lamaðist hann öðrum megin í lík-
amanum en hefur verið að vinna 
upp kraftinn á ný. Strax eftir páska 
eiga þau líka von á símtali sem á 
eftir að ráða miklu um hvernig 
næstu mánuðir lífs þeirra verða. 
Þá fá þau niðurstöður úr rönt-
genmyndatöku af höfði Sigurðar. 
Úrskurðinn um hvort erfið lyfja-
meðferð hans í kjölfar uppskurð-
arins hafi borið árangur.

Sex ár með krabbameini
Það eru sex ár frá því Sigurður 

greindist fyrst með krabbamein í 
höfði. „Á þessum tíma var pabbi 
minn að deyja úr krabbameini,“ 
rifjar Inga María upp. „Ég hafði 
pínt Sigurð upp á spítala í skoð-
un, eftir að hann hafði fengið flog. 
Hann var farinn að heyra raddir 
og fá skrýtið bragð í munninn, sem 
eru dæmigerð einkenni um æxli í 
heila. En hann hélt fyrst að hann 
væri að breytast í sjáanda, frekar 
en að það væri eitthvað að honum. 
En svo fékk ég þetta símtal. Að 
hann hefði greinst með æxli í heil-
anum. Það fyrsta var á við litla rús-
ínu. Næsta æxli var minna, en það 
sem tekið var síðast var á við litla 
mandarínu.“

Æxlið og geislameðferðin skildu 
eftir sig holrými þar sem æxlið 
hafði verið. Vitað er að ef fleiri 
æxli myndast innan þessa holrýmis 

verður það ekki fjarlægt aftur með 
skurðaðgerð. Inga María er stoð-
in og styttan í veikindum manns-
ins síns. Fleiri hafa þó létt honum 
lífið, eins og vinur hans Willum Þór 
Þórsson, Keflavíkurliðið og synirn-
ir, sem sjálfir eru á kafi í fótbolta. 
Þeir hjálpa honum að halda sér í 
tengslum við raunveruleikann. Og 
hann missir ekki af leik hjá Þrótti.

Engin rólegheit
Sigurður á ekki von á að koma 
heim af Grensási í rólegheit og það 
er ekki að ástæðulausu að Inga 
María kallar heimili þeirra Egils-
höll. Til samans hafa þau alið upp 
tíu börn. Sjálf eiga þau átta þeirra 
en hafa auk þess tekið tvo unga 
ömmudrengi í fóstur. Öll barna 
Ingu Maríu hafa glímt við erfið-

leika, nema yngsti sonurinn sem 
er ellefu ára og eina barnið sem 
þau Sigurður eiga saman. Áður 
en hann kom til hafði Inga María 
verið ófrísk, en hún eignaðist and-
vana son eftir 28 vikna meðgöngu. 
„Ég á 29 ára stelpu sem er mikið 
hreyfihömluð. Hún er algjör hetja 
og bjargar sér vel sjálf, með hjálp 
frá móður minni og systur. Svo á 

ég stelpu sem er 27 ára og er fík-
ill. Það eru synir hennar tveir, 6 og 
4 ára, sem við erum búin að taka 
að okkur, en sá eldri hefur verið 
greindur með ADHD. Svo á ég 22 
ára tvíbura, stelpu og strák. Hann 
er með tourette á háu stigi og hún 
er spastísk öðrum megin í líkam-
anum. Hann hefur lent í miklum 
vandræðum í lífinu en er að rétta 
sig við aftur. Hún er hörkudugleg 
og er að læra sálfræði. Svo á Sig-
urður stelpu sem er 20 ára og tvo 
stráka, 16 og 18 ára.“ 

Lífið er skemmtilegt
Algengt er að fólk súpi hveljur 
þegar það heyrir af því hvaða þráð 
örlögin hafa spunnið Ingu Maríu og 
fjölskyldu hennar. Það segir Inga 
María algjöran óþarfa, enda sé 
þeim ekki nokkur vorkunn. „Þetta 
er ekkert vandamál, þetta er bara 
svona og ég er langt frá því að vera 
buguð kona. Vandamál er eitthvað 
sem kemur og hægt er að leysa. En 
það er ekki svoleiðis með okkar 
aðstæður. Flest af þessu getum við 
ekki lagað og við verðum þá bara 
að lifa með því. Og lífið er bara 
skemmtilegt.“

Þó hefur hún auðvitað leit-
að svara við því af hverju henn-
ar fjölskylda fái svo rækilega að 
finna fyrir heilsuleysinu. „Mér 
hefur oft fundist eins og við séum 
skítugu börnin hennar Evu. En svo 
hugsa ég skýrt og minni sjálfa mig 
á að ekkert af vandamálum barn-
anna minna er tengt. Elsta dótt-
ir mín fékk heilahimnubólgu sem 
barn, sem skýrir hennar veikindi. 
Næsta barn sem ég fæði er heil-
brigt að líkama, en reynist svo 
mikill fíkill. Tvíburana fæddi ég 
fyrir tímann því það var sýking í 
legvatninu hjá stráknum. Það er 

Þetta er engin vandamálasaga
Inga María Friðriksdóttir er kona sem fengið hefur að kynnast mörgum og misjöfnum hliðum á lífinu. Fyrir páska var maður-
inn hennar, fótboltakempan Sigurður Hallvarðsson, útskrifaður af Grensásdeild, þar sem hann hefur verið í endurhæfingu eftir 
uppskurð vegna heilaæxlis. Inga María sagði Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur ótrúlega baráttusögu sína og barna hennar, sem 
mörg hver hafa glímt við erfið veikindi.

ENGIN VORKUNN Þrátt fyrir að Inga María og fjölskylda hafi þurft að takast á við mikil áföll í lífinu segir hún algjöran óþarfa að finna til með þeim. Lífið sé eftir sem áður skemmtilegt og hún sé langt frá því að vera 
buguð kona. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STÓRFJÖLSKYLDA Inga María Friðriksdóttir og Sigurður Helgi Hallvarðsson hafa til samans alið upp tíu börn. Inga María stendur 
hér fyrir aftan dóttur sína, Rakel. Við hlið hennar er Íris með yngri son sinn, Sölva Pál, í fanginu og þann eldri, Breka Stein, sér á 
vinstri hlið. Katrín er næst, þá Hallvarður Óskar, Viktor, Aron, Snorri, Ágústa Marsibil og loks pabbinn, Sigurður Helgi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Fermingargjöf 
sem vex Hafðu samband

— Framtíðarbók Arion banka
Framtíðarbók  er góð gjöf frá þeim sem vilja 

leggja traustan grunn að framtíð fermingarbarnsins.

Framtíðarbók er verðtryggður innlánsreikningur sem gefur 

hæstu vexti almennra verðtryggðra innlánsreikninga. 

Innistæðan er laus til úttektar við 18 ára aldur.

Nánari upplýsingar fást hjá þjónusturáðgjöfum í útibúum 
 eða á .

Öll fermingarbörn sem leggja 25 þúsund kr. 
eða meira inn á Framtíðarbók fá bol að eigin vali 

úr versluninni Dogma.

„Ég spurði hann á leiðinni niður eftir hvað hann byggist við að margir kæmu. 
Ég hélt það kæmu nú kannski aðeins fleiri en það. En það mættu þúsund 
manns á leikinn,“ segir Inga María Friðriksdóttir, um styrktarleikinn sem 
gamlir Þróttarar og vinir mannsins hennar, Sigurðar Hallvarðssonar, stóðu 
fyrir til styrktar honum og fjölskyldu hans í nóvember síðastliðnum. Sigurður 
er þekkt fótboltakempa og er í 8. sæti yfir mestu markaskorara í meistara-
deild frá því á árum sínum í Þrótti. 
„Það var stór hópur vina sem stóðu að þessu fyrir okkur. Ég held að hann 
hafi kennt íslenskum karlmönnum að gráta þennan dag, því hann stóð á 
vellinum og grét og öll stúkan grét með honum,“ segir Inga María. „Á leikinn 
mætti ótrúlegasta fólk og sýndi okkur mikinn stuðning. Þegar þetta gerðist 
var hann í endurhæfingu inni á Grensási og hann fylltist fítonskrafti eftir 
þetta.“

Fjárhæðin sem safnaðist var mikil búbót fyrir þessa stóru fjölskyldu enda 
þarf fjársterkt fólk til að takast á við langvarandi veikindi. Inga María segir þó 
andlega stuðninginn ekki hafa verið síðri. Allur sá stuðningur sem fjölskyld-
unni hafi borist hafi verið ómetanlegur og honum muni þau aldrei gleyma.

➜ ÓMETANLEGUR STUÐNINGUR FRÁ VINUM

VIÐ UPPHAF LEIKSINS Sigurður og Inga María fylgja leikmönnum inn á völlinn við 
upphaf styrktarleiksins fyrir Sigurð.  

kannski ekki skrýtið að litli prisn-
inn minn, ellefu ára, segi stundum: 
„Veistu það mamma, ég er ógeðs-
lega óheppinn! Ég á pabba sem er 
með krabbamein, systir mín er fík-
ill og svo þarf ég að alast upp með 
frændum mínum!“

Kletturinn í öldurótinu
Inga María segir börnin sín öll 
standa sig vel í þeim verkefnum 
sem þau eru að takast á við frá degi 
til dags og hún er ánægð því í dag 
gengur Írisi dóttur hennar vel að 
halda fíklinum í sér í skefjum. En 
hún er meðvituð um hlutverk sitt 
sem klettur fjölskyldunnar. „Ég 
finn að ég er kletturinn sem þau 
hin reiða sig á. Þau halda að ekk-
ert bíti á mér. Það er kannski ekki 
alveg þannig, það kemur til dæmis 
alveg fyrir að ég gráti. En ég kikna 
aldrei. 

Margir óttast að ég gleymi að 
hugsa um sjálfa mig. En ég er mjög 
eigingjörn og ég tek mig fram yfir 
marga aðra. Ég væri ekki hér ef ég 
hugsaði ekki vel um sjálfa mig. Ég 
á líka alltaf mína drauma. Ég get 
alltaf hoppað í þá og látið einn og 
einn þeirra rætast. Og þá hugsa ég: 
jess! nú lét ég þennan rætast.“

Þótt verkefnin séu ærin í tengsl-
um við veik-
indi eigin-
mannsins 
og  þess a 
stóru fjöl-
skyldu vinn-
ur Inga sína 
dagvinnu 
líka. Hún er 
kennari við 
Rimaskóla 
og  hefu r 
kennt sama 
bekknum 
frá því börn-
in voru sex 
ára en þau 
eru tólf ára 
í dag. „Mér 
finnst bara 
gott að fara í 
vinnuna, inn 
í  bekkinn 
minn, þar 
sem er ekk-
ert óvænt 
og maður 
ræður við 
aðstæðurn-
ar. Þetta er 
það skemmti-
legasta sem 
ég geri og 
ég hlakka til 
þess að mæta 
í skólann á 
hverjum ein-
asta morgni. 
Skólastjór-
inn hefur 
verið alveg 
yndisleg-
ur og hjálp-
legur. Það 
spyrja mig 
sumir hvað 
ég hafi eigin-

lega á hann. Ég hef ekkert á hann. 
Hann er bara mannlegur. Stuðning-
ur hans og allra minna góðu vina 
í gegnum tíðina hefur verið ómet-
anlegur.“

Framtíðin skipulögð
Nú, þegar Sigurður hefur verið 
útskrifaður af Grensási og hefur 
lokið lyfjameðferð, er sá tími kom-
inn, í fyrsta skipti um langa hríð, 
að Inga María er farin að skipu-
leggja framtíðina. „Um jólin síð-
ustu gat ég ekki hugsað nema um 
einn klukkutíma í einu. 
Svo fékk ég daginn og svo sem 
kennari verð ég að plana vikuna. 
Nú er ég farin að hugsa fram á 
sumar, sem er mikil framför.“

Óvissan er þó ekki langt undan, 
enda niðurstöðunnar úr myndatök-
unni af höfði Sigurðar að vænta á 
næstu dögum. „Ég er tilbúin í hvað 
sem er og tek því sem að höndum 
ber. Það eina sem ég veit núna er 
að ég held utan um manninn minn 
í kvöld.“

Inga fær oft þá spurningu hvað-
an hún sæki eiginlega allan þann 
styrk sem hún svo greinilega býr 
yfir. „Ég á mína barnatrú. En ég get 
sagt þér það að ég fæ styrkinn ekki 
í gegnum nein æðri máttarvöld. Ég 
fæ hann bara frá sjálfri mér. ÉG 
ræð sjálf mínum farvegi.“

Vandamál er 
eitthvað sem 
hægt er að 
leysa. En það 
er ekki svo-
leiðis með 
okkar að-
stæður. Flest 
af þessu get-
um við ekki 
lagað og við 
verðum þá 
bara að lifa 
með því. Og 
lífið er bara 
skemmtilegt.
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F
yrir leikmann virðist fátt frétt-
næmt við það þó að fornleifa-
fræðingur grafi fiskbein úr rúst-
um gamals klausturs austur á 
fjörðum. Fólk þurfti, eins og nú, 
að borða og á Íslandi liggur beint 

við að borða fisk. En fornleifafræðingurinn 
lítur ekki þessum augum á það sem gengn-
ar kynslóðir skildu eftir sig. Hann spyr hvað 
stórt sem smátt getur sagt honum um dag-
legt líf alþýðu manna jafnt sem þeirra sem 
áttu eitthvað undir sér. Rétt eins og í mósaík-
mynd falla brotin síðan saman og kalla fram 
sýn á stærra samhengi hlutanna.

Einstök rannsókn
Skriðuklaustur – híbýli helgra manna er 
fornleifafræðileg rannsókn sem hófst á 
rústum Skriðuklausturs í Fljótsdal árið 
2002. Steinunn J. Kristjánsdóttir, dósent í 
fornleifafræði við Háskóla Íslands og Þjóð-
minjasafn, er verkefnisstjóri rannsóknarinn-
ar en stór hópur hefur lagt verkefninu lið á 
ýmsan hátt. 

Klaustrið var stofnað á bænum Skriðu 
skömmu fyrir aldamótin 1500 og var það 
rekið til siðaskipta. Voru það hjónin Halls-
teinn Þorsteinsson og Cecilía Þorsteinsdóttir 
sem gáfu jörð sína til klausturhalds en þau 
bjuggu á Víðivöllum í sömu sveit. Klaustrið 
var lagt af við siðbreytinguna um miðja 16. 
öld, eftir aðeins um 60 ára rekstrartíma.

Nú er ljóst að grunnform klausturbygg-
ingarinnar var það sama og önnur evr-
ópsk klaustur höfðu. Klaustrin voru sam-
sett af þyrpingu vistarvera sem öll gegndu 
ákveðnum hlutverkum og byggð voru ásamt 
klausturkirkju við klausturgarð. Útveggirnir 
mynduðu þannig lokað umhverfi þeirra sem 
ákváðu að gefa sig guði einum á hönd og 
segja skilið við hinn veraldlega heim sem lá 
utan veggja klaustursins. Greina má tíu vist-
arverur, og þar af litla kapellu og klaustur-
kirkju sem báðar voru hluti af klausturbygg-
ingunni sjálfri. Í miðri húsaþyrpingunni var 
garður með brunni fyrir miðju. „Augljóst er 
að um mjög stóra kirkjubyggingu hefur verið 
að ræða og sama á við um klausturbygging-
una alla sem er langtum stærri en áður var 
talið,“ segir Steinunn. „Íburður klaustur-
kirkjunnar hefur líka verið mikill því í rúst 
hennar hafa fundist brot úr altarissteinum, 
steindum gluggum og líkneski.“ Greining-
ar á viðarsýnum úr byggingunum benda til 
þess að klaustrið hafi verið byggt úr reka-
viði, auk torfs og grjóts. Ýmis gögn og munir, 
til dæmis vikur- og litunarsteinar, ýta undir 
hugmyndir þess efnis að unnið hafi verið við 
skriftir í klaustrinu, enda klaustrin venju-
lega talin helstu mennta- og menningarsetur 
kaþólskra á miðöldum.

Í alfaraleið
Eitt af markmiðum fornleifarannsóknar-
innar hefur verið að svara spurningunni 
um staðsetningu klaustursins. Staðsetning 
Skriðuklausturs kann að þykja einkenni-
leg eins og hún blasir við í dag innst inni í 
afskekktum dal á Fljótsdalshéraði. Hvar-
vetna stóðu miðaldaklaustrin í alfaraleið 
vegna þess grundvallarhlutverks þeirra að 
taka á móti öllum sem þurftu á andlegri eða 
líkamlegri aðstoð að halda. „Þetta átti sér-
staklega við um þau klaustur sem ráku spít-

ala á sínum vegum, eins og Skriðuklaustur 
gerði, þó margir gestkomandi í klaustrum 
hafi þó oft einungis óskað sér næturgisting-
ar eða sáluhjálpar,“ segir Steinunn. 

Steinunn segir að greiningar á dýrabein-
um – sérstaklega fiskbeinum – úr rústum 
klaustursins hafi komið fræðimönnum á 
sporið við leit að skýringum á staðsetningu 
þess. Fiskbeinin sem fundist hafa eru stærri 
og sum af tegundum, sem fátítt er að veiðist 
á grunnmiðum við Austurland. „Þetta bend-
ir til að fiskmeti, sem neytt var á staðnum, 
hafi verið upprunnið frá sunnan- eða vest-

anverðu Íslandi og beinir það því sjónum að 
flutningsleiðum sem nú á tímum eru lokaðar 
eða gleymdar.“

Hér vísar Steinunn í fornar leiðir sem lok-
uðust eftir að klaustrið á Skriðu lagðist af í 
siðbreytingunni 1550. Fljótsdalur og Skriðu-
klaustur voru á klausturtímanum meir í 
alfaraleið en síðar hefur orðið, enda ljóst af 
jarðakaupum príoranna að þeir sóttust eftir 
sjávarjörðum sem gáfu miklar tekjur eins 
og Borgarhöfn í Suðursveit. Um dalinn lágu 
nefnilega leiðir af Héraði og suður yfir til 
Austur-Skaftafellssýslu. Klaustrið var því 

síðasti viðkomustaður áður en farið var yfir 
Vatnajökul. Skriðuklaustur var því vel í sveit 
sett til að þjóna öllum fjórðungnum á starfs-
tíma sínum.

Hospítal
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 
klaustrið var griðastaður fyrir sjúka; á því 
leikur enginn vafi lengur að þar var starf-
rækt sjúkrahús. Heimildir um slíka starf-
semi er ekki að finna annars staðar en í 
klaustrinu á Skriðu, þó að starfsemi af 
þessu tagi sé vel þekkt úr klaustrum utan 
Íslands.

Frjókornagreining á sýnum úr klaustur-
garðinum hefur leitt það í ljós að markviss 
ræktun lækningajurta fór fram á staðnum á 
meðan klaustrið var starfrækt. Ýmis konar 
áhöld til lækninga hafa einnig fundist, svo 
sem skæri, lyfjaglas og ýmsar tegundir 
steina en þekkt er að steinar hafi verið tald-
ir búa yfir lækningamætti. Jafnframt má 
greina einkenni alvarlegra sjúkdóma eða 
áverka af ýmsu tagi á nánast öllum beina-
grindunum sem grafnar hafa verið upp úr 
klausturkirkjugarðinum, ólíkt því sem jafn-
an er með mannabein úr sóknarkirkjugörð-
um eða heimagrafreitum, en á klausturspítöl-
um var skylda að greftra þá sem dóu í þeirra 
umsjá. Er þar helst að nefna smitsjúkdóma, 
eins og sárasótt, berkla, sull og lungnabólgu, 
sem landlægir voru á Íslandi á þessum tíma. 
Bein fyrirbura og ungbarna eru einnig hlut-
fallslega mörg í beinasafninu frá Skriðu-
klaustri en það gæti bent til að konur hafi 
leitað til klaustursins í barnsnauð.

Óvissa um framhaldið
Reiknað er með að grafið verði þrjú sumur 
til viðbótar á Skriðuklaustri. Á veturna 
hefur verið unnið úr þeim gögnum sem safn-
að er á sumrin og þannig verður það áfram. 
„Nú þegar er einnig unnið að frekari grein-
ingu mannabeina, meðal annars í tengslum 
við doktorsverkefni um tíðni eyrnabólgu 
hérlendis á miðöldum. Verið er að röntgen-
mynda hauskúpur í því skyni en þannig má 
greina sýkingar sem annars sjást ekki með 
auganu,“ segir Steinunn. 

Steinunn segir að stefnt sé að útgáfu bókar 
um rannsóknina árið 2012 eða 2013. „Ég er 
þegar byrjuð að vinna í henni en þar verða 
birtar heildarniðurstöður um það sem fram 
hefur komið um staðinn, svo og hlutverk 
Skriðuklausturs í íslensku miðaldasam-
félagi. Uppgröfturinn hefur vakið athygli 
klausturfræðinga erlendis, enda um alþjóð-
lega stofnun að ræða. Eins er þetta í fyrsta 
skipti sem klaustur er grafið upp í heild sinni 
hérlendis.“ 

Hrunið hefur áhrif á fornleifarannsóknir 
eins og allt annað. Steinunn segir útlitið alls 
ekki gott fyrir sumarið og er svartsýn varð-
andi næstu ár.

„Ég hef reynt að leita fanga erlendis að 
undanförnu til þess að manna uppgröft-
inn í sumar og nú lítur út fyrir að ég verði 
vegna þessa nánast eingöngu með fornleifa-
fræðinema úr háskólum nágrannalandanna í 
vinnu, í stað íslenskra eins og verið hefur. En 
það verður grafið í sumar og svo verð ég að 
sjá til hvort áætlun mín um lok uppgraftar-
ins árið 2012, á 500 ára afmæli Skriðukirkju, 
standist.“ 

Ferðasaga úr þorskbeinahrúgu
Fornleifauppgröftur á rústum Skriðuklausturs í Fljótsdal hefur leitt í ljós að klaustrið er að fullu sambærilegt við önnur evrópsk 
klaustur frá 16. öld. Svavar Hávarðsson komst að því að þar var starfræktur spítali með ræktun lækningajurta og munkarnir 
héldu úti miðstöð mennta og menningar. Til þessa hafa 157 beinagrindur verið grafnar upp auk þúsunda muna af öllu tagi.

Samtals voru grafnir upp 
ríflega þúsund gripir sumarið 
2009 og er það nokkuð í 
samræmi við eðli rústanna. 
Nú hafa verið grafnir úr rúst-
unum um tólf þúsund gripir 
alls. Forvarsla gripa fór fram á 
staðnum meðan á uppgrefti 
stóð, líkt og fyrri ár. Er því 
forvörslu allra gripa frá upp-
greftinum lokið. Meðal gripa 
eru hnífar, leirker, skreytingar 
af ýmsu tagi, auk fjölda dýra-
beina, nagla og ógreinanlegra 
hluta úr málmi. 

Dýrabein sem grafin voru 
upp árin 2003-2007 eru 
9.868 talsins og hafa verið 
greind. Mataræði á Skriðu-
klaustri hefur verið í líkingu 
við það sem sjá má á öðrum 
höfuðbýlum hérlendis á mið-
öldum. Nautgripakjöt hefur 
verið flutt á staðinn en sauðfé 
hefur líklega verið slátrað á 

staðnum. Kjöt af sel og álft 
hefur verið nokkuð algengt á 
borðum þeirra sem bjuggu á 
Skriðuklaustri. Átta smáhund-
ar hafa verið á staðnum og 
einn hundur af stærri tegund. 

Sérstaka athygli vekja þau 
þorskbein sem greind voru 
í beinasafninu. Um er að 
ræða bein af stórþorski sem 
hefur yfirleitt verið yfir metri 

á lengd. Þar sem stórþorsk 
er ekki að finna austar en í 
Berufirði má reikna með að 
hann hafi verið fluttur af Suð-
urlandi á Skriðuklaustur. 

Um tólf þúsund gripir fundnir

 ■ Lokið var við að grafa 
upp 34 grafir sumarið 
2009. Mannabeinasafn 
Skriðuklausturs telur nú 
157 beinagrindur og er það 
þar með orðið það stærsta 
heildstæða beinasafn sem 
grafið hefur verið upp á 
einum stað hérlendis til 
þessa. Flestar þeirra eru 
frá því 60 ára tímabili sem 
klaustur var rekið á staðnum, 
eða frá 1494-1554. Ekki er vitað hversu margar grafir eru eftir 
óopnaðar en nauðsynlegt er að grafa þær allar upp vegna 
lýðfræðilegs samhengis kirkjugarðsins alls. 

 ■ Greiningar á mannabeinum hafa frá árinu 2004 verið gerðar 
jafnóðum og þau hafa verið grafin upp. Niðurstöður benda 
til þess að einstaklingar sem hlutu leg í klausturgarði Skriðu-
klausturs hafi átt við ýmiskonar veikindi að stríða. Um er að 
ræða allt frá einkennum landlægra sjúkdóma til áverka af 
völdum álags eða slysa.

Sumarið 2009 voru fleiri tilfelli af sárasótt greind en þau eru nú orðin átta talsins (sjá mynd). 
Átta tilfelli af sullaveiki voru greind árið 2009 en aðeins eitt hafði verið greint áður í beinasafn-
inu. Í einni gröfinni fannst yfir 17 sentimetra stór sullablaðra (sjá mynd) og er hún sú stærsta 
sem fundist hefur til þessa hérlendis. 

Stærsta beinasafn Íslands

STEINUNN KRISTJÁNSDÓTTIR Stór hópur fólks hefur komið að rannsókninni síðustu ár. Steinunn, sem er 
dósent í fornleifafræði við Háskóla Íslands og Þjóðminjasafn, hefur veitt rannsókninni forstöðu frá upphafi.





Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

Opnunartímar um páskana

Grísalundir, erlendar1559kr.

kg

verð áður 2598

40%
afsláttur

Ferskt lambalæri 

kryddað/ókryddað
1299kr.

kg

Ungnauta piparsteik1899kr.

kg

verð áður 3498

45%
afsláttur

Íslenskt

nautakjöt

kr.

kg

Krónu hamborgar-

hryggur

998
verð áður 1498

33%
afsláttur

Dönsk herragarðsönd

2,6 kg

2498kr.

stk.

verð áður 3998

38%
afsláttur

Grillborgarar með brauði

4 stk.

549 kr.

pk.

Goða pylsur

3
2

fyrir 15%
afsláttur

Reykás reyktur og grafinn lax, 

bitar og flök

20%
afsláttur

SS rifsberja 

lambalæri án rófub.
1899kr.

stk.

verð áður 2378

FERSKT & GOTT!



fyrst og fremst ódýr

Móa veislufugl m/fyllingu1198kr.

kg Pepsi, Pepsi Max 

og Appelsín, 33 cl 
69kr.

stk.

Gular melónur199kr.

kg

50%
afsláttur

verð áður 399Jarðarber askja199kr.

pk.

Bragðarefur, 1,33 l549kr.

stk.

Krónu páskaterta, 

1160 g

998kr.

stk.

Kellogg’s Cornflakes

500 g

379kr.

stk.

Haribo 4 tegundir169kr.

pk.

Nýtt!

v

2
lítrar

Original safi, 

3 tegundir

298kr.

stk.

Brazzi epla- og 

appelsínusafi

99kr.

stk.

FP hindber og 

jarðarber, frosin
469kr.

pk.
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E
ftir páskahelgina 
verða birtar á net-
inu allar upplýsingar 
um hluthafa DV, jafnt 
stóra sem smáa. Þetta 
upplýsir Lilja Skafta-

dóttir sem í vikunni komst í kast-
ljós fjölmiðla eftir að hafa keypt 
fjórðungshlut í blaðinu. Annan 
fjórðungshlut á ritstjóri blaðsins, 
Reynir Traustason. Hinn helming-
inn segir Lilja að eigi smærri fjár-
festar.

Lilja er þó ekki að öllu 
ókunnug því að athygli 
almennings beinist að 
henni. Hún bauð sig 
fram til Alþingis fyrir 
Borgaraflokkinn í Norð-
vesturkjördæmi fyrir 
síðustu alþingiskosn-
ingar. Hún segir hafa 
legið beint við að bjóða 
sig fram þar, á ættir að 
rekja vestur á firði. Þá 
var Lilja framleiðandi 
heimildarmyndarinnar 
„Maybe I should have“ 
auk þess sem hún er 
meðal hluthafa í vefrit-
inu Smugunni.

Hagsmunatengsl hamla
„Ég er búin að vera að 
gera ansi margt annað 
þannig að það má alveg 
segja að ég hafi verið 
að láta til mín taka með 
einum eða öðrum hætti 
síðastliðið eitt og hálft 
ár,“ segir Lilja. Að baki 
segir hún fyrst og fremst liggja 
löngun sína til að leggja lýðræð-
isþróun í landinu lið og þá sér í 
lagi „lýðræði fólksins“ eins og hún 
nefnir það. „Fólksræði fyrir fólk-
ið og með fólkinu. Það er nú eig-
inlega það fyrsta sem ýtir mér 
áfram, enda var ég með í stjórn-
málaafli sem vonaðist til að geta 
breytt einhverju. Hvað DV varð-
ar þá þótti mér þar komið gullið 
tækifæri til þess að hafa frábær-
an miðil sem getur verið hundrað 
prósent óháður. Og það er kannski 
það sem skiptir mestu máli.“

Með áherslu á mikilvægi sjálf-
stæðis DV segist Lilja þó ekki vera 
að setja út á fréttamenn í nokkrum 
öðrum miðlum. „Það er alls ekki 
meiningin. Það getur hins vegar 
verið erfitt ef fréttamaður hefur 
eitthvað í höndunum um 
eigendur sína. Maður 
bítur ekki í höndina 
sem gefur manni eitt-
hvað að launum. Ekki 
það að fréttamenn láti 
kúgast eða neitt slíkt. 
Þetta er til þess að auð-
velda vinnuna,“ segir 
hún og bætir við að með 
óháðu eignarhaldi séu 
blaða- og fréttamenn 
líka lausir við það að 
verk þeirra séu í sífellu 
tengd við einhverja 
hagsmuni aðra en þá að 
flytja fréttir. 

„Þá er þetta bara 
fréttamaðurinn að tala. 
Og ég get ímyndað mér 
að þægilegra sé fyrir 
hann að lesendur viti að 
hann er örugglega ekki undir nein-
um þrýstingi. Hann þarf þá ekki að 
skýra það neitt nánar.“ 

Seldi styttur í Frakklandi
Á næstunni segir Lilja að komi til-
kynning frá útgáfufélagi DV um 
það hvernig eignarhaldi sé háttað 
og hverjir sitji í stjórn félagsins. 
„Þá verður sett á Netið hluthafa-
skrá og hægt að sjá nákvæmlega 
hverjir þar eiga hlut, allt niður í 

smæstu hluthafa. Við viljum hafa 
alveg opið fyrir öllum hverjir koma 
að, hverjir eru í stjórn og hverjir 
eru framkvæmdastjórar. Það er 
mikilvægt að þar sé ekkert hulið.“ 

Lilja tekur sjálf við stjórnar-
formennsku og kveður stjórnina 
skipaða góðu fólki. „En við erum 
lítið búin að hittast og lítið hægt að 
segja um stjórnina á þessu stigi,“ 
segir hún, en kveðst hlakka til 
þeirrar vinnu sem fram undan er. 
Þá segir hún viðbúið að hún þurfi 

að gefa verkinu allnokk-
uð af tíma sínum. 

„Að reka dagblað er 
ábyggilega ekki gert 
með annarri hendinni. 
Í því liggur svo margt, 
ekki bara blaðamennsk-
an eins. Það þarf að sjá 
til þess að hlutirnir 
gangi vel og allir séu 
ánægðir,“ segir hún og 
gerir fastlega ráð fyrir 
því að starfanum kunni 
að fylgja andvökunætur 
þar sem hún veltir því 
fyrir sér hvort ekki sé 
nú allt örugglega í lagi. 
„En ég er ekki blaða-
maður og kem ekki til 
með að skrifa í blað-
ið, nema þá kannski að 
mig langi til að skrifa 
einhvern pistil. En það 
getur verið hvar sem 
er.“

Lilja er búsett í 
Reykjavík og hefur búið 
hér á landi frá árinu 

2006. Hún hefur þó haft annan fót-
inn í Frakklandi líka. „Ég hef verið 
í viðskiptum með listaverk, stytt-
ur og fékk mjög góðan samning og 
hefur gengið mjög vel.“ Þessi við-
skipti segir Lilja svo hafa gefið af 
sér þá undirstöðu sem hún nú getur 
notað til fjárfestinga hér heima.

Núna segir Lilja hins vegar 
erfiða tíma í þessum geira lista-
verkasölu. „Þetta er mjög þröngur 
hópur og eftir hrunið vildi enginn 
hafa viðskipti við íslenskt fyrir-
tæki í þessum bransa,“ segir hún, 
en vettvangur viðskipta hennar í 
listaverkasölu hefur alfarið verið 
utan landsteinanna. 

Fréttasjúk að vestan
Lilja, sem varð fimmtug í desem-
ber síðastliðnum, hefur dvalið utan 

landsteinanna mestan-
part sinna fullorðins-
ára. Hún á tvær dætur, 
önnur er 22 ára og hin 
verður 14 ára í sumar. 

Auk þess að hafa búið 
í Frakklandi hefur Lilja 
líka búið í Svíþjóð og í 
Noregi. 

Utan hélt hún hins 
vegar strax að loknu 
stúdentsprófi, þá til að 
leggja stund á háskóla-
nám í stærðfræði í 
Stokkhólmi í Svíþjóð. 
„Ég er búin að vera 
að ferðast og kynnast 
heiminum, læra tungu-
mál,“ segir hún og 
kveðst líka forfallinn 
fréttasjúklingur. 

Eftir að hafa tekið 
fyrstu skrefin utan heimahaganna 
á Norðurlöndum segist Lilja hafa 
farið í ferðalag til Parísar og hafi 
þar kolfallið fyrir landi og þjóð. 
„Ég fékk smá kúltúrsjokk í Svíþjóð 
og svo enn meira í Frakklandi, en 
held ég sé að jafna mig og komið 
á jafnvægi núna,“ gantast hún. 
„Þetta ætti að vera í lagi.“

Og þótt Lilja búi í Reykjavík og 
sé þar fædd og uppalin þá kveðst 
hún vera Vestfirðingur. „Ég er frá 

Önundarfirði og Dýrafirði,“ segir 
hún og kveðst hafa verið í sveit 
fyrir vestan þegar hún var barn. 
„Sem varð aftur til þess að ég var 
í framboði fyrir Borgarahreyfing-
una í Norðvesturkjördæmi. Það er 
alveg minn staður.“ 

Tekur við góðu búi
Annars segir Lilja gríðarlega 
spennandi tíma fram undan og er 
ánægð með góðar undirtektir og 
kveðjur sem hún hefur fengið eftir 
aðkomu sína að DV. „Allir þeir 
sem maður talar við virðast mjög 
ánægðir með þetta,“ segir hún. 

Þegar Lilja er spurð að því 
hversu mikil fjárfesting það hafi 

verið að kaupa þennan hlut í DV 
segir hún hendur sínar dálítið 
bundnar í að greina frá því, þótt 
sjálfri væri henni það að meina-
lausu. „Svona fyrst að gefið var út 
að verðið yrði ekki gefið upp. Það 
vita allir að ég keypti fjórðung 
þannig að reikningsdæmið yrði 
þá auðvelt. Ég verð að taka tillit 

til annarra í þessu. En það kemur 
kannski í ljós síðar.“

Lilja segist hins vegar taka 
við búi sem sé heilbrigt á að líta 
og kvíðir ekki rekstri DV. „Strax 
fyrsta daginn eftir að búið var að 
tilkynna breytt eignarhald bætt-
ust við hundrað áskrifendur,“ segir 
hún og hlær.

GAMLA SVEITIN Í BAKSÝN Málverk af Önundarfirði hangir uppi á heimili Lilju Skaftadóttur í Reykjavík, en hún á ættir að rekja 
bæði þangað og í Dýrafjörð. Og þótt segja megi að Lilja sé úr Reykjavík þá hefur hún haldið tengslum við Vestfirðina þar sem 
hún var í sveit sem barn. Þá bauð hún sig fram fyrir Borgaraflokkinn í Norðvesturkjördæmi fyrir síðustu alþingiskosningar.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Upplýsir um alla hluthafa 
DV að páskahátíðinni lokinni
Lilja Skaftadóttir er athafnakona ættuð vestan af fjörðum, frá Önundar- og Dýrafirði. Óli Kristján Ármannsson tók Lilju tali í tilefni 
af því að hún festi kaup á fjórðungshlut í DV og tekur að sér stjórnarformennsku í útgáfufélagi blaðsins. Lilja hefur búið erlendis, en 
flutti hingað heim árið 2006. Hún lætur sig framkvæmd lýðræðisins varða og segir nauðsynlegt að haldið sé úti óháðu dagblaði.

Strax fyrsta 
daginn eftir 
að búið var 
að tilkynna 
breytt 
eignarhald 
bættust við 
hundrað 
áskrifendur.

Eftir hrunið vildi enginn hafa 
viðskipti við íslenskt fyrirtæki í 
þessum bransa.

Ég er búin að 
vera að ferð-
ast og kynn-
ast heim-
inum, læra 
tungumál.
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118 ja.is Símaskráin

TAKTU ÞÁTT og ef þitt innlegg hefur áhrif á næsta þátt geturðu 
unnið verðlaun frá þeim fjölda fyrirtækja sem eru skráð á Gulu 
síðurnar í 118, Já.is og í Símaskránni. Og jafnvel orðið gestur 
í næsta þætti og prófað eitthvað nýtt og spennandi með Ívari.

Fylgist með þáttunum á Já.is

Ég „gulu-síða”
allt til að komast

á sporið.
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T
homas Brorsen Smidt er dansk-
ur MA-nemi í kynjafræði sem 
hefur búið á Íslandi undanfarin 
tvö ár. Spurður um hvers vegna 
ungur maður hafi hellt sér út í 
stúdíu á áhrifum kláms á karl-

menn segir hann viðfangsefnið stanslaust 
vera fyrir framan okkur. „Þegar maður byrj-
ar í kynjafræði setur maður upp ný gleraugu 
og fer að sjá hluti sem maður tók ekki eftir 
áður. Ég hef búið í Danmörku meirihluta 
ævi minnar og almenna viðhorfið þar líkt 
og á mörgum öðrum stöðum er: „Karlmenn 
horfa á klám, það er bara staðreynd. Konur 
verða annaðhvort að spila með eða þegja.“ 
Þegar ég flutti til Íslands fann ég fyrir breið-
ari femíniskri umræðu hér en í Danmörku, 
mér fannst eins og það væru minni fordómar 
gagnvart þessum hlutum hér. En þrátt fyrir 
það er hugsunarhátturinn hjá mörgum á 
Íslandi eins og annars staðar, þannig að ef 
maður fer að ræða femínisma eða klám fær 
maður á sig stimpil sem púritani, móralisti 
eða femínasisti.“ 

Klám verður stöðugt grófara
Fyrsta spurningin til Thomasar er hin aug-
ljósa spurning: „Hvað er klám?“ Thomas 
segir slíka spurningu slæma aðferð til að 
hefja umræður á málefninu. „Ég vil að fólk 
skilji að femínistar eru hvorki á móti nekt né 
kynlífi. Mér finnst fátt dásamlegra en kynlíf. 
En klám er ekki, eins og margir vilja meina, 
einungis kynlíf fest á filmu. Ef merking-
unni á enska orðinu „Pornography“ er flett 
upp má sjá að það kemur úr forn-grísku þar 
sem orðið „porn“ merkti lægstu mögulegu 
gerð af vændiskonu. Eins er með klám, það 
er lægsta form kynlífs sem er fest á filmu, 
þegar líkami konu er gersamlega hlutgerður. 
Maðurinn ræður öllu og konan er algerlega 
undirgefin. Ég hvet karlmenn til að horfa á 
klám án þess að nota það til sjálfsfróunar 
og athuga hvað þeim finnst um það sem ber 
fyrir augu. Þeir sjá þá oftast að klám er ekk-
ert nema ofbeldi sem er búið að matreiða á 
kynferðislegan hátt. Karlmenn tala oft um 
að viðbrögð þeirra við klámi séu þeim eðl-
islæg, eins og þau séu afleiðing milljóna ára 
þróunar.“ Thomas segir þess konar staðhæf-
ingar á síðustu árum hafa verið hraktar. „Ef 
þetta væri satt yrði klám ekki í sífellu gróf-
ara. Það hefur verið sýnt með rannsóknum 
að mannsheilinn hefur gífurlega aðlögunar-
hæfni. Í fjölda ára trúðum við því að heil-
inn væri stöðugur og óbreytanlegur. Nýjar 
rannsóknir í taugavísindum sýna að heilinn 
hefur miklu meiri aðlögunarhæfni en við 
héldum áður. Umhverfi okkar fær heilann til 
að aðlagast nýjum kringumstæðum. Þegar 
fólk byrjar að horfa á klám þá lagast heilinn 
mjög fljótlega að ákveðnu stigi örvunar. Því 
meira klám sem manneskja horfir á þeim 
mun meiri grófleika þarf hún á að halda til 
þess að ná sömu örvun. Það sem gerist svo í 
einkalífinu er að manneskjur eiga erfiðara 
og erfiðara með að láta örvast af sínum raun-
verulega maka og raunverulegu kynlífi.“ 

Klám minnkar löngun í raunverulegt kynlíf
Thomas vill þó forðast að nota orðið „fíkn“ 
um klám þar sem klám sé ekki efni líkt og 
áfengi eða kókaín. „Við verðum að hafa í 
huga að fólk verður að hafa einhvers konar  
ástandsmyndun sem veldur fíkninni. Sem 
dæmi, ef við eigum einhverjar minning-
ar tengdar klámi í æsku þegar Freud segir 
kynhvöt okkar meðtækilega fyrir breyting-
um er líklegra að þú getir orðið klámfíkninni 
að bráð. Það eru alls ekki allir karlmenn sem 
nota klám sem verða klámfíklar. Það sem ég 
er hins vegar að segja er að því meira klám 
sem karlmaður horfir á, því grófara klám 
vill hann og þarf að sjá. 
Góðu fréttirnar eru hins vegar þær að vegna 
þess hve breytilegur og aðlögunarhæfur 
heili okkar er þá er mjög auðvelt að losna 
úr þessum vítahring. Ef þú hættir að horfa 
á klám þá verður heilinn á þér eins og hann 
var áður en þú byrjaðir, þó það gæti vissu-
lega tekið langan tíma að jafna sig. Líkt og á 
við um lungu stórreykingafólks.“

En hvað með konur og klám? „Ég hef litla 
trú á könnunum um aukna klámneyslu 
kvenna sem oftar en ekki eru gerðar af 
einhverjum aðilum tengdum klámiðnaðin-
um. Ef konur eru virkilega að neyta meira 
kláms þá eru það oftast konur sem eru í 
sambandi við karlmenn sem horfa á klám. 
Þegar karlmaðurinn hækkar þröskuld 
sinn fyrir klámi þá minnkar löngun hans 
til eigin maka og þá reynir hann oft að fá 
hana til að horfa á klám til þess að hún fari 

að framkvæma það sem er sýnt þar. Flestir 
karlmenn viðurkenna að þeir reyni hægt 
og rólega að fá kærustur sínar til þess að 
horfa á klám en þeir viðurkenna þó líka 
að þeir myndu aldrei leyfa þeim að horfa á 
grófasta klámið sem þeir neyta í laumi.“

Thomas segir að klám sé orðið svo algengt 
í nútímasamfélagi að við séum næstum hætt 
að taka eftir því. „Í fyrirlestri mínum í HÍ 
varð ég að nota mjög sterk dæmi úr auglýs-
ingum til þess að koma skilaboðum mínum 
á framfæri. En ef þú flettir hvaða tískutíma-
riti sem er þá gæti ég fundið fjölmörg dæmi 
um augljósar klámtilvísanir og eins er með 

flesta sjónvarpsþætti.“ 

Forræðishyggjan er ekki lausnin
„Að banna klám á alls ekki að vera hluti af 
þessari umræðu,“ útskýrir Thomas. „Við 
erum með lög hér á landi sem banna klám 
og augljóslega eru þau lög ekki að virka. 
Lögin geta hugsanlega komið í veg fyrir 
að alsvæsnasta klámið komi fyrir sjón-
ir almennings, en ritskoðun þeirra kemur 
hins vegar ekki í veg fyrir að karlmenn 
skoði efnið á netinu eða að tilteknar búðir 
í Reykjavík selji klámefni þar sem líkt er 
eftir barnaklámi. Ég held að margir fem-

ínistar skilji að slík bönn gangi aldrei upp. 
Það sem við þurfum að greina er hvers 
vegna klám er samþykkt sem eðlilegur hluti 
samfélagsins. Þeir sem eru fylgjandi klámi 
byrja oftast á því að tala um forræðishyggju 
og hversu slæm hún er. Þeir vilja hins vegar 
ekki tala um innihald kláms vegna þess að 
ef þeir geta einblínt á forræðishyggjuna þá 
þurfa þeir ekki að svara þeim spurningum 
sem ég varpa fram. Sjálfur er ég á móti for-
ræðishyggju og banni á klámi vegna þess að 
ég veit að það er aðferð sem virkar ekki. En 
þegar karlmenn byrja að tala um forræðis-
hyggju þá spyr ég á móti: „Af hverju getur 
þú ekki svarað spurningu minni um hvernig 
þér finnst klám sýna konur? Ég er að segja 
þér að klám sýni konur sem ógeðfelld og 
ómennsk kynlífsleikföng. Ég spyr þig, sem 
horfir á þetta með reglulegu millibili, hvers 
vegna finnst þér það allt í lagi?“ 

Aðspurður hvað sé þá til ráða ef bann á 
klámi er ekki svarið segir Thomas að það 
eitt að vera meðvituð um vandamálið sé 
ekki nóg heldur. „Það eina sem virkar er 
að segja fólki hreint út að þetta sé skaðlegt. 
Margir karlmenn eru meðvitaðir um að 
klám sé lítilsvirðandi fyrir konur og hafi 
áhrif á hvernig þeir hugsi um konur. Þeim 
er bara alveg sama. Mér finnst það ógnvæn-
legt.“

Hvað gerist í heilanum þegar við neytum 
kláms?
„Karlmenn svara gjarnan: „Klám er bara 
iðnaður eða klám hefur engin áhrif á mig,“ 
útskýrir Thomas. „Vísindalegar rannsóknir 
sýna hins vegar að það er ekki satt. Þegar 
við horfum á klám gerast þrír hlutir. Í fyrsta 
lagi verður dópamínflæði í heilann en það 
er mjög öflugt efni sem leysist úr læðingi 
til dæmis þegar við erum ástfangin eða 
vinnum í keppni. Klám veitir karlmönnum 
þessa tilfinningu án þess að þeir þurfi að 
hafa fyrir því að reyna við stúlku eða vera 
með kærustunni. Í öðru lagi hreyfir það við 
taugaendum í heilanum sem láta þig venjast 
ákveðnu magni af opinskáu kynferðislegu 
efni þannig að í næsta skipti sem þú sækir 
í klám þá þarf það að vera jafn gróft eða 
grófara. Í þriðja lagi þá færðu kynferðis-
lega útrás, fullnægingu í gegnum sjálfsfró-
un. Dópamínflæðið í kjölfar fullnægingar 
er leið náttúrunnar til þess að tengja okkur 
við maka okkar. Þegar karlmaður frjóvg-
ar konu hjálpar þessi tilfinning honum að 
tengjast konunni á dýpri hátt, hann teng-
ir jákvæðar tilfinningar við konuna. Þegar 
þú gerir slíkt hið sama með klámi þá fer 
athygli karlmannsins frá makanum og yfir 
í eitthvað allt annað.

Kynjafræði ætti að kenna í grunnskólum
En hvað er hægt að gera til þess að fræða 
yngri kynslóðir um hætturnar sem fylgja 
klámi? „ Ég vildi að ég hefði svar við þess-
ari spurningu. Ég held að fyrsta skrefið sé 
að hætta að hugsa um forræðishyggjuna og 
reyna frekar að huga að því hvers vegna 
þetta er samþykkt af samfélaginu. Svo er 
hægt að gera yngri kynslóðir meðvitaðar 
um þessi mál og þá myndi ég mæla með 
því að kenna kynjafræði í grunnskólum. 
Við verðum líka að vera duglegri að fræða 
ungar stúlkur um þessi mál, vegna þess að 
sumar konur ýta í reynd undir vandamál-
ið. Margar konur vinna gegn jafnrétti með 
hegðun sinni þegar þær ættu að vera fyr-
irmyndir ungra stúlkna. Þær spila með í 
klámvæðingunni sem afleiðing af því sem 
við köllum „póstfemínisma“, hugmyndina 
um að femínismi hafi eitt sinn verið til og 
verið frábær til síns brúks þegar við þurft-
um á honum að halda en sé óþarfi í dag. 
Ungar stúlkur sem gangast upp í klámvæð-
ingunni og bera sig í tónlistarmyndböndum 
eða tímaritum halda yfirleitt að þær öðlist 
einhver völd með því að taka sjálfviljugar 
þátt í kynferðislega niðurlægjandi athöfn-
um að kröfu karlmanna. En það er mikill 
misskilningur.“ Thomas viðurkennir að það 
sé ekkert alltaf auðvelt að vera ungur karl-
maður með slíkar skoðanir. „Margir karl-
menn vilja ekki ræða um þessi mál. Ég hef 
verið kallaður alls kyns nöfnum: púritani, 
forræðishyggjusinni og hommi,“ segir hann 
og brosir við. „Ég var frekar sérstakur sem 
krakki og var oft strítt fyrir vikið og þegar 
ég komst á unglingsárin ákvað ég að það 
væri einfaldast að sigla með straumnum og 
vera eins og allir aðrir. Ég hef síðar séð að 
það er allt í lagi að hugsa ekki eins og flest-
ir. Mér finnst að við ættum að hvetja unga 
krakka til þess að hugsa sem einstaklingar 
og segja þeim að það sé bara heilbrigt.“ 

Klám er einfaldlega óhollt
Thomas Brorsen Smidt er MA-nemi í kynjafræði í HÍ og hélt nýverið fyrirlestur á málþingi í Háskóla Íslands sem fjallaði um 
menningu og gagnkynhneigt klám. Anna Margrét Björnsson ræddi við hann um hvernig áhrif klám hefur á karlmenn og hug-
mynd þeirra um konur og hvers vegna klám er afgreitt sem eðlilegur hluti af okkar nútímasamfélagi. 

THOMAS SMIDT „Ég hvet karlmenn til að horfa á klám án þess að nota það til sjálfsfróunar og athuga hvað 
þeim finnst þá um það sem ber fyrir augu.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Friends „Friends er holdgerving „mainstream“ sjónvarps-
þáttar,“ segir Thomas. „Í þáttaröðinni eru tveir þættir sem 
fjalla alfarið um klámnotkun karlmanna. Einn þátturinn 
fjallar til dæmis um þegar Joey og Chandler uppgötva að 
þeir eru óvart með ókeypis klámstöð í fjölvarpinu heima 
og að þeir verði að hafa kveikt á stöðinni allan tímann 
svo að hún hverfi ekki. Þátturinn snýst í meginatriðum 
um það að allir karlmenn neyti kláms. Seinna dæmið er 
þáttur þar sem Monica stendur Chandler að því að fróa 
sér yfir klámi en á síðustu mínútu tekst honum að skipta 
yfir á rásina Animal Planet. Í kjölfarið heldur hún að þetta 
sé það sem komi honum til og ætlar að vera „svala“ 
kærastan og leika með.  

Sex and The City „Þáttur þar sem konur nota líkama sinn til að ná í það 
sem þær vilja. Sniðugir og vel skrifaðir þættir, en horfið aðeins betur á 
þetta. Hvað eru þessir þættir að segja um konur og þarfir þeirra?  Að 
konur vilji eiga þúsund skópör? Eiga konur að vera flottar og valdamiklar 
í vinnuvikunni, og um helgar snýst líf þeirra um að ná sér í karlmenn í 
bólið? Er þetta ekki nákvæmlega svona sem karlmenn vilja hafa konur?“

SJÓNVARPSÞÆTTIR SEGJA OKKUR MARGT

Ég er að 
segja þér að 
klám sýni 
konur sem 
ógeðfelld 
og ómennsk 
kynlífsleik-
föng. Ég 
spyr þig 
sem horfir 
á þetta með 
reglulegu 
millibili, 
hvers vegna 
finnst þér 
það allt í 
lagi?



PÁSKAR

Gildir um land allt. Aðeins brot af úrvalinu!

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

20%
afsláttur
HIPOINT
Hekk- og 

greinaklippur,
14 gerðir

Páskaliljur
afskornar

10 stk.

990

Páskaliljur
í potti

399

Páskakrýsi

999

Háþrýstidæla,
NILFISK
100 bar.
5254240

15%
afsláttur
Af öllum

hjólbörum

FRÁBÆR TILBOÐ!

15.995
20%
afsláttur
Af öllum
útivistar-
fatnaði

Kaffi Garður 
Skútuvogi

190kr ÍS
á 10kr

Í Blómavali Skútuvogi

Kaffi og 
tertusneið

Omega 200
6.2Kw
Grillflötur 48x36 sm
Tvískiptur brennari
Flame tamer hlíf yfir 
brennara.
Emeleruð grillgrind
Hitagrind, hliðarborð,
neistakveikja, þrýstijafnari. 
3000235

23.590
69.900

Burny Sizzler 300
Gæða gasgrill, 3 ryðfríir 
brennarar, postulín-
glerungshúðað lok, 
grill og grillgrind
3000273

Við erum komin
í Húsasmiðjuna!

34.595

„Hi-Ten“ stell
18 gírar Shimano TZ-30.
Shimano Ty-18 afturskiptir.
Dempari að framan.
3899972

Matrix 24”

ÓDÝRT

Blómstrandi
páskagreinar
3 gr. í búnti

599
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Það er 
gerlegt, 
skemmtilegt 
og gefandi 
að  vinna 
með börn-
um með 
ADHD.

Í 
sumar mætir Gauraflokkurinn 
í fjórða sinn í Vatnaskóg til að 
skemmta sér og njóta lífsins í 
heila viku, fjarri öllu hversdag-
samstri. Gauraflokkurinn er 
sumarbúðaflokkur í Vatnaskógi 

fyrir drengi með ADHD og skyldar 
raskanir. Bóas Valdórsson sálfræðing-
ur er einn upphafsmanna Gauraflokks-
ins. Hann er strax farinn að hlakka 
til ferðar sumarsins. „Við erum ekki 
að bjóða þessum strákum upp á með-
ferð og markmiðið er ekki að „laga“ 
þá eða breyta þeim. Við mætum þeim 
bara þar sem þeir eru og leyfum þeim 
að njóta sín,“ segir Bóas til að útskýra 
hugmyndafræðina að baki Gauraflokkn-
um. 

Nóg pláss fyrir alla
Strákar með ofvirkni og athyglisbrest 
njóta sín oft á tíðum ekki vel í venjuleg-
um sumarbúðum. „Við áttum oft erfitt 
með að mæta þörfum stráka með ADHD 
í venjulegu skipulagi,“ segir Bóas. „Þess 
vegna varð þessi hugmynd til, að búa 
til flokk sem strákar með ADHD gætu 
komið í og notið sín. Og foreldrar þeirra 
gætu verið rólegir á meðan, fullvissir 
um að þörfum drengjanna yrði mætt 
og upplifunin ánægjuleg fyrir þá. Það 
sé raunverulega gert ráð fyrir þeim, og 
nóg pláss fyrir þá, með öllu því sem þeir 
búa yfir.“

Til þess að mögulegt sé að veita 
drengjunum þessa þjónustu er starfs-
mannafjöldi í Gauraflokknum mun 
meiri en í venjulegum búðum og dreng-
irnir færri. Hlutfallslega eru um þrisvar 
sinnum fleiri starfsmenn á hvern dreng 
í Gauraflokki en í hefðbundnum búðum. 
Í hópi aðstandenda er allt það hressa og 
glaða starfsfólk, sem jafnan heldur utan 
um starfið í sumarbúðum, auk hóps af 
fagfólki sem hefur sérfræðiþekkingu í 

þessum erfiðleikum barna, til að mynda 
sérkennarar, listmeðferðarfræðing-
ur og sálfræðingar. „Við gætum þess 
að starfsfólkið hafi nóg svigrúm fyrir 
strákana. Ef eitthvað kemur upp er því 
bara reddað, það er ekkert stress og 
truflar hvorki strákana sjálfa né dag-
skrá hinna. Þetta getur verið erfitt að 
endurtaka í hefðbundnum flokki, eða í 
skólastarfi, þar sem hver starfsmaður 
hefur mjög ákveðin verk sem þarf að 
sinna og lítið má út af bregða.“

Sérúrræði sem virkar
Bóas og félagar fá oft þá spurningu 
hvort það sé rétt að draga stráka með 
ADHD út úr félagsskap annarra stráka 
og smala þeim saman á einn stað. „Í upp-
hafi stóðum við frammi fyrir því að fara 
þessa blönduðu leið, eins og skólakerfið 
gerir jafnan, eða bjóða upp á sérúrræði. 
Við völdum að prófa sérúrræðið og mér 
finnst það hafa komið mjög vel út.“

Ákveðinn styrkleiki og stuðningur 
felist í því að allir drengirnir sitji við 
sama borð. Stór hluti þeirra taki lyf og í 
Gauraflokknum sé það til að mynda ekk-
ert feimnismál. „Ég hef enn ekki séð nei-
kvæðar hliðar á að hafa fyrirkomulag-
ið svona. Auðvitað er krefjandi að vera 
með svona marga stráka með ADHD 
og það krefst mikils skipulags. En það 
er mjög skýrt hvað við ætlum okkur 
og mér finnst foreldrakönnun sem við 
létum gera staðfesta að okkur hefur tek-
ist að láta strákunum líða vel. Það var 
okkur líka mikils virði að fá Samfélags-
verðlaun Fréttablaðsins. Í því fólst bæði 
stuðningur við starfið og aðstoð við að 
miðla því til annarra að það sé gerlegt, 
skemmtilegt og gefandi að vinna með 
börnum með ADHD.”

Hefðbundin sumarbúðadagskrá
Gauraflokkurinn er í boði einu sinni á 

Aðalmálið að 
strákarnir 
skemmti sér
Í Gauraflokknum í Vatnaskógi safnast saman strákar 
alls staðar að af landinu sem eiga það sameiginlegt að 
vera með athyglisbrest og ofvirkni. Bóas Valdórsson, 
einn aðstandenda flokksins, lýsti því fyrir Hólmfríði 
Helgu Sigurðardóttur hvernig strákar með ADHD, sem 
oft á tíðum njóta sín illa í hefðbundnum sumarbúðum, 
blómstra þegar þeir finna að það er nóg pláss fyrir þá 
eins og þeir eru.

AÐSTANDENDUR GAURAFLOKKSINS Ársæll Aðalbergsson, framkvæmdastjóri hjá KFUM, og Bóas Valdórsson sálfræðingur segja ga
og ofvirkni njóti sín í Gauraflokknum í Vatnaskógi. Reynslan sýni nefnilega að börn með ADHD njóti sín oft ekki vel í hefðbundnu

8.30 Vaknað
9.00 Morgunmatur
9.30 Biblíulestur
10.15 Frjáls tími eða val
12.00 Hádegisverður
12.30 Frjáls tími eða val
15.00 Kaffi

15.30 Frjáls tími eða val
18.00 Kvöldmatur
18.30 Frjáls tími
20.30 Kvöldhressing
21.00 Kvöldvaka, kapellustund 

fyrir þá sem vilja
23.00 Ró

Dæmigerður dagur í Gauraflokknum

sumri, dvölin stendur yfir í eina viku 
og drengirnir eru alls 55 talsins, flest-
ir á aldrinum tíu til tólf ára. Dagskráin 
er ekki mjög frábrugðin dagskrá venju-
legra flokka, en hefur samt sem áður 
verið aðlöguð þörfum drengjanna. Til 
að mynda er þess gætt að þeir hafi allt-
af val; ef þeir njóta sín til að mynda ekki 
á kvöldvöku eða á öðrum föstum dag-
skrárliðum standi þeim eitthvað annað 
til boða. Þá er allt skipulag einfaldað 
og í grunninn boðið upp á færri dag-
skrártilboð í einu, en um leið er alltaf 
þessi möguleiki að flakka á milli. Dag-
arnir snúast um leiki, siglingar, lista-
smiðjur og þar fram eftir götunum. Það 
kom Bóasi að mörgu leyti á óvart að sjá 
hversu duglegir margir drengjanna með 
ADHD eru að dunda sér. Til að mynda 
hafi eitt vinsælasta sportið eitt sumarið 
verið að perla. 

Í fyrra voru á staðnum tveir nemar frá 
Kennaraháskólanum á Laugarvatni, sem 
voru í því að laga íþróttiðkun að þörfum 
drengjanna. „Strákar með ADHD eiga 

oft erfitt með að njóta sín í hefðbundnum 
íþróttum, eins og fótbolta eða frjálsum 
íþróttum. Nemarnir fóru í það að laga 
íþróttaþáttinn að þeirra þörfum, taka 
upp styttri fótboltaleiki og stöðvaleiki 
og láta strákana vera með í að byggja 
brautirnar. Þetta gekk rosalega vel.“

Enginn aukakostnaður
Bóas hefur sjálfur kynnst mörgum 
drengjanna í starfi sínu sem sálfræðing-
ur hjá barna- og unglingageðdeild Land-
spítalans. Hann segir gott að sjá þá njóta 
sín í sumarbúðunum. „Það var ákveð-
inn toppur hjá okkur í fyrra þegar einn 
strákurinn kom til okkar og sagði, mjög 
hissa: „Það er bara enginn skammaður 
hérna!“ Þetta var frábært, því við erum 
ekki að styðjast við neinar töfralausnir. 
Við erum einfaldlega að styðjast við við-
urkenndar aðferðir við að mæta börnum 
með ADHD, sem mælt er með í kennslu-
fræðum og sálfræði. Við höfum vandað 
okkur við að halda í þessa lykilþætti – að 
vera með rétt starfsfólk og hafa svigrúm 

* Í frjálsum tíma er boðið upp á þrjá til fjóra dagskrárliði á hverjum 
tíma þar sem drengirnir geta flakkað á milli verkefna eftir áhuga 
hverju sinni. Má þar nefna báta, smíðaverkstæði, listasmiðju, 
íþróttahús, borðtennis, heita potta, útivist og ýmislegt fleira.
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Sívinsæl salöt 
Snorri Birgir Snorrason, matreiðslu-
meistari á Brauðbæ, útbjó nokkur 
brauðsalöt og smurbrauð.
SÍÐA 4

Himnesk 
súkkulaðikaka
Jenný Björk Olsen lumar á upp-
skrift að fljótlegri og ljúffengri 
köku. SÍÐA 6

Notalegt 
í bústaðnum 
Fljótlegir og bragðgóðir réttir sem 
hitta í mark. 

Söluaðilar: Járn og gler hf - Húsasmiðjan - Garðheimar 
www.weber.is 
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Þetta er bráðsniðugt þegar 
maður býður fólki í mat og 
veit ekki hvað því þykir gott 

og hefur auk þess ekki tíma til að 
standa í eldhúsinu allan daginn,“ 
segir Bryndís Haraldsdóttir um þá 
matreiðsluaðferð að elda á steini.  

Henni og manni hennar, Örnólfi 
Örnólfssyni, þykir skemmtileg 
stemning myndast í kringum 
slík matarboð. Enda hefur 
myndast sú hefð að þau 
bjóði stórum vinahópi 
í steinasteik til sín á 
nýárdag. „Þá kemur 
hvert par með eigin 
stein og hráefni,“ segir 
Bryndís en því eru engin 
takmörk sett hvað elda má á 
steininum. „Mér finnst miklu 
skipta að hafa fjölbreytni. Það þarf 
ekki að vera dýrara, maður kaupir 
bara lítið af hverju,“ segir hún og 

nefnir sem dæmi nautakjöt, lamb, 
svín, humar og hörpuskel. Þá megi 
steikja hvaða grænmeti sem er. 

Matmálstíminn er yfirleitt 
lengri en gengur og gerist þegar 
steinninn er á borðum. „Þetta 
getur tekið frá tveimur upp í fimm 
tíma,“ segir hún kímin og bætir 
við að það sé hluti af sjarma steins-
ins enda gefist þá góður tími til að 

spjalla. 
En hvernig virkar stein-

ninn? „Hann er settur inn í 
kaldan ofninn og hitaður í 

tuttugu mínútur áður en 
hann er settur á borðið. 
Þá er kveikt upp í sérstök-

um ílátum með rauðspritti 
eða geli sem heldur steinin-

um heitum,“ svarar Bryndís og 
bendir á að slíka steina megi kaupa 
í ýmsum búsáhaldabúðum. Þá dugi 
einn steinn fyrir tvo til fjóra. - sg

HEILSUSTOFNUN NÁTTÚRULÆKNINGAFÉLAGS ÍSLANDS

AFSÖKUN FYRIR ÁTI
Júlía Margrét Alexandersdóttir

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: Roald Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Stefán Karlsson Pennar: Gunnþóra Gunnardóttir, Júlía Margrét Alexandersdóttir, 
Kjartan Guðmundsson, Ragnheiður Tryggvadóttir, Vera Einarsdóttir og Þórdís Lilja Gunnarsdóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið 
Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

STEIKT Á STEINI
Matargestir Bryndísar Haraldsdóttur og Örnólfs Örnólfssonar njóta hvers einasta 
bita enda fá þeir að elda matinn sjálfir á heitum steini á miðju matarborðinu.

Fjölbreytileiki hráefnisins er mikill og 
hægt er að steikja allt frá nautakjöti og 
hörpuskel til belgbauna og kartaflna.

Bryndís og Örnólfur halda nýársboð á hverju ári fyrir stóran vinahóp þar sem fólk kemur með eigin steina og hráefni á þá.
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Á Heilsustofnun Náttúrulækn-
ingafélags Íslands í Hvera-
gerði er nær eingöngu boðið 
upp á mat úr lífrænt rækt-
uðu hráefni og er grænmeti 
og fiskur aðallega á borð-
um. Dvalargestum er boðið 
upp á fullt fæði en matsalur-
inn er þó opinn öllum og er 
vel hægt að koma og kaupa 
sér staka máltíð. „Við leggj-
um mest upp úr hádegismatn-
um og erum með léttari mat á 
kvöldin. Fólk getur til dæmis 
komið hingað í hádegismat á 
leið í bústaðinn eða gert sér 
sérstaka ferð því það er ekk-
ert sem segir að það þurfi að 
leggjast í sukk þó að fólk sé í 
fríi. Eins erum við með brauð, heilsute og okkar eigin grænmeti til sölu sem er upplagt að kippa 
með sér,“ segir Ingi Þór Jónsson markaðsstjóri Heilsustofnunar NLFÍ.

Starfsmenn Heilsustofnunarinnar rækta um 25-30 tonn af grænmeti á ári. Það er fyrst og 
fremst hugsað fyrir dvalargesti en umframbirgðir eru seldar til verslana auk þess sem þær eru á 
boðstólum fyrir almenning á staðnum. Ingi Þór bendir á að nýbúið sé að taka í notkun nýjan salat-
bar og fylgir salat, súpa og heilsute með öllum réttum.

Góður viðkomustaður

Ég ólst ekki upp við sumarbústaðamenningu og sumarbústaðaferðir 
í æsku get ég talið á fingrum annarrar handar. Síðustu þrjú, fjögur 
árin hef ég þó verið svo heppin að eiga þess kost að geta farið nær 

hvenær sem er í sumarbústað í Úthlíð þar sem tengdaforeldrar mínir 
eiga yndislegt lítið hús. 

Fyrir mér er því að fara í bústað enn þá fremur nýtt fyrirbrigði og allt-
af pínu eins og að fara til útlanda þar sem maður leyfir sér oft meira í 
mat og drykk en heima hjá sér. Úr æsku er mér sérstaklega minnisstætt, 
úr einni af þessum fimm sumarbústaðaferðum, að við krakkarnir feng-
um kókópöffs í morgunmat. Af því að við vorum í sumarbústað. Næstum 
30 árum síðar er sykrað morgunkorn því ofarlega á listanum yfir nauð-
synjavörur í sumarbústað. Auðvitað alltaf „keypt inn fyrir krakkana“, 
enda eitthvað frekar sorrí að horfa á fullorðinn gúffa Lucky Charms eins 
og tíu ára krakki. En þegar krakkarnir eru komnir út í móa er kappát 
fullorðna fólksins í morgunkorni og margar skálar af Lucky Charms 
torgaðar á mettíma.

Þær eru nokkrar matarsortirnar, auk morgunkornsins, sem mér finn-
ast eiga sérstaklega vel við í sumarbústað og ég snæði ekki innan borg-
armarkanna. Einhverra hluta vegna er möndlukaka með bleikum glassúr 
þar ofarlega á lista en bæði er hún frábær í maulið og svo mjög falleg á 

disk á sumarbústaðapalli. Kleinur sóma sér þar líka vel, 
randalína, smjörkaka, egg og beikon, síld, 

rúgbrauð, kartöflusalat og reyktur lax. 
Einnig lakkrís, appelsín og æðisbitar.

Sveitin er tilvalin afsökun 
fyrir gúff og um leið gott tæki-

færi til að komast í tæri við 
matarbarnið í sjálfum sér. 

Enda líklega hvergi annars 
staðar en þar sem maður situr 

með lakkrísreimar í skál, kókó-
mjólk, á náttfötunum og öskrar „Olsen, 

olsen“.

Hvunndags/til 
hátíðabrigða Kökur

Þarftu að skerpa 
hugann fyrir prófin?
Énaxin jurtablandan eykur einbeitingu og úthald!

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum apótekanna

ORKA & KRAFTUR ÚR NÁTTÚRUNNI

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

M Meðlæti





Danskt hænsnasalat sannar að framsetningin skiptir ekki síður máli en bragðið.

Girnilegt rækjusalat. Íslendingar eru gefnir 
fyrir góð salöt og ekki verra ef í þau fer 

dágóður skammtur af majónesi. 

Sumarsalat er tiltölulega einfalt að útbúa og að sama skapi einstaklega gott.

Íslendingar eru salatfólk að upp-
lagi og heilmikið majónes í mat-
arsmekknum, enda ekki langt að 

sækja það til Dana, sem eru drjúg-
ir í því líka, enda smurbrauð stað-
góður matur. Samsetningin tryggir 
mikið af trefjum, kolvetni, prót-
íni og fitu, í grófu rúg- eða malt-
brauði, fisk- og kjötmeti, eggj-
um, grænmeti og salati. Útkoman 
getur því ekki orðið annað en sæl-
gæti,“ segir Snorri Birgir Snorra-
son, matreiðslumeistari á Brauð-
bæ, sem í fyrravor opnaði aftur á 
horni Óðinsgötu og Týsgötu.

„Ég lærði matreiðslu í Brauðbæ 
á sínum tíma svo það var eins og að 
koma aftur heim að taka við staðn-
um. Smurbrauðstofa Brauðbæjar 
var starfrækt sér meðan Siggi 
Hall rak hér veitingahús en virt-
ist mér dálítið gleymd, sem virðist 
rétt því síðan hefur verið rífandi 

gangur og margir lýst ánægju með 
að geta aftur notið veitinga á þess-
um rótgróna stað,“ segir Snorri 
sem í ár mun fagna 45 ára afmæli 
Brauðbæjar, sem er fyrsta og elsta 
smurbrauðsstofa lýðveldsins.

„Þar af hefur Oddrún Sverris-
dóttir smurbrauðsjómfrú staðið 
vaktina í 20 ár, en hún lærði hjá 
Idu Davidsen og smurði allt brauð 
fyrir myndatökur í fyrstu bók Idu. 
Smurt brauð og salöt eru hæstmóð-
ins nú enda Íslendingar að hverfa 
aftur til fortíðar í matargerð eins 
og fleiru, sem mér þykir mikill 
kostur og gaman að leika sér 
áfram þar sem frá var horfið.“

Í Brauðbæ er boðið upp á smur-
brauðshlaðborð í hádeginu sex 
daga vikunnar en á kvöldin hefð-
bundinn íslenskan-danskan à la 
carte-matseðil. „Hlaðborðið hefur 
slegið í gegn og þar erum við með 

öll þessi salöt á brauði, ásamt 
heitri lifrarkæfu, roastbeef, rauð-
sprettu og fleiru sem er danskt og 
dejligt. Þá höfum við sneiðarnar 
ívið minni svo gestir geti virki-
lega notið lífsins yfir sem flest-
um tegundum smurbrauðs,“ segir 
Snorri.

Hann segir að í bústaðaferð-
ir megi ekki skorta góð brauð. 
„Þegar boðið er í frokost á dönsku 
heimili er gott brauð uppistað-
an, en síðan borið á borð allt sem 
finnst í ísskápnum, hvort sem það 
er afgangur af kjöti og fiski, beik-
on, ostur, asíur, remúlaði, laukur 
eða hvað sem er, sem allt má útbúa 
brauðsneið með. Þannig verður til 
skemmtilegasti málsverður sem 
hægt er að hugsa sér, þar sem allir 
sitja saman við hlaðborð matar og 
útbúa sínar eigin sælkerasneiðar 
eftir smekk og þörfum.“ - þlg

Brauðsalöt í tísku
Það skal engan undra að lostæt brauðsalöt séu jafn vinsæll kostur hjá íslenskri 
þjóð og raun ber vitni, enda heilnæmt álegg sem í réttum hlutföllum inniheldur 
fullkomna samsetningu kolvetna, prótíns, trefja og fitu. 
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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

SKÍÐAVIKAN Á ÍSAFIRÐI  stendur fram til 5. apríl. 

Hún á sér 75 ára sögu en var fyrst haldin um páskana 

árið 1935. Gestir skíðavikunnar geta einnig nýtt sér alla þá 

fjölbreyttu skemmtun sem verður í boði í bænum enda 

tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður í algleymingi.

„Ég nýt þess til hins ítrasta að vera 
í borginni þegar allir fara úr henni, 
sitja við glugga á Íslenska barnum 
við Austurvöll og láta bera í mig 
mat og kaffi þar sem ég vinn á far-
tölvunni. Vinnan er svo brotin upp 
með óreglulegu millibili af vinum 
sem detta inn að spjalla,“ segir 
Halldór E. Högurður ráðgjafi, um 
páskahelgina.

Hann segist þó þekkja glæpa-
kvendi uppi á Akranesi sem líka 
þurfi sinn skammt af athygli. „Guð-
ríður Haraldsdóttir, aðstoðarrit-
stjóri Vikunnar, fékk nýlega á sig 
dóm sem blaðamaður, en starfið er 
orðið með þeim hættulegri í dag. Ég 

veit ekkert páskalegra en að setjast 
upp í bílinn minn, sem er egglaga, 
og þrusa honum gegnum stokkinn 
og poppa út Skagamegin. Þar ætla 
ég að matreiða þorsk ofan í glæpa-
kvendið Guðríði og son hennar í 
kvöld. Þetta verður kannski síð-
asta þorskaþjálfamáltíðin ef Guð-
ríður endar með að sitja inni fyrir 
blaðamennsku,“ segir Halldór.

Hann segist mega við því að 
verða sér til minnkunar, samkvæmt 
læknum, og því hamast hann í 
Grand Spa þessa dagana. „Harka 
þeirra sem þar reka mig áfram er 
önnur ástæða þess að ég voga mér 
ekki út fyrir borgina í meira en 

nokkra klukkutíma í senn. Það má 
þó ekki skilja þetta sem svo að ég 
sé fýlupúki sem ekkert fer. Ég ætla 
að húrra mér norður þegar borgar-
fólkið skilar sér aftur í borgina, 
eiga góða daga á Hótel KEA á Akur-
eyri og kaffihúsast með fartölvuna. 
Ég á aldrei algjört frí, það eru allt-
af einhver verkefni, en mér skilst 
að maður eigi ekki að kvarta undan 
því á þessum síðustu og áhugaverð-
ustu og ég geri það svo sem ekki. 
Lukkulega er vinnan mín skemmti-
leg og ég get tekið hana með mér 
landshluta og landa á milli,“ segir 
Halldór Högurður.

kjartan@frettabladid.is

Eldar ofan í glæpakvendi
Halldór E. Högurður ráðgjafi nýtur þess að vera í borginni þegar allir aðrir fara úr henni. Hann ætlar þó 
að bregða sér upp á Skaga í kvöld og norður á Akureyri þegar straumurinn skilar sér aftur í borgina.

„Ég veit ekkert páskalegra en að setjast upp í bílinn minn, sem er egglaga, og þrusa honum gegnum stokkinn og poppa út 
Skagamegin,“ segir Halldór E. Högurður.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

framlengt til 11. apríl

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

4ra rétta seðill frá 4.990 kr.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

 

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

 
Góð tækifærisgjöf!
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Með allt á bakinu

ELDGOSIÐ  trekkir að. Boðið er 

upp á skipulagðar ferðir, til dæmis 

hjá Fjallaleiðsögumönnum, Útivist og 

Ferðafélagi Íslands.

Kynning

Kynning

Að ferðast með allt á bakinu veitir 
ferðamanni alveg sérstaka frelsistil-
finningu sem enginn annar ferðamáti 
býr yfir. Bakpokaferðalangur lætur nótt 
sem nemur og slær tjöldum sínum 
þegar honum finnst nóg gengið og er 
óbundinn af öðru en sínu eigin úthaldi 
og útbúnaði.

En til þess að ferðalagið verði 
ánægjulegt þarf tvennt að vera í sæmi-
legu lagi. Annars vegar þarf sá sem 
undir pokanum gengur að vera í nógu góðu formi til þess að ferðin verði 
honum ekki of erfið. Hins vegar þarf hann að vera rétt útbúinn. Ekki er gott 
að rogast með of þungan búnað, of mikið af einhverju eða eitthvað sem 
engin þörf er á. Enn verra er þegar eitthvað nauðsynlegt vantar í búnaðinn. 

Ferðafélagið stendur fyrir námskeiði í apríl til þess að kynna þennan 
dásamlega ferðamáta. Farið verður í sem flest grundvallaratriði um búnað 
og ferðir með þessum hætti. Námskeiðinu lýkur svo með stuttri gönguferð 
þar sem verður látið reyna á búnað og þátttakendur. 

Páll Ásgeir Ásgeirsson og Rósa Sigrún Jónsdóttir eru leiðbeinendur á nám-
skeiðinu en þau hafa ferðast um Ísland með allt á bakinu í tvo áratugi og 
gera enn þegar færi gefst. Þau eru meðal ötulustu fararstjóra FÍ um þessar 
mundir og fara með fólk um Hornstrandir, Fjallabak og víðar. 

Ólafur Örn Haraldsson, þjóðgarðsvörður og forseti 
FÍ, verður fararstjóri.

Páll Ásgeir Ásgeirsson.

Jarlhettur eru fjallabálkur sem liggur með-
fram jaðri Langjökuls frá austri til vest-
urs. Hvassbrýndar og tignarlegar standa 
þær eins og verðir milli byggða og óbyggða 
og ber í hvítan jökulinn. Þær sjást vítt að 
og má segja að þær séu óopinbert skjaldar-
merki sýslunnar. 

Að baki Jarlhettanna leynast gróðurvana 
eyðidalir, jökullón og undarlegt landslag. 
Undanfarin ár hefur Ferðafélag Íslands 
boðið upp á leiðangur um þessar slóðir sem 
eru á mótum byggðar og óbyggðar og hefur 
ferðin notið mikilla vinsælda. 

Ferðin er í senn áreynsla og munaður því 
þátttakendur ganga langar leiðir á hverjum 
degi en allur farangur er fluttur á bílum og 
slegið er upp veislu í hverjum náttstað þar 
sem áhersla er lögð á þjóðlegan mat úr hér-
aði, kjarngóðan kost sem landið gefur. 

Ferðatilhögun er með þeim hætti að þátt-
takendur koma á eigin vegum að Laugar-
vatni og þar hefst ferðin kl. 09.00 að morgni 
og er ekið á vit óbyggðanna inn á Bláfells-
háls og alla leið að jökulrönd á Skálpa-
dyngju. Þaðan gengur svo hópurinn með-

fram hinum tignarlegum Jarlhettum og 
milli þeirra og jökulsins og nýtur þeirra 
forréttinda að fara um land sem flestum er 
hulið. Þeir sem eru brattgengir í betra lagi 
fá kost á því að ganga á Tröllhettu sem er 
stærsti og tígulegasti tindurinn í röðinni. 
Dagleiðinni lýkur við skála Ferðafélagsins 
við Einifell rétt við Hagavatn sem Farið 
fellur úr en í umhverfi skálans sjást stór-
brotin merki um landmótun á síðustu ára-
tugum. 

Daginn eftir heldur hópurinn áfram 
vestur yfir Farið yfir nýja göngubrú sem 
FÍ hefur látið reisa og nú er stefnt vestur 
hraunin áleiðis að Hlöðufelli um dyngjuna 
Lambahraun. Á þessum slóðum sést lítt til 
byggða og landið er gróðursnautt og eyði-
legt. Fátt minnir á að rétt sunnan við fjöl-
lin eru blómlegustu og gjöfulustu landbún-
aðarsvæði Suðurlands. Um nóttina er gist 
í skála FÍ á Hlöðuvöllum við rætur Hlöðu-
fells, sem er eitt tignarlegasta stapafjall 
landsins að Herðubreið frátalinni. 

Þriðja daginn heldur hópurinn áfram 
vestur til Skjaldbreiðar. Hinir vösku í hópn-

um fá kost á að vakna rótsnemma og ganga 
á Hlöðufellið. Dagleiðin gæti legið um tind 
Skjaldbreiðar en líklega ræðst það af veðri. 
Dagleiðin endar í skála við Karl og Kerl-
ingu. 

Á fjórða og síðasta degi heldur hópurinn 
suður Langadal og gegnum Klukkuskarð 
og niður í Laugardal að Hjálmsstöðum og 
Laugarvatni. Hér ná veisluhöld ferðalags-
ins hámarki sínu þegar menn gæða sér á 
sjóðheitu hverabrauði með reyktum silungi 
og fleira góðgæti. Boðið er upp á sundferð 
og vel þegið þrifabað eftir fjögurra daga 
göngu í ryki og sólskini með tilheyrandi 
svita. Þegar sest er að veisluborðum sem 
svigna undan því besta sem íslensk sveit 
getur framleitt verður fólki ljóst að á ferð-
um eins og þessum bindast ferðafélagar 
böndum sem seint rofna. Böndin myndast 
ekki aðeins milli manna og kvenna heldur 
ekki síður milli manns og náttúrunnar og 
fólk kynnist sjálfu sér enn betur en áður. 

Fararstjóri er Ólafur Örn Haraldsson, 
forseti Ferðafélags Íslands, og er óhætt að 
segja að þessar slóðir skipi sérstakan sess í 

huga hans því Ólafur er alinn upp á Laugar-
vatni þar sem faðir hans, Haraldur Matthí-
asson, ferðagarpur og rithöfundur, kenndi 
við Menntaskólann á Laugarvatni.

Áreynsla og munaður
Seinnipart júlímánaðar býður Ferðafélag Íslands upp á mjög áhugaverða sumarleyfisferð um Jarlhettuslóðir.

Bílaleigan HappyCampers var 
sett á fót upp úr síðustu áramót-
um. Hjá henni er hægt að leigja 
litla sendibíla, búnum eldunarað-
stöðu og svefnplássi. Að leigunni 
standa tvenn hjón, bræðurnir 
Sverrir og Haukur Þorsteinssynir 
og konur þeirra Herdís Jónsdóttir 

og Theodóra Björk Heimisdóttir. 
„Við höfum sjálf ferðast mikið 

og fannst vanta litla og einfalda 
bíla til leigu sem hægt væri að 
gista í,“ útskýrir Sverrir sem vill 
ekki kalla bílana húsbíla, heldur 
ferðabíla.

„Húsbílar geta verið stórir og 

miklir bílar, búnir klósetti og 
jafnvel sturtu og örbylgjuofni. Það 
sest ekki hver sem er undir stýri 
á svo stórum bílum en okkar bílar 
eru hins vegar einfaldir og ekki 
þarf að læra á neina takka og tól. 
Þeim er hægt að leggja hvar sem 
er auk þess sem þeir eyða litlu og 

Hótelherbergi á hjólum
Ferðalög innanlands verða án efa vinsæl í sumar. Nú hefur bæst við flóru ferðamátans en hjá Happy-
Campers er hægt að leigja farartæki og gistingu í einum og sama pakkanum.

Haukur Þorsteinsson situr undir stýri og Theodóra Björk Heimisdóttir, kona hans, stendur við hlið hans. Þá kemur Herdís Jóns-
dóttir við hlið manns síns, Sverris Þorsteinssonar. Fremst á myndinni er Fanndís María Sverrisdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Traustir ferðafélagar

Ferðafélag Íslands 
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fyrir þá þarf að greiða minnsta 
gjald í göng og ferjur.“

Sendibílunum hafa bræðurn-
ir sjálfir breytt og smíðað inn í 
þá en í hverjum bíl er lítill kælir, 
vaskur með rennandi vatni og gas-
hella. Aftur í er sæti sem hægt er 
að breyta í rúm og fylgja sængur 
og koddar fyrir tvo. Einnig fylgja 
eldunaráhöld og borðbúnaður.

„Bílarnir okkar eru í fjórum 
flokkum, Happy 1, 2, 3 og 4. Happy 
1 er einungis fyrir tvo en í Happy 2 
er pláss fyrir fjóra á ferð en aðeins 
svefnpláss fyrir tvo inni í bílnum. 
Þá er hægt að leigja tjald á topp-
inn fyrir hina tvo. Happy 3 bíllinn 
er hærri svo hávaxnir geta staðið 
uppréttir í honum og Happy 4 er 
síðan fjórhjóladrifinn og kemst inn 
á hálendið,“ segir Sverrir. Hann 
segir bílana henta breiðum hópi 
ferðafólks og bendir á að meiri-
hluti erlendra ferðamanna þurfi að 
leigja sér bíl við komuna til lands-
ins. Þá sé frelsi að geta ferðast með 
hótelherbergið með sér og stopp-
að hvar sem er. Eins er hægt að 
leigja aukahluti svo sem barnabíl-
stóla, reiðhjól og kerrur og jafnvel 
kaffikönnu í bílinn á staðnum.

Fjölskyldurnar eru ekki ókunnar 
ferðabransanum en þau eiga einnig 
ferðaskrifstofuna Blue Mountain 
og hafa sérhæft sig í mótorhjóla-
ferðum í nokkur ár. 

„Blue Mountain hefur gengið 
mjög vel. Við vildum hins vegar 
bæta við okkur og fundum 
fyrir því að svona mögu-
leika vantaði hér á 
Íslandi,“ segir 
Sverrir og er 
bjart-

sýnn á sumarið. „Við erum þegar 
búin að fá töluvert af pöntunum og 
sjáum fram á að hafa varla undan, 
við gætum jafnvel þurft að bæta 
við bílum.“ Sjá nánar á happycamp-
ers.is  heida@frettabladid.is

Kynning

Hvergi á Íslandi eru fjöllin brattari og torgengari en á utanverðum Trölla-
skaga. Andstæðurnar eru ríkar því á vetrum hverfur þetta land undir snjó, 
dýpri en víðast hvar þekkist í mannabyggðum. En um sumur er óhindruð 
útsýn norður til Íshafsins og sólin gengur ekki undir allan sólarhringinn.

Þetta er krefjandi og erfið gönguferð um há fjallaskörð, um brattar skriður 
og tæpar götur. Hér er beðið um að þátttakendur séu vanir slíkum leiðöngr-
um og í nógu góðu formi til þess að njóta ferðarinnar. Í staðinn fá þeir að 
ganga um slóðir sem eiga sér enga hliðstæðu, um ríki þúsundblaðarósarinn-
ar í Héðinsfirði, koma á Ódáinsakur í Hvanndölum og ganga um Sýrdal og 
Selskál. Leiðirnar virðast við fyrstu sýn aðeins vera færar fuglinum fljúgandi 
en undir traustri leiðsögn finnast fornar götur. 

Á leiðinni yfir Víkurbyrðu sér vel yfir til Hestfjalls handan Héðinsfjarðar 
þar sem eitt mannskæðasta flugslys á Íslandi varð um miðja tuttugustu 
öld. Niðri í Hvanndölum má rifja upp söguna af Ódáinsakrinum sem veitti 
ábúanda eilíft líf og dæmi um fólk sem flutti úr Hvanndölum frekar en að 
búa undir þeim dómi. 

Á leið úr Hvanndölum til Ólafsfjarðar er farið eftir brúnum Hvanndala-
bjargs sem er meðal hæstu standbjarga í sjó á Íslandi, gengið eftir brúnum 
Skötugjár og rifjuð upp sagan af tröllunum sem hér búa og áttu til að tæla 
til sín mennskar konur og sér enn rauða hurð á klettaveggnum þar sem 
gengt var til stofu tröllanna. Ívar Arndal og Daði Garðarsson leiða göngu-
menn um þetta stórbrotna svæði seinnipart júlí. 

Um eyðibyggðir á Tröllaskaga

Gönguferðin er krefjandi og erfið.

Happy 1 er minnsti bíllinn með plássi fyrir tvo á ferð.

Bílarnir eru einfaldir í 
akstri og þægilegt að 
leggja þeim hvar sem er.

Sverrir segir frelsi fólgið í því að ferðast með hótelherbergið með sér 
og geta hitað kaffi og lagt sig hvenær sem er.

Ferðafélag Íslands  
FJÖLBREYTT STARFSEMI Í YFIR 80 ÁR

Líf og fjör í starfseminni
Ferðafélag Íslands er áhugamannafélag sem hefur það markmið 
að hvetja landsmenn til að ferðast og fræðast um landið. Áhugi á 
gönguferðum, fjallgöngum og útiveru hefur aldrei verið meiri og er 
mikið líf og fjör í starfseminni. 

Allir finna eitthvað við sitt hæfi
Ferðafélagið leggur sig fram við að mæta þörfum breiðs hóps 
með miklu úrvali ferða. Í ferðaflóru félagsins er að finna allt frá 
söguferðum um grösugar sveitir til erfiðra jöklaferða. Í ferða áætlun 
félagsins geta flestir fundið eitt hvað við sitt hæfi. Á 82 árum hefur 
Ferðafélagið efnt til meira en 8.500 ferða með yfir 200.000 þátt-
takendum. 

Öflug útgáfustarfsemi
Það eru allir velkomnir í Ferðafélagið og njóta félagsmenn sér-
kjara, bæði í ferðum, skálum og í fjölda verslana. Auk þess fá allir 
félagsmenn árbókina senda heim á hverju ári og er það hluti af 
árgjaldinu. Árbókin er einstæður bókaflokkur um land og náttúru. 
Auk árbókanna hefur Ferðafélag Íslands staðið að útgáfu hand-
hægra fræðslu- og upplýsingarita um ferðamál, þjóðfræði og sögu 
landshluta. 

Sjálfboðastarf í góðum félagsskap
Félagsstarfið hefur í gegnum tíðina einkennst af miklu sjálfboða-
starfi. Félagar hafa unnið að byggingaframkvæmdum, farið vinnu-
ferðir í skála eða í frágangsferðir, stikað og unnið að uppbyggingu 
göngu leiða, unnið við brúargerð og margt fleira. Í staðinn hafa þeir 
fengið fríar ferðir, fæði og félagsskap.

Samgöngubætur og uppbygging svæða
Félagið hefur unnið markvisst að samgöngubótum, lagt akvegi og 
brúað ár. Það hefur haft samstarf við sveitarfélög um landgræðslu, 
náttúru vernd og uppbyggingu svæða eins og t.d. í Landmanna-
laugum, á Þórsmörk og Emstrum.

Sæluhúsin standa öllum opin
Sæluhús Ferðafélags Íslands og deilda félagsins úti um land eru 
þægilegir áningarstaðir á ferðalagi um óbyggðir Íslands. Þau eru á 
37 stöðum víðs vegar um landið og getur allur almenningur nýtt þau 
óháð aðild að félaginu.  

www.fi.is
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KRISTJÁN JÓHANNSSON  og söngvinir verða með tón-

leika í KA heimilinu í dag klukkan 17. Með honum koma fram 

Diddú, Hulda Björk Garðarsdóttir og Gissur Páll Gissurarson.

„Þetta verður gaman. Mér hefur 
alltaf þótt þetta frábært fram-
tak hjá Mugison og þessum strák-
um og þetta er lyftistöng fyrir bæ 
sem hefur verið kvótalaus í mörg 
ár,“ segir Rúnar Þór Pétursson, 
eða Rúnar Péturs Geirs eins og 
hann er betur þekktur fyrir vest-
an, sem kemur fram ásamt hljóm-
sveit á tónlistarhátíðinni Aldrei fór 
ég suður á Ísafirði í kvöld. Að því 
loknu blæs Rúnar til balls á Krús-
inni, en Mugison mun ætla að taka 
lagið með Rúnari á báðum stöð-
um.

Rúnar er Ísfirðingur að upplagi 
en flutti til Reykjavíkur um tví-
tugt. Hann heimsækir þó heima-
bæinn reglulega til að koma þar 
fram. Hann á íbúð á Ísafirði og 
segist alltaf vera á leiðinni vest-
ur aftur. 

Þrettán ár eru liðin síðan Rúnar 
Þór sendi síðast frá sér plötu. Hann 
segist hafa verið orðinn þreyttur 
eftir gegndarlausa keyrslu síðustu 
tíu árin þar á undan, þar sem hann 
spilaði nánast á hverju kvöldi auk 
hljóðversvinnu. „Það er fínt að vera 
ófrægur. Það er kannski dónalegt 
að segja það, en þá sleppur maður 
við alla styrktartónleikana og fleira 

sem maður er endalaust í annars,“ 
segir Rúnar Þór.

Útgáfuleysið varir þó að öllum 
líkindum ekki lengi enn hjá Rún-
ari, en þessa dagana vinnur hann 
að gerð plötu ásamt sjálfum Meg-
asi og Gylfa Ægissyni. „Þetta eru 

kallarnir sem tóku mig undir sinn 
verndarvæng þegar ég kom frá Ísa-
firði. Fyrst þvældist ég mikið með 
Gylfa Ægis, en svo þegar hann 
hætti að drekka fór ég að þvælast 
með Megasi. Við höfum alltaf ætlað 
að vinna saman, en það tók  þennan 
tíma,“ segir Rúnar Þór.

Hann segir tríóið þegar hafa 
tekið upp fyrsta lagið sem sett 
verður í spilun af plötunni, og mun 
það væntanlega bera titilinn Gígja. 
Lagið er eftir Rúnar Þór og textinn 
eftir Megas. „Megas er sérstakur 
textahöfundur og ég hugsa að lagið 
verði kannski bannað, en þá verður 
bara að hafa það. Það hljómar eins 
og klám, en við syngjum um gígju 
sem gítar, að riðlast á gígjunni,“ 
segir Rúnar Þór og hlær. „Svo 
munum við líklega taka lög sem 
við höfum gert vinsæl í gegnum tíð-
ina og syngja þau saman eða skipt-
ast á og hafa gaman af þessu. Ég 
gæti trúað að þetta verði sérstakt, 
að hlusta á gömlu sukkarana taka 
lagið saman,“ bætir hann við.

Rúnar segir þá félaga ætla að 
reyna að koma plötunni út fyrir 
sumarið. Gangi það ekki eftir verði 
hún gefin út í síðasta lagi fyrir jólin 
næstu.  kjartan@frettabladid.is

Vinnur að plötu ásamt 
Megasi og Gylfa Ægis
Heimamaðurinn Rúnar Þór Pétursson kemur fram á tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég suður á Ísafirði í 
kvöld ásamt hljómsveit. Að því loknu blæs hann til balls á Krúsinni, þar sem Mugison kíkir í heimsókn.

Rúnar Þór segist hafa spilað um hverja 
helgi í 25 ár, þar af oft á Ísafirði eins og í 
kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

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

Þriðjudaga

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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NÝJAR ÁSKORANIR
Í boði eru áhugaverð störf fyrir öfluga og metnaðarfulla einstaklinga

Hugbúnaðarsérfræðingar Microsoft 
Dynamics AX og Microsoft XAL
HugurAx óskar eftir hugbúnaðarsérfræðingum til starfa á viðskiptalausnasviði 

fyrirtækisins. Viðkomandi starfar við þarfagreiningar, hönnun, forritun, ráðgjöf, þjó-

nustu og innleiðingar á Microsoft Dynamics AX og Microsoft XAL. Fjöldi áhugaverðra 

verkefna eru fyrirliggjandi. Þetta er kjörið tækifæri fyrir áhugasama aðila til að öðlast 

yfirgripsmikla þekkingu og kynnast rekstri fjölmargra fyrirtækja.

Við leitum eftir einstaklingum með brennandi áhuga á því að kynna sér nýjungar, 

miðla þeim og takast á við krefjandi verkefni. Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, 

verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er æskileg. Reynsla af forritun og 

innleiðingu á viðskiptakerfum er kostur. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, metnað 

til árangurs, lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk. 
Umsóknir skal senda á atvinna@hugurax.is og merkja VL-svið 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál

Hjá HugAx starfa um 110 starfsmenn. Markmið HugarAx er að vera öflugur samstarfsaðili fyrirtækja sem vilja ná árangri, viðskiptavinir okkar eru um 4.000 talsins, þar á meðal 

mörg af stærstu og öflugustu fyrirtækjum landsins. Höfuðstöðvar HugarAx eru að Guðríðarstíg í Reykjavík, en HugurAx rekur jafnframt starfsstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum og 

í Vestmannaeyjum.

Tæknilegur sérfræðingur 
Microsoft Dynamics AX 
HugurAx óskar eftir sérfræðingi til starfa á viðskiptalausnasviði fyrirtækisins.  Starfið 

felst í uppsetningum, þarfagreiningum, forritun og tæknilegri ráðgjöf tengdri Microsoft 

Dynamics AX, Sharepoint og Microsoft SQL server. Stór hluti starfsins felst í því að 

kynna sér nýjungar og miðla upplýsingum um það sem er nýjast á hverjum tíma til 

samstarfsmanna og viðskiptavina fyrirtækisins.

Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að kynna sér nýjungar og er 

fljótur að tileinka sér þær og koma í framkvæmd. Háskólamenntun á sviði tölvunar-

fræði, verkfræði eða sambærileg menntun er æskileg. Sérmenntun eða reynsla tengd 

rekstri, uppsetningu gagnagrunna og tækniumhverfis fyrir starfsemi fyrirtækja er 

kostur. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagleg vinnubrögð, metnað til árangurs, lipurð í 

mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi.
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Laus störf hjá Ferðaskrifstofunni Atlantik

Um er að ræða krefjandi störf við undirbúning, fram-
kvæmd og úrvinnslu ferða fyrir farþega af skemmtiferða-
skipum, hvataferðahópa og ráðstefna. Við erum að leita 
að starfsmönnum með mjög góða tungumálakunnáttu, 
einkum í ensku bæði talaðri og ritaðri. Önnur tungu-
málakunnátta er kostur. Starfsmaðurinn þarf að búa yfi r 
eldmóði og metnaði í öllu því sem tekist er á hendur. 
Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi, hafa góða 
skipulagshæfi leika og mikla þjónustulund. Starfsmaður-
inn þarf að geta unnið langan vinnudag og yfi rvinnu á 
álagstímum en nýtur sveigjanlegri vinnutíma þar utan. 
Menntun á sviði ferðaþjónustu, s.s. leiðsögunám, ferða-
málafræði eða önnur menntun á háskólastigi er æskileg.

Hjá Atlantik er starfsumhverfi ð spennandi, sérstaklega 
fjölbreytt, krefjandi og í sífelldri mótun.  Í dag starfa 15 
manns hjá fyrirtækinu.  

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 9. apríl 2010
Umsóknir sendist til:  Atlantik 
 
B.t Erlu Gísladóttur 
Grandagarður 14 
101 Reykjavik
erla@atlantik.is

Starfsmannastefna Atlantik
Markmið Atlantik er að virkja eldmóð og keppnisanda hjá hæfu, traustu og 
áhugasömu starfsfólki.  Starfsfólk Atlantik sýnir frumkvæði, þjónustulund og 

tekur virkan þátt í því að efl a þjónustu og heildarhag fyrirtækisins með því að 
skara fram úr en styðja jafnframt hvert við annað og vinna saman. 

FÉLAGSRÁÐGJAFAR
GEÐSVIÐ OG BARNA- OG KVENNASVIÐ 

Við kvenna- og barnasvið er um að ræða nýtt starf félagsráðgjafa í stað 
tveggja yfi rfélagsráðgjafa sem áður störfuðu á barna- og kvennasviði. 
Starfsstöðvar eru á barna- og unglingageðdeild, Barnaspítala Hringsins og 
á kvennadeildum. 
Við geðsvið er um að ræða nýtt starf félagsráðgjafa í stað tveggja yfi r-
félagsráðgjafa sem áður störfuðu á endurhæfi ngar- og göngudeildum 
sviðsins.

Verkefni félagsráðgjafa felast fyrst og fremst í að veita sjúklingum og 
fjölskyldum félagsráðgjafameðferð, stuðning, upplýsingar og aðstoð við 
þær afl eiðingar sem alvarleg veikindi geta haft í för með sér. 
Unnið er í nánu samstarfi  við aðra heilbrigðisstarfsmenn. Félagsráðgjafar 
starfa  í samræmi við lög um félagsráðgjöf nr. 95/1990 og önnur þau lög 
sem starfssviðinu tilheyra. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Hefur faglega yfi rsýn og umsjón með verkefnum félagsráðgjafa á  
 sviðinu.
• Veitir félagsráðgjafameðferð eftir þörfum og er ráðgefandi varðandi  
 sérhæfða meðferð.
• Stuðlar að þekkingarþróun í félagsráðgjöf og nýtir niðurstöður  
 gagnreyndra rannsókna.
• Skipuleggur uppbyggingu og þróun fagsins á sviðinu í samráði við  
 yfi rfélagsráðgjafa.
• Hvetur til rannsókna á árangri félagsráðgjafar. 

Hæfnikröfur
• Félagsráðgjafamenntun og starfsréttindi í félagsráðgjöf.
• Þekking og reynsla af málafl okknum.
• Framhaldsnám sem tengist viðfangsefninu er eftirsóknarvert.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Leiðtogahæfi leikar og framúrskarandi samskiptahæfni eru skilyrði. 

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 17.04.2010. 
Sótt er um rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is. 
Starfshlutfall er 100% og veitast störfi n frá 1. júní 2010 eða eftir 
samkomulagi.

Upplýsingar veita:
Anna Rós Jóhannesd., yfi rfélagsráðgjafi , 825 3748, annajoh@landspitali.is
María Einisdóttir, mannauðsráðgjafi , 824 5404, mariaein@landspitali.is
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Önnu 
Rósar, göngudeildar geðsviðs 31E við Hringbraut.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttar-
félags. Sótt er um starf rafrænt með því að smella á “sækja um starf” á heimasíðu 
www.landspitali.is. Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublöð í upplýsingum 
Fossvogi og Hringbraut, mannauðssviði, Eiríksgötu 5. Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 400 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI Í 
JARÐVINNU OG JARÐGANGAGERÐ 
ÍSTAK óskar eftir að ráða framleiðslustjóra til starfa við jarðvinnu og

jarðgangagerð á Grænlandi. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi 

verkefni í tengslum við byggingu vatnsaflsvirkjunar 50 km. frá bænum 

Ilulissat á vesturströnd Grænlands.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði byggingarverkfræði eða byggingatæknifræði er skilyrði.

• Víðtæk reynsla af stjórnun jarðvinnu- eða jarðagangaframkvæmda.

• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli.

Meðal verkefna:
• Verkefnastjórnun við jarðvinnu og jarðgangagerð.

• Samningar við innlenda og erlenda birgja.

• Úrlausn tæknilegra verkefna.

VERKSTJÓRI Á VÉLAVERKSTÆÐI
ÍSTAK óskar eftir að ráða verkstjóra á vélaverkstæði vegna framkvæmda 

fyrirtækisins á Grænlandi. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu af 

viðgerðum tækja og vinnuvéla. Í starfinu felst almenn verkstjórn á véla-

verkstæði auk vinnu við viðgerðir og viðhald tækja.

Tálknafjör›ur er skjólgó›ur, lygn og gró›ursæll 
mi›ja vegu á milli Arnarfjar›ar og Patreks-
fjar›ar, einungis 401 km frá Reykjavík.

Fjölbreytt mannlíf er á Tálknafir›i, gott 
félagslíf, íflróttamannvirki eins og flau gerast 
best og ekki má gleyma Pollinum. 

Í kauptúninu búa um 300 manns og fer 
fjölgandi.

Ef flig langar a› starfa í metna›arfullum 
skóla vi› gó›ar a›stæ›ur og me› gó›an 
starfsanda flá er Tálknafjar›arskóli skólinn 
fyrir flig.

KENNARASTÖ‹UR
VI‹ TÁLKNAFJAR‹ARSKÓLA
Tálknafjar›arskóli er sameina›ur leik-, grunn- og tónlistarskóli.
Vi› skólann eru laus störf leikskóla-, grunnskóla- og tónlistarkennara 
skólaári› 2010-2011. Me›al kennslugreina í grunnskóladeild eru 
hönnun og smí›i, íflróttir – líkams- og heilsurækt, listgreinar 
(myndmennt, tónmennt, leikræn tjáning og dans) og uppl‡singa- 
og tæknimennt ásamt umsjónarkennslu á mi›stigi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennararéttindi
• Reynsla af kennslu á vi›komandi kennslusvi›i
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í starfi

Skólinn leggur ríka áherslu á a› tengja nám vi› daglegt líf, átthaga 
og umhverfi nær og fjær, efla frumkvæ›i og ábyrg› nemenda og 
gefa fleim tækifæri til a› rækta margs konar hæfileika. Grænfáninn 
blaktir vi› hún á bá›um starfsstö›vum skólans.

Umsóknarfrestur er til og me› 21. apríl 2010. 
Rá›i› ver›ur í stö›urnar frá 1. ágúst nk.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ. 
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á skrifstofu Tálknafjar›arhrepps, 
Mi›tún 1, 460 Tálknafjör›ur.
Einnig má senda umsóknir í tölvupósti á netfangi›: 
skoli@talknafjordur.is.
Ekki flarf a› nota sérstök umsóknarey›ublö›. 
Öllum umsóknum ver›ur svara›.

Uppl‡singar um störfin veitir skólastjóri, Trausti fiór Sverrisson, 
í síma 456 2537 (trausti@talknafjordur.is).



ÓSKA EFTIR SÖLUMANNI

Ræstingafyrirtæki óskar eftir góðum sölumanni. Starfi ð felst í að afl a verkefna og gera tilboð í þau. 

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, vera metnaðarfullur, snyrtilegur og skipulagður. 

Þarf að hafa bíl til umráða. Mjög góð árangurstengd laun í boði fyrir réttan aðila. Upplýsingar á 

fjarfesting@internet.is

Þjónustulundaður rafmagnstæknifræðingur óskast til starfa á þjónustusvið Marel. Starfið 
felur í sér uppsetningu, innleiðingu, bilanagreiningu og viðgerðir á lausnum Marel hjá 
viðskiptavinum í matvælaiðnaði um allan heim. Í starfinu felst einnig aðstoð við 450 
þjónustumenn í dótturfyrirtækjum Marel víðs vegar um heiminn, námskeiðahald og 
gerð þjónustuleiðbeininga. Viðkomandi þarf að búa yfir mjög góðri enskukunnáttu og 
geta ferðast vegna starfsins.  

Hæfniskröfur: 

Rafmagnstæknifræðingur 

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl nk. Sækja skal um starfið á heimasíðu Marel, 
http://marel.com/jobs

í síma 563 8000. 

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 
í fararbroddi í þróun og framleiðslu 
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 3700 manns í fimm heimsálfum, 
þar af um 350 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnu-
aðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, 
mötuneyti, barnaherbergi, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu 
og gott félagslíf.

www.marel.com

TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR
VIÐ TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK ERU LAUSAR  
EFTIRFARANDI FJÓRAR STÖÐUR: 

LEKTOR, DÓSENT EÐA PRÓFESSOR Á SVIÐI ORKU

Starfið er á véla- og rafmagnssviði og felst í að byggja upp og 
stunda rannsóknir á sviði orku, ásamt því að sinna kennslu í 
grunn- og framhaldsnámi. Hæfniskröfur eru doktorsgráða í 
verkfræði og rannsóknarreynsla á ofangreindu sviði. Reynsla af 
hönnun eða öðrum verkfræðistörfum er kostur og kennslu reynsla 
sömuleiðis.

LEKTOR, DÓSENT EÐA PRÓFESSOR  
Á BYGGINGARSVIÐI

Starfið felst í að byggja upp og stunda rannsóknir ásamt því að 
sinna kennslu í grunn- og framhaldsnámi.   
Á byggingarsviði er boðið upp á framhaldsnám með sérhæfingu 
í framkvæmdastjórnun, mannvirkjahönnun, steinsteyputækni og 
umferð og skipulagi. Hæfniskröfur eru doktorsgráða í verkfræði 
og rannsóknarreynsla á einu af ofangreindum sviðum. Reynsla úr 
atvinnulífinu er kostur og kennslureynsla sömuleiðis.HÁSKÓLAKENNARI Á BYGGINGARSVIÐI (50% STARF)

Leitað er að sérfræðingi í byggingar verkfræði, byggingar-
tæknifræði eða skyldum fagsviðum. Starfið felst í kennslu í 
grunnnámi á byggingarsviði en þar undir falla námsbrautir til BSc 
gráðu í byggingartæknifræði og byggingafræði og námsbraut til 
diplóma í byggingariðnfræði. Skilyrði er MSc próf eða jafngilt og 
fagtengd starfsreynsla. Reynsla af kennslu og rannsóknum er 
æskileg.

HÁSKÓLAKENNARI Á RAFMAGNSSVIÐI (50% STARF)

Leitað er að sérfræðingi í rafmagnsverkfræði eða skyldum 
greinum. Starfið felst í kennslu í grunnnámi á rafmagnssviði en 
þar undir falla námsbrautir til BSc gráðu í rafmagnstæknifræði og 
hátækniverkfræði og námsbraut til diplóma í rafiðnfræði. Skilyrði 
er MSc próf eða jafngilt og fagtengd starfsreynsla.  Reynsla af 
kennslu og rannsóknum er æskileg.

Tækni- og verkfræðideild HR er 
ein stærsta háskóladeild landsins 
með hátt í 1000 nemendur og 
um 70 fastráðna starfsmenn. 
Öflugt grunn- og framhaldsnám 
er við deildina, sem stofnuð 
var þegar Háskólinn í Reykjavík 
og Tækniháskóli Íslands voru 
sameinaðir.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík 
er að skapa og miðla þekkingu 
til að auka samkeppnishæfni og 
lífsgæði. Akademískar deildir 
skólans eru fimm: kennslufræði- 
og lýðheilsudeild, lagadeild, 
tölvunarfræðideild, tækni- og 
verkfræðideild og viðskiptadeild. 
Nemendur eru um 3000 en 
starfsmenn skólans eru yfir 500 í 
270 stöðugildum. 

Umsóknarfrestur er til 30. apríl og nánari upplýsingar má finna á www.hr.is/laus-storf

WWW.HR.IS

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vestfjörðum leitar eftir 
yfirþroskaþjálfa til starfa í þjónustuíbúðum á Ísafirði frá og með 

1. maí 2010 eða eftir samkomulagi.
Um er að ræða 80% starf.

Ábyrgðarsvið og verkefni:
# umsjón með faglegu starfi
# staðgengill og aðstoðarmaður forstöðumanns
# ber ábyrgð á innra skipulagi þjónustuíbúða í samráði við  
forstöðumann

Menntun og hæfniskröfur:
# þroskaþjálfamenntun 
# reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
# jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar
frumkvæði og metnaður

Í boði er:
# fjölbreytt stjórnunarstarf
# gott starfsumhverfi
# stuðningur og fræðsla  

Umsóknarfrestur er til 21. apríl n.k.  Nánari upplýsingar veita Sóley Guðmundsdóttir 
framkvæmdarstjóri eða Sigfríður Hallgrímsdóttir  sviðsstjóri í síma 456 5224

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum fjármálaráðherra og viðkomandi 
stéttarfélags.  Umsóknareyðublöð liggja frammi á Svæðisskrifstofu Vestfjarða, 
Hafnarstræti 1,  400 Ísafirði og á heimasíðu Svæðisskrifstofunnar www.svest.is.

Yfirþroskaþjálfi

Yfi rþroskaþjálfi     

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vestfjörðum leitar eftir
yfi rþroskaþjálfa til starfa í þjónustuíbúðum á Ísafi rði frá og með
1. maí 2010 eða eftir samkomulagi.
Um er að ræða 80% starf.

Ábyrgðarsvið og verkefni:
• Umsjón með faglegu starf
• Staðgengill og aðstoðarmaður forstöðumanns
• Ber ábyrgð á innra skipulagi þjónustuíbúða í samráði 
  við forstöðumann

Menntun og hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfamenntun
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
• Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfi leikar
  frumkvæði og metnaður

Í boði er:
• Fjölbreytt stjórnunarstarf
• Gott starfsumhverfi 
• Stuðningur og fræðsla

Umsóknarfrestur er til 21. apríl n.k. Nánari upplýsingar veita 
Sóley Guðmundsdóttir framkvæmdarstjóri eða Sigfríður Hall-
grímsdóttir sviðsstjóri í síma 456 5224
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsóknareyðublöð liggja frammi á Svæðisskrifstofu Vestfjarða,
Hafnarstræti 1, 400 Ísafi rði og á heimasíðu Svæðis-
skrifstofunnar www.svest.is.

Ertu rosalega 
hress?

Áhugasamir sendið inn umsóknir á 
birna@reykjavikbyday.is fyrir 9. apríl. 

Reykjavík by Day & Night leitar eftir sölufulltrúum til 
starfa. Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði, hafa 
eldmóð, sífellt með bros á vör og búa yfir góðri 
tungumálakunnáttu.

REYKJAVÍK BY DAY & NIGHT
booknow.is

Reykjavík by Day & Night er „One Stop Shop“ 
fyrir ferðamenn í og utan Reykjavíkur.



 3. apríl 2010  LAUGARDAGUR

KRINGLAN 4 – 12,  103 REYKJAVÍK       SÍMI: 553-8878       WWW.PORTID.IS

C A F É  &  R E S TAU R A N T
K R I N G L U N N I

Portið veitingahús í Kringlunni vill bæta við 
metnaðarfullum matreiðslumanni.
 

Ef að þú uppfyllir eftirfarandi skilyrð þá gætir þú 
verið rétti maðurinn.

Reglusamur, stundvís og skipulagður. 
Hugmyndaríkur og skapandi. Góður stjórnandi sem á 
auðvelt með að vinna með fólki.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Fullum trúnaði heitið.

Áhugasamir hafið samband við Sophus:
893-2323 eða netfang: portid@portid.is

Matreiðslumaður óskast

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Knattspyrnufélagið Víkingur óskar eftir að ráða framkvæmda-
stjóra félagsins.  Framkvæmdastjóri heyrir undir aðalstjórn og 
ber ábyrgð á daglegum rekstri aðalstjórnar ásamt þátttöku í 
margvíslegum verkefnum deilda félagsins.  Æskilegt er að 
umsækjandi  hafi  þekkingu á íþróttum og áhuga á málefnum 
sem tengjast starfi  íþróttafélaga.

Helstu verkefni:
• Framfylgja stefnu aðalstjórnar
• Daglegur rekstur, mannaforráð, yfi rumsjón með fjármálum 
félagsins, bókhaldi og uppgjöri
• Koma fram fyrir hönd félagsins gagnvart Reykjavíkurborg og 
öðrum opinberum aðilum
• Áætlanagerð fyrir aðalstjórn og deildir félagsins
• Samstarf við deildir félagsins

Hæfniskröfur:
• Reynsla í stjórnun og rekstri fyrirtækja
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi ð
• Góð þekking á bókhaldi, uppgjörum og áætlanagerð.
• Sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Jákvætt viðhorf í samskiptum við félagsmenn

Umsóknir um starfi ð óskast sendar á netfangið starf@vikingur.is 
ásamt ferilskrá en nánari upplýsingar veitir Eiríkur Benónýsson í 

síma 618 9717.  Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2010.

Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Starfið felst í móttöku flutningsbeiðna og að útdeila 
þeim á bílstjóra auk annara verkefna sem snúa að 
akstursdeild. Deildarstjóri ber ábyrgð á ástandi 
bifreiða og að manna vaktir.

Hæfniskröfur:
· Meirapróf og lyftarapróf.
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.
·  Góð mannleg samskipti.
·  Öguð vinnubrögð.

Áhugasamir geta sótt um starfið á heimasíðu félagsins, 
www.vakahf.is eða sent póst á starf@vakahf.is

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins og  
er í örum vexti. Félagið rekur öflugt dekkjaverkstæði, 
viðgerðaverkstæði, bílapartasölu, dráttarbílaþjónustu og  
úrvinnslu bíla auk þess að vera með uppboð á vegum 
sýslumanna. VAKA er nýflutt í glæsilega aðstöðu að 
Skútuvogi 8 þar sem öll starfsemi félagsins fer fram.

Deildarstjóri 
akstursdeildar

Starfskraftur óskast á Stígamót
í ársvinnu

Óskað er eftir starfskrafti með áhuga og hvers kyns þekkingu og/eða reynslu  á kynbundnu ofbeldi.  
Um er að ræða fullt starf í eitt ár.  Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi og fjölbreytt grasrótarstarf 
sem byggir á kynjaðri sýn á samfélagið.  Samábyrgð, frumkvæði og traust eru forsendur farsæls starfs 
með vandasöm mál. Í starfshópnum ríkir bæði áhugi og starfsgleði sem mikilvægt er að varðveita. 
Viðkomandi verður að hafa góða samskipta og samstarfshæfi leika.  Starfi ð felst fyrst og fremst í ráð-
gjafarvinnu.  Nám í félagsráðgjöf, lögfræði, kynjafræði, eða skyldum fræðum er jafnframt eftirsóknar-
vert.  

Við hvetjum alla með áhuga á starfsemi Stígamóta til að sækja um.

Umsóknir sendist til Stígamóta, Hverfi sgötu 115, 105 R. fyrir 10. apríl.  merktar ”Starfsumsókn” 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

Neytendastofa
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Starfsfólk Mikluborgar 

óskar landsmönnum öllum 

gleðilegra páska 

Fasteignir

Tilkynningar Til sölu

Styrkir

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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SKODA SUPERB COMFORT 2,0. Árgerð 
2005, ekinn aðeins 65 Þ.KM, BENSÍN, 5 
GÍRAR. Verð 1.680.000. Áhvílnadi lán kr 
1.060.000.- Rnr.242823.

M.BENZ C 200 KOMPRESSOR STATION. 
Árgerð 2003, ekinn 113 Þ.KM, BENSÍN, 
SJÁLFSKIPTUR. Verð 2.780.000. 
Rnr.242812.

LEXUS IS 250. Árgerð 2007, ekinn 59 
Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR,LEÐUR. 
Verð 5.780.000. Rnr.242799.

SUZUKI GRAND VITARA LUXURY V6. 
Árgerð 2007, ekinn aðeins 59 Þ.KM, 
BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR. Verð 3.490.000. 
Rnr.250107.

TILBOÐ 1.990.000.-
FORD ESCAPE LIMITED 4X4. Árgerð 
2005, ekinn 103 Þ.KM, BENSÍN, 
SJÁLFSKIPTUR. Verð 2.390.000.

TILBOÐ 2.590.000.-
FORD ESCAPE LIMITED 4X4 Árgerð 
2006, ekinn 55 Þ.KM, BENSÍN, 
SJÁLFSKIPTUR. Verð 2.950.000. 
Rnr.113222.

TILBOÐ 2.100.000.-
VOLVO S40 1,8 16V . Árgerð 2005, 
ekinn 102 Þ.KM, BENSÍN, 5 GÍRAR. Verð 
2.490.000. Rnr.242835.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16.
www.bilalif.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

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

M.BENZ CL 500. Árgerð 2003, ekinn 
95 þ.km, 306 hö, sjálfskiptur. Verð 
6.490.000. #280003 - Bíllinn er í saln-
um og þráir að komast út í vorið að 
aka með sönnum áhugamanni! OPIÐ 
LAUGARDAG kl. 11:30-15:00

HYMER ERIBA NOVA S 680. 06/2007, 
kojuhús með skemmtilegu fyrirkomu-
lagi. Verð 4.840.000. #280666 - Húsið 
er á staðnum og er nánast klárt í 
útileguna! Óskum eftir ferðavögnum 
á skrá, það er vaxandi eftirspurn! OPIÐ 
LAUGARDAG kl. 11:30-15:00

PONTIAC FIREBIRD TRANS AM. Árgerð 
1980, ekinn 51 þ.mílur, Hrikalega falleg-
ur bíll sem alla bílaáhugamenn langar 
í! Raunhæft tilboð óskast #281487 - 
Bíllinn er í salnum í góðum hópi glæsi-
vagna, líttu við! OPIÐ LAUGARDAG kl. 
11:30-15:00

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

LINCOLN MKZ. Árg. 2007, nýja útlitið. 
ek. 66 þ.km, BENSÍN, Sjálfsk. TILBOÐ 
ÓSKAST Rnr.127193

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Vegna góðrar sölu vantar okkur á skrá 
Pallhýsi, Hjólhýsi, Fellihýsi og Tjaldvagna, 
Skráið bílinn frítt hjá okkur, Sendið 
okkur skráningar á 100bilar@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 glæsilegt Honda Shadow Spirit 
750 cc, árg. 2007. Verð 1100 þús. 
Möguleiki á yfirtöku. S. 861 9016.

 Tilboð 2.390þús - 7 
MANNA

Til sölu Toyota Previa 7 manna nýskráð 
20.04.2005 nýskoðaður 2011 ekinn 
178.000 og er í toppstandi ásett verð er 
2.890 þúsund áhvílandi 1250 þúsund 
hjá sp fjármögnun ca 33.000 á mán, 
ath öll skipti á ódýrari bíl, hjóli eða vél-
sleða. TILBOÐ 2.390 þús. Upplýsingar 
í síma 693-5053. Bílinn stendur á 
Bílabankanum S:588-0700.

TILBOÐ 1190
Til sölu Grand Caravan 2001 ekinn 84 
þúsund mílur Nýskoðaður 2011, álfelg-
ur og filmur ásett verð 1390 en TILBOÐ 
1.190 þúsund ath skipti, upplýsingar í 
síma 693-5053. ATH Bílinn stendur á 
Bílabankanum S: 588-0700.

M. Benz 200E Kompressor, árg. 2007, 
ssk, ek 48þ, álf., sóllúga, mjög fallegur 
bíll. V. 4.490, skoða skipti á dý/ód. 
Uppl. í síma 862-0052

Sparneytinn bíll
Renault Megane sport 1.6, árg ‚99, 
ekinn 100 þús km, 3 dyra, beinskipt-
ur, góður sparneytinn bíll, Tilboðsverð 
aðeins 250 þús stgr, allar uppl. í s:659-
9696

MMC L200 árg. ‚97. Verð 400þ. Uppl. í 
s. 897 6705.

VW caddy 8.2006 Diesel tdi 105 hö 
sjálfskiptur 6 hurða ekinn aðeins 33 
þús. km fallegur bíll lítið ekinn ný skoð-
aður 11 verð 2190 Þús. Tilboð 1790 
þús. 691-4441.

Toyota hiace 8-2006 diesel sjálfskiptur 
ekinn aðeins 68 þús km 6 hurða ny 
skoðaður 11 verð 2290 Tilboð 1890 
691 4441.

M.benz sprinter 313 langur 8.2005 
ekinn aðeins 48 þús km 5 gíra diesel 5 
hurða verð 3690 þús Tilboð 2690 þús 
stgr.691 4441.

Chrysler PT Cruiser til sölu. 02“. Sk. 11“. 
Ek. 135þ. Skipti möguleg á ódýrari. S. 
894 2614

Ford 350 lariat 2003 ekinn 111 þús. km 
innfluttur nyr 35“ palllok skigni gróm 
pakki leður ssk verð 2490 Tilboð 1790 
þús. stgr.691 4441.

Subaru Forrester árg. ‚09 ek. 2000km. 
Frábær bíll, verð 3,9. S. 896 4824.

Toyota aygo 1.0 8.2006 ekinn 85 þús. 
km ný skoðaður 11 spoiler cd fallegur 
bíll verð 1190 þús Tilboð 1060 691 
4441. 

Dodge Stratus árg‘98 ek. 130 þ.km í 
toppstandi sk.‘11, ssk. V. 390 þús. S: 
866-7282

Toyota sedan sol
Til sölu toyota, 1,6 árg‘ 04. Ek 65þ. V. 
1550þ. Uppl. í S. 893 3412.

 0-250 þús.

Til sölu peugot 406 árg‘ 97.Heilsársdekk.
Ek 195þ.Nýsk ‚11,1.6l,bsk, fallegur og 
góður bíll. Verð 230þ staðgr. Uppl í S. 
820 4640

Til sölu ónotað pit bike X-MOTOR hjól.
Verð 150.000. Uppl í síma 8245931.

 250-499 þús.

Til sölu Nissan Almera GLX 1600, nýskr. 
11/1999. Sjálfsk. 4 dyra, ekinn 118þús. 
km. Vetrardekk á felgum fylgja. Góður 
bíll, einn eigandi. Verð 490þús. Uppl. í 
s. 824-6211, 564-0779

Tilboð 320 þús
Ford Escort árg.‘ 98, ek. 160þús nýsk. 
‚11 sumar og vetrardekk. Verð 320þús. 
Uppl. s. 659 3459.

 1-2 milljónir

Glæsilegur Skoda til sölu eins og nýr 
‚07 árg-ek 13þús km-sk ‚12, skoða 
skipti/tilboð í 824-2699

 2 milljónir +

Land Rover Discovery 3 SE DIESEL 
6/2007. Umboðsbíll í ábyrgð. Ek. 63 
þkm. 7 manna, leður, 19“, xenon. 6.950 
þ. Skoða skipti. Uppl. 867 6080

 Bílar óskast

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar, 
á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl. í s. 896 
6744.

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

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

Sparneytinn bíll óskast
Á 50-300 þúsund. Má þarfnast lagfær-
inga. Uppl. 892-1994.

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskst

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821-
2545.

 Jeppar

Óska eftir að kaupa Lödu sport, verð-
ur að vera ökufær, skoða allt. Sími 
8453333

 Hópferðabílar

Til sölu Reno Master 17 manna árg 
2009, ek. 12 þús. Rafmagnsskiptur. 
Toppbíll. Uppl. í s. 892 3102
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 Húsbílar

Fíat Joint Z 480,árgerð 2007, ekinn 
14.000 km. Mjög fallegur bíll, Verð 
8.100.000. sími 898 2111.

 Mótorhjól

Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít 
númer, Vökvastýri, 70hp, verð 2.590 
þús Sjá www.motorhjol.net, nánari 
upplýsingar í 824 6600.

. . . . . HARLEY ÓSKAST ! Er að leita mér 
að draumahjólinu Staðgreiðsla í boði 
fyrir rétt hjól. jm.gudmundsson@gmail.
com . . . . .

 Vespur

PIAGGIO X8 PREMIUM 125cc árg ‚07 
ek 1000km Verð 600þús skipti á spar-
neytnum beinskiptum bíl koma vel 
til greina

 Fellihýsi

Fellihýsi. A hús til sölu, 2 ára gamalt. 
Ónotað með öllu. Uppl. í s. 663 7365.

Fallegt 12 feta Starcraft 2407 fellihýsi 
til sölu, árgerð 2008. Fellihýsið er með 
útdraganlegri hlið, miðstöð, ísskáp, 
rafmagns lyftubúnaði, sólarrafhlöðu 
og markísu. Svefnpláss fyrir 7. Verð: 
1.850.000. Ekkert áhv. Upplýsingar í s. 
696 1963.

Fellihýsi óskast uppl. í s.6959543 allt 
kemur til greina.

 Vinnuvélar

 Lyftarar

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

 Bátar

Kúplingar, dælur, slöngur, fittings og 
viðgerðarþjónusta. vokvataeki.is 561-
2209

Til sölu skemmtibáturinn Hafgola III. 
Birchwood TS 37 feta 1987 mótel sem 
er staðsetur Alcudía Mallorca. Báturinn 
er með 2 nýjum 240 HP Yanmar 
vélum og öllum nýjum siglingatækj-
um. Svefnpláss fyrir allt að 8 manns. 
Báturinn er til sölu í einu lagi eða í 6 
hlutum og þar af eru 4 hlutar til sölu. 
Áhugasamir geta haft samband með 
tölvupósti: rafael@isl.is

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

Grásleppuveiðimenn
Grásleppunet, flotteinar, blýteinar, nálf-
eld net, felligarn og margt fl. Heimavík 
ehf s. 892 8655.

Grásleppuleyfi óskast sirka 6tonn. Uppl 
í S. 897 6705

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

Til sölu Prion Kayak - ár - svunta og 
þurrbúningur. Selst allt saman á 180 
þús. uppl í S:6930206

Til sölu 17 feta Shetland hraðbátur 
m/ 40 hö. utanb. mótor. Uppl í s 844 
0478.

Óska eftir slöngubát m/ eða án mót-
ors. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 
868 6793.

 Hjólbarðar

Dekkjavélar
Affelgunar og Ballancevélar, einnig 
tveggjapósta bílalyftur. S: 696-1050 
okspares.os@simnet.is

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

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

14“ og 15“ á felgum 4 og 5 gata Toyota 
Low Profile 225/45/17 S. 616 2716.

 Varahlutir

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

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

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

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

 Veislusalir

Veislusalur til leigu með eða án veit-
inga. Uppl. s. 696 2242.

 Hreingerningar

Samþrif ehf sérhæfir sig í þrifum á 
sameignum fjölbýlishúsa. Einnig þrif í 
heimahúsum og fyrirtækjum. Vönduð 
vinnubrögð og afar hagstætt verð. S. 
7733983

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjáklippingar og fellingar, laufahreins-
un, stéttahreinsun, þökulagnir, girð-
ingasmíði, jarðvegsvinna og margt 
fleira. Garðar best ehf s. 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Garðsláttur
Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur 
fyrir sumarið. Getum bætt við okkur 
verkefnum. Áratugareynsla, látið fag-
mann vinna verkið. Garðaþjónustan 
Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joig-
ard@simnet.is Jóhannes garðyrkju-
meistari.

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

 Bókhald

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

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

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir ein-
staklinga og verktaka. Vönduð 
vinna. Ódýr þjónusta. Sæki um 

viðbótarfrest fram í maí. 
Opið einnig um helgar.

Framtalsþjónustan, Ármúla 19, 
S: 533 1533.

 Skattframtal 2010
Tek að mér skattframtöl ein-
staklinga og rekstraraðila frá 
5.000 kr. Ég er viðskiptafræð-
ingur Cant.Oecon. Með mikla 

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

S. 661 3703. www.skatt.is

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Fjármál

Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagna-
öflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20 
ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796, 
www.regis.is

Skattframtal 2010. Einfalt framtal 
kr. 3.000. Frestir. Framtalsþj. HR s. 
6634141.

 Málarar

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

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

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

Alhliða flutningar Búslóðir Húsgögn 
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp.

 Erum alltaf við síman 561 3333

 Húsaviðhald

Tökum að okkur parket-
slípun

um allt land. 15 ára reynsla í parket-
lögnum, parketslípun,sólpallasmíði og 
sólpallaslípun. Sjáið myndir á www.
parketplankar.is Uppl í s. 772 8100

Iðnaðarmenn/
Byggingarfyrirtæki

Allt að 5 góð einbýlishús til sölu 
nálægt herstöðinni Ramstein 
í Þýskalandi, höfuðstöðvum 

flughers USA í Evrópu. Öruggur 
leigumarkaður til fjölskyldna 
hermanna. 2 hús er í leigu en 
3 húsanna þarfnast endurnýj-
unar. Seljandi leitar að íbúð í 

Reykjavík/Reykjanesi sem hluta 
af kaupverði.

Áhugasamir sendi tölvupóst á 
MartinModelHomes@yahoo.

com

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

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

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

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

Múrviðgerðir, tröppur og 
málun

Múrviðgerðir, málun og tröppur (hita-
strengur). Geri tilboð innan viku yður að 
kostnaðarlausu. Hinrik, s. 892 9499.

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 &
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 Tölvur

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

 Nudd

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264.

Good relaxing massage for men!!! 
Heimaþjónusta. S. 692 3219.

Slökunarnudd, vöðvanudd og ilmol-
íunudd. Frábær tilboð www.nudd.biz 
Sími 77-22-600

EXCLUSIVE TANTRIC WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN.S.692 2126

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

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

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

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

Steinunn visa/euro

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

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. 
Tímapantanir í síma 845 8896.

Miðill og spámiðill. Erum við einkatíma. 
Tímapantanir í síma 777 4704.

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

Reiðhjóla og sláttuvéla-
þjónustan - enginn bið-

tími !
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

 Önnur þjónusta

Tanka og pallaviðgerðir - Viðgerðir á 
ál-vélahlutum - Kerru viðgerðir - Öll 
almenn ál og ryðfrí smíði - 5 met. inn-
keyrsluhurðir - Áratuga reynsla.

 Til sölu

Eldsneytis sparari. 
Hvirfils tæki í bíla!

SPARNAÐUR: 7% til +27%* Þetta Virkar! 
Meiri Kraftur. VERÐ frá 12.900.-kr. 30 
daga skilaréttur. S.K.M ehf. Viðarhöfða 
2, (V/Stórhöfða). S: 517-8400. www.
SNJOKEDJUR.is

Allt til að opna dekkjaverkstæði. V. 
1.000.000. S. 616 2716 & bjorn@bjorn-
fly.dk

Álager/geymsluna. Hillur, skápar, stál 
og tré. S. 616 2716 & bjorn@bjornfly.
dk

 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.

Kaupum ýmislegt gamalt 
dót

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

leikföng og fl. og fl. (óskum 
einnig eftir dánarbúum)

Fríða frænka, Vesturgata 3, 
Opið mánud - föstudaga 12-18 

og laugard 12-14. 
S. 551 4730 & 864 2223.

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

Sandblásturssíló 100-300L óskast 
ásamt jafnvel ýmsu fleiru til sand-
blásturs. Einnig litla dráttarvél uppl: 
663 2130.

Óska eftir að kaupa notuð útskurðuð 
járn. Uppl. í S. 553 7623 & 845 7623.

. . . . . HARLEY ÓSKAST ! Er að leita mér 
að draumahjólinu Staðgreiðsla í boði 
fyrir rétt hjól. jm.gudmundsson@gmail.
com . . . . .

 Hljóðfæri

Óska eftir Gítar Gibson 
Les Paul

Óska eftir Gítar Gibson Les Paul í góðu 
ástandi ! Myndir af gítarnum ásamt 
upplýsingum um verð og fl. sendast á 
oddisteina@internet.is

 Bækur

Óska eftir að kaupa notaða þvottavél í 
góðu standi . Sími 659-4403

 Til bygginga

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

 Verslun

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Til leigu tvö rúmgóð herbergi fyrir 
nuddara og aðra meðferðaraðila við 
Skógarhlíð. Uppl. 8225588

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

 Námskeið

Leirkrúsin - 
Helgarnámskeið

Rakú, glerungar, handmótun. Opin 
vinnustofa Uppl. 555 1809/661 2179 
www.leir.is

 Ökukennsla

Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Húsgögn

Búslóð til sölu. Selst ódýrt. 38‘ LCD 
80þ. S. 844 9382.

Eldhúsborð úr beiki 1.22m x 0.80m á 
stærð hægt að stækka allt uppí 1.85m 
uppl: 692 3739.

 Dýrahald

Til sölu Chihuahua rakki f. 24 des. Með 
ættbók, örmektur og full sprautaður. Til 
afhendingar strax. Uppl. í s. 824 2864.

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863 
0474 og www.123.is/manaskin

Til sölu hreinræktaður labradorhvolpur, 
svartur rakki. Skaftár Igor. Ættb.HRFÍ. 
Foreldrar báðir HD:A, ED:A. Augnsk. 
FRI. Áhugasamir hafi samband í síma 
555-4351, 896-0028 eða á netfangið 
thordis@lognet.is.

Gullfallegir Papillon hvolpar ( HRFÍ ) til 
sölu. Afh. í lok april. Uppl. í s. 564 1210 
& 659 1210.

Labrador Hvolpar
Ættbókafærðir frá H.R.F.Í. Verð með öllu 
200.000 þús. S. 863 8550

Siberian Husky
Got væntanl. í apríl, móðir ísl. meistari 
+ 2 alþjóðl meistarastig. Faðir með 1. 
einkunn. Uppl. í s. 822 0144.

Springer Spaniel hvolpar til sölu. Uppl. í 
síma 892 2934.

 Húsnæði í boði

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

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

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

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

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

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

Til leigu 96fm íbúð f. 50 ára og eldri í 
Garðabæ. tilleigu.is Uppl. gefur Sigurður 
s. 820 3799

Herbergi í 105
Til leigu herb. á sv. 105 með sameig. 
eldh. þvottav. og baðh. Uppl. í s. 895 
1441. eftir kl. 12.

Til leigu 37fm góð stúdío íbúð Sér inng. 
Langtímaleiga, Í hverfi 109 Uppl. í s. 
893 9777.

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.

V/ Laugav. húsn. m. sérinng. Hentar 
vel einstaklingi eða pari. kristrun@
ismennt.is

 Húsnæði óskast

Hjón óska eftir 3 herb. íbúð á bil-
inu 70-90þús. í Rvk. Verður ad vera 
baðk. Langtímaleiga. Frá 1. maí eða fyrr. 
s:772-3131 LÁRA

34 ára, Færeyskur maður, óskar eftir 
lítilli íbúð nálægt miðbæ Reykjavíkur, til 
leigu frá 15 apríl 2010 til og með ágúst 
2011. Er reglusamur og er hér á landi í 
námi. joannese@gmail.com

 Sumarbústaðir

Til sölu lítill sumarbústaður í Grímsnesi. 
Uppl. í S. 661 7159.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 82.5 fm mjög gott iðnaðarhús-
næði að Dalshrauni í Hafnarfirði. Uppl: 
893 9777.

V/ Laugav. lítið mjög sérstakt hús m. 
t.d. f. versl. listsköpun eða iðnað. kristj-
an_eyjolfsson@hotmail.com

Til leigu 2 herbiggja íbúð í Kópavogi 
, snirtileg og miðsvæðis ,verð 95.000 
á mánuði

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 1050 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

Skammtímaleiga í 101
íbúðir fullbúnar húsgögnum og hús-
búnaði á vikutilboði og helgartilboði. 
Sjá nánar á mimis4rent.com.

1-2 manna herb. í miðbæ Rvk. Verð frá 
6000 kr. nóttin. Gistiheimilið Egilsborg 
s. 896 4661.

 Atvinna í boði

Portið veitinga og kaffi-
hús í Kringlunni

Vantar starfsfólk í veitingasal. 
Reynsla af þjónustu skilyrði. 

Fullt starf og aukavinnu í 
boði. Lágmarksaldur er 20 

ár. Íslenskukunnátta skilyrði, 
Icelandic skills required.

Áhugasamir sendi umsókn á 
portid@portid.is

Starfskraftur óskast á kúabú á 
Suðurlandi. Uppl. í síma 4876576 á 
milli klukkan 12 og 13 og eftir klukk-
an 21.

Stýrimaður óskast á 103 Tonna 
Sæbjúgnabát. Upplýsingar í síma 892 
0367.

Au-pair óskast
Íslensk fjölskylda í Connecticut BNA 
óskar eftir au-pair til að passa 8 ára 
strák. Vinsamlegast hafið samband í 
olafurthorvalds@mac.com

Rétt hjá Jóa, Mosfellsbæ óskar eftir 
starfsmönnum. Þurfa að geta hafið 
störf sem fyrst. Uppl. gefur Jóhann í s. 
896 9497.

 Atvinna óskast

Pípari frá Póllandi leitar að atvinnu. 
Er með reynslu og íslensk meðmæli. 
Pawel 865-4675.

 Tilkynningar

Offita Átröskun Matar/sykurfíkn Vilt þú 
finna varanlega lausn? MFM í 4 ár og 
700 manns fengið aðstoð. Í tilefni af 4 
ára afmæli miðstöðvarinnar verðum við 
með vikulega fræðslu- og kynningar-
fundi; Miðvikudag 7. apríl og mánudag 
19. apríl kl. 20.00-21.30 Opnir fundir 
verða framvegis á fimmtudögum kl. 
12.05- 12.50 (nema ef um helgidaga 
er að ræða) 10% afsláttur er veittur 
af allri þjónustu og námskeiðum í 
apríl og maí. Ókeypis aðgangur. Næsta 
byrjendanámskeið verður 16-18 apríl 
n.k. Þeir sem hafa áhuga hafi samband 
í síma 568 3868 eða sendið póst á 
matarfikn@matarfikn.is

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616
Opið alla hátíðina þegar þér 

hentar.
908 1616.

Þjónusta

Skemmtun
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Snorri Birgir Snorrason matreiðslumeistari opnaði hinn rótgróna veitingastað 
Brauðbæ að nýju á síðasta ári. Því hafa landsmenn fagnað og flykkst til hans í smur-
brauðshlaðborð í hádeginu og íslensk-dönsk huggulegheit á kvöldin. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KARTÖFLUSALAT
200 g soðnar og skrældar 
ratte-kartöflur, skornar í skíf-
ur.
1 tsk. Dijon-sinnep
2 tsk. hvítvínsedik
Lítill rauðlaukur, smátt sax-
aður
½ bolli ólífuolía
Salt og pipar
1 msk. möndluflögur

Sinnep, edik og ólífuolía hrært 
saman. Lauk, möndlum og 
kryddi bætt út í og hrært 
saman við kartöfluskíf-
urnar.

Athugið! Ratte-kartöflur 
eru ílangar og fremur 
smáar og fást í öllum 
betri matvörubúðum.

SUMARSALAT
1 stk. Lollo 
Rosso-salat
100 g soðnar 
ratte-kartöflur í 
sneiðum
6 jarðaber, skorin í báta
1 pera, skorin í bita

DRESSING
½ bolli ananassafi
½ bolli ólífuolía
salt og pipar

RÆKJUSALAT
100 g rækjur
2 harðsoðin egg skorin smátt
1 tsk. sítrónusafi
2 msk. majónes
pipar

Majónes, pipar og sítrónu-
safi hrært saman. Eggjum 
og rækjum bætt út í.

DANSKT HÆSNASALAT
200 g soðið kjöt af unghæn-

um
½ dós grænn spergill

2 msk. majónes
½ tsk. karrí

salt og pipar
1 tsk. sérrí (má 
sleppa)

Majónes og krydd 
hrært saman, ásamt 
sérríi. Kjöti og 
spergli hrært 
saman við. Á 
topp salats-
ins er sett 
harð steikt 
beikon og 
sveppir.

SALÖT Í BÚSTAÐA- OG LAUTARFERÐIR

Þótt meginuppistaðan sé gott brauð 
skiptir máli að hafa gott álegg. Hér er 

girnilegt kartöflusalat að hætti Snorra.

M

Bjóðið upp á ...
ristaða humarhala

humarfyllta nautalund eða humar-tagliatelle

Fjórir gæðaflokkar eru í boði:

Sannkallaður sælkeramatur fyrir alla!

Ljúffengur 
og litríkur

Ljúffengur 
og litríkur

B r a g ð m i k i ð  s j á v a r f a n g
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Ma mma er 
mjög, mjög 
g ó ð  a ð 

baka,“ segir Friðrik 
Óskar Reynisson 
með áherslu. Hann 

er fimm ára, að verða sex, sem 
honum finnst líka mjög mikilvægt 
að komi fram. Spurður hvort hann 
sé aðalsmakkarinn segir hann svo 
vera. „Ég segi hvort kökurnar séu 
góðar eða vondar. Þær eru alltaf 
góðar. Á sunnudögum fæ ég alltaf 
pönnukökur með sírópi og ávöxt-
um,“ segir hann. En þegar hann 
sér að mamma hans, Jenný Björk 
Olsen, verður svolítið skrítin á 
svipinn, er hann fljótur að bæta 
við: „Sko stundum, ef ég bið vel.“

Sjálf segist Jenný hafa haft 
gaman af eldamennsku og bakstri 
frá unglingsaldri. „Ég leita að 
uppskriftum í blöðum og tímarit-

um og klippi 
út. Ég á því 

dágott úrklippusafn af uppskrift-
um. Þær vil ég helst hafa fljótleg-
ar og einfaldar og góðar.“ Hún seg-
ist oft skella í köku um helgar eða 
pönnukökur á sunnudagsmorgn-
um. „Það síðarnefnda er vinsælt 
hjá sumum,“ segir hún og bros-
ir. Berglind, tveggja ára dóttir 
Jennýjar, á lokaorðið í þessu við-
tali þegar hún bendir á girnilega 
kökuna sem mamma hennar hefur 
búið til, brosir og segir:, 
„Namm, namm.“ Og það 
er svo sannarlega satt. 
 - uhj

Mamma er 
„Ég segi hvort kökurnar séu góðar eða vondar,” segir Friðrik, sonur Jennýjar, sem sést hér ásamt systur sinni Berglindi.

Börnin halda mikið upp á 
kökuna. Ostarétturinn er ekki 

síður í miklum metum hjá þeim.

SÚKKULAÐIKAKA
5 msk. smjör
100 g suðusúkkulaði
3 egg
3 dl sykur
1 tsk. vanilludropar
1½ dl hveiti
1 tsk. salt
4 msk. smjör
1 dl púðursykur
2 msk. rjómi
1 poki pekanhnetur 
eða valhnetur 
100-150 g suðu-
súkkulaði, saxað.

Bræðið smjör og 
súkkulaði saman yfir 
vatnsbaði og geymið. 
Þeytið egg og sykur 
vel saman. Bætið van-
illudropunum út í 

eggjablönduna. Þá er 
þurrefnunum bætt var-
lega saman við. Hellið 
nú súkkulaðinu saman 
við  deigið og hellið 
því svo í form. Kakan 
er bökuð í 15 mínút-
ur við 175 C. Á meðan 
kakan er í ofninum 
hitið þá í potti 4 msk. 
af smjöri, 1 dl af púð-
ursykri og setjið síðast 
rjómann. Látið blönd-
una sjóða í um eina 
mínútu. 

Þegar kakan er tilbú-
in er einum poka af 
pekan- eða valhnetum  
dreift yfir kökuna og 
síðan er púðursykur-
skaramellunni hellt yfir. 

Kakan er síðan sett 
aftur í ofninn og bökuð 
áfram í u.þ.b. 20 mín-
útur. Þegar hún er full-
bökuð er 100-150 g 
af söxuðu suðusúkku-
laði stráð yfir kökuna. 
Frábær eftirréttur með 
sterku, góðu kaffi.

EINFALDUR SÆL-
KERAOSTARÉTTUR
Þennan rétt má bæði 
nota sem forrétt eða 
eftirrétt.

Ostur eins og Bónda-
brie, Kastali eða 
Camembert
Hlynsíróp
Pekanhnetur eða val-
hnetur, saxað gróft

Í einfalda ostarétt-
inn er hægt að nota 
marga osta eins og 
bóndabrie, kastala-
ost eða camembert. 
Jenný notaði bónda-
brie í þann sem er  á 
myndinni.

Setjið ostinn í eldfast 
mót og stráið gróft 
söxuðum pekanhnet-
um eða valhnetum yfir 
hann. Hellið hlynsírópi 
yfir og setjið ostinn inn 
í ofn í nokkrar mínút-
ur eða þar til hann er 
mjúkur en ekki farinn 
að renna út. Ostinn má 
bera fram með kexi en 
hann er mjög góður 
einn og sér.

SÚKKULAÐIKAKA OG SÆLKERAOSTARÉTTUR

Nammi 
namm!
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B
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BESTI BAKARINN
Jenný Björk Oslen hefur haft gaman af bakstri frá unglingsaldri. Hún deilir með 
lesendum uppskrift að súkkulaðiköku sem er í miklu dálæti hjá börnunum hennar.

BREYTT AUSTUR  Veitingastaðurinn Austur – Fusion steikhús kynn-
ir breytingar á matseðli og áherslum veitingastaðarins um næstu helgi, 
nánar tiltekið 10. apríl. Til liðs við Austur hafa gengið nokkrir reynslumikl-
ir matreiðslumenn sem innleiða nýjan matseðil sem kynntur verður. þar 
munu renna saman alþjóðlegir straumar í matreiðslu með íslensku hráefni 
í forgrunni. Þannig verður allt nautakjöt sem borið verður fram á staðn-

um frá Hellu og lambakjötið kemur 
beint frá býli í Öxnadalnum. Þess 
má geta að sett hefur verið upp 
sérsmíðað viðarkolagrill í eldhúsi 
staðarins þar sem allt kjöt verð-
ur eldað. Þá hefur Austur látið 
framleiða fyrir sig sérstakan bjór, 
Austurbjór, sem framleiddur er 
af Borgum, litlu brugghúsi Öl-
gerðarinnar.

LÉTT OG GOTT  Frekar þungur matur einkennir oftar en ekki sumar-
bústaðaferðir. Slíkt þarf þó ekki að vera neitt lögmál. Gráupplagt er til 
dæmis að henda í eins og eitt stykki guacamole-salat, en til þess þarf 
einungis avókadó, tómat, rauðlauk, sítrónusafa og salt. Borið fram með 
brauði eða flögum og góðri samvisku.

ÞROSKAÐUR OSTUR  Nýr mygluostur, dalahringur, er 
kominn á markað. Um er að ræða hringlaga hvítmygluost 
með gati í miðjunni. í tilkynningu frá MS kemur fram 
að lögunin á Dalahring geri það að verkum að hann 
þroskist hraðar og verði fyrr tilbúinn til neyslu en 
aðrir mygluostar á markaði. Í nafninu Dalahringur 
er, auk lögunar ostsins, skírskotað til Dalanna og 
Búðardals þar sem hann er framleiddur.

margt smátt

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Ítalskar snittur 
að hætti Jóa Fel

-frábærar á veisluborðið

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
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Ferðaskrifstofa

Verð: 25.750  kr. 
á mann m.v. fjóra í 4m. klefa inn á lág-
annatímabili ásamt bíl aðra leið.
Verð frá kr. 48.100 m.v. einn í 4m. klefa 
inn á lágannatímabil ásamt bíl aðra leið. 

DANMÖRK
LÁGANNA-TÍMABIL

BÓKAÐU 

SNEMMA TIL AÐ 

TRYGGJA ÞÉR 
PLÁSS.

Verð: 30.900  kr. 
Verð 30.900 á mann í 4ra manna klefa / inn.
Verð miðast við að 4 ferðist saman með tvö 
mótorhjól, báðar leiðir.
Verð 54.600 á mann mv. 2 í 2ja manna klefa 
inn og eitt mótorhjól báðar leiðir. Gildir fyrir 
tvo  sem bóka 2m klefa og eitt mótorhjól eða 
4 sem gista í 4m klefa með tvö mótorhjól.

FÆREYJAR GILDIR12.5 TIL 9. 6

BETRI STO
FA

N

Verð frá kr. 15.650
Heildarverð fyrir 4 er kr. 62.600 eða kr. 15.650 pr 
mann til Færeyja aðra leið m.v. tvo fullorðna og 
tvö börn,  gist í fjögurra manna klefa  um borð og 
fólksbíll með.
Heildarverð frá kr.  40.200 fyrir 2 farþega eða 
kr 20.100 pr. mann til Færeyja aðra leið m.v. tvo 
fullorðna, með plássi í fjögurra manna klefa um 
borð og fólksbíll með.

FÆREYJAR

Ath. takmarkað framboð

LÆKKAÐ VERÐ
 Í VALDAR 

BROTTFARIR Í MAÍ

Verð: 69.800  kr. 
Verð 69.800 á mann í 4ra manna klefa / inn.
Verð miðast við að 4 ferðist saman með tvö 
mótorhjól, báðar leiðir.
Verð 114.000 á mann í 2ja manna klefa / inn.
Verð miðast við að 2 ferðist saman með tvö 
mótorhjól, báðar leiðir.

DANMÖRK 30. JÚNÍ TIL 22. JÚLÍ

Verð: 15.250  kr. 
Verð 15.250 á mann í klefa / inn.
Verð miðast við að 4 ferðist saman með 
bíl, aðra leið.
Verð kr. 23.100 m.v. einn í 4m. Klefa/inn 
á lágannatímabil ásamt bíl aðra leið. 

FÆREYJAR LÁGANNA-TÍMABIL

Verð frá 25.000 pr. farþega m. v. 4 
Heildarverð er frá kr. 100.000 eða kr. 25.000 
pr. mann til Danmerkur aðra leið m.v. tvo 
fullorðna og tvö börn,  gist í fjögurra manna 
klefa um borð og fólksbíll með.
Heildarverð frá kr. 70.800 fyrir 2 farþega 
eða kr. 35.400 pr. mann til Danmerkur aðra 
leið, m.v. tvo fullorðna  með plássi í  fjögurra 
manna klefa um borð og fólksbíll með.

DANMÖRK

Ath. takmarkað framboð

LÆKKAÐ VERÐ
 Í VALDAR 

BROTTFARIR Í MAÍ



VIÐ MÆLUM MEÐ…

matur SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

… HEIMAGERÐU PASTA.  
Þó örlítið tímafrekara sé að búa til 

eigið pasta er það vel 
þess virði. Þá er tilval-
ið að nota rólegheit-

in í bústaðnum 
til að leyfa sér 
tilraunir með 
n ý j a r  g r æ j -
ur og rúlla í 
gegnum vél-
ina spagettíi, 
tagliatelle eða 
lasagne-plöt-
um.

… TÖSKU UNDIR MATVÖR-
URNAR Í BÚSTAÐINN.  Á 
ferðalögum er fátt leiðinlegra en 

þegar matvörurnar velta úr 
plastpokunum um far-

angursrýmið í bílnum. 
Betur fer um 

þær í töskum 
sem hægt er 
að raða hlið 
v ið hl ið og 
þægilegt að 
kippa með sér 
inn á áfanga-

stað.

… SPARISTELLINU UM 
PÁSKANA.   Þó t t 
ferðinni sé heitið í 
sumarbústaðinn 
yf ir  hátíðarn-
ar er óþarfi að 
páskaborð-
haldið missi 
hátíðleikann. 
Pakkaðu spari-
stellinu niður 
með farangrin-
um og taktu það 
með í ferðalagið.

… GULUM DRYKK  meðan 
beðið er eftir matnum. Páskalær-
ið getur tekið langan tíma að elda 
og þá er gott að gæða sér á for-

drykk í páskalitn-
um. Ef safa-

pressa  er 
við hönd-
ina er gott 
að pressa 
safa úr an-
anas, appels-

ínu og sítrónu, 
hella yfir ísmola 

og skreyta með 
myntulaufum.

… SVUNTU VIÐ MATSELD-
INA.  Hvort sem þú ætlar þér að 
standa í rólegheitum við grillið eða 
hamast við eldavélina með gusu-
gangi í pottunum á svunta alltaf 
við. Hafðu hana í vorlegum litum 
og páskahátíðina, gulum eða græn-
um.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Komdu með!
Þúsundir ferðalanga hafa lagt lykkju á leið sína til að skoða gosið á Fimmvörðuhálsi frá ýmsum sjónarhornum. 
Það sem blasir við er stórkostlegt sjónarspil náttúruaflanna, þar sem eldur og ís heyja baráttu um yfirráð. 
Kynnisferðir bjóða sætaferðir í Þórsmörk um páskana (1. - 5. apríl 2010) til að fá enn eitt sjónarhorn á 
gosið og upplifa krafta íslenskrar náttúru. Gönguleiðin upp á Valahnúk frá Húsadal er nokkuð brött, en 
stígur liggur upp á toppinn og þar er útsýnisskífa með nöfnum allra sjáanlegra fjalla. 
Frá Valahnúk er útsýni til gosstöðvanna vægast sagt stórkostlegt.

Farfuglar bjóða gistingu og annað viðurværi í Húsadal,
Ferðafélag Íslands í Langadal og Ferðafélagið Útivist í Básum. 

Verið vel klædd og munið eftir myndavél og sjónauka!

ÞÚ KEMST 
ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!
NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Reykjavík-Þórsmörk (önnur leiðin) kr. 5100
Hvolsvöllur/Seljalandsfoss-Þórsmörk
(önnur leiðin) kr. 2000
Börn 0 - 11 ára ferðast frítt. 
Börn 12 - 15 ára borga hálft fargjald.

Verð á mann:

Frá
Reykjavík
Hveragerði
Selfoss
Hella
Hvolsvöllur
Seljalandsfoss
Þórsmörk Húsad.

Daglega
08:30
09:10
09:25
09:50
10:15
10:45
11:45

Daglega
 16:00
16:40
17:00
17:30
17:50
18:10
19:10

Frá
Þórsmörk Húsad.
Seljalandsfoss
Hvolsvöllur
Hella
Selfoss
Hveragerði
Reykjavík

Daglega
08:30
09:30
10:10
10:20
10:50
11:00
11:45

Daglega
16:00
17:00
17:50
18:00
18:30
18:40
19:20

Frá
Húsadalur
Langidalur
Básar
Langidalur
Húsadalur

Daglega
-

07:30*
08.00*

-
-

Daglega
13:00
13:30

13:40 / 15:00
15:10 / 15:20
15:45 /16:00

Páskaáætlunin er sem hér segir: Leið 9 - 9a

*Þarf að bóka hjá skálaverði fyrir kl: 21:00 daginn fyrir brottför

Bókaðu núna á www.re.isBókaðu núna í síma 580 5450
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aman að sjá hversu vel drengir með athyglisbrest 
um sumarbúðum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gauraflokkurinn 
hlaut Samfélagsverð-
laun Fréttablaðsins 
fyrir skömmu í 
flokknum Frá kynslóð 
til kynslóðar, en 
verðlaunin voru veitt við hátíðlega 
athöfn í Þjóðmenningarhúsinu 19. 
mars. Þar var á annað hundrað 
manns samankomnir til að gleðjast 
með þeim rúmlega 20 einstakling-
um og samtökum sem útnefnd voru 
í fjórum flokkum Samfélagsverð-
launanna. 

Markmið Samfélagsverðlauna 
Fréttablaðsins er að vekja athygli á 
broti af því kærleiksríka starfi sem 
unnið er víða í íslensku samfélagi.

Hlutu Samfélagsverð-
laun Fréttablaðsins

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Athyglisbrestur og ofvirkni, eða 
ADHD, er taugaþroskaröskun sem 
kemur yfirleitt fram fyrir 7 ára aldur 
og getur haft víðtæk áhrif á daglegt 
líf. 

Nýjar rannsóknir sýna að 5 til 10 
prósent barna og unglinga glíma 
við athyglisbrest og ofvirkni. Í hópi 
barna með ADHD eru þrír drengir á 
móti hverri einni stúlku. Nýjar rann-
sóknir benda þó til að fleiri stúlkur 
séu með ADHD en áður var talið, 
en þær koma síður til greiningar. 
Nýjar bandarískar rannsóknir sýna 
að 4,4 prósent fullorðinna eru með 
ADHD.

Rannsóknir benda til að orsakir 
ADHD sé að leita í truflun í boð-
efnakerfi heila á stöðum sem gegna 
mikilvægu hlutverki í stjórn hegðun-
ar. Erfðir gegna mikilvægu hlutverki, 
en talið er að þær útskýri 75 til 95 
prósent ADHD-einkenna.

Helstu einkenni ADHD eru 
athyglisbrestur, hvatvísi og hreyfi-
óróleiki. Þá er til í dæminu að börn 
séu með athyglisbrest án ofvirkni 
en þá kemur fram athyglisbrestur 
en óveruleg einkenni hvatvísi og 
hreyfióróleika.

Heimild: Heimasíða ADHD sam-
takanna, www.adhd.is. 

Hvað er ADHD?

„Aðalmálið er að taka vel á móti stelpum sem hafa ef til vill ekki mikið verið að fara í 
sumarbúðir hingað til,“ segir Hrund Þrándardóttir sálfræðingur sem skipuleggur stelpu-
flokk í Kaldárseli í sumar, fyrir stelpur með ADHD eða sambærilegar raskanir. „Þetta 
verður sambærilegt því sem boðið er upp á í Vatnaskógi fyrir Gauraflokkinn. Aðalmark-
miðið okkar er að bjóða upp á öruggt og skemmtilegt umhverfi sem stelpurnar geta 
notið sín í með sínar þarfir, sem eru oft ólíkar þörfum annarra.“
Líkt og í Gauraflokknum verður fleira starfsfólk um hverja stelpu og auk þess fleira 
fagfólk á staðnum. 

Hrund segir það oft gerast að stelpur með ADHD týnist, enda séu þær oft á tíðum 
eingöngu með athyglisbrest en ekki ofvirkni. Það valdi því að  þær sé ekki eins fyr-
irferðarmiklar og týnist hálfpartinn. Þó séu líka mörg dæmi um stelpur sem séu líka 
ofvirkar. ADHD er þrisvar sinnum algengara hjá strákum en stelpum. 
Sjálf starfaði Hrund með Gauraflokknum í fyrra og heillaðist mjög. „Ég varð mjög hrifin 
af þessu fyrirkomulagi. Ég heyrði það líka frá einum guttanum þarna að honum hafi 
fundist svo æðislegt að hann ætli að koma aftur og aftur, þangað til hann verður full-
orðinn en þá ætlar hann að vinna í Vatnaskógi. Krakkar með ADHD eru svo skemmti-
legir. Það er algjör synd ef þeir ná ekki að njóta lífsins eins og önnur börn.“
Áætlað er að sumarbúðirnar fyrir stelpur með ADHD verði frá 1. til 5. júní. Skráning 
hefst 6. apríl á heimasíðu KFUK, www.kfuk.is. 

Stelpurnar fá líka sínar sumarbúðir

og sveigjanleika í dagskránni til að 
geta brugðist við óvæntum uppák-
omum.“ 

Það standi upp úr að í upphafi 
fengu aðstandendur Gauraflokksins 
að heyra úr ýmsum áttum að þetta 
væri algjört glapræði. Það ætti 
aldrei eftir að ganga upp að safna 
svo mörgum drengjum með ADHD 
saman á einn stað. Hins vegar hafi 
berlega komið í ljós að það sér ger-
legt og það sem meira er – strákarn-
ir njóti lífsins upp til hópa vel í heila 
viku. Til þess sé leikurinn gerður. 

Foreldrar drengja í Gauraflokkn-
um greiða sama daggjald og greitt 
er fyrir aðra flokka i sumarbúð-
um KFUM. Allur aukakostnaður 
er greiddur með styrktarfé sem 
aðstandendur Gauraflokksins afla. 
Opnað verður fyrir skráningu í 
Gauraflokk sumarsins 2010 þriðju-
daginn 6. apríl á heimasíðu KFUM, 
kfum.is.
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Kristján Freyr Halldórsson flutti 
frá æskustöðvum sínum í Hnífsdal 
árið 1998. Hann ber sterkar taugar 
til Vestfjarða, fer þangað oft á ári og 
er einn skipuleggjenda hátíðarinnar 

Aldrei fór ég suður. Kristján tók nýverið við stöðu 
framkvæmdastjóra AfKima eftir að hafa unnið 
hjá Pennanum um árabil. Hann er trommuleikari 
í hljómsveitinni Reykjavík!, en hefur að auki spil-
að með Geirfuglunum og Dr. Gunna. Hann býr í 
Barmahlíðinni með fjölskyldu sinni.

Hengir upp plaköt á     
MYNDBROT ÚR DEGI
Þriðjudagurinn 30. mars 2010 l Símamyndir/
Nokia og Macbook.

1 
Dagurinn byrjaði á því að fæða og klæða börnin árla morguns. 
Þau eru komin í páskafrí og við fjölskyldan drifum okkur því 
vestur á Ísafjörð eins og flesta tyllidaga sem upp koma. Ég reyni 
þó að verða að einhverju gagni, fer yfir verkefni dagsins hjá 
Kimi records í tölvunni eftir morgunmatinn og leyfi börnunum 

að horfa á skrípó í sjónvarpinu. Þau horfðu á Wallace and Gromit.

2 
Eftir hádegi var ég kominn á stöðufund vegna hátíðarinnar 
Aldrei fór ég suður. Þarna erum við nokkrir af skipuleggjend-
um að fara yfir stöðuna og má þarna sjá stjórnarformanninn 
Mugga með makkann í fanginu og þeir Háli Slikk og Öddi fylgj-
ast spenntir með. Þó svo að Öddi haldi um haus, þá eru engin 

vandamál hjá okkur, aðeins verkefni.

3 
Eftir fundinn fórum við Öddi að hengja upp veggspjöld, fengum 
lánaðan bíl hjá Ísafjarðarhöfn og keyrðum af stað. Þarna er ég 
nýbúinn að líma veggspjald á súlu fyrir utan Vínbúðina en þar 
er víst algjör þorláksmessusala fyrir Aldrei fór ég suður.Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Fax 595 1001 Akureyri sími: 461 1099 • www.heimsferdir.is 
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Borgarveisla
í vor
Barcelona
22. apríl (Sumardagurinn fyrsti)
Sértilboð - frá kr. 86.900
Flug & gisting í 4 nætur

Prag
22. apríl (Sumardagurinn fyrsti)
Sértilboð - frá kr. 69.900
Flug & gisting í 3 nætur

Sevilla
13. maí (Uppstigningardagur)
Frábær kjör - frá kr. 99.900
Flug & gisting í 4 nætur

Búdapest
22. og 29. apríl
Sértilboð - frá kr. 74.700
Flug & gisting í 4 nætur

Allra síðustu sætin

- frábær sértilboð!

Páskaveiði
íHvammsvík!
Nú ber vel í veiði fyrir stangveiðifólk á öllum aldri, því vertíðin hefst í 

Hvammsvík um páskana. Svæðið verður opið á skírdag, laugardag og 

annan í páskum á milli kl. 10–18. Við bjóðum veiðikort sem kostar aðeins 

1.500 kr., gefur inneign upp á fimm fiska og gildir í allt sumar. 

Kíktu í Hvammsvík um páskana og komdu þér í veiðigírinn fyrir sumarið! 

Nánari upplýsingar 
í síma 695 5123 
www.hvammsvik.is  |  hvammsvik@itr.is 

Kaffisalan 

opin!

HVAMMSVÍK
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6 
Eftir að hafa borðað 
kvöldmat fórum við í það 
að baða börnin og svoleið-
is. Enduðum þó öll í baði 
og Bryndís konan mín er 

þarna með eitthvert krem fram-
an í sér. Hún hélt að ég væri að 
sýna sér eitthvað fyndið í tölvunni 
og náði ég þá að smella af henni 
mynd.

 stolnum bíl

4 
Eftir að hafa veggfóðrað 
bæinn með Aldrei-plak-
ötum í svaðalegum kulda, 
fannst okkur það þjóðráð 
að fara í Hamraborg og 

kaupa okkur ís – til að hlýja okkur. 
Þar gátum við rætt málin og tekið 
stuðmælingu á fólki. Þangað löbb-
uðu inn Valdi í hljómsveitinni 
Reykjavík! og Erna Ómars dans-
ari, þau voru í geggjuðum fíling. 
Það sem virðist vera í vasanum 
hjá Valda er ísskeiðin mín, ekki 
sverð.

5 
Muggi hafnarstjór i 
hringdi í mig og sagði 
að við yrðum að koma og 
skila bílnum. Hann spurði 
líka hvort löggan hefði 

náð á okkur. Ég hélt að Muggi væri 
eitthvað að grína í mér. Þegar við 
mættum niður á höfn kom það á 
daginn að við Öddi höfðum stolið 
bíl. Við áttum að taka hafnarbíl 
sem var grár með lyklunum í en 
svo virtist sem maður hafi skilið 
eftir gráa bílinn sinn fyrir utan 
með lyklunum í. Við tókum hann 
óvart. Bílþjófnaðurinn var kærður 
til lögreglu en við settluðum málið 
og fórum með bílinn heim til eig-
andans. Fínn bíll alveg!

■ Á uppleið
Páskaeggjaát  Það er skylda allra að borða í það minnsta 
eitt páskaegg yfir þessa heilögu súkkulaðihátíð.

Fótbolti  Það er brjáluð spenna í 
meistaradeildinni og flestum öðrum 
deildum erlendis, íslenski boltinn í 

startholunum og rétt rúmlega tveir 
mánuðir í HM. Nú er tíminn til að kynna 
sér liðin og kaupa réttu fótboltatreyjurnar.

Farfuglarnir  Lóan er komin og margir vinir 
hennar líka og 
bráðum kveða 
þau líka burtu 
kuldann. 

Partí  Íslendingum er ekkert heilagt 
og þess vegna er páskahelgin ein sú 
æstasta á börum borgarinnar og víðar 
um sveitir. 

■ Á niðurleið
Hreinsunarátak borgarinnar . Fyrst ætti 
borgin sjálf að hreinsa til í niðurbrunnum og 
galtómum húsum í niðurníðslu í miðborg-
inni, áður en hún leggur þær kröfur á herðar 
íbúanna.

Vanbúnir vitleysingar  Guði 
sé lof fyrir alla björgunarsveitar-
mennina sem hafa hingað til náð 
að koma í veg fyrir að einhver 
yrði úti á Fimmvörðuhálsi.

Unglæknar  Ef verkfallið 
þeirra skilar ekki árangri verða þeir ekki lengi að 
flytja úr landi og skilja okkur eftir framtíðarlækna-
laus. 

Ofnotuð seleb  Það er allt of mikið fjallað 
um fólk sem hefur ekki unnið fyrir umfjölluninni. 
Hverjum er til dæmis ekki sama þótt Gilzenegger spili 
póker?
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timamot@frettabladid.is

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

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

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir 
og afi, 

Pétur Eysteinn Stefánsson
Hraunbæ 8,

lést 26. mars sl. á Landakotsspítala. Útför hans fer fram 
frá Árbæjarkirkju fimmtudaginn 8. apríl kl. 13.00. 

Fyrir hönd aðstandenda, 

Þórhalla Björgvinsdóttir
Ólafur B. Pétursson  Bjarney Sif Ólafsdóttir
Stefán Víðir Martin  Maria Irena Martin.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og systir,

Birna Árnadóttir
Hamraborg 32, Kópavogi
(áður Kópavogsbraut 82)

sem lést á Landspítalanum 24. mars, verður jarðsungin 
frá Kópavogskirkju 7. apríl kl. 13.00. Þeim sem vildu 
minnast hennar er bent á blóðlækningadeild 11G, 
Landspítala við Hringbraut í síma 543-1159.

Árni Steingrímsson    Valborg Björgvinsdóttir 
Jóhanna Steingrímsdóttir   Stefán Árni Arngrímsson 
Birna Steingrímsdóttir   Hafþór Freyr Víðisson 
Ásdís Steingrímsdóttir   Gunnar Carl Zebitz 
Sigríður Steingrímsdóttir   Bjarki Þór Sigurðsson
barnabörn, barnabarnabörn og systkini hinnar látnu.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, systur, mágkonu, ömmu 
og langömmu, 

Jónu Guðrúnar 
Ólafsdóttur
Hraunbúðum, Vestmannaeyjum

og heiðruðu minningu hennar. Sérstakar þakkir færum 
við starfsfólki Hraunbúða.

Ólafur Eggertsson
Gunnar Marel Eggertsson    Þóra Guðný Sigurðardóttir
Guðfinna Edda Eggertsdóttir Kristinn Hermansen
Sigurlaug Eggertsdóttir Halldór Kristján Sigurðsson
Einar Ólafsson Viktoría Ágústa Ágústsdóttir
                   barnabörn og barnabarnabörn.

EDDIE MURPHY ER 49 ÁRA

„Kvikmyndagerð er samvinna. Stund-
um ganga hlutirnir ekki upp. Ég veit 
að það mun koma fyrir að ég leiki í 

lélegri kvikmynd.“

Eddie Murphy sló í gegn í bandarísku 
grínþáttunum Saturday Night Live árið 
1980 og skaust upp á stjörnuhimininn í 

kvikmyndunum 48 Hrs frá 1982 og Bever-
ly Hills Cop I, II og III. Hann hefur átt 

brokkgengan feril síðustu ár. Murphy á 
átta börn, þar af eina dóttur með Mel B., 

söngkonu Spice Girls. 

Harry S. Truman, forseti 
Bandaríkjanna, sem tók 
við af Franklin D. Roosevelt 
og sat árin 1945 til 1953, 
staðfesti Marshall-áætlunina 
svokölluðu á þessum degi 
fyrir 62 árum. Bandaríska 
utanríkisráðuneytið átti 
hugmyndina að áætluninni 
sem fól í sér fjárhagslegan 
stuðning við þau lönd í 
Evrópu sem orðið höfðu illa 
úti í seinni heimsstyrjöld-
inni. Framleiðsla í mörgum löndum hafði nær 
stöðvast og áttu þau afar lítinn erlendan gjaldeyri 
til milliríkjaviðskipta. Sextán Evrópulönd fengu 

aðstoðina, sem ekki síst 
var ætlað að sporna gegn 
útbreiðslu kommúnisma frá 
þáverandi Sovétríkjunum. 
Íslendingar högnuðust mjög 
á Marshall-áætluninni enda 
runnu hingað 43 milljónir 
dala frá Bandaríkjunum. 
Fyrir hana var togaraflot-
inn endurnýjaður, keyptar 
dráttarvélar, og landbúnað-
arvélar auk þess sem ráðist 
var í byggingu frystihúsa 

og aðrar framkvæmdir. Á meðal þess sem enn 
stendur eftir Marshall-áætlunina eru Sogsvirkjun 
og Laxárvirkjun. 

ÞETTA GERÐIST:  3. APRÍL 1948

Marshall-áætlunin fer af stað
MERKISATBURÐIR
1948 Harry S. Truman, forseti 

Bandaríkjanna, kynnir 
Marshall-áætlun til stuðn-
ings stríðshrjáðum löndum 
Evrópu. Íslendingar áttu 
eftir að fá umtalsvert fé í 
gegnum þá áætlun.

1975 Bobby Fischer neitaði að 
mæta Anatoly Karpov í 
heimsmeistaraeinvígi í 
skák. Karpov verður heims-
meistari.

1984 Banni við hundahaldi í 
Reykjavík, sem staðið hafði 
síðan 1971, aflétt.

2004 Ráðist að húsi á Spáni þar 
sem íslamskir hryðju-
verkamenn sem tengd-
ust sprengingum á lestar-
stöðvum í Madríd 11. mars 
héldu sig. Þeir fyrirfóru sér.

Fjögur ár eru liðin frá því að MFM-
miðstöðin tók til starfa. Á þeim tíma 
hafa um 700 manns leitað sér hjálp-
ar við matarfíkn og skyldum kvillum 
hjá Esther Helgu Guðmundsdóttur og 
samstarfsmönnum hennar.

„Árangurinn hefur verið alveg stór-
kostlegur,“ segir Esther. „Við höfum 
fengið einstaklinga sem hafa alla tíð 
verið of þungir. Við höfum verið með 
fólk alveg upp í 200 kíló sem hefur 
tekist að komast í þetta svokallaða 
fráhald og fundið batalausn fyrir sig 
til framtíðar,“ segir hún.

Esther segir að vandamál tengd mat 
séu oft öll sett undir sama hattinn og 
kölluð offita. Í raun sé hins vegar um 
þrjá sjúkdóma að ræða. „Offita er 
sjúkdómur út af fyrir sig ef þú ert of 
þungur, síðan eru það átraskanir sem 

er tilfinningalega tengt át, og loks 
matarfíkn, sem er fíkn í ákveðin efni 
í matvælum,“ útskýrir Esther.

Hjá MFM-miðstöðinni sé áherslan 
á matarfíknina, en einnig sé reynt að 
ráða bót á hinum tveimur sjúkdóm-
unum enda séu þeir nátengdir mat-
ar fíkninni og fylgi henni gjarnan.

Esther segir meðferðina við mat-
arfíkninni áþekka því sem tíðkast 
við alkóhólisma. „Það sem við gerum 
í meðferðarmiðstöðinni er að hjálpa 
fólki að finna mataræði sem inni-
heldur ekki þessar fæðutegundir sem 
valda löngun og fíkn hjá viðkomandi. 
Þetta eru svipuð vísindi og liggja að 
baki alkóhólisma og annarri vímu-
efnanotkun. Fólk er í rauninni í sama 
vítahring nema að það hefur verið að 
nota sykur og hveiti og annað slíkt og 

þessi efni virka eins í líkama þeirra 
sem eru fíknir í þau eins og áfengi 
fyrir alkóhólista,“ segir Esther sem 
hefur persónulega reynslu af sjúk-
dómnum og hefur verið í samfelldum 
bata í sjö ár.

Meðferðin byggist upp á námskeið-
um, hópfundum og einstaklingsviðtöl-
um og í náinni framtíð stefnir Esther 
að því að bjóða einnig upp á innlagnir. 
Ekki er óalgengt, eins og með önnur 
meðferðarúrræði, að fólk þurfi að 
sækja sér hjálp oftar en einu sinni. 
Meðferðin getur tekið frá þremur 
mánuðum og allt upp í tvö ár. Sjálf 
telur Esther eins árs meðferð, eða þar 
um bil, árangursríkasta. Fimm manns 
starfa hjá MFM-miðstöðinni; fíkniráð-
gjafar og næringarfræðingur.

 stigur@frettabladid.is

ESTHER HELGA GUÐMUNDSDÓTTIR:  REKUR MFM-MIÐSTÖÐINA

Matarfíklum hjálpað í fjögur ár

700 HJÁLPAÐ Esther Helga er stofnandi og framkvæmdastjóri MFM-miðstöðvarinnar. Hún hefur sjálf reynslu af matarfíkn en hefur verið í sam-
felldum bata í sjö ár. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hreinn Óskarssonar, skógarvörður á Suðurlandi, tók í vik-
unni á móti verðlaunagrip sem handhafi Uppsveitabross-
ins 2009. 

Hreinn tók á móti verðlaununum fyrir hönd Skógræktar 
ríkisins á Suðurlandi, sem þykir hafa staðið sig með ein-
dæmum vel í að auka veg sunnlenskra skóga og gera þá 
að vinsælum útivistarsvæðum allt árið um kring, jafnt 
fyrir heimamenn sem ferðamenn. Eru Haukadalsskógur 
og Þjórsárdalsskógur sérstaklega nefndir í því samhengi, 
en þar má meðal annars finna merkta göngustíga og sér-
hannaða stíga fyrir hjólastóla.

Uppsveitabrosið er óáþreifanlegt en því fylgir ævinlega 
gripur úr smiðju handverks- eða listamanns úr uppsveitum 
Árnessýslu. Að þessu sinni er gripurinn eftir listakonuna 
Önnu Magnúsdóttur á Flúðum – máluð mynd af tré í haust-
litum sem ber heitið Úr sálargarðinum.

Brosið er á hverju ári veitt einstaklingi eða fyrirtæki 
sem þykir hafa lagt ferðaþjónustunni í uppsveitum Árnes-
sýslu lið á jákvæðan og uppbyggilegan hátt og stuðlað að 
samvinnu. Þetta er í sjötta sinn sem brosið er afhent.

Fær Uppsveitabros fyrir skógrækt

HREINN MEÐ VERÐLAUNAGRIPINN Hreinn tekur við verðlaunagripn-
um, listaverki eftir Önnu Magnúsdóttur á Flúðum.
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ

Tilboðin gilda 1. - 4. apríl eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

JARÐARBER
500 gr

Velkomin í Nettó
NETTÓ LAMBALÆRI
FERSKT

399 kr/pk

áður 798 kr/pk

1.259 kr/kg

áður 1.798 kr/kg

30%
afsláttur

LAMBA RIB-EYE
FERSKT

2.999 kr/kg

áður 3.998 kr/kg

25%
afsláttur

50%
afsláttur

50%
afsláttur

999 kr/kg

áður 1.537 kr/kg

35%
afsláttur

GRÍSARIF
BBQ

MJÚKÍS
1 ltr. SÚKKULAÐI

DÚETT ÍSLENGJA
KJÖRÍS

399 kr/stk

áður 539 kr/stk

498 kr/stk

áður 559 kr/stk

26%
afsláttur

PEPSI
PEPSI MAX
2 ltr.

999 kr/pk

áður 1.998 kr/pk

HUMAR
SKELBROT
1 kg POKI

1.119 kr/pk

áður 1.598 kr/pk

199 kr/stk

áður 398 kr/stk

GRILLBORGARAR
10 stk. x 90 gr, FROSNIR

CAROLINA BBQ SAUCE
510 gr30%

afsláttur

50%
afsláttur
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Róðrarvél

Skáklandsliðið 
hitar upp! Rólegir!

HVAÐ VARSTU 
AÐ HUGSA??

Þú veist auðvitað 
alltaf hvernig allt 

virkar, ha?

Ég er svo þreytt, 
nennir þú að 

baða Lóu í kvöld?

Ætli 
það 
ekki.

Er það?
Ef hún var virkilega svona 

þreytt þá skil ég ekki hvernig 
hún gat farið þrjú handahlaup.

Frábær tilboð á 
flottum símum 
Sumarsundkort Vodafone 
fylgir völdum símum.
0 kr. í sund í allt sumar.

Nokia 2720

16.900 kr.

Nokia 5230

33.900 kr.

LG Viewty

29.900 kr.

Sumar-sundkort fylgir*

Sumar-sundkort fylgir*

Sumar-sundkort fylgir*

*Gildir fyrir 6 - 18 ára í allar sundlaugar ÍTR til 1. september 2010

Konan mín er utan af landi en ekki ég. 
Þótt þetta valdi ekki oft misskiln-

ingi á heimilinu getur þó einstaka sinnum 
komið fyrir að menningarlegur bakgrunn-
ur okkar er of ólíkur til að samstundis sé 
fyllilega ljóst hvað átt er við með sama 
orðalaginu. Til dæmis stakk konan mín 
upp á því við mig um daginn að við færum 
og kíktum á gosið þegar veður væri heppi-
legt til þess. Þetta leist mér vel á og sam-
þykkti ég hugmyndina samstundis. Þegar 
farið var að ræða ferðatilhögunina ítarleg-
ar kom aftur á móti í ljós að það að „kíkja 
á gosið“ hafði ekki sömu merkingu í huga 
okkar beggja. Ég sá fyrir mér bíltúr út á 
Kambabrún til að athuga hvort við sæjum 
gosstrókinn bera við himin, hún sá fyrir 
sér göngu á Fimmvörðuháls.

TIL að flækja málin enn meir þá heyrð-
ist henni ég segja „Klambratún“ þegar 
ég sagði „Kambabrún“. Eftir að hún hafði 

þusað heillengi um höfuðborgar-
hyski sem bæri ekkert skynbragð 

á vegalengdir og víðáttur 
landsins okkar tókst þó að 
leiðrétta þann misskilning. 

Að vísu sárnaði mér dálítið að 
konan mín skyldi álíta mig svo 
veruleikafirrtan Reykjavíkur-
plebba að ég teldi mér virki-
lega trú um að líklegra væri 

að sjá gosið af Klambratúninu en héðan af 
Hjarðarhaganum. Henni þótti það aftur á 
móti ekkert ótrúlegt að reykvískum mið-
borgarrottum fyndust þær vera komn-
ar langleiðina út á land þegar þær væru 
komnar vestan úr bæ alla leið á Klambra-
túnið og að þar kynni jafnvel gosið í Eyja-
fjallajökli að bera fyrir augu þeirra.

ÞAÐ verður að viðurkennast að hugmynd-
in um langar gönguferðir um óbyggðir 
vekur með okkur mjög ólík hughrif. Ég á 
í raun erfitt með að lýsa því með orðum 
hve mér finnst tilhugsunin um að ganga 
tímunum saman yfir móa og grjót til þess 
eins að sjá móa og grjót, sem er alveg eins 
og móinn og grjótið þar sem við lögðum 
bílnum, lítið heillandi. Ef vegurinn hefði 
verið lagður þar hefðum við lagt bíln-
um þar og gengið þaðan til að sjá móann 
og grjótið þar sem við lögðum af stað og 
fundist hann miklu merkilegri en móinn 
og grjótið sem ferðinni var heitið að sjá.

EN samband byggir á því að gefa og 
þiggja og þess vegna læt ég mig hafa það 
einu sinni til tvisvar á sumri að þramma 
eitthvert út í bláinn í fylgd konu minnar. 
Og þegar heim er komið er ég nú reyndar 
yfirleitt mjög ánægður. Tilhugsunin um 
ferðina reynist einatt mun kvíðvænlegri 
en ferðin sjálf.

Utan af landi
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LAUGAVEGUR 26 · KRINGLAN · WWW.SKIFAN.IS
Stærsta hljómplötuverslun á Íslandi

Góð tónlist í Skífunni

Jazzdagar - aukið úrval í jazzi!
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PLASTIC BEACH · GORILLAZ
Þriðja plata Damon Albarn og félaga

í Gorlliaz.

AMERICAN VI: 
AIN'T NO GRAVE
JOHNNY CASH

Sjötta og síðasta platan
í American seríunni.

GET IT TOGETHER
DIKTA

Hér má m.a. finna
lögin Thank You, Let Go

og From Now On.

SOLDIER OF LOVE
SADE

Nýjasta plata Sade
er hennar fyrsta í 10 ár

og er að slá í gegn.

SLÖKUN OG VELLÍÐAN · FRIÐRIK KARLSSON
Fimm diska kassi með fjórum áður ófáanlegum

eldri plötum auk einnar splunkunýrrar.

WE BUILT A FIRE · SEABEAR
Ný hljóðverspata frá Seabear sem hefur fengið
góða dóma. Morgunblaðið gaf m.a. 5 stjörnur.

Amadou & Mariam er opnunaratriði Listahátíðar
þetta árið. Allar plöturnar þeirra eru fáanlegar í Skífunni.  

WELCOME TO MALI DIMANCHE A BAMAKO

5CD

TÓNLEIKAR
12. MAÍ Á

LISTAHÁTÍÐ

AMADOU & MARIAM

„Þetta gekk alveg ótrúlega vel. Ég er 
enn þá í skýjunum,“ segir söngkonan 
Guðný Gígja Skjaldardóttir frá Patr-
eksfirði. Hún er nýkomin heim eftir 
níu daga ferð til Fjóns í Danmörku þar 
sem hún hélt fimm tónleika fyrir heima-
menn. 

„Þetta var rosalega skemmtilegt. Ég 
prófaði alla aldurshópa og söng bæði á 
elliheimili og í grunnskóla. Það er eig-
inlega draumi líkast hvað þetta gekk 
vel. Ég á enn þá erfitt með að þurrka 
af mér brosið,“ segir Guðný Gígja, sem 
var þarna að halda sína fyrstu tónleika 
erlendis. Hún lýsir tónlistinni sinni sem 
rólegri með þjóðlagaívafi. Auk þess að 
spila eigin lög á Fjóni söng hún lög eftir 

aðra, þar á meðal Presley-slagarann 
Love Me Tender sem hitti rækilega í 
mark. 

Það voru forráðamenn norræna félags-
ins í Bogense á Fjóni sem buðu Guðnýju í 

heimsókn og kostuðu ferðalagið eftir að 
hafa séð hana á tónleikum á síðasta ári á 
Patreksfirði. Kom þetta fram á síðunni 
Patreksfjordur.is. Þar var haldið norrænt 
vinabæjarmót þar sem þátttakendur frá 
öllum vinabæjum Vesturbyggðar voru 
samankomnir, eða frá Bogense í Dan-
mörku, Svelvik í Noregi, Vastena í Sví-
þjóð og Naantali í Finnlandi.   

Guðný fékk einnig að taka upp fjór-
tán lög í hljóðveri á Fjóni og kann hún 
heimamönnum bestu þakkir fyrir það. 
Hún fer aftur út í ágúst og spilar á 
stærri tónleikum. Með henni í för verð-
ur vinkona hennar, Bjartey Sveinsdóttir, 
sem myndar með henni dúettinn Mistur.  
 - fb

Hélt fimm tónleika á Fjóni

Ragnar Fjalar, Sigurður Þórir, 
Arnljótur, Mundi og Morri sýna 
„overkill-teikningar“ sem þeir 
hafa unnið í vetur á sýningunni 
A4 TR1BUT3 5H0W, sem opnuð 
verður í Kaffistofu, Hverfisgötu 
42 í dag.

„Allar teikningarnar sem sýnd-
ar eru eiga það sameiginlegt að 
vera unnar á A4-blöð. Notast er 
við túss og teip og ofgnótt ímynd-
unarafls. Myndirnar eru unnar 
af hóp félaga sem eru ófeimnir í 
samvinnu sinni,“ segir í tilkynn-
ingu frá listamönnunum.

Allir eru velkomnir á opnun-
ina sem hefst klukkan 19 í kvöld. 
Gestaplötusnúðar sjá um að hita 
mannskapinn upp í páskahretinu.

Teikningar í 
Kaffistofu

SÝNIR Í KAFFISTOFU Listamaðurinn 
Morri er einn þeirra sem eiga verk á 
sýningu sem opnuð verður í Kaffistofu, 
Hverfisgötu 42, í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kiefer Sutherland er leiður yfir 
endalokum þáttaraðarinnar vin-
sælu 24. Framleiðendur hennar 
hafa ákveðið að þáttaröðin sem 
nú er sýnd, og er sú áttunda í 
röðinni, verði sú síðasta. Ástæð-
an er dvínandi áhorf. „Það verð-
ur alltaf sorglegra og sorglegra 
að hugsa um þetta. En ég held að 
það sem við höfum náð að áorka 
muni á endanum skyggja á þessa 
tilfinningu. Ég hef fulla trú á því 
að við munum ljúka þáttaröðinni 
á toppnum,“ sagði Kiefer. „Þegar 
henni verður lokið verða aðdá-
endur hennar um allan heim mér 
ofarlega í huga því þeir gerðu það 
að verkum að ég fékk tækifæri til 
að leika Jack Bauer.“

Bauer kveð-
ur skjáinn

KIEFER SUTHERLAND Kiefer er að 
vonum leiður yfir endalokum þáttarað-
arinnar 24.

Kl. 16
Tónlistarmaðurinn Benni Hemm 
Hemm er í páskafríi á Íslandi 
en notar tímann til tónleika-
halds til að kynna EP-plötuna 
Retaliate. Benni heldur tónleika 
í Havaríi, Austurstræti 6, klukk-
an 16 í dag. 

GUÐNÝ GÍGJA SKJALDARDÓTTIR Söng-
konan efnilega hélt vel heppnaða tón-
leika á Fjóni í Danmörku á dögunum.

menning@frettabladid.is
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folk@frettabladid.is

Djassarinn Árni Ísleifs-
son hefur samið lög um alla 
vikudagana. Af því tilefni 
heldur hann tónleika með 
Stórsveit Öðlinga næstkom-
andi þriðjudag.

„Mér datt þetta allt í einu í hug,“ 
segir Árni. Undanfarin tíu ár 
hefur hann spilað með Dixieland-
hljómsveit sinni og samdi lögin 
upphaflega fyrir hana. „Svo voru 
svokallaðir Öðlingar komnir með 
blásarasveit. Það voru svo marg-
ir í hvort tveggja að við skelltum 
þessu saman í stórsveit. Ég þurfti 
að endurskrifa útsetningarnar því 
það bættust við fimm manns en 
það gekk þokkalega,“ segir Árni. 
Hann er 82 ára en Öðlingarnir 
eru í Öðlingaklúbb FÍH sem sam-
anstendur af djössurum sem eru 
yfir sextugt.  

Árni segir að æfingarnar fyrir 
tónleikana, sem verða haldnir 
á Rosenberg, hafi gengið vel. Í 
framhaldi af þeim ætlar sveitin að 
spila í Ráðhúsi Reykjavíkur síðar 
í mánuðinum á svokölluðu maraþ-
onstórsveitarmóti, þar sem stór-
sveitir úr tónlistarskólum verða á 
meðal gesta.

Árni er margreyndur píanó-
leikari og djassari. Hann hóf feril 
sinn árið 1945 er hann spilaði með 
hljómsveit Björns R. Einarsson-
ar í Listamannaskálanum, sem 
var við hliðina á Alþingishúsinu. 

Hann rak Djasshátíð Egilsstaða 
fyrstu átján árin og hefur á ferli 
sínum gefið út eina vinylplötu sem 
kom út 1984 og tvo geisladiska. 
Annar diskurinn hét Portrait of a 
Woman, sem hafði að geyma tíu 
lög um mismunandi líkamsparta 
kvenna, og sá síðasti hét Rökk-
urblús sem kom út fyrir tveim-
ur árum. Árni ætlar ekki að gefa 
lögin um vikudagana út á geisla-

diski og stefnir frekar á dinner-
plötu þar sem hann verður einn 
við píanóið í rólegheitagírnum. 

Djasssöngkonan Hildur Guðný 
Þórhallsdóttir hitar upp á tón-
leikunum á þriðjudag, sem hefj-
ast klukkan 21, með því að syngja 
nokkur lög eftir Árna. Að því 
loknu tekur Stórsveit Öðlinga við 
og flytur lögin sjö um vikudag-
ana. freyr@frettabladid.is

Samdi lög um vikudagana

ÁRNI ÍSLEIFSSON Djassarinn reyndi hefur samið lög um alla vikudagana. Þau verða 
flutt á Rosenberg á þriðjudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

> LIFIR HÁTT

Fatahönnuðurinn Donatella 
Versace eyddi um 650 þúsund 
krónum í sólgleraugu á tíu 
mínútum í New York. „Hún 
keypti bara allt sem hana 
langaði í,“ sagði viðskipta-
vinur í Artsee þar sem 
Donatella sleppti sér.

www.heilsuhusid.is

DAVÍÐ KRISTINSSON næringar- og
lífsstílsþerapisti heldur fyrirlestur um 30 daga

hreinsun á mataræði. Gott tækifæri til að
byrja núna að axla ábyrgð á eigin heilsu!

Rúmlega 1000 manns hafa lokið 30 daga
hreinsun með mjög góðum árangri!

Heilsuhúsinu Lágmúla kl. 20-22
Glæsileg handbók fylgir með
öllum upplýsingum sem þarf.

Skráning og nánari upplýsingar
á www.30.is og í síma 864 9155.

Námskeiðsgjald kr. 6.900 kr.

NÝTT
NÁMSKEIÐ

Golfklúbburinn Setberg hefur opnað 
fyrir inntöku nýrra félaga. 
Árgjald með GSÍ aðild er kr. 49.000,-
Ekkert inntökugjald!!!!!
Upplýsingar í síma 565 9092

Leikkonan Courteney Cox-Arquette 
segir að vinir hennar hafi hneyksl-
ast á þeirri ákvörðun hennar að koma 
nakin fram í sjónvarpsþáttunum Coug-
ar Town. Hún segist þó ekki sjá eftir 
neinu, það hafi verið mikilvægt að sýna 
hvernig „alvöru konur líti út“.

Í sjónvarpsþáttunum Cougar Town 
leikur Courteney konu sem á í ástarsam-
bandi við fjölda yngri manna. Í þáttun-
um kemur hún nakin fram. „Mér fannst 
þetta mikilvægt. Í þættinum er fjallað 
um alvöru hluti og alvöru lífsreynslu 
svo mér fannst ég verða að gera þetta. 
Ég veit að Jennifer Aniston, vinkona 
mín, var hneyksluð á mér. Sumt fólk 
vill eflaust ekki sýna þá hluta af sér 

sem ekki eru fullkomn-
ir og það er í góðu lagi. 
Ég ákvað að sýna þá og 
mér er alveg sama. Það 
var mikilvægt að sýna 
hvernig það er raun-
verulega að vera 
orðin fertug,“ 
segir Courteney.

Þó Courten-
ey hafi ekkert á 
móti því að sýna 
sig á skján-
um leggur hún 
mikla áherslu á 
að hún sé í eins 
góðu formi og 

mögulegt er. „Ég legg mikið 
á mig. Ég geng, ég hleyp, 
ég æfi í skíðavél, lyfti og 
dansa. Ég spila tennis og 
borða hollan mat,“ segir 
hún.

Jennifer hneyksluð á Courteney

HNEYKSLAÐI VINKON-
UNA Courteny Cox-
Arquette hneykslaði 
vinkonu sína Jenni-
fer Aniston með því 
að koma nakin fram 
í sjónvarpsþætti.



Faxafen 12 S. 533-1550.
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Simon Cowell er einn af ríkustu 
mönnunum í skemmtanabrans-
anum og Mezhgan Hussainy, 
unnusta hans, nýtur góðs af því. 
Hussainy fagnaði 37 ára afmæl-
inu sínu um daginn og Cowell 
kom færandi hendi með árgerð 
1954 af Jaguar XK, fornbíl sem 
er metinn á hátt í 20 milljónir. 
Hann lét það ekki nægja og bað-
aði unnustuna í rauðum rósum, 
gaf henni frönsk undirföt, Prada-
töskur og miklu meira. Sam-
kvæmt heimildarmanni press-
unnar vestanhafs gefur hann 
henni gjafir nánast daglega, en 
kórónaði svo allt á afmælisdag-
inn með sænsku nuddi á hótelher-
bergi þeirra í London.

Gaf kærust-
unni bíl

LÚXUSLÍF Simon Cowell er ríkur og 
unnustan fær að njóta þess.

Framleiðandinn Paramount hefur 
ráðið tvo nýja handritshöfunda 
fyrir kvikmynd byggða á hinum 
vinsælu þáttum Strandverðir, eða 
Baywatch. Fyrri handritshöfund-
urinn, sem skrifaði handritið að 
rómantísku gam-
anmyndinni The 
Break-Up, hefur 
verið látinn flakka 
og tveir nýir fengnir 
í staðinn. Gam-
ansemin verður 
víst í fyrirrúmi 
í nýju Strand-
varðamynd-
inni og mun 
handritið að 
mestu snúast 
um íturvaxn-
ar strandvarða-
stúlkurnar. Hvort 
David Hassel-
hoff fái að láta 
ljós sitt skína á 
eftir að koma í 
ljós. Myndin er 
væntanleg í bíó á 
næsta ári. 

Strandverðir 
fá höfunda

Bandaríski hasarmyndaleikarinn 
Sam Worthington er handviss um 
að pilsið sem hann klæðist í 
stórmyndinni Clash of the 
Titans muni skjóta honum 
endanlega upp á stjörnu-
himininn. Worthington 
þarf að vera í þröngu pilsi 
sem Perseus, sonur guð-
anna, en hann telur sig ekki 
þurfa að skammast 
sín neitt. Pils hafi 
áður gert góða 
hluti fyrir aðra 
leikara. „Sjáið 
bara ferilinn hjá 
Russell Crowe, 
hann var í pilsi 
allan tímann í 
Gladiator. Og 
hið sama gilti 
einnig um Eric 
Bana í Troy 
og Mel Gibson 
í Braveheart. 
Ég held meira 
að segja að þetta 
hafi verið fremur 
rökrétt ákvörðun 
hjá mér,“ segir 
Worthington í sam-
tali við Parade.com.

Leikarinn segist 

reyndar hafa verið búinn undir 
umtalið í kringum pilsið en ekk-

ert hafi getað varað hann við 
fjölmiðlafárinu vegna rauðu 
strigaskónna sem hann 
klæddist á Óskarsverðlauna-
hátíðinni. „Ég valdi mér 
bara skó sem mér fannst 
vera þægilegir, keypti þá 

í Play less. Mér var alveg 
sama hvað fólki 

fannst, en það 
kom mér á óvart 

hversu mikla 
athygli þetta 
vakti.“

Pils ávísun á frægð

Í FÓTSPOR 
CROWE
Sam Wort-
hington er 
handviss 
um að pilsið 

í Clash of the 
Titans eigi eftir 

að skjóta honum 
hátt upp á stjörnu-
himininn.
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Söngkonan Janet Jackson snýr 
aftur á svið í sumar, en hún hefur 
ekki komið fram síðan bróðir 
hennar, poppkóngurinn Michael 
Jackson, lést. Jackson kemur 
fram á Essence-tónlistarhátíð-
inni í júlí og stígur síðust á svið 
á fyrsta kvöldi hátíðarinnar. Hún 
kom síðast fram fyrir tveimur 
árum og hefur látið lítið fyrir sér 
fara síðan bróðir hennar lét lífið. 
Á meðal annarra söngkvenna 
sem koma fram á hátíðinni eru 
Mary J. Blige og Alicia Keys, 
Estelle, LL Cool J, Monica og 

Idolstjarnan Ruben 
Studdard.

Janet Jackson 
snýr aftur

JANET JACKSON Hefur ekki komið fram 
síðan Michael dó.

Bandaríska söngkonan Madonna 
kastaði heldur betur steinum 
úr glerhúsi í nýju viðtali við US 
Weekly. Madonna hefur oft verið 
þekkt fyrir að klæðast fremur 
óhefðbundnum, eggjandi og efn-
islitlum klæðnaði en í umræddu 
viðtali sagðist hún vilja að dóttir 
sín, Lourdes, myndi klæða sig ögn 
íhaldssamar. „Hversu kaldhæðn-
islegt er það?“ sagði Madonna og 
virtist gera sér grein fyrir því að 
þetta væri ekki eitthvað sem hún 
hefði efni á.

Madonna og Lourdes eru búnar 
að hanna saman fatalínu sem ber 
hið skemmtilega heiti Material 
Girl.  Og mamman viðurkennir að 

hún sé ekki alltaf sátt við fataval-
ið. „Hún fær sínar hugmyndir úr 
danstímum, frá Evrópu og hljóm-
sveitum sem hún hlustar á. Hún 
mætir á tökustaði hjá mér og setur 
saman einhverja múnderingu. Og 
það er alveg sama hverjir eru 
að hanna fötin, hvort sem það er 
Marc Jakobs eða Stella McCartn-
ey, þau spyrja hana alltaf að því 
hvað henni finnst,“ útskýrir Mad-
onna og augljóst að Lourdes hefur 
munninn fyrir neðan nefið þegar 
tíska er annars vegar.

Og Madonna upplýsir að þegar 
hún hafi hannað línu fyrir H&M þá 
hafi það í raun og veru verið Lour-
des sem hafi unnið mestu vinn-

una. „Ég kunni alveg ágætlega við 
starfið en þetta var ekki eitthvað 
sem mig langaði til að hella mér út 
í. Í raun og veru var það Lourdes 
sem gerði allt, hún er þrettán ára 
orkubolti og vildi alltaf vera að. 
Ég sat bara úti í horni og lék mér í 
BlackBerry-símanum.“

Vill að Lourdes sé íhaldssamari

SAMHELDNAR MÆÐGUR
Madonna og Lourdes eru ákaflega sam-

rýndar þótt söngkonan vilji að dóttirin 
klæðist ögn íhaldssamar.

Hataðasti maðurinn í Hollywood 
um þessar mundir, Jesse James, 
er farinn í sömu meðferð og 
Tiger Woods. James hefur viður-
kennt fyrir umheiminum að hann 
sé háður kynlífi með ókunnug-
um konum. En sú fíkn batt enda á 
hjónaband hans og Söndru Bull-
ock. 

James er sagður allur af vilja 
gerður til að vinna bug á fíkn 
sinni en hann er sagður hafa átt 
í ástarsambandi við að minnsta 
kosti fjórar konur á meðan hann 
var giftur Óskarsverðlaunaleik-
konunni. James fetar þar með í 
fótspor margra þekktra karl-
manna sem hafa háð slíka baráttu 
en meðal þeirra eru áðurnefnd-
ur Woods, Michael Douglas og X-
Files-leikarinn David Duchovny.

Af skilnaði þessa sérkennilega 
pars er það annars að frétta að 
James hefur lofað Söndru að hún 
fái hitta börnin hans en leikkon-
an gekk þeim nánast í móðurstað. 
Samkvæmt einhverjum vefmiðl-
um í Vesturheimi er Sandra að 
velta því alvarlega fyrir sér hvort 
hún eigi að sækja um forræðið 
yfir þeim.

Jesse James í 
meðferð

FÍKILL Jesse James hefur viðurkennt að 
hann sé kynlífsfíkill og ætlar í meðferð.
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117.000 GESTIR

ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR
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NÝTT Í BÍÓ!GLEÐILEGA PÁSKA! GLEÐILEGA PÁSKA!

TÖFRANDI 
SKEMMTUN FYRIR 

ALLA FJÖLSKYLDUNA

TÖFRANDI 
SKEMMTUN FYRIR 

ALLA FJÖLSKYLDUNA

EMMA THOMPSONEMMA THOMPSON

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU 
OKKUR SHREK & KUNG FU PANDA

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS   kl. 8 - 10
DEAR JOHN                            kl. 6 - 8 - 10
NANNY MCPHEE  2   kl.4
BOUNTY HUNTER    kl. 4

L
10
12
10
10
L

DEAR JOHN  kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
KÓNGAVEGUR   kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
LOVELY BONES   kl. 8 - 10.30
THE GOOD HEART  kl. 5.50 - 8  - 10.10
AVATAR3D     kl.4
MAMMA GÓGÓ     kl. 4 Síðustu sýningar

L
L
16
16
10
L

DEAR JOHN  kl. 3.20* - 5.40 - 8 - 10.20
EARTH        kl. 3.30* - 5.45 - 8 - 10.15
SHUTTER ISLAND  kl. 6 - 9
DAYBREAKERS  kl. 8 - 10.15
THE GOOD HEART  kl. 3.40* - 5.50
NIKULÁS LITLI   kl.4*                     *Aðeins lau. og sun.

950950950

950950950

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS   kl. 8 - 10.20
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS LÚXUS kl. 1-3.20 -5.40- 8-10.20
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D   kl.1         - 3.20- 5.40
AÐ TEMJA DREKANN SINN 2D   kl.1 - 3.20
NANNY MCPHEE   kl.1 - 3.20 - 5.40
KÓNGAVEGUR    kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
BOUNTY HUNTER    kl. 5.40 - 8 - 10.25 
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 8  
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl.1

AÐ TEMJA DREKANN SINN  kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) - 5:50(3D)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON kl. 8(3D) - 10:10(3D)

HOT TUB TIME MACHINE kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
HOT TUB TIME MACHINE kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
WHEN IN ROME kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 8 - 10:10
NANNY MCPHEE kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
THE BLIND SIDE kl. 5:30 - 8 - 10:30
BJARNFREÐARSON kl. 3:20  Síðustu sýningar 

PRINSESSAN OG FROSKURINN      M/ ísl. Tali kl. 1:30

ÁLFABAKKA
HOT TUB TIME MACHINE kl. 8:10D - 10:20D

AÐ TEMJA DREKANN SINN kl. 1:40(3D) - 3:50(3D) - 6(3D)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON kl. 3:40(3D) - 10:20(3D)

WHEN IN ROME kl. 3:40 - 5:50 - 8
MEN WHO STARE AT GOATS kl.10:10
ALICE IN WONDERLAND 3D kl. 5:50(3D) - 8:10(3D) 
PRINSESSAN OG FROSKURINN    M/ ísl. Tali kl. 1:30
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 1:30

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D kl  2 - 4 - 6
AÐ TEMJA DREKANN SINN kl  8
HOT TUB TIME MACHINE kl 10
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl  2
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 4
WHEN IN ROME kl. 6 - 8
THE LOVELY BONES kl 10

AÐ TEMJA DREKANN SINN kl. 1:30-3:40 - 5:50
BOUNTY HUNTER kl. 8 - 10:20
ALICE IN WONDERLAND kl. 3:30
THE BLIND SIDE kl. 5:40
GREEN ZONE kl. 8
FROM PARIS WITH LOVE kl. 10:20

KRINGLUNNI AKUREYRI

SELFOSS

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

PÁSKAMYNDIN í ár!

Óvæntasti grínsmellur ársins „HANGOVER Á STERUM“
ÞEIR URÐU HELLAÐIR 2010 OG VÖKNUÐU UPP ÁRIÐ 1986
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SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR 
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG 

KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

Sambíóin í Reykjavík og Akureyri 
eru opin alla páskana, lokað í 

keflavík og selfossi á páskadag

- bara lúxus
Sími: 553 2075

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS kl. 5.50, 8 og 10.10 12

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D ÍSL kl. 2(950 kr) 4 og 6-3D L

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D ENS kl. 6 - 3D L

AÐ TEMJA DREKANN SINN 2D ÍSL kl. 2(600 kr) og 4-2D L

GREEN ZONE kl. 8 og 10.10 12

FROM PARIS WITH LOVE kl. 10.10 16

NANNY MCPHEE & THE BIG BANG kl. 2(600 kr) og 8 L

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

GLEÐILEGA PÁSKA
LAUGARÁBÍÓ ER OPIÐ ALLA PÁSKANA

SÝNINGARTÍMAR GILDA
LAUGARDAG, SUNNUDAG OG MÁNUDAG

Í dag á milli kl. 13 og 21 stendur 
Styrmir fyrir páskamarkaði á Bar-
böru, Laugavegi 22. Þriðja hæð stað-
arins verður lögð undir sölubása þar 
sem félagar í Styrmi selja ýmsan 
varning, til að mynda prjónavöru, 
hekl, útsaum, áþrykkta boli auk not-
aðra vara og nýs varnings. Á ann-
arri hæð munu svo aðrir meðlim-
ir selja kaffi og vöfflur gegn vægu 
gjaldi, spila fallega kaffihúsatónlist 
og bjóða upp á huggulega stemn-
ingu.

Páskamarkaðurinn er fjáröflun-

artækifæri fyrir félaga Styrmis sem 
munu taka þátt á stóru íþróttamóti 
í Köln í ágúst næstkomandi. Allur 
ágóði gengur upp í ferða- og uppi-
haldskostnað vegna mótsins.

Styrmir er íþróttafélag sem stofn-
að var í þeim tilgangi að hvetja sam-
kynhneigða til íþróttaþátttöku. Í dag 
býður félagið upp á fótbolta, blak og 
sund og vel er mætt á allar æfingar. 
Æfingar eru opnar öllum án tillits til 
getu, kyns, kynhneigðar, eða nokk-
urs sem fólk gæti mögulega verið 
dregið í dilka fyrir. - drg

Lesbískur útsaumur 
á páskamarkaði

GUÐ LESSI ÍSLAND Útsaumsmynd eftir Írisi Ellenberger.

Töffrokksveitin Singapore Sling spilar á 
Sódómu Reykjavík í kvöld. Það eru liðn-
ir heilir átta mánuðir síðan rokkþyrst-
ir aðdáendur sveitarinnar fengu síðast 
tækifæri til að berja sveitina augum á 
sviði. Ekki þykir síðra að hafa hljóm-
sveitina Evil Madness með í pakka 
kvöldsins, enda stórkostleg sveit sem 
hefur á stuttum tíma sent frá sér hvert 
meistaraverkið á fætur öðru. Einnig mun 
hljómsveitin Bárujárn spila og Two Step 
Horror þeyta skífum. Húsið er opnað kl. 
22, Bárujárn byrjar, svo Singapore Sling 
en Evil Madness slær botninn í kvöldið. 
Það kostar 1.000 krónur inn en þeim sem 
mæta snemma er lofað fríu snakki.

Slingið á Sódómu

SINGAPORE SLING
Á Sódómu í kvöld.

ÁLFABAKKI
3D  m/ísl tali 
kr 950 kl. 1.30

SELFOSSI
m/ísl tali 
kr 650 kl. 2

KRINGLAN
3D  m/ísl tali 
kr 950 kl. 1.40

AKUREYRI
3D  m/ísl tali 
kr 950 kl. 2

KEFLAVÍK
m/ísl tali 
kr 650 kl. 1:30

SPARBÍÓ

TILBOÐ

950kr.
650kr.

 KL.4 HÁSKÓLABÍÓ 3D KL.4 REGNBOGINN

650kr.

 KL.1 SMÁRABÍÓ

 KL.4 BORGARBÍÓ (550KR.

 KL.1 SMÁRABÍÓ 3D

 KL.1 SMÁRABÍÓ

650kr.

950kr.

 KL.1 SMÁRABÍÓ 2D
650kr.
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sport@frettabladid.is

Julia Demirer, miðherjinn öflugi hjá Hamar, gat aðeins 
spilað í 8 mínútur í þriðja leik KR og Hamars í lokaúr-
slitum Icleand Express-deildar kvenna og munaði um 
minna því hún var fyrir leikinn með 23,6 stig og 12,7 
fráköst að meðaltali í leik í úrslitakeppninni. 
„Það var vissulega mjög erfitt að horfa á síðasta 
leik en ég vissi að þetta væri ekki síðasti leikurinn 
í seríunni. Við ákváðum að það væri betra að taka 
þá áhættu með að hvíla mig og það myndi svo 
aftur hjálpa mér í leiknum á laugardaginn (í dag) 
og svo í fimmta leiknum á þriðjudaginn ef við 
komumst svo langt,“ segir Julia en hún glímir við 
álagsmeiðsli á hné. 

„Ég veit ekki hvernig ég verð á morgun (í dag). Ég 
er bara að reyna að hvíla mig. Ég fór á sjúkrahús og lét 
athuga hnéð á mér. Þeir töppuðu af hnénu og spraut-
uðu mig,“ segir Julia og bætir við: „Fimm leikja serían 

á móti Keflavík var mjög erfið og ég fann til í hnénu í fyrstu tveimur 
leikjunum á móti KR,“ segir Julia. „Ég fékk litla sem enga hvíld milli 
seríanna og þetta versnaði alltaf og versnaði. Það eina sem var hægt 

að gera var að hvíla hnéð,“ segir Julia sem ætlar að reyna að spila 
fjórða leikinn í dag. „Ég er þegar búin að fórna heilsunni hvort 

sem er og því ekki að láta allt vaða í einn eða tvo leiki til við-
bótar. Það verða ekki fleiri leikir þannig að ég veit að ég get 

fengið nokkrar vikur í hvíld eftir úrslitin,“ segir Julia. Hamar 
var í sömu stöðu í undanúrslitunum á móti Keflavík. 

„Við vorum góðar í sömu stöðu á móti Keflavík og ég 
hef trú á því að við verðum góðar í leiknum á morgun (í 

dag) því þetta er mikilvægasti leikur tímabilsins til þessa. 
Það hjálpar stundum okkar liði að undirbúa sig þegar stelpurnar 
vita að þær fá engin önnur tækifæri,“ segir Julia. „Mér líst betur 
á liðið en stöðuna á mér og mínum meiðslum. Ég er sannfærð 
um að við spilum betur í þessum leik en við höfum gert í und-
anförnum tveimur leikjum,“ sagði Julia að lokum.

JULIA DEMIRER: STIGA- OG FRÁKASTAHÆSTI LEIKMAÐUR HAMARS GAT LÍTIÐ VERIÐ MEÐ Í LEIK ÞRJÚ Á MÓTI KR

Það eina sem var hægt að gera var að hvíla hnéð
> Geta stigið skref í átt að EM í dag

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætir Bretum 
klukkan 14.00 í Laugardalshöllinni í dag í undankeppni 
EM en Ísland vann 27-16 sigur í leik þjóðanna í London 
á miðvikudaginn. Frakkar eru efstir í riðlinum með 6 
stig, Ísland er með fjögur og Austurríki er með tvö stig. 
Tvær efstu þjóðir hvers riðils komast 
áfram á EM en það ræðst allt í lok maí 
þegar liðið mætir Frökkum hér heima 
og Austurríki ytra. Íslensku stelpurnar 
eiga mjög góða möguleika á því að 
komast áfram í lokakeppni EM í fyrsta 
sinn en keppnin fram fer í Danmörku og í 
Noregi í desember. 

KÖRFUBOLTI Unnur Tara Jónsdótt-
ir hefur farið á kostum með KR 
í úrslitakeppninni og það er ekki 
síst hennar framlagi að þakka að 
liðið er búið að vinna fimm af sex 
leikjum sínum í úrslitakeppninni 
og getur orðið Íslandsmeistari 
í fyrsta sinn í átta ár með sigri í 
fjórða leiknum á móti Hamri sem 
fer fram í Hveragerði í dag. 

Unnur Tara hefur skilað miklu 
meiru til KR-liðsins í úrslita-
keppninni en hún gerði fyrir KR-
liðið í deildinni og er sem stendur 

efst hjá liðinu í framlagi, stigum, 
stolnum boltum, fengnum vítum og 
varnarfráköstum í úrslitakeppn-
inni. Unnur Tara var með 33 stig 
og 68 prósent skotnýtingu í síðasta 
leik og var þá aðeins einu stigi frá 
því að jafna stigamet íslensks leik-
manns í lokaúrslitum kvenna.

Það er magnað að bera saman 
tölur Unnar í úrslitakeppninni við 
tölur hennar í deildinni því flestir 
leikmenn lækka sig aðeins þegar 
kemur í spennuþrungna leiki í 
úrslitakeppninni. Unnur Tara 
hefur hins vegar tekið risastökk, 
hún hefur meira en tvöfaldað bæði 
framlagið og fráköstin, hefur 
hækkað skotnýtingu sína um 10,1 
prósent og þá er hún að skora 9,2 
fleiri stig að meðaltali í leik. 

Fjórði leikur KR og Hamars 
hefst klukkan 16,00 í dag í Hvera-
gerði. KR-liðið hefur unnið alla 
þrjá leiki sína í húsinu í vetur og 
vinni þær í dag verða þær Íslands-
meistarar í fyrsta sinn síðan 2002. 

Vinni Hamar ná þær að jafna ein-
vígið í 2-2 og tryggja sér odda-
leik sem fer fram í DHL-höllinni 
á þriðjudaginn.  - óój

Unnur Tara Jónsdóttir hefur verið frábær með KR í úrslitakeppninni en KR-konur geta orðið meistarar í dag:

Eins og nýr leikmaður í úrslitakeppninni

TVÖFALDAR TÖLURNAR KR-ingurinn 
Unnur Tara Jónsdóttir hefur verið allt 
í öllu í sóknarleik KR-liðsins í úrslita-
keppninni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TÖLFRÆÐI UNNAR TÖRU
(Deildarkeppni - úrslitakeppni)
Framlag í leik 10,8 - 23,0
 Breyting: +12,2
Stig í leik 9,8 - 19,0
 Breyting: +9,2
Fráköst í leik 4,3 - 8,8
 Breyting: +4,5
Skotnýting 44,7% - 54,8%
 Breyting: 10,1%

KÖRFUBOLTI Jakob Örn Sigurðar-
son og félagar í Sundsvall Dra-
gons eru úr leik í úrslitakeppni 
sænsku úrvalsdeildarinnar í 
körfubolta eftir 1-3 tap á móti 
Uppsala í átta liða úrslitunum. 

Sundsvall vann fyrsta leikinn 
en síðan ekki söguna meir og nið-
urstaðan er mikil vonbrigði en 
liðið varð meistari í fyrra og end-
aði í 3. sæti í deildarkeppninni í 
vetur. Helgi Már Magnússon og 
félagar í Solna Vikings eru komn-
ir í undanúrslit þar sem þeir 
mæta Norrköping. - óój

Jakob og félagar í Sundsvall:

Óvænt í sumarfrí

TÓLF STIG Jakob Örn Sigurðarson var 
næststigahæstur hjá Sundsvall í lokaleik 
tímabilsins.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



Full búð
  af nýjum 

  NIKE
   vörum
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KÖRFUBOLTI Njarðvíkingar tryggðu 
sér sæti í undanúrslitum Iceland 
Express-deildar karla með sann-
færandi 88-72 sigri á Stjörnunni 
í oddaleik í Garðabænum á skír-
dagskvöld. 

Tveir leikmenn úr röðum Njarð-
víkinga, Bandaríkjamaðurinn Nick 
Bradford og stórskyttan Magnús 
Þór Gunnarsson, þekkja ekkert 
annað en að vinna saman oddaleiki 

og einvígi í úrslitakeppninni. Þeir 
urðu Íslandsmeistarar síðustu tvö 
skipti sem þeir voru saman (með 
Keflavík 2004 og 2005) og lið 
þeirra hefur unnið alla fjóra odda-
leikina sem þau hafa spilað.

Nick Bradford og Magnús Þór 
Gunnarsson unnu því saman sitt 
sjöunda einvígi í röð í úrslita-
keppni og í fjórum þeirra hafa 
úrslitin ráðist í oddaleik. Magnús 
var með 20 stig í leiknum á móti 
Stjörnunni en Nick skoraði 13 stig 
og gaf 5 stoðsendingar. Nick hefur 
oftast farið á kostum í þessum 
oddaleikjum og var fyrir leikinn á 
fimmtudaginn með 28,0 stig, 10,0 
fráköst og 5,7 stoðsendingar að 
meðaltali í oddaleikjum á Íslandi. 

Báðir áttu þeir Nick Bradford 
stóran þátt í sigrinum á Stjörnunni 
á skírdag. Það má segja að Magn-
ús Þór Gunnarsson hafi klárað 
Stjörnuliðið með því að setja niður 
fjóra þrista á tæplega fimm mín-
útna kafla í seinni hálfleik. Það 
var hins vegar Nick Bradford sem 
kom Njarðvíkingum inn í leikinn á 
erfiðum tímapunkti í fyrri hálfleik 
þegar hann nánast upp á sitt eins-

dæmi breytti stöðunni úr 38-32 
fyrir Stjörnuna í 42-42 með því að 
skora átta stig á tæplega tveggja 
mínútna kafla. 

Undanúrslitaeinvígin hefjast 
bæði á mánudagskvöldið þegar KR 
tekur á móti Snæfelli í DHL-höll-
inni og Keflvíkingar taka á móti 
nágrönnum sínum úr Njarðvík í 
Toyota-höllinni. - óój

Njarðvíkingarnir Magnús Þór Gunnarsson og Nick Bradford í úrslitakeppninni:

Hafa unnið alla oddaleiki saman

TÓK AF SKARIÐ Á RÉTTUM TÍMA Nick 
Bradford skorar tvö stig á móti Stjörn-
unni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KLÁRAÐI LEIKINN Magnús Þór Gunnars-
son sýndi mikilvægi sitt á fimmtudag-
inn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ODDALEIKIR NICK OG 
MAGNÚSAR SAMAN:
8 liða úrslit 2004
Keflavík-Tindastóll  98-96
Nick 24 stig, Magnús 4 stig
Undanúrslit 2004
Grindavík-Keflavík  89-101
Nick 31 stig, 9 fráköst, 8 stoðsending-
ar, Magnús 11 stig
8 liða úrslit 2005
Keflavík-Grindavík  80-75
Nick 29 stig, 16 fráköst, 6 stoðsend-
ingar, Magnús 9 stig
8 liða úrslit
Stjarnan-Njarðvík  72-88
Magnús 20 stig, sex þristar, Nick 13 
stig, 5 stoðsendingar

HANDBOLTI Geir Sveinsson hefur 
heldur betur náð að snúa við blað-
inu hjá Gróttuliðinu í fallbaráttu 
N1 deild karla í handbolta en liðið 
hefur unnið þrjá síðustu leiki sína 
á móti Akureyri, FH og Stjörnunni 
og þar er ekki síst að þakka frá-
bærri byrjun liðsins. 

Geir tók við liðinu af Halldóri 
Ingólfssyni þegar Grótta hafði 
tapað sjö leikjum í röð og ekki 
unnið leik á árinu 2010. Fyrsti 
leikurinn tapaðist með einu marki 
á móti Haukum en síðan hefur liðið 
unnið þrjá leiki í röð.

Grótta komst í 7-1 á móti Akur-
eyri, vann fyrri hálfleikinn 15-9 og 
loks leikinn með þremur mörkum, 
29-26. Grótta komst í 8-0 á móti 
FH, vann fyrri hálfleikinn 16-11 
og loks leikinn með sjö mörkum, 
30-23. 

Á miðvikudaginn komust Gróttu-
menn síðan í 6-2 í upphafi leiks á 
móti Stjörnunni og voru 15-10 
yfir í hálfleik. Stjörnumenn jöfn-
uðu leikinn en Jón Karl Björns-
son tryggði Gróttu tvö dýrmæt 
stig með því að skora tvö síðustu 
mörkin, hans tólfta og þrettánda 

mark í leiknum. Gróttuliðið hefur 
þar með unnið upphafsmínútur 
síðustu þriggja leikja 21-3 og fyrri 
hálfleikina með samtals 16 mörk-
um eða 46-30.

Næsti leikur Gróttu er á heima-
velli gegn Fram, á annan páska-
dag. Með sigri í þeim leik getur 
liðið tryggt sér 6. sæti í deildinni 
á næsta ári og þar með áframhald-
andi sæti í deildinni. Það fer fram 
heil umferð klukkan 19.30 á mánu-
daginn en þá mætast einnig Akur-
eyri-HK, FH-Valur og Haukar-
Stjarnan.  - óój

Geir Sveinsson er búinn að snúa við blaðinu hjá Gróttu sem hefur unnið þrjá leiki í röð í N1 deild karla:

Mæta tilbúnir í leikina undir stjórn Geirs

6 STIG AF 8 MÖGULEGUM Geir Sveins-
son er að gera flotta hluti með Gróttu-
liðið. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI Leit KR-inga að 
markmanni fyrir sumarið er 
lokið eftir að Norðmaðurinn Lars 
Ivar Moldskred samdi við félagið.  

Moldskred er 32 ára markmað-
ur með reynslu úr norsku úrvals-
deildinni þar sem hann spilaði 
með Molde, Lillestrøm og Strøms-
godset. Lars fór yfir kosti sína 
á heimasíðu samtaka íþrótta-
manna í Noregi: „Góður einn á 
móti einum, góðar staðsetningar, 
stjórna vörninni vel, viljugur til 
að æfa og mikill fagmaður, fljót-
ur að koma boltanum í leik og er 
óhræddur,“ sagði Lars þar um 
sjálfan sig.  - óój

Markmannamál KR á hreint:

Sömdu við Lars

FÓTBOLTI Ryan Babel, leikmað-
ur Liverpool, fékk að líta rauða 
spjaldið strax á 30. mínútu þegar 
Liverpool-liðið tapaði 1-2 á úti-
velli á móti Benfica í Evrópu-
deildinni á skírdag. Liverpool var 
1-0 yfir þegar Babel var rekinn 
út af en tapaði leiknum 2-1.
„Þegar upp er staðið þá var þetta 
heimskulegt af mér og algjör vitl-
eysa hjá mér að vera að snerta 
andlit hans. Ég tel samt að gula 
spjaldið hefði verið sanngjarnt,“ 
sagði Babel. „Hann kom ógnandi 
í átt að mér, öskraði og fór alveg 
upp að mér. Ég reyndi bara að ýta 
honum frá mér,“ sagði Babel. - óój

Rautt á Babel í tapi Liverpool:

Þetta var algjör 
vitleysa hjá mér

SAUÐ UPP ÚR Dómarinn stígur hér á 
milli Babels og Luisao.  MYND/GETTY IMAGES
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FÓTBOLTI Miðjumaðurinn meiðsl-
ahrjáð,i Owen Hargreaves, hefur 
ekki spilað aðalliðsleik síðan í 
september 2008. Hann hefur þó 
getað æft með Manchester Unit-
ed af krafti undanfarna daga 
og fær líklega pláss á bekknum 
gegn Chelsea.

Hargreaves þurfti að gangast 
undir uppskurð á báðum hnjám 
og hefur verið á meiðslalistanum 
síðan. John O’Shea er einnig að 
snúa aftur eftir meiðsli og gæti 
líka verið meðal varamanna í 
þessum stórleik tímabilsins. - egm

Owen Hargreaves:

Verður til taks 
á bekknum

FÓTBOLTI Wayne Rooney þarf að 
sætta sig við að vera meðal áhorf-
enda í dag þegar Manchester Unit-
ed fær Chelsea í heimsókn í topp-
slag ensku úrvalsdeildarinnar. 
Rooney verður frá næstu tvær til 
þrjár vikurnar en Sir Alex Fergu-
son tilkynnti það á blaðamanna-
fundi í gær.

Búlgarinn Dimitar Berbatov fær 
það hlutverk að taka stöðu Rooney 
í fremstu víglínu í dag. Hann hefur 
mátt þola mikla gagnrýni síðan 
hann var keyptur fyrir morðfjár 
frá Tottenham. Andy Cole, fyrr-

verandi sóknarmaður United, 
treystir Berbatov vel til að fylla 
þetta skarð.

„Wayne hefur verið stórfeng-
legur á þessu tímabili en án hans 
burstuðum við Bolton um síðustu 
helgi. Berbatov var þar aðalmað-
urinn og skoraði tvö mörk. Mér 
fannst hann leika einstaklega vel,“ 
sagði Cole í viðtali við sjónvarps-
stöð United.

„Vissulega er Chelsea mun 
sterkari andstæðingur en þetta er 
tækifærið fyrir Berba til að sýna 
hvers hann er megnugur. Þetta 

gæti verið leikurinn þar sem hann 
leikur listir sínar og allir skilja af 
hverju félagið borgaði 30 milljónir 
punda fyrir hann.“

Ferguson hefur ekki marga kosti 
þar sem Michael Owen er einn-
ig á meiðslalistanum. Federico 
Macheda og Mame Biram Diouf 
eru sóknarmennirnir sem verða 
til taks á bekknum.

„Þeir eru báðir ungir og með 
fullri virðingu fyrir þeim þá er 
bara einn leikmaður sem kemur til 
greina í þessari stöðu. Sá maður er 
Berbatov,“ sagði Cole. - egm

Búlgarinn Dimitar Berbatov fær það hlutverk að leysa af einn heitasta sóknarmann heims:

Vandfyllt skarð Rooney er hausverkur

DIMITAR BERBATOV Fær heldur betur 
tækifæri til að láta ljós sitt skína. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI  D id ier  D rogba , 
sóknarmaður Chelsea, hefur 
síðustu mánuði verið að leika 
í gegnum meiðsli. Hann var 
hvíldur um síðustu helgi en Carlo 
Ancelotti, stjóri Chelsea, segir 
að meiðslin séu ekki alvarleg og 
Drogba muni ekki missa af neinum 
leikjum vegna þeirra.

„Hann hefur verið að glíma við 
kviðslit og finnur smá sársauka 
eftir leiki. Meiðslin eru þó ekki 
alvarleg og há honum ekki neitt. 
Ef hann þarf að gangast undir 
aðgerð eftir tímabilið er hún 
aðeins smávægileg og hann 
verður bara frá í viku. Það er þó 
ekki víst að hann þurfi í aðgerð,“ 
segir Ancelotti en þessi meiðsli 
hans hafa staðið yfir í þrjá til fjóra 
mánuði.

„Hann var nokkuð þreyttur 
fyrir síðasta leik gegn Aston Villa 
og ég ákvað að taka enga áhættu 
og hvíldi hann. En hann er tilbúinn 
í slaginn og leikur á Old Trafford,“ 
segir Ancelotti.

Drogba hefur gert tíu mörk 
í síðustu átta deildarleikjum. 
Endurkoma hans þýðir væntanlega 

að Joe Cole sest aftur á tréverkið 
og Nicolas Anelka færist örlítið 
aftar á vellinum.

Ancelotti hefur gengið vel gegn 
Sir Alex Ferguson og unnið fimm 
af síðustu sex viðureignum þeirra 
á milli. Hann veit þó vel að United 
berst fram á síðustu sekúndu enda 
var hann við stjórnvölinn hjá 
Juventus þegar Rauðu djöflarnir 

komu til baka og tryggðu sér sæti 
í úrslitaleik Meistaradeildarinnar 
1999.

Manchester United tapaði í 
vikunni gegn Bayern München 
í Þýskalandi en liðið hefur tapað 
þremur af fjórum deildarleikjum 
sínum í vetur sem koma í 
kjölfarið á ósigri á útivelli í 
Evrópukeppninni. - egm

Chelsea verður ekki án síns helsta sóknarmanns í stórslagnum á Old Trafford:

Drogba er tilbúinn í slaginn

MARKAHÆSTUR Drogba er markahæsti leikmaður Chelsea á tímabilinu en hann 
hefur skorað 24 mörk í deildinni. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Carlo Ancelotti, stjóri 
Chelsea, reyndi að láta leik-
mannahóp sinn hlaupa 1. apríl. Sú 
tilraun misheppnaðist algjörlega.

„Ég sagði þeim að ég ætlaði 
að hafa tvöfalt lengri æfingu en 
venjulega þar sem ég ætlaði að 
gera tilraunir með nýtt leikkerfi 
gegn Manchester United. Michael 
Ballack sá strax í gegnum þetta 
og sagðist meðvitaður um að það 
væri 1. apríl,“ sagði Ancelotti í 
viðtali á heimasíðu Chelsea. - egm

Ancelotti ekki góður lygari:

Misheppnað 
aprílgabb

ANCELOTTI Húmoristi. NORDICPH/GETTY

FÓTBOLTI Mike Dean fær það 
verkefni að dæma stórleikinn 
á Old Trafford í dag. Það kætir 
Brian Laws, stjóra Burnley, ekki 
að Dean fái þetta risaverkefni. 
Dean dæmdi leik Burnley gegn 
Blackburn um síðustu helgi og 
dæmdi ranglega vítaspyrnu. 
Blackburn skoraði úr vítinu og 
vann leikinn 1-0.

„Það er algjör vitleysa að 
verðlauna manninn með því að 
láta hann dæma stærsta leik 
tímabilsins,“ sagði Laws. - egm

Dómarinn Mike Dean:

Verðlaunaður 
fyrir mistök

MIKE DEAN Gerði dýrkeypt mistök um 
síðustu helgi. NORDICPHOTOS/GETTY
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

AÐ KVÖLDI ANNARS Í PÁSKUM

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.35 Dr. Phil  (e)

13.20 America’s Funniest 
Home Videos  (22:50) (e)

13.45 Börnin í Ólátagarði  (e)

15.15 America’s Funniest 
Home Videos  (23:50) (e)

15.40 Game Tíví  (10:17) (e)

16.10 Spjallið með Sölva  (7:14) 
(e)

17.00 Matarklúbburinn  (3:6) 
(e)

17.30 7th Heaven  (12:22)

18.15 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræð-
ingurinn dr. Phil McGraw hjálp-
ar fólki að leysa vandamál og gefur 
góð ráð. 

19.00 Worlds Most Amazing 
Videos  (9:13)

19.45 King of Queens  (10:25) 
(e)

20.10 90210  ( 14:22) Naomi og 
Ivy lendir saman út af Liam. Annie 
lendir í vandræðum með Jasper 
og gefur honum úrslitakosti. Adri-
anna og Gia halda partí og Silver 
og Teddy velta fyrir sér hvers eðlis 
samband þeirra er.

20.55 One Tree Hill  (14:22) Tayl-
or kemur systrum sínum á óvart 
og mætir óvænt í heimsókn með 
David í eftirdragi. Nathan reyn-
ir að róa Haley niður á meðan Clay 
hjálpar Quinn að komast úr þessari 
vandræðalegu stöðu.

21.40 CSI  (5:23) Bandarískir saka-
málaþættir um störf rannsóknar-
deildar lögreglunnar í Las Vegas. 
Þjálfari háskólaliðs í amerískum fót-
bolta er myrtur á heimili sínu. Hann 
var vinsæll hjá leikmönnum sínum 
en allt liðið liggur undir grun en 
málið gæti tengst gömlum glæp 
sem aldrei var upplýstur.

22.30 Jay Leno  Aðalgestur Jay 
Leno er söngvarinn Justin Bieber.

23.15 Californication  (2:12) (e)

23.50 King of Queens  (10:25) 
(e)

00.15 Pepsi MAX tónlist

08.00 Morgunstundin okkar 
 Bitte nú!, Múmínálfarnir, Einmitt 
þannig sögur, Mærin Mæja, Mókó, 
Bláklukkukanínurnar, Lítil prinsessa 
og Skriðdýrin í frumskóginum.

11.25 Stelpurnar okkar  (e)

13.05 Gamalt er gott  (e)

13.45 Kjötborg  (e)

14.30 Eilífðartengsl  (e)

15.00 Viðtalið  (e)

15.35 Gríp ég því hatt minn og 
staf  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Leiðin á HM  (6:16) (e)

18.00 Barnatími Sjónvarpsins   

19.00 Fréttir

19.20 Veðurfréttir

19.25 Kastljós

19.55 Föst í Austen  (Lost In 
Austen) (4:4) Breskur myndaflokkur. 

20.45 Lífið  (Life) (3:10) 

21.35 Lífið á tökustað  (Life on 
Location)  (3:10) Stuttir þættir um 
gerð myndaflokksins Lífið.       

21.50 Sinfónían og Vladimir 
Ashkenazy  Upptaka frá tónleikum 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Há-
skólabíói 3. september síðastliðinn. 

22.50 Sporlaust  (15:18) 

23.35 Aðþrengdar eiginkon-
ur   (e)

00.20 Svo á jörðu sem á himni 
 Íslensk bíómynd frá 1992. (e)

02.20 Kastljós  (e)

02.45 Dagskrárlok

08.00 The Jane Austen Book Club 

10.00 Happy Gilmore 

12.00 Bolt 

14.00 The Jane Austen Book Club 
16.00 Happy Gilmore 

18.00 Bolt 

20.00 Blades of Glory 

22.00 The Love Guru 

00.00 Goldfinger 

02.00 Edison 

04.00 The Love Guru 

06.00 Employee of the Month

20.00 Úr öskustónni  Gestur 
Guðjóns Bergmanns er séra Pálmi 
Matthíasson.   

20.30 Eldhús meistaranna 
 Magnús Ingi Magnússon heimsækir 
eldhúsinð á Veisluturninum. (e)   

21.00 Frumkvöðlar  Gestir Elin-
óru Gunnar Örn Sigurðsson gítar-
smiður, Ómar Guðjónsson gítar-
leikari. (e)

21.30 Í nærveru sálar  Fullorðin 
börn alkóhólista. Gestur þáttarins er 
Hörður Oddfríðarson frá SÁÁ.

10.40 Primeval 11.30 Primeval 12.20 
Doctor Who 13.05 Doctor Who 13.50 
Doctor Who 14.35 Doctor Who 15.20 
Doctor Who 16.05 Doctor Who 16.50 
Doctor Who 18.00 My Family 18.30 
Hustle 19.20 Waking the Dead 20.10 
My Family 20.40 Hotel Babylon 21.35 
Jonathan Creek 22.25 Hustle 23.15 
Waking the Dead 

10.00 X Factor 11.10 X Factor Afgorelsen 
12.00 Verdens vildeste vanvid 12.30 
Cirkusrevyen 2009 13.25 Karate Kid 
15.30 Peter Pedal 15.55 Gurli Gris 
16.00 F for Får 16.05 Pingvinerne fra 
Madagascar 16.30 TV Avisen med Sport 
17.00 Stillehavets tropiske eventyr 17.50 
Bagom 18.00 Dronningens Danmark 
19.00 TV Avisen 19.15 Adams æbler 
20.45 SportNyt med SAS liga 20.55 
Inspector Morse 22.40 OBS 22.45 
Hjernestorm 

10.05 Brua til Terabithia 11.35 Bean - den 
store katastrofefilmen 13.05 Himmelblå 
13.50 4-4-2 16.00 Herskapelige gjen-
syn 16.30 KuleJenter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Påskenotter 17.45 Stemmen fra 
Telemark 18.15 Himmelblå 19.00 Lisa 
goes to Hollywood 19.30 Kroniken 20.30 
Hjernevask 21.10 Losning påskenotter 
21.15 Kveldsnytt 21.35 Poirot 23.15 Folk 
23.45 Sport Jukeboks 

15.30 Sannleikurinn Pétur Jó-
hann Sigfússon þeysist um víðan völl 
í uppljóstrun sinni um lífsins sann-
leika í nýju verki eftir hann sjálfan og 
Sigurjón Kjartansson. 

17.00 The Doctors  Spjallþætt-
ir framleiddir af Opruh Winfrey þar 
sem fjórir læknar á ólíkum svið-
um veita aðgengilegar og gagnlegar 
upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 E.R. (14:22) Þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chi-
cago þar sem erillinn er næstum 
óviðráðanlegur og læknarnir fá nán-
ast engan tíma til að taka ákvarðanir 
upp á líf og dauða.

18.30 Friends (1:24) Fylgstu 
með ævintýrum, Ross, Rachel, Joey, 
Phoebe, Monicu og Chandler frá 
byrjun.

19.00 The Doctors 

19.45 E.R. (14:22)

20.30 Friends (1:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.30 John Adams (7:7) Verð-
launuð sjónvarpssería um John 
Adams, annan forseta Bandaríkj-
anna. Aðalhlutverk: Paul Giamatti og 
Laura Linney.

22.30 Réttur (4:6) Það dregur til 
tíðinda í ástarmálum Loga þegar hin 
fagra Helena kemur inn í líf hans. En 
leynist flagð undir fögru skinni? Málin 
taka heldur betur nýja stefnu í leitinni 
að morðingja Kára.

23.15 Sannleikurinn 

00.40 Sjáðu 

01.05 Fréttir Stöðvar 2 

01.55 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

07.00 Racing - Real Madrid Út-
sending frá leik í spænska boltanum.

12.55 PGA Tour 2010 Útsend-
ing frá Shell Houston Open mót-
inu í golfi.

14.55 Fuchse Berlin - Tus N-
Lubbecke Bein útsending frá leik 
í þýska handboltanum.  Dagur Sig-
urðsson þjálfar lið Berlín og Rúnar 
Kárason leikur með liðinu og með 
liði Lubbecke leikur Þórir Ólafsson.

16.40 Boston - Cleveland Út-
sending frá leik í NBA körfuboltan-
um.

18.35 Meistaradeild Evrópu 
Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

19.00 Iceland Expressdeild-
in 2010 Bein útsending frá leik í úr-
slitakeppni í körfubolta.

21.00 Spænsku mörkin 2009-
2010 Öll mörkin og öll bestu tilþrifin 
á einum stað.

22.00 Bestu leikirnir. Keflavík 
- KR 08.06.08 

22.30 Iceland Expressdeildin 
2010 Útsending frá leik í Iceland Ex-
pressdeildinni í körfubolta.

00.10 World Series of Poker 
2009

01.00 Ultimate Fighter - Sería 
10

07.00 Birmingham - Liverpool 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

16.00 Bolton - Aston Villa Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

17.45 Premier League Review 
Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni.

18.45 PL Classic Matches. 
Blackburn - Sheffield, 1997 

19.15 Birmingham - Liverpool 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

21.00 Premier League Review 

22.00 Coca Cola mörkin Sýnt 
frá öllum leikjunum í Coca-Cola 
deildinni. Öll flottustu mörkin og til-
þrifin á einum stað.

22.30 Burnley - Man. City Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
 Könnuðurinn Dóra, Tommi og Jenni, 
Krakkarnir í næsta húsi og Apaskól-
inn. 

09.30 Shrek the Third 

11.00 Space Jam 

12.25 Popstar Mynd um ungl-
ingsstúlkuna Jane sem fær það verk-
efni að aðstoða nýjan skólafélaga 
með heimanámið. Brátt kemur í ljós 
að hann er fræg poppstjarna.

14.00 Gosi Seinni hluti vandaðr-
ar framhaldsmyndar sem byggir á 
hinni sígildu sögu Carlos Collodi um 
spýtustrákinn Gosa og ævintýri sem 
hann lendir í eftir að skapari hans 
gefur honum líf. Fyrri hluti myndar-
innar var sýndur á páskadag.

15.35 Oprah Skemmtilegur þátt-
ur með vinsælustu spjallþáttadrottn-
ingu heims.

16.25 The Pink Panther Gam-
anmynd með Steve Martin og Bey-
once Knowles í aðalhlutverkum. Lög-
reglumaðurinn Jacques Clouseau er 
án efa sá versti í bransanum og það 
er því ekki við miklu að búast þegar 
hann tekur að sér að leysa flókið 
morðmál.

18.05 The Simpsons (12:25) Átt-
unda þáttaröðin um Simpson-fjöl-
skylduna óborganlegu og hversdags-
leika hennar.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

19.00 Two and a Half Men 
(13:24) Hér er á ferðinni sjötta þátta-
röðin um bræðurna Charlie og Alan 
Harper.

19.25 How I Met Your Moth-
er (15:22) Ted á í miklum vandræð-
um með að komast í viðtal vegna 
draumastarfsins og skilur ekki af 
hverju allt fer úrskeiðis hjá honum. 
Getur verið að þetta sé tákn?

19.50 American Idol (26:43) Úr-
slitakeppnin er hafin í American Idol, 
þar sem tíu allra bestu söngvararnir 
syngja þar til einn stendur eftir. 

21.15 American Idol (27:43) 

22.00 Witness 

23.50 Goldplated (2:8) 

00.35 The Beat My Heart 
Skipped 

02.20 Murderball 

03.45 Popstar 

05.15 Fréttir 

10.25 Plus 10.55 Kvartersdoktorn 
11.25 Robbie Williams 12.25 
Skattkammarplaneten 14.00 Handboll. 
Elitserien 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 
16.10 Regionala nyheter 16.15 Fråga 
doktorn 17.00 Ömheten, sorgen och 
lyckan 17.30 Rapport 17.55 Regionala 
nyheter 18.00 Det kungliga bröllopet 
19.00 Molinska skrönor 20.00 Criminal 
justice 21.00 Jakten på Julia 22.00 Goya‘s 
Ghosts 23.50 Dokument inifrån. Hon ville 
ju inte lyda! 

Logi Bergmann og Spurningakeppni fjölmiðlanna

HAFÐU STILLT Á BYLGJUNA Í PÁSKAFRÍINU!

Simmi og Jói laugardag kl. 9 – 12

Veistu hver ég var? með Sigga Hlö laugardag kl. 16

Sprengisandur kl. 10 – 12 á páskadagsmorgun

Páskagleði Hemma Gunn kl. 16 á páskadag

Úrslit í Spurningakeppni fjölmiðlanna með Loga 
Bergmann kl. 16 á annan í páskum.

Þess á milli frábær Bylgjutónlist með dagskrárgerðar-
fólki Bylgjunnar

Úrslitakeppnin er hafin í American 
Idol. Tíu bestu söngvararnir syngja 
til þrautar í kvöld, en einn þarf að 
kveðja drauminn um að verða 
næsta söngstjarna Bandaríkj-
anna. Þema kvöldsins er R&B 
tónlist. American Idol er sem fyrr 
langvinsælasti sjónvarpsþáttur 
í heimi og hefur koma Ellen 
DeGeneres í dómnefndina enn 
aukið á vinsældir þáttanna enda 
þykir hún fara á kostum.

STÖÐ 2 KL. 19.50

American Idol
Nýjasta stórvirkið frá náttúrufræði-
deild BBC. Í þættinum í kvöld verður 
fjallað um spendýr. Meðal efnis verð-
ur fílasnjáldra á flótta undan ráneðlu, 
hvítabirnir sem komast í hvalshræ 
og bardagi milli hnúfubakstarfa sem 
berjast um kú. 

    VIÐ MÆLUM MEÐ

Lífið
Sjónvarpið kl. 20:45> Jay Leno

„Pólitík er skemmtanabransi fyrir 
ljótt fólk.“ 
Leno hefur umsjón með 
spjallþætti sem sýndur er á 
Skjá einum mánudags- til 
fimmtudagskvöld. 

annar í páskum



FERMINGARGJAFIR
RAFMAGNAÐAR

TILBOÐ     109.990
FULLT VERÐ kr. 139.990

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, 
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

STOFNAÐ 1971 www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

TILBOÐ     54.990
FULLT VERÐ kr. 59.990

TILBOÐ     16.990
FULLT VERÐ kr. 22.990

TILBOÐ     19.990
FULLT VERÐ kr. 21.990

TILBOÐ     23.990
FULLT VERÐ kr. 29.990

2 HDMI

ACTIVE
VISION

VERÐ      79.990
FRÁBÆRT VERÐ

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

TILBOÐ     114.990
FULLT VERÐ kr. 129.990

Olympus FE26
MYNDAVÉL með 12 millj. punkta uppl., Face 
Detection, Autofocus, Contrast Detection, DSP 
hristivörn, 2.7" LCD skjá, 3x Optical og 4x Digital 
Zoom, 6.3 - 18.9mm linsu, hreyfimyndatöku með 
hljóði, USB, 19MB minni, rauf fyrir xD kort ofl.

FÆST Í 
2 LITUM

FÆST Í 
2 LITUM

JBL ONSTAGE MICRO
HÁTALARAR með innb. 30w magnara og fjarstýr-
ingu, iPod vöggu, Aux tengi fyrir MP3,CD ofl.

Philips MCM166
2x10w MÍKRÓSAMSTÆÐA með MP3 geislaspilara, 
útvarpi með stöðvaminnum, Dynamic Bass Boost, 
Digital Sound Control, klukku með vekjara og 
svefnrofa, heyrnartólstengi ofl.

United 19DD91HD
19" LCD BREIÐTJALD með innbyggðum DVD spilara, 
stafrænum móttakara (DVB-T), 1440x900 upplausn, 
Nicam Stereó, sjálfvirkri stöðvaleit, HDMI, Scart, S-Video 
& VGA (PC) tengjum. Tekur 12v og 220v straum.

United LED9022DVBT2
22" LCD BREIÐTJALD með stafrænum 
DVB-T móttakara, 1920x1080 upplausn, 
dýnamískri 15000:1 skerpu, 3D Comb filter, 
Nicam Stereó, HDMI, Scart, SPDIF Digital 
coaxial, VGA og heyrnartólstengi. 
Aðeins 2,5 sm á þykkt. 12 og 230 volt.

Toshiba 32AV605PG
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768p uppl, 
Active Vision, 18.000:1 skerpu, HD-Ready 720p, 
20w Stereó hljóðkerfi, 2 Scart, 2 HDMI, VGA, 
Component, Composite, heyrnatólstengi ofl.

Ath. iPod fylgir ekki.

Nikon D3000 KIT1855DX
Stafræn SLR með 10.2 millj. punkta uppl., 
DX myndflögu með Nikon EXPEED, ISO 
100 -1600, 3" LCD skjá, mjög skörpum 
11 svæða sjálfv. fókus, Active D-Lighting, 
skjámynd snýst, Stop-motion ofl.

M
P
3

Íslenskur leiðarvísir, Nikon 
School námskeið á íslensku, 
taska, 4GB minniskort og 
hreinsiklútur fylgir.

Tasco 168RB
FERÐASJÓNAUKI með 10x 
stækkun og 25mm glerjum.

VERÐ      4.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      8.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      8.990
FRÁBÆRT VERÐ

United RCD6408
FERÐATÆKI með útvarpi, geislaspilara, 
segulbandi og heyrnatólstengi.

10.2 DX

Intenso 3602550
Flottur 4GB Mp3 spilari með 7 klst. 
rafhlöðuendingu og USB 2.0. Heyrnartól fylgja. 
Hægt er að setja yfir 1000 lög á spilarann!

INTENSO

Aðeins 2.5sm þykkt

DVB-T
HDMI
VGA
LED

FULL
HD

ÖRÞUNNT LED
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN
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  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

10.05 OBS 10.10 Boxen 10.25 Shrek 
2 12.00 Gudstjeneste i DR Kirken 
12.45 Verdens vildeste o 13.20 Zorro 
- Den maskerede hævner 15.30 Bamses 
Lillebitte Billedbog 15.45 Humf 15.50 
Pjevs 16.00 F for Får 16.05 Pingvinerne fra 
Madagascar 16.30 TV Avisen med Sport 
og Vejret 17.00 OBS 17.05 Attenborough 
- koldblodigt eventyr 18.00 Arn 19.00 
TV Avisen 19.15 Die Another Day 21.20 
Desperado 22.55 Hercule 

18.00 Kokkalíf   
18.30 Heim og saman   
19.00 Alkemistinn   
19.30 Óli á Hrauni   
20.00 Hrafnaþing   
21.00 Græðlingur   
21.30 Birkir Jón   
22.00 Hrafnaþing   
23.00 Borgarlíf   
23.30 Grínland    

06.00 Pepsi MAX tónlist

09.55 7th Heaven  (9:22) (e)

10.35 7th Heaven  (10:22) (e)

11.15 7th Heaven  (11:22) (e)

12.00 Dr. Phil  (e)

12.45 Dr. Phil  (e)

13.30 America’s Funniest 
Home Videos  (20:50) (e)

13.55 Bróðir minn ljónshjarta  
(e)

15.25 America’s Funniest 
Home Videos  (21:50) (e)

15.50 Spjallið með Sölva   (e)

16.40 Innlit/ útlit  (10:10) (e)

17.10 Nýtt útlit  (5:11) (e)

18.00 Matarklúbburinn  (e)

18.30 The Office  (22:28) (e)

18.55 Parks & Recreation  (2:6) 
(e)

19.20 Girlfriends  (7:22) 

19.40 Fyndnar fjölskyldu-
myndir  (e)

20.05 Hringfarar  (3:3) Þriðji og 
síðasti hlutinn í nýrri íslenskri þátta-
röð. 

20.35 Top Gear  (6:7) Félagarn-
ir Jeremy Clarkson, Richard Ham-
mond og James May skoða allt 
sem viðkemur bílum.

21.30 Leverage  (11:15) Nate 
reynir að bjarga barnum þar sem 
pabbi hans var fastagestur í gamla 
daga. Æskuvinkona Nates erfði bar-
inn en er að missa hann í hendur 
okurlánara sem svífst einskis.

22.15 Californication  (2:12) 
Bandarísk þáttaröð með David Du-
chovny í aðalhlutverki. Hank hefur 
störf sem kennari en gengur of 
langt og kemur sér fljótt í vandræði.

22.50 House  (22:24) (e)

23.40 Saturday Night Live  
(13:24) (e)

00.30 Million Dollar Baby  (e)

02.45 Worlds Most Amazing 
Videos  (8:13) (e)

03.30 Jay Leno  (e)

04.15 Jay Leno  (e)

05.00 Pepsi MAX tónlist

10.40 Primeval  11.30 Primeval  12.20 
Doctor Who  13.05 Doctor Who  13.55 
Doctor Who  14.45 Doctor Who  15.30 
Doctor Who  16.15 Doctor Who  17.00 
Cranford  17.55 Doctor Who  18.40 
Torchwood  19.30 Benidorm  19.55 
Benidorm  20.20 Benidorm  20.45 
Benidorm  21.10 Benidorm  21.35 The 
Smoking Room  22.05 Ruddy Hell! It‘s 
Harry and Paul  22.30 Little Britain  
23.00 The Jonathan Ross Show  23.50 
My Family  

10.10 Herskapelige gjensyn 10.40 
Vinnarar og taparar 12.00 Hurra for 
Andersens! 13.25 Uteliggernes sang 
14.25 Herman 16.00 Herskapelige 
gjensyn 16.30 KuleJenter 17.00 
Sondagsrevyen 17.30 Påskenotter 17.45 
Folk 18.15 Ut i naturen 18.45 Ingen 
grenser 19.35 Miss Marple 21.05 Losning 
påskenotter 21.10 Kveldsnytt 21.25 Kaldt 
kapplop 22.15 Izzat 

08.00 Morgunstundin okkar 
 Húrra fyrir Kela!, Lítil prinsessa, Þak-
búarnir, Með afa í vasanum, Fínni 
kostur, Sígildar teiknimyndir, Finn-
bogi og Felix og Hanna Montana.

10.15 Sveitapiltsins draum-
ur  (e)

11.15 Skólahreysti 2010  (e)

12.00 Leiðin á HM  (e)

12.30 Nóbelsverðlaunin 2009 
 (Nobelpriset 2009 - Fred och ek-
onomi) (e)

13.05 Ama Dablam - Handan 
tómsins  (e)

14.10 Einungis fæðing  (e)

15.10 Sem á himnum  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Friðþjófur forvitni  (1:10)

17.55 Leirkarlinn með galdra-
hattinn  (5:6)

18.00 Stundin okkar 

18.30 Viðtalið  (Mohamed Nas-
heed) 

19.00 Fréttir

19.20 Veðurfréttir

19.25 Föst í Austen  (3:4) 

20.15 Síðasta ferðin  Ný heimild-
armynd þar sem Elín Hirst leitar for-
feðra sinna í Vesturheimi.

21.15 Glæpurinn II  (Forbrydel-
sen II) (7:10) Dönsk sakamála-
þáttaröð. 

22.15 Litli spörfuglinn  (La 
môme) Frönsk bíómynd frá 2007 
um ævi söngkonunnar Édith Piaf. 

00.30 Bragðarefur  (Ripley’s 
Game) Bandarísk bíómynd frá 
2002. Aðalhlutvrk: Ray Winstone, 
John Malkovich, Dougray Scott og 
Lena Headey. 

02.15 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

10.20 Det kungliga bröllopet 11.20 Året 
med norska kungafamiljen 12.20 De 
vilda svanarna 13.20 Sökandet efter den 
förbjudna symbolen 14.05 Kristus heliga 
lans 14.55 Jakten på Julia 15.55 Sportnytt 
16.00 Rapport 16.10 K-märkta ord 16.15 
Landet runt 17.00 Sverige! 17.30 Rapport 
17.45 AB Svenska ords klassiker 18.00 
Bubblan 18.30 Sportspegeln 19.00 
Livet på Laerkevej 19.45 Rapport 19.50 
Absolut beroende 20.20 Universums 
undergång 20.50 Criminal justice 21.50 
Andra Avenyn 22.35 Kvartersdoktorn 
23.05 Saltön 

07.30 F1: Malasía Bein útsend-
ing frá Formúlu 1 kappakstrinum.

10.15 F1: Við endamarkið 

10.45 Atvinnumennirnir okkar: 
Pétur Jóhann Sigfússon 

11.30 F1: Malasía Frá tímatök-
unni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn.

12.00 F1: Malasía Útsending frá 
Formúlu 1 kappakstrinum.

14.00 F1: Við endamarkið 

14.30 Meistaradeild Evrópu 
Endursýndur leikur.

16.10 Meistaramörk 

16.35 Meistaradeild Evrópu: 
Fréttaþáttur 

17.00 Boston - Cleveland Bein 
útsending frá leik í NBA körfuboltan-
um.

20.00 PGA Tour 2010 Bein út-
sending frá Shell Houston Open 
mótinu í golfi.

22.00 Racing - Real Madrid Frá 
leik í spænska boltanum. Leikurinn 
er sýndur beint á Sport 3 16.55.

23.40 F1: Við endamarkið 

16.20 The Doctors  Spjallþætt-
ir framleiddir af Opruh Winfrey þar 
sem fjórir læknar á ólíkum svið-
um veita aðgengilegar og gagnlegar 
upplýsingar um heilsufarsmál.

17.00 The Doctors 

17.45 The Doctors 

18.25 Seinfeld (21:24) 

18.45 Seinfeld (22:24) 

19.10 Seinfeld (23:24)

19.35 Seinfeld (24:24)

20.10 Ísland í dag - helgar-
úrval

20.35 Simmi & Jói og Ham-
borgarafabrikkan Raunveruleika-
þáttur með Simma og Jóa sem hafa 
nú söðlað um og ætla að opna veit-
ingastaðinn Hamborgarafabrikkuna. 
Við fáum að fylgja þeim eftir sem 
fluga á vegg, allt frá því þeir ákveða 
hvar staðurinn eigi að vera, ráða sér 
yfirkokk, gera matseðil og allt þar 
á milli.

21.05 Svínasúpan (5:8) Frábær-
ir grínþættir í leikstjórn Óskars Jón-
assonar.

21.30 John Adams (5:7) Þátta-
röð byggð á samnendri metsölubók 
og fjallar um John Adams, annan for-
seta Bandaríkjanna. Aðalhlutverk: 
Paul Giamatti og Lauru Linney.

22.35 John Adams (6:7) 

23.55 Supernatural (5:16) 

00.35 Seinfeld (21:24) 

01.00 Seinfeld (22:24) 

01.25 Seinfeld (23:24) 

01.50 Seinfeld (24:24)

02.25 Sjáðu 

02.50 Fréttir Stöðvar 2 

03.35 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

08.40 Mörk dagsins 

09.20 Bolton - Aston Villa Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

11.00 Sunderland - Totten-
ham Útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.

12.40 Premier League World 

13.10 Mörk dagsins 

13.50 Birmingham - Liverpool 
Bein útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni. Sport 3 14.55. Everton 
- West Ham

16.00 Season Highlights 

16.55 Everton - West Ham Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

18.40 Fulham - Wigan Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.20 Man. Utd. - Chelsea Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

22.00 Arsenal - Wolves Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

Rómantísk stórmynd með Hugh 
Jackman og Nicole Kidman í 
aðalhlutverkum. Myndin gerist á 
tímum seinni heimsstyrjaldarinnar 
og segir frá breskri hefðarfrú, Lady 
Ashley sem ferðast til Ástralíu til að 
leita uppi eiginmann sinn en verður 
ástfangin af kúreka. 

STÖÐ 2 KL. 20.55

Australia

> Marion Cotillard
„Ég lærði mikið á því að leika Piaf 
og naut hverrar mínútu. Persónu-
leiki hennar er svo stórkostlegur að 
það er ekki hægt að búa hann til. 
Það er aðeins hægt að reyna að 
líkja eftir honum. 
 Cotillard hlaut Óskarsverðlaun 
fyrir túlkun sína sem söngkon-
ana Édith Piaf í kvikmynd-
inni  Litli spörfuglinn sem 
Sjónvarpið sýnir í kvöld kl. 
22.15.

páskadagur

06.25 The Bucket List 

08.00 Prime 

10.00 10 Things I Hate About 
You 

12.00 Ástríkur á Ólympíuleik-
unum 

14.00 Prime 

16.00 10 Things I Hate About 
You 

18.00 Ástríkur á Ólympíuleik-
unum 

20.00 The Bucket List 

22.00 A Little Trip to Heaven 

00.00 Showtime 

02.00 Good Luck Chuck 

04.00 A Little Trip to Heaven 

06.00 Blades of Glory 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

07.55 Algjör Sveppi 

08.50 Barnatími Stöðvar 2 

10.25 Charlotte‘s Web Hugljúf 
kvikmynd fyrir alla fjölskylduna um 
litlu sveitastelpuna Furu sem kynnist 
köngulónni Karlottu sem vefur fegurri 
vefi en nokkur önnur.

12.00 Nágrannar

12.20 Nágrannar 

12.40 Nágrannar 

13.05 American Idol (24:43) 
Níunda þáttaröð þessa vinsæla 
skemmtiþáttar. .

14.30 American Idol (25:43)

15.20 Grey‘s Anatomy (15:24) 
Sjötta sería þessa vinsæla drama-
þáttar sem gerist á skurðstofu á 
Grace-spítalans í Seattle. Þar starfa 
ungir og bráðefnilegir skurðlæknar en 
flókið einkalíf þeirra á það til að gera 
starfið ennþá erfiðara.

16.10 Gosi Fyrri hluti vandaðrar 
framhaldsmyndar í tveimur hlutum 
sem byggir á hinni sígildu sögu Car-
los Collodi um spýtustrákinn Gosa 
og ævintýri sem hann lendir í eftir að 
skapari hans gefur honum líf. Seinni 
hlutinn er á dagskrá annan í páskum.

17.45 Oprah Skemmtilegur þátt-
ur með vinsælustu spjallþáttadrottn-
ingu heims.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.55 Fraiser (11:24) Sígildir og 
margverðlaunaðir gamanþættir um 
útvarpsmanninn Dr. Frasier Crane.

19.20 Sjálfstætt fólk Gestur Jóns 
Ársæls er séra Pétur Þorsteinsson, 
prestur Óháðasafnaðarins í Reykjavík.

20.00 Réttur (4:6) Önnur serían 
af íslenskum spennuþætti sem gerist 
í heimi lagaflækja og glæpa. 

20.50 Australia Rómantísk stór-
mynd með Hugh Jackman og Nicole 
Kidman í aðalhlutverkum. 

23.30 Elizabeth: The Gold-
en Age   Óskarsverðlaunamynd um 
seinni hluta stjórnartíð Elísabetu 
fyrstu Englandsdrottningar. Aðalhlut-
verk: Cate Blanchett, Clive Owen, 
Samantha Morton og Geoffrey Rush.

01.25 NCIS (13:25) 

02.10 Out of Sight

04.10 Oprah 

04.55 Réttur (4:6) 

05.45 Fréttir 

Önnur serían af íslenskum spennu-
þætti sem gerist í heimi lagaflækja 
og glæpa. Söguhetjurnar eru þrír 
lögmenn sem starfa á 
lögmannsstofunni Lög og 
réttur og er Logi Trausta-
son þar fremstur meðal 
jafningja. Í þættinum í 
kvöld dregur til tíðinda 
í ástarmálum Loga 
þegar hin fagra 
Helena kemur 
inn í líf hans og 
málin taka heldur 
betur nýja stefnu 
í leitinni að 
morðingja Kára.

    VIÐ MÆLUM MEÐ

Réttur
Stöð 2 kl. 20.00

3 Edduverðlaun
Leikkona ársins í aðalhlutverki – Kristbjörg Kjeld

Tónlist ársins – Hilmar örn hilmarsson

Leikmynd ársins – árni páll jóhannsson

„Gunnar og Kristbjörg eru á 
heimsmælikvarða“ 
– Herra Ólafur Ragnar Grímsson, 

Ísland í dag, Stöð 2

„Kristbjörg sýnir stjörnuleik...myndin 

er fyndin og hlý. Ég gef henni fullt hús, 
fimm stjörnur.“ 
– Hulda G. Geirsdóttir, 

Poppland, Rás 2

„Persónusköpun og leikur eru 

framúrskarandi, sjónræn umgjörð 

frábær og sagan áhugaverð.“ 
– Hjördís Stefánsdóttir, MBL

„Vel heppnuð og grátbrosleg, frábærlega 

leikin og mjög „Friðriks Þórsleg“.
– Dr. Gunni, Fréttablaðið

„Svona á að gera þetta, leggja 

sjálfan sig undir og bingó, Frikki er 

kominn til baka.“ 
– Erpur Eyvindarson, DV

„Hárfínn húmorinn kemst vel til skila.“ 

– Hilmar Karlsson, Frjáls verslun

f Ekki missa af Mömmu Gógó í Háskólabíói!  f
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STÖÐ 2

18.00 Hrafnaþing  19.00 Borgar-
líf  19.30 Grínland  20.00 Hrafnaþing   
21.00 Græðlingur  21.30 Tryggvi Þór á 
Alþing  22.00 Kokkalíf  22.30 Heim og 
saman  23.00 Alkemistinn  23.30 Óli 
á Hrauni   

06.00 Pepsi MAX tónlist

09.40 7th Heaven  (7:22) (e)

10.20 7th Heaven  (8:22) (e)

11.05 Dr. Phil  (e)

12.30 Dr. Phil  (e)

13.10 America’s Funniest Home Vid-
eos  (22:50) (e)

13.35 Lína Langsokkur  (e)

15.05 Still Standing  (17:20) (e)

15.25 What I Like About You  (e)

15.40 Britain’s Next Top Model  (e)

16.35 90210  (13:22) (e)

17.20 Top Gear  (5:7) (e)

18.15 Girlfriends  (6:22) 

18.35 Game Tíví  (10:17) (e)

19.05 Accidentally on Purpose  (e)

19.30 Björk - Voltaic Live in Paris 
 Upptaka frá tónleikum Bjarkar Guðmunds-
dóttur sem fram fóru í Olympiu-tónleika-
höllinni í París í júní 2008. 

20.45 Hringfarar  (2:3) Ný, íslensk þátta-
röð í þremur hlutum. 

21.15 Saturday Night Live  (13:24) Grín-
þáttur sem hefur kitlað hláturtaugar áhorf-
enda í meira en þrjá áratugi. 

22.05 The Pianist  Verðlaunamynd frá 
árinu 2002. Pólski píanóleikarinn Wladyslaw 
Szpilman horfði á eftir fjölskyldu sinni færða 
í fangabúðir Þjóðverja en tókst sjálfum að 
sleppa og mátti hafa sig allan við að lifa 
af við hræðilegar aðstæður. Adrien Brody 
hlaut Óskarsverðlaun fyrir aðalhlutverkið og 
sömuleiðis Roman Polanski fyrir leikstjórn. 

00.35 Victoria’s Secret Fashion Show 
2009  (e)

01.25 Spjallið með Sölva  (7:14) (e)

02.15 Premier League Poker  (e)

03.55 Girlfriends  (5:22) (e)

04.15 Jay Leno  (e)

05.00 Jay Leno  (e)

05.45 Pepsi MAX tónlist

07.45 F1: Malasía Bein útsending frá 
tímatökunni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn.

09.20 Arnold Palmer Invitational 

10.10 Inside the PGA Tour 2010 

10.35 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. 

11.30 F1: föstudagur Hitað upp fyrir 
komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum. 

12.00 F1: Malasía Útsending frá tímatök-
unni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn.

13.35 Meistaradeild Evrópu Endursýnd-
ur leikur.

15.15 Meistaramörk Allir leikir kvöldsins í 
Meistaradeild Evrópu skoðaðir. 

15.40 Benfica - Liverpool Útsending frá 
leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

17.20 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki 
helgarinnar í spænska boltanum. 

17.50 Barcelona - Atl. Bilbao Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum.

19.50 Wladimir Klitschko - Eddie 
Chambers Útsending frá bardaga Wladimir 
Klitschko og Eddie Chambers.

21.35 Ultimate Fighter - Sería 10

22.25 Barcelona - Atl. Bilbao Útsend-
ing frá leik í spænska boltanum.

08.45 Premier League World 

09.15 PL Classic Matches: Man Unit-
ed - Chelsea, 1999 

09.45 PL Classic Matches: Chelsea - 
Man Utd, 1999 

10.15 PL Classic Matches: Manchester 
Utd - Chelsea, 2000 

10.45 Premier League Preview 2009/10 

11.15 Man. Utd. - Chelsea Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. 

13.45 Arsenal - Wolves Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3. 
Sunderland - Tottenham Sport 4. Bolton - 
Aston Villa Sport 5. Stoke - Hull Sport 6. Port-
smouth - Blackburn

16.15 Burnley - Man. City Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Mörk dagsins 

19.10 Leikur dagsins 

20.55 Mörk dagsins 

21.35 Mörk dagsins 

22.15 Mörk dagsins 

22.55 Mörk dagsins 

23.35 Mörk dagsins 

> Björk Guðmundsdóttir
„Ég sé ekki eftir því að hafa 
stofnað þessar hljómsveitir sem 
enginn skildi nokkuð í þegar ég 
var 16 ára frekar en að vera í 
einhverju U2-coverbandi, eins 
og þá tíðkaðist, og bíða eftir 
því að frægðin bankaði 
upp á.“ 
Í kvöld kl. 19.30 sýnir 
Skjár einn upptöku frá 
tónleikum Bjarkar sem 
fóru fram í Olympiu-
tónleikahöllinni í París í 
júní 2008.

08.00 Morgunstundin okkar  Pálína, 
Teitur, Sögustund með Mömmu Marsi-
bil, Manni meistari, Paddi og Steinn, Tóti og 
Patti, Ólivía, Eþíópía, Elías Knár, Kobbi gegn 
kisa, Millý og Mollý og Hrúturinn Hreinn.

10.20 Dansað á fákspori  (e)

10.50 Leiðarljós  (e)

11.35 Leiðarljós  (e)

12.20 Við elskum Ellu   (e)

13.50 Landsleikur í handbolta  Bein út-
sending frá leik kvennaliða Íslands og Bret-
lands í Undankeppni EM. 

15.35 Freistingar  (e)

17.35 Táknmálsfréttir

17.45 Skíðalandsmót  Samantekt frá 
móti sem fram fór á Dalvík og Ólafsfirði.

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.20 Veðurfréttir

19.25 Lífsgleði njóttu  (Happy-Go-
Lucky) Bresk bíómynd frá 2008. Aðalhlut-
verk: Sally Hawkins, Alexis Zegerman og 
Eddie Marsan.

21.20 Michael Clayton  (Michael Clayt-
on) Bandarísk bíómynd frá 2007 um lög-
fræðing í New York sem vinnur við að 
bjarga fyrir horn vafasömum málum. Aðal-
hlutverk: George Clooney, Tom Wilkinson 
og Tilda Swinton. 

23.20 Bræðrabylta  Íslensk stuttmynd 
eftir Grím Hákonarson.  (e)

23.45 Barnaby ræður gátuna - Slæm-
ar fregnir  (Midsomer Murders: Bad Ti-
dings) (e)

01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

08.00 Algjör Sveppi 

09.20 Barnatími Stöðvar 2 

10.50 Grettir: bíómyndin Leikin bíó-
mynd um óforskammaðasta og uppátækja-
samasta kött sem um getur. Það er Bill 
Murray sem talar fyrir Gretti.

12.10 Bold and the Beautiful

12.30 Bold and the Beautiful 

12.50 Bold and the Beautiful 

13.15 Norbit  Bamanmynd með Eddie 
Murphy í aðalhlutverki. Norbit er fastur í 
óhamingjuríku hjónabandi sem foreldr-
ar hans ráðgerðu. Þegar fögur æskuvinkona 
hans snýr aftur í heimabæ þeirra verður 
hann ástfanginn af henni.

14.55 Leonard Cohen: I‘m Your Man 

16.45 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll heldur 
áfram mannlífsrannsóknum sínum og tekur 
hús á áhugaverðu fólki og kynnist því eins og 
honum einum er lagið. 

17.25 Simmi & Jói og Hamborgarafa-
brikkan Stórskemmtilegur raunveruleikaþátt-
ur með Simma og Jóa sem söðla nú um og 
ætla að opna veitingastaðinn Hamborgarafa-
brikkuna.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það 
heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að 
koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag 

19.29 Veður 

19.35 High School Musical 3: Sen-
ior Year Dans- og söngvamynd um ungl-
ingana söngelsku Troy og Gabriellu. Þú eru 
komin á lokaárið í framhaldsskóla og ákveða 
aðbúa til söngleik sem endurspeglar reynslu 
þeirra í skólanum og framtíðarvonir. 

21.25 Evan Almighty Sjálfstætt framhald 
af gamanmyndinni Bruce Almighty. Aðalhlut-
verk: Morgan Freeman og Steve Carell.

23.00 Die Hard 4: Live Free or Die 
Hard Spennandi hasarmynd um þrjóskasta 
og harðskeittasta lögreglumann kvikmynda-
sögunnar. John McClane er mættur í fjórða 
sinn og þarf nú að taka á öllu sem hann á 
til að berjast gegn hryðjuverkamönnum sem 
notfæra sér Netið til að lama öryggisvarnir 
Bandaríkjanna. 

01.15 The Constant Gardener 

03.20 Notes of a Scandal 

04.50 Sjálfstætt fólk 

05.25 Fréttir 

08.00 School for Scoundrels 

10.00 Nancy Drew 

12.00 Radio Days 

14.00 School for Scoundrels 

16.00 Nancy Drew 

18.00 Radio Days 

20.00 There‘s Something About Mary 
Gamanmynd um Ted Stroehmann sem á erf-
itt með að gleyma hinni þokkafullu Mary og 
ræður einkaspæjara til þess að hafa uppi á 
henni. 

22.00 Sex and the City 

00.20 Analyze This 

02.00 The Kite Runner 

04.05 Sex and the City 

21.30 John Adams 
  STÖÐ 2 EXTRA

20.00 There‘s Something 
About Mary   STÖÐ 2 BÍÓ

19.35 High School Musical 3: 
Senior Year   STÖÐ 2

19.25 Lífsgleði njóttu 
  SJÓNVARPIÐ

11.15 Man. Utd. – Chelsea, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

▼

▼

▼

Undarlegur söfnuður er Samband ungra sjálfstæðismanna. Nýjasta 
uppátæki þeirra má sjá á stuttu myndskeiði á Youtube, þar sem þeir 
skopast að fjölmiðlafrumvarpi Katrínar Jakobsdóttur með upploginni 
dagskrá á RÚVi framtíðarinnar.

Engum dylst að höfundum grínsins fellur þessi gervidagskrá afar 
illa í geð. Fyrst á að sýna króatíska heimildarmynd frá 1973 um 
tónskáldið Arnold Schönberg, síðan finnska sjónvarps-
þáttaröð um svanga ekkju sem þarf að sjá fyrir fimm 
börnum á tímum vetrarstríðsins, og loks heimildar-
mynd um skoðanakúgun í Bandaríkjunum á tímum 
Josephs McCarthy. Fyrir þetta þarf að fórna Aðþrengdum 
eiginkonum, sem lög heimila ekki lengur sýningar á.

Gott og vel. Í fyrsta lagi er ljóst að það væri 
mikið þjóðþrifaverk að banna með lögum 
sýningar á útvötnuðu eiginkonunum við Blá-
regnsslóð í sjónvarpi allra landsmanna (segir 

maður sem horfði á alla fyrstu þáttaröðina og hafði lúmskt gaman af 
á köflum – en ekki lengur).

Hitt er líka ljóst að margir tækju fagnandi þeirri dagskrá sem grín-
istarnir í SUS boða. Að því leyti fellur brandarinn marflatur.

En ekkert af framantöldu gerir myndskeiðið jafnbjánalegt og það 
í raun er. Því að það sem sker og stingur helst í skynfæri hugsandi 

manna er að boðskapur sem þessi skuli berast úr þessari átt. 
Í áraraðir hafa ungir sjálfstæðismenn nefnilega haldið því að 

þjóðinni að a) Ríkisútvarpið sé vondur sósíalismi og það beri 
að leggja niður og b) sjái einhver ástæðu til að hlífa Ríkisútvarp-

inu skuli það þá hunskast af samkeppnismarkaði hið fyrsta, láta af 
auglýsingasölu og kaupum á bandarísku vinsældaefni.

Ég var því líklega ekki sá eini sem hnyklaði brýnnar yfir 
þeirri umhyggju fyrir RÚV, og einkum amerísku afþreying-
arefni þess, sem birtist í hinni mislukkuðu sovétádeilu. En 

svona gerist víst þegar menn gleyma að hugsa.

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON FYLGIST MEÐ SUS-URUM GLEYMA EIGIN STEFNU

Ó nei, engar Aðþrengdar eiginkonur!
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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

10.30 My Family 11.00 Only Fools and Horses 
11.50 Only Fools and Horses 12.40 Only Fools 
and Horses 13.30 The Green Green Grass 14.00 
The Green Green Grass 14.30 The Green Green 
Grass 15.00 The Green Green Grass 15.30 The 
Green Green Grass 16.00 The Green Green Grass 
16.30 Only Fools and Horses 17.20 Only Fools 
and Horses 18.10 Only Fools and Horses 19.00 
Spooks 19.50 Torchwood 20.40 Holby Blue 21.30 
My Family 22.00 Two Pints of Lager and a Packet 
of Crisps 22.30 The Jonathan Ross Show 23.20 
The Smoking Room 23.50 Ruddy Hell! It‘s Harry 
and Paul

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.25 Stuart 
Little 2 11.40 Ingen er fuldkommen 13.40 Deeds 
15.10 For sondagen 15.20 Held og Lotto 15.30 
Carsten og Gittes Vennevilla 15.50 Sallies historier 
16.00 F for Får 16.05 Pingvinerne fra Madagascar 
16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 
17.05 Shrek 2 18.35 Froken Nitouche 20.15 
Kriminalkommissær Barnaby 21.55 I nattens hede 

10.05 Herskapelige gjensyn 10.35 Ikke naken 
12.05 Norge rundt 12.40 Ingen grenser 13.30 
Buss til Italia 14.55 Leif Juster - 100 år, og ikke 
glemt 16.00 Herskapelige gjensyn 16.30 MGPjr 
2010. Overraskelsene 17.00 Lordagsrevyen 17.30 
Lotto-trekning 17.40 Påskenotter 17.55 Juster-galla 
19.05 Mordrommet 21.00 Kveldsnytt 22.20 Peter 
Jöback - live på Oscarsteatern 23.20 Desken 
23.50 Påske jukeboks m/chat 

10.55 Andra Avenyn 11.40 X-Games 12.25 
Saltön 13.25 Järnjätten 14.50 Så ska det låta 
15.50 Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00 
Rapport 16.10 K-märkta ord 16.15 Merlin 17.00 
Vid Vintergatans slut 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 
18.00 Jakten på Julia 19.00 Millennium 20.30 
Rapport 20.35 Criminal justice 21.35 Final Call 
23.10 Life on Mars 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Af englum
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir

12.45 Veðurfregnir
13.00 Ellismellir
14.00 Til allra átta
14.40 Smásaga: Tilgangur í 
lífinu
15.00 Elvis Presley húllum-hæ 
söngvarinn frægi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland

18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónar að nóni
20.00 Sagnaslóð
21.00 Passíusálmarnir og 
útvarpið
22.05 Veðurfregnir
22.10 Lestri Passíusálma lýkur
22.20 Hvað er að heyra?
23.15 Stefnumót
00.05 Næturtónar

16.05 Nágrannar 

16.25 Nágrannar 

16.45 Nágrannar 

17.10 Gilmore Girls (12:22) Lorelai Gil-
more er einstæð móðir sem býr í góðu yfir-
læti í smábænum Stars Hollow ásamt dóttur 
sinni Rory. Þar rekur hún gistiheimili og hugs-
ar vel um vini og vandamenn.

17.55 Ally McBeal (23:23) Í lokaþætti 
þessarar þáttaraðar reynir Ally að takast á við 
ástarsorgina, dansandi barnið birtist í sífellu 
með trylltan fugl og Billy kemur að handan 
með ráðleggingar.

18.40 E.R. (13:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

19.30 American Idol (24:43) Níunda 
þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar. Eins 
og kunnugt er þá er Paula Abdul horfin af 
braut en í hennar stað kemur Ellen DeGen-
eres sem mun aðstoða Simon Cowell, Randy 
Jackson og Köru DioGuardi.

20.50 American Idol (25:43) 

21.30 John Adams (3:7) Sjónvarpssería 
frá HBO sem byggð er á samnendri metsölu-
bók og fjallar um John Adams, annan forseta 
Bandaríkjanna. Aðalhlutverk: Paul Giamatti 
og Laura Linney.

22.40 John Adams (4:7) 

23.45 Sannleikurinn 

01.15 Gilmore Girls (12:22)

02.00 Ally McBeal (23:23) 

02.45 E.R. (13:22) 

03.30 Sjáðu 

03.55 Fréttir Stöðvar 2 

04.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Sjálfstætt framhald af gam-
anmyndinni Bruce Almighty. 
Hinn nýkjörni þingmaður Evan 
Baxter fær heimsókn frá guði 
skömmu eftir að hann  nær 
kjöri. Guð vill að hann smíði 
örkina stóru sem á að bjarga 
lífríkinu frá komandi stórflóði. 
Þrátt fyrir miklar efasemdir 
fólksins í kringum sig hefst 
þingmaðurinn handa við 
smíðina. Með aðalhlutverk 
fara Morgan Freeman og Steve 
Carell.

STÖÐ 2 KL. 21.25

Evan almigthy
Bandarísk bíómynd frá árinu 2007 með 
George Clooney í aðalhlutverki. Lög-
fræðingurinn Clayton tekur að sér mál 
sem félagi hans þurfti frá að hverfa eftir 
að hann brotnar niður undan álaginu. 
Clayton uppgötvar að ýmislegt hvílir á 
samvisku félagans og fer að óttast um 
sitt eigið líf. 

    VIÐ MÆLUM MEÐ 
Michael Clayton
Sjónarpið kl. 21.20

ÍSLANDS
KLUKKAN
EFTIR HALLDÓR LAXNESS  LEIKSTJÓRI BENEDIKT ERLINGSSON

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

FRUMSÝNING 22. APRÍL

„ÍSLAND ER GOTT LAND. EKKERT LAND STENDUR 
UNDIR JAFNMÖRGUM AUÐKÝFINGUM OG ÍSLAND.“

Þ J Ó Ð L E I K H Ú S I Ð 6 0  Á R A

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA!

Hringdu í síma 551 1200 eða smelltu þér á leikhusid.is
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

LÁRÉTT
2. hland, 6. persónufornafn, 8. 
skammst., 9. gogg, 11. tveir eins, 12. 
miklu, 14. digurmæli, 16. leita að, 17. 
sönghópur, 18. munda, 20. bókstafur, 
21. lap.

LÓÐRÉTT
1. stjórnarumdæmis, 3. ryk, 4. skáld-
saga, 5. dæling, 7. tilgátu, 10. yfirgaf, 
13. stormur, 15. fituskán, 16. sódi, 
19. bor.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. piss, 6. ég, 8. möo, 9. nef, 
11. gg, 12. stóru, 14. grobb, 16. gá, 17. 
kór, 18. ota, 20. ká, 21. sull. 

LÓÐRÉTT: 1. léns, 3. im, 4. sögubók, 
5. sog, 7. getgátu, 10. fór, 13. rok, 15. 
brák, 16. gos, 19. al. 

Dúóið Heima sem er búsett í Xiamen í Kína hefur 
sent frá sér myndband við lagið I Know You. Þar er 
þjóðerniskenndin í fyrirrúmi og yfirgangur Breta 
gagnvart Íslendingum vegna Icesave-málsins gagn-
rýndur. 

„Við sátum við tölvuna og vorum að horfa á BBC-
viðtalið við Ólaf Ragnar og sáum þá einnig sjón-
armið breskra fjölmiðla. Inngangurinn að við-
talinu var svo ósanngjarn gagnvart fallega landinu 
okkar og öllu fólkinu sem hafði ekkert að gera með 
þetta Icesave-mál,“ segir Elín Jónína Ólafsdóttir 
úr Heima. Hún hefur búið í fjögur ár í Kína ásamt 
manni sínum Rúnari Sigurbjörnssyni, hinum helm-
ingi dúósins. „Þetta vakti hjá okkur þvílíka þjóðern-
iskennd að við vorum næstum því eins og Amer-
íkanar allan þann dag. Eina leiðin til að tjá þær 
tilfinningar var að semja þetta lag sem við frum-
fluttum svo á tónleikum daginn eftir. Það var góð 
tilfinning.“

Aðspurð segir Elín að Kínverjar hafi góðan skiln-
ing á vanda Íslendinga. „Fréttir héðan af Íslandi 
bera allar þann keim að Kínverjum finnst að það sé 
verið að ráðast ansi hart að okkur varðandi Icesave 
og að það ætti að gefa okkur tíma til að átta okkur 
á stöðunni og leyfa okkur að finna sanngjarna leið 
til að borga þessar skuldir. Svo það má segja að það 

séu engir fordómar gagnvart Íslandi í Kína, einung-
is stuðningur,“ segir hún.

Lagið I Know You er tekið af plötunni The Long 
Road Home sem kom út í Kína síðasta haust. Platan 
hefur enn ekki verið gefin út á Íslandi. Hægt er að 
hlusta á plötuna og skoða nýja myndbandið á síðunni 
Heimaworld.com.  -fb

Íslensk þjóðerniskennd í Kína

„Þeir keyptu bara handritið. Eru 
þetta einhverjir peningar? Maður fær 
náttúrulega höfundarlaun en þetta 
veltur allt á því hvað verkið er sýnt 
lengi,“ segir Gísli Örn Garðarsson 
en Aurora-leikhúsið í San Fransisco 
hefur keypt leikgerð hans og Davids 
Farr að verki Kafka, Hamskiptunum, 
sem leikhópurinn Vesturport hefur 
sýnt úti um allan heim. Gísli segist 
lítið vita um leikhúsið en skilst að það 
sé hluti af hinum óháða geira í banda-
ríska leikhúsheiminum.

Og leikstjórinn og leikarinn segist 
ekki hafa hugmynd um hvernig leik-
húsið komst yfir þessa leikgerð. „Þeir 
voru búnir að liggja yfir einhverj-

um útgáfum af þessu verki og völdu 
okkur,“ segir Gísli en hann kemur 
ekkert nálægt þessari uppsetningu 
heldur mun leikhúsið bara notast við 
sína eigin leikstjóra og leikara.

Gísli er nýkominn heim frá kólumb-
ísku borginni Bogota þar sem Vest-
urport sýndi einmitt Hamskiptin á 
einni stærstu leikhússýningu heims. 
„Þetta var mjög sérstök lífsreynsla, 
þarna gengu miðar kaupum og sölum 
á svörtum markaði, lögreglumenn 
með vélbyssur á hverju götuhorni og 
sprengjuleit fyrir hverja sýningu. En 
það gekk allt rosalega vel hjá okkur 
og það var fullt á öllum sýningunum 
sex,“ segir Gísli og hrósaði þeim Vík-

ingi Kristjánssyni og Selmu Björns-
dóttur alveg sérstaklega en þau léku 
í þessari sýningu í fyrsta skipti. 
„Það mæddi mikið á þeim en 
þau stóðu sig alveg eins og 
hetjur.“ - fgg

Hamskiptin til San Francisco

KEYPT TIL AMERÍKU Hamskiptin 
eftir David Farr og Gísla Örn 
Garðarsson verður sett upp 

í Aurora-leikhúsinu í San 
Fransisco.

ÚR MYNDBANDINU Í myndbandinu við lagið I Know You er 
þjóðerniskennd þeirra Elínar og Rúnars í fyrirrúmi.

„Ég er farinn að viða að mér efni 
og draga saman staðreyndir sem 
gott er að hafa á hreinu áður en 
maður byrjar að taka viðtöl,“ segir 
Jónatan Garðarsson, sem skrifar 
ævisögu tónlistarmannsins Karls 
Sighvatssonar. Karl spilaði meðal 
annars með Trúbroti og Þursa-
flokknum, en lést sviplega í bíl-
slysi á Hellisheiði fjörutíu ára 
gamall árið 1991. 

„Það hefur eiginlega ekkert 
verið skrifað um Karl,“ segir Jón-
atan. „Hann var mjög ungur þegar 
hann byrjaði í tónlistinni. Var ekki 
nema 10 ára þegar hann stofnaði 
fyrstu hljómsveitina upp á Skaga. 
Svo var hann í hljómsveit í Reyk-
holti en fljótlega eftir að hann kom 
til Reykjavíkur var hann byrjað-
ur í böndum. Fyrst smá tíma í 
Tónum, þá í Dátum og svo stofn-
aði hann Flowers. Svo er sú saga 
þekkt hvernig hann fór yfir í Trú-
brot og svo úr og í bandið. Skóla-
gangan hjá honum var gloppótt. 
Hann fór í nám til Austurríkis og 
var þar í tæp tvö ár og svo löngu 
seinna í skóla í Berkeley í Kali-
forníu. Hann var svo starfandi 
sem organisti fyrir austan fjall 
þegar hann lést.“

Þeir Jónatan og Karl þekktust 
ágætlega. „Við áttum samskipti á 
ýmsum sviðum í gegnum tíðina. 
Þegar ég stofnaði Jazzvakningu 
með öðrum kom hann oft á djass-
kvöld og djammaði. Eftir að ég fór 
í plötuútgáfubransann tengdist ég 
honum og eins þegar ég starfaði 
sem blaðamaður. Ég myndi lýsa 
honum þannig að hann var snöggur 
að öllu. Hann var kvikur og ör og 
vinmargur, fór víða um og stopp-
aði yfirleitt stutt. Á föstudeginum 
áður en hann dó kom hann til mín 
á skrifstofuna. Ég var á fundi svo 
hann sagðist ætla að koma aftur á 
mánudaginn og ræða málin. Hann 
ætlaði að koma með einhverja hug-
mynd. Svo frétti ég bara af því á 
sunnudagskvöldinu að hann væri 
dáinn.“ 

Bókin um Karl Sighvatsson er 
fyrsta „rokkbókin“ sem heyrist 
af í ár. Í fyrra var mikil spreng-
ing í þessari tegund bókmennta 
þegar ævisögur um menn eins 
og Magnús Eiríksson og Vilhjálm 
Vilhjálmsson komu á markaðinn, 
auk bókarinnar 100 bestu plöt-

ur Íslandssögunnar, sem Jónatan 
skrifaði með Arnari Eggerti Thor-
oddsen. Það var fyrsta bókin sem 
Jónatan skrifaði, en hann hefur 
skrifað mikið um tónlist á plötu-
kápur og í dagblöð. Æskan gefur 
bókina um Karl út í haust.

 drgunni@frettablaðið.is

JÓNATAN GARÐARSON:  SKRIFAR ÆVISÖGU KARLS SIGHVATSSONAR

Hann var snöggur að öllu

KVIKUR OG ÖR 
OG VINMARGUR
Jónatan Garðarsson 
skrifar ævisögu Karls 
Sighvatssonar, sem á að 
koma út í haust.

Opið í IÐU um helgina.
Laugardag 9-22, mánudag 2. í páskum 10-22, lokað páskadag.

Sígild fermingargjöf 

Viku-
tilboð

7.950

5.990,-

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

  1  Edda verður flugfreyja í sumar.

 2 Plata Jónsa heitir Go.

 3 Aron Bergmann.

„Ég elska að fá hroll yfir Klovn. 
Svo jafna ég mig með þáttunum 
hans David Attenboroughs.“

Atli Þór Albertsson leikari.

Tom Selleck-mottukeppnin var 
haldin á Boston í byrjun vikunnar 
eins og lesendur Fréttablaðsins 
ættu að vita. Aron Bergmann var 
sigurvegari kvöldsins eftir harða 
keppni við nokkra vel hærða 
karlmenn. Það var þétt setinn 
bekkurinn á Boston og í áhorf-
endahópnum voru meðal annars 
nokkrir útlendingar sem virtust 
hálf hissa á þessari undarlegu 
samkomu. Meðal þeirra var Chris 
Harrison sem er kynnir í Bachel-
orette-þáttunum en eins og 
Fréttablaðið hefur sagt 
frá standa nú yfir tökur 
á þeim hér á landi. 
Harrison lét lítið fyrir 
sér fara en þeir sem 
gáfu sig á tal við hann 
sögðu að hann hefði 
virst vera hálf 
hissa á því hvað 
fáir könnuðust 
við sig.

Það rekur hver gleðifréttin 
aðra hjá Halldóru Rut 
Bjarnadóttur þessa 
dagana. Hún gengur 
nú með fyrsta barn 
sitt og Víkings 
Kristjánssonar 
leikara og í vikunni 
fékk hún þær 
fréttir að hún hafi 
fengið inngöngu 
í leiklistardeild 
Listaháskólans. 

Daníel Bjarnason, sem nýverið 
hlaut Íslensku tónlistarverðlaunin 
sem höfundur ársins, fær góða 
dóma fyrir plötu sína Processions 
á tónlistarsíðunni Drowned In 
Sound. Platan fær 8 af 10 mögu-
legum í einkunn þar sem Daníel 
er hrósað fyrir að vera blátt áfram 

í tónlistarsköpun sinni 
og eiga auðvelt með að 
koma hlustandanum 
á óvart. Sannarlega 

góðar fréttir fyrir 
þennan efnilega 

tónlistar-
mann. 

 - hdm, fb
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Óli Stef til Færeyja?
Á færeysku vefsíðunni Portalin var 
sagt frá því að íslenski landsliðsfyr-
irliðinn Ólafur Stefánsson hefði 
ákveðið að spila nokkra leiki með 
liðinu Kyndli í úrslitum færeysku 
deildarkeppninnar. Samkvæmt 
vefsíðunni átti Ólafur að vera í fríi 
frá þýsku deildarkeppninni, þar 
sem hann spilar með Rhein-Neck-
ar Löwen, til 24. apríl. Löwen og 
Kyndill hefðu komist að samkomu-
lagi um að Ólafur yrði leigður til 
Færeyja í eina viku þar sem hann 
myndi leika með síðarnefnda liðinu 
gegn Neistanum í úrslitakeppninni 
auk þess sem hann myndi standa 
fyrir handboltanámskeiði fyrir börn. 
Samkvæmt Portalnum 
átti fyrsti leikur Ólafs 
með Kyndli að vera í 
fyrradag og má alveg 
gera ráð fyrir að 
nokkrir stuðnings-
menn liðsins hafi 
orðið fyrir von-
brigðum þegar 
þeir áttuðu sig 
á því að um 
aprílgabb var 
að ræða.  

Hrókeringar hjá VG
Þó nokkrar hrókeringar hafa átt sér 
stað síðustu vikur á milli ráðuneyta 
sem Vinstri grænir fara með. Í lok 
janúar var tilkynnt að Elías Jón 
Guðjónsson hefði látið af störfum 
sem upplýsingafulltrúi fjármála-
ráðuneytisins og hefði verið ráðinn 
sem aðstoðarmaður Katrínar 
Jakobsdóttur menntamálaráðherra. 
Þá hefur Andrés Ingi Jónsson, sem 
starfaði í forföllum sem upplýsinga-
fulltrúi í umhverfisráðuneyti Svand-
ísar Svavarsdóttur, fært sig um set 
og verið ráðinn sem sérfræðingur í 

heilbrigðisráðuneytinu. 
Báðir eiga Elías 
Jón og Andrés 
það sameiginlegt 
að hafa starfað 
í ungliðastarfi 
Vinstri grænna. 

  - kh

1 Vélsleði fór ofan í sprungu

2 Ekið á mann á 
Vesturlandsvegi - mikil hálka 
á höfuðborgarsvæðinu

3 Fasteignarisi gjaldþrota vegna 
láns frá Kaupþingi

4 Tvö útskrifuð af gjörgæslu 
eftir flugslys

5 Réðst á hraðbanka
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