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Draumaheimili 
fagurkeranna

Linda Ben og eiginmaður hennar 
byggðu draumahús fjölskyld

unnar í Mosfellsbæ.  ➛ 34

Talaði alltaf  
fyrir fegurðinni

Guðjón Samúelsson lifði fyrir 
starf sitt og sá borgina fyrir sér 
sem heilsteypt listaverk.  ➛ 30

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ósýnilegt barn í 
geðheilbrigðiskerfi

Mín upplifun 
hefur alltaf 
verið að það  
sé hægt að  
kippa undan  
mér fótunum  
hvenær sem er.

Sigurlaug Jónsdóttir upp
lifði sig sem ósýnilegt barn 
í geðheilbrigðiskerfi sem 
sinnti veikri móður hennar. 
Tíu ára gömul gisti hún fyrst 
á geðdeild því að það átti að 
gera móður hennar gott að 
hafa hana hjá sér.  ➛24

Syndir með 
steinbítum 

Erlendur Bogason kafar reglu
lega með steinbítnum Stefáni sem 

hann segir farinn að þekkja sig.  
➛ 32

stafrænn mánudagur
besti.mánudagur.í.heimi.

10% - 30%
afsláttur

Aðeins á elko.is

Mán. 30.11



Mér finnst að fólk 
sé að halda meira í 

hlutina og kaupa meiri gæði 
sem endast lengur.

Daníel Már Magnússon, skósmiður

Brimbrettakappi á Seltjarnarnesi

Óveðrið í gær setti ekki stórt strik í reikninginn fyrir þennan brimbrettakappa við Norðurströnd á Seltjarnarnesi. Brimið við raðhúsagötuna er 
talsvert, nánast svipað og við Eiðsgranda þar sem hjólreiðamaður varð nánast fyrir öldu í haust. Brimbrettakappinn, sem mun vera frá Ástralíu, 
náði að renna smá, hvarf svo inn í ólgandi brimið og skolaði svo á land. Þegar hann gafst upp var hann f ljótur inn í bíl. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

SVARTUR 
FÖSTUDAGUR

30% 
AFSLÁTTUR AF  ÖLLUM 
VÖRUM ALLA HELGINA

KÓÐI Í VEFVERSLUN:  
SVARTUR

   SMÁRATORGI   KRINGLAN   GLERÁRTORGI   LINDESIGN.IS  

VIÐSKIPTI „Það er allt vitlaust að 
gera,“ segir Daníel Már Magnússon, 
skósmiður og eigandi Þráins skóara 
á Grettisgötu. Fimm vikna bið er 
nú eftir að koma skóm í viðgerð hjá 
Daníel og hefur biðin aldrei verið 
lengri frá því hann hóf störf fyrir 
fimm árum.

Hluti ástæðunnar fyrir biðinni 
er að hann þurfti að fara í sóttkví í 
tvær vikur og því enginn að vinna á 
meðan. „Þá væri ég líklega búinn að 
vinna þetta eitthvað niður.“

Daníel hefur ýmsar grunsemdir 
um hvers vegna það sé svona mikil 
ásókn í skóviðgerðir núna, en skó-
smiðir sem hann hefur rætt við 
kannast við svipaða ásókn í við-
gerðir. „Auðvitað grunar mann 
að þetta sé vegna þess að fólk eyði 
meiri tíma heima hjá sér og sé 
minna að ferðast. Það fer mikið í 
gönguferðir og svoleiðis. Þetta er 
örugglega líka vegna þess að fólki 
leiðist,“ segir hann.

„Ég hef verið að ræða við iðn-
aðarmenn, það er allt vitlaust að 
gera hjá f lísurum og smiðum. Þeir 
eru margir bókaðir marga mánuði 
fram í tímann. Fólk er bara að hanga 
heima. Fer að skoða parketið, f lís-
arnar og skóna sína.“

Daníel segir að mikið sé um 
gönguskó, sérstaklega í sumar.

Þá er einnig minna um sam-
keppni. „Frá því að ég byrjaði á 
þessu fyrir fimm árum hefur einni 
skóvinnustofu verið lokað á ári. 
Flestar vegna þess að fólk er að fara 
á eftirlaun.“ Sjálfur er hann 29 ára 
og telur að mögulega sé hann yngsti 
skósmiður landsins. Þráinn skóari, 
sem þjálfaði Daníel, er sjálfur hætt-
ur og seldi Daníel reksturinn.

Daníel, sem stoppar ekki að vinna 
á meðan hann talar, reiknar með 
að hann nái að gera við fimmtíu 

til sextíu pör á dag. „Þú getur rétt 
ímyndað þér hvað það eru mörg 
pör inni á skrifstofu sem fólk á eftir 
að sækja.“ Hann tekur fram að þó að 
biðin sé að meðaltali fimm vikur sé 
hann duglegur að redda fólki sem 
þarf skóna fyrr og þá á kostnað 
þeirra sem þurfa skóna ekki fyrr en 
á næsta ári.

Það var á tímabili útlit fyrir að 
neyslumynstur þjóðarinnar hefði 
breyst svo mikið að skósmiðir væru 
að deyja út. „Þráinn sagði mér að 
hlutirnir hefðu verið mjög svartir 
rétt áður en ég byrjaði að vinna 

hérna.“ Mögulega spilar aukin 
umhverfisvitund inn í viðsnún-
inginn. „Þegar það var farið að tala 
mikið um umhverfisvitund þá kom 
smá sprengja. Mér finnst að fólk sé 
að halda meira í hlutina og kaupa 
meiri gæði sem endast lengur.“

Nefnir hann sem dæmi erlendan 
ferðamann sem kom til hans fyrir 
nokkru. „Skórnir sem hann var með 
voru frá 1978, keyptir í Minnesota. 
Hann hafði ekki tölu á hvað hann 
var búinn að sóla þá oft, en það 
var ekki ein rifa í leðrinu. Þeir voru 
reyndar vel mettaðir af olíu.“

Daníel vinnur einn við að gera 
við skó í versluninni, en hann 
hefur aðstoð við afgreiðslu og fleira. 
Vinnudagarnir eru langir. „Ég opna 
hálf níu, er oftast kominn fyrr. Svo 
loka ég sex og fer heim til að hugsa 
um börnin. Síðan kem ég aftur á 
kvöldin ef ég get, ég þarf líklega að 
auka það ef ég á að ná öllu fyrir jól.“
arib@frettabladid.is

Aldrei jafn mikið að 
gera hjá Þráni skóara
Fimm vikna bið er eftir skópari hjá Þráni skóara á Grettisgötu. Daníel skó-
smiður telur líklegt að fólki leiðist heima og spái því meira í skóna sína. 

Daníel tók við versluninni af læriföður sínum, Þráni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SAMFÉLAG Kaupfélag Skagfirðinga 
hefur gefið fólki í neyð 40 þúsund 
matargjafir. Ásgerður Jóna Flosa-
dóttir, formaður Fjölskylduhjálpar 
Íslands, segir gjöfina skipta sköpum 
í jólahaldi og starfsemi Fjölskyldu-
hjálparinnar. Matargjafirnar verði 
fleiri og veglegri.

Hún segir mikla neyð ríkja í 
íslensku samfélagi og að strax séu 
farnar að berast umsóknir um 
aðstoð fyrir jólin. „Það er alltaf 
mikið um umsóknir fyrir jólin en 
það er sérstaklega mikið núna,“ segir 
Ásgerður.

Hún segir fólk sem búi við neyð 
ekki þurfa að skammast sín. „Nú 

eru ekki raðir hjá okkur 
vegna breytts verklags 
heldur sækir fólk um 

á fjolskylduhjalp. is, 
síðan fær viðkom-

andi sms með 
tímasetningu og 
dagsetningu til 
að sækja mat-

inn.“ – bdj

Fleiri og veglegri 
matargjafir í ár

COVID-19 Tuttugu greindust innan-
lands með COVID-19 í fyrradag, 
þar af voru ellefu ekki í sóttkví. Í 
gær voru 176 manns með virkt smit 
hér á landi. Þá voru 528 í sóttkví 
og fjölgaði þeim um 82 milli daga. 
Nýgengi smits síðustu fjórtán daga 
hækkar milli daga, en daginn á 
undan greindust ellefu með smit, 
þar af átta utan sóttkvíar.

Núverandi samkomutakmark-
anir gilda til 2. desember. 

Katrín Jakobsdóttir forsætis-
ráðherra sagði á fundi í Ráðherra-
bústaðnum í gær að Svandís Svav-
arsdóttir heilbrigðisráðherra myndi 
meta stöðuna yfir helgina áður en 
næsta ákvörðun verður tekin. 

Heilbrigðisráðherra hefur stað-
fest reglugerð um forgangsröðun í 
bólusetningu. Ísland hefur tryggt 
sér aðgang að fleiri en einu bóluefni. 
Skilgreindir eru tíu forgangshópar. 
Í fyrsta verður starfsfólk bráða- og 
gjörgæsludeilda spítala. Fólk yfir 60 
ára er í sjötta forgangshópnum. – ilk

Metur stöðuna 
yfir helgina

SVEITARSTJÓRNARMÁL Minnkandi 
skatttekjur og aukinn rekstrarkostn-
aður til að mæta COVID-19 faraldr-
inum hefur víða neikvæð áhrif á 
afkomu sveitarfélaga.

Í Mosfellsbæ er halli um 567 millj-
ónir króna, segir í tilkynningu frá 
bænum að gjaldskrá verði hækkuð 
hóf lega í samræmi við Lífskjara-
samninginn. Á Akureyri er búist við 
eins milljarðs króna rekstrarhalla. 
Þar stendur til að hækka gjaldskrá 
um 2,5 prósent auk þess sem hag-
rætt verði um 2,5 prósent. Í Kópavogi 
verður 575 milljóna halli, skattar 
verða lækkaðir en sorphirðugjald 
mun hækka.

Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborg-
ar verður ekki opinberuð fyrr en á 
borgarstjórnarfundi á þriðjudag.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins 
í borgarráði hefur lagt fram breyt-
ingatillögu á borgarstjórnarfundi  
um frestun gjaldskrárhækkana. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins má búast við hækkunum 
á sorphirðugjöldum, meðal annars 
muni verð á 120 lítra tunnu hækka 
um 36 prósent eða rúmar 5 þúsund 
krónur. – ab

Víða hækkun  
á gjaldskrám

Ásgerður 
Jóna 

1,2
milljarða halli verður á 
rekstri Hafnarfjarðar.
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Gerðu 
góð kaup

RENAULT CLIO

MINI COOPER SE

RENAULT KOLEOSDACIA DUSTER

NISSAN X-TRAIL

LISTAVERÐ: 3.650.000 kr.

LISTAVERÐ: 5.430.000 kr.

LISTAVERÐ: 7.650.000 kr.LISTAVERÐ: 4.450.000 kr.

LISTAVERÐ: 7.290.000 kr.

Intens 115 hö., beinskiptur, dísil

sjálfskiptur, 100% rafmagn

Intens 190 hö., dísil, sjálfskiptur, 4WDComfort, bensín, beinskiptur, 4WD

Acenta+, dísil, sjálfskiptur

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

4X44X4

4X4

NÍU KJARABÍLAR Á SANNKÖLLUÐU 
KJARAVERÐI Í DAG!

SVARTUR
LAUGARDAGUR

Í DAG

OPIÐ FRÁ 12–16
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NISSAN LEAF

RENAULT KANGOO NISSAN e-NV200

LISTAVERÐ: 4.890.000 kr.

LISTAVERÐ: 3.690.000 kr. LISTAVERÐ: 5.650.000 kr.

Acenta 40kWh, sjálfskiptur, 100% rafmagn

Express, bensín, sjálfskiptur 40kWh, 5 sæta, sjálfskiptur, 100% rafmagn

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

SUBARU FORESTER

LISTAVERÐ: 7.390.000 kr.

eBOXER Hybrid, sjálfskiptur, 4WD FJÓRHJÓLA
DRIFINN

4X4

KJARAVERÐKJARAVERÐ

KJARAVERÐ

KJARAVERÐ
KJARAVERÐ

KJARAVERÐ

6.950.000 kr.3.990.000 kr.

KJARAVERÐ
6.590.000 kr.

3.150.000 kr.

4.980.000 kr.4.590.000 kr.

KJARAVERÐ
2.990.000 kr.

4.990.000 kr.

KJARAVERÐ
6.690.000 kr.



Það sem okkur 
svíður mest er að 

við fáum ekki haldbær rök 
fyrir þessum íþyngjandi 
ákvörðunum um að við 
þurfum að loka.

BJÓÐUM UPP Á  
35” - 40” BREYTINGARPAKKA

FRÁ BREYTINGARVERKSTÆÐI ÍSBAND

EIGUM FLESTAR GERÐIR TIL 
AFHENDINGAR STRAX

 ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

RAM 3500

BÍLL Á MYND RAM 3500 LARAMIE SPORT MEGACAB MEÐ  35” BREYTINGU

VERÐ FRÁ 7.547.906 KR. ÁN VSK. 
9.359.403 KR. M/VSK. 

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

NÝ SENDING! LONGHORN ÚTGÁFA NÚ FÁANLEG

4,1
milljarði króna verður bætt við 

rekstur Landspítalans  
á næsta ári.

73
börn, 18 mánaða og eldri, voru 
á biðlista eftir leikskólaplássi í 
Reykjavík í byrjun mánaðarins.

60
ótímabær dauðsföll verða á 

Íslandi ár hvert vegna svifryks-
mengunar að mati EEA.

655
tilkynningar um heimilisofbeldi 
hafa borist Lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu það sem af er ári.

18
börn undir lögaldri hafa 

gengið í hjónaband á Íslandi 
frá árinu 1998.

TÖLUR VIKUNNAR  22.11.2020 TIL 27.11.2020

Andrés Ingi Jónsson
þingmaður utan f lokka
hefur lagt til að 
hámarkshraði 
í þéttbýli verði 
lækkaður niður 
í 30 kílómetra 
á klukkustund. 
Andrés segir að 
markmiðið sé að 
leiðrétta þá villu að grunnhraði í 
þéttbýli eigi að vera 50 kílómetrar 
á klukkustund þegar 30 kílómetra 
há markshraði sé miklu öruggari 
fyrir alla vegfarendur. „Byggðin 
er jú fyrir fólkið,“ segir hann á 
Twitter.

Sara Björk Gunnarsdóttir 
landsliðskona í knattspyrnu
skoraði tvö 
mörk í 3-1 sigri 
Íslands gegn Sló-
vakíu í vikunni 
og tryggði þar 
með annað sæti 
íslenska liðsins 
í riðli sínum 
fyrir undankeppni EM 2022. Það 
ræðst í lokaumferðinni hvort það 
dugi Íslandi fyrir farseðli í loka-
keppni mótsins en með mörk-
unum tveimur er Sara Björk orðin 
fimmta markahæsta landsliðs-
konan í sögunni með 22 mörk.

Mette Frederiksen
 forsætisráðherra Danmerkur
heimsótti 
minkaræktanda 
sem missti lífs-
viðurværi sitt á 
dögunum þegar 
ríkisstjórn Dan-
merkur ákvað 
að aflífa skyldi 
alla minka landsins eftir að nýtt 
af brigði af kórónaveirunni fannst 
þeim. Um sex þúsund manns 
vinna við minkarækt í Danmörku 
sem skilar landinu hátt í fimm 
milljörðum danskra króna á ári.

Þrjú í fréttum  
Hámörk, 
tvö mörk og 
Danmörk

COVID -19 Líkamsræktarstöðvar 
landsins hafa nú verið lokaðar í á 
fjórða mánuð síðan í mars og alls 
óvíst hvort þeim verði gert heimilt 
að opna þann 2. desember næst-
komandi þegar nýjar sóttvarna-
reglur taka gildi. Þórólfur Guðna-
son sóttvarnalæknir hafði boðað 
vissar af léttingar í þeim tillögum 
sem hann hafði þegar lagt fram til 
heilbrigðisráðherra en í ljósi aukins 
smits í samfélagsleginu myndi hann 
endurskoða tillögurnar.

Elín Jónsdóttir, einn af eigendum 
heilsu- og líkamsræktarstöðvarinn-
ar Grandi101, segir að forsvarsmenn 
minni líkamsræktarstöðva séu 
orðnir langþreyttir á samskiptaleysi 
við yfirvöld. „Það sem okkur svíður 
mest er að við fáum ekki hald-
bær rök fyrir þessum íþyngjandi 
ákvörðunum um að við þurfum að 
loka. Það er ekki horft til aðstæðna 
á hverri stöð fyrir sig og engin sam-
skipti eru milli rekstraraðila og yfir-
valda. Við fáum bara upplýsingarn-
ar úr fjölmiðlum,“ segir Elín.

Hún segir mörg dæmi þess að 
reglur yfirvalda haldi ekki vatni 
og beri þess merki að þær séu ekki 
vel ígrundaðar. „Besta dæmið er að 
öllum líkamsræktarstöðvum var 
gert að loka eftir hópsmitið stóra 
í hnefaleikafélagi á höfuðborgar-
svæðinu. Félagið sjálft var þó skil-
greint sem íþróttafélag og hefði 
getað haldið starfseminni áfram 
að óbreyttu ef forsvarsmennirnir 
hefðu ekki ákveðið sjálfir að loka,“ 
segir Elín. Þá séu dæmi þess að lík-
amsræktarstöðvar séu lokaðar en 
í sama húsi séu hóptímar sjúkra-
þjálfara sem séu í lagi.

Hún segir að minni líkamsrækt-
arstöðvar hafi passað sóttvarnir 

afar vel og samkvæmt hennar bestu 
vitund sé ekkert hópsmit hægt að 
rekja til slíkra stöðva. „Það voru 
dæmi þess að smitaðir einstakl-
ingar mættu óafvitandi á æfingar 
en smituðu engan því svo vel var 
hugað að sótthreinsun og fjarlægð 
milli þeirra sem æfðu,“ segir Elín.

Hún segir að gerðar séu mun 
meiri sóttvarnakröfur til líkams-
ræktarstöðva en til annarra fyrir-
tækja þar sem hópamyndun á sér 
stað. „Margar líkamsræktarstöðv-
ar, sérstaklega þær minni, hafa getu 
til passa upp á að ítrustu sóttvarna 
sé gætt en þrátt fyrir það hafa allar 

stöðvar verið settar í lás. Þá eru úti-
æfingar á vegum stöðvanna einnig 
bannaðar,“ segir Elín.

Hún bendir á að undanfarnar 
vikur hafi birst viðamiklar rann-
sóknir erlendis þar sem niður-
stöðurnar voru á þá leið að sára-
litlar líkur væru á að smitast af 
COVID-19 á líkamsræktarstöðv-
um. Annars vegar var um að ræða 
greiningu gagna frá 62 milljónum 
líkamsræktarheimsókna í 14 Evr-
ópulöndum sem bentu til þess að 
487 hefðu smitast í öllum þessum 
gríðarlega fjölda heimsókna. Hins 
vegar var um að ræða nýlega, 

norska rannsókn þar sem fylgst var 
með tveimur tæplega 1.900 manna 
hópum í tvær vikur, annar hópur-
inn stundaði æfingar í fimm líkams-
ræktarstöðvum í Osló en hinn ekki. 
„Niðurstaðan var eitt smit í æfinga-
hópnum sem rekja mátti til vinnu-
staðar þess smitaða,“ segir Elín.

Hún segir að erlendis, meðal ann-
ars í Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð 
og Hollandi, taki stjórnvöld tillit til 
mikilvægis hreyfingar fyrir líkam-
lega og ekki síður andlega heilsu. 
„Í þessum löndum eru stöðvarnar 
opnar. Það er mjög auðvelt að segja 
við fólk að fara bara út í göngutúr 
og nýta náttúruna en það er ein-
faldlega ekki hið sama og að mæta 
á æfingar. Margir þurfa á hvatningu 
þjálfara að halda og ekki síður að 
upplifa félagsskapinn þegar margir 
eru einangraðir og að upplifa erfiða 
tíma. Markviss hreyfing stuðlar að 
betri líkamlegri og andlegri heilsu 
og það er sjónarmið sem stjórnvöld 
ættu að taka tillit til,“ segir Elín.
bjornth@frettabladid.is

Rannsóknir ytra sýni litlar 
líkur á að smitast í ræktinni
Nýlegar, erlendar rannsóknir benda til þess að litlar líkur séu á kórónaveirusmiti meðal þeirra sem 
stunda líkamsræktarstöðvar. Eigandi segir að yfirvöld skorti fullnægjandi rök fyrir lokunum stöðva.

Elín er einn af eigendum stöðvarinnar Grandi101. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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TAKTU ÞÁTT Á OLIS.IS

Skemmtilegar, fisléttar og fræðandi spurningar um allt mögulegt sem tengist kvikmyndum. 

Keppendur leysa út þátttökuglaðninga á Olís-stöðvum um allt land og hjá SAM-bíóunum. 

Vinningar dregnir út vikulega. Glæsilegur aðalvinningur á Þorláksmessu.

GLEÐI, SPENNA OG GLAÐNINGAR Á AÐVENTUNNI

Vinur við veginnTAKTU ÞÁTT Á OLIS.IS

Eldsneytis-

úttektir

Veglegir vinningarí hverri viku
GLÁS 

AF GLAÐN-

INGUM

BÍÓMIÐI FYRIR EINN

Aðal-vinninguriPhone
12

SPENNANDI

BÍÓMYNDA-

ÞEMA

ÁSKRIFT 1 MÁN.

ÁSKRIFT 3 MÁN.



HEILBRIGÐISMÁL Farsóttastofnun 
Evrópu, ECDC, og Alþjóðaheilbrigð-
ismálastofnunin, WHO, kalla eftir 
frekari HIV-prófunum í Evrópu. 
Samkvæmt nýrri skýrslu greinast 
mjög margir seint í ferlinu, það er 75 
prósent greindust með AIDS eftir að 
hafa nýlega greinst með HIV.

Þetta þýðir að fólk hafi gengið 
með veiruna óafvitandi í nokkur 
ár, sem leiðir til f leiri smitaðra og 
seinkar lífsnauðsynlegri meðferð 
því ónæmiskerfið er þegar farið að 
veikjast. Mikill meirihluti, eða 80 
prósent tilfellanna, eru í Austur-
Evrópu.

„Þetta eru merki um að próf-
unarstefnan á svæðinu er ekki að 
virka sem skyldi til að greina HIV 
snemma,“ segir í yfirlýsingu stofn-
ananna. Andrea Ammon, forstjóri 
ECDC, sagði afar brýnt að greina 
HIV snemma og að ríki mættu ekki 
missa sjónar á boltanum þó að 
COVID-19 væri í gangi.

Einar Þór Jónsson, framkvæmda-
stjóri HIV Íslands, segir að enn 
komi það fyrir hér á landi að fólk 
greinist seint í sjúkdómsferlinu. En 
að greining, rakning og meðferð 
sé mun betri hér og í vesturhluta 
álfunnar en í austri. Það hafi mikið 
með hugarfar að gera.

„Í mörgum löndum Austur-Evr-
ópu er eins og HIV sé ekki beint 
viðurkennt og fólk ekki skimað með 
sama hætti og hér,“ segir Einar. Við-
horfið til samkynhneigðra karla og 
þeirra sem sprauta sig með fíkniefn-
um sé annað. Þá séu heilbrigðiskerf-
in ekki heldur jafn burðug og vestra. 
„Þarna ríkja oft afturhaldssöm gildi 
og ekki talað um samkynhneigð og 
kynlíf. Í Rússlandi til dæmis er fólk 
ekki að fara í próf nema það veikist.“

Alþjóðlegur baráttudagur gegn 
HIV og alnæmi er næstkomandi 
þriðjudag, 1 desember. „Fólk er enn 
þá að smitast af HIV og að deyja úr 
HIV,“ segir Einar. „Ólíkt COVID þá 

smitast HIV ekki við snertingar og 
dagleg samskipti en það er margfalt 
hættulegra.“

Frá 1983 hafa vel á sjötta hundrað 
manns greinst með HIV á Íslandi 
og margir eru látnir. Nokkuð hefur 
aukist á HIV-skránni undanfarin ár 
vegna fjölgunar innflytjenda, hæl-
isleitenda og erlendra námsmanna. 

Einar segir að í COVID-faraldrinum 
hafi margir erlendir með HIV ekki 
komist til sinna heimalanda til að fá 
lyfjaskammta og því leitað á göngu-
deild smitsjúkdóma hér á landi og 
verið skráðir í kjölfarið. Fjölgun 
skráninga þýði því ekki endilega 
fjölgun nýrra tilfella.

„Af og til koma upp tilvik hér 
þar sem nýgreindur einstaklingur 
er líklega búinn að vera með HIV í 
nokkur ár án þess að vita það,“ segir 
Einar, aðspurður um hvort kerfið 
hér sé alveg skothelt. „Í þessum 
litlu sprengjum hafa einstaklingar 
þá smitað út frá sér og þá er reynt 
að rekja það. En HIV er þó lítið smit-
andi sjúkdómur.“

Hvað forvarnaaðgerðir varðar þá 
nefnir Einar lyfið Prep, sem byrjað 
var að gefa á Landspítalanum árið 
2018. Einnig að fólk láti skima 
sig. „Samkynhneigðir karlar sem 
stunda kynlíf með mörgum, fólk 
sem sprautar sig í æð og fólk sem 
stundar vændi þarf að vera duglegt 
að láta fylgjast með sér,“ segir Einar.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Sérstaða Íslands er 
að stór hluti allra 

neysluvara er innfluttur.
Jukka Heinonen, prófessor við HÍ 

 Af og til koma upp 
tilvik hér þar sem 

nýgreindur einstaklingur er 
líklega búinn að vera með 
HIV í nokkur ár án þess að 
vita það.
Einar Þór Jónsson, 
framkvæmda-
stjóri HIV Íslands

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Lú
xe

m
bo

rg

Ba
nd

ar
ík

in

Ís
la

nd

Ás
tr

al
ía

Ka
na

da

Sv
is

s

Fi
nn

la
nd

H
ol

la
nd

Br
et

la
nd

D
an

m
ör

k

Þý
sk

al
an

d

N
or

eg
ur

Au
st

ur
rí

ki

Fr
ak

kl
an

d

Sp
án

n

Po
rt

úg
al

Sv
íþ

jó
ð

Rú
ss

la
nd

H
ei

m
sm

eð
al

ta
l

Kí
na

In
dl

an
d

✿  Neysludrifið kolefnisspor 
tonn CO₂ ígilda

n Losun á landsvísu 
n Losun heimila

I S O R T O Q

Stefán hreindýrabóndi

Svava Jónsdótt i r

Ævi Stefáns Hrafns Magnússonar er ævintýri líkust. 

Hann var alltaf í sveitinni fyrir vestan á sumrin. 

Hann vildi verða bóndi og á unglingsárunum hafði 

hann meiri áhuga á pólförum og landkönnuðum 

heldur en popptónlist. Hann fór til Grænlands 15 

ára gamall, hann útskrifaðist sem búfræðingur, vann 

við hreindýrasmölun hjá Sömum í Noregi, lærði 

hreindýrarækt í Svíþjóð, hann kenndi hreindýrarækt 

í Alaska og tók flugmannspróf í Kanada. Hann fór 

að vinna með grænlenska hreindýrabóndanum Ole 

og hóf samstarf við hann og hefur verið í rúm 30 ár 

hreindýrabóndi á jörðinni Isortoq á Suður-Grænlandi 

þar sem Grænlandsjökull er í næsta nágrenni. Þetta 

hafa verið áskoranir í gegnum árin. Stefán togaði mann 

og vélsleða með tengivagni með handaflinu upp úr 

ísilögðu vatni sem skemmdi á honum bakið. Hann skaut 

björn og sér eftir því. Loftslagsbreytingar hafa haft 

áhrif á reksturinn. Lax-á byggði í samvinnu við Stefán 

glæsilegar veiðibúðir á landinu sem hann hefur til 

umráða en veiðimenn víða að úr heiminum dvelja þar 

við hreindýraveiði og silungsveiði. S IMLA

I S
O

R
T

O
Q

S
te

fá
n

 h
re

in
d

ý
ra

b
ó

n
d

i
S

v
a

v
a

 J
ó

n
sd

ó
tt i r

Ævisaga Stefáns, 
hreindýrabónda á Grænlandi

vila.is

Þú færð jólakjólinn í VILA

Kjóll
10.990 kr.

Kjóll
8.990 kr.

Google Jólalakkrís 300x250, 336x280, 728x90, 300x600 og 320x100 - skil 26. nóv
Facebook / Instagram Jólalakkrís 1080x1350/2048x1072 - skil 27. nóv
Vefborðar Jólalakkrís 310x400 og 300x250 - skil 27. nóv
Morgunblaðið (3. des) Jólalakkrís - skil 2.des
Fréttablaðið (8. des, 15. des, 19. des) Jólalakkrís - skil 7. des

Greiningum á HIV 
hefur hrakað í Evrópu
Ný skýrsla ECDC og WHO sýnir marga Evrópubúa greinast seint í sjúkdóms-
ferlinu, sem fjölgar smituðum og seinkar nauðsynlegri meðferð. Framkvæmda-
stjóri HIV Íslands segir mikilvægt að fólk í áhættuhópum láti fylgjast með sér. 

Rauði borðinn er tákn baráttunnar gegn HIV og alnæmi. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

UMHVERFISMÁL Greining á neyslu-
drifnu kolefnisspori Íslendinga 
gefur til kynna að takmörkuð inni-
stæða sé fyrir grænni ímynd Íslands 
á alþjóðavísu. Þetta segir Jukka 
Heinonen, prófessor við Umhverf-
is- og byggingarverkfræðideild 
Háskóla Íslands, sem hefur rann-
sakað neyslutengda losun gróður-
húsalofttegunda frá árinu 2009.

Niðurstöðurnar benda til að 
þegar neysla Íslendinga á inn-
f luttum varningi er talin og ekki 
einungis horft til losunar sem á sér 
stað innanlands, sé losun Íslendinga 
áþekk þeim í Evrópusambands-
ríkjum, þrátt fyrir mikla notkun á 
endurnýjanlegum orkugjöfum.

Sé útblástur tengdur fjárfesting-
um, uppbyggingu og á vegum hins 
opinbera talinn með, sé losunin ein 
sú mesta í heiminum eða 22,5 tonn 
koldíoxíðsígilda á meðal Íslending.

Meginniðurstöður Jukka og 
félaga voru fyrst birtar árið 2017 en 
voru kynntar á dögunum í tilefni af 
Evrópskri nýtniviku. „Þessi niður-
staða er ekki mjög ólík því sem sést 
í öðrum velmegunarríkjum en sér-
staða Íslands er sú að mjög stór hluti 
allra neysluvara er innfluttur,“ segir 
Jukka, sem bætir við að með því 
útvisti Íslendingar stórum hluta 
losunar sinnar til annarra ríkja og 
ekki síður þróunarlanda.

Hann segir að stjórnvöld á Íslandi 
sem og víðast hvar annars staðar 
taki lítið mið af þessari tegund los-

unar í loftslagsáætlunum sínum. Sú 
nálgun litist af því að skuldbinding-
ar ríkja gagnvart Kýótó-bókuninni 
og Parísarsamkomulaginu taki 
einungis til losunar sem eigi sér stað 
innan landamæra þeirra.

„Það þýðir samt ekki að það 
eigi að líta alfarið fram hjá hinni 
losuninni heldur á að horfa á þetta 
saman.“ Mikilvægt sé að stjórnvöld 
hugi að því að breytingar á neyslu-
mynstri séu lofslagsmarkmiðum 
þeirra til framdráttar þó að sam-
drátturinn í losun eigi sér stað hér 
innanlands. eidur@frettabladid.is

Lítil innistæða fyrir grænni ímynd

Meira á frettabladid.is
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Snyrtivara

FINNUR ÞÚ HJÁ OKKUR



K JARAMÁL Mánaðarlaun tekju-
hæsta flugvirkjans hjá Landhelgis-
gæslu Íslands í fyrra námu rúmum 
2,5 milljónum króna.

Alþingi samþykkti í gærkvöldi 
lög sem  bundu enda á verkfall f lug-
virkja hjá Landhelgisgæslunni sem 
staðið hafði frá 5. nóvember. Ekki 
hafði náðst niðurstaða í viðræðum 
samninganefndar ríkisins og Flug-
virkjafélags Íslands fyrir hönd 
f lugvirkja hjá Gæslunni. Frá því á 
fimmtudag hefur engin björgunar-
þyrla stofnunarinnar verið starf-
hæf. Búast má við að ein þyrla verði 
orðin starfhæf í kvöld.

„Lægstu heildarlaun flugvirkja án 
launatengdra gjalda voru á síðasta 
ári 708.466 krónur per mánuð en 
þau næstlægstu voru 979.177 krónur 
per mánuð. Hæstu heildarlaunin 
voru 2.513.236 krónur per mánuð,“ 
segir í svari frá Landhelgisgæslunni. 
„Hafa skal í huga að nýráðnir f lug-
virkjar hafa gjarnan ekki full rétt-
indi en þegar fullum réttindum er 
náð, hækka launin nokkuð.“

Fram kom á vef Fréttablaðsins í 
gær að heildarlaun f lugvirkja hjá 
Landhelgisgæslunni á mánuði í 
fyrra námu 1.764.291 krónu. „Flug-
virkjar í áhöfnum (spilmenn) eru á 
bakvöktum og fá því álagsgreiðslur, 
yfirvinnugreiðslur og f leira sem 
hefur áhrif á laun þeirra til hækkun-
ar miðað við f lugvirkja sem starfa 
alla jafna einungis í dagvinnu,“ var 
útskýrt í svari til blaðsins. Grunn-
launin hafi að meðaltali verið 
855.756 krónur og verið á bilinu 
501.213 til 1.162.931 króna.

Guðmundur Úlfar Jónsson, for-
maður Flugvirkjafélags Íslands, 
sagðist í samtali við Fréttablaðið í 
gær hafa átt von á því að lög yrðu 
sett á verkfallið. „Það breytti því 
ekki að við höfðum í sjálfu sér enga 
kosti til að vinna með,“ undirstrik-
aði formaðurinn.

Guðmundur sagði hljóðið í f lug-
virkjum ekki gott. „Nú er lausnin 
eiginlega úr höndunum á okkur með 
þessu útspili ríkisstjórnarinnar og 
dómsmálaráðherra,“ sagði hann.

Í yfirlýsingu Flugvirkjafélags 
Íslands í gær segir að ríkið sé að 
reyna koma f lugvirkjum Land-
helgisgæslunnar úr félaginu. 

„Deilan snýst aðeins um eitt af 
hálfu ríkisins, það er að slíta teng-
ingu við þann samningsgrunn sem 
f lugvirkjar Landhelgisgæslunnar 
hafa við aðra samninga flugvirkja-
félagsins,“ segir yfirlýsingunni. „Þau 
stéttarfélög sem hafa þurft að lúta 
þessum brögðum ríkisvaldsins 
segja farir sínar ekki sléttar eins og 
fram hefur komið í máli Sjómanna-
félags Íslands, Félags vélstjóra og 
málmtæknimanna og Sjómanna- og 
Vélstjórafélags Grindavíkur.“  – gar

Þegar fullum 
réttindum er náð, 

hækka launin nokkuð.
Úr svari Landhelgisgæslunnar

Undir hatti samstarfs utanríkisráðuneytisins við íslensk félaga-
samtök í þróunarsamvinnu auglýsir ráðuneytið eftir umsóknum 
um styrki til kynningar- og fræðsluverkefna. 

Hafa félagasamtök þín áhuga á að leggja 
sitt af mörkum til að ná heimsmarkmiðum 
Sameinuðu þjóðanna?
Hlutverk styrkjanna er að vekja athygli á þróunarsamvinnu og 
hvetja almenning til að taka þátt í þróunarverkefnum. Samstarf 
fólks og félaga á ólíkum sviðum stuðlar að árangursríku starfi og 
styður heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 

Verkefnin eiga að vera framkvæmd á Íslandi og hafa alþjóðlega 
þróunarsamvinnu og heimsmarkmiðin að leiðarljósi.  
Til úthlutunar eru allt að 30 milljónir króna. Ekki eru skilgreindar 
hámarksupphæðir til einstakra verkefna. 

Umsókn skal send til utanríkisráðuneytisins í gegnum þjónustu-
gátt á ísland.is með rafrænu umsóknarferli. Hún verður meðal 
annars að lýsa með greinargóðum hætti markmiðum verkefnis, 
ásamt áætlun um framkvæmd, tíma og kostnað. 

Umsóknir þurfa að berast í gegnum umsóknarferli á ísland.is fyrir 
miðnætti mánudaginn 4. janúar 2021. 

Leiðbeiningar og upplýsingar varðandi umsóknir er að finna á 
www.utn.is/felagasamtok 

Óskir um nánari upplýsingar og frekari fyrirspurnir skal senda á 
netfangið felagasamtok.styrkir@utn.is 

Styrkir til kynningar- og  
fræðsluverkefna félagasamtaka 
í þróunarsamvinnu

Launahæsti flugvirkinn 
með 2,5 milljónir króna

Guðmundur 
Úlfar Jónsson
formaður Flug-
virkjafélags 
Íslands

Flugvirkjar eru ósáttir við verkfalls-
bannið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SAMFÉLAG Ólafur Hlynur Guðmars-
son, eitt mesta jólabarn landsins, 
birtist norskum sjónvarpsáhorf-
endum sem jólasveinninn í nýrri 
auglýsingu norska póstsins. Sést 
hann þeysa um Jökulsárlónið á sjó-
ketti og í stuttbuxum einum fata.

Norski pósturinn fól íslenskum 
aðila að taka atriðið upp en enginn 
á lista aukaleikara þótti passa í 
hlutverkið. Fannst Ólafur loks við 
einfalt myndagúggl. „Norðmenn-
irnir voru ekki lengi að samþykkja 
mig þar sem þeim fannst mér svipa 
til aðalleikarans og ekki skemmdi 
góða auglýsingu að ég hreinlega ætti 
jólabúð,“ segir Ólafur sem rekur 
búðina Heimilið og jólin á Selfossi.

Atriðið var tekið upp í þessum 
mánuði. Tóku upptökurnar fjóra 
klukkutíma en Ólafur sést í tvær 
sekúndur. „Þetta var ekki auðvelt 
út af kuldanum en fólkið hugsaði 
vel um mig og fór ég alltaf inn í 
heitan bíl á milli. Ég var svo kaldur 
í nokkra daga á eftir en ekki veikur.“

Ólafur er ánægður með útkom-
una og segir auglýsinguna vera að 
fá góð viðbrögð í Noregi. Mögulega 
sé þetta upphafið að stærri leik-
ferli. „Ég hef nú ekki leikið áður en 
það væri gaman að gera það aftur. 
Ég skráði mig á aukaleikaralista.“

Fyrir aðeins rúmu ári opnuðu 
Ólafur og kona hans Hanna Sigga 
Unnarsdóttir verslunina þar sem 
þau selja jólavörur, heimilisvörur og 

húsgögn. Fyrir skemmstu opnuðu 
þau útibú í Glæsibæ. Þau voru ekki 
smeyk við að opna nýja verslun í 
miðjum heimsfaraldri.

„Við höfum átt fínt ár og fólk er að 
gera sér ferð til að koma í verslunina 
okkar á Selfossi. Þannig að okkur 
fannst alveg upplagt að prófa að 
opna líka verslun í Reykjavík.“ 

Verslunin á Selfossi er þó enn 

hjartað. Þar stendur hann sjálfur 
við búðarborðið. „Okkur líður 
alveg gríðarlega vel á Selfossi og 
sjáum ekki að við séum að fara. Við 
erum með þrjár stelpur sem eru að 
komast inn í samfélagið þannig að 
það að flytja á Selfoss var frábært.“

Hvað jólin sjálf varðar segist 
Ólafur vonast til þess að fólk passi 
upp á sóttvarnir. Það yrði erfitt að 
geta ekki heimsótt vini og vanda-
menn um jólin.

„Jólin er tíminn til að gleðjast og 
fjölskylduboðin er tíminn til að 
taka utan um þann sem þú hefur 
ekki séð eða hitt lengi. Ef COVID 
á eftir að stríða okkur áfram um 
jólin þá þurfum við að vera dugleg 
að hringja eða taka myndfundi með 
þeim sem okkur þykir vænt um.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Á sjóketti á Jökulsárlóni
Selfysski verslunareigandinn Ólafur Hlynur Guðmarsson kom nýlega fram í 
auglýsingu norska póstsins sem jólasveinninn á stuttbuxum einum fata. 

Ólafur fer með hlutverk jólasveinsins í auglýsingunni. SKJÁSKOT/POSTEN

Ég var svo kaldur í 
nokkra daga á eftir 

en ekki veikur.
Ólafur Hlynur 
Guðmarsson 
verslunarmaður
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ríkið eigi að styrkja Þjóðkirkjuna 
eða önnur trú- og lífsskoðunarfélög. 
Rúmum 40 prósentum finnst að 
ríkið ætti ekki að styrkja kirkjuna 
eða önnur trú- og lífsskoðunar-
félög. Tæp 30 prósent vilja að ríkið 
styrki Þjóðkirkjuna meira en önnur 
trú- og lífsskoðunarfélög. Tæp 29 
prósent vilja að styrkurinn sé hlut-
fallslega jafn. Minna en eitt prósent 
vill að ríkið styrki eitthvað annað 
trúfélag en Þjóðkirkjuna hlutfalls-
lega meira en önnur.

Vekur athygli í samanburði við 
minnkandi trú að færri telja nú 
en árið 2015 að ríkið ætti ekki að 
styrkja nein trúfélög, en þá var hlut-
fallið 46 prósent.

Þegar kemur að stjórnmálaskoð-
unum eru stuðningsmenn Mið-
flokksins líklegastir til að vilja að 
ríkið styrki Þjóðkirkjuna meira en 
önnur trúfélög, eða 65 prósent. Þar 
á eftir koma stuðningsmenn Flokks 
fólksins, 52 prósent, Framsóknar-
flokksins, 49 prósent, Sjálfstæðis-
f lokksins, 43 prósent, og Vinstri 
grænna, 37 prósent.

Píratar eru líklegastir til að vilja 
að ríkið styrki ekki nein trúfélög, 
74,5 prósent. Þar á eftir koma stuðn-
ingsmenn Viðreisnar, rúm 50 pró-
sent, og Samfylkingarinnar, 35,6 
prósent.

Vilja frekar veraldlega sálgæslu
Þá er spurt ítarlega um sálgæslu, 
hvort sem það er á sjúkrahúsi, 
dvalarheimili eða í fangelsi. Þrír af 
hverjum fjórum hafa aldrei verið í 
aðstæðum þar sem boðið hafi verið 
upp á slíkt. Voru svörin nánast jöfn 
milli kynja og aldurs. Þegar kemur 
að því hvort fólk vilji þiggja kristi-
lega sálgæslu segjast 39 prósent vera 
líkleg eða mjög líkleg til að þiggja 
hana, 37 prósent telja það ólíklegt 
eða útilokað.

Þegar kemur að veraldlegri sál-
gæslu telja rúm 59 prósent sig vera 
líkleg eða mjög líkleg til að þiggja 
hana. Rúm 13 prósent telja það 
ólíklegt eða útilokað. Munurinn er 
í minna lagi á milli hópa, bæði trú-
aðir og ekki trúaðir eru líklegir til að 
þiggja veraldlega sálgæslu, þeir sem 
eru ekki trúaðir eru þó ólíklegir til 
að þiggja kristilega sálgæslu. 
arib@frettabladid.is

boðskap kristni. Þá segjast 12 pró-
sent þeirra sem játa kristna trú vera 
trúlaus en tilheyra kristinni hefð, 
til dæmis með því að sækja messu 
á stórhátíðum.

Ólík viðhorf aldurshópa
Samkvæmt Hagstofu Íslands eru 
231.112 Íslendingar skráðir í Þjóð-
kirkjuna, fækkun um meira en 11 
þúsund síðustu fimm ár, á sama 
tíma og landsmönnum hefur 
fjölgað um 35 þúsund. í dag eru um 
63,4 prósent skráð í Þjóðkirkjuna, 
fækkun úr 88,6 prósentum um alda-
mótin.

Í könnun Maskínu er spurt hversu 
mikla samleið fólk á með Þjóðkirkj-
unni, og breytast svörin lítið milli 
2015 og 2020. Alls telur 7,1 prósent 
sig eiga mikla samleið með kirkj-
unni og 18,4 prósent frekar mikla. 
25,7 prósent segjast eiga nokkra 
samleið. Tæp 29 prósent segjast eiga 
litla samleið með kirkjunni og tæp 
20 prósent enga. Niðurstöðurnar 
dreifast nánast eins á hópa og þegar 

spurt var um trú. Er það töluvert lík-
legra að fólk sem telur sig trúað eigi 
samleið með Þjóðkirkjunni, segjast 
þó meira en 15 prósent trúaðra eiga 
litla eða enga samleið með kirkj-
unni. Mest afgerandi niðurstaðan 
er sú er viðkemur aldri en aðeins 
0,8 prósent fólks á aldrinum 18 til 29 
ára finnst það eiga mjög mikla sam-
leið með Þjóðkirkjunni, 5,6 prósent 
telja sig hafa frekar mikla og 23,5 
prósent nokkra.

Meirihluti vill ríkisstyrki
Skoðanir á trú haldast að nokkru 
leyti í hendur við skoðanir á hvort 

Rúmlega þrír af hverjum 
tíu trúa á guð, Jesú og 
boðskap Biblíunnar.

✿ Trú fólks eftir því hvaða flokk það myndi kjósa til Alþingis
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SAMFÉLAG Rúmlega sex af hverjum 
tíu Íslendingum játa kristna trú, á 
sama tíma telja fjórir af hverjum 
tíu sig vera trúaða. Þetta er meðal 
þess sem kemur fram í ítarlegum 
niðurstöðum könnunar sem Mask-
ína gerði fyrir lífsskoðunarfyrir-
tækið Siðmennt fyrr á þessu ári og 
Fréttablaðið hefur fengið aðgang 
að. Kjarninn og Fréttablaðið hafa 
áður greint frá hluta niðurstaðn-
anna. Svipuð könnun var gerð 
árið 2015, þegar niðurstöðurnar 
eru bornar saman kemur í ljós að 
trúuðum fækkar á sama tíma og 
trúlausum fjölgar.

Könnunin var gerð dagana 16. til 
22. janúar 2020, 954 svöruðu. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Maskínu 
höfðu þátttakendur ekki vitneskju 
um á hvers vegum könnunin væri.

Inga Auðbjörg Straumland, for-
maður Siðmenntar, segir að til-
gangur könnunarinnar sé að fá 
skýra sýn á stöðu trúmála í land-
inu. „Þær tölur sem að við fáum 
frá hinu opinbera eru um hversu 
margir eru í Þjóðkirkjunni. Þessi 
könnun sýnir okkur að þær tölur 
segja ek kert um lífsskoðanir 
Íslendinga,“ segir Inga Auðbjörg. 
„Svo er reglulega spurt um skoðan-
ir fólks á aðskilnaði ríkis og kirkju, 
en aldrei dýpra í það. Við gerðum 
svipaða könnun fyrir fimm árum 
og þetta er framhald af henni.“

Könnunin samanstendur af 
fimmtán spurningum, þeim má 
svo skipta niður eftir kyni, aldri, 
búsetu, menntun, stjórnmálaskoð-
unum og f leiru.

Trúuðum fækkar úr 46,6 pró-
sentum árið 2015 niður í 41,6 pró-
sent í ár. Þá fjölgar þeim sem telja 
sig ekki trúaða úr tæpum 30 pró-
sentum í 36,1 prósent.

Þegar rýnt er í niðurstöðurnar 
sést að meira en helmingur fólks á 
aldrinum 18 til 39 ára segist ekki 
vera trúaður. Trú eykst svo með 
aldrinum. Þá er fólk með grunn-
skólamenntun líklegast til að telja 
sig trúað, eða rúm 53 prósent á 
móti tæpum 20 prósentum sem 
telur sig ekki trúað. Staðan snýst 
svo við þegar fólk er með fram-
haldsmenntun úr háskóla, þá telja 
tæp 30 prósent sig trúuð á móti 48 
prósentum sem telja sig ekki trúuð. 
Lítill munur er á niðurstöðunum 
þegar litið er til tekna. Þá eru 
konur líklegri til að vera trúaðri 
en karlar, 45 prósent á móti 38 
prósentum. 41 prósent karla telja 
sig ekki trúaða á móti 31 prósenti 
kvenna.

Trúlaus en játa kristna trú
Athygli vekur að hvort fólk telur sig 
trúað eða ekki helst ekki í hendur 
við hvort það játi kristna trú eða 
ekki. Alls játa 61,4 prósent kristna 
trú á móti tæpum 28 prósentum 
sem skilgreina sig sem trúleysingja. 
Dregið hefur saman með þessum 
hópum síðustu fimm ár. Árið 2015 
sögðust tæp 69 prósent játa kristna 
trú og 22,6 prósent vera trúlaus. 
7,6 prósent segjast trúa á annað og 
hefur þeim fjölgað lítillega síðustu 
ár.

Rúm 45 prósent fólks á aldrinum 
18 til 29 ára segjast játa kristna trú, 
svipaða tölu má sjá í aldurshópnum 
30 til 39 ára. Tekur það svo stökk 
upp í rúm 63 prósent hjá fólki á 
aldrinum 40 til 49 ára. Fer það svo 
upp í 75 prósent í aldurshópnum 
50 til 59 ára og upp í 82 prósent hjá 
fólki yfir sextugu.

Þegar skoðað er nánar hvað felst í 
því hvað gerir fólk kristið telja flest-
ir, eða 46,5 prósent að þeir séu ekki 
vissir um tilvist guðs en trúi á boð-
skap kristninnar og siðferði hennar. 
Tæp 31 prósent trúa á guð, Jesú, 
upprisu og eilíft líf, ásamt því að 
aðhyllast boðskap Biblíunnar. 10,7 
prósent trúa ekki á guð en aðhyllast 

Játum kristna trú þó minnihluti trúi
Sex af hverjum tíu Íslendingum játa kristna trú, á sama tíma segjast fjórir af hverjum tíu vera trúaðir. Fleiri myndu þiggja veraldlega 
sálgæslu en trúarlega. Mikið af upplýsingum um trú landsmanna má finna í niðurstöðum könnunar Maskínu sem gerð var á árinu.

Minnihluti telur sig eiga mikla samleið með Þjóðkirkjunni. 0,8 prósent yngra fólks telur sig eiga mjög mikla samleið með kirkjunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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KYNFERÐISBROT Málum sem varða 
st af rænt k y nferðisof beldi og 
barnaníð hefur fjölgað gríðarlega 
á borði lögreglu á síðustu árum. 
Lögregla segir rannsóknir hafa 
sýnt fram á að eitt af hverjum fimm 
börnum sendi nektarmyndir af 
sjálfum sér, sum hver ekki nema 
sjö ára gömul.

Þegar kemur að því að sækja 
einstaklinga til saka fyrir að dreifa 
ólöglegu efni á borð við nektar-
myndir af börnum og fullorðnum 
hefur hins vegar nánast ekkert 
breyst á síðustu áratugum. Engar 
greinar í hegningarlögum eru til 
þess fallnar að ná utan um stafræn 
brot og við blasa gapandi glufur 
milli ákvæða um hámarksrefsingu 
fyrir slík brot.

„Svona brot hafa í f lestum til-
vikum einungis haft alvarlegar 
af leiðingar fyrir þolendur, ekki 
gerendur,“ segir lögfræðingurinn 
María Rún Bjarnadóttir, höfundur 
nýs frumvarps um kynferðislega 
friðhelgi. Hámarksrefsing sé of lág 
og úrræði allt of fá.

Allt bæjarfélagið vissi
Rebekka Ellen þekkir það á eigin 
skinni en þegar hún var þrettán ára 
sendi hún nektarmyndir af sér á 
jafnaldra sinn í gegnum Snapchat. 
Skömmu síðar komst hún að því 
að drengurinn hafði deilt mynd-
unum með félögum sínum og frétt-
irnar voru ekki lengi að berast um 
litla bæjarfélagið þar sem hún var 
búsett. „Allir sem ég þekkti höfðu 
frétt af þessu, bæði innan skólans 
og utan,“ segir Rebekka.

Þremur árum síðar voru mynd-
irnar settar á klámsíðu og fengu 
foreldrar hennar þá fyrst veður af 
málinu. „Mín upplifun var að for-
eldrar mínir hafi verið síðastir til 
að vita þetta í bæjarfélaginu,“ segir 
Rebekka. Aðrir foreldrar í skól-
anum höfðu heyrt af málinu en 
ekkert sagt. „Þeir foreldrar hefðu 
átt að hafa samband við foreldra 
mína, skóla eða yfirvöld. Ef ég set 
mig í spor þrettán ára Rebekku þá 
finnst mér að einhver hefði átt að 
vera nógu fullorðinn til að koma 
mér til bjargar, en það gerðist ekki.“

Hún segir að slúður berist gjarn-
an síðast til þeirra sem það fjallar 
um, ekki síst í litlum bæjarfélögum. 
„Það var þannig í þessu tilviki og ég 
skil bara ekki að engum hafi dottið 
í hug að bregðast við.“

Ekkert hægt að gera
Þegar foreldrar Rebekku komust að 
því sem hafði verið að gerast hlaut 
Rebekka loks viðeigandi aðstoð hjá 
sálfræðingi og farið var með málið 
til lögreglu. Að lokinni skýrslu-
töku tók við margra mánaða bið. Á 
endanum komst lögregla að þeirri 
niðurstöðu að ekki yrði gefin út 
ákæra.

„Ég held að við höfum kært þá 
niðurstöðu tvisvar en það fór aldr-
ei neitt lengra og engin ákæra var 
gefin út,“ segir Rebekka alvarleg. 
„Það er rosalega erfitt að ná svona 
málum í gegn og í mínu tilviki var 
ekkert hægt að gera.“ Ekki hefur 
heldur tekist að ná myndunum af 
Rebekku niður.

Internetið gleymir engu
„Ég get eiginlega fullyrt að það sem 
fer í dreifingu á netið er ekki að fara 
þaðan,“ segir Bylgja Hrönn Baldurs-
dóttir, lögreglufulltrúi kynferðis-
brotadeildar. Það sé nánast alfarið 
í höndum þeirra sem hýsa vefsíð-
urnar þar sem myndirnar eru hvort 

lögreglu takist að hafa upp á þeim 
seku og geti tekið myndirnar niður.

Í þeim tilvikum sem allt gengur 
upp viðurkennir Bylgja að oftar en 
ekki endi málið þannig að mynd-
irnar skjóti upp kollinum annars 
staðar þar sem nýjar síður séu opn-
aðar jafnharðan og eldri síðunum 
er lokað.

Stöðug ógn
Hulda Hólmkelsdóttir segir tilfelli 
bestu vinkonu sinnar, Tinnu Ing-
ólfsdóttur heitinnar, vera dæmi 
um hversu lífseigar nektarmyndir 
séu þegar þær komast í dreifingu. 
Árið 2014 talaði Tinna í fyrsta skipti 
opinberlega um stafræna kynferðis-
of beldið sem hún hafði orðið fyrir. 
Mánuði síðar varð hún bráðkvödd 
á heimili sínu.

„Ég hef verið aðstandandi ein-
staklinga sem hafa orðið fyrir 
nauðgun en það hefur ekkert 
breytt lífi mínu jafn mikið og að 
vera aðstandandi Tinnu í gegnum 
það sem hún varð fyrir,“ útskýrir 
Hulda. „Stafrænt of beldi er stöðug 
ógn. Það er hvergi skjól frá því og 
einhver getur fyrirvaralaust rekist 
á þetta hvar og hvenær sem er og 
sent á þig.“ Þær nektarmyndir sem 
Tinna tók voru allar teknar áður en 
hún varð 15 ára gömul.

Vildu myndir eftir jarðarförina
Þessa tilfinningu upplifði Hulda 
sjálf eftir andlát Tinnu. „Það næsta 
sem ég get komist því að setja mig 
í fótspor hennar er þegar ég fékk 
ábendingu um að það væri ennþá 
verið að biðja um nektarmyndir 
af henni eftir að við vorum búin að 
jarða hana.“

Á þeim tímapunkti skildi hún 
það endanlega að eftirspurn eftir 
myndum af þessu tagi hverfi aldrei. 
„Þetta endar aldrei, ekki einu sinni 
eftir andlát. Það er of boðslega yfir-
þyrmandi tilfinning.“

Gapandi glufur í hegningarlögum
Þeir fáu sem hljóta dóm fyrir staf-
rænt kynferðisbrot eru yfirleitt 
dæmdir í þrjátíu daga skilorðs-
bundið fangelsi og til að greiða 
miskabætur í kringum 250 þúsund 
krónur að sögn Maríu Rúnar. „Ég er 
sannfærð um að slík refsing sé ekki 
til þess fallin til að breyta viðhorfi 
til þessara brota.“

Í lögunum sé kynferðisbrotum 
raðað eftir alvarleika þar sem 
nauðgun er efst og blygðunarsemis-
brot neðst. „Þegar vísað er til neðri 
skalans er að finna fjölmörg brot 
sem hafa gríðarlega langvarandi og 
þungbærar afleiðingar líkt og gerist 
með dreifingu á nektarmyndum.“

Lögin hafi hingað til ekki fjallað 
sérstaklega um stafrænt kyn-
ferðisof beldi en stuðst hafi verið 
við greinar um blygðunarsemi 

og barnaníð þess í stað. Miklu er 
ábótavant í þeim ákvæðum að mati 
Maríu.

Lögin skrifuð í kringum flassara
Í ákvæði 209. greinar hegningarlaga 
kemur fram að hámarksrefsing fyrir 
brot gegn blygðunarsemi sé fjögurra 
ára fangelsisvist. Hámarksrefsing, í 
grein 210a, fyrir að afla sér eða hafa 
í vörslu sinni efni sem sýnir börn á 
kynferðislegan hátt, er hins vegar 
helmingi lægri, eða aðeins tvö ár.

„Munurinn á refsiramma í þessum 
ákvæðum stenst enga skoðun og er 
beinlínis fáránlegur,“ segir María. 
„Þetta kemur til vegna þess að árið 
2007 var kynferðisaf brotakaflinn 
endurskoðaður en bara sá hluti 
kaflans sem snýr að brotum gegn 
einstaklingum.“ Ákvæði um blygð-
unarsemi er hins vegar flokkað með 
brot gegn almenningi frekar en ein-
staklingi.

„Þar var helst verið að huga að því 
að sækja karla sem voru að opna 
frakkana sína úti á götu til saka,“ 
segir María. „Orðalagið í þessum 
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ingarlög árið 1869 að mati Maríu. 
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ástæðum þess að það er nauðsyn-
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Tvö frumvörp eru nú til umræðu 
á Alþingi þar sem lagt er til að 
hækka refsiramma í umræddum 
greinum og laga ák væðin að 
nútíma samfélagi. 

Þolendur eltir út yfir gröf og dauða
Börn og fullorðnir sem hafa orðið fyrir barðinu á stafrænu kynferðisofbeldi og barnaníði gjalda fyrir það alla ævi. Fórnarlömb lýsa 
fyrirvaralausum fordómum frá heilu bæjarfélagi og að beðið væri um nektarmyndir af börnum eftir að þau höfðu verið jörðuð. 

Rebekka hefur reynt að kæra aðilann sem dreifði myndum af henni tvisvar án árangurs. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Svona brot hafa í 
flestum tilvikum 

einungis haft alvarlegar 
afleiðingar fyrir þolendur, 
ekki gerendur.

María Rún Bjarna-
dóttir, höfundur 
nýs frumvarps 
um kynferðislega 
friðhelgi

Kristlín Dís  
Ingilínardóttir
kristlin@frettabladid.is

Meira á frettabladid.is
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AF AUKAHLUTUM Í VEFVERSLUN

Nýr ID.3 er mættur! 
 Eigðu rafmagnaðan vetur

#NúGeturÞú

www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · Bílakjarninn Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

Alltaf heitur á morgnana - ef þú vilt! 
Nú er komið að ID.3 að hefja nýjan kafla – tímabil vistvænna ferðamáta. 
Rafmögnuð akstursafköst og tímamótahönnun. ID.3 fæst með tveimur rafhlöðustærðum 
sem gera drægnina frá allt að 420 km til allt að 550 km skv. WLTP. Nýr ID.3 endurspeglar 
óskir viðskiptavina í gæðum, þægindum, rými og tækni. Aðstoðarkerfin gera aksturinn 
öruggari, skemmtilegri og einfaldlega betri. Með appinu getur þú svo valið að fara inn í 
hlýjan bíl alla morgna. Framtíðin er reiðubúin og hún bíður þín. 

Við biðjum gesti að aðstoða okkur í að gæta sóttvarnareglna og virða 2 metra bilið á milli gesta.

Forbókaðu reynsluakstur á www.hekla.is/reynsluakstur

Veldu þinn uppáhalds ID.3 á 
www.hekla.is/volkswagensalur

ID.3 á Akureyri.

Verð frá 
5.190.000 kr.

www.hekla.is/vefverslun

LAUGARDAGUR



FRIDAY
BLACK EXTRA

AF VÖLDUM VÖRUM

 197.990 kr.   359.980 kr.  66.493 kr.   94.990 kr. 293.986 kr.   419.980 kr.

AFSLÁTTUR
30%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
30%
BLACK FRIDAY

EXTRA

CONNECT  
U-sófi úr áferðarmjúku Danny áklæði. Svartir viðarfætur. 
Tungu-/horneining færist ekki milli hliða og fæst sófinn því 
sem hægri og vinstri. Stærð: 311 x 205 x 88 cm

 247.493 kr. 
  329.990 kr.

 8.394 kr.   13.990 kr.

NELSON 
Borðstofustóll. Gyllt grind  
og ljósgrátt áklæði

 9.797 kr.   27.990 kr. 4.995 kr.   9.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
35%
BLACK FRIDAY

EXTRA

FIELDING  
Stílhreinn svefnsófi. Bak sófans er dregið fram og þá opnast 
stálgrind með fjaðrandi botni og þykkri 140×185 cm dýnu.  
Ljós eða dökkur tónn af gráu áklæði. Stærð: 195 x 105 x 65 cm 

 129.994 kr. 
  199.990 kr.

RIALTO  
Hámark þægindanna er að leggjast í Rialto sófann. Sófinn 
er úr sterku gráu áklæði. 3ja sæta: 203 x 102 x 107 cm

 195.993 kr.   
 279.990 kr.

 90.993 kr.   129.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%
BLACK FRIDAY

EXTRA

www.husgagnahollin.is
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WOODSTOCK 
Bakborð úr svörtum aski

JOY 
Hallanlegur, hægindastóll með 
snúningi og skammel
Rautt, svart eða hvítt leður.

AFSLÁTTUR
45%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
25%
BLACK FRIDAY

EXTRA

www.husgagnahollin.is  VIÐ SENDUM FRÍTT

AIR
Hægindastóll frá Conform með skem-
meli og stillanlegum höfuðpúða. Svart 
leður, stærð XL.

MEXICO 
Hægindastóll Mirage grænn

RIALTO
Rialto La-z-boy stóll í vönduðu áklæði, 
Stærð: 81 x 97 x 107 cm    

AFSLÁTTUR
30%
BLACK FRIDAY

EXTRA

EDE  
Ede 3ja sæta sófi í gráu áklæði. Armar eru í grennra lagi svo 
breiddin nýtist vel í sæti. Set- og bakpullur eru þéttar, mjög 
þykkar og þægilegar. Fætur eru úr bogadregnu, svörtu járni. 
Glæsileg, tímalaus hönnun. Stærð: 205 x 95 x 82 cm  

 97.993 kr. 
  139.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%
BLACK FRIDAY

EXTRA

 8.796 kr.    21.990 kr.

ERIS 
Borðstofustóll.  
Grá skel og grátt áklæði í setu.

AFSLÁTTUR
65%
BLACK FRIDAY

EXTRA
AFSLÁTTUR
50%
BLACK FRIDAY

EXTRA

LOUISE 
Borðstofustóll.  
Blátt, grænt og svart velúr áklæði

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

11 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

GILDIR ALLA HELGINA

 6.293 kr.   8.990 kr.

IVV  
SHAKE’N STIR
Útskorin glerglös í 
fjórum gerðum, 
4 stk af sömu gerð 
saman í pakka 

4 í setti

 4.193 kr.   5.990 kr.

CLARA JÓLATRÉ 
19 cm og 16 cm

 1.393 kr.  
 1.990 kr.

 1.743 kr.  
 2.490 kr.

AFSLÁTTUR
30%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
30%
BLACK FRIDAY

EXTRA

BROSTE  
HYACINT 
VASAR
Amber, grár 
og glær

AFSLÁTTUR
30%
BLACK FRIDAY

EXTRA
RIVERDALE GRANADA VASAR
Mokka og beige vasar í þremur stærðum 
30, 40 og 50 cm á hæð.

 7.892 kr.  
 18.990 kr.

 4.194 kr.  
 6.990 kr.

 7.794 kr.  
 12.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
30%ALLAR SMÁVÖRUR

ALLT AÐ

 4.893 kr.   6.990 kr.

VIDIVI 
BARENA 
KÖKUDISKUR
Kökudiskur í 
þrem stærðum 
með loki 
Ø21/ Ø28/ Ø35

 8.393 kr.  
 11.990 kr.

 4.893 kr.  
 6.990 kr.

 6.993 kr.  
 9.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%
BLACK FRIDAY

EXTRA
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Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir 

Talnafarg-
anið frá 
sóttvarna-
yfirvöldum 
ærir alla og 
fólk bíður 
milli vonar 
ótta eftir því 
hvernig 
staðan er um 
ellefuleytið 
hvern dag.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is

Þrátt fyrir mótþróa og gremju fráfarandi 
forseta Bandaríkjanna er ljóst að Joe 
Biden mun búa um sig og sína í Hvíta hús-
inu í janúar. Þetta er eitt af því sem veit á 
gott þegar horft er til ársins 2021.

Kosningabaráttan í Bandaríkjunum 
var sérkennileg. Tveir aldraðir menn börðust um 
hylli kjósenda og þrátt fyrir það hafa aldrei f leiri 
kjósendur greitt atkvæði. Út af fyrir sig er það 
ánægjulegt, en hefur líka orðið að þrætuepli. Fjöldi 
þeirra sem greiddu atkvæði utan kjörfundar réði 
mestu um þessa miklu kosningaþátttöku. Fráfarandi 
forseti hefur gert allt sitt, og jafnvel meira, til að 
tortryggja kosningafyrirkomulag í eigin landi og 
véfengt úrslitin.

Þetta er léttvæg gagnrýni frá sitjandi forseta, sem 
hafði allar forsendur til að koma reglum í þessu efni á 
þann veg sem honum þóknast. Gagnrýnin missir því 
marks og eftir situr sneypulegur Trump og ætti að 
fara að setja ofan í kassa.

Yfirstandandi ár mun rata á spjöld sögunnar. Ekki 
aðeins vegna þess að forsetinn var kosinn úr Hvíta 
húsinu, þótt það hafi gerst áður. Margs annars er að 
minnast. Hérlendis var síðastliðinn vetur harður og 
grimmur og náttúruöflin tóku dýrmæt mannslíf. 
Einhvern veginn tók eitt við af öðru og virtist engan 
enda taka, stórviðri og fár. Janúar og febrúar voru 
harðdrægir veðurfarslega, ekki síst vegna þess að 
ýmislegt hafði gengið á í þeim efnum undir lok ársins 
á undan.

Þá tók að bera á fréttum utan að um veiru sem 
virtist til alls líkleg. Framan af skelltu margir skolla-
eyrum við en áhyggjum annarra óx ásmegin. Svo 
hertist takturinn og undir lok febrúar virtist ljóst að 
kæmi að því að veiran næði landi hér. Það varð.

Smit greindist svo fyrst hér á landi fyrir einni með-
göngulengd síðan og þá hófst martröðin sem staðið 
hefur nær sleitulaust síðan. Enn sér ekki fyrir endann 
á því.

Talnafarganið frá sóttvarnayfirvöldum ærir alla og 
fólk bíður milli vonar ótta eftir því hvernig staðan er 
um ellefuleytið hvern dag. Bara það dugar til að æra 
óstöðugan.

Það sem mestu skiptir er hvernig stendur til að 
koma okkur út úr þessum aðstæðum nú þegar hillir 
undir bólusetningar. Þó að óvissa sé um þróun 
faraldursins, hlýtur að vera hægt að birta meginlínur 
um hvernig staðið verður að bólusetningu og hversu 
langan tíma áformað er að hún taki.

Svo er kosningavetur fram undan. Um hvað munu 
boðaðar kosningar að ári snúast?

Þær ættu að snúast um hvernig við komum sam-
félagi okkar út úr öllu veseninu sem þessi árans veira 
hefur komið í kring. Hverjum er best treystandi til að 
leiða okkur út úr því fargani öllu? Enn sem komið er 
bólar ekki á öðru en að fyrst og fremst sé lausnin sú 
að opna ríkisfjárhirslurnar upp á gátt og ausa úr sam-
eiginlegum sjóðum skattborgara til að jafna það allt.

Fólk ætti að sjá að það eitt og sér dugar ekki.
Alla reikninga þarf að gera upp um síðir.

Valdaskipti

Hálfrar aldar dánardægur hennar kom og fór 
án þess að nokkur minntist hennar. Dómur 
var fallinn; hún var enn eitt sandkorn sem 

sagan hafði blásið áhugalaus inn í eilífðina. Og þó.
Ég stóð í eldhúsinu yfir uppvaskinu þegar útvarpið 

greip athygli mína. Þátturinn „Desert Island Discs“ 
er eitt vinsælasta útvarpsefnið hér í Bretlandi. Í 
honum segja þjóðþekktir einstaklingar frá ævi-
hlaupi sínu og velja átta lög sem markað hafa líf 
þeirra. Nýverið var einn fremsti rithöfundur Breta, 
David Mitchell, gestur þáttarins. Eitt laganna á lista 
Mitchell var Requiem eftir Jón Leifs.

Okkar að minnast
Laugardaginn 23. mars árið 1918 f læktist þýsk kona, 
Annie Riethof að nafni, óvænt inn í sögu Íslands 
þegar hún talaði í fyrsta skipti við strák sem hún var 
skotin í. Strákurinn var íslenskur og hét Jón Þorleifs-
son en kallaði sig Jón Leifs. 

Annie kynntist Jóni í Leipzig í Þýskalandi en 
þar stunduðu þau bæði nám í píanóleik. Annie var 
komin af efnuðu fólki og hafði alist upp á heimili þar 
sem menning og listir voru í hávegum hafðar. Jón 
hafði hins vegar alist upp í Reykjavík sem við upphaf 
20. aldar var sex þúsund manna þorp þar sem menn-
ingarlífið var fábreytt.

Ástir tókust með tónlistarnemendunum og gengu 
þau í hjónaband, þvert á vilja foreldra sinna. En lífið 
að tónlistarnáminu loknu var enginn dans á rósum. 
Þótt faðir Anniear væri auðugur verksmiðjujöfur tók 
við sár fátækt hjá ungu hjónunum.

Annie og Jón ætluðu sér bæði að verða frægir 
tónlistarmenn. Ferill Anniear sat hins vegar oftast á 
hakanum. Tími hennar fór í að huga að frama Jóns, 
hjálpa honum að fá innblástur, hjúkra honum í 
veikindum og koma tónsmíðum hans á framfæri.

Fórnfýsi Anniear átti sér engin takmörk. Árið 1926 
ákvað Jón að f lytja sinfóníuhljómsveit frá Þýska-
landi til Íslands. Lifandi leikur slíkrar hljómsveitar 

hafði aldrei fyrr heyrst hér á landi. Annie hjálpaði 
Jóni við undirbúninginn. Auk þess lagði hún fram 
f lygilinn sinn sem veð gegn hugsanlegu tapi á tón-
leikaferðinni. Að vera án hljóðfæris setti ungum og 
upprennandi píanista miklar skorður.

Þótt Annie, Jón og dætur þeirra tvær, Snót og Líf, 
væru stundum við það að svelta vegna fátæktar 
hvatti Annie mann sinn alltaf til að einbeita sér 
heldur að listsköpun en að fá sér venjulega vinnu 
eins og foreldrar þeirra beggja vildu að hann gerði.

Árið 1933 komst Adolf Hitler til valda í Þýskalandi. 
Annie var gyðingur. Móðir Anniear var tekin af lífi 
í gasklefa í útrýmingarbúðum í Póllandi. Annie, Jón 
og dæturnar f lúðu frá Þýskalandi til Svíþjóðar.

Við komuna til Svíþjóðar varð Jón ástfanginn 
af forstöðukonu gistiheimilisins sem fjölskyldan 
dvaldi á. Jón krafðist skilnaðar.

Þann 12. júlí árið 1947 hringdi síminn. Á línunni 
var sænskur fiðluleikari sem Líf dvaldist hjá á 
sumrin og sótti fiðlutíma hjá. Líf byrjaði hvern dag á 
því að synda í sjónum undan vesturströnd Svíþjóðar. 
En þennan dag hafði hún aldrei snúið til baka.

Leitað var að Líf í sjónum úr vélbátum, togurum og 
f lugvélum. Á níunda degi kom lík stúlkunnar í leit-
irnar. Líf var grafin í Fossvogskirkjugarði í Reykja-
vík. Í minningu Lífar samdi Jón eitt magnaðasta verk 
íslenskrar tónlistarsögu, fyrrnefnt Requiem.

Annie gat hvergi hugsað sér að búa nema nærri leg-
stað dóttur sinnar. Annie og Snót f luttust inn í litla 
kjallaraíbúð við Nýlendugötu í Reykjavík. En áföllin 
héldu áfram að dynja yfir. Snót greindist með geð-
klofa. Umönnun Snótar varð hlutskipti Anniear.

Annie Leifs andaðist í Reykjavík 3. nóvember árið 
1970. Hún var jarðsett við hlið Lífar í Fossvogskirkju-
garði.

Hálfrar aldar dánardægur konunnar sem fórnaði 
öllu svo eitt fremsta tónskáld Íslendinga mætti verða 
til var nú í nóvember. Er það ekki okkar að minnast 
hennar?

Minning um konu

Kærleikskúlan
kærleikskúlan.is
Forsalan er hafin
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7 ára ábyrgð framleiðanda
á öllum nýjum Kia bílum

www.kia.is

Nýtt ár, nýir straumar. 
Rafmagnaður Kia Niro.

4.990.777 kr.
Kia e Niro 39 kWh verð frá:

Afborgun á mánuði 31.478 kr.**

100% rafmagn, ríkulega búinn og sportlegur. 
Vertu rafmagnaður með Kia Niro á nýju ári. Niro er einstaklega rúmgóður og 
vel búinn borgarjepplingur með allt að 455 km akstursdrægi og 80% hleðslu á 
42 mínútum. Niro er fáanlegur sem 100% rafbíll, Plug-in Hybrid og Hybrid og 
við eigum eintök af öllum gerðum til afhendingar. Einnig fylgir Niro hin einstaka 
7 ára verksmiðjuábyrgð Kia. 

Komdu í heimsókn og láttu sjá þig með Niro. Við tökum vel á móti þér. 
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Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir allar stærðir heimila. Nánar á hledslulausnir.askja.is

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

ASKJA · Krókhálsi 11-13 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.
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FÓTBOLTI „Það var í raun alger 
himnasending að fá tilboð um að 
taka við Liechtenstein á þeim tíma 
sem tilboðið kom. Ég var nýhættur 
störfum fyrir KSÍ og það var spenn
andi að fá tækifæri til þess að vera 
aðalþjálfari hjá landsliði. Svo var 
mikill kostur að geta starfað nálægt 
heimili mínu í Þýskalandi,“ segir 
Helgi í samtali við Fréttablaðið, en 
hann var aðstoðarþjálf ari Heimis 
Hallgrímssonar hjá íslenska karla
landsliðinu í tvö ár frá 2016 til 2018. 
Helgi lét af störf um líkt og Heim ir 
gerði eft ir að hafa stýrt liðinu á 
heims meist ara mótinu í Rússlandi 
sum arið 2018.

Þegar Helgi tók við stjórnar
taumunum hjá Liechten stein var 
liðið í 181. sæti heimslist ans og fram 
undan var riðlakeppnin fyrir EM 
2022 þar sem lærisveinar hans voru 
með Ítal íu, Finnlandi, Grikklandi, 
Bosn íu, og Armen íu í riðli. „Það var 
alveg ljóst þegar ég tók við starfinu 
að það var ekki nein krafa á að sækja 
úrslit í þessum riðli. Bara þróa liðið 
áfram og freista þess að bæta leik
menn liðsins. Mér varð strax ljóst 
að leikmenn liðsins, sem eru allir 
áhugamenn, skorti úthald til þess 
að takast á við leikmenn í hæsta 
gæðaflokki. Ég fékk því Sebastian 
Boxleitner til þess að koma leik
mönnum liðsins í líkamlegt form. Ég 
fékk svo lítinn tíma í undirbúning 
fyrir fyrsta leik í undankeppninni, 
þannig að það var gulls ígildi að ég 
fékk Guðmund Hreiðarsson til þess 
að aðstoða mig sem og þann sem 
hafði verið aðstoðarmaður Rene 
Pauritsch sem stýrði liðinu áður en 
ég tók við,“ segir hann um fyrstu 
vikurnar í starfi.

„Árangurinn í undankeppninni 
var vel ásættanlegur. Við vorum 
inni í mörgum leikjum og náðum í 
tvö stig. Það var mjög gaman að ná í 
stigið í Grikklandi og þeim úrslitum 
var vel fagnað af stuðningsmönnum 
liðsins. Í leiknum á eftir gerðum við 
jafntef li við Armena en það hafði 
aldrei gerst áður í sögu Liechten

stein að liðið fengi stig í tveimur 
leikjum í röð.

Vissulega fengum við skelli en 
það er bara eðlilegt að mínu mati. 
Í þeim leikjum sem við töpuðum 
stórt kom munurinn á úthaldi 
atvinnumanna og áhugamanna 
bersýnilega í ljós. Við vorum oft að 
halda liðunum í skefjum framan 
af leik en þegar leið á leikina fór að 
draga af okkur. Það var til dæmis 
þróunin í heimaleiknum við Ítali.

Þeir voru lengi að brjóta okkur 
á bak aftur og við fengum færi til 
þess að komast yfir og jafna metin í 
þeim leik. Það var mikið hrós fannst 
mér þegar Roberto Mancini sagði á 
blaðamannafundi eftir leikinn að 
þeir hefðu einfaldlega ekki fundið 
nein svör við leikskipulagi okkar. 
Varnarleikur okkar hefði verið 
mjög vel útfærður,“ segir Helgi um 

frammistöðu Liechtenstein í und
ankeppninni.

„Eftir að undankeppninni lauk 
stóð til að halda áfram að bæta leik
menn liðsins og þróa leik liðsins 
enn frekar. Til stóð að fara í æfinga

búðir í Möltu fyrr á þessu ári og spila 
nágrannaslag við Sviss, þar sem átti 
að leggja mikið í umgjörð þess leiks. 
Kórónaveirufaraldurinn varð hins 
vegar til þess að ekkert varð úr þeim 
plönum. Þar sem deildin í Liechten

stein er áhugamannadeild var deild
inni hætt og leikmenn mínir höfðu 
þar af leiðandi ekki æft með liðum 
sínum svo mánuðum skipti,“ segir 
þjálfarinn um síðustu mánuði í starfi 
sínu, en á þessu ári hefur liðið spilað 
sex leiki, haft betur í tveimur, gert tvö 
jafntefli og beðið ósigur í tveimur.

„Ástæða þess að ég ákveð að hætta 
á þessum tímapunkti er að það er 
erfitt að vera í starfi þar sem þú 
stjórnar ekki aðstæðum. Við höfum 
ekki getað æft eins mikið og ég vildi 
á þessu ári og þá hafa leikmenn 
ekki æft knattspyrnu og leikið með 
liðum sínum lungann af árinu. Það 
á ekki vel við mig að hanga og bíða 
eftir að hlutirnir gerist. Mig langar 
að komast í starf þar sem ég er dag
lega úti á æfingavelli að undirbúa lið 
fyrir reglulega leiki. Svo er því ekki 
að leyna að keppnismaðurinn í mér 
á erfitt með að taka því að tapa jafn 
mörg leikjum og ég gerði í stjórnartíð 
minni hjá Liechtenstein.

Ég hef fengið nokkur tilboð um 
þjálfun og svo var eitt atvinnu
mannafélag sem falaðist eftir kröft
um mínum sem yfirmaður knatt
spyrnumála. Mér fannst hins vegar 
réttast að klára samninginn hjá 
Liechtenstein áður en ég hæfi störf 
annars staðar.

Það mun því koma í ljós í upp
hafi næsta árs hvert næsta verkefni 
verður hjá mér. Eina sem ég get sagt 
er að áhuginn er mestur í Þýskalandi, 
Austurríki og Sviss. Svo hugnast mér 
meira að fara í þjálfun en að gerast 
yfirmaður knattspyrnumála. Ég 
kann mun betur við mig á æfinga
vellinum en inni á skrifstofu. Ég úti
loka hins vegar ekki neitt og er til í 
bæði félagsliðafótbola og að taka við 
landsliði aftur,“ segir Helgi sem hefur 
búið í Þýskalandi síðan árið 2003 og 
þjálfað í Þýskalandi og Aust ur ríki. 
Hann þjálfaði þýska liðið Pful len
dorf og aust ur rísku liðin Austria 
Lustenau, Wiener Neusta dt og Ried 
áður en hann hóf störf fyrir KSÍ sem 
aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins.  
hjorvaro@frettabladid.is

Hefur úr nokkrum tilboðum að velja
Helgi Kolviðsson tilkynnti það á dögunum að hann hygðist hætta störfum sem þjálfari karlaliðs Liechtenstein í knattspyrnu 
þegar samningur hans við knattspyrnusambandið þar í landi rennur út í lok þessa árs. Hann vill komast aftur í þjálfun félagsliða.

Helgi reynir hér að hughreysta lærisveina sína eftir tap gegn Grikklandi á heimavelli. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Helgi útilokar ekki að fara í starf yfirmanns knattspyrnumála. 

FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið í 
knattspyrnu fer niður um sjö sæti 
milli styrkleikalista FIFA en nýr 
listi var opinberaður í gær og er 
íslenska liðið í 46. sæti á nýjum 
lista.

Ísland laut í lægra haldi á móti 
Ungverjalandi í umspili um laust 
sæti á EM 2022 og Danmörku og 
Englandi í Þjóðadeildinni í nóv
ember síðastliðnum, en það voru 
síðustu leikir Eriks Hamrén við 
stjórnvölinn hjá liðinu.

Ekki hefur verið tilkynnt hver 
verður eftirmaður Hamréns sem 
þjálfari íslenska liðsins en Guðni 
Bergsson, formaður KSÍ, taldi lík
legt að það yrði gert um miðjan 
desember.

Þessi staða á listanum þýðir að 
íslenska liðið verður í þriðja styrk
leikaf lokki þegar dregið verður í 
undankeppni HM sem fram fer í 
Katar árið 2022, þann 7. desember 
næstkomandi.

Óvíst er hvort Ísland verði í fimm 
eða sex liða riðli, þar sem aðeins 
fimm lið skipa sjötta og neðsta 
styrkleikaf lokkinn. 

Styrkleikaf lokkarnir í drætt
inum verða eftirfarandi:

1. Belgía, Frakkland, England, 
Portúgal, Spánn, Ítalía, Danmörk, 
Króatía, Þýskaland, Holland.

2. Sviss, Pólland, Svíþjóð, Wales, 
Austurríki, Úkraína, Tyrkland, 
Serbía, Slóvakía, Rúmenía.

3. Rússland, Írland, Noregur, 
Ungverjaland, Tékkland, Skotland, 
ÍSLAND, NorðurÍrland, Finnland, 
Grikkland.

4. Bosnía, Slóvenía, Svartfjalla
land, NorðurMakedónía, Albanía, 
Búlgaría, HvítaRússland, Ísrael, 
Georgía, Lúxemborg.

5. Armenía, Kýpur, Færeyjar, 
Aserbaídsjan, Eistland, Kósovó, 
Kasakstan, Litháen, Lettland, 
Andorra.

6. Moldóva, Malta, Liechtenstein, 
Gíbraltar, San Marínó. – hó

Í þriðja styrkleikaflokki 
fyrir undankeppni HM

Ísland varð fámennasta 
þjóð sögunnar til að keppa í 
lokakeppni HM árið 2018.
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Kristín Marja Baldursdóttir er þekkt 
fyrir magnaðar og grípandi skáldsögur.  

Gata mæðranna gerist í Reykjavík á  
7. áratugnum. Konurnar í götunni eiga 
allar sínar sögur og drauma – en milli 
þeirra eru líka leyndarmál og ósögð orð.

„... kemur sífellt á óvart og gæti auðveldlega  
orðið í uppáhaldi hjá mörgum.“

R A G N H E I Ð U R  B I R G I S D Ó T T I R  /  M O R G U N B L A Ð I Ð

Innbundin Rafbók Hljóðbók

„Ein besta bók Kristínar Marju ...  
þetta er ofboðslega vel smíðuð saga.“

S V E R R I R  N O R L A N D  /  K I L J A N

„Mér finnst hún búa til mjög sterkt  
sögusvið í þessari sögu.“

E G I L L  H E L G A S O N  /  K I L J A N

„Gott skáldverk ... sagan situr enn  
í lesanda nokkrum dögum síðar.“ 

B R Y N D Í S  S I L J A  P Á L M A D Ó T T I R  /  F R É T T A B L A Ð I Ð 



Sem nútímamaður hef ég 
staðið við hlið konunnar 
minnar í gegnum með-
göngur og fæðingar. Þegar 
annað barnið okkar var 
á leiðinni, hafði baráttan 

við að koma því í heiminn staðið 
í tvo sólarhringa. Þá fór mig að 
svima og ég lyppaðist niður í stól. 
Fagfólk gleymdi frúnni minni eitt 
andartak og tók að stumra yfir mér. 
Þetta þótti ekki karlmannlegt og af 
þremur tíðindamiklum fæðingum í 
fjölskyldunni stendur þessi atburð-
ur klárlega upp úr. Fátt er slappara 
en karl sem krefst umönnunar við 
aðstæður sem þessar.

Fæðingarhátíð og óléttuhátíð
Núna er aðventan gengin í garð og 
þá fer vel á því að ræða meðgöngu. 
Fyrst jólin eru fæðingarhátíð þá er 
aðventan óléttuhátíð. Það er í sjálfu 
sér fátt frumlegt við þá hugmynd. 
María er jafnan í sviðsljósinu um 
þetta leyti og kórar syngja henni 
heill við tónlist, nýja og forna. 
Frægasta meðgöngu- og fæðingar-
sagan er einmitt af henni og Jósef 
þar sem þau fara til borgarinnar 
Betlehem. Lúkas guðspjallamaður 
er ekki upptekinn af smáatriðum 
en hugmyndaríkt fólk hefur bætt 
við myndum, stefjum, tónum og 
ýmsum hugrenningum.

Sagan snertir á sterkum tilfinn-
ingum. Aldrei erum við eins ber-
skjölduð og þegar barn er á leið í 
heiminn. Varnarleysi hvítvoðungs-
ins gerir hann um leið að miðju og 
hjarta þess samfélags sem hann til-
heyrir. Fyrir vikið gefur hann öllum 
í kringum sig tilgang og hlutverk. 
Þrautir, andvökur og erfiðleikar geta 
tekið sinn toll en skilja líka eftir þá 
kennd í brjóstum þeirra sem ala önn 
fyrir barninu að þau hafi skipt máli 
og mögulega uppfyllt sinn tilgang.

Það er í þessu samhengi sem 
kristnir menn fagna upphafi þess 
sem við köllum fagnaðarerindi, ein-
mitt þegar lífið er hvað viðkvæmast.

Þegar biðin er að baki
Þrátt fyrir krankleika og alls kyns 
óþægindi við það þegar fóstur verð-

ur að hvítvoðungi – þá eru minn-
ingar þessara atburða oftar en ekki 
baðaðar björtu ljósi. Og hörmungar 
eins og þegar karlinn fer að sundla 
verða mjög fljótlega kómískar. Ef allt 
gengur að óskum eru foreldrar með 
nýfætt afkvæmi í fanginu geislandi 
af hamingju. Og það, þrátt fyrir þá 
staðreynd að fáeinum mínútum 
áður var tilveran þraut og pína.

Þegar barnið er komið í fang 
móðurinnar þá synda líffæri hennar 
í sæluhormónum og svitastorkin 
brosir hún út að eyrum með lítið 
vanmáttugt líf á brjósti. Þetta má 
yfirfæra á margt í okkar lífi. Enda-
punkturinn situr eftir í minning-
unni og ef hann er góður þá verður 
hitt allt í stakasta lagi líka, svona 
þegar við lítum um öxl.

Aðventan 2020
Og nú þegar aðventan 2020 gengur 
í garð þá grunar mig að mörgum 
líði svipað og mér þegar fæðingin 
dróst á langinn meira en góðu hófi 

gegndi. Við erum öll aðframkomin 
eftir að pestin hefur vomað yfir 
samfélagi okkar svo mánuðum 
skiptir. Já, þeir eru víst orðnir níu 
mánuðirnir.

Margt í umgjörð aðventu og jóla 
minnir á undur lífs og fæðingar. 
Skammdegið, myrkrið, kuldinn 
og allt sem því fylgir – víkur fyrir 
öllum þeim ljóma sem við kunnum 
að framkalla. Já, sólin fer svo að 
nýju að hækka á lofti. Þá er einmitt 
eins og allt sé gott og allt hafi verið 
gott, þrátt fyrir hríðarél og nepju.

Óskandi er að sú kennd lifi í 
brjóstum okkar þegar lífið verður 
aftur eðlilegt og við getum litið til 
baka. Vonandi verðum við stolt 
yfir því að hafa axlað okkar byrðar 
og sýnt fyllstu aðgát. Og mögulega 
sjáum við það í nýju ljósi sem okkur 
þykir núna illbærilegt og ferlegt. 
Hver veit nema að með tímanum 
verði það tilefni þess að við getum 
brosað út í annað?

Megi aðventan fylla okkur krafti 
og von.

Óléttuhátíðin hefst á morgun
Það leið nánast yfir séra Skúla S. Ólafsson, sóknarprest í Neskirkju, við fæðingu annars barns hans. Á morgun, 
sunnudag, hefst aðventan en Skúli segir margt í umgjörð aðventu og jóla minna hann á undur lífs og fæðingar.

Fyrsti í aðventu er nú á sunnudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Séra Skúli S. Ólafsson í Neskirkju vonar að aðventan fylli okkur krafti og 
von eftir níu mánuði af lýjandi sóttvarnaaðgerðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VIÐ ERUM ÖLL AÐFRAM-
KOMIN EFTIR AÐ PESTIN 
HEFUR VOMAÐ YFIR SAM-
FÉLAGI OKKAR SVO MÁN-
UÐUM SKIPTIR. JÁ, ÞEIR 
ERU VÍST ORÐNIR NÍU 
MÁNUÐIRNIR.

Við erum til staðar

Leysum málin
Við hvetjum þig til þess 

að hafa samband í gegnum
  rafrænar þjónustuleiðir okkar.

Nánari upplýsingar
á vodafone.is

Netspjall vodafone@vodafone.isPanta símtal Mínar síður
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Fáanlegir alla daga fram að jólum.



20%
MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

AFSLÁTTUR  
AF ÖLLU JÓLASKRAUTI 

OG JÓLALJÓSUM

BAUHAUS REYKJAVÍK  
Lambhagavegur 2–4 
113 Reykjavík - 515-0800  
upplysingar@bauhaus.is 
www.bauhaus.is

Við hjá BAUHAUS könnum reglulega sölu- og einingaverð sömu
vara á markaðnum og við bjóðum, til að þú getir verið viss um
að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur.

Slagorðið okkar „Við jöfnum verðið“ þýðir að ef þú finnur sömu
vöru og þú keyptir hjá BAUHAUS ódýrari hjá seljanda hér á 
Íslandi,
þá jöfnum við það verð. Svo einfalt er það!
Þú finnur nánari upplýsingar inn á heimasíðu okkar: bauhaus.is

bauhaus.is

Eldstæði
Úr stáli. Skálin er samansett með 3 fótum og tveimur handföngum. Þv. 60 cm. GV: 7201595A.

iGrill 2
Hitamælir, sem tengdur er með appi til að
auðvelda grillun og eftirlit. Bluetooth-tenging.
Með 2 þráðum. GV: 7201315A.

Matreiðslusett
7 hlutir úr gegnheilu steypujárni til að elda yfir
varðeld. GV: 7201594A.

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18 Með fyrirvara um myndbrengl, prentvillur, mistök hjá birgjum og uppseldar vörur. Verð er með vsk. 
Tilboðin gilda aðeins frá þriðjudeginum 24. nóvember til og með sunnudeginum 29. nóvember, 
meðan birgðir endast.

Þú vilt ekki missa af  
svörtum dögum í  
BAUHAUS!
Frábær tilboð sem gilda frá þriðjudeginum 
24. nóv til og með sunnudeginum 29. nóv.
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FYLGIHLUTUM
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HITAGJÖFUM
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ÖLLUM LJÓSUM

20%
MIÐAÐ VIÐ FULLT VERÐ

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
RAFMAGNSVERKFÆRUM 

FRÁ GRÆNUM OG  
BLÁUM BOSCH

20%
MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

AFSLÁTTUR AF  
ÖLLUM PERUM

20%
MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM 

BORÐPLÖTUM

25%
MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

AFSLÁTTUR AF 
ALLRI MÁLNINGU OG 

VIÐARVÖRN FRÁ  
SADOLIN OG PINOTEX

ÞV 70 CM ...............................................................................................................11.995.- 16.995 kr 
ÞV 80 CM ...............................................................................................................14.995.- 18.995 kr 
ÞV 100 CM ............................................................................................................ 22.995.- 31.995 kr 

9.995.-
15.995.- 

15.995.-
18.995.- 

12.995.-
19.995.- 
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Silla, eins og hún er alltaf 
kölluð, opnaði sig nýverið 
í pistli á Facebook, hún 
sagðist oft hafa hugsað 
sér að skrifa hann en allt
af hætt við enda hafi hún 

ekki viljað særa neinn því hún viti 
að allir voru að gera sitt besta. Eins 
hafi hún efast um sína upplifun og 
vildi ekki að fólk héldi að hún væri 
að sækjast eftir vorkunn.

„Af hverju samt að skrifa þetta? Og 
af hverju þá að birta það?

Af því að mig langar ekki að 
normalísera þessa upplifun leng-
ur. Mig langar ekki að spegla mig í 
eigin brengluðu gildum, mig langar 
að segja frá minni hlið og ef ég get, 
hjálpa þeim sem á eftir mér koma. 
Að því sögðu þá er þetta ekki saga 
af móður minni og ekki saga fjöl-
skyldunnar.

Þetta er eingöngu sagan mín. Saga 
af minni upplifun sem ósýnilegt 
barn í geðheilbrigðiskerfi.“

– Úr pistli Sillu

Silla ólst upp í Fellabæ á Fljóts
dalshéraði ásamt foreldrum og 
tveimur eldri bræðrum og leið 
henni vel í fámenninu fyrir austan.

„Þegar ég bjó þarna voru í kring

um 100 börn í grunnskólanum og 
ég blómstraði í frelsinu. Ég var alltaf 
félagslega sterk,“ segir Silla sem var 
formaður nemendaráðs síðustu 
árin í grunnskóla.

„Það er ákveðinn gróði í því að 
alast upp í samfélagi þar sem allir 
vita hvað þú getur. Ég var mikið að 
syngja og koma fram og fékk algjör
lega að njóta mín í því.“

Það var á fyrsta árinu í grunn
skólagöngu Sillu sem móðir henn
ar var greind með geðhvarfasýki. 
„Það hafði þó verið töluverð veik
indasaga áður og hún lagðist til að 
mynda inn á geðdeild þegar ég var 
tveggja ára.“

Móðir hennar lagðist þá inn á 
sjúkrahúsið á Akureyri og var í 
sambandi við lækna þar enda engin 
geðdeild í heimabænum. Þegar Silla 
var sex ára gömul var fjölskyldan 
kölluð á upplýsingafund með lækni 
vegna veikinda móður hennar. Eina 
fundinn sem fjölskyldunni var boð
inn á þessum árum.

Mamma mín er veik á geði
Fundurinn var haldinn í fundarsal 
Ráðhúss Fellahrepps.

„Ég man að ég var úti að leika og 
hljóp svo á þennan fund. Ég áttaði 
mig engan veginn á því hvað væri 
að gerast.“

Á fundinum var gerð tilraun til 
að útskýra veikindin fyrir börn
unum en Silla segir þær upplýs
ingar þó hafa farið fyrir ofan garð 
og neðan.

Mér þótti orðið geðveikur svo 
erfitt svo í staðinn sagði ég við vini 
mína: Nei, mamma mín er veik á 
geði. Svo man ég eftir ljósaperu
mómentinu þegar ég áttaði mig á 
því að þetta væri allt sama orðið.“

Silla segir móður sína á þessum 
tíma hafa verið mikið veika og inn 
og út af geðdeildum næstu árin. 
Sjálf dvaldist Silla oft hjá ættingjum 
á Borgarfirði eystra, þar sem henni 
leið vel. Hún var þar oft um helgar 

og stundum yfir lengri tímabil og 
fékk þá að ganga í skóla þar. Annars 
var hún heima með fjölskyldunni 
og segir tímabilið fremur óljóst í 
minningunni.

„Ég man ekki endilega eftir inn
lögnunum en ég man sérstaklega 
þegar hún þurfti að liggja inni 
yfir jól. Mér fannst alveg ömurlegt 
að mamma væri ekki heima á jól
unum. Ég vissi þó ekkert hvað hún 
var að ganga í gegnum og það var 
enginn sem útskýrði fyrir mér hvað 
fælist í þessum veikindum.“

Silla setur spurningarmerki við 
það að hafa ekki fengið betri upp
lýsingar og fræðslu sem hún sann
arlega þurfti á að halda á þessum 
árum.

„Læknirinn hefði átt að geta sagt 
sér, verandi með sjúkling greindan 
með geðhvarfasýki, að allt þetta 
fólk sem fyrir framan hann sat 
myndi þurfa að hafa samskipti við 
hana í geðrofi.

Mér finnst hreinlega asnalegt að 
það hafi ekki verið adressað strax, 
sérstaklega þegar um er að ræða 
börn sem hafa ekki lært muninn á 
heilbrigðum og óheilbrigðum sam
skiptum. Þarna hefði verið hægt að 
segja mér strax: Þú átt eftir að eiga 
í mjög óheilbrigðum samskiptum 
og við getum aðstoðað þig við það.“

Silla segir þetta helsta umkvört
unarefni hennar í dag. „Ég geri mér 
grein fyrir því að við breytum ekk
ert endilega sjúkdómssögu móður 
minnar né sjúkdómnum sjálfum. 

En við getum breytt því hvernig 
aðst andendur upplifa þessar 
sveiflur. Það hefði skipt máli að vita 
hvert maður gæti leitað eftir hand
leiðslu.“

Ég fór að taka minna pláss
Silla segir líf sitt skiptast í tímabil 
og að sá tími sem móðir hennar var 
hvað veikust og þær bjuggu báðar 
heima sé ekki mjög skýr í minn
ingunni.

„Ég f lúði ástandið svolítið. Ef 
mér fannst jafnvægið ekki nægi
lega gott heima fyrir fór ég bara 
að leika við vini mína. Ég fór að 
taka minna pláss. Halda frá henni 
upplýsingum. Ég passaði mig á að 
vera ekki að rugga óþarfa bátum 
eða segja setningar sem ég hélt að 
myndu stuða hana. Ég fór pínu að 
ritskoða mig. Á þessum tíma var ég 
líka einfaldlega að velta því fyrir 
mér hvað væri í gangi.“

Móðir Sillu greindist árið 1991 og 
fimm árum síðar skildu foreldrar 
hennar. Silla bjó áfram á æsku
heimilinu ásamt móður sinni og 
bróður en faðir þeirra flutti á annan 
stað í þorpinu.

„Ég held ég hafi búið yfir gífur
legri aðlögunarhæfni á þessum 
tíma. Ég og bróðir minn sem er sex 
árum eldri bjuggum hjá mömmu og 
eldri bróðir minn, sem var f luttur 
í bæinn til að stunda háskólanám, 
bjó hinum megin við götuna þetta 
sumar. Ég man ekki eftir öðru en 
að hafa vaknað á morgnana, klætt 

HÚN VAR HÆTT AÐ SOFA 
HEILA NÓTT OG VAR ÞESSA 
NÓTT ALLTAF AÐ VAKNA 
TIL AÐ LABBA Í KRINGUM 
BÚSTAÐINN OG REYKJA. 
HÚN VAKTI MIG Í HVERT 
SINN OG BAUÐ MÉR MEÐ 
SÉR SEM ÉG AFÞAKKAÐI.

Mamma þín elskar þig alltaf
Sigurlaug Jónsdóttir upplifði sig sem ósýnilegt barn í geðheilbrigðiskerfi sem sinnti veikri móður hennar. Tíu 
ára gömul gisti hún fyrst á geðdeild því það átti að gera veikri móður hennar gott að hafa dóttur sína hjá sér.

Silla segir að eftir á að hyggja hefði hún ekki viljað að henni væri hlíft við sveiflunum heldur einfaldlega að einhver hefði haldið í hönd hennar, að hún hefði átt talsmann. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is
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MAÐUR GETUR EKKI VERIÐ 
ALLTAF AÐ BERJAST, 
MAÐUR ÞARF LÍKA AÐ 
LIFA.

mig í stuttbuxur og hlaupið út. Rétt 
eins og önnur sumur fyrir austan. 
Ég skynjaði engan veginn alvarleik-
ann í því sem var að gerast, kannski 
sem betur fer.“

Móðirin flutti suður
Árið 1996 f lutti móðir Sillu til 
Reykjavíkur til að sækja sér heil-
brigðisþjónustu. „Fyrir austan var 
enginn geðlæknir og lítil sem engin 
þjónusta. Ég man þó að hún var 
með liðveislu, sem kenndi mér að 
hekla,“ rifjar Silla upp.

„Ég var svo ung að ég veit ekki 
hversu erfið þessi ákvörðun var 
henni en veit að henni fannst 
of boðslega erfitt að geta ekki séð 
um okkur börnin. En þetta varð 
alla vega úr. Hún f lutti suður og ég 
varð eftir hjá pabba sem flutti aftur 
í húsið okkar og býr þar enn.“

Við f lutningana hófst næsti kafli 
í lífi Sillu. „Ég veit ekki hvort ég 
velti því fyrir mér hvort hún væri 
að f lytja eða bara að sækja sér 
þjónustu og myndi svo koma til 
baka. Ég veit ekki heldur hvort hún 
tók ákvörðun um það. En hún alla 
vega kom ekki til baka.“

Þá hófst verkefnið að viðhalda 
sambandi móður og dóttur. „Það 
var auðvitað áskorun að vera með 
tíu ára gamalt barn hinum megin á 
landinu og hana mjög þunglynda. 
Símtölin okkar á milli urðu ekkert 
mjög skapandi. Mér fannst sím-
tölin mörg en það var kannski ekki 
hennar upplifun. Þetta skref var 
örugglega mikið erfiðara fyrir hana 
en mig. Í dag sé ég það mjög vel.“

Silla segist hafa verið ósátt við 
hvernig kerfið nálgaðist hana í 
þessu ferli og hafa ómeðvitað látið 
það bitna á samskiptum þeirra 
mæðgna.

Hún er þó ekki reið út í þá sem 
næst henni standa. „Það voru allir 
bara að reyna að gera sitt besta um 
leið og þeir voru að eiga við sitt.“

Með ókunnugum í ókunnu húsi
Móðir hennar var lögð inn á geð-
deild á Vífilsstöðum þangað sem 
Silla heimsótti hana.

„Bróðir minn keyrði mig þangað 
og þurfti svo að fara í vinnu. Ég 
ætlaði bara að heimsækja hana yfir 
daginn en var svo boðið að gista. Ég 
man vel eftir að hafa heyrt starfs-
fólk segja við hana tvær staðlaðar 
setningar: „Ingibjörg, mikið rosa-
lega áttu fallega dóttur,“ og: „Það 
hlýtur að vera gott fyrir þig að hafa 
hana hjá þér.“

Þetta var fólk sem vildi vel og 
þótti vænt um mömmu. Ég aftur á 
móti saug þetta inn og hugsaði með 
mér: „Þetta er eitthvað sem ég á að 
gera.“

Silla segist hafa yfir daginn verið 
nokkuð jákvæð á að gista yfir nótt-
ina og man eftir að hafa spilað við 
einmana karlkyns sjúklinga.

„Svo þegar fór að líða á, kvöldið 
var komið og mamma var sofnuð 
fór ég að finna fyrir því að ég var 
í ókunnu húsi þar sem ég þekkti 
engan. Þá komu yfir mig óþægilegar 
hugsanir sem ég held að sé fullkom-
lega eðlilegt og get ímyndað mér að 
sjúklingum líði einnig þannig þegar 
þeir leggjast þarna inn,“ rifjar Silla 
upp, sem var tíu ára gömul þegar 
hún gisti fyrst á geðdeild með 
veikri móður sinni. Skiptin áttu þó 
eftir að verða mikið f leiri og gisti-
staðirnir líka.

„Það er svo auðvelt að vera hug-
rakkur á daginn en maður er allt 
annar þegar það er komið myrkur.“

Silla segir ástand sjúklinga hafa 
verið misjafnt en hún hafi upp-
lifað þá veikari en móður sína. „Ég 
þurfti smá að hemja mig því ég 
starði mikið á fólk til að reyna að 
átta mig á hvað væri um að vera. 
En eftir fyrstu heimsóknina var 
ég strax upptekin af því að hafa 
ekki fordóma gagnvart þessu fólki. 
Mamma mín var á þessum stað, ég 
vissi hvað mér fyndist um hana og 
vildi ekki að fólk hefði fordóma 
gagnvart henni þó að hún væri veik 
og var því upptekin af því að ekki 
mætti tala illa um þetta fólk.“

Mamma þín elskar þig alltaf
Silla segist hafa fundið að móður 

sinni þætti gott að hafa hana. „En 
hún var í misjöfnu ástandi og þegar 
hún var mjög þunglynd var erfiðara 
að mynda við hana tengsl.

Í stóra samhenginu hef ég aldrei 
efast um að hún elski mig en eðli 
sjúkdómsins er þannig að á stund-
um er það ekki það sem maður fær 
að heyra.

„Þetta er ekki þér að kenna og 
mamma þín elskar þig alltaf.“ Þessi 
orð man ég eftir að hafa heyrt ótal 
oft frá henni og pabba. Kannski 
virkaði þetta því það var aldrei 
hluti af mínum efasemdum,“ segir 
Silla en bendir á að margt annað í 
mynstrinu hafi skapað höfnunar-
tilfinningu sem hún hafi ekki áttað 
sig á fyrr en löngu síðar.Silla hér kát með vinum á fimm ára afmæli sínu á heimilinu í Fellabæ.

Mennta
verðlaun
atvinnulífsins 

20
21

Menntaverðlaun atvinnulífsins verða afhent
í Hörpu fimmtudaginn 4. febrúar 2021.
Óskað er eftir tilnefningum um fyrirtæki
sem hafa staðið sig vel á sviði fræðslu- 
og menntamála fyrir 21. desember nk.

Óskað eftir tilnefningum

Verðlaun eru sem fyrr veitt í tveimur flokkum, 
menntafyrirtæki og menntasproti ársins 2021, 
en fyrirtæki sem tilnefnd eru verða að uppfylla 
ákveðin viðmið.

Helstu viðmið fyrir menntafyrirtæki ársins eru:
• að skipulögð og markviss fræðsla sé innan fyrirtækisins
• að sem flest starfsfólk taki virkan þátt
• að haldið sé utan um mælikvarða í fræðslumálum
• að hvatning sé til staðar til frekari þekkingaröflunar

Helstu viðmið vegna menntasprota ársins eru:
• að lögð sé stund á nýsköpun í menntun og fræðslu,
  innan fyrirtækis og/eða í samstarfi fyrirtækja,
• samstarf fyrirtækja og samfélags um eflingu fræðslu,
  innan sem utan fyrirtækja.

Fyrirtækjum er velkomið að tilnefna sig sjálf en skýr og
skipulögð gögn hjálpa dómnefnd að meta verkefni. 
Vinsamlega skilið greinargerð, að hámarki þrjár A4 
blaðsíður þar sem rökstutt er hvers vegna viðkomandi 
fyrirtæki er tilnefnt og hvernig það uppfyllir viðmiðin sem
liggja til grundvallar.

Tilnefningar og fylgiskjöl sendist rafrænt í tölvupósti á 
verdlaun@sa.is  – eigi síðar en mánudaginn 21. desember nk.
Ekki er tekið við tilnefningum eða gögnum eftir þann tíma.

Verðlaunin verða veitt á Menntadegi atvinnulífsins 
4. febrúar 2021 en þetta er í áttunda sinn sem 
dagurinn er haldinn.

fimmtudaginn

4. febrúar
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Silla hefði viljað geta leitað til einhvers utan fjölskyldunnar á yngri árum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Silla var tveggja ára þegar móðir hennar lagðist fyrst inn. Hér jólin 1988.

HANN SPURÐI SPURNINGA
Á VIÐ: „HVERNIG LÍÐUR 
ÞÉR MEÐ AÐ MAMMA ÞÍN 
SÉ VEIK?“ OG HVORT ÉG 
VÆRI HRÆDD VIÐ HANA.

HENNAR SJÚKDÓMUR 
HEFUR LÍKA GERT ÞAÐ 
AÐ VERKUM AÐ ÉG FER 
MJÖG VARLEGA Í ALLT. ÉG 
VEIT AÐ ÉG ER Í ÁHÆTTU-
HÓPI OG TÍMI EKKERT AÐ 
DJÖGGLA ÞVÍ.

Ellefu ára í eins konar yfirheyrslu
Sillu er sérlega minnisstætt að hafa 
verið kölluð á fund með móður 
sinni og lækni á Vífilsstöðum þegar 
hún var ellefu ára gömul.

„Bróðir minn og þáverandi 
mágkona komu með mér en sátu 
ekki fundinn, þar voru bara ég og 
mamma og læknirinn hennar.

Þegar ég gekk inn sá ég að 
mamma var algjörlega miður sín 
og grátandi. Það fyrsta sem ég hugs-
aði var: Um hvað snýst þessi fundur 
eiginlega? Mér var þá sagt að setjast 
við hlið mömmu og upphófst eins 
konar yfirheyrsla af hálfu læknis-
ins. Hún hefur þá sjálfsagt verið 
að upplifa að þessi símtöl okkar 
á milli væru ekki eins gefandi og 
hún hefði viljað. En hún var líka 
á þungum stað og við ekki búnar 
að læra hvernig við myndum gera 
þetta þvert yfir landið.“

Læknirinn beindi orðum sínum 
að Sillu og sagði henni að hún yrði 
að segja satt og rétt frá. Silla upplifði 
þá áminningu sem eins konar árás.

„Hann minnti mig á að segja satt 
svo hægt væri að vinna í hlutunum 
en ég man að ég hugsaði: Um hvaða 
hluti er hann að tala?

Fyrir mér var ekkert vandamál. 
Ég var bara krakki að reyna að vera 
til og lítið að velta þessu fyrir mér.

Hann spurði spurninga á við: 
„Hvernig líður þér með að mamma 
þín sé veik?“ og hvort ég væri hrædd 
við hana. Það hefur örugglega verið 
hræðilegt fyrir mömmu að hlusta á 
þessar spurningar en ég svaraði að 
mér fyndist auðvitað leitt að henni 
liði illa og ég væri ekki hrædd við 
hana.“

Læknirinn vildi að mæðgurnar 
settu upp fastan tíma tvisvar í viku 
til að tala saman í síma og Silla seg-
ist hafa upplifað mikla pressu um 
að fastsetja slíkt.

„Ég man ekki mikið meira frá 
þessu samtali nema ekkahnútinn í 
hálsi mér. Svo bankaði fyrrverandi 
mágkona mín á hurðina og spurði 
hvort þetta væri ekki komið gott.“

Á heimleiðinni grét Silla og var 
reið enda upplifði hún fundinn 
ósanngjarnan í sinn garð.

„Ég var bara ellefu ára gamalt 
barn sem var alltaf úti að leika og 
átti erfitt með að ákveða fasta tíma, 
en á sama tíma fannst mér sem ég 
væri að klúðra einhverju.

Viku síðar hringdi mamma í mig 
til að spjalla og sagði mér að þessi 
læknir hefði runnið á gúrkusneið í 
mötuneytinu og slasað sig. Ég er nú 
ekki þekkt fyrir að vera illkvittin 
að eðlisfari en ég hló og ef ég hefði 
kunnað að segja karma hefði ég sagt 
að karma hefði bitið hann í rass-
inn,“ segir Silla og hlær.

Silla ræddi ekki við f leiri heil-
brigðisstarfsmenn fyrr en á fullorð-
insárum. „Mögulega hefði ég leitast 
eftir því ef ég hefði fundið að ég ætti 
þar eitthvert skjól. Það var enginn 
utan fjölskyldunnar sem ég fann að 
ég gat leitað til og skildi mig.“

Vakin á klukkutíma fresti
Silla kom í bæinn öðru hvoru og 
gisti hjá mömmu sinni eina til tvær 
nætur á þeim stað sem hún var þá 
stundina: Geðdeild Vífilsstöðum, 
Læknabústaðnum á Kleppi, geð-
deild Landspítala, bakhúsi Geð-
hjálpar á Túngötu og búsetuúrræði 
geðfatlaðra við Miklubraut.

Gömlu læknabústaðirnir við 
Klepp voru nýttir sem sambýli 
fyrir nokkra sjúklinga saman með 
aðkomu starfsfólks Klepps.

„Þegar ég gisti þar í fyrsta sinn 
var mamma orðin mjög ör þó að ég 
haldi að starfsmenn hafi ekki verið 
búnir að átta sig á að hún væri á leið 
í maníu.

Hún var óvenju hress þegar hún 
tók á móti mér eftir langt þung-
lyndistímabil. Það var mjög gaman 
hjá okkur yfir daginn og umræð-
urnar líf legri en vanalega.

Hún var hætt að sofa heila nótt 
og var þessa nótt alltaf að vakna til 
að labba í kringum bústaðinn og 
reykja. Hún vakti mig í hvert sinn 
og bauð mér með sér sem ég afþakk-
aði.“

Silla segist hafa upplifað hræðslu 
þessa nótt en hræðslan hafi aldrei 
beinst að móður hennar. „Það sneri 
að því að ég vissi ekkert hvar ég var 
og vissi ekkert um stöðu annarra 
í húsinu þar sem ekkert starfsfólk 
var yfir nóttina til að tala við ef 
eitthvað kæmi upp. Þegar ég svo 
fór heim versnaði ástand mömmu 
til muna.“

Ég veit að ég er í áhættuhópi
Þó að Silla hafi alist upp í litlu sam-
félagi þar sem fólk var meðvitað um 
ástandið var henni aldrei boðin 
aðstoð skólasálfræðings enda sýndi 
hún aldrei neina áhættuhegðun.

„Ég byrjaði til að mynda að 
drekka seint. En ég var virk í félags-
legu starfi og bar þar mikla ábyrgð 

og fyllti þannig upp í eðlislægt 
eirðarleysi.

Hennar sjúkdómur hefur líka 
gert það að verkum að ég fer 
mjög varlega í allt. Ég veit að ég 
er í áhættuhópi og tími ekkert að 
djöggla því. Það er sýn sem ég öðl-
aðist mjög snemma og viðvarandi 
ótti sem enn er til staðar.“

Mjög minnkandi líkur eru á því 
að greinast með geðhvarfasýki eftir 
35 ára aldurinn. „Ég verð 35 ára á 
næsta ári og hlakka mikið til,“ segir 
Silla í léttum tón.

„Mín upplifun hefur alltaf verið 
að það sé hægt að kippa undan mér 
fótunum hvenær sem er.

Ég hef alltaf haft mjög öran hug 
og þurft að hafa nóg fyrir stafni. Ég 
á mikið erfiðara í rónni heldur en 
kaótíkinni. Ég fann svo þegar ég 
varð eldri, eignaðist barn og dags-
daglega álagið jókst að maður getur 
ekki endalaust gengið á forðann,“ 
segir Silla sem á tvö börn og eitt 
stjúpbarn.

„Ég kunni ekki að slaka á og það 
hefur verið mitt stærsta verkefni 
seinustu sjö árin að læra það. Það 
var ekki fyrr en það var farið að 
valda mikilli streitu sem ég fór að 
læra að taka á því. Maður getur 
ekki verið alltaf að berjast, maður 
þarf líka að lifa. Lífið var bara á 
tímabili eiginlega of alvarlegt til 
að njóta þess.“

Hefði viljað að einhver hefði 
haldið í hönd mér
Silla segir að með sjálfsvinnunni 
hafi hún einnig átt einlæg samtöl 
við móður sína um upplifanir sínar 
sem barn.

„Ég sagði henni hvernig mér 
fyndist ég hafa verið sett fram í 
meðferð hennar sem eins konar 
plástur sem var ekkert mitt hlut-
verk. Eftir því sem ég hef opnað 
meira á þetta gagnvart henni hefur 
það bætt okkar samband sem er 
öfugt við það sem ég hélt, þegar ég 
var sífellt að hlífa henni.“

Silla segist framan af hafa skrifað 
skort á aðstoð á það að fjölskyldan 
bjó úti á landi þar sem litla þjón-

ustu var að fá en um leið og hún 
hafi farið að hlusta á fólk í kringum 
sig hafi hún áttað sig á að galli sé í 
kerfinu almennt.

„Ég hefði ekki viljað missa af því 
að heimsækja mömmu og eiga sam-
band við hana. Ef mér væri boðið 
að eyða öllum þessum minningum 
efast ég um að ég myndi þiggja það. 
Ég veit ekki hvaða partur af mér 
myndi þá hverfa,“ segir Silla en hún 
hefði þó viljað að betur hefði verið 
haldið utan um hana.

„Ég hefði viljað eiga talsmann í 
þessu öllu og að fræðsla til kennara 
og félagsráðgjafa væri virkari gagn-
vart börnum í erfiðum aðstæðum.

Þegar ég horfi til baka er ég ekki 
á því að það hefði átt að hlífa mér 
við sveif lunum. Ég hefði bara viljað 
að einhver hefði haldið í hönd mér 
í gegnum þetta. Að ég hefði getað 
leitað til einhvers sem gæti lánað 
mér dómgreind á erfiðum stund-
um. Einhver afruglari,“ segir Silla 
og bendir á að í þessum tilfellum 
sé sjálf fjölskyldan of djúpt inni í 
aðstæðunum og því þyrfti þetta að 
vera utanaðkomandi aðili.

Samband þeirra mæðgna hefur 
styrkst mikið undanfarin ár og er 
gott.

„Það sýnir sig best í því hversu 
dugleg hún hefur verið í því að 
styðja mig í að setja þetta fram. Það 
er eitt það stærsta og magnaðasta 
sem hún hefur gefið mér. Að ég fái 
að eiga rödd.“
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bjartur-verold.is

„BESTA GLÆPASAGA 
RAGNARS TIL ÞESSA!“

„Ragnar er líklega besti núlifandi 
glæpasagnahöfundur Norðurlanda. 

...mæli eindregið með 
Vetrarmeinum.“ 

Lee Child

„Spennandi og skemmtileg frásögn 
frá fyrstu síðu.“ 

Halldóra Sigurdórsdóttir, 
lifdununa.is

„Hinn geðþekki Ari Þór snýr aftur 
í sögu sem er full af myrkri 

og innilokunarkennd. 
Fullkomin vetrarlesning.“ 

Ann Cleeves

„Glæpasagnahöfundur
á heimsmælikvarða.“

Sunday Times

„Besta glæpasaga Ragnars til þessa ... 
Vetrarmein er vel útfærð glæpasaga, 
uppbyggingin skipulögð, markviss og 

spennandi, helstu persónur trúverðugar og 
rúsínan í pylsuendanum er leikni 

Ragnars í að afvegaleiða lesendur. Í góðri 
glæpasögu er nefnilega ekki allt sem 

sýnist og góður höfundur kemur 
stöðugt á óvart.“ 

Steinþór Guðbjartsson, Morgunblaðinu

Metsölulisti
Eymundsson

4.
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Aðventuhátíð alla helgina

Gervijólatré

Tilboðin gilda líka í vefverslun husa.is

Opið til kl. 20 í Skútuvogi alla daga

Allar stærðir
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 25%
afsláttur

Frostrós í glugga
50 ljósa, hvítt. 2703001

50 ljósa50 ljósa

7.590kr
60 cm, hlýtt hvítt. 2703544

60 cm

Aðventuljós
7 ljósa. 14500401-2

28%

20%20%

2.790 kr

2.490 kr

1.990kr

1.990kr

7 ljósa

Ljósbogi
12 ljósa. 2703088

28%

3.490 kr

2.490kr

12 ljósa

Verð frá

Inni- og útiseríur
40 LED, 80 LED, 120 LED eða 200 LED, 
margir litur. 14500340-14500351

2.290kr

Inni- og útisería
Margar gerðir

LED gæðaseríur
Hentar bæði úti og inni

14500340-342
2.290kr

40 LED

14500343-345

80 LED

3.490kr

14500346-348

120 LED

4.690kr

14500349-351
7.990kr

200 LED

Frostrós í glugga
50 ljósa, hvítt. 2703001

2.490 kr

1.990kr

Lifandi greni
10232503 Nobilis. 10232504 Nodmann.

799 kr

599kr

25%

Jólastjarna
Fersk og falleg.

2.490 kr

1.990kr

Stjórnaðu seríunum 
með appi
• Tengist með Bluetooth
• 8 blikkandi stillingar
• Tímastillir
• Dimmer
• Fyrir Android og ios síma

LED úti- og inniljós 120 LED
LED úti/inni, 120 ljósa, með appi, hlýtt hvítt 
eða marglitt ljós. 14501328,14501330

Jólasería úti/inni, 120 LED
LED úti/inni, 240 ljósa, með 
appi, hlýtt hvítt eða marglitt ljós. 
14501329,14501331

4.990 kr

5.990 kr

3.990kr

4.790kr

20%

20%

Sjónvarp 4K  CL65S-4K  
ENOX Clarity Line 65“ snjallsjónvarp, ný 2021 
lína. Metalic Black rammi, frábær mynd, 
sérstaklega aðlagað NETFLIX. 1860800

Þýskt gæðamerki

65”

Topplyklasett
110 stk., 1/2"-1/4", toppar 4-32 mm, 72T skrall. 
5052570

30%

19.995 kr

99.990 kr

13.995kr

89.995kr

20%
afsláttur

Öll kerti

Allt skreytingaefni

20%
afsláttur

Fyrir aðventukransinn 
og aðventuskreytingar
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• Tengist með Bluetooth
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• Dimmer
• Fyrir Android og ios síma

LED úti- og inniljós 120 LED
LED úti/inni, 120 ljósa, með appi, hlýtt hvítt 
eða marglitt ljós. 14501328,14501330

Jólasería úti/inni, 120 LED
LED úti/inni, 240 ljósa, með 
appi, hlýtt hvítt eða marglitt ljós. 
14501329,14501331
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5.990 kr

3.990kr

4.790kr

20%

20%

Sjónvarp 4K  CL65S-4K  
ENOX Clarity Line 65“ snjallsjónvarp, ný 2021 
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Þýskt gæðamerki

65”
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Öll kerti

Allt skreytingaefni

20%
afsláttur

Fyrir aðventukransinn 
og aðventuskreytingar



Það var löngu tímabært 
að gefa út bók um þenn
an mikilvæga mann í 
okkar sögu enda lengi 
verið skortur á aðgengi
legum upplýsingum um 

hann. Þetta er yfirlitsbók svo henni 
er ætlað að gefa einhverja heildar
mynd af hans mikla ferli sem verður 
að segjast að er alveg ótrúlegur,“ 
segir Pétur aðspurður um þessa 
rúmlega 400 síðna bók sem hann 
hefur unnið að í mörg ár.

Hann segir að þó að bókin sé 
umfangsmikil hafi frekar verið 
reynt að þjappa henni saman enda 
hafi það verið hugsun hans og útgef
andans, Hins íslenska bókmennta
félags, að sem flestir gætu eignast 
hana.

„Við vildum ekki hafa hana of 
stóra eða dýra en þó þannig að hún 
væri eigulegur hönnunargripur. 
Það er ekki síst ríkulegt myndefnið 
sem gefur henni gildi.“

Í bókinni eru ljósmyndir Guð
mundar Ingólfssonar sem f lestar 
hafa aldrei birst áður auk fjölda 
teikninga af helstu verkefnum Guð
jóns.

„Hann var listamaður í teikning
um og teiknaði framan af f lest með 
eigin hendi en þegar leið á ævina 
varð hann var fremur listrænn 
stjórnandi en að hann hafi dregið 
hverja einustu línu.“

Vinnustofan heima
Guðjón sem lærði við arkitekta
skóla Listaakademíu Kaupmanna
hafnar var ráðinn árið 1920 í glæ
nýtt embætti húsameistara ríkisins. 
Hann hafði þá umsjón með öllum 
byggingarframkvæmdum sem ríkið 
kostaði og þar með talið að hanna 
flestallar opinbera byggingar lands
ins.

„Hann var aðeins með nokkra 
starfsmenn en það var ótrúlegt 
hverju þessi litli hópur náði að 
afkasta miðað við þá miklu vinnu 
sem fer í að teikna byggingar í dag. 
Í upphafi hafði hann einn aðstoðar
mann og þeir unnu saman í einu 
herbergi í íbúð hans á Skólavörðu
stígnum og þannig var það alveg 
fram til 1930. Inni í þessu litla rými 
voru teiknaðar stórbyggingar á við 
Landspítalann, Þjóðleikhúsið og 
Sundhöllina.“

Flóknar á nútímamælikvarða
„Byggingarnar sem hann var að 
hanna á við þessar þrjár voru 
tæknilega mjög f lóknar, jafnvel á 
nútíma mælikvarða en í landinu var 
þessi sérþekking ekki til. Guðjón 
þurfti því oft að fara í utanlands
ferðir í tengslum við flóknustu verk
efnin enda var til að mynda enginn 
hér sem vissi hvernig hanna ætti og 
byggja leikhús.“

Guðjón var fyrsti Íslendingurinn 
til að ljúka háskólaprófi í bygg
ingarlist og kynnti til sögunnar 
nútímaleg vinnubrögð í því að 
hanna byggingar og gera verk áætl
anir og útboðsgögn. Þar að auki 
kynnti hann fyrstur manna borgar
skipulagsfræði til sögunnar og var 
þannig brautryðjandi á mörgum 
sviðum að sögn Péturs.

„Árin frá 1925 til 1930 voru mikill 
annatími hjá Guðjóni þar sem hann 
á sama tíma var að klára Landspít
alann og leggja drög að Þjóðleik
húsinu og Sundhöll Reykjavíkur. 
Með stuttum fyrirvara fékk hann 
svo það verkefni að hanna nútíma
legt hótel í miðbænum, Hótel Borg. 
Hann þurfti því að fara utan að 
kynna sér nýjustu strauma í hönn
un og búnaði hótela. Mest ferðaðist 
hann til Norðurlandanna en einnig 
til Þýskalands og MiðEvrópu.“

Mikill tónlistarunnandi
Pétur viðurkennir að hann skilji 
varla hvernig einn maður hafi 
komist yfir allt það sem Guðjón 
gerði á sinni starfsævi. „En hann 
lifði fyrir þetta starf. Hann var 
ekki fjölskyldumaður en elskaði 
vinnuna og þurfti svo sannarlega á 

því að halda. Hann lifði áhugaverðu 
lífi, ferðaðist til að mynda meira en 
flestir af hans kynslóð en ekkert af 
þeim minningum var skráð í dag
bókum eða bréfum. Hann var mikill 
tónlistarunnandi og spilaði sjálfur á 
hljóðfæri og fékk þannig sína hvíld 
frá teikniborðinu.“

Guðjón gekk í hjónaband sem 
varð skammvinnt og eignaðist 
hann enga afkomendur. „Hann átti 
heldur ekki systkini sem lifðu svo 
það eru í raun afkomendur systkina 
foreldra hans sem eru hans nánustu 
ættmenni.“

Eins og heyra má tileinkaði Guð
jón líf sitt starfinu og gekk það með 
tímanum nærri heilsu hans.

Ofgerði sér fyrir Alþingishátíðina
„Mér sýnist á öllu að í mikilli vinnu
lotu í aðdraganda Alþingishátíðar
innar árið 1930 hafi hann ofgert sér. 
Árið eftir Alþingishátíðina var hann 
meira og minna frá vinnu vegna 
veikinda og dvaldist á heilsuhælum 
erlendis. Eftir þetta fór hann svo 
nánast á hverju ári í hvíldarferðir til 
útlanda.“

Guðjón greindist undir lok ævinn
ar með Parkinsonsveiki og átti erfitt 
með að teikna og skrifa en það var 
krabbamein sem dró hann til dauða 
árið 1950, þá tæplega 63 ára gamlan.

„Hann var í raun að berjast fyrir 
lífi sínu þegar hann var að klára 
Þjóðleikhúsið. Hann vissi í hvað 
stefndi en gaf sína seinustu krafta í 
þessa byggingu. Hann var þar dag 
hvern síðustu misserin þar sem hann 
vann náið með iðnaðarmönnum. 
Þegar svo kom að vígslu leikhússins 
var hann orðinn svo veikur að hann 
gat ekki verið viðstaddur hátíðina. 
Sagan segir að hann hafi heyrt 
enduróm vígslunnar í útvarpinu þar 
sem hann lá helsjúkur á Landspítal
anum, þar sem hann lést nokkrum 
dögum síðar. Hann náði þó að klára 
þessa byggingu sem er eitt af hans 
meistaraverkum.“

Varð bitbein í flokkapólitík
Þó að í dag séu flestir sammála um að 
byggingar Guðjóns séu mikil prýði í 
borginni sem landsbyggð var hann 
þó gagnrýndur á árum áður.

„Í byrjun þegar hann var eini 
starfandi arkitekt landsins var 
hann ekki mjög umdeildur en varð 
póli tískt bitbein þegar Jónas frá 
Hrif lu varð ráðherra árið 1927 en 
þeir störfuðu náið saman. Jónas var 
mjög umdeildur stjórnmálamaður 
og það má segja að andstæðingar 
hans í stjórnmálum hafi fundið sér 
ákveðið skotmark í Guðjóni Samú
elssyni. Það var auðvelt að gagnrýna 
það sem miður fór í byggingum 
hans. Sem listamaður galt hann 
fyrir það að verk hans urðu bitbein 
í f lokkapólitík,“ útskýrir Pétur.

Í kringum 1930 kemur fúnk
sjónalisminn til sögunnar með 
breyttum viðhorfum í arkitektúr. 
„Ungir arkitektar koma þá til lands
ins og það óx þeim í augum að þessi 

SAGAN SEGIR AÐ HANN 
HAFI HEYRT ENDURÓM 
VÍGSLUNNAR Í ÚTVARPINU 
ÞAR SEM HANN LÁ HEL-
SJÚKUR Á LANDSPÍTALAN-
UM, ÞAR SEM HANN LÉST 
NOKKRUM DÖGUM SÍÐAR.

Hann lifði fyrir 
þetta starf

Umfangsmikil bók um verk Guðjóns Samúelssonar, húsameistara 
ríkisins, kom út á dögunum. Það var Pétur H. Ármannsson arki-

tekt sem tók saman sögu og verk mannsins sem skildi eftir sig um 
400 byggingar en margar þeirra eru merkustu byggingar landsins.

Pétur H.  
Ármannsson 
arkitekt hefur 
tekið saman 
yfirlitsbók um 
Guðjón.

Akureyrarkirkja gnæfir yfir bæinn eins og Guðjón hafði fyrirséð en hann teiknaði einnig tröppurnar. MYND/ÍMYND

Bygging Sundhallarinnar stöðvaðist um nokkurra ára skeið vegna deilna milli bæjarstjórnar og Alþingis. Var 
gagnrýni á bygginguna og höfund hennar óvægin en hljóðnaði fljótt þegar dyr hennar opnuðust. MYND/ÍMYND

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is
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maður sem þeim fannst orðinn 
frekar íhaldssamur sæti að öllum 
opinberum verkum ríkisins.

Það er sagt að tíminn sé eini 
marktæki gagnrýnandi byggingar-
listar og skipulags og tíminn hefur 
unnið með Guðjóni Samúelssyni,“ 
segir Pétur.

Talaði alltaf fyrir fegurðinni
„Eftir að hann lést árið 1950 var 
hann í litlum metum. Deilurnar um 
Hallgrímskirkju voru þá háværar 
og yngri kynslóð arkitekta þótti 
hann gamaldags. Það var ekkert 
talað um hann og hann í raun graf-
inn og gleymdur. En með tímanum 
hafa byggingar hans sannað sig 
og margar þeirra eru í dag mikil-

væg tákn fyrir staði og stofnanir í 
íslensku samfélagi. Háskóli Íslands, 
Akureyrarkirkja, Þingvallabærinn, 
Þjóðleikhúsið og Hallgrímskirkja, 
þessar byggingar eru í dag nánast 
eins og þjóðþekkt náttúrufyrir-
bæri, þær eru órofa hluti af íslenskri 
menningu og umhverfi.

Arkitektúr Guðjóns er í grunn-
inn tímalaus og klassískur. Klass-
ísk byggingarlist snerist mikið um 
fagurfræði og Guðjón talaði alltaf 
fyrir fegurðinni. Hann sá fyrir sér 
að borgin ætti að vera heilsteypt 
listaverk og byggingarnar ættu að 
vinna saman að því að skapa fallegt 
og mannbætandi umhverfi. Þetta 
var hans stóra hugsjón og fyrir þetta 
lifði hann.“

Austurstræti 16, stórhýsi Nathans & Olsens, síðar þekkt sem Reykjavíkur apótek. MYND/ÍMYND Fyrir Alþingishátíðina 1930 var reistur nýr burstabær á Þingvöllum. MYND/ÍMYND

Gamla sjúkrahúsið á Ísafirði er ein best varðveitta opinbera bygging Guð-
jóns Samúelssonar frá fyrstu starfsárum hans. MYND/ÍMYND

Kristskirkja á Landakoti frá árinu 1928. Þar tekst Guðjóni vel að tengja 
gotnesk stílbrigði við íslenska byggingarhefð og náttúru. MYND/ÍMYND

Hallgrímskirkja, eitt helsta kenni-
leiti borgarinnar, var umdeild.

Guðjón Samúelsson húsameistari 
ríkisins frá árinu 1920 til 1950.

Hönnun Landspítalans var umfangsmesta verkefni Guðjóns á fyrstu 
starfsárum hans í embætti. Hér sést upphaflegur inngangur. MYND/ÍMYND

Þjóðleikhúsið er eitt meistaraverka Guðjóns en hann barðist fyrir lífi sínu á loka-
metrum byggingar þess og lést nokkrum dögum eftir vígsluhátíðina. MYND/ÍMYND

Héraðsskólinn á Laugarvatni var fullbúinn árið 1930 og þá stærsti sveitaskóli landsins.
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V ið Arnarnesstr ýt-
urnar í Eyjafirði er 
að finna heimkynni 
einhver s óvenju-
legasta gæludýrs á 
Íslandi, og þótt víðar 

væri leitað. Steinbíturinn Stefán 
hefur átt heima þar í rúman ára-
tug og þangað heimsækir kafarinn 
Erlendur Bogason hann reglulega, 
enda telst Stefán vera hluti af fjöl-
skyldunni.

„Ég á einn hund og Stefán er svo-
lítið eins og hinn hundurinn,“ segir 
Erlendur hlæjandi. „Við erum búnir 
að vera vinir síðan árið 2009.“

Vináttan spratt upp eftir að 
Erlendur ákvað að prófa hvort 
hann gæti fætt steinbít líkt og hann 
hafði áður gert við þorsk. „Stein-
bítar eru þó alls ekki jafn viljugir 
og þorskar og það tók nokkrar 
vikur að fá hann til að koma út úr 
holunni.“ Að þeirri hindrun yfir-
stiginni myndaðist óvænt sam-
band milli steinbítsins og Erlends.

„Hann fór að koma á móti mér 
og ég klappaði honum aðeins og 
klóraði honum undir hökunni og 
þá fékk hann mat í staðinn.“ Stein-
bíturinn Stefán var f ljótt farinn að 
þekkja Erlend það vel að hann gaf 
öðrum köfurum lítinn gaum í þau 
skipti sem Erlendur kafaði með hóp 
af fólki. „Hann syndir alltaf beint 
til mín þar sem hann veit að hann 
fær bita.“

Tóku steinbít af matseðlinum
Þetta atferli steinbítsins vakti bæði 
athygli og furðu og leið ekki á löngu 
þar til fiskisagan hafði f logið um 
allan Eyjafjörðinn og víðar. Frægð 
Stefáns varð til þess að sjómenn 
forðuðust að veiða steinbít við 
Arnarnesstrýturnar af ótta við að 
fá Stefán í netið.

„Það eru til sögur um að menn 
hafi fengið steinbít nálægt svæðinu 
og sleppt honum,“ segir Erlendur. 
Steinbíturinn Stefán virðist hafa 
sigrað hjörtu jafnvel harðsvíruð-
ustu veiðimanna á svæðinu þar 
sem hann fagnar bráðlega tví-
tugsafmæli sínu.

Það eru þó ekki aðeins heima-
menn sem þekkja sögu Stefáns þar 
sem hann rataði í fréttirnar fyrir 
nokkrum árum. „Það komu til 
mín hjón í sumar og þau sögðust 
borða mikinn fisk en eftir að þau 
sáu myndirnar af mér og Stefáni 
þá tóku þó steinbít út af matseðl-
inum,“ segir Erlendur brosandi.

Hét Bob, Stefanía og loks Stefán
Þegar Stefán rataði fyrst í fréttirnar 
gekk hann þó undir öðru nafni. 
Árið 2011 var Erlendur í samstarfi 
við haffræðinginn Bob Ballard, 
manninn sem fann Titanic, þegar 
hann var að vinna að grein fyrir 
National Geographic. „Bob spurði 
hvað steinbíturinn héti en þá hafði 
hann ekkert nafn svo ég spurði 
hvort við ættum ekki bara að skíra 
hann Bob.“

Nafnið passaði þó ekki þar sem 
Erlendur stóð í þeirri trú á þessum 
tíma að Stefán væri kvenfiskur, 
eða hrygna. Svo fór að hann var 
nefndur í höfuðið á aðstoðarkonu 
Bobs og fékk því nafnið Stefanía.

„Fimm árum seinna kom það 
síðan í ljós að hún Stefanía mín, 
sem ég hélt alltaf að væri Stefanía, 
var bara Stefán,“ segir Erlendur og 
hristir hausinn. Enn komi fyrir að 
Stefán sé kallaður Stefanía en hann 
virðist lítið kippa sér upp við það.

Gáfaðasti fiskurinn í sjónum
Fáar rannsóknir hafa verið gerðar 
á atferli steinbíta og segir Erlendur 
sáralítið vera vitað um tegundina. 
„Þegar leitað er að upplýsingum um 
steinbít koma fáar niðurstöður upp. 
Flestar rannsóknir hér á landi eru 
gerður á 150 metra dýpi á meðan við 
erum að hitta þá á 20 metra dýpi.“ 
Erlendur og teymi hans hafa rann-
sakað steinbíta síðan árið 2016 og 
gert ófáar óvæntar uppgötvanir.

„Löngu áður en ég byrjaði að 
stúdera steinbítinn sagði f iski-
fræðingurinn Guðrún Marteins-
dóttir mér að hann væri gáfaðasti 
fiskurinn í sjónum.“ Á þeim tíma 
hafi Erlendur horft efins á fræði-
konuna og spurt hvernig greindar-
vísitölupróf væri lagt fyrir fiska. 
„Þá sagði hún mér að steinbítur 
væri með heila hauskúpu þannig að 
hann hefur eitthvað að verja þarna 
inni en hinir fiskarnir ekki.“

Erlendur segir klárt mál að stein-
bítar séu ekki vitlausar verur. Eftir 
að hafa dvalið með litlum hóp 
steinbíta við Arnarnesstrýturnar 
hafi gáfurnar ekki dulist neinum. 
„Maður skilur varla hvernig þeir 
þekkja okkur kafarana í sundur 
þegar við erum í kafarabúning-
unum með kútana.“

Gjörólík hegðun milli steinbíta
Tveir steinbítar auk Stefáns fá reglu-
legar heimsóknir kafara. „Það sem 
okkur finnst einna merkilegast er 

að þessir tveir steinbítar sem við 
gefum reglulega mat hafi bara lært 
þessa hegðun, við byrjuðum ekki 
að gefa þeim,“ segir Erlendur hugsi. 
Ekki sé þó óhugsandi að Stefán hafi 
upplýst nágranna sína um hvernig 
best væri að fara að. „Hann hefur 
bara sagt þeim hvernig ætti að 
hegða sér og hvað ætti að gera,“ segir 
Erlendur glettinn.

„Það hefur oft verið sagt að ég 
þjálfi steinbíta til að koma til mín,“ 
segir Erlendur. Hann lætur slíkar 
fullyrðingar liggja milli hluta. Hann 
kafar eftir kúskeljum, fer með þær í 
bátinn og kafar svo með þær niður 
þar sem hann klappar steinbítnum, 
brýtur skelina og gefur honum 
að borða. „Þá vaknar spurningin 
hvort ég hafi tamið steinbítinn til 
að koma eða hann mig,“ segir kaf-
arinn og skellir upp úr. „Ég geri alla 
vinnuna og þeir fá að borða.“

Mikill munur er á karakterum 
þeirra steinbíta sem Erlendur og 
teymi hans heimsækja. „Það er 
alveg gjörólík hegðun á milli þess-
ara fiska.“ Stefán sé elstur og ávallt 
rólegur og yfirvegaður. „Svo eru 
hinir tveir yngri, annar er svo-
lítið eins og hvolpur og hinn gengur 
undir nafninu Heimskur og það er 
bara góð ástæða fyrir því.“

Sjö mánaða meðganga Stefáns
Líf steinbíta einkennist af ákveðinni 
endurtekningu að sögn Erlends. 
Hver kynþroska steinbítur eigi sína 

eigin holu þar sem hann haldi til. 
„Þessir heppnu eða myndarlegu fá 
hrygnu inn í holuna sína þegar fer 
að hausta. Þau parast og búa síðan 
saman fram fram í september.“

Þegar hrygningunni er lokið fer 
hrygnan í burtu og karlfiskurinn, 
eða hængurinn, er eftir til að passa 
eggin. „Það gerir hann án þess að 
borða. Hann bíður bara og það eina 
sem hann gerir er að vera í holunni 
og halda eggjaklasanum hreinum.“

Breyting hefur orðið á því hve 
lengi eggin eru að klekjast út á síð-
ustu árum að sögn Erlends. Það sé 
vegna kólnunar sjávar í Eyjafirðin-
um. „Það er tveggja mánaða munur 
þarna á þriggja ára tímabili,“ ítrekar 
Erlendur

Hvikaði ekki frá eggjunum
„Vegna þess hve lengi eggin voru 
að klekjast út þurfti steinbíturinn 
Stefán að liggja á sínum eggjum í 
heila sjö mánuði,“ segir Erlendur 
um vin sinn. „Eftir sex mánuði fór 
ég niður með mat handa honum og 
þá var hann ekkert búinn að borða 
í allan þann tíma,“ ítrekar Erlendur. 
„Ég fór með uppáhaldsmatinn hans 
og setti við hliðina á honum.“

Steinbíturinn Stefán var tvístíg-
andi í fyrstu, enda rann honum blóð 
til skyldunnar. „Hann færði sig ekki 
og hvikaði ekki frá eggjunum. Svo 
var það ekki fyrr en ég setti matinn 
fyrir framan hann að hann borðaði 
hann.“

Þegar eggin klekjast út fer stein-
bíturinn í um tveggja mánaða ferða-
lag. „Svo kemur hann aftur í maí og 
snýr svo aftur í holuna sína.“ Þeir 

Stefán steinbítur sigrar hjörtu
Síðastliðinn áratug hefur steinbítahvíslarinn Erlendur Bogason myndað einstakan vinskap við steinbítinn Stefán 
við botn Eyjafjarðar. Hinn þrælgáfaði Stefán er með einstakan persónuleika og tekur vini sínum ætíð fagnandi. 

Erlendur segir 
steinbítinn 
Stefán kunna 
vel að meta 
klapp og að klór 
undir hökunni 
sé í sérstöku 
uppáhaldi. 

Eftir sjö ára vináttu kom í ljós að steinbíturinn Stefanía væri í raun Stefán.

Meira á frettabladid.is

séu viðloðandi holuna fram í júlí. 
„Þá byrja þeir aftur að slást um 
hrygnurnar. Þetta er svona nokkuð 
einfalt líf líkt og hjá öðrum dýrum.“

Heimakærari en aðrir fiskar
Steinbítar eru mjög heimakærir 
fiskar að mati Erlends. „Þeir eiga 
bara sitt heimili og eru bara í sinni 
holu.“ Þegar farið er í köfunarferðir 
koma fisktegundir á borð við þorsk 
og sandkola á móti köfurunum. 
Steinbítarnir leggjast ekki svo lágt. 
„Við förum niður til þeirra og stopp-
um við holurnar. Þá koma þeir út og 
fá að borða.“

Erlendur segir best að koma ekki 
tómhentur í heimsókn. „Maður 
passar sig að hafa mat á þeim tíma 
sem fiskarnir eru í ætisleit. Það er 
ekkert gaman þegar steinbíturinn 
kemur og horfir á mann biðjandi 
augum og maður hefur ekkert í 
höndum.“

Fyrsti gælusteinbítur sögunnar
Steinbíturinn Stefán var líklega um 
sjö ára þegar Erlendur hitti hann 
fyrst. „Hann er líklega um átján ára 
í dag.“ Elstir verði steinbítar um þrí-
tugir en ekki ná margir að verða svo 
langlífir. Erlendur kveðst ekki vita 
til þess að fleiri hafa slegið upp vin-
skap við steinbíta. Sennilega sé Stef-
án fyrsti gælusteinbítur sögunnar.

„Auðvitað finnst það annars stað-
ar að fiskar og menn eiga í miklum 
samskiptum,“ viðurkennir Erlend-
ur. „Það sem er ólíkt í þessu tilviki 
er að steinbíturinn er ekki í neinum 
samvistum við okkur stóran hluta 
ársins. Þeir yfirgefa svæðið í ein-
hverja mánuði og eru síðan mán-
uðum saman í holunum.“ Ekki sé 
því stöðugt hægt að minna á sig.

„Þeir fá ekkert frá manni frá 
september að apríl en um leið og 
þeir eru búnir að losna við eggin 
þá koma þeir á móti okkur og biðja 
um mat.“ Enn eru nýjar uppgötvanir 
gerðar á atferli steinbíta við rann-
sóknir að sögn Erlends. „Þannig að 
það er þó nokkuð um spurningar 
sem á eftir að svara.“ 

Kristlín Dís  
Ingilínardóttir
kristlin@frettabladid.is

„Ég á einn hund og Stefán er svo-
lítið eins og hinn hundurinn,“ segir 
Erlendur. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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RAFMAGNAÐ ÆVINTÝRI  
MEÐ ALVÖRU 4X4

Einu rafknúnu Plug-In Hybrid jepparnir í sínum stærðarflokki með lágt drif.  
Ótrúlegt verð á bílum hlöðnum lúxusbúnaði. 

 Vegna samkomutakmarkana er lengri opnunartími  laugardaga og sunnudaga frá 12-16.  
Hægt er að panta reynsluakstur utan opnunartíma á reynsluakstur@isband.is

JEEP COMPASS PLUG-IN HYBRID VERÐ 5.999.000 KR.*  
Verður 6.723.000 kr. eftir áramót miðað við gengi í dag og hækkun VSK 1. jan.

JEEP RENEGADE PLUG-IN HYBRID VERÐ 5.499.000 KR.*  
Verður 6.192.000 kr. eftir áramót miðað við gengi í dag og hækkun VSK 1. jan.

UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR  
S. 590 2300 • JEEP.IS • ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

Við stöndum við forsöluverðin til áramóta þrátt fyrir gengisveikingu.*
Frumsýning í nóvember. Opið sunnudaga 12-16.**

*G
ildir m

eðan birgðir endast, hvítur R
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engi á tilboðsverði U
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Undanfarin ár hafa 
far ið í byg g ing u 
þessa fallega húss 
sem þau hjón hafa 
lagt mikla natni í 
og unnið af ástríðu. 

Sagan af þessu húsi þeirra er ein-
staklega skemmtileg og pínu lýs-
andi fyrir lífið sjálft þegar maður 
hleypir draumum sínum af stað.

Linda segir frá því þegar hún 
bjó í íbúð fyrir neðan þessa fal-
legu útsýnislóð í Leirvogstungu. „Í 
gönguferðum mínum gekk ég oft 
fram hjá þessari lóð og hugsaði með 
mér hversu lánsamt fólkið sem ætti 
hana væri.“

Svo sá hún lóðina auglýsta til 
sölu, náði að kaupa hana og upp-
hófst mikið ferðalag í að skapa fjöl-
skyldunni fallegt heimili sem svo 
sannarlega tókst.

Heimilið stendur á hæð í Mos-
fellsbæ þaðan sem útsýnið er 
magnað. Þar sem sjórinn og fjöllin 
blandast borgarljósunum. Hjónin 
unnu úr eigin óskum í samstarfi við 
arkitekt og náðu þannig fram sinni 
sýn á rými heimilisins með fjöl-
skylduna í huga. Stílhreint, rólegt 
og fágað andrúmsloft einkennir 
heimilið.

Það tók nokkur ár að koma þessu 
öllu saman og er augljóst á tali við 
Lindu að þolinmæðin var í fyrir-
rúmi svo útkoman yrði sem best. 
En á móti eru allir staðir heimilis-
ins úthugsaðir eftir þeirra óskum og 
draumaheimilið varð til.

Linda Ben er þekktur fagurkeri 
og hefur skapað sér nafn í matar- og 
kökugerð. Þar er hennar aðalvett-
vangur uppskriftarvefurinn www.
lindaben.is og þessa dagana kemur 
jafnframt út glæsileg bók hennar: 
Kökur.

Það er lýsandi fyrir dugnað 
Lindu að auk þess að baka allt fyrir 
bókina, tók hún einnig allar ljós-
myndirnar. Linda hefur komið sér 
upp vinnustofu á heimili sínu þar 
sem hún getur gripið til hinna ýmsu 
hluta til að stílisera myndatökurnar 
og þarf því ekki að fara út úr húsi 
við vinnu sína.

Það kemur ekki á óvart að uppá-
haldsstaður Lindu á heimilinu er 
eldhúsið. Stór og falleg innrétting 
frá Kvik innréttingum prýðir það 
og ekki skemmir lifandi útsýnið 
þar sem sjá má fjöllin, borgina og 
reiðmenn ríða hjá, allt út um eld-
húsgluggann.

        Draumaheimili                                                                                                                                    
                fagurkeranna

Fagurkerinn Linda Benediktsdóttir býr ásamt eiginmanni sínum Ragnari Einarssyni og 
börnum í draumahúsi fjölskyldunnar í Mosfellsbæ. Linda hafði dáðst að lóðinni þegar hún 
bjó í nágrenninu og var ekki l engi að gera tilboð í hana þegar hún svo var auglýst til sölu. 

Linda á sínum uppáhaldsstað, eldhúsinu, þar sem hún töfrar fram kræsingar. Margar þeirra rötuðu svo í nýja bók hennar Kökur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Eldhúsið prýðir falleg og stór Kvik innrétting sem fæst hjá Rafha en borð-
platan er úr Granítsmiðjunni.  Hér vantar ekki vinnuplássið fyrir Lindu.

Við enda eyjunnar má sjá glitta í arininn sem má njóta úr stofu og eldhúsi.

Vinnurými Lindu er heima og hér má sjá verkfærin skemmtilega uppsett. Stílhrein fegurð einkennir heimilið.
Stílhreint baðherbergið er rúmgott og frístandandi baðkarið frá Tengi nýtur 
sín vel. Blöndunartækin eru einnig úr Tengi og sturtuglerið frá Glerborg. 

Arnar Gauti  
Sverrisson
arnargauti@sirarnargauti.is

Linda stíliserar og myndar allt sjálf.
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Markmið Hjálparstarfs kirkjunnar er að auka lífsgæði 
og þrautseigju þeirra sem við veitum þjónustu. Lang-
tímamarkmiðið er viðunandi lífsgæði fyrir alla. Til að 
ná þessu markmiði þurfum við að hjálpast að.  Hér 
gildir það sama og í liðsíþróttum, við verðum að hjálp-
ast að, bakka hvert annað upp. Gott lið, þar sem menn 
og konur standa saman í gegnum þykkt og þunnt, get-
ur náð ótrúlega langt. Langt umfram það sem reikna 
hefði mátt með út frá hverjum einstaklingi fyrir sig. 
Það höfum við sannarlega séð í frábærum árangri ís-
lenskra landsliða. Sama gildir um samfélag okkar í 
heild, á Íslandi og um allan heim, við verðum að standa 
saman. 

Nýjasta verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar er Skjólið – 
Opið hús fyrir konur sem mun opna á nýju ári. Skjólið 
verður opið 11–15 fyrir konur sem ekki eiga í örugg hús 
að venda á daginn. Markmiðið er fyrst og fremst að 
auka lífsgæði kvennanna og verður hverri konu mætt 
af virðingu og kærleika. Kirkjuráð fjármagnar verk-
efnið. 

Hjálpumst að, tökum þátt í jólasöfnun Hjálparstarfs 
kirkjunnar, gerum kleift að veita stuðning á Covid-tím-
um á Íslandi og á alþjóðavettvangi. Við aðlögum starf-
ið og þjónustuna eftir því sem aðstæður breytast. Á 
Íslandi veitum við stuðning fyrir jólin með inneignar-
kortum í matvöruverslunum, jólagjöfum og fleiru sem 
getur verið með í því að gefa gleðileg jól óháð efnahag. 

Verkefnið í Sómalífylki í Austur-Eþíópíu snýst um að 
tryggja fæðuöryggi hjá sárafátæku fólki sem býr á 
miklu þurrkasvæði. Í Kampala, höfuðborg Úganda, eru 
reknar verkmenntasmiðjur í þrem fátækrahverfum 
þar sem ungmenni fá menntun sem bætir möguleika 
þeirra á betri lífsafkomu. Í sveitahéruðunum Lyantode 
og Rakai í Úganda aðstoðar Hjálparstarfið börn sem 
búa við örbirgð. Foreldrar barnanna eru annað hvort 
látnir af völdum alnæmis eða mjög lasburða og ekki 
færir um að tryggja heilsu  þeirra og tækifæri til 
mannsæmandi lífs. Reist er hús, vatnstankur sem 
safnar rigningarvatni, eldaskáli og kamar fyrir fjöl-
skylduna og einnig fær hún geitur, áhöld og útsæði til 
að hefja matjurtarækt á lóð sinni. Covid-19 faraldur-
inn hefur sett ýmsa verkþætti úr skorðum sérstaklega 
þá sem snúa að því að safna fólki saman í stærri hóp-
um og halda fjölmenn námskeið. Starfsfólk verkefn-
anna hefur tekið þátt í vitundarvakningu yfirvalda á 
hverjum stað um sóttvarnaraðgerðir og eðli Covid19 
veirunnar og þannig tekið þátt í að hefta útbreiðsluna. 

Þú getur í þessu blaði lesið um fjölbreytt starf Hjálp-
arstarfs kirkjunnar, ég hvet þig til að styðja starfið. 
Takk fyrir allan stuðning.

Bjarni Gíslason, 
framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar.

Öflugt hjálparstarf í heimsfaraldri 

Bjarni Gíslason framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar

ÞÖKKUM STUÐNINGINN

HRAFNISTA

HÁTÍÐAR-
MESSU

Í UPPHAFI JÓLAFÖSTU

Frú Agnes M. Sigurðardóttir, 
biskup Íslands, prédikar. Séra 

Sigurður Árni Þórðarson og séra 
Irma Sjöfn Óskarsdóttir, prestar 

Hallgrímsprestakalls, þjóna fyrir altari. 

Söngfólk í Schola cantorum syngur 
undir stjórn Harðar Áskelssonar. 

Organisti er Björn Steinar Sólbergsson. 

Jólasöfnun Hjálparstarf kirkjunnar 
hefst með formlegum hætti.

Myndir:
Forsíðumyndir eru teknar á vettvangi og 
lýsa fjölbreyttum verkefnum Hjálparstarfs 
kirkjunnar innanlands og utan.
Aðrar myndir: Hjálparstarf kirkjunnar og 
samstarfsaðilar. 
 
Prentvinnsla: 
Umbrot:
Pipar\TBWA
Prentun:
Ísafoldarprentsmiðja

verður útvarpað á Rás 1 
og hún send út á RÚV

fyrsta sunnudag í aðventu, 
29. nóvember, kl. 11:00.

Framkvæmdastjóri:
Bjarni Gíslason
Margt smátt …, 
3. tbl. 32. árg. 2020
Ábyrgðarmaður:
Kristín Ólafsdóttir
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Umsækjendum um aðstoð hefur fjölgað um 42%

Hjálpumst að!

  
- gerast Hjálparliði á help.is
- greiða valgreiðslu í heimabanka, 2400 krónur
- hringja í söfnunarsíma 907 2002 og greiða 2500 krónur
- leggja framlag inn á styrktarreikning 0334-26-50886, kt. 450670-0499

Við leitum nú til þín
um stuðning við starfið.

með þinni hjálp!

 Þú getur valið um að ...
 gerast Hjálparliði á www.hjalparstarfkirkjunnar.is
 greiða valgreiðslu í heimabanka, 2.500 kr.
 hringja í söfnunarsíma 907 2002 og 907 2003 og greiða 2.500 kr.
 leggja framlag inn á styrktarreikning 0334-26-50886, kt. 450670 0499

Frá því í byrjun mars og til októberloka á þessu ári fjölgaði þeim sem sækja sér efn-
islega aðstoð hjá Hjálparstarfi kirkjunnar um 42% miðað við sama tímabil í fyrra. Á 
fyrstu átta mánuðum ársins 2019 leituðu samtals 743 fjölskyldur til Hjálparstarfs-
ins um aðstoð en 1057 á sama tímabili líðandi árs. 

Á hverju ári tekur Hjálparstarf kirkjunnar á móti fólki sem ekki hefur efni á að 
kaupa hátíðarmat fyrir jólin og á ekki fyrir jólagjöfum fyrir börnin. Við höfum nú 
þegar fengið fjölda umsókna um aðstoð fyrir jólin nú og erum byrjuð að vinna úr 
þeim með frábærum stuðningi sjálfboðaliða. 

Aðstoðin fyrir jól er fyrst og fremst í formi inneignarkorta fyrir matvöru en mikil 
valdefling felst í því þegar fólk getur valið sjálft það sem það setur í innkaupapok-
ann. Þá geta foreldrar í fjárhagslegri neyð einnig sótt til okkar jólafatnað og 
jólagjafir fyrir börnin. 

Við störfum á Íslandi, í þróunarsamvinnu á Indlandi, í Úganda og í Eþíópíu og veit-
um mannúðaraðstoð á vettvangi náttúruhamfara og stríðsátaka í samvinnu við 
systurstofnanir okkar í Alþjóðlegu hjálparstarfi kirkna, ACT Alliance. Starfinu 
sinnum við með frábærum stuðningi frá hjartahlýju fólk á Íslandi.
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Vilborg Oddsdóttir félagsráðg jafi og umsjónar-
maður innanlandsstarfs Hjálparstarfs kirkjunnar 
segir að undanfarna mánuði hafi félagsráðg jaf-
arnir þurft að takast á við margar nýjar áskoranir í 
starfi. „Í fyrsta lagi þurftum við að bregðast skjótt 
við og veita þjónustuna í auknum mæli símleiðis og 
í gegnum netið. En það er líka áskorun að taka á 

móti fólki sem hingað kemur með grímu fyrir vitum. 
Við notum ekki bara tungumálið til að tjá okkur og 
það er erfiðara að ræða við fólk þegar við sjáum 
ekki framan í það,“ segir Vilborg. „Í þessum faraldri 
sjáum við hvar brotalamirnar eru í velferðarkerf-
inu okkar. Fólkið sem til okkar leitar er margt búið 
að bíða lengi eftir atvinnuleysisbótum eða öðrum 

samfélagslegum úrræðum. Það sem mér þykir hins 
vegar alveg frábært að verða vitni að er ótrúleg 
aðlögunarhæfni fólks í þessum aðstæðum, þolin-
mæði og þrautseig ja þess. Hvernig fólk, og ekki 
bara það sem hingað leitar heldur almennt, tekst á 
við nýjar áskoranir daglega. Ég tek hattinn ofan 
fyrir okkur með það.“

Konurnar hittast einu sinni í viku yfir 
vetrartímann undir handleiðslu fé-
lagsráðg jafa. Við fáum til okkar fag-
aðila sem halda fræðsluerindi af 
ýmsu tagi og má þar nefna erindi um 
foreldrahlutverkið, áhrif áfalla, fjár-
málalæsi, streituvalda og streituvið-
brögð, núvitund og sjálfstyrkingu. 
Við viljum svara þörfum kvennanna 
og þær taka þátt í að móta verkefnið 
og koma með hugmyndir um fræðslu-
erindi sem gagnast þeim. í þann tíma 
sem verkefnið varir fylgir félagsráð-

g jafi konunum eftir, veitir rág jöf í 
einstaklingsviðtölum og stuðning svo 
sem með því að fylg ja viðkomandi á 
fundi sé þess óskað. Í einstaklingsvið-
tölunum er unnið að markmiðum og 
horft er til áhugasviðs hverrar konu. 
Þegar hafist var handa í sumar við að 
hring ja í mögulega þátttakendur í 
verkefninu lýstu konurnar miklum 
áhuga og í samtölum kom skýrt fram 
að margar þeirra vildu komast út úr 
félagslegri einangrun og verða virk-
ari.     

Ákveðin áskorun hefur fylgt því að 
fara af stað með verkefni af þessum 
toga nú á tímum kórónuveirufar-
aldurs. Hertar sóttvarnarreglur og 
fjöldatakmarkanir hafa sett strik í 
reikninginn en í ljósi markmiða verk-
efnisins fannst okkur mikilvægt að 
leita allra leiða til þess að halda ver-
kefninu gangandi. Í eina skiptið sem 
sóttvarnarreglur komu í veg fyrir að 
hópurinn gæti hist lýstu nokkrir þátt-
takendur því hvernig þeim þótti eitt-
hvað vanta í rútínuna og var árangur 

verkefnisins því fljótt sýnilegur. Inn-
an hópsins hafa myndast tengsl og 
reynsla kvennanna hefur skilað sér 
til hópsins í frábærum umræðum og 
aukinni þekkingu.

Júlía Margrét Rúnarsdóttir, félags-
ráðg jafi Hjálparstarfs kirkjunnar

Áskoranir í hjálpar-
starfi á tímum 
COVID-19 

Stattu með sjálfri þér 
– virkni til farsældar

Hjá Hjálparstarfi kirkjunnar starfa þrír félagsráðgjafar að 
verkefnum innanlands. Ráðgjafarnir veita fólki sem býr við 
kröpp kjör efnislegan stuðning og félagslega ráðgjöf. 
Ráðgjafarnir segja að það sé munur á líðan fólks sem leitar 
til Hjálparstarfsins nú og líðan þeirra sem leituðu aðstoðar 
í kjölfar bankahrunsins árið 2008. Þá hafi fólk getað  beint 
reiði sinni að bankakerfinu en að nú sé erfiðara að beina 
erfiðum tilfinningum út á við. Ráðgjafarnir segjast taka 
eftir því að fólk sé nú margt einmana og kvíðið.

Í ágúst síðastliðnum hóf göngu sína verkefnið Stattu með 
sjálfri þér – virkni til farsældar. Verkefnið er ætlað konum 
sem búa við örorku og eru með börn á framfæri. Þetta er í 
þriðja skiptið sem Hjálparstarf kirkjunnar fer af stað með 
verkefnið í þessari mynd og samanstendur hópurinn af 20 
konum. Markmiðið er að koma í veg fyrir félagslega 
einangrun og að þátttakendur bæti sjálfsmynd, öðlist 
aukna trú á eigin getu og eflist í foreldrahlutverkinu.

Hjálparstarf kirkjunnar nýtur ómetanlegs stuðnings sjálfboðaliða sem nú eru í óða önn að 
undirbúa aðstoð fyrir fjölskyldur sem búa við efnislegan skort fyrir jólin. Hér eru þær 
Sigrún B. Jónsdóttir, Mjöll Þórarinsdóttir og Elsa Sveinsdóttir að störfum.

Júlía Margrét Rúnarsdóttir, félagsráðgjafi Hjálparstarfs kirkjunnar, 
hefur umsjón með verkefninu Stattu með sjálfri þér – virkni til farsældar
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Families with children, living in Reykjavík, may apply at the 
Icelandic Church Aid O�ce at Háaleitisbraut 66, lower floor. 
Application days: December 1, 2, 3. and 4 between 11 AM 
and 3 PM. Please remember to bring income and expenses 
documents (mortgage payments, rent, nursery school, heat, 
electricity, etc).

Low income families may also apply online at www.help.is.

We refer individuals in the Capital area to the Salvation Army 
and “Mæðrastyrksnefnd” (Aid for mothers). 

In Reykjanesbær, individuals and families alike may apply at 
the Keflavikurkirkja church on December 1, 3, and 8, between 
9 and 11 AM and at Ytri-Njarðvíkurkirkja on December 2, 3, og 
9, between 9–11 AM. 

In Selfoss, families and individuals may apply on December 7 
between 9–12 AM and on December 8 between 3 and 6 PM at 
Eyravegur 23, Selfoss.

In Akureyri and vicinity the application deadline has passed. 

In other parts of the country families and individuals may 
contact the pastor of the local parish. Application deadline is 
December 8.

Í desember aðstoða Hjálparstarf kirkjunnar og samstarfsaðilar fólk sem býr við fátækt svo það geti 
gert sér dagamun yfir hátíðirnar. Stuðningurinn tekur mið af aðstæðum hvers og eins og er fyrst og 

fremst í formi inneignarkorta í matvöruverslunum sem verða gefin út eigi síðar en 18. desember. 
Foreldrum sem búa við kröpp kjör býðst auk þess jólafatnaður og jólagjafir fyrir börnin. 

MUNUM GRÍMUSKYLDU SÓTTVARNARYFIRVALDA!

Tekið er á móti umsóknum frá barnafjölskyldum í Reykjavík 
á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, neðri 
hæð, 1., 2., 3. og 4. desember kl. 11–15. Umsækjendur eru 
beðnir um að mæta með gögn sem sýna tekjur og útgjöld 
síðasta mánaðar. 

Athugið að einnig er hægt að sækja um aðstoð á heimasíðu 
Hjálparstarfs kirkjunnar www.hjalparstarfkirkjunnar.is. 

Þar sem Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar aðeins 
barnafjölskyldur í Reykjavík og nágrenni er fullorðnum 
einstaklingum sem ekki hafa börn á framfæri bent á að 
hægt er að leita til Hjálpræðishersins í Reykjavík og 
Mæðrastyrksnefnda á svæðinu um aðstoð. 

Á Suðurnesjum verður tekið á móti umsóknum í 
Keflavíkurkirkju 1., 3. og 8. desember klukkan 9–11 og í 
Ytri-Njarðvíkurkirkju 2., 3., og 9. desember klukkan 9–11. 

Í Árnessýslu hefur Hjálparstarf kirkjunnar samstarf um 
jólaaðstoð við Rauða krossinn, félagsþjónustuna, kvenfélög 
og presta. Tekið er á móti umsóknum 7. desember klukkan 
9–12 og 8. desember klukkan 15–18 á Eyravegi 23, Selfossi.

Á Eyjafjarðarsvæðinu hafa Hjálparstarf kirkjunnar, 
Mæðrastyrksnefnd, Rauði krossinn og Hjálpræðisherinn á 
Akureyri með sér samstarf um aðstoð.
Umsóknarfrestur er liðinn.

Annars staðar á landinu taka prestar í heimasókn við 
umsóknum um aðstoð frá einstaklingum jafnt sem 
fjölskyldufólki til og með 8. desember. 

In cooperation with other charities, Icelandic Church Aid assists low income families before Christmas.
Support is provided with debit cards in grocery stores issued at the latest on December 18.

Parents in need are also provided with clothing and presents for their children.

PLEASE REMEMBER THAT WE ALL HAVE TO WEAR A MASK TO PREVENT THE SPREAD OF COVID-19! 

Material assistance for low income
families in December

Jólaaðstoð 2020

Hjálparstarf kirkjunnar, www.hjalparstarfkirkjunnar.is, Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík, sími 528 4400.

Icelandic Church Aid, www.help.is, Háaleitsbraut 66, 103 Reykjavík, tel. 528 4400



Skjólið er opið hús fyrir konur sem 
eru heimilislausar, búa við óöruggar 
aðstæður eða eru nýkomnar í búsetu-
úrræði eftir heimilisleysi. Þegar talað 
er um heimilisleysi er átt við einstak-
linga sem glíma við flókinn vanda og 
búa við óstöðugleika í búsetu til 
lengri eða skemmri tíma og þarfnast 
sérhæfðs lágþröskulda þjónustu- og 
búsetuúrræða.

Á árunum 2012 til 2017 tvöfaldaðist 
fjöldi heimilislausra en árið 2017 voru 
349 einstaklingar skráðir heimilis-
lausir. Konur sem eru heimilislausar 
geta fengið skjól í gistiskýlinu Konu-
koti sem opnar klukkan fimm á daginn 
og lokar klukkan 10 á morgnana en 
þangað leituðu 112 konur árið 2019, 
þar af 48 í fyrsta skipti. Á daginn geta 
konur sem eru heimilislausar farið á 
kaffistofu Samhjálpar sem er opin fá-

tæku fólki sem býr við erfiðar félags-
legar aðstæður til að fá sér að borða 
og þær sem búa við geðraskanir geta 
farið í Vin, fræðslu og batasetur.
 
Í mars 2018 voru tillögur Vel-
ferðarvaktarinnar um bættar að-
stæður heimilislausra samþykktar. 
Kallað var eftir því að koma á fót 
dagdvöl fyrir heimilislausa og var 
talið rétt að frjáls félagasamtök 
kæmu að málum en biskup Íslands, sr. 
Agnes M. Sigurðardóttir lagði til í lok 
árs 2019 að kirkjan kæmi á fót slíku 
úrræði. Starfshópur kannaði 
möguleikana og úr varð að Hjálpar-
starf kirkjunnar mun auka þjónustu 
sína við konur sem eru heimilislausar 
og opna Skjólið – opið hús fyrir konur. 
Konurnar hafa margar hverjar sótt 
þjónustu Hjálparstarfs kirkjunnar og 
eru því ekki ókunnar hverfinu. 

Í Skjólinu verður unnið eftir skaða-
minnkandi hugmyndafræði en hún 
vísar til inngripa sem notuð eru til að 
lágmarka neikvæð félagsleg og líkam-
leg áhrif löglegrar og ólöglegrar 
mannlegrar hegðunar en flestar 
kvennanna glíma við vímuefna- og/
eða geðrænan vanda. Konunum er 
mætt á þeim stað sem þær eru hverju 
sinni. Markmiðið er að fyrirbygg ja 
skaðann sem getur hlotist af vímu-
efnanotkun fremur en að koma í veg 
fyrir notkunina sjálfa en oft eru skil-
yrði fyrir þjónustu að einstaklingar 
séu ekki undir áhrifum vímuefna. 
Skaðaminnkandi hugmyndafræði ger-
ir ekki lítið úr eða hundsar raunveru-
lega skaðann sem fylgir vímuefna-
notkun en grunngildi hennar eru 
viðurkenning, skilningur, vellíðan 
kvennanna, valdefling og fordóma-
leysi. Notendasamráð er mikilvægt og  
starf Skjólsins verður mótað og þróað 
með konunum. 

Boðið verður upp á léttan hádegismat 
í Skjólinu, konurnar hafa aðgang að 
hreinlætisaðstöðu þar sem þær geta 
farið í sturtu auk þess sem þær geta 
þvegið af sér. Í Skjólinu er hvíldarher-
bergi og viðtalsherbergi sem mun 
verða nýtt til að færa þjónustu fag-
aðila nær þeim. Einnig verður tóm-

stundaherbergi þar sem þær geta 
skapað það sem þeim dettur í hug 
hvort sem það er að sauma, mála eða 
búa til skartgripi svo dæmi séu nefnd. 

Heimilisleysi í sjálfu sér er áfall og 
mætum við því hverri konu út frá því 
að hún eigi sér áfallasögu. Auðvelt 
getur verið að koma auga á stóru 
áföllin í lífi einstaklings en það eru 
oft litlu áföllin sem safnast saman 
sem orsaka truflun á getu einstak-
lingsins. Konurnar hafa margar 
hverjar ekki félagslegan stuðning, 
aðgang að úrræðum eða hafa fengið 
óheilbrigð viðbrögð frá fjölskyldu og 
samfélaginu. Sjálfsmeðhöndlun með 
vímuefnum er því oft þeirra bjarg-
ráð til að lifa af. Skjólið er púsl sem 
vantaði í heildstæða þjónustu við 
konur sem eru heimilislausar.

Rósa Björg Brynjarsdóttir, 
verkefnisstýra Skjólsins 
– Opins húss fyrir konur

Hjálparstarf kirkjunnar eykur þjónustu sína við 
konur sem eru heimilislausar og opnar Skjólið 
– Opið hús fyrir konur
Skjólið – Opið hús fyrir konur verður opnað á neðri hæð 
Grensáskirkju að Háaleitisbraut 66 í Reykjavík í janúar 
næstkomandi. Skjólið sem verður opið frá kl. 11–15 er 
þjónusta við konur sem eru heimilislausar en von okkar 
er sú að þar upplifi konurnar stöðugleika og öryggi. 
Við munum  leitast við að byggja upp jákvæða reynslu
í samvinnu við konurnar og fagaðila. 

Starfskonur Skjólsins – Opins húss fyrir konur þær Rósa Björg Brynjarsdóttir, Fjóla Halldórsdóttir og Magnea Sverrisdóttir undirbúa þjónustuna,
meðal annars með því að gera húsnæðið tilbúið til notalegra samverustunda.
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KYNNINGARBLAÐ

Kristín Helga Ármanns-
dóttir, matargúrú og 
bóndi á Ytra-Hólmi í 
Hvalfjarðarsveit, segir 
hangikjöt vera einstakt 
sælkerahráefni, ekki 
bara á jólum, heldur árið 
um kring.   ➛8
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Hjá Birgisson er mikið úrval af glæsilegum gólfefnum, jafnt parketi sem flísum. Öll gólfefni og hurðir eru á tilboðinu um helgina. 

Nettilboð hjá Birgisson
Það er mikið um að vera hjá Birgisson þessa dagana. Boðið er upp á góðan 
afslátt og skemmtilegan nettilboðsleik með söngkonunni Sölku Sól á Insta
gram. Nú er rétti tíminn til að fjárfesta í parketi, flísum og hurðum. ➛2

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Björn Víglundsson

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Að sögn Þórarins Gunnars 
Birgissonar, framkvæmda
stjóra Birgisson, verður 

mikið um að vera um helgina. „Við 
viljum halda sóttvörnum í góðu 
lagi og gefa fólki kost á að versla 
á netinu í stað þess að koma í 
búðina. Við bjóðum 20% afslátt af 
parketi, f lísum og hurðum og 40% 
afslátt af öllu undirlagi, listum og 
fylgihlutum,“ segir Þórarinn. „Með 
þessu losnar fólk við að standa 
í biðröð í kuldanum fyrir utan 
verslunina. Að auki ætlum við að 
bjóða upp á fría heimsendingu um 
allt land. Nettilboðin fóru í gang 
á fimmtudag og munu standa út 
mánudaginn,“ segir Þórarinn og 
bætir við að sendingarkostnaður 
á vörum út á land geti verið mikill. 
„Á meðan á tilboðinu stendur 
fær fólk vöruna heim að dyrum 
frítt. Með þessu viljum við koma 
til móts við viðskiptavini okkar 
á landsbyggðinni. Hægt er að fá 
sendar prufur út á land og afsláttur 
fæst gegn því að staðfesta pöntun
ina.“

Umhverfisvottaðar vörur
Þórarinn segir að verslunin sé 
stútfull af nýjum og glæsilegum 
vörum. „Við erum með góða og 
aðgengilega netsíðu. Ef fólk vill 
frekari upplýsingar er hægt að 
hringja eða hafa samband við 
okkur í gegnum birgisson@birgis
son.is. Hjá Birgisson er eitthvert 
mesta úrval landsins af parketi frá 
viðurkenndum framleiðendum 
sem hafa verið hér á markaði 
í langan tíma. Við höfum lagt 
áherslu á að hafa allar okkar vörur 

umhverfisvottaðar og höfum tekið 
þátt í verkefnum varðandi það. Við 
reynum að leggja okkar af mörk
um í að minnka kolefnisspor fyrir
tækisins, þetta gerum við meðal 
annars með flokkun á úrgangi og 

með því að koma öllu okkar plasti 
í endurvinnslu hjá Pure North 
Recycling í Hveragerði,“ segir 
Þórarinn. „Við finnum vel fyrir 
auknum kröfum um að vörur og 
framleiðsla séu umhverfisvænar. 

Salka Sól valdi 
fallega grábæs-
aða eikarplanka 
á ibúðina sína.  
Eik Mossy frá 
BJELIN.

Í verslun Birgisson í Ármúla er hægt að skoða úrvalið af parketi og flísum.

Glæsilegt parket frá Birgisson í eldhúsi og stofu. Parketið setur heildarsvip.

Framhald af forsíðu ➛

Allt okkar harðparket er vottað 
með bláa englinum og viðarpark
etið er Svansvottað,“ segir hann. 
„Umhverfismál eru í brennidepli 
í allri okkar vinnslu. Við höfum 
sömuleiðis lagt ríka áherslu á gott, 
hljóðdempandi undirlag undir 
gólfefni. Nýbreytni hjá okkur í 
þeim efnum er umhverfis vottuð 
framleiðsla á undirlagi.“

Gjafaleikur á Instagram
Birgisson ehf. í samstarfi við Sölku 
Sól ætlar að gefa einum heppnum 
fylgjanda 150.000 kr. gjafabréf 
fyrir parketi, f lísum eða hurðum. 

Með því að vera vinur Birgisson og 
Sölku Sólar á Instagram og merkja 
þann sem fólki þykir vænt um við 
færsluna er maður kominn í pott
inn! Dregið verður 3. desember. 
Endilega skrá sig á Instagram: 
@ birgissonehf @salkaeyfeld

Gæðavörur og þjónusta
Hjá Birgisson er fagmennskan 
í fyrirrúmi, mikil þekking og 
reynsla. Verslunin er sérhæfð í sölu 
á gólfefnum og hurðum. Birgisson 
er í Ármúla 8. Sími: 516 0600. Net
fang: birgisson@birgisson.is. Sjá 
nánar á birgisson.is.

FIMMTUDAG - MÁNUDAG

PARKET - FLÍSAR - HURÐIR

NET
HELGI

20% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLU PARKETI, FLÍSUM 
OG HURÐUM

40% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLU UNDIRLAGI, 
LISTUM OG FYLGIHLUTUM

FRÍ HEIMSENDING 
UM LAND ALLT
Gildir aðeins 26.-30. nóv. 
með því að hringja og panta 
eða senda tölvupóst á okkur. 

Sími 516 0600  
Netfang: birgisson@birgisson.is

Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is
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B-vítamín gegna því hlutverki 
að viðhalda góðri heilsu 
og vellíðan. Þau taka þátt í 

nýtingu orku úr fæðunni og eru 
mikilvæg fyrir ýmsa líkamsstarf-
semi svo sem starfsemi ónæmis-
kerfis, meltingarfæra, tauga, heila, 
vöðva, augna, hjarta, æðakerfis og 
myndunar rauðra blóðkorna.  
B-vítamín draga einnig úr þreytu 
og lúa og viðhalda eðlilegri slím-
húð ásamt viðhaldi húðar, hárs og 
nagla.

Er ofskammtur hættulegur?
Þessar átta tegundir B vítamína 
þjóna mismunandi hlutverkum í 
líkamanum. Þau eru vatnsleysan-
leg og þarf því að neyta þeirra 
reglulega. Ef við tökum 
þau inn í meira magni 
en líkaminn þarf á 
að halda á hverj-
um tíma, skilst 
umfram magn 
út með þvagi og 
því ætti ekki að 
hafa áhyggjur af 
ofneyslu.

B-vítamín eru 
sérstaklega mikil-
væg fyrir eldra fólk og 
konur sem eru barnshafandi og 
með barn á brjósti. Fólínsýra, sem 
heitir öðru nafni B-9, er sérstak-
lega nauðsynleg fyrir konur sem 
huga á barneignir eða eru barns-
hafandi en það hjálpar til við 

þroska fósturs og dregur úr hættu 
á fæðingargöllum.

Aukin orka og betri svefn
Þó svo að B-vítamínin sjálf 
gefi okkur ekki orku, eru þau 

nauðsynleg til orkumyndunar. 
Líkaminn notar kolvetni, fitu og 
prótein sem orkugjafa, og þá er 
mikilvægt að B-vítamínin séu til 
staðar svo líkaminn geti nýtt þessa 
orkugjafa og umbreytt í nýtanlega 

Líkaminn þarf á 
um 13 vítamínum 

að halda og þar af eru 8 
þeirra B-vítamín.

Ástæða járnskorts 
er oftast ónógt járn 

í fæðunni, blóðmissir, 
sjúkdómar og meltingar-
vandamál, aukin járn-
þörf (t.d. vegna með-
göngu) eða lélegt frásog.

Til framleiðslu á rauðum 
blóðkornum þarf m.a. járn, 
B12-vítamín og fólínsýru. 

Ef skortur er á einhverju þessara 
efna minnkar framleiðsla rauðra 
blóðkorna sem leiðir á endanum 
til blóðleysis.

Blóðskortur veldur því að 
rauðum blóðkornum, sem flytja 
súrefni um líkamann, fækkar og 
f lutningsgeta þeirra minnkar. Við 
þetta tapa frumurnar orku sem 
getur valdið ýmsum líkamlegum 
kvillum.

Járnskortur
Járnskortur er einn algengasti 
næringarefnaskortur í heiminum 
og snertir u.þ.b. 25% jarðarbúa. 
Það eru þó nokkur vel þekkt og 
algeng einkenni járnskorts sem 
gott er að vera vakandi fyrir:

n Orkuleysi
n Svimi og slappleiki
n Hjartsláttartruflanir
n Föl húð
n Andþyngsli
n  Minni mótstaða gegn veik-

indum
n Hand- og fótkuldi

Ýmsir sjúkdómar og kvillar geta 
svo einnig valdið blóðskorti 

þannig að það er ráðlegt að leita 
læknis þegar grunur leikur á að 
við þjáumst af blóðleysi. Bæði til 
að finna orsökina og svo skiptir 
það líka máli að vera ekki með of 
mikið járn.

Færðu nóg járn úr fæðunni?
Allir þurfa að huga að næringunni 
og passa að fá öll næringarefni 
úr matnum eins og kostur er. Við 
lifum ekki í fullkomnum heimi 
og oft er erfitt að næra sig vel, 

Járnskortur er algeng orsök 
blóðleysis meðal jarðarbúa
Margir lenda í vandræðum með meltinguna við inntöku á járni í bætiefnaformi. Munnúðarnir frá 
Better You eru byltingarkennd nýjung, járnið frásogast beint út í blóðrásina frá slímhúð í munni 
og sneiða alfarið fram hjá meltingarfærum. Þeir fást í tveimur styrkleikum og eru bragðgóðir.

Hugmyndir að járnríkum mat.

B-vítamín fyrir taugar, orku og ónæmiskerfið
B-complete inniheldur allar þær átta tegundir af B-vítamínum sem eru mikilvæg fyrir tauga-
kerfið og styðja við náttúrulegt orkuumbrot líkamans ásamt því að draga úr þreytu og lúa.  
Þau stuðla einnig að eðlilegri virkni ónæmiskerfis sem og eðlilegri sálfræðilegri starfsemi.

sem getur haft þær afleiðingar að 
meltingin frásogar ekki öll þau 
næringarefni sem við þurfum á 
að halda. Sumir eru svo hreinlega 
ekki nógu duglegir að borða járn-
ríkan mat, eins og rauðrófur, rautt 
kjöt, grænt grænmeti, baunir, 
hnetur, fræ og f leira.

Engin hægðatregða
Meltingarvandamál og hægða-
tregða er vel þekktur fylgikvilli 
þess að taka inn járn í bætiefna-

formi. Munnúðarnir frá Better 
You eru byltingarkennd nýjung 
þar sem járnið frásogast gegnum 
slímhúð í munni. Þannig er alfarið 
sneitt fram hjá meltingarfærum. 
Núna býður Better You upp á járn 
munnúða í tveimur styrkleikum,  
5 mg og 10 mg.

Sölustaðir: Apótek, heilsuhús og 
heilsuhillur stórmarkaða.

B-complete munnúði er nú loksins fáanlegur á Íslandi.

 
B-vítamín 

eru mikilvæg fyrir 
ýmsa líkamsstarf-

semi, svo sem starf-
semi ónæmiskerfis, 

meltingarfæra, tauga-
kerfis, vöðva, hjarta 

og æðakerfis.

Nýtt

orku. Margir sem byrja að taka 
inn B-vítamínblöndu finna fljótt 
gríðarlegan mun á sér. B-vítamínin 
hafa meðal annars góð áhrif á 
taugarnar og geta því haft slakandi 
áhrif á líkamann og þannig leitt 
til betri svefns. Þegar við náum 
góðum svefni hvílist líkaminn vel 
og nær að endurnýja sig; tauga-
kerfið endurnærist og andlega 
hliðin styrkist.

Mataræðið skiptir máli
Flestir fá nóg af B-vítamínum 
með fjölbreyttu mataræði. Samt 
sem áður getur ýmislegt haft 
áhrif á upptöku næringarefna úr 
fæðunni. Unnar matvörur eða 
matur sem hefur verið eldaður 
við háan hita getur tapað miklu 
af þeim vítamínum sem eru til 
staðar í fæðunni frá náttúrunnar 
hendi. Svo geta undirliggjandi 
sjúkdómar (sérstaklega tengdir 
meltingarveginum), mikil áfengis-
neysla, ýmis lyf ásamt streitu og 
álagi sem tengist nútíma lífs-

stíl einnig haft áhrif á upptöku 
bætiefna. Þekktasta vandamálið 
er skortur á B-12 vítamíni sem 
getur m.a. aukið hættu á tauga-
sjúkdómum.

Einkenni um skort á 
B-vítamínum geta verið:
n Útbrot á húð 
n Sprungur í húð kringum munn 

og hreistruð húð á vörum
n Bólgin tunga
n Þreyta og máttleysi
n Blóðleysi
n Pirringur eða þunglyndi
n Ógleði
n Magakrampar, niðurgangur, 

hægðatregða
n Dofi eða náladofi í fótum og 

höndum.

B-complete – munnúði sem 
tryggir upptöku
Better You vítamínin koma í formi 
munnúða sem tryggir góða upp-
töku gegnum slímhúð í munni. 
Örsmáar sameindir vítamínana 
frásogast hratt í munni og eiga 
þannig greiða leið út í blóðrás 
líkamans.  Munnúðar eru einföld 
leið til að taka inn vítamín og fyrir 
þá sem eiga erfitt með að kyngja 
töflum eða hafa undirliggjandi 
meltingarvandamál koma þeir 
sér sérlega vel. B-complete 
munnúðinn inniheldur náttúru-
leg bragðefni af ferskjum, plómum 
og hindberjum.
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Það er margt óvenjulegt í ár 
og mun það einnig eiga við 
um Cyber Monday. Fjöldi 

fyrirtækja hefur farið illa út úr 
faraldrinum og er erfitt að segja 
til um hvernig hlutirnir þróast. 
En eitt er víst, að netverslun hefur 
aldrei verið mikilvægari fyrir 
af komu fyrirtækja og hafa fyrir-
bæri á borð við Cyber Monday því 
sérstakt vægi í ár.

Metsala í fyrra
Cyber Monday, sem hugsað var 
sem svar netverslunargeirans 
við Black Friday, hefur farið ört 
stækkandi undanfarin ár. Í fyrra 
eyddu bandarískir neytendur 
alls 9,4 milljörðum á þessum 
degi sem var umtalsvert meira en 
7,4 milljarðarnir sem eytt var á 
Black Friday, örfáum dögum áður. 
Aukningin var um 15% frá árinu 
áður og næstum einn af hverjum 
þremur (31%) viðskiptavinum 
sagðist líta á Cyber Monday sem 
helsta daginn til þess að gera góð 
kaup, sem var jafnframt hvatning 
til þess að eyða meira.

Samkvæmt Amazon, stærsta 
netverslunarfyrirtækis heims, var 
Cyber Monday í fyrra stærsti sölu-
dagur fyrirtækisins frá upphafi. 
Vinsælustu vörurnar voru L.O.L. 
Surprise-dúkkurnar og leikföng 
úr Frozen 2 en sú kvikmynd kom 
út skömmu áður í nóvember. Næst 
á eftir fylgdu Nintendo Switch, 
sýndarveruleikatæki og Samsung 
sjónvörp.

Tæknivörur áberandi
Ef að Cyber Monday í ár verður 
með svipuðu sniði má fastlega 
gera ráð fyrir að tæknivörur af 
ýmsu tagi muni njóta hvað mestra 
vinsælda.

Talið er að tilkoma svokallaðrar 
níundu kynslóðar tölvuleikja, 
PlayStation 5 og Xbox Series X, 
muni gera það að verkum að hægt 
verði að fá eldri útgáfur á lækkuðu 
verði. Sama gildir um AirPods en 

vegna hinna nýju AirPods Pro 
verður væntanlega hægt að fá Air-
Pods Classic á enn betra verði. Þá 
er talið að heimilistæki á borð við 
InstantPot, sjónvörp og fartölvur 
muni einnig njóta vinsælda.

Tilboðin eru ekki lengur endi-
lega bundin við tiltekna daga, svo 
að fyrirtæki geta boðið viðskipta-
vinum afslætti bæði fyrir og eftir 
helgina.

Eitt er víst, að 
netverslun hefur 

aldrei verið mikilvægari 
fyrir afkomu fyrirtækja.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Mikil aukning milli ára

Cyber Monday hefur mikla þýðingu fyrir fyrirtæki í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Verslunarhættir hafa breyst 
hratt undanfarin ár og sífellt 
f leiri sem nýta sér að kaupa 

varning og þjónustu á netinu. Það 
er óneitanlega þægilegt að þurfa 
ekki að fara í fjölda verslana til 
að kaupa það sem vantar, heldur 
nýta netið til innkaupa og fá vörur 
sendar heim að dyrum, ekki síst 
núna þegar kórónaveirufaraldur-
inn geisar um heimsbyggðina. 
Kosturinn er líka sá að netversl-
anir eru opnar allan sólarhringinn 
og því hægt að versla á þeim tíma 
sem hentar hverjum og einum. Svo 
er líka alltaf gaman að gera góð 
kaup.

Rafrænn mánudagur
Næsti mánudagur er svokallaður 
rafrænn mánudagur, eða Cyber 
Monday, en hann er tileinkaður 
verslunum á vefnum. Sumir kjósa 
að kalla þennan dag netmánudag 
eða stafrænan mánudag en flestir 
kalla hann núorðið rafrænan 
mánudag.

Margar vefverslanir bjóða upp á 
veglega afslætti þennan dag. Stutt 
er síðan rafræni mánudagurinn 

hóf innreið sína hérlendis, en 
upphaflega voru það hagsmuna-
samtök um verslun á netinu í 
Bandaríkjunum sem stóðu fyrir 
honum. Cyber Monday var hleypt 
af stokkunum í fyrsta sinn árið 
2005 og var hugsaður fyrir litlar 
vefverslanir, sem með honum 
fengu tækifæri til að bjóða upp á 

alls kyns tilboð og góða afslætti án 
þess að kosta miklu til í auglýs-
ingum. Þessi verslunardagur hefur 
heldur betur undið upp á sig og 
með tímanum hefur hann þróast 
á þann veg að flest fyrirtæki og 
verslanir, stór sem smá, bjóða upp 
á afslætti þennan dag, kaupendum 
til mikillar gleði.

Verslað ódýrt í netheimum 
Cyber Monday, eða rafrænn mánudagur, kemur á eftir svörtum föstudegi á hverju ári. Þessi raf-
ræni verslunardagur er frekar nýr af nálinni hérlendis en á sér fimmtán ára sögu í Bandaríkjunum.

Cyber Monday 
var hleypt af 
stokkunum árið 
2005 til að efla 
sölu hjá minni 
vefverslunum. 
Sífellt fleiri net-
verslanir bjóða 
upp á veglega 
afslætti þennan 
dag. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/GETTY

Stór verslunardagur
Rafræni mánudagurinn kemur 
beint í kjölfarið á þakkargjörðar-
hátíðinni í Bandaríkjunum og 
er yfirleitt haldinn á bilinu 26. 
nóvember til 2. desember, eða eftir 
því á hvaða helgi sú hátíð lendir. 
Rafræni mánudagurinn hefur á 
þessum árum tryggt sig í sessi sem 

einn helsti verslunardagur Banda-
ríkjanna og hefur þróast í að verða 
að alþjóðlegum markaðs- og sölu-
degi. Hann hefur sótt í sig veðrið 
hér á landi síðustu árin og er nú 
orðinn einn stærsti netverslunar-
dagur ársins. 
Stundum er talað um að þennan 
dag sé síðasta tækifærið til að gera 
verulega góð kaup fyrir jólin.

Gott að hafa í huga
Margir eru orðnir afar sjóaðir í að 
kaupa varning á netinu en aðrir 
eru að stíga sín fyrstu skref í raf-
rænni verslun. Það er eitt og annað 
sem gott er að hafa í huga við kaup 
á netinu. Fyrst þarf að kanna hvort 
netverslunin sé ekki örugglega 
örugg en þá byrjar slóðin á https:// 
og oft er lás fyrir framan hana á 
slóðarreitnum. Mjög gott er að að 
skoða hvort verslunin er á sam-
félagsmiðlum, en flestar lögmætar 
verslanir hafa einhvers konar 
fyrirtækjaaðgang með myndum 
og helstu upplýsingum. 
Mikilvægt er að kanna greiðslu-
leiðir en oftast er hægt að velja 
um að borga með kreditkorti eða 
netgíró. 
Ekki ætti að millifæra á banka-
reikning verslunar, nema um 
sé að ræða íslenska verslun sem 
kaupandinn þekkir vel.
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María er gift Ragnari Má 
Reynissyni og eiga þau 
stóra fjölskyldu, fjögur 

börn og einn tengdason. María 
heldur úti matarbloggi á Paz.is 
og deilir þar uppskriftum ásamt 
góðum innanhússráðum og heldur 
einnig úti vinsælum Instagram-
reikningi með sama nafni eða 
@ paz.is. María hefur gaman af 
því að baka en segist þó taka það í 
skorpum. „Ég myndi segja að ég sé 
skorpubakari, en með því meina 
ég að ég tek skorpur þar sem ég 
baka mikið á tímabilum en svo 
getur liðið langur tími á milli. Ég 
er meira fyrir að elda, enda leyfir 
matseld meira frelsi til að slumpa 
og leika sér með hráefni, sem á 
betur við mig en nákvæmnin sem 
fylgir bakstri.“

Snúðahringur með pistasí-
um varð úr
Á snúðakransinn sem þú bakaðir 
einhverja sögu? „Dóttir mín Gabrí-
ela á það til að fá löngun í eitthvað 
úr bakaríum sem hún elskaði en 
þau hafa hætt með. Jói Fel seldi 
svona pistasíukökur um tíma og 
fékk hún mikla löngun í slíka svo 
ég varð að taka til minna ráða og 
reyna að endurskapa þessa köku. 
Hér ákvað ég hins vegar að breyta 
henni og gera sænskan snúðahring 
úr henni til að gefa henni jólalegt 
yfirbragð. Við skulum segja að það 
hafi tekið þrjár góðar tilraunir að 
ná þessu öllu réttu og sem næst því 
sem það smakkaðist úr bakaríinu 
í denn.“

Aðspurð segist María ekki setja 
allt á hvolf í aðdraganda jólanna 
og undirbúningur sé því rólegri en 
áður. „Ekkert meira en gengur og 
gerist held ég, ég er löngu komin 
yfir það að fara yfir um á jólunum 
og þurfa að þrífa allt hátt og lágt 
eins og einu sinni var. Jólamán-
uðurinn einkennist oft af mikilli 
vinnu en þá er mikið að gera í 
bloggheiminum. Ég hef hins vegar 
verið með jólin svolítið á síðustu 
stundu undanfarin ár og verið að 
gera allt liggur við á Þorláksmessu 
svo í ár ætla ég að læra af því, vinna 
örlítið minna og undirbúa fram í 
tímann.

Jólalegur pistasíu-snúðahringur
María Gomez matarbloggari segist vilja vera búin með sem flest jólaverk snemma. Hún dundar 
sér með börnunum í jólaföndri og útivist. María segist nánast búin að kaupa allar jólagjafirnar.

María Gomez 
vill vera 
snemma með 
jólaundirbún-
inginn. MYND/
AÐSEND

Snúðahringur-
inn er girnilegur 
og örugglega 
nammi fyrir 
marga. 

Svona útbýr María baksturinn.

Sjöfn 
Þórðardóttir
sjofn@torg.is

Matarást  
Sjafnar

María segir að það sem sé lang-
skemmtilegast við jólin sé að 
njóta samvista við fjölskylduna og 
borða góðan mat. „Einnig finnst 
mér gaman að horfa á börnin 
mín opna jólagjafirnar sínar og 
sjá undrunarsvipinn og gleðina 
á andlitum þeirra. Jólaljósin og 
kósíheitin ylja líka hjartanu.“

Hamborgarhryggur á 
aðfangadag
Heldur þú í jólahefðir í matargerð 
og bakstri sem hafa fylgt fjöl-
skyldum ykkar? „Það er tvennt 
sem við bökum alltaf fyrir jólin 
eftir að ég kynntist Ragnari 
manninum mínum, en það eru 
engiferkökurnar frá móður hans 
heitinni og lakkrístoppar. 
Svo er ég mjög fastheldin á jóla-
matinn aðallega barnanna vegna 
en þeirra vegna má litlu breyta, 
það er alltaf hamborgarhryggur 
og sykurgljáðar kartöf lur og 
sykur púðasalat á aðfangadag og 
hangikjöt með uppstúf og laufa-
brauð á jóladag en við hjónin 
erum bæði alin upp við þennan 
jólamat svo það var ansi heppi-
legt.“

Pistasíu-snúðakrans
Snúðar
2,5 dl nýmjólk
15 g pressuger (er alltaf geymt 
í mjólkur- eða eggjakæli í versl-
unum)
400 g hveiti
60 g sykur
1 tsk. vanilludropar
1 tsk. kardimommudropar
½ tsk. fínt borðsalt
80 g smjör við stofuhita
Hrærið saman 2 msk. af soðnu 
vatni og 2 msk. af sykri til að 
pensla á snúðana áður en þeir fara 
inn í ofn.
½ dl flórsykur til að dreifa yfir 
snúða

Setjið hveiti og salt í hrærivélarskál 
og hrærið létt saman. Í minni skál 
setjið þá ylvolga mjólk, ger og sykur 
og látið standa í fimm mínútur, gott 
er að hræra gerið vel upp. Bætið þá 
vanillu- og kardimommudropum 
út í mjólkina og kveikið á hræri-
vélinni og hellið rólega út á hveitið. 
Meðan deigið hnoðast setjið þá 
smjörið smátt og smátt út á eins og 
í þremur til fjórum skömmtum og 

látið hnoðast þar til deigið hefur 
alveg hringað sig um krókinn. 
Breiðið þá stykki yfir skálina og 
látið hefast í 1 klst. á volgum stað.

Fylling
35 g pistasíuhnetur
35 g sykur
160 g Odense kransakökumars-
ípan
10 g hlynsíróp
2 msk. ananassafi úr ananasdós 
(má líka setja vatn í staðinn)
Klípa af grófu salti

Setjið sykur og pistasíuhnetur í 
blandara og malið í duft en ekki of 
lengi. Hrærið saman við mars-
ípanið og setjið ananassafa, síróp 
og salt út á. Hrærið vel saman og 
geymið þar til deig hefur hefast.

Karamellubráð ofan á
1 poki Karamel Fudge frá Odense
2 msk. rjómi

Setjið saman í pott og hrærið 
stöðugt þar til hefur bráðnað og 
orðið að fallegri karamellubráð.

Aðferð við að gera snúðana
Hitið ofninn á 200°C blástur. 
Fletjið deigið út í ferning á stærð 
við bökunarplötu, kannski örlítið 
minni. Smyrjið fyllingunni vel 
yfir allan ferninginn. Leggið 
svo deigið saman eins og ef þið 
væruð að loka bók nema langsum. 
Skerið svo þvert yfir deigið eins 
og tveggja cm lengjur með pitsu-
skera. Það ættu að nást tíu til tólf 
lengjur. Skerið svo hverja lengju 
næstum í sundur nema leyfið 
henni að hanga saman efst. Vefjið 
svo tveimur pörtunum utan um 
hvorn annan og rúllið upp í snúð, 
sjá mynd. Ef þið viljið gera krans 
er snúðunum raðað í hring klesst 
hverjum við annan, annars má 
líka gera bara staka snúða. Penslið 
næst með sykurvatninu og stingið 
í ofninn í 13-16 mín. Takið út og 
leyfið ögn að kólna en gott er að 
gera karamellubráðina á þessum 
tímapunkti. Sáldrið f lórsykri 
gegnum sigti á snúðana og setjið 
síðast karamellubráðina yfir. 
Ef þið viljið er líka gott að setja 
örlítið gróft salt í restina þegar 
karamellan er komin á en passa að 
setja ekki of mikið.

JÓLA-FÓLK

Viltu þú auglýsa í mest lesna 
blaði landsins?
Hafðu þá samband við auglýsingadeild Fréttablaðsins. 
Sími 550 5077 – serblod@frettabladid.is 

Alla föstudaga fram að jólum verður Fólk Fréttablaðsins stútfullt af smákökum, 
kertaljósum, konfekti, mandarínum, jólamat, jólatísku, jólasögum og jólastemningu 
heima og að heiman. 
Vertu með í jólaskapi og komdu jólaskilaboðum þínum beint til lesenda. 

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Umsóknarfrestur: 7. desember nk. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Nánari upplýsingar: Íris Guðrún Ragnarsdóttir, 
framkvæmdastjóri mannauðs, iris.g.ragnarsdottir@sedlabanki.is og Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða traustan leiðtoga í starf 
framkvæmdastjóra rekstrarsviðs. Viðkomandi heyrir undir seðlabankastjóra.

Rekstrarsvið er eitt af fjórum stoðsviðum bankans og ber ábyrgð á þeim verkefnum er 
varða rekstur og þjónustu Seðlabanka Íslands. 

Hlutverk sviðsins er að skapa umhverfi og aðbúnað sem gerir Seðlabankanum kleift 
að uppfylla hlutverk sitt sem best á hverjum degi, ásamt því að sýna hagsýni í hvívetna 
við notkun á þeim fjármunum sem ætlaðir eru til reksturs Seðlabankans. Starfsemi 
rekstrarsviðs er víðþætt og innifelur m.a. eignaumsjón, ábyrgð á rekstrarbókhaldi og 
rekstraráætlanagerð, innri upplýsingaþjónustu, matar- og veitingaþjónustu, sérverkefni 
og innkaup.

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
REKSTRARSVIÐS

Helstu verkefni:
• Stýrir og leiðir starfsemi rekstrarsviðs
• Mótar stefnu og framtíðarsýn hvað varðar 

verkefni sviðsins í samræmi við stefnu og 
markmið bankans

• Ábyrgð á uppbyggingu og þróun þjónustu 
rekstrarsviðs

• Ábyrgð á rekstrarbókhaldi og rekstraráætlun 
bankans

• Ábyrgð á innkaupum bankans  
og útboðsskyldum verkefnum

• Ábyrgð á húsnæðisframkvæmdum bankans  
og viðhaldi eigna

• Ábyrgð á framkvæmd gæðamála og raunlægu 
öryggi bankans

• Ábyrgð á skjalastjórnun bankans
• Byggir upp sterka liðsheild stjórnenda  

og sérfræðinga á sviðinu
• Tryggir traust samstarf við önnur svið með 

áherslu á að þekkja vel þeirra starfsemi, þarfir 
og áskoranir

• Tekur þátt í samstarfi við aðra seðlabanka og 
öðru samstarfi við Norðurlönd á sviði rekstrar

 Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af stefnumótun og innleiðingu 

breytinga á sviði rekstrar
• Sterkir leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla
• Góð þekking og reynsla af áætlanagerð og 

opinberum innkaupum
• Góð þekking og reynsla af verkefnastjórnun
• Reynsla af opinberum framkvæmdum
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu
• Góð færni í að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, 

ensku og einu Norðurlandamáli
• Færni í mannlegum samskiptum og 

árangursríkri teymisvinnu
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná 

árangri í starfi

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð 

stofnun í eigu ríkisins sem heyrir undir 

forsætisráðherra. Markmið bankans 

er að stuðla að stöðugu verðlagi, 

fjármálastöðugleika og traustri og öruggri 

fjármálastarfsemi. Þá skal bankinn 

sinna viðfangsefnum sem samrýmast 

hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 

að varðveita gjaldeyrisforða og stuðla 

að virku og öruggu fjármálakerfi. Hjá 

Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og 

leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt  

og hvetjandi starfsumhverfi sem einkennist 

af trausti, fagmennsku, þekkingu og 

framsækni.

Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Með umsókn um starfið þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka 
Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu 
og jafnréttisáætlun bankans. 
Laun greiðast samkvæmt 
kjarasamningi samtaka starfsmanna 
fjármálafyrirtækja. Umsóknir gilda 
í sex mánuði og öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Vakin er athygli umsækjenda á 
því að um ráðningarferlið gilda 
m.a. stjórnsýslulög nr. 37/1993, 
upplýsingalög nr. 140/2012 og lög 
um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins nr. 70/1996.

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

Mest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára



Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 
leitar að öflugum einstaklingi í starf  
sérfræðings sem ber ábyrgð á notenda
þjónustu við starfs menn og upp lýsinga
öryggi sjóðsins. Í starfinu felst einnig 
þátt taka í upp byggingu tækni inn viða 
og staf rænnar þróunar LSR, með 
áherslu á upp lýsinga öryggi. Leitað er 
að ein stak lingi með frá bæra samskipta
hæfi leika, breiða þekkingu á sínu 
starfs sviði og reynslu og metnað til  
að ná árangri.

Viljir þú starfa í framsæknu starfs
umhverfi, þar sem áhersla er á upp
byggingu á öruggri stafrænni þjónustu, 
gætir þú átt heima í okkar frábæra liði.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þjónusta og rekstur
• Þjónusta við notendur og dagleg 

umsjón notendakerfa LSR
• Eftirlit með framkvæmd útvistunar

samninga í upplýsingatækni
• Umsjón með breytingastjórnun 

vegna uppfærslu á kerfum og 
hugbúnaði

Upplýsingaöryggi
• Umsjón með öryggisúttektum 

og viðbúnaðaræfingum vegna 
upplýsingaöryggis

• Ritstjórn og eftirlit með reglubók 
upplýsingaöryggis 

• Ábyrgð á öryggi netkerfa, netþjóna 
og öryggisafritun

Menntunar og hæfniskröfur
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi þjónustulund  

og sjálfstæð vinnubrögð 
• Frumkvæði í starfi, lausnamiðuð 

hugsun og metnaður til að læra 
nýja tækni

• Haldbær þekking á upplýsinga
öryggis málum og notendaþjónustu

• Innsýn í þróun og hagnýtingu staf
rænnar þjónustu

• Góð íslenskukunnátta í rituðu  
og töluðu máli

Upplýsingar veitir Katrín S. Óladóttir, 
framkvæmdastjóri Hagvangs,  
katrin@hagvangur.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
hagvangur.is. Umsóknarfrestur er  
til og með 7. desember 2020.
Umsókninni þarf að fylgja starfs ferils
skrá og kynningar bréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu um sóknar og rök
stuðn ingur fyrir hæfni í starfið.

LSR er stærsti og elsti líf eyris sjóður 
lands ins. Við erum hópur fólks sem 
hefur það mikla reynslu og þekkingu að 
við vitum að það þarf brenn andi áhuga 
og metnað til að stýra öflugum líf eyris
sjóði í örum breytingum nútímans og 
til framtíðar.

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

JÁKVÆÐNI OG FRUMKVÆÐI
SÉRFRÆÐINGUR Í NOTENDAÞJÓNUSTU OG UPPLÝSINGAÖRYGGI

VIÐ LEITUM AÐ

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 7.000 starfsmenn, þar af um 700 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á 
heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og 
framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugt fólk, sem hefur áhuga á að mæta nýjum og 
spennandi áskorunum á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 
vinnutíma, glæsilegan matsal, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Ágúst Einarsson, Manager Manufacturing Engineering: sigurdur.agust@marel.com. 
Umsóknarfrestur er til og með 6. desember 2020. Sótt er um rafrænt á marel.com/störf

Starfssvið:
• Leiða umbótaverkefni og breytingastjórnun  
 í framleiðslu Marel á Íslandi. Áhersla er lögð   
 á skilvirkari ferli með því að bæta flæði á efni 
 og upplýsingum og útrýma sóun. 
• Beita þekktum aðferðum úr verkefnastjórnun 
 til að keyra umbótaverkefni
• Leiðandi hlutverk í að innleiða Lean   
 hugmyndafræðina 
• Styðja við innleiðingu á stafrænum 
 og sjálfvirkum lausnum 

Hæfnikröfur:
• Afburða skipulags- og samskiptahæfni
• Umfangsmikil reynsla af stýringu umbótaverkefna
• Menntun í verk- eða tæknifræði, verkefnastjórnun  
 er kostur
• Að lágmarki 3-5 ára starfsreynsla úr sambærilegu  
 starfi 
• Reynsla af notkun Lean aðferða
• Geta til að vinna sjálfstætt sem og í teymi
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og geta til að  
 miðla efni í ræðu og riti á íslensku og ensku

Marel leitar að öflugum aðila til 
starfa í teymi framleiðsluþróunar við 
starfsstöð fyrirtækisins á Íslandi. Um er 
að ræða starf framleiðslusérfræðings 
(Manufacturing Engineer) með 
sérhæfingu í rekstri umbótaverkefna og 
endurskipulagningu verkferla. Starfið 
krefst þess að viðkomandi sé drífandi, 
skipulagður og þrautseigur og brenni 
fyrir stöðugum umbótum. 

Umbótasérfræðingur í framleiðslu



  Sveinspróf í rafvirkjun
  Þekking á viðhaldi búnaðar; loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa
  Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur
  Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg
  Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
  Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka sér nýjungar
  Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum og einstaklingum
  Góð tölvukunnátta

Við óskum eftir að ráða rafvirkja í öflugt teymi starfsfólks Blöndustöðvar. 
Í starfinu felst viðhald, eftirlit og rekstur aflstöðva og veitumannvirkja. 
Fjölbreytt og krefjandi starf við ástandsmælingar og greiningar
á rafbúnaði.

Leitum að rafvirkja 
fyrir nýja tíma

Sótt er um starfið undir laus störf á vef Landsvirkjunar.
Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2020.

Umsjón með starfinu hafa Hilmar Garðar 
Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og Auður 
Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.

Hagar hf. er leiðandi verslunarfyrirtæki á 
íslenskum smásölumarkaði. Meginstarfsemi 
Haga er á sviði smásölu með mat-, sérvöru og 
eldsneyti og tengdum rekstri vöruhúsa.

Hagar starfrækja samtals 39 matvöruverslanir 
undir vörumerkjum Bónus og Hagkaups, 
28 Olís þjónustustöðvar, 40 ÓB-stöðvar, 
umfangsmikla vöruhúsastarfsemi, 
birgðaverslun auk verslunar með sérvöru.

Hjá Högum og dótturfélögum starfa um 3.000 
manns sem hafa það að markmiði að stuðla 
að bættum lífskjörum viðskiptavina í gegnum 
framúrskarandi verslun.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um 
færni viðkomandi til að gegna starfinu.

Framkvæmdastjóri stafrænnar 
þróunar og upplýsingatækni
Nýtt svið stafrænnar þróunar og upplýsingatækni hjá Högum heyrir beint undir forstjóra og 
starfar þvert á dótturfélög. Framkvæmdastjóri er tæknilegur leiðtogi Haga og starfar náið með 
framkvæmdastjórum dótturfélaga og tækniteymi að því að efla þjónustu við viðskiptavini og bæta 
upplifun með stafrænum leiðum. Framundan hjá Högum eru bæði spennandi og ögrandi verkefni fyrir 
metnaðarfullan einstakling sem vill láta til sín taka á stærsta sviði smávöruverslunar á Íslandi.

Helstu verkefni
• Mótun og framkvæmd stefnu Haga og dótturfélaga í stafrænni þróun og upplýsingatækni í nánu 

samstarfi við framkvæmdastjóra dótturfélaga og tækniteymi.
• Ábyrgð á daglegum rekstri upplýsingatæknikerfa Haga og dótturfélaga.
• Áætlanagerð og eftirfylgni tengt rekstri og fjárfestingum.
• Samningagerð við birgja og þjónustuaðila.
• Ábyrgð á upplýsingaöryggi, þ.m.t. mótun viðbragðs- og öryggisáætlana.
• Forysta tækniteymis og mannauðsstjórnun.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun kostur.
• Farsæl reynsla af stefnumótun, stjórnun og mannaforráðum.
• Reynsla af upplýsingatækni, þ.m.t. uppbyggingu, högun og rekstri helstu upplýsingakerfa, 

rekstrarþjónustu og kerfisrekstri, viðskiptakerfum, verslunar- og afgreiðslukerfum.
• Reynsla af því að styðja við og leiða stafræn umbótaferli, endurhugsun viðskiptamódela og 

menningar með þarfir viðskiptavina að leiðarljósi.
• Reynsla af úthýsingu/þjónustukaupum.
• Færni í mannlegum samskiptum, teymisvinnu og geta til að byggja sterka liðsheild.
• Reynsla og áhugi á breytingastjórnun.
• Framsækni og framkvæmdagleði.

Umsóknarfrestur er til og með 6. desember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
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Móttökuritari

Þjóðkirkjan - Biskupsstofa auglýsir laust til umsóknar 
starf móttökuritara á starfsstöð sinni í Reykjavík. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Starfið felur í sér 60% starfshlutfall.

Helstu verkefni
• Móttaka gesta og gangandi til stofunnar.
• Umsjón með símsvörun stofunnar.
• Yfirfærsla reikninga í rafrænt form. Eftirfylgni með  

samþykktum reikninga.
• Umsjón með og dreifing póstsendinga til og frá 

stofunni.
• Utanumhald með kaupum og útdeilingu á ritföngum og 

öðrum skrifstofuvörum.
• Önnur tengd verkefni.

Þekking og hæfni
• Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Tölulæsi.
• Nákvæmni og vönduð vinnubrögð.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og  

mikil þolinmæði.
• Mjög rík þjónustulund.
• Sveigjanleiki til taka að sér ýmis tilfallandi verkefni.
• Gott vald á íslensku og ensku er skilyrði.

Umsóknarfrestur um starfið er til miðnættis sunnu-
daginn 6. desember 2020. 

Sækja ber rafrænt um starfið á vef kirkjunnar,  
https://kirkjan.is/foturinn/laus-storf/laus-storf-kirkjan/,  
þar er einnig að finna nánari upplýsingar um starfið  
og umsóknarferlið.

FORSETARITARI
Laust er til umsóknar embætti forsetaritara.

Forsetaritari stýrir embætti forseta Íslands undir yfirstjórn 
forseta. Hann stýrir fjármálum, mannauði og daglegum 
störfum á skrifstofu forseta og Bessastöðum. Forsetaritari 
annast fyrir hönd embættisins samskipti við Alþingi,  
ráðuneyti, fjölmiðla og sendiherra erlendra ríkja.

Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólamenntun sem 
nýtist í starfi, búi yfir fjölþættri reynslu af stjórnun, störfum 
á alþjóðavettvangi, mannauðsstjórnun og stefnumótun, 
leiðtogahæfni og færni í mannlegum samskiptum. Staðgóð 
þekking á íslenskri stjórnskipun og stjórnsýslu er einnig 
æskileg. Þá skulu umsækjendur hafa afar gott vald á 
íslenskri og enskri tungu í ræðu og riti, auk færni í a.m.k. 
einu öðru Norðurlandamáli.

Um er að ræða fullt starf. Um laun forsetaritara fer eftir  
39. gr. a í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkis-
ins, nr. 70/1996. Skipað verður í embættið til fimm ára, sbr. 
23. gr. sömu laga. Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðum um-
sóknar og því hvernig umsækjandi uppfyllir hæfniskröfur. 
Við það er miðað að nýr forsetaritari hefji störf 1. mars 
2021. Umsóknum skal skila til embættis forseta Íslands, 
Sóleyjargötu 1, 101 Reykjavík, merktum „Forsetaritari“, 
ekki síðar en 15. desember 2020. Einnig má senda þær  
rafrænt á netfangið umsokn@forseti.is.

Nánari upplýsingar um embætti forseta Íslands má finna á 
vefsetri þess, www.forseti.is.

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um 
ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir Örnólfur Thorsson forsetaritari í 
síma 540-4400.

Lota er verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem sinnir 
margvíslegum, krefjandi og 
skemmtilegum verkefnum. Hjá okkur 
ríkir góður starfsandi og mikil liðsheild.

Óskað er eftir ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi þar 
sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist 
í starfi. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Við hvetjum konur 
jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erlen Björk 
Helgadóttir á erlen@lota.is eða í síma 560-5437. 
Senda skal umsóknir og ferilsskrár til erlen@lota.is og 
verða þær metnar jafnóðum.

VILT ÞÚ TAKA 
ÞÁTT Í AÐ MÓTA 
MEÐ OKKUR 
MANNVIRKJAGERÐ?
Lota leitar að jákvæðum og drífandi einstakling 
sem tekur þátt í uppbyggingu á viðskiptum 
fyrirtækisins í mannvirkjagerð.
 

Verkefni og ábyrgð 

• Verkefnaöflun og samningsgerð í  
mannvirkjaverkefnum

• Faglegur leiðtogi
 
Við viljum heyra frá þér ef þú ert 

• Lipur í samskiptum
• Lausnamiðuð/aður með næmt auga 

fyrir smáatriðum
• Með hæfni til að vinna sjálfstætt en  

elskar að vinna í hóp
• Löggiltur hönnuður í burðavirki
• Með reynslu og háskólamenntun  

sem nýtist í starfi

Deildarforseti 
lagadeildar

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
•Leiðir innra starf lagadeildar og frumkvæði í þróun deildar. 
•Skipuleggur og ber ábyrgð á mönnun deildar.
•Ábyrgð á starfs- og verkáætlunum starfsmanna.
•Utanumhald gæðastarfs deildar. 
•Samstarf við kennslusvið, fjármálasvið og önnur stoðsvið skólans. 
•Eftirlit með rannsóknarvirkni í deildinni.
•Samskipti við laganema um akademísk málefni.
•Inntaka nemenda í lögfræði með aðstoð kennslusviðs.
•Þátttaka í nefndarstarfi utan og innan skólans eftir atvikum.
•Deildarforseti situr í framkvæmdastjórn skólans.
•Kennsla og rannsóknir samkvæmt samkomulagi við rektor.

Hæfniskröfur:
•Meistaragráða í lögfræði.
•Doktorspróf í lögfræði / meistaragráða í viðskiptafræði er kostur. 
•Þekking og reynsla úr háskólaumhverfi er mikilvæg.
•Þekking og reynsla úr viðskiptalífinu er kostur.
•Reynsla af stjórnun og/eða kennslu á háskólastigi er kostur.
•Leiðtoga- og stjórnunarfærni.
•Skipulagshæfileikar.
•Samskipta- og samráðsfærni.
•Mjög góð færni í íslensku og ensku, í ræðu og riti. 

Umsókn: Með umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilsskrá, afrit af prófskírteinum og kynningarbréf þar sem kemur 
fram m.a. lýsing á hugmyndum umsækjanda um uppbyggingu og þróun náms í viðskiptalögfræði við Háskólann á 
Bifröst. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Starfsstöð: Háskólinn á Bifröst og skrifstofur skólans í Reykjavík. 

Nánari upplýsingar:  Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor (rektor@bifrost.is) eða Arney Einarsdóttir, dósent og 
mannauðsstjóri, mannaudsstjori@bifrost.is. Umsóknir sendist á mannaudsstjori@bifrost.is. 

Háskólinn á Bifröst vinnur samkvæmt jafnréttisáætlun skólans og hvetur alla óháð kyni til að sækja um.

Deildarforseti hefur umsjón með námi og leiðir akademíska 
stefnumótun deildarinnar. Hann stýrir og ber ábyrgð á faglegum 
málefnum deildar, þ.m.t. starfsmannamálum og gæðamálum, og 
ber fjárhagslega ábyrgð innan ramma fjárhagsáætlunar. Leitað er að 
einstaklingi með faglegan styrk, skipulags- og stjórnunarhæfileika, reynslu 
á sviði skólamála og metnað og áhuga á að taka virkan þátt í frekari 
uppbyggingu og þróun fjarnáms í viðskiptalögfræði. Háskólinn á Bifröst er 
framsækinn háskóli sem hefur verið leiðandi í uppbyggingu hagnýts fjarnáms á 
háskólastigi hér á landi síðastliðin 20 ár.  

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2020.
- í fararbroddi í fjarnámi
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Umsóknarfrestur er til og með 6. desember 2020. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.  
Nánari upplýsingar um störfin veita Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is og Stefanía Hildur Ásmundsdóttir, stefania@hagvangur.is. 

Akraneskaupstaður auglýsir nýja stöðu mannauðsstjóra lausa til umsóknar. Óskað er eftir metnaðarfullum  
og framsýnum einstaklingi sem hefur mikið frumkvæði og drifkraft til að þróa áfram starfsumhverfi bæjarins. 

Mannauðsstjóri leiðir uppbyggingu og þróun mannauðsmála í samstarfi við stjórnendur bæjarins.

MANNAUÐSSTJÓRI 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Yfirumsjón með stefnumótun og framkvæmd 

mannauðsmála Akraneskaupstaðar
• Stuðningur og ráðgjöf til stjórnenda  

og starfsfólks í mannauðsmálum
• Yfirumsjón með framkvæmd á starfsmati hjá 

Akraneskaupstað 
• Umsjón og innleiðing jafnlaunavottunar
• Umsjón með ráðningarferlum, móttöku  

nýrra starfsmanna og starfslokaferli
• Umsjón með starfsþróun og fræðslu starfsfólks
• Innleiðing og umsjón með starfsmannakerfi 
• Umsjón með árangursmælingum og könnunum m.a. 

um líðan starfsfólks 
• Upplýsingagjöf og greiningar um rekstur  

og mannauðsmál
• Ábyrgð á þróun starfsumhverfis m.a. aðbúnaði, öryggi 

og líðan
• Þátttaka í verkefna- og umbótahópum  

innan og utan bæjarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

framhaldsmenntun í mannauðsstjórnun  
eða sambærilegum greinum æskileg

• Þekking og reynsla af mannauðsmálum 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu
• Leiðtogahæfni og reynsla af verkefnastjórnun 
• Reynsla af starfsmati opinberra starfsmanna
• Reynsla af stefnumótun og teymisstarfi 
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Mjög góð færni í ræðu og riti

Akraneskaupstaður er ört vaxandi 

bæjarfélag með rúmlega 7500 íbúa. 

Mikil áhersla er lögð á góða þjónustu 

við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð. 

Sveitarfélagið er meðal stærstu 

vinnuveitenda á Akranesi og starfa  

hjá bænum um 600 manns. 

Akraneskaupstaður auglýsir nýja stöðu skipulagsfulltrúa. Skipulagsfulltrúi fer með umsjón skipulagsmála í 
bænum, en hlutverk hans er m.a. að veita íbúum, kjörnum fulltrúum, ráðgjöfum, hönnuðum, byggingarverktökum 
og öðrum þeim sem á þurfa að halda, góða þjónustu, ráðgjöf og upplýsingar um skipulagsmál.

Skipulagsfulltrúi tilheyrir skipulags- og umhverfissviði og heyrir undir sviðsstjóra þess sviðs. Hann skal tryggja 
að starfsemi tengd skipulagsmálum sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett markmið 
og ákvarðanir Akraneskaupstaðar.

Akraneskaupstaður óskar eftir að ráða byggingarfulltrúa. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf sem 
krefst góðrar samvinnu og samstarfs við stjórnendur og starfsmenn sveitarfélagsins, stofnanir þess, sem og 
íbúa, iðnaðarmenn, verktaka, opinbera aðila og aðra er málið varðar.

Byggingarfulltrúi heyrir undir skipulags- og umhverfissvið og heyrir undir sviðsstjóra þess sviðs. Hann skal 
tryggja að starfsemi tengd byggingarmálum sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett 
markmið og ákvarðanir Akraneskaupstaðar.

SKIPULAGSFULLTRÚI

BYGGINGARFULLTRÚI 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón skipulagsmála í bæjarfélaginu
• Gerð skipulagsgagna þar sem því verður viðkomið
• Útgáfa framkvæmdarleyfa og gerð umsagna um 

skipulags- og byggingaerindi
• Umsjón með kynningu aðal- og deiliskipulags
• Auglýsir skipulagslýsingar og skipulagsbreytingar 

lögum samkvæmt
• Innleiðing og umsjón með rafrænum lausnum í 

kynningu aðal- og deiliskipulags eða í skipulagsmálum
• Umsjón og þróun kortasjár bæjarins  

í samvinnu við byggingarfulltrúa
• Undirbúningur erinda fyrir skipulags-  

og umhverfisráð
• Lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála
• Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, kjörna fulltrúa og 

aðra hagsmunaaðila
• Aðkoma að gerð fjárhagsáætlunar skipulags- og 

umhverfissviðs í samvinnu við sviðsstjóra
• Önnur sértæk verkefni fyrir Akraneskaupstað 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Byggingareftirlit og umsjón með byggingarmálum 

bæjarfélagsins
• Móttaka og eftirfylgd umsókna um byggingarlóðir
• Ráðgjöf er varðar byggingarmál ásamt móttöku  

og afgreiðslu á byggingarleyfisumsóknum
• Framkvæmd úttekta og útgáfa leyfa ásamt 

staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga
• Umsjón og þróun kortasjár bæjarins í samvinnu  

við skipulagsfulltrúa
• Umsjón og þróun með nýjum byggingarlóðavef 
• Ráðgjöf og þjónusta við hagsmunaaðila
• Aðkoma að gerð fjárhagsáætlunar skipulags- og 

umhverfissviðs í samvinnu við sviðsstjóra
• Önnur sértæk verkefni fyrir Akraneskaupstað

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem arkitekt, 

landslagsarkitekt, tæknimenntun eða 
skipulagsfræðingur

• Umsækjandi skal uppfylla menntunar- og hæfniskröfur 
samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5. 
kafla skipulagsreglugerðar nr. 90/2013

• Reynsla af gerð skipulagsuppdrátta
• Reynsla af starfi tengdu skipulagsmálum 
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Frumkvæði í starfi, skipulagshæfileikar  

og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum  

og rík þjónustulund
• Nákvæmni og hæfni í framsetningu efnis
• Góð almenn tölvukunnátta, ásamt kunnáttu  

í teikniforritum
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðkomandi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 

25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Frumkvæði og nákvæm vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta, ásamt kunnáttu  

í teikniforritum
• Góð þekking og reynsla á sviði byggingarmála æskileg 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ YKKUR?



Kennari  
í raungreinum

Menntaskólinn í Kópavogi auglýsir eftir raungreinakennara, 
aðallega í eðlisfræði og jarðfræði. MK er framhaldsskóli sem 

kennir samkvæmt áfangakerfi og býður upp á kennslu til 
stúdentsprófs á bóknámsbrautum, einnig kennslu á iðn- og 

verknámsbrautum á matvælasviði og leiðsögunám. 

Starfshlutfall er 75% -100% 
Umsóknarfrestur er til og með 06.12.2020 

Nánari upplýsingar um starfið eru á starfatorgi 
www.starfatorg.is 

Sérfræðingur í vinnuvernd

Mannauðs- og starfsumhverfissvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum  
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis leitar að öflugum sérfræðingi á sviði vinnuverndar, öryggismála og heilsu-
eflingar. Skrifstofan er hluti af Mannauðs- og starfsumhverfissviði Reykjavíkurborgar og ber ábyrgð á og veitir ráðgjöf um 
fræðslu, starfsþróun, vinnustaðamenningu, stjórnendafræðslu, stjórnendastuðning, heilsueflingu og vinnuvernd.  
Mannauðs- og starfsumhverfissvið er staðsett í Ráðhúsi Reykjavíkur. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, skrifstofustjóri starfsþróunar og starfsumhverfis í síma 
861-0201 eða í gegnum netfangið sigridur.thrudur.stefansdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 10.desember n.k. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf og skal umsóknum skilað 
rafrænt á vefsíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Þátttaka í stefnumótun og ábyrgð á innleiðingu verkefna 

á sviði öryggismála og uppbyggingu öryggismenningar og 
heilsuverndar.

• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur vegna samskipta-
vanda, veikinda starfsfólks og annarra sálfélagslegra 
þátta.

• Umsjón með framkvæmd og eftirfylgni með áhættumati og 
atvikaskráningar á sviði vinnuverndar.

• Þjálfun og fræðsla á sviði vinnuverndar.
• Uppbygging forvarnarstarfs, þátttaka og ráðgjöf í mótun 

menningar og jákvæðra samskipta.
• Þátttaka í innleiðingu stefnu og verkferla á sviði  

mannauðsmála. 

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun í 

öryggisstjórnun, lýðheilsufræðum, mannauðsmálum, 
vinnusálfræði eða önnur sambærileg menntun.

• Þekking og reynsla á sviði öryggismála, vinnuverndar og 
heilsueflingar. 

• Þekking og reynsla af málum á sviði eineltis, áreitni og 
flókinna samskiptamála.

• Þekking á atvikaskráningarkerfum er kostur.
• Reynsla á opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Þekking á fræðslu- og þjálfunarmálum er kostur.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagsfærni.
• Rík þjónustulund og færni í samvinnu og samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku. 

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Umsjónarmaður frístundaheimilis

Hofsstaðaskóli
• Umsjónarkennari í 1. bekk

Leikskólinn Akrar
• Leikskólakennari í 100% starf
• Leikskólakennari í hlutastarf

Ægisgrund - heimili fatlaðs fólks
• Starfsfólk

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

Fjölskyldu- og barnamálasvið 
•Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk - Arnarhraun

Grunnskólar 
• Dönskukennari 60% - Skarðshlíðarskóli 
• Sérkennari 50% - Skarðshlíðarskóli 
• Skóla- og frístundaliði - Setbergsskóli 
• Tómstundaleiðbeinandi - Setbergsskóli 

Leikskólar
• Deildarstjóri - Hraunvallaskóli
• Leikskólakennarar (tímabundið) - Álfaberg
• Leikskólakennari - Bjarkalundur
• Leikskólakennari - Tjarnarás 

Vakin er athygli á stefnu Hafnararðarbæjar að jafna hlutfall 
kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins 
endurspegli ölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnar�ordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnar�ordur.is585 5500

VÍNBÚÐIN SELFOSSI

Helstu verkefni
•	 Sala og þjónusta við viðskiptavini
•	 Dagleg stjórnun, birgðahald og umhirða búðar
•	 Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum
•	 Reynsla af verkstjórn
•	 Frumkvæði og metnaður í starfi
•	 Góð framkoma, jákvæðni og rík þjónustulund
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Tölvukunnátta nauðsynleg, m.a. Navision

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 4. desember nk. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af 
þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að vera 
í hópi bestu þjónustufyrirtækja landsins og fyrirmynd á sviði 
samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé 
öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Við óskum eftir jákvæðum og röskum einstaklingi sem er 
tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Við leitum að 
verslunarstjóra
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Hefur þú brennandi áhuga á velferð 
og mannréttindum barna?

Vegna aukinna umsvifa leita Barnaheill – Save the 
Children á Íslandi að starfsmanni við forvarna- og  

fræðslustarf samtakanna.

Helstu verkefni:
• Skipulagning, utanumhald og framkvæmd fræðslu,  

námskeiða og fyrirlestra
• Þátttaka í þróun forvarna- og fræðslustarfs samtakanna
• Samskipti við skóla og frístundastarf varðandi fræðslu  

og kynningar
• Greinaskrif og miðlun upplýsinga
• Önnur tilfallandi störf tengd innlendum verkefnum  

samtakanna

Helstu hæfnikröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. í félagsráðgjöf, uppeldis-

fræði, kennslufræði, sálfræði, tómstundafræði eða öðrum 
sambærilegum greinum. 

• Reynsla af starfi með börnum eða málefnum tengdum 
þeim er kostur

• Framúrskarandi hæfni í að tjá sig í ræðu og riti á íslensku 
og ensku

• Óbilandi áhugi á málefnum barna og velferð þeirra
• Þekking á mannréttindum barna er kostur
• Afburðarhæfni í mannlegum samskiptum

Starfsmaðurinn skal vera með hreint sakavottorð og 
gangast við öllum þeim starfs- og siðareglum sem  
Barnaheill – Save the Children á Íslandi hafa sett sér og 
koma fram á vefsíðu samtakanna.

Skrifstofa Barnaheilla er fjölskylduvænn vinnustaður, 
staðsett miðsvæðis í Reykjavík en einnig er möguleiki á 
fjarvinnu að hluta.  Starfsmannahópur Barnaheilla saman-
stendur af öflugum einstaklingum með fjölbreyttan bak-
grunn og er áhersla lögð á góðan starfsanda. Leitast er við 
að starfa í samræmi við hugmyndarfræði þjónandi forystu. 
Vinnutími getur verið sveigjanlegur en miðað er við 80% 
starfshlutfall í upphafi með möguleika á hækkun í 100% á 
næstu mánuðum. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. desember n.k.  
Vinsamlegast sendið kynningarbréf ásamt ferilskrá á  
netfangið umsokn@barnaheill.is. Öll kyn eru hvött til að 
sækja um starfið.

Barnaheill – Save the Children á Íslandi eru hluti af alþjóðasam-
tökunum Save the Children sem stofnuð voru árið 1919 og vinna 
að réttindum og velferð barna með barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna að leiðarljósi. Barnaheill eru leiðandi afl í að breyta við-
horfum og verklagi varðandi málefni barna og réttindi þeirra. Fram-
tíðarsýn Barnaheilla er heimur þar sem sérhvert barn hefur tæki-
færi til að lifa og þroskast, fær gæðamenntun, lifir öruggu lífi og 
hefur tækifæri til að hafa áhrif. Við stöndum vaktina í þágu barna 
og gætum réttinda þeirra.

Rafvirki óskast
Óskum eftir því að ráða rafvirkja til starfa eða mann 

vanan raflagnavinnu. Til starfa á starfstöð Tengils ehf 
á Sauðárkróki, Tengill ehf er öflugt rafverktakafyrir-

tæki með starfstöðvar á Sauðárkróki, Blönduósi,  
Hvammstanga, Reykjavík og Akureyri.

 
Vinsamlegast sendið fyrirspurn eða umsókn á  

netfangið gisli@tengillehf.is fyrir 15 des.

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa leitar að deildarstjóra skipatæknideildar. Deildarstjóri skipuleggur 
daglega starfsemi deildarinnar og þróun. Meginverkefni deildarinnar varða nýsmíðar,  
breytingar og innflutning á skipum. Í þessu felst mat á tæknigögnum um öryggi skipa 
og viðeigandi hönnunargögn, þ.m.t. yfirferð á stöðugleikagögnum, hleðsluprófanir, 
öryggisplön o.fl. Starfið felur m.a. í sér samskipti við útgerðir og aðra hagaðila. 
Starfshlutfall er 100%.

Spennandi 
störf

Deildarstjóri skipatæknideildar

Í boði eru spennandi störf 
hjá metnaðarfullri stofnun 
í alþjóðlegu umhverfi. Við 
bjóðum góða starfsaðstöðu 
og frábæra vinnufélaga.

Við hvetjum jafnt konur 
sem karla til að sækja um. 

Umsóknarfrestur 
er til 7. des. 2020

Hægt er að sækja 
um störfin rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Menntunar- og hæfnikröfur
• Tæknimenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða tæknifræði.
• Sérþekking á skipum og búnaði þeirra ásamt reynslu af störfum við tæknimál skipa.
• Þekking og áhugi á reglum og kröfum um öryggi skipa.
• Góðir skipulagshæfileikar og greiningarhæfni.
• Mjög góð tök á íslensku og ensku. 
• Færni í mannlegum samskiptum, örugg og þægileg framkoma 
   og stjórnunarhæfileikar.
• Rík þjónustulund, sjálfstæði og jákvæðni í starfi.
• Sýna frumkvæði og fagmennsku og vera agaður í verkum og geta 
   unnið undir álagi.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Umtalsverð reynsla af gæðastjórnun og rekstri stjórnunarkerfa.
• Háskólapróf sem nýtist í starfi. Gerð er krafa um BS eða BA gráðu.
• Greiningarhæfni og sterk ferla- og umbótahugsun.
• Reynsla af verkefna- og breytingastjórnun.
• Sannfæringarkraftur, áræðni og geta til að hrinda hugmyndum 
   í framkvæmd.
• Færni í mannlegum samskiptum og uppbyggilegt viðmót.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð íslenskukunnátta og hæfileikar til að miðla þekkingu.

Samgöngustofa leitar að öflugum einstaklingi í starf deildarstjóra stjórnunarkerfa 
(gæðastjóra). Deildarstjóri ber ábyrgð á og hefur yfirumsjón með gæðamálum 
stofnunarinnar. Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, skipulags- 
hæfileika og samskiptahæfni. Gæðastjóri vinnur náið með starfsfólki og stjórnendum 
stofnunarinnar. Næsti yfirmaður er forstjóri og er starfshlutfall 100%.

Deildarstjóri stjórnunarkerfa hefur yfirumsjón með gæðamálum stofnunarinnar á 
öllum sviðum starfseminnar. Mótar, innleiðir og fylgir eftir innleiðingu stjórnunar- 
kerfa stofnunarinnar. Ber ábyrgð á og hefur umboð til að tryggja að nauðsynlegir 
ferlar fyrir skilvirkt gæðakerfi séu innleiddir og þeim viðhaldið. Veitir ráðgjöf og 
styður við stjórnendur varðandi uppbyggingu gæðastarfs. Skipuleggur fræðslu og 
annast kynningar um gæðamál, notkun gæðahandbókar og gæðaskjala til starfsfólks.

Deildarstjóri stjórnunarkerfa 



Umsóknir sendist á umsoknir@samverk.is. Umsóknarfrestur er til 15. desember.

Við leitum að sjálfstæðum og talnaglöggum aðilum í ört stækkandi hóp 
sérfræðinga okkar sem þjónar byggingariðnaðinum á Íslandi.
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Samverk gluggaverksmiðja leitar að öflugum
starfsmanni til að sinna sölu- og verkefnastjórn.

Hæfniskröfur:
– Góð alhliða tölvukunnátta
– Reynsla og þekking á sviði verklegra framkvæmda, 

helst húsbygginga, æskileg
– Reynsla af sölustörfum æskileg
– Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum

Menntun:
– Háskólamenntun og/eða tæknimenntun sem

nýtist í starfi

Sölu- og verkefnastjóri
Trésmiðjan Börkur leitar að öflugum starfsmanni til að 
sinna sölu, þjónustu og tilboðsgerð til byggingaverktaka.

Hæfniskröfur:
– Góð alhliða tölvukunnátta
– Reynsla og þekking á sviði verklegra framkvæmda, 

helst húsbygginga, æskileg
– Reynsla af sölustörfum æskileg
– Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
Menntun:
– Háskólamenntun og/eða tæknimenntun sem

nýtist í starfi

Sölu- og verkefnastjóri

SÉRFRÆÐINGAR Í 
BYGGINGARIÐNAÐI

BBLLIIKKKKSSMMIIÐÐIIRR
AAÐÐSSTTOOÐÐAARRMMEENNNN

GGaaggnnhheeiiððii  3377  --  880000  SSeellffoossssii  
  SSíímmii  448822--22221188  

ÓÓsskkaaðð  eerr  eeffttiirr  bblliikkkkssmmiiððuumm  ttiill   

ssttaarrffaa  sseemm  aallllrraa  ffyyrrsstt..   

EEiinnnniigg  eerr  óósskkaaðð  eeffttiirr  ööððrruumm  iiððnnaaððaarrmmöönnnnuumm

oogg  eeððaa  aaððssttooððaarrmmöönnnnuumm  sseemm  kkuunnnnaa  aaðð  hhaaffaa

ááhhuuggaa  áá  aaðð  kkyynnnnaasstt  bblliikkkkssmmííððaaffaaggiinnuu,,   

jjaaffnnvveell   mmeeðð  ffaaggnnáámm  íí   hhuuggaa..

Áhugasamir sendið fyrirspurnir og
ferilskrá á olly@thblikk.is 

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

Auglýst er laust til umsóknar embætti lögreglustjórans á Vesturlandi.
Lögreglustjórinn á Vesturlandi fer með stjórn lögregluliðs í sínu umdæmi. Hann annast 
daglega stjórn og rekstur lögreglunnar í umdæminu og ber ábyrgð á framkvæmd  
lögreglustarfa innan þess.

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.

Aðrar hæfniskröfur eru:
• Góð þekking og yfirsýn yfir verkefni lögreglunnar æskileg
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg
• Rekstrarþekking og/eða reynsla af rekstri æskileg
• Farsæl reynsla af stjórnun og stefnumótun æskileg
• Framúrskarandi forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg

Dómsmálaráðherra skipar lögreglustjóra til 5 ára í senn, sbr. lög um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og með  
15. janúar 2020. Um laun og starfskjör lögreglustjóra fer eftir ákvörðun með lögum sbr. 
6. og  
7. mgr. 24. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.
Upplýsingar um starfið veitir Haukur Guðmundsson ráðuneytisstjóri í síma 545 9000.
Umsóknarfrestur er til og með 14. desember 2020. Dómsmálaráðuneytið hefur ákveðið 
að fela nefnd að fara yfir þær umsóknir sem berast og á nefndin að skila ráðherra rök-
studdu áliti á hæfni umsækjenda. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun liggur fyrir.

Umsóknum skal skila rafrænt á starf@dmr.is. 

Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um: 1) menntun, 2) reynslu af stjórnun,  
3) reynslu af lögmannsstörfum, saksókn og/eða dómstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslu-
störfum, 5) upplýsingar um samskiptafærni og sjálfstæði, 6) aðrar upplýsingar sem 
varpað geta ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf 
lögreglustjóra. Með umsókn skulu fylgja afrit af prófskírteinum og upplýsingar um um-
sagnaraðila.

Embætti lögreglustjórans á  
Vesturlandi laust til umsóknar

intellecta.is

RÁÐNINGAR



Vesturbyggð leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að taka 
við starfi forstöðumanns Muggsstofu og hlut   verki menningar- 
og ferðamálafulltrúa sveitar félagsins. 

Muggstofa er samfélags- og nýsköpunar miðstöð á Bíldudal  
og er samstarfsverkefni Vesturbyggðar og Skrímslasetursins  
á Bíldu dal. Þar fer fram starfsemi Bókasafns Bílddælinga,  
félagsstarf aldraðra á Bíldudal og þar verður í boði aðstaða 
fyrir námsmenn og þá sem starfsaðstöðu þurfa á Bíldudal.

Forstöðumaður Muggstofu gegnir einnig starfi menningar-  
og ferðamálafulltrúa Vesturbyggðar. Um er að ræða fjöl-
breytt og spennandi framtíðarstarf í skemmtilegu og lifandi 
starfs umhverfi. Næsti yfirmaður er sviðsstjóri fjármála- og 
stjórnsýslusviðs. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2020.

Meginverkefni 

•  Veita Muggsstofu forstöðu og sjá um daglegan  
rekstur samfélagsmiðstöðvarinnar.

•  Vinnur að mótun menningar- og ferðamála í Vestur-
byggð, starfar með menningar- og ferða málaráði og 
er tengiliður sveitarfélagsins í menn ingar- og ferða-
tengdum viðburðum.

•  Sinnir útlánum bókasafnsins og viðburðum í  
samvinnu við forstöðumann bókasafna í Vesturbyggð.

•  Skipuleggur og heldur utan um félagsstarf aldraðra  
á Bíldudal. 

•  Ber ábyrgð á húsnæði miðstöðvarinnar og sinnir 
samskiptum við þá sem nýta samfélagsmiðstöðina, 
útdeilir aðstöðu og vinnurýmum.

•  Sér um að auglýsa starfsemi og þjónustu Muggs stofu 
sem og kynnir viðburði sem þar fara fram.

Hæfniskröfur 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg.
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.
• Íslenskukunnátta í ræðu og riti skilyrði.
• Enskukunnátta æskileg.
• Rík krafa um frumkvæði og framkvæmdagleði.
• Sjálfstæði í störfum og góð skipulagshæfni.
• Rík og góð samskiptahæfni og þjónustulund.
• Jákvæðni og aðlögunarhæfni.
•  Góð tölvufærni og þekking á samfélags - 

miðlum kostur.

Forstöðumaður Muggsstofu
 — menningar- og ferðamálafullrúi 
Vesturbyggðar

Vesturbyggð

Umsóknir og nánar um starfið á vefnum
storf.vesturbyggd.is

Forstöðumamanneskja Innkaupa
Við leitum að leiðtoga í stjórnendateymi Fjármála til að bera ábyrgð á innkaupum 
Orkuveitusamstæðunnar. Við horfum til drífandi manneskju sem býr yfir ríkum 
umbótavilja, hugmyndaauðgi, auðmýkt og umhyggju. Er með brennandi áhuga 
á innkaupum, samningastjórnun og leitast við að vera í fararbroddi í ráðgjöf og 
þjónustu við samstarfsaðila og innri viðskiptavini.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Leiða og styðja teymi sérfræðinga til árangurs
• Ábyrgð á innkaupum og útboðum
• Samningastjórnun sem tengist útboðum og innkaupum
• Ábyrgð og eftirlit með rekstraráhættu í tengslum við innkaup
• Samningagerð við birgja
• Eftirfylgni og ráðgjöf með innkaupareglum
• Leiða framþróun og umbótavinnu í innkaupum
• Mótun stefnu og framtíðarsýnar

Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2020.
Við hvetjum öll kyn til að sækja um.

Sótt er um starfið á ráðningarvef OR, starf.or.is.

Forstöðumanneskja leiðir teymi metnaðarfullra sérfræðinga sem sinnir 
inn kaupa- og birgðastýringu, samningastjórnun og útboðum. Forstöðu-
manneskja ber ábyrgð á framtíðarsýn, uppbyggingu, rekstri og umbótavinnu 
innkaupa Orkuveitusamstæðunnar. Fjárfestingar OR eru um 20 milljarðar á ári 
og teymi Innkaupa leikur mikilvægt hlutverk í hagkvæmni þeirra.

Færni og eiginleikar
• Farsæl reynsla af stjórnun
• Hæfni í að styðja starfsfólk til ábyrgðar og skapa vinnustað þar sem 

hæfileikar og hugmyndir eru nýttar til fulls
• Samstarfs- og samskiptahæfileikar, metnaður, auðmýkt og heilindi
• Reynsla af innkaupastýringu
• Reynsla af samningagerð kostur
• Reynsla og færni í að móta og innleiða framtíðarsýn
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið 
leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhverfi og 
möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.
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Félagsmálaráðuneytið auglýsir eftir-
farandi embætti laus til umsóknar

Embætti formanns úrskurðarnefndar velferðarmála. 
Formaður úrskurðarnefndar velferðarmála gegnir jafnframt 
embætti forstöðumanns nefndarinnar. Formaður úrskurðarnefndar 
velferðarmála hefur yfirstjórn hennar með höndum og ber ábyrgð á 
starfsemi hennar, fjárhag og daglegum rekstri.  

Embætti nefndarmanna í úrskurðarnefnd velferðarmála. 
Um ræðir embætti þriggja nefndarmanna í úrskurðarnefnd 
velferðarmála. 

Um störf úrskurðarnefndar velferðarmála fer samkvæmt lögum um 
úrskurðarnefnd velferðarmála nr. 85/2015. Hlutverk nefndarinnar er að 
úrskurða í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana eftir því sem mælt 
er fyrir um í lögum sem kveða á um málskot til nefndarinnar. Auk þeirra 
sitja átta aðrir nefndarmenn í úrskurðarnefnd velferðarmála.  Nefndin 
skal starfa í fjórum þriggja manna deildum undir stjórn formanns eða 
nefndarmanns sem skipaður er í fullt starf.  

Félags- og barnamálaráðherra skipar formann úrskurðarnefndar 
velferðarmála og þrjá aðra nefndarmenn í fullt starf til fimm ára sbr.  
23. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með 
síðari breytingum. 

Miðað er við að skipað verði  í embættin frá og með 1. janúar 2021 

Félagsmálaráðuneytinu, 28. nóvember 2020

Umsóknarfrestur er til 7. desember 2020.
Nánari upplýsingar um störfin má finna á starfatorgi Stjórnarráðsins, 
www.starfatorg.is

Rafvirki óskast
Óskum eftir því að ráða rafvirkja til starfa eða mann 

vanan raflagnavinnu. Til starfa á starfstöð Tengils ehf 
á Sauðárkróki, Tengill ehf er öflugt rafverktakafyrir-

tæki með starfstöðvar á Sauðárkróki, Blönduósi,  
Hvammstanga, Reykjavík og Akureyri.

 
Vinsamlegast sendið fyrirspurn eða umsókn á  

netfangið gisli@tengillehf.is fyrir 15 des.

Þórustaðir II, Eyjafjarðarsveit – 
breyting á gildandi deiliskipulagi.

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 
þann 16. apríl 2020 að auglýsa tillögu að breytingu á deili-
skipulagi fyrir íbúðarsvæði í landi Þórustaða II í Eyjafjarðar-
sveit skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Skipulagssvæðið er um 2,3 ha að flatarmáli og er í gildandi 
aðalskipulagi sveitarfélagsins skilgreint sem íbúðarsvæði 
ÍB20. Breytingin felst í að einni 2138 fm íbúðarlóð fyrir 
einbýlishús er bætt við deiliskipulag.

Skipulagstillagan mun liggja frammi á sveitarskrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar milli 1. desember 2020 og 12. janúar 2021 
og verður einnig aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins, 
esveit.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér 
með gefinn kostur á að gera athugasemdir við skipulagstil-
löguna til þriðjudagsins 12. janúar 2021. Athugasemdir skulu 
vera skriflegar og skulu berast á sveitarskrifstofu Eyja-
fjarðarsveitar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða 
í tölvupósti á netfangið sbe@sbe.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Einbýlishúsið Steinholt 8 er laust til leigu. Húsið 
er 129,9 fm ásamt 38 fm bílskúr á 1.272 fm lóð. 

 Ljósleiðari

 Hiti innifalinn í leigu

 Grunnskóli og leikskóli á staðnum

 Öll helsta þjónusta í næsta nágrenni

 Hagkvæmur kostur fyrir barnafjölskyldur

 Aðgangur að beitarhögum fyrir hross

Húnavatnshreppur
Húnavatnshreppur er á Norðurlandi vestra  
og er sveitarfélagið um 3822 km2 að stærð. Á 
Húnavöllum er starfræktur leikskóli, grunnskóli 
og sundlaug. Húnavellir eru 18 km frá Blönduósi.

Nánari upplýsingar
hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is, eða 
hjá Einari Kristjáni Jónssyni sveitarstjóra í síma 
455 0010 / 842 5800

Áhugasamir skili inn umsóknum  
fyrir föstudaginn 11. desember nk.

Láttu drauminn rætast á norðurlandi vestra

Dreymir þig um að búa í sveit?

Útboð nr. 20324
Steingrímsstöð  
Utanhússviðgerðir
Óskað er eftir tilboðum í utanhússviðgerðir 
á stöðvarhúsi, inntakslokuhúsi og sveifluþró 
Steingrímsstöðvar við Efra Sog samkvæmt 
útboðsgögnum nr. 20324.

Verktími  
6.4.2021 — 30.6.2021

Vettvangsskoðun við Steingrímsstöð 
10.12.2020, kl. 13:30

Útboðsgögn og skil á tilboðum  
eru í gegnum útboðsvef Landsvirkjunar
utbod.landsvirkjun.is

Skilafrestur á tilboðum 
29.12.2020, kl. 12

Nöfn bjóðenda og heildartilboðsfjárhæðir verða 
birtar eftir kl. 14 sama dag á landsvirkjun.is

Útboð nr. 20318
Fjarskiptaþjónusta og 
fjarskiptatengingar
Óskað er eftir tilboðum í almenna talsíma–, 
farsíma–, gagnanets- og internetþjónustu 
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20318.
 
Bjóða skal í þjónustuna í heild sinni. 
Samningstími er fjögur ár með heimild  
til framlengingar um tvö ár, tvisvar sinnum.

Útboðsgögn og skil á tilboðum  
eru í gegnum útboðsvef Landsvirkjunar:
utbod.landsvirkjun.is

Skilafrestur á tilboðum 
14.1.2021, kl. 14

Nöfn bjóðenda og heildartilboðsfjárhæðir verða 
birtar eftir kl. 14 sama dag á landsvirkjun.is

2.445 FM HÓTEL TIL SÖLU

GRENSÁSVEGUR 11   I   SÍMI 588 9090   I   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

Til sölu 36 herbergja hótel/gistiheimili fullbúið með öllum innbúi, 
búnaði og tækjum sem þarf til rekstur hótels eða gistiheimil.
Stór 4.177 m2  lóð, næg bílastæði og góð aðkoma.

VÍKURBRAUT 58, GRINDAVÍK

VERÐ 270 MILLJ.

FREKARI 
UPPLÝSINGAR

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali. 
Sími 895 9120

Erum við 
að leita að þér?

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



HLÍÐARENDI

GRENSÁSVEGUR 11   I   SÍMI 588 9090   I   WWW.EIGNAMIDLUN.IS
SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Glæsilegar og vandaðar íbúðir eru nú til sölu á Hlíðarenda við rætur Öskjuhlíðar í Reykjavík. 
Frábær staðsetning nálægt miðpunkti miðbæjarins í glænýju póstnúmeri, 102 Reykjavík. 
Stutt er í alla helstu þjónustu, frábærar gönguleiðir, íþróttir, samgöngur, iðandi mannlíf, 
skóla og stóra vinnustaði. Garðurinn er einstaklega fallegur og skjólgóður. Í hönnun 
garðs var gert ráð fyrir skemmtilegum runnum og trjám ásamt borðum og bekkjum.

• Innréttingar frá JKE Danmörku

• Boðið er upp á þrjár 
gerðir innréttinga

• Steinborðplötur

• Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum

• Tvö baðherbergi

• Þaksvalir/þakgarðar með
 einstöku útsýni

• Lofthæð 280 cm

• Miele-tæki
• Bílastæði í bílakjallara

• Rafmagn í gluggatjöldum

• Myndavélardyrasími sem 
tengist við snjallsíma

• Aukin hljóðvist

• Rafmagnshönnun og 
innfelld lýsing

 hússins hönnuð af Lúmex

www.102hlidarendi.is
NÁNARI UPPLÝSINGAR

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala. Sími 867 0968

FREKARI UPPLÝSINGAR

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur 
fasteignasali. Sími 895 9120

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.
Sími 899 1882

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur 
fasteignasali. Sími 896 1168

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur 
fasteignasali. Sími 663 2508

Keyrt að hjá Valsheimilinu

OPIÐ HÚS
INNGANGUR

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 13-14

NÝTT Í SÖLU

Tilbúnar til afhendingar
Stærðir frá 89-162 fm

 Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur húsum með sameiginlegum bílakjallara. 
 Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.  

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20

AÐEINS 3 ÍBÚÐIR EFTIR

OPIÐ HÚS LAUGARDAG KL. 13-14

FREKARI UPPLÝSINGAR

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur 
fasteignasali. Sími 895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur 
fasteignasali. Sími 663 2508

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110



VIÐ 
ERUM 

TRAUSTI

 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 
trausti.is | trausti@trausti.is

Garðar K.
s: 853-9779

Hallgrímur
s: 896-6020

Nanna Dröfn
s: 694-2494

Kristín María
s: 837-1177

Styrmir
s: 846-6568

Aðalsteinn Jón  
s: 767-0777

Ólafur Haukur
s: 866-1242

Viktoría Larsen 
s: 618-5741

Einar Örn
s: 823-4969

Guðlaug
s: 661-2363 

Halldór 
s: 660-5312

Bára
s: 693-1837

Kristján
s: 867-3040

Garðar Hólm 
s: 899-8811

Guðbjörg G.  
s: 899-5949

Garðar B.
s:  898-0255

Sólveig 
s: 869-4879

Ragnheiður
s: 788-3069

STÍFLUSEL 12
109 REYKJAVÍK

LYNGMÓAR 6
210 GARÐABÆR

HJALTABAKKI 6
109 REYKJAVÍK

ÁLFHÓLSVEGUR 151
200 KÓPAVOGUR 

HÁHOLT 10
220 HAFNARFJÖRÐUR

FLÉTTURIMI 24
112 REYKJAVÍK 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. NÓV. KL. 13:00 - 13:30
Guðbjörg G Sveinbjörnsdóttir lgfs. og Trausti fasteignasala kynna 
bjarta og rúmgóða 4ra herbergja 114,1 fm. íbúð á 1. hæð með 
sérverönd og sérgarði við Stíflusel í Reykjavík.  Eignin getur verið 
laus við kaupsamning. Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf.  
s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is

Verð: 42,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. NÓV. KL. 14:30 - 15:00
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð, með sólpalli, 
í góðu fjölbýlishúsi við Lyngmóa 6, 210 Garðabæ. Eignin hefur 
verið endurnýjuð töluvert en meðal annars er nýtt eldhús, nýlegt 
parket og nýlegur sólpallur. Eignin er skráð alls 140,5 fm. og þar 
af er bílskúr 17,6 fm. Nánari uppl. veitir Garðar B. lgf. s. 898-0255, 
gardarbs@trausti.is 

Verð: 62,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. NÓV. KL. 13:00 - 13:45
Vel skipulögð og falleg 104,3 fm. 4ra herbergja íbúð með suðvest-
urursvölum á þriðju hæð við Hjaltabakka 6, Reykjavík. Geymsla á 
jarðhæð. Húsið sjálft hefur verið mjög mikið endurnýjað.  
Nánari uppl. veita Einar Örn lgf. s. 823-4969, einar@trausti.is og 
Kristján lgf. S. 867-3040, kristjan@trausti.is

Verð: 40,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 1. DES. KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega rúmgóð og mikið endurnýjuð 2ja til 3ja herbergja 72,1 
fm. íbúð á 2. hæð við Álfhólsveg í Kópavogi. Eignin hefur verið 
mikið endurnýjuð síðustu tvö ár.  
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949,  
gudbjorg@trausti.is

Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. NÓV. KL. 14:30 - 15:00
Virkilega rúmgóð og björt 2ja herbergja 66,1 fm. íbúð á 2. hæð við 
Háholt 2, 220 Hafnarfirði.
Eignin skiptist í bjarta stofu, snyrtilegt eldhús, rúmgott svefnher-
bergi, sérþvottahús og snyrtilegt baðherbergi. Suðursvalir með 
frábæru útsýni. Nánari uppl. veitir Garðar B. lgf. s. 898-0255, 
gardarbs@trausti.is 

Verð: 35,9 millj. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 2. DES KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 4ra herbergja 86,1 fm. íbúð á 3.hæð í snyrtilegu 
fjölbýlishúsi og sérmerkt bílastæði á bílaplani við Flétturima í 
Reykjavík. Rúmgott þvottahús er innan íbúðar. 
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949, gudbjorg@
trausti.is

Verð: 42,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kristján
S: 867-3040

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Vegna fjöldatakmarkana biðjum við alla að bóka skoðun í opin hús. Jafnframt að virða 2ja metra regluna, sýna tillitssemi og mæta með grímu og hanska.

Einar Örn
S: 823-4969

Garðar B.
S:  898-0255

Garðar B.
S:  898-0255

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir 

löggiltur fasteignasali
Sími: 899-5949

gudbjorg@trausti.is

Kristján Baldursson
löggiltur fasteignasali

sími: 867-3040
kristjan@trausti.is

Nánari upplýsingar veita:

TRAUSTI FASTEIGNASALA KYNNIR:

11 NÝJAR ÍBÚÐIR Í LYFTUHÚSI  
VIÐ LAUGAVEG 145, 105 REYKJAVÍK.

STÆRÐ FRÁ 41,0 M² TIL 71,4 M² 

VERÐ FRÁ 36,9 MILLJ.

EIGNIRNAR VERÐA LAUSAR 
TIL AFHENDINGAR Í LOK FEBRÚAR 2021.

LAUGAVEGUR 145



Nýting lands og landsréttinda  
innan þjóðlendu  
Fasteignir Landsvirkjunar  
á lóð 225243 til sölu

Landsvirkjun auglýsir til sölu eignir þær 
sem standa á lóð Sveitarfélags Ásahrepps, 
Fremstu tungu, landnúmer 225243 en lóðin  
er innan Holtamannaafréttar.

Samkomulag um sölu fasteigna Lands
virkjunar þarf að liggja fyrir samhliða 
lóðasamningi.

Umrædd lóð er á þjóðlendu (Holtamanna
afrétti) skv. úrskurði óbyggðanefndar í máli  
nr. 1/2003. Í ljósi þess þarf leyfi sveitarfélag
sins Ásahrepps til að nýta land og landsrétt
indi á svæðinu, sbr. 3. mgr. 3. gr. laga  
nr. 58/1998 um þjóðlendur og ákvörðun marka 
eignarlanda, þjóðlenda og áfrétta. Jafnframt 
þarf samþykki forsætisráðuneytisins þar sem 
umrædd nýting á að vara lengur en til eins árs, 
sbr. 2. mgr. 3. gr. sömu laga. 
 
Árleg lóðarleiga er 1% af fasteignamati lóðar  
á hverjum tíma.

Lóðin er 16.007,4 fermetrar að stærð.
Leigutími skv. lóðarleigusamningi er 25 ár.

Við leyfisveitingu verður m.a. litið  
til eftirfarandi.

—  Hvernig nýtingu lands og eigna verði háttað.
—  Frágangur mannvirkja og annarrar starf

semi. Litið verður til þess að starfsemin 
samræmist landslagi vel og stingi ekki í stúf 
við umhverfið að öðru leyti.

—  Þekking og reynsla viðkomandi aðila af 
rekstri.

—  Reynslu af umhverfistengdri ferðaþjónustu.

Ekki skal litið svo á að röðun þeirra gefi  
til kynna vægi einstakra skilmála innbyrðis.

Upplýsingar um gildandi aðalskipulag  
Skrifstofa Umhverfis og tæknisviðs Uppsveita 
bs, Dalbraut 12, 840 Laugarvatni.

Upplýsingar um fasteignir Landsvirkjunar  
Ásbyrgi fasteignasala 
Ingileifur / 894 1448 / ingileifur@asbyrgi.is
Domusnova fasteignasala  
Oscar Clausen / 861 8466 / oc@domusnova.is
Eignamiðlun fasteignasala 
Hreiðar Levy / 661 6021 / hreidar@eignamidlun.is
Garðartorg fasteignasala 
Sigurður / 898 3708 / sigurdur@gardatorg.is

hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku 
atvinnulífi

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Urriðaholtsstræti 16    Garðabær 85.900.000

GLÆSILEG ÍBÚÐ VIÐ URRIÐAHOLTSSTRÆTI 16  SEM BÝÐUR 
UPP Á FJÖLMARGA MÖGULEIKA.
Tvær íbúðir eða einn íbúð á tveimur hæðum. Íbúð 204: er 162.9 fm 5 
herb. íbúð á tveimur hæðum í lyftuhúsi. 
Eignin er skráð sem hér segir , nánar tiltekið eign merkt 02-04.  Íbúðar-
rýmið á neðri hæðinni er skráð 60,1 fm, íbúðarrýmið á efri hæðinni er 
skráð 96,6 fm og sérgeymsla í sameign merkt 01-0115 er skráð 6,2 
fm. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu í matshluta 3 merkt B27. Birt 
heildarstærð 162,9 fm. Svalir eru skráðar 4 fm og sérafnotaflötur fylgir 
einnig eigninni.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 5     Bílageymsla 

TVÆR ÍBÚÐIR

1. hæð

2. hæð

HRINGIÐ OG BÓKIÐ EINKASKOÐUN S. 820 2222

 Sæbraut 4    170 Seltjarnarnes 145.000.000

Sjávarútsýni. Fallegt og frábærlega vel staðsett einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað á suðurhluta Seltjar-
narness. 

Finnur Fróða teiknaði hluta af innréttingum og skápum og Stan-
islaw Bochic teiknaði og hannaði garðinn. Árið 2018 var eldhús 
endurnýjað og fremra baðherbergi neðri hæðar árið 2020. Svefn-
herbergin eru 5 og stofurnar 2. Stutt er í alla þjónustu og fallegar 
gönguleiðir við sjóinn.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 8     Stærð: 330,4 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222

Um er að ræða tveggja herbergja, 67,4 fm íbúð á níundu og efstu hæð með stórum 
svölum og glæsilegu útsýni við Þangbakka 10 í Reykjavík.  Mjög eftirsótt staðset-
ning þar sem öll helsta þjónusta er í göngufæri svo sem læknaþjónusta, verslanir, 
banki og stutt út á stofnbrautir. Íbúðin er laus strax.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 67,4 m2

Þangbakki 10     109 Reykjavík 34.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. nóv. kl. 17:30-18:00

Breiðás 2    210 Garðabæ 67.900.000

Falleg 5 herbergja sér-hæð með sér inngangi og bílskúr, skráður
27,8fm. Um er að ræða rúmgóða efri-hæð í tvíbýli í Ásahverfinu
í Garðabæ. Hæðin skiptist í hol með stigagangi upp á aðra hæð,
stigapallur með þvottaherbergi. Sjónvarpshol, 4 góð svefnherbergi.
Stór stofa og borðstofa með útgang út á suður-svalir. Opið inn í eld-
hús úr stofu/borðstofu. Eldhús með borðkrók. Að auki er útigeymsla
og bílskúr. Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina.
Stutt í alla almenna þjónustu, leikskóla, skóla, íþróttamannvirki o.fl. 
     
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 5     Stærð: 161,7 m2      

Hörgshlíð 26    105 Reykjavík 149.000.000

Frábærlega vel staðsett einbýlishús með aukaíbúð á þessum 
eftirsótta stað í Hlíðunum. Húsið er virðulegt og klassískt með 
góðri aukaíbúð sem er tilvalin til útleigu eða fyrir fjölskyldumeðlim. 
Svefnherbergi í aðalíbúð eru 3 möguleiki á 4. Fallegir loftalistar 
og rósettur eru í loftum . Garðurinn er gróinn með heitum potti og 
útisturtu. Eignin er á eftirsóttum stað í hlíðunum þar sem örstutt er 
í skóla, framhaldsskóla  og aðra þjónustu sem og í útivistarsvæði í 
Öskjuhlíð .   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 9     Stærð: 330,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. nóv. kl. 17.00-17.30
Bókið skoðun í gsm: 820 2222

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. nóv. kl. 17:30-18:00.

Hrísmóar 13    210 Garðabær 73.900.000

Björt og vel skipulögð  5-6 herbergja íbúð á hagstæðu fermetraverði. Eignin er á 
efstu hæð (þriðja og fjórða hæð) og skráð alls 179,9 fm. en þar af er íbúðarrými 
samtals 157,1 fm sem skiptist í 3-4 svefnherbergi, anddyri, stofu / borðstofu / 
sólstofu, eldhús, baðherbergi, geymslu og bílskúr. 
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 179.9 m2      

Íbúð 406

Efstaleiti 11- íb 406    108 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á fjórðu- og næst efstu hæð, með stæði í bílakjallara og með 
suðursvölum og útsýni í þrjár áttir, norður, norð-vestur og suð-suðvestur! Íbúiðn er ný og 
hefur verið uppfærð og verður afhent með glæsilegum innréttingum, uppfærð eldhústæki, 
steinn á borðum o.fl. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

HRINGI BÓKIÐ SKOÐUN Í 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 106,1 m2      

77.900.000

NÝJAR ÍBÚÐIR 
VIÐ MOSAGÖTU 9-11
ÚTSÝNISÍBÚÐIR Í 
URRIÐAHOLTI

Nánari lýsing: Fjölbýlið Mosagata 9-11 er 5 hæða lyftuhús auk 
kjallara hannað af Úti-Inni arkitektum og byggt af verktökum 
Dalhús ehf. Alls eru 23 íbúðir í húsinu og fylgir stæði í bílageymslu 
21 íbúð.  Húsið er staðsett ofarlega í Urriðaholtinu miðju og bjóða 
flestar íbúðanna upp á glæsilegt útsýni til suðurs og vesturs. 
Urriðaholtsskóli í allra næsta nágrenni.

NÝTT Í SÖLU - TILBÚIN TIL AFHENDINGAR – 
GLÆSILEGAR 2-4 HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐIR Í 
URRIÐAHOLTI.

Jóhanna Kristín 
fasteignasali

gsm: 837 8889

Þorgeir 
fasteignasali
gsm: 696 6580

Með stæði í bílageymslu

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 
837 8889 eða 696 6580

Dæmi um 4ra herb.
Íbúð á 3. hæð, íbúð 302
Stærð: 113,7 m2

Verð: 62,9 mkr

520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Ragnar
Fasteignasali

844 6516

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Elka
Fasteignasali

863 8813

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



Davíð
Ólafsson
897 1533

Ingimar
Ingimarsson
519 5500

Þóra
Birgisdóttir
777 2882

Stefán Jóhann
Ólafsson
864 8808

Böðvar
Sigurbjörnsson
660 4777

Úlfar Þór 
Davíðsson
897 9030

Börkur
Hrafnsson
832 8844

Brandur
Gunnarsson
897 1401

Margrét
Ágústsdóttir
863 1830

Gunnlaugur
Þráinsson
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
848 4806

Sigurður
Fannar 
897 5930

Verð:
53,9 m

Íbúð

Vesturgata 58 101 Reykjavík

4 herbergi 104,3 m2

Sérinngangur, garður og stæði í bílageymslu

Böðvar 6604777
Verð:
41,9 m

Íbúð

Stigahlíð 18, íb. 201 105 Reykjavík

3 herbergi 80,7 m2

Til afhendingar við kaupsamning

Gunnlaugur 8446447

Verð:
121 m

Raðhús

Árakur 16   210 Garðabæ

5 herbergi 231,9 m2

Frábært,vel skipulagt, fjölskylduhús á vinsælum stað.

Börkur 8924944 og Úlfar 7889030

Bókið skoðun Bókið skoðun Bókið skoðun

Verð:
40,9 m

Fjölbýli

Seljabraut 22 109 Reykjavík

4 herbergi 111,3 m2

Stæði í bílageymslu

Sigurður Fannar 8975930

Verð:
79,9 m

Íbúð

Skógarsel 41-43 109 Reykjavík

4 herbergi 148,3 m2

Verönd og tvö stæði í lokuðu bílskýli við Alaska reit

Úlfar 7889030 og Börkur 8328844

Bókið skoðun

6 herbergi 263 fm

Brandur fasteignasali

Dalprýði 4

81.900.000

210 Garðabær
Parhús Húsið er á einni hæð

Sérstaklega glæsilegt parhús

897 1401

3–4 herbergi 181,8 fm

Brandur fasteignasali

Holtsvegur 23-25

79.800.000

210 Garðabær
Þakíbúð Útsýnisíbúð

Eignin er laus strax Pantið tíma í skoðun

897 1401

3 herbergi 102,8 fm Lyftuhús

Brandur fasteignasali

Bræðraborgarstígur 7

45.900.000

101 Reykjavík
Íbúð / 3. hæð

Endurnýjuð og glæsileg eign

897 1401

Opið hús fim. 19. maí kl 17.00–17.30

3 herbergi 73 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar fasteignasali

Sólheimar

26.500.000

104 Reykjavík
Fjórbýli / jarðh. Mjög gott skipulag

897 9030

897 5930

4 herbergi 288,4 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Gunnlaugur fasteignasali

Eskiholt 15

99.500.000

210 Garðabær
Einbýli Tvöfaldur bílskúr

897 9030

844 6447

5 herbergi 244,2 fm Innbyggður bílskúr

Möguleiki á íbúð á neðri hæð Gott útsýni

Úlfar Þór fasteignasali

Hlíðarás 27

77.500.000

220 Hafnarfjörður
Einbýli

897 9030

Davíð
Ólafsson
897 1533

Ingimar
Ingimarsson
519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
864 8808

Böðvar
Sigurbjörnsson
660 4777

Úlfar Þór 
Davíðsson
897 9030

Börkur
Hrafnsson
832 8844

Brandur
Gunnarsson
897 1401

Margrét
Ágústsdóttir
519 5500

Gunnlaugur
Þráinsson
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
848 4806

Sigurður
Fannar 
897 5930

Opið hús Sunnud. 29. Nóv. Kl. 15:00 – 15:45

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is– Með þér alla leið

Glæsilegar og rúmgóðar 4-5 herbergja íbúðir
• Glæsilegt úrval meðal-

stórra og stærri íbúða á 
þessum frábæra stað í 
102 Reykjavík.

• Húsin liggja um hverfis  
glæsilegan og skjól-
góðan inngarð.

• Skoða má íbúðirnar  
á vefsíðunni  
102reykjavik.is

10
2

Mjög vinsæl 

staðsetning 

Aðeins 6 íbúðir eftir!

Glæsilegar nýjar íbúðir  
í 102 Reykjavík

Smyrilshlíð   
Fálkahlíð
Valshlíð

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931 
ohb@miklaborg.is 

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 771 8601 
anton@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090
elin@miklaborg.is

Kjartan Í. Guðmunds
vfr. og aðst. fasteignas
Sími: 663 4392
kjartan@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallur@miklaborg.is

Allir mæti með grímu og hanska 
 og gætið 2ja metra reglunnar.

OPIÐ HÚS
um helgina
kl. 14 - 14:30



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

 

Skektuvogur 2

Dugguvogur 6 Dugguvogur 8

Skektuvogur 4

Skektuvogur 6

Vogabyggð er nýtt hverfi miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu
• Innbyggð uppþvottavél og innbyggður ísskápur fylgir öllum íbúðum

• Parket er á öllum íbúðum

• Bílastæði fylgir flestum íbúðum

  Afhending strax eða fljótlega

TRAUSTUR 
BYGGINGARAÐILI 
SÍÐAN 1998

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Skektuvogur  2 - 6
• 3-5 herbergja íbúðir

• Stærðir frá 94 fm – 145,1 fm

Dugguvogur 6 - 8
• 1-4 herbergja íbúðir

• Stærðir frá 50,3 – 135,1 fm

V O G A B Y G G Ð
PE RLA  V IÐ  E LL IÐ AÁRV O G INN

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300       
svan@miklaborg.is

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931
ohb@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090
elin@miklaborg.is

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is 

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601
anton@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

SÝNUM ALLA DAGA VIKUNNAR 
Pantið söluskoðun hjá sölumönnum

Virðum sóttvarnir 
notum grímur og hanska

gætum 2ja metra 
reglunnar

OPIÐ HÚS
um helgina
kl. 15 - 15:30

– Með þér alla leið

Verð frá 37,5 millj.
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Glæsilegt 292 fm einbýlishús í Urriðaholti
 • Glæsileg alrými, einstök staðsetning

 • Húsið er mjög vel hannað og skipulagt

 • Teiknað af Pálmari Kristmundssyni

 • Húsið er einangrað og klætt að utan. Afhendist 
fokhelt samkvæmt skilalýsingu hægt að semja um 
skil tilbúið til innréttinga. Efnisval er vandað. 

 • Tækifæri til að eignast draumahúsið 

Víkurgata 16
210 Garðabær

Verð:  129 millj.

– Með þér alla leið VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is

• Stærðir frá 115 -175 fm. 

• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum. 

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum 
á votrýmum, ísskáp og uppþvottavél. 

• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum. 

Hafnarbraut
Kársnesi - 200 Kópavogur

Nýjar og glæsilegar 3-5 herb.  
íbúðir í lyftublokk á Kársnesi

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300       
svan@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931
ohb@miklaborg.is

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

T i l  
afhendingar  

s t r a x 

Nýuppgerðar 2-3ja herbergja íbúðir á efstu 
hæðum margar með mögnuðu útsýni
• Stærðir frá 84 -102 fm.

• Til afhendingar strax fullbúnar íbúðir með gólfefnum, ísskáp og uppþvottavél.

 Hafnarbraut 11
Kársnes   -    200 Kópavogur

     Verð frá: 48,9 millj.

     Verð frá: 62,9 millj.

 Hafnarbraut 13-15
Kársnes   -    200 Kópavogur

Mikið úrval 4ra herbergja íbúða

Virðum sóttvarnir 
notum grímur og hanska

gætum 2ja metra 
reglunnar

OPIÐ HÚS
um helgina
kl. 13 - 13:30

.       

Verð :  82 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 29. nóv. kl. 15 - 15:45

Glæsileg og björt 161 fm  
4-5 herb. hæð í Hlíðunum

 • Sérinngangur að íbúð 
 • Þrjú góð svefnherbergi, 
möguleiki á að breyta í fjögur 

 • Miklar endurbætur að 
innan sem utan

 • Bílskúr sem nýlega búið er að 
breyta í íbúð, góðar leigutekjur

Barmahlíð 14
105 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Óskari í síma 691 1931

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
sími: 691 1931 
ohb@miklaborg.is 

Glæsileg tveggja herbergja íbúð á 3. hæð     
 • Hjónaherbergi með góðum skápum
 • Eldhús og stofa er eitt rými sem er bjart með útgengt út á stórar svalir
 • Baðherbergi með sturtu, og tengi fyrir þvottavél og þurrkara 
 • Geymsla stærð 9 fm

Verð :   45,5 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 103 b (402)

s. 845 8958

110 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

NÝTT  
Í SÖLU

.       

 Verð :   97 millj.

Sérlega glæsileg 152,2 fm  
íbúð á 4. hæð (efstu)  
í mjög góðu lyftuhúsi

 • Stórar stofur og eldhús.  

 • Mikil lofthæð í borðstofu 
og svefnherbergi.  

 • Vel staðsett stæði 
í bílageymslu.  

 • Fyrir 50 ára eða eldri. 

 • Aðgangur að þjónstu 
í Jónshúsi.

17. Júnítorg 7
210 Garðabær

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallur@miklaborg.is

Nýjar og vandaðar íbúðir  
í 3ja hæða lyftuhúsi

 • Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum
 • Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 
 • Margar íbúðir með sérinngangi 
 • Afhent des 2020

Verð  f rá :   39,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

 Sogaveg 73-77

s. 775 1515

108 Reykjavík

Einstaklega björt og vel skipulögð  
92,7 fm íbúð á efstu hæð (4ðu) 

 • Hjónaherbergi  og 2 barnaherbergi 
 • Glæsilegt alrými og stofa með útgengt á stórar 18,2 fm suður þaksvalir
 • Þvottahús innan íbúðar
 • Stutt í alla þjónustu og afþreyingu og skólar í göngufæri

Verð :   55,5 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sandavað 5 

s. 845 8958

110Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

OPIÐ HÚS
sunnudaginn  29. nóv 

kl. 16:30 - 17:00

Einstaklega falleg 3-4ra herbergja íbúð  
á 2. hæð í tveggja ára lyftu húsi 

 • 4ra herbergja íbúð en var breytt í stóra 3ja herbergja 
 • Einstaklega rúmgott alrými, eldhúshús opið inn  
í stofu þar sem útgengt er á suðursvalir

 • Stæði í lokuðum bílakjallari ásamt geymslu í kjallara

Verð :   52,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gerplustræti 33

s. 845 8958

270 Mosfellsbær

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

OPIÐ HÚS
í dag laugardag 28. nóv 

kl. 14:00 - 14:30

Fallegur 58 fm bústaður í Hraunborgum
 • Ný eldhúsinnrétting og baðið ný yfirfarið
 • Svefnloft ásamt 2 svefnherbergjum 
 • Hitaveita / Heitur pottur 
 • Glæsilegt innbú getur fylgt með Stutt á golfvöl
 • Aðeins klukkustunda akstur frá Reykjavík

Verð :   23,9  millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stokkasund 6

s. 845 8958

801 Grímsnes

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

OPIÐ HÚS
 í dag laugardag 28. nóv 

kl. 12:00 - 15:30

107,3 3ja herb. búð á 3. hæð (efstu)  
í nýlegu 5 íbúða húsi

 • Björt og góð íbúð 
 • Stórar suður-svalir með heitum potti 
 • Góður bílskúr með gluggum 
 • Íbúðin er 85,7 fm og bílskúrinn 21,6 fm

Verð :   53 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýbýlavegur 72

s. 896 8232

200 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU

Íbúð 209 er glæsileg 82 fm íbúð  
á 2. hæð með 7 fm suðursvölum 

 • Eldhús með eyju sem er opin inn í stofu. 
 • Rúmgóðar og bjartar stofur með útgengt á suðursvalir.  
 • Um er að ræða einstaklega glæsilega íbúð á besta stað í borginni. 
 • Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, nema á votrýmum þar eru flísar

Verð :   51,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarvegur 8

s. 695 5520

103 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 896 8232

Sunnusmári 
201 Kópavogur

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefáns
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallur@miklaborg.is

Aðeins nokkrar íbúðir eftir á þessum 
vinsæla stað – Tryggðu þér nýja eign í dag

SÝNUM 
DAGLEGA
hringið og  
bókið skoðun

Virðum sóttvarnir 
gætum 2ja metra 

reglunnar

www.201.is/
miklaborg

 • Stærðir íbúða frá 50 – 122 fm

 • Nútímalegt borgarhverfi sem slegið hefur í gegn. 

 • Frábærlega vel skipulagðar íbúðir allt frá studio 
íbúðum upp í 4ra herbergja á frábærum verðum.

 • Allar íbúðir búnar snjalllausnum sem miða 
að hagkvæmni og þægindum.

 • Stutt í alla þjónustu, verslanir og íþróttaaðstöðu.

 • Rafhleðslustöðvar í bílgeymslum og eins 
á völdum svæðum utandyra.

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

NÝTT  
Í SÖLU

Nánari upplýsingar veitir: 

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali
sími: 899 1178 
atli@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178
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Glæsilegt 292 fm einbýlishús í Urriðaholti
 • Glæsileg alrými, einstök staðsetning

 • Húsið er mjög vel hannað og skipulagt

 • Teiknað af Pálmari Kristmundssyni

 • Húsið er einangrað og klætt að utan. Afhendist 
fokhelt samkvæmt skilalýsingu hægt að semja um 
skil tilbúið til innréttinga. Efnisval er vandað. 

 • Tækifæri til að eignast draumahúsið 

Víkurgata 16
210 Garðabær

Verð:  129 millj.

– Með þér alla leið VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is

• Stærðir frá 115 -175 fm. 

• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum. 

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum 
á votrýmum, ísskáp og uppþvottavél. 

• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum. 

Hafnarbraut
Kársnesi - 200 Kópavogur

Nýjar og glæsilegar 3-5 herb.  
íbúðir í lyftublokk á Kársnesi

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300       
svan@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931
ohb@miklaborg.is

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

T i l  
afhendingar  

s t r a x 

Nýuppgerðar 2-3ja herbergja íbúðir á efstu 
hæðum margar með mögnuðu útsýni
• Stærðir frá 84 -102 fm.

• Til afhendingar strax fullbúnar íbúðir með gólfefnum, ísskáp og uppþvottavél.

 Hafnarbraut 11
Kársnes   -    200 Kópavogur

     Verð frá: 48,9 millj.

     Verð frá: 62,9 millj.

 Hafnarbraut 13-15
Kársnes   -    200 Kópavogur

Mikið úrval 4ra herbergja íbúða

Virðum sóttvarnir 
notum grímur og hanska

gætum 2ja metra 
reglunnar

OPIÐ HÚS
um helgina
kl. 13 - 13:30

.       

Verð :  82 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 29. nóv. kl. 15 - 15:45

Glæsileg og björt 161 fm  
4-5 herb. hæð í Hlíðunum

 • Sérinngangur að íbúð 
 • Þrjú góð svefnherbergi, 
möguleiki á að breyta í fjögur 

 • Miklar endurbætur að 
innan sem utan

 • Bílskúr sem nýlega búið er að 
breyta í íbúð, góðar leigutekjur

Barmahlíð 14
105 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Óskari í síma 691 1931

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
sími: 691 1931 
ohb@miklaborg.is 

Glæsileg tveggja herbergja íbúð á 3. hæð     
 • Hjónaherbergi með góðum skápum
 • Eldhús og stofa er eitt rými sem er bjart með útgengt út á stórar svalir
 • Baðherbergi með sturtu, og tengi fyrir þvottavél og þurrkara 
 • Geymsla stærð 9 fm

Verð :   45,5 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 103 b (402)

s. 845 8958

110 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

NÝTT  
Í SÖLU

.       

 Verð :   97 millj.

Sérlega glæsileg 152,2 fm  
íbúð á 4. hæð (efstu)  
í mjög góðu lyftuhúsi

 • Stórar stofur og eldhús.  

 • Mikil lofthæð í borðstofu 
og svefnherbergi.  

 • Vel staðsett stæði 
í bílageymslu.  

 • Fyrir 50 ára eða eldri. 

 • Aðgangur að þjónstu 
í Jónshúsi.

17. Júnítorg 7
210 Garðabær

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallur@miklaborg.is

Nýjar og vandaðar íbúðir  
í 3ja hæða lyftuhúsi

 • Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum
 • Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 
 • Margar íbúðir með sérinngangi 
 • Afhent des 2020

Verð  f rá :   39,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

 Sogaveg 73-77

s. 775 1515

108 Reykjavík

Einstaklega björt og vel skipulögð  
92,7 fm íbúð á efstu hæð (4ðu) 

 • Hjónaherbergi  og 2 barnaherbergi 
 • Glæsilegt alrými og stofa með útgengt á stórar 18,2 fm suður þaksvalir
 • Þvottahús innan íbúðar
 • Stutt í alla þjónustu og afþreyingu og skólar í göngufæri

Verð :   55,5 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sandavað 5 

s. 845 8958

110Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

OPIÐ HÚS
sunnudaginn  29. nóv 

kl. 16:30 - 17:00

Einstaklega falleg 3-4ra herbergja íbúð  
á 2. hæð í tveggja ára lyftu húsi 

 • 4ra herbergja íbúð en var breytt í stóra 3ja herbergja 
 • Einstaklega rúmgott alrými, eldhúshús opið inn  
í stofu þar sem útgengt er á suðursvalir

 • Stæði í lokuðum bílakjallari ásamt geymslu í kjallara

Verð :   52,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gerplustræti 33

s. 845 8958

270 Mosfellsbær

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

OPIÐ HÚS
í dag laugardag 28. nóv 

kl. 14:00 - 14:30

Fallegur 58 fm bústaður í Hraunborgum
 • Ný eldhúsinnrétting og baðið ný yfirfarið
 • Svefnloft ásamt 2 svefnherbergjum 
 • Hitaveita / Heitur pottur 
 • Glæsilegt innbú getur fylgt með Stutt á golfvöl
 • Aðeins klukkustunda akstur frá Reykjavík

Verð :   23,9  millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stokkasund 6

s. 845 8958

801 Grímsnes

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

OPIÐ HÚS
 í dag laugardag 28. nóv 

kl. 12:00 - 15:30

107,3 3ja herb. búð á 3. hæð (efstu)  
í nýlegu 5 íbúða húsi

 • Björt og góð íbúð 
 • Stórar suður-svalir með heitum potti 
 • Góður bílskúr með gluggum 
 • Íbúðin er 85,7 fm og bílskúrinn 21,6 fm

Verð :   53 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýbýlavegur 72

s. 896 8232

200 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU

Íbúð 209 er glæsileg 82 fm íbúð  
á 2. hæð með 7 fm suðursvölum 

 • Eldhús með eyju sem er opin inn í stofu. 
 • Rúmgóðar og bjartar stofur með útgengt á suðursvalir.  
 • Um er að ræða einstaklega glæsilega íbúð á besta stað í borginni. 
 • Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, nema á votrýmum þar eru flísar

Verð :   51,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarvegur 8

s. 695 5520

103 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 896 8232

Sunnusmári 
201 Kópavogur

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefáns
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallur@miklaborg.is

Aðeins nokkrar íbúðir eftir á þessum 
vinsæla stað – Tryggðu þér nýja eign í dag

SÝNUM 
DAGLEGA
hringið og  
bókið skoðun

Virðum sóttvarnir 
gætum 2ja metra 

reglunnar

www.201.is/
miklaborg

 • Stærðir íbúða frá 50 – 122 fm

 • Nútímalegt borgarhverfi sem slegið hefur í gegn. 

 • Frábærlega vel skipulagðar íbúðir allt frá studio 
íbúðum upp í 4ra herbergja á frábærum verðum.

 • Allar íbúðir búnar snjalllausnum sem miða 
að hagkvæmni og þægindum.

 • Stutt í alla þjónustu, verslanir og íþróttaaðstöðu.

 • Rafhleðslustöðvar í bílgeymslum og eins 
á völdum svæðum utandyra.

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

NÝTT  
Í SÖLU

Nánari upplýsingar veitir: 

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali
sími: 899 1178 
atli@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178



Skólavörðustíg 3 - 2. hæð - 101 Reykjavík
Sími 575 8500 - www.fasteignamidlun.is

Ármúla 19 •108 Reykjavík
Sími 575 8500 • Fax 575 8505

Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali

kt. 261056-4459

Um er að ræða húsnæði sem var byggt í tveimur áföngum (1990 og 2002), alls 2.062 fm 
að stærð. Eignin stendur á 2,3 ha leigulóð sem er skilgreind sem iðnaðar- og athafnalóð.

Húsið er límtréshús og stendur á steyptum sökkli og gólfplötu. Í útveggjum og lofti eru 
yleiningar. Í eldri hlutanum er húsið klætt að innan með gifsi. Mænishæð er 9,6 m og vegg-
hæð 5,5 m. Húsið er með tveimur innkeyrsludyrum en þeim má auðveldlega fjölga. 

Þriggja fasa rafmagn er í húsinu. Í austurenda hússins er milliloft þar sem er m.a.  
skrifstofa, kaffistofa, fundarsalur og lager. Á neðri hæð er skrifstofa, starfsmannaaðstaða, 
búningsklefar og salerni. Auðvelt er að skipta húsnæðinu upp í smærri einingar.

Um er að ræða spennandi eign sem gæti hentað undir ýmiskonar starfsemi.

Óskað er eftir tilboðum í heildareignina.

Sverrir Pálmason, 
lögmaður og löggiltur fasteignasali, sími 867-1001
Gunnar Bergmann Jónsson, 
viðskiptalögfræðingur og nemi til löggildingar, í síma 839-1600
Arnar Sölvason, 
ráðgjafi, sími 896-3601
Sverrir Kristjánsson, 
ráðgjafi og stofnandi, sími 896-4489

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA 
Sverrir Pálmason, lögmaður, 

í síma 867-1001 (sverrir@fasteignamidlun.is).
Arnar Sölvason í síma 896-3601.

Mögulegt að skipta húsinu upp og kaupa minni bil:
Dæmi: 165 fm. bil með góðu útisvæði. VERÐ 22,5 milljónir.

Til sölu eignin við Brautarhól, lóð 167209, Reykholti.  
Frábær staðsetning í alfaraleið (gullni hringurinn) á Suðurlandi. 

Sterkar greiðslur í boði.

Æskileg staðsetning:  Fossvogur eða Seltjarnarnes. 

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 861 8514
sverrir@eignamidlun.is

TRAUSTUR KAUPANDI ÓSKAR EFTIR 150-200 m2 
RAÐHÚSI EÐA PARHÚSI Á EINNI HÆÐ.

RAÐHÚS EÐA PARHÚS ÓSKAST

TRAUSTUR KAUPANDI ÓSKAR EFTIR 220-350 m2 
EIGN Á FRAMANGREINDU SVÆÐI.

EINBÝLISHÚS EÐA RAÐHÚS Á 
SELTJARNARNESI EÐA Í VESTUR-
BORGINNI ÓSKAST

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

 

 ALDINMÖRK 1-íbúð 0202
62,6 m2

Hveragerði 810
 36.900.000 kr.

Aldinmörk 1, Hveragerði. Íbúð 0202 er ný 75,3 fm 2ja herbergja 
endaíbúð á 2. hæð í sex íbúða húsi með 7,8 fm svölum og aukinni 
lofthæð. Íbúðin afhendist í maí 2021.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 824 9098
 hilmar@eignamidlun.is

HLUTABÓTALÁN MÖGULEGT

 

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090   WWW.EIGNAMIDLUN.IS



SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

BLACK FRIDAY HELGI Í CURVY

20-50% AFSLÁTTUR
DAGANA 27-30 NÓVEMBER

Verslunin Curvy  *  Fellsmúli 26 v/Grensásveg,  108 Reykjavík  *  sími 581-1552 *  www.curvy.is



Sælkerarnir Kristín Helga og Brynjólfur búa til mýmargt nýstárlegt og góm-
sætt úr kindakjöti og er heimagerð Sauðabólssósan ómissandi með.

Grafið ærkjöt og tvíreykt hangikjöt er dásamlegt lostæti á jólalegum salat-
diski með granateplum, melónukúlum, brokkólí, blómkáli og rósmaríni.

Það er þessi ástríða 
fyrir dýrum og 

náttúru sem togar í fólk 
sem er alið upp í sveit, og 
svo var ástin auðvitað í 
spilunum líka.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Hangikjöt er hinn eini sanni 
jólamatur okkar Íslendinga 
en við ættum hiklaust að 

nota það meira og við fleiri tilefni, 
til dæmis sem snakk til að maula 
eins og harðfisk á ferðalögum 
og þá passar tvíreykt hangikjöt 
og grafið ærkjöt einstaklega vel 
á ostabakka í stað kryddpylsa,“ 
segir Kristín Helga Ármannsdóttir, 
bóndi á Ytra-Hólmi, sem kann á 
því lagið að gera sælkerakrásir úr 
hangikjöti, og öllum kindamat.

Ytri-Hólmur er sauðfjárbú með 
yfir 600 ær. Þangað flutti Kristín 
árið 1980, þegar hún gekk að eiga 
bóndasoninn á Ytra-Hólmi, Brynj-
ólf Ottesen.

„Ég er fædd og uppalin á Akra-
nesi en var öll sumur í sveit og 
kunni til sveitaverka þegar ég 
gerðist sjálf bónda kona. Mér 
hefur þótt notalegt að búa svona 
skammt frá heimahög unum, en 
það hefur sína kosti og galla að búa 
á bæ sem er svo nærri bæði höfuð-
borginni og Skaganum. Því fylgir 
meiri erill, en ég er ekki nema tíu 
mínútur að skjótast eftir mjólkur-
potti á Akranes,“ segir Kristín í 
bjarma ljósadýrðar frá Akranesi 
og Reykjavík hinum megin við 
fjörðinn.

„Við sjáum móta fyrir Hallgríms-
kirkju og þekktum kennileitum 
borgarinnar héðan frá Ytra-Hólmi 
og hér verður ekki þetta kolsvarta 
myrkur sem víða er í afskekktari 
sveitum og setur sinn svip á vetrar-
ríkið í skammdeginu. Við finnum 
það vel þegar við förum í sveitir 
barnanna og höfum þá iðulega á 
orði hve myrkrið er þar svart, en 
svo komum við heim í okkar sveit 
þar sem alltaf er upplýstur himinn. 
Sveitalífið er engu að síður fagurt 
og friðsælt, og jólin umvafin kyrrð 
og ró og mér finnst alltaf ákveðin 
heilun að fara í fjárhúsið á jólum.“

Öll börnin orðin bændur
Þau Kristín og Brynjólfur eiga þrjú 
upp komin börn sem öll eru farin 
að búa sem bændur á mismunandi 
stöðum; utan við Hvanneyri, á 
Snæfells nesi og í Hrútafirðinum.

„Ég hélt reyndar að ekkert 
barnanna yrðu bændur en það er 
þessi ástríða fyrir dýrum og nátt-
úru sem togar í fólk sem er alið upp 
í sveit, og svo var ástin í spilunum 
líka sem dró þau í aðrar sveit ir 
lands,“ segir Kristín og brosir.

Hún fær afkomendur sína í 
hangi kjötsveislu á jóladag en eftir 
að börnin hleyptu heimdraganum 
hafa þau Brynj ólfur þann siðinn á 
að vera bara tvö í kotinu á aðfanga-
dagskvöld.

„Það er afskaplega ljúft og kósí, 
og allt hefur sinn afslappaða tíma. 
Við tökum þetta í rólegheitum og 
hlustum á aftansönginn í útvarp-
inu á meðan maturinn mallar en 
stressum okkur ekkert á klukk-
unni. Áður vorum við alltaf með 
svínahamborgarhrygg til að upp-
fylla óskir barnanna en nú leggjum 
við á jólaborðið léttreyktan 
lambahrygg sem við framleiðum 
sjálf og ístertu í eftirmat,“ segir 
Kristín sem reykir lamba hryggi 
eftir pöntun fyrir jól og sama 
fólkið kemur aftur og aftur.

„Léttreyktur lambahryggur er 
enda hreinasta sælgæti. Við eldun 
kemur aðeins ljúffeng sæta í hann 
og svo set ég gljáa á hann, eins og 
gert er við hamborgarhryggi.“

Hangilærið fékk silfur
Á Ytra-Hólmi fer fram ötult 
frumkvöðlastarf í framleiðslu 
kindaafurða og er lítil sveitabúð 
í hlaðinu en Kristín Helga fer líka 
með matvælin sem þau Brynjólfur 
framleiða á hina ýmsu  sveita - og 
matarmarkaði. Þau hafa vakið 
athygli fyrir ljúffengi og meðal 
annars hlutu þau hjón silfurverð-
laun Asksins fyrir úrbeinað, reykt 
lamba læri.

„Okkur þykir gaman að vinna 
allt sem okkur dettur í hug úr 
kinda afurðum. Það er til dæmis 
hægt að leika sér með hangikjötið 
á margan hátt, nota það út á upp-
haldssalatið sitt og það er kjarn-
gott og seðjandi nesti og orku-
mikill matur á ferðalögum. Þannig 
kroppar minn hestahópur alltaf 
í grafið ærkjöt á meðan grillað 
er í hestaferðum og æðislegt að 
taka það upp sem snakk í lautar-
ferðum,“ segir Kristín og leggur til 
tvær útfærslur af matarmiklum 
salötum sem er tilvalið að njóta á 
aðventunni, og í raun allan ársins 
hring.

„Uppskriftina spilar hver eins 
og hann vill með sinni eftirlætis 
salatblöndu, en ég nota gott salat í 
grunninn, sneiði út á það tvíreykt 
hangikjöt eða grafið ærkjöt og 
set út á steypta osta að smekk, 
sem fást í úrvali og passa einkar 
vel með kjötinu. Svo set ég dass af 
Sauðabóls sósu út á salatið, en hana 
set ég saman úr ólífuolíu, balsam-
ediki og bláberjum. Grafið ærkjöt 
og tvíreykt hangikjöt er líka 
frábær og bragðgóður forréttur, 
það er borðað hrátt og þarf ekkert 
að eiga við það. Bara að njóta 
bragðs af ám sem borða fjallagrös 
á Skorradalsafrétti og er kryddað 
og meðhöndlað eftir kúnstarinnar 
reglum.“

Kósí að vera tvö á 
aðfangadagskvöld
Aðventan gengur í garð á morgun og frá bænum Ytra-
Hólmi í Hvalfjarðarsveit undir Akrafjalli lokkar og laðar 
jólaleg angan af tvíreyktu hangikjöti og jólalegu góðgæti. 

Kristín Helga Ármannsdóttir er sauðfjárbóndi á bænum Ytra-Hólmi í Hvalfjarðarsveit. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hér er tvíreykt 
hangikjöt sett 
út á salat með 
ostbitum, 
jarðarberjum, 
rauðkáli og mel-
ónu. Það gefur 
góða saðningu, 
er orkumikill 
matur og ein-
staklega góm-
sætt undir tönn.
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Frábær bók fyrir alla fjölskylduna. Þeir 

sem hafa verið í hlátursbindindi á meðan á 

Kóvid-faraldrinum hefur staðið geta núna 

hætt þvi, keypt sér brandarabók og hlegið 

viðstöðulaust fram á nýja árið! Tæklum 

restina af 2020 með glensi og gríni.

Ævintýri eftir þjóðskáld Íslendinga, Jónas 

Hallgrímsson. Ung stúlka á fótum sínum fjör 

að launa undan víkingum og hleypur inn í 

turn sem er að hruni kominn. En turninn er 

undir álögum og stúlkan situr þar föst ...

Við mælum með bókum í jólagjafir

Ævintýrin um Aladdín og Lísu í Undralandi 

eru nú fáanleg í nýjum listrænum útgáfum. 

Blaðsíður bókanna eru listilega útskornar svo 

bækurnar sjálfar eru sannkallað augnakonfekt. 

Fallegi útskurðurinn eykur verulega á upplifun 

lesandans. Þessi sígildu ævintýri munu gleðja 

börn sem og fullorðna.

Nýjar brúðubækur! Börnin geta tekið þátt 

og talað fyrir ljónið Lúkas og öndina Önnu. 

Foreldrar geta líka skáldað upp nýjar sögur og 

látið brúðurnar bíta laust í litla fingur! 

Það er leikur að lesa með þessar bækur við hönd!

Alls ekki opna þessa bók 

er nýjasta undrið í einum 

vinsælasta bókaflokki 

landsins. En það er alveg 

stranglega bannað að opna 

bókina, hvað þá að lesa 

hana! Betra væri að athuga 

hvort hún smellpassi ekki í 

ruslatunnuna!

Varúð: Allir í fjölskyldunni 

kútveltast um af hlátri með 

þessa við hönd.

Eddi er enginn venjulegur strákur. 
Hann er kóngur sem situr í hásæti, á 
sína eigin brynju og kastala með fullt af 
leynigöngum og ALLT.
Frábær bók sem fær krakka til að lesa! 

Fjórar bækur 

eru komnar út í 

bókaflokknum.



Ethique línan samanstendur 
af umhverfisvænum vörum í 
hágæðaflokki. „Okkur fannst 

vanta umhverfisvænar vörur á 
íslenskan markað sem eru gæða-
lega á pari við aðrar hefðbundnar 
vörur, en jafnframt fallegar á að 
líta og vel lyktandi. Neytendur 
ættu ekki að upplifa að þeir séu að 
fórna gæðunum í húð- og hár-
vörum þegar þeir skipta yfir í 
umhverfisvænni vöru. Þess vegna 
skiptir innihald öllu máli,“ segir 
Karen Elva Smáradóttir, markaðs-
stjóri CU2.

Meira en 40% af allri plast-
notkun heimsins kemur til vegna 
plastumbúða og alls enda átta 
milljón tonn af plasti í sjónum 
á hverju ári vegna foks frá land-
fyllingum og rangrar förgunar. 
„Þessar staðreyndir urðu kveikjan 
að því að nýsjálenski lífefnafræð-
ingurinn Brianne West fór að fikra 
sig áfram við að búa til hágæða-
hreinlætisvörur, sem væru í föstu 
formi og þyrftu ekki plastumbúðir. 
Þetta var árið 2012 en síðan þá 
hefur Ethique hlotið fjölda verð-
launa, meðal annars fyrir að vera 
eitt sjálf bærasta snyrtivörumerki 
í heiminum. Vörur Ethique eru 
handgerðar hágæðahreinlætisvör-
ur fyrir hár, andlit og líkama sem 
endast allt að fimm sinnum lengur 
en sambærilegar vörur í f ljótandi 
formi. Að auki koma þær í 100% 
niðurbrjótanlegum pappaum-
búðum,“ upplýsir Karen.

En af hverju kubbar?
„Allt að 75% af innihaldi hefð-
bundins sjampóbrúsa og um 90% 
af innihaldi hárnæringarbrúsa 
er vatn. Vatn er vissulega mikil-
vægur partur af þessum vörum, 
en hugmyndafræði Ethique er sú 
að halda öllum þeim góðu inni-
haldsefnum sem gera góða vöru en 
sleppa einfaldlega vatninu, því við 
erum jú með nóg vatn í sturtunni! 
Þannig er hægt að hafa vörurnar í 
föstu formi og spara bæði vatn og 
umbúðir án þess að tapa gæðum 
og virkni,“ segir Karen. 
Eingöngu hágæðahráefni af vist-
vænum og sjálf bærum býlum 
eru notuð í kubbana, þar sem 
tryggt er að ræktendur njóti góðs 
af ágóðanum. „Þar af leiðandi er 
kostnaðurinn við framleiðslu 
vörunnar hár en á móti kemur að 
hún er gríðarlega endingargóð,“ 
segir Karen og bætir við að einn 
Ethique sjampókubbur sé á við 
þrjá hefðbundna 350 ml brúsa og 
einn Ethique hárnæringarkubbur 
á við fimm 350 ml brúsa.

Ólíkir öðrum kubbum
„Ethique sjampókubbarnir eru 
ólíkir f lestum öðrum kubbum 
vegna þess að líkt og hefðbundið, 
f ljótandi sjampó innihalda þeir 
enga sápu. Sápa er hins vegar 
oft lykilinnihaldsefni í öðrum 
hreinsikubbum fyrir hár,“ útskýrir 
Karen.

Ethique sjampó má því nota 
þótt þú sért með litað hár og þú 
þarft ekki að ná niður PH-gildinu 
með edikskoli á eftir. „Því er oft 
haldið fram að hárið þurfi að 
venjast umhverfisvænum kubbum 
og að þú þurfir að ganga í gegnum 
svokallað aðlögunartímabil til 
þess að hárið fái á sig náttúru-
legan glans og mýkt. Ef kubburinn 
er hins vegar sjampó; það er að 
segja  sápulaus, þá átt þú að geta 
fundið það strax eftir um tvo til 
þrjá þvotta hvort varan henti þínu 
hári,“ segir Karen.

Óvæntar vinsældir
Aðspurð hvaða kubbur sé vin-
sælastur segir Karen það vera 

Losaðu þig við plastið en ekki gæðin
Heildsalan CU2 hefur sett á markað Ethique, einstaka hreinlætislínu sem setur umhverfið í fyrsta 
sæti. Karen Elva Smáradóttir segir um að ræða hágæðavörur, framleiddar á sjálfbæran hátt.

„Vörur Ethique eru handgerðar hágæðahreinlætisvörur fyrir hár, andlit og líkama sem endast allt að fimm sinnum 
lengur en sambærilegar vörur í fljótandi formi,“ segir Karen Elva. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ethique hefur hlotið fjölda verðlauna, meðal annars fyrir að vera eitt sjálf-
bærasta snyrtivörumerki í heiminum. Það er vegan og ekki með pálmaolíu. 

Ethique línan samanstendur af umhverfisvænum hágæðavörum. 

Sjampókubburinn hefur verið mjög 
vinsæll, enda hreinsar hann hárið 
vel og veitir því gljáa. 

Mæli með Ethique

„Ég er búin að vera að nota bæði 
sjampókubb og svitalyktareyð-
inn frá Ethique og er virkilega 
ánægð með báðar vörurnar. Ég 
þoli illa flest sjampó því þau 
espa upp psoriasis-blettina í 
hársverðinum á mér en Ethique 
sjampókubburinn gerir það 
ekki. Svo kom mér á óvart hvað 
sjampókubburinn freyðir vel. 
Þessi umskipti frá fljótandi 
sjampói voru í raun miklu auð-
veldari en ég átti von á.

Svitalyktareyðirinn er svo 
alveg ótrúlegur, ég hef alltaf 
verið að kaupa eitthvað 72 
klukkustunda rótsterkt undir 
hendur því það var það eina 
sem virkaði fyrir mig. Þessi 
svitalyktareyðir ertir ekki 
húðina og svo finnst mér mikill 
kostur að vera laus við óæskileg 
aukaefni. Til að byrja með var 
pínu skrítið að nota hann en ég 
get ekki hugsað mér að fara til 
baka núna.“

Ólöf Lára Ágústsdóttir, 
ánægður viðskiptavinur

Botanica, svitalyktareyði. „Það 
kom okkur mjög á óvart en vin-
sælasta vara Ethique er svitalykt-
areyðirinn. Við vorum ekki viss 
hvernig fólk tæki í að nota kubb 
undir hendur svona umbúðalaust 
en það virðist ekki koma að sök, 
enda einn af fáum umhverfis-

vænum svitalyktareyðum sem 
bæði virkar og veldur ekki ertingu. 
Fast á hæla svitalyktareyðisins er 
svo Pinkalicious sjampókubbur og 
The Guardian hárnæring.“

Hverjir kaupa kubba?
Blaðamanni leikur forvitni á að 

vita hvaða hópar fólks eru komnir 
á „kubbavagninn“. „Það er mjög 
breiður hópur fólks sem kaupir 
Ethique- vörurnar, enda viljum 
við hafa þær mjög aðgengilegar 
og í alfaraleið. Sumir eru komnir 
lengra en aðrir og hafa skipt alveg 
yfir í umhverfisvænar vörur en svo 
eru einhverjir sem eru ekki alveg 
tilbúnir að segja skilið við plastið 
og nota þá Ethique með öðrum 
vörum, til þess að kaupa sjaldnar 
umbúðir,“ útskýrir Karen.

Vörurnar frá Ethique eru ávallt 
framleiddar á sjálf bæran hátt, eru 
vegan og án pálmaolíu.

Hægt er að lesa nánar um Ethique 
á heimasíðu merkisins, www.
ethique.com en vörurnar eru 
fáanlegar á eftirfarandi stöðum: 
Hagkaup Skeifu, Kringlu, Smára-
lind og Garðabæ, Fjarðarkaupum, 
Vistveru, Heimkaup.is, Beautybox.
is og sérapótekum víða um landið.
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Bílar 
Farartæki

BLACK FRIDAY
Black Friday tilboð á nýum 2020 
Mitsubishi Outlander Í svörtum 
lit. Vetrardekk og mottusett fylgir. 
Langt undir tilboðsverði umboðsins 
á 5.690.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Vönduð vinnubrögð 
og vanir menn. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

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

 Garðyrkja

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Lampa og ljósakrónu viðgerðir 
& almenn rafvirkja vinna. Jens G. 
Löggiltur rafvirki s: 778-7171

 Húsaviðhald

Flísalagnir - Múrverk - Flotun - 
Sandsparsl - Málun - Tréverk

Ásamt öllu almennu viðhaldi 
fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-17

15% AFSLÁTTUR Í NÓVEMBER
Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

OFURTILBOÐ 55ÞÚS
Fallegur sófi úr Tekk til sölu með 
höfuðpúðum og skammel, grár. St. 
90X220 og skammel 70X85. Tilboð 
óskast S. 663 3313

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilsa

 Heilsuvörur

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Nánari upplýsingar í síma 511 6600  
og ratio@ratio.is

Kranar
Eigum lausa til leigu eða kaups nýlega 

byggingakrana í nokkrum stærðum. 
Gott ásigkomuleg og tilbúnir í notkun. 

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

NAGLADEKKIN 
EKKERT VANDAMÁL

Gólfið verður rykfrítt og hart sem stál

harka@harka.is www.harka.is 

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Smáauglýsingar



Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN, DANISH & 

SWEDISH F. FOREIGNERS - 
ENSKA, NORSKA, DANSKA, 

SÆNSKA
Only/Aðeins 1-4 students/
nemendur/ per course !/hvert 
námskeið! Einnig Sérnámskeið fyrir 
Heibrigðisstarfsfólk / Also Special 
Courses for Health Staff. Enska 
fyrir Leiðsögumenn/English and 
Icelandic for Tourist Guides. Start/
Byrja:2020: 30/11 - 2021: 4/1, 1/2, 
1/3, 29/3, 26/4, 24/5. 4 weeks/
vikur x 5 days/daga. AM & PM/fh. 
& eh. Price/Verð: 49.500 Labour 
Unions/Labour Directorate pay 
back 50-90 % of price/Stéttafélög/ 
Vinnumálastofnun endurgreiða 
50-90% gjalds. www.iceschool.
is - ff@icetrans. is- facebook.
com/ fullordinsfraedslan - 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108, s. 8981175/5571155

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Herbergi til leigu í Stórholti. Uppl. 
8993749

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Tilkynningar

 Einkamál

Finndu félagsskap fyrir framtíðina. 
30 daga áskrift kostar aðeins 999 kr.

Vandaður íslenskur 
stefnumótavefur. Makaleit.is - 
aðeins 999 kr

Í Sauna Spa færðu úrval af þurrgufu-, blautgufu- 
og infraklefum ásamt fylgihlutum. Við kappkostum 
að veita einstaklingum og fagmönnum sérfræðiráðgjöf 
varðandi allt sem snýr að hönnun og smíði saunaklefa.
Veldu gæði!
 

Sérfræðingar
í sauna!

Fjárfesting í vellíðan
Smiðjuvegi 11 s. 571 3770, pall@sauna.is, sauna.is

Velkomin í sýningarsalinn 
að Smiðjuvegi 11

Neró - nammiNeró - nammi
100% nautgripalifur100% nautgripalifur

100 g100 g

NERO-NAMMI
• Glútenlaust
• 100% íslensk nautgripalifur
• Hentar vel fyrir ofnæmishunda
• Auðvelt að brjóta
• Þægilegar umbúðir 

Fæst í öllum betri

gæludýraverslunum

Nýtt íslenskthundanammi

Framleiðandi: Rósmarín ehf.
rosmarin@simnet.is

S: 897 4792
Veljum íslenskt
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Hjálparstarf kirkjunnar eykur þjónustu sína við 
konur sem eru heimilislausar og opnar Skjólið 
– Opið hús fyrir konur

Hjálparliðar eru öflugur hópur hjartahlýrra einstaklinga sem styrkja starf okkar 
með mánaðarlegri upphæð að eigin vali. Með þeirra hjálp getum við sinnt brýnu 
hjálparstarfi innanlands og utan. 

Með stuðningi Hjálparliða ...
 fá fjölskyldur sem búa við sárafátækt inneignarkort
 í verslunum og úthlutuð föt
 geta börn efnaminni foreldra stundað íþróttir
 og tómstundastarf
 rjúfum við einangrun kvenna sem búa við fátækt á Íslandi 
 geta ungmenni í Úganda fengið starfsmenntun  
 fær fólk á þurrkasvæðum í Eþíópíu aðgengi að vatni
 veitum við mannúðaraðstoð á vettvangi náttúruhamfara og vegna stríðsátaka

Skráðu þig á hjalparstarfkirkjunnar.is eða hringdu í síma 528 4400
til að leggja þitt af mörkum og slást í hópinn. 



Í skýrslu Alþjóðabankans um fátækt 
og farsæld fyrir árið 2020 segir að 
stríðsátök, loftslagsbreytingar og 
COVID-19 geti leitt til þess að 150 
milljónir manna bætist í hóp sárafá-
tækra fyrir lok ársins 2021. Bankinn 
segir að til þess að heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna um útrýmingu 
fátæktar fyrir árið 2030 náist þurfi 
ríki heims að grípa til skjótra og um-
fangsmikilla aðgerða. 

Nánar um greiningu bankans má 
lesa á https://www.worldbank.org/
e n / p u b l i c a t i o n / p o v e r t y - a n d -
-shared-prosperity.

Hjálparstarf kirkjunnar heldur áfram 
mannúðaraðstoð á vettvangi nátt-
úruhamfara og vegna átaka í sam-
vinnu við systurstofnanir í Alþjóðlegu 
hjálparstarfi kirkna, ACT Alliance. 

Starfið hefur verið aðlagað að að-
stæðum og tekur mið af sóttvarnar-
reglum á vettvangi. Hvarvetna hefur 
starfsfólk tekið þátt í aðgerðum til að 
hefta útbreiðslu COVID-19.

Á starfsárinu 2019–2020 sendi Hjálp-
arstarf kirkjunnar 39 milljónir króna 
til mannúðaraðstoðar í Malaví, 
Jórdaníu, Sýrlandi og Írak en það eru 
stjórnvöld og almenningur á Íslandi 
sem standa að baki framlögunum. 

Hjálparstarfið heldur áfram þró-
unarsamvinnuverkefnum í Eþíópíu 
og Úganda þar sem unnið er með 
fólkinu sem býr við sárustu fátækt-
ina. Aðferðin er að hjálpa þannig að 
fólkið komist á þann stað að geta tek-
ið við keflinu og hjálpað sér sjálft. 

Hjálparstarfið getur sinnt mikilvægu 
mannúðar- og hjálparstarfi vegna 
frábærs stuðnings samfélagsins við 
starfið. Nú leitar Hjálparstarf kirkj-
unnar til almennings á ný og biður 
fólk að greiða valgreiðslu í heima-
banka fyrir jólin. 

Við komumst í gegnum erfiða tíma 
með því að hjálpast að!

Árið 2020 hefur reynst fólkinu í 
Eþíópíu erfitt. Versti engisprettufar-
aldur í 25 ár hefur eyðilagt uppskeru 
og aukið á fæðuóöryggi í landinu, 
verstu flóð i manna minnum hafa far-
ið yfir hluta landsins í kjölfar þurrka, 
forsætisráðherra lýsti yfir neyðará-
standi í apríl vegna kórónuveirufar-
aldursins og pólitískur órói hefur ríkt 
víðs vegar um landið. Nú í lok nóvem-
ber hafa átök milli stjórnarhersins og 
Frelsishreyfingar Tigray í samnefndu 
héraði í norðanverðu landinu stig-
magnast svo mjög að tugþúsundir 
íbúa hafa flúið yfir til nágrannaríkj-
anna Súdans og Sómalíu og Flótta-
mannastofnun Sameinuðu þjóðanna 
varar við því að neyðarástand sé að 
skapast vegna átakanna. 

Stærsta verkefni Hjálparstarfs kirkj-
unnar í þróunarsamvinnu er í Sómalí-
fylki í austanverðri Eþíópíu. Landrof og 
eyðimerkurmyndun einkenna svæðið og 
er það rakið til öfga í veðri sem verða æ 
meiri. Meðal meginmarkmiða verkefnis-
ins er að bæta aðgengi að drykkjarhæfu 
vatni og hreinlætisaðstöðu og að fólkið 
geti aukið fæðuöryggi sitt með um-
hverfisvernd og bættum aðferðum í 

landbúnaði. Brunnar eru grafnir og þar 
sem það er ekki mögulegt eru grafnar 
vatnsþrær fyrir regnvatn. 

Konur á svæðinu hafa tekið þátt í 
sparnaðar- og lánahópum og fengið 
fræðslu um hvernig best sé farið af stað 
með eigin rekstur. Eftir fræðslu og 
þjálfun hafa margar kvennanna hafið 
rekstur og reka litla búð, stunda geita- 
og hænsnarækt og rækta grænmeti. 
Konur sem hafa tekið þátt í verkefninu 
tala um að þær hafi fjárráð og 
ákvörðunarvald en það var nær óþekkt 
að konur hefðu slíkt á verkefnasvæðun-
um áður en samvinnan hófst. 

Hjálparstarf Lútherska heimsambands-
ins í Eþíópíu sér um framkvæmd verk-
efnisins sem nær til um 3.000 fjöl-
skyldna í héraðinu Kebri Beyah. 
Heimsfaraldurinn af völdum COVID-19 
hefur hamlað framgangi verkefnisins 
að því leytinu til að ekki hefur verið 
hægt að halda námskeið og framkvæma 
verkþætti sem kröfðust samveru fólks 
en efnisleg aðstoð hefur verið veitt 
samkvæmt áætlun.

COVID-19 kallar á
tafarlausar aðgerðir

Þurrkar, flóð, engisprettu-
faraldur, COVID-19, pólitískur
óróleiki og átök í Eþíópíu

Meginmarkmið með verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar á þurrkasvæðum í Sómalífylki 
í Eþíópíu er að tryggja aðgengi að drykkjarhæfu vatni og hreinlætisaðstöðu, að 
fólkið geti aukið fæðuöryggi sitt og að styrkja stöðu kvenna á svæðinu.

Þessi litla stúlka og fjölskylda hennar hafast að í flóttamannabúðum fyrir Sýrlendinga i 
Jórdaníu og njóta þar aðstoðar Alþjóðlegs hjálparstarfs kirkna, ACT Alliance.
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Fjölskyldurnar sem Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar búa við sára fátækt af völdum HIV/ alnæmis. Oft er það svo að aldraðar ömmur hugsa um börnin eftir andlát foreldra úr sjúkdómnum. 

Strákarnir velja flestir að læra að gera við síma og tölvur. Eftir ársnám  í smiðju UYDEL geta 
þeir svo opnað viðgerðarbás í hverfinu sínu og aflað sér tekna til lífsviðurværis. 

Verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í  samstarfi við Hjálparstarf Lútherska 
heimssambandsins (LWF) í Úganda og Ugandan Youth Development Link 
(UYDEL)  með ungu fólki í fátækrahverfum í Rubage, Nakawa og Makindyehverf-
um Kampala heldur áfram þrátt fyrir heimsfaraldur. 

Markhópurinn er ungt fólk á aldrinum 13-24 ára en markmiðið er að ung-
lingarnir fái aðgang að þjálfun sem gefur þeim möguleika til að fá störf og geti 
betur nýtt sér tækifæri til að koma undir sig fótunum. Einnig að ungmennin 
séu meðvitaðri um kynheilbrigði og rétt sinn til heilbrigðisþjónustu. 

Þrátt fyrir áskoranir í heimsfaraldri, og í góðu samstarfi við yfirvöld og stund-
um með undanþágum, hefur tekist að halda verkmenntasmiðjum UYDEL í fá-
tæktarhverfunum opnum að einhverju leyti og því hafa krakkarnir í Kampala 
áfram fengið stuðning og fræðslu.

Covid-19 hefur haft neikvæð áhrif á fólk í Úganda eins og annars staðar en þar 
komu fyrstu tilfellin upp í mars síðastliðnum. Takmarkanir vegna faraldursins 
hafa haft slæm áhrif á afkomu bænda sem lifa af sölu landbúnaðarafurða þar 
sem mörkuðum var lokað og bannað var að flytja fólk, dýr og afurðir milli 
svæða. Fátækt hefur aukist á verkefnasvæðinu vegna heimsfaraldursins sem 
og kynbundið ofbeldi og vanræksla barna. 

Faraldurinn hefur gert það að verkum að hægt hefur á sumum þáttum í verk-
efni Hjálparstarfsins. Á tímabili var skrifstofu RACOBAO lokað og starfsfólk 
sent heim. Í maí síðastliðnum var takmörkunum létt að hluta og verkefnið fór 
þá aftur í gang eins og hægt var. Þrátt fyrir faraldurinn og samkomutakmark-
anir hefur RACOBAO þó tekist að framkvæma flesta verkþætti sem skipulagðir 
hafa verið fyrir árið. 

Á fyrstu sex mánuðum árins 2020  hafa hús með kamri og hreinlætisaðstöðu, 
4.000 lítra vatnssöfnunartanki og eldaskála verið reist fyrir fjórar fjölskyld-
ur. Fræðslufundir um hreinlæti og smitleiðir sjúkdóma hafa verið haldnir fyrir 
240 þáttakendur, sparnaðar- og lánahópar hafa verið stofnaðir og fólkið hef-
ur fengið geitur, fræ, áburð og áhöld til að byrja ræktun grænmetis til þess að 
trygg ja næga og næringarríka fæðu. Þá hafa sjálfboðaliðar fengið fræðslu um 
smitleiðir, varnir og meðhöndlun HIV/ alnæmis og fræðslu um leiðir til að 
hindra útbreiðslu COVID-19 í samvinnu við staðaryfirvöld. 

Krakkarnir í Kampala 
fá áfram stuðning

Aukin fátækt og kynbundið ofbeldi í heimsfaraldri 
Í  sveitahéruðum í Rakai- og Lyantonde-umdæmum í 
Úganda vinnur Hjálparstarf kirkjunnar með staðbundnu 
hjálparsamtökunum RACOBAO að því að bæta lífsskilyrði 
munaðarlausra barna og fólks með HIV/alnæmi sem búa 
við örbirgð og eru útsett fyrir misnotkun og félagslegri 
útilokun. Markmiðið með starfinu er að veita þeim bjargráð 
svo þau geti aukið þolgæði sitt gagnvart sjúkdómnum og 
neikvæðum afleiðingum hans. 
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Frábær stuðningur prjónahópa við barnafjölskyldur!
Fulltrúar Lionsklúbbsins Engeyjar og prjónahópsins Korpúlfu komu til okkar í vik-
unni sem leið með fallegt prjónles: Peysur, húfur, vettlinga, sokka, teppi og heim-
ferðarföt fyrir nýfædd börn. Flíkurnar eiga heldur betur eftir að koma sér vel 
fyrir lítil kríli í vetur. 

Hjálparstarf kirkjunnar þakkar prjónahópum sem koma með flíkur til okkar kær-
lega fyrir frábæran stuðning við starfið!

Á alheimsráðstefnu í byrjun október síðastliðnum voru trú- og lífsskoðunarfélög 
um heim allan hvött til að grípa til aðgerða svo heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
náist fyrir árið 2030.

Alheimsráðstefnunni Trú fyrir jörðina – Fjöltrúarlegar aðgerðir (Faith for Nature 
– Multi-Faith Action) var streymt frá  Skálholti 5.–8. október. Ráðstefnan hafði það 
að markmiði að sameina og hvetja ólíkar trúarstofnanir og lífsskoðunarfélög um 
heim allan til að grípa til aðgerða sem tryggt geta heimsmarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna framgang. Að ráðstefnunni stóðu ríkisstjórn Íslands, UNEP Umhverfis-
stofnun Sameinuðu þjóðanna, Þjóðkirkjan, Landvernd og fleiri aðilar. 

Flutt voru erindi frá hátt settum trúarleiðtogum frá öllum helstu trúarbrögðum úr 
öllum byggðum heimsálfum. Þúsundir manna fylgdust með á netinu þegar boð-
skapur jarðarinnar var fluttur með hjálp tækninnar úr Skálholtskirkju.  

Áhersla ráðstefnunnar var ekki einungis að fá til samtals trúarleiðtoga heldur að 
kalla öll trúarbrögð heims til aðgerða til góðs á þeirri einu jörð sem við öll köllum 
heimili okkar.  Helmingur menntunnar á heimsvísu  er á vegum trúarstofnana og 
það er því mjög mikið í húfi að öll heimsins trúarbrögð leggist á eitt og stuðli að 
framgangi heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. 

Þriðjungur fjárfesta í heiminum er tengdur trúfélögum og eða trúarbrögðum á 
einn eða annan hátt,  græn hugsun á ekki bara að vera í orði heldur líka í veski og 
verki. Það voru ekki bara haldin erindi háttsettra einstaklinga heldur voru líka 
umræðunethópar á fimm tímabeltum, trúarleiðtogar, fræðimenn og vísindamenn, 
á fimmta hundrað, sem ræddu fortíð, nútíð og framtíð trúar og náttúru. 

Það hefur orðið mikil breyting síðustu ár á afstöðu alþjóðasamfélagsins í garð trú-
félaga og trúartengdra stofnana. Það einstæða tengslanet og mannauður sem 
trúarbrögð búa yfir hafa ekki bara sýnt sig að séu mikilvæg þegar kemur að neyð-
ar- þróunaraðstoð heldur líka þegar kemur að viðhorfi almennings gagnvart um-
hverfismálum.

„Græni þráðurinn“ í umræðum og erindum á ráðstefnunni var sá hinn sami. Trúar-
brögð heims vilja láta sig umhverfismál og velferð jarðarinnar varða. Þessi ráð-
stefna var bara fyrsta skrefið í að mögulega stuðla að sameiginlegu átaki á vegum 
Sameinuðu þjóðanna, þar sem trúarbrögð heims með stuðningi stjórnvalda snúi 
bökum saman og styðji hvert annað í að ná fram heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóð-
anna vonandi á sem flestum sviðum.

Yfirlýsingu ráðstefnunnar og erindin er að finna á heimasíðunni:
https://faithfornature.org/

Magnea Sverrisdóttir,
djákni og verkefnastjóri á biskupsstofu

Trú- og lífsskoðunarfélög hvött til aðgerða í þágu jarðar 
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REYKJAVÍK
A. Margeirsson ehf.
ADVEL lögmenn slf.
Aðalverkstæðið ehf.
Alvarr ehf.
Alþjóðasetur ehf.
Arctica Finance hf.
Arev verðbréfafyrirtæki hf.
ARGOS ehf. - Arkitektastofa 

Grétars og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf.
Atli Hilmarsson ehf.
Atvinnueign ehf.
Augnablikk ehf.
Aurum
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf.
Áman ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
B. Ingvarsson ehf.
Bakarameistarinn ehf.
Berserkir ehf.
Betra líf ehf.
BG pípulagnir ehf.
BGI málarar ehf.
Bifreiðaverkstæði Svans ehf.
Birtingur ehf.
Bílamálun Sigursveins 

Sigurðssonar
Bílasalan Heimsbílar ehf.
Bílasmiðurinn hf.
Bjarnar ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Bláhornið
Blómabúðin Hlíðablóm
Borgarpylsur
Bókhald og skattskil slf.
Bókhaldsstofa Haraldar slf.
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf.
Bólstrarinn ehf.
Brauðhúsið ehf.
Breiðan ehf.
Brunahönnun slf.
Brúnás innréttingar
Brynja, hússjóður
 Öryrkjabandalagsins
BSI bifreiðaverkstæði ehf.
BSRB
CU2 ehf.
Curvy.is – tískuverslun
D&C ehf.
Danfoss hf.
Dokkan, þekkingar- og tengslanet
D-Tech ehf.
Eðalbílar ehf.
Eðalflutningar ehf.
Eðalklæði ehf.
Eignaumsjón hf.
Endurskoðun og
 reikningshald ehf.
Endurskoðun VSK ehf.
Engo verkefni ehf.
Ernst & Young ehf.
Fagmálun – Litaval sf.
Faxaflóahafnir sf.
Fiskmarkaðurinn ehf.
Fjárhald ehf.
Fjárstoð ehf.
Flügger ehf.
Forum lögmenn ehf.
Fossberg ehf.
Fótaaðgerðastofan frískir fætur
Fótóval ehf.
Framvegis-miðstöð símenntunar
Freska Seafood ehf.
Fylkir ehf.
G.Á. verktakar sf.
Gallerý Fiskur
Garðs Apótek
Gatnaþjónustan ehf.
GB Tjónaviðgerðir ehf.
Gjögur hf.
Globus hf.
Gróðrarstöðin Mörk
Grænn markaður ehf.
H. Gestsson ehf.
Hagkaup
Hagvangur ehf.
Halldór Jónsson ehf.
Hamborgarabúlla Tómasar
Harðkornadekk ehf.
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar ehf.
Hármiðstöðin
Háskólinn í Reykjavík
Heimkynni ehf.
Hekla hf.
Henson sports
Hið íslenska bókmenntafélag
Hitastýring hf.
Hjá GuðjónÓ ehf.
Hjá Ingvarsson ehf.
Hjúkrunarheimilið Eir
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hreinsitækni ehf.
Húsaklæðning ehf.
Húsalagnir ehf.
Hússtjórnarskóli Reykjavíkur
Hverafold bakarí
Hverfisgallerí
Höfðahöllin bílasala
Höfðakaffi ehf.
Icepack ehf.
Innlifun ehf.
Innréttingar og tæki
Island Apartments
Íslensk endurskoðun ehf.
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf.
Ísmar ehf.
Íþróttasamband fatlaðra
JE Skjanni ehf, byggingaverktakar
JHM Sport ehf.
Jónar Transport hf.
K.F.O. ehf.
Keldan ehf.
Kjöreign ehf., fasteignasala

Kjörgarður ehf.
Klettur–Skipaafgreiðsla ehf.
Kolibri ehf.
KOM almannatengsl
Kone ehf.
Kólus ehf.
Krónan verslanir
Kvika banki hf.
Lagahvoll slf.
Landsnet hf.
Landssamband lögreglumanna
Láshúsið ehf.
Leigulistinn ehf.
Litróf ehf.
LOG lögmannsstofa sf.
LOGOS lögmannsþjónusta
Lyfjaver ehf.
Lyfsalinn ehf.
Lögfræðistofa Reykjavíkur ehf.
Lögfræðiþjónusta
 Sigurðar Sigurjónssonar hrl.
Lögmannafélag Íslands
Lögreglustjórinn á
 höfuðborgarsvæðinu
Markó partners ehf.
Málmtækni hf.
Meba - úr og skart
Merkistofan
Merlo Seafood
MFM Miðstöðin ehf.
Millimetri sf.
Móðurást
MS Armann skipamiðlun ehf.
Multivac ehf.
Múrarameistarafélag Reykjavíkur
Nings ehf.
Nostra ræstingar ehf.
Nói-Síríus hf.
Olíudreifing ehf.
Olíuverzlun Íslands hf.
Orka ehf.
Ormsson
Ottó B. Arnar ehf.
Ó. Johnson & Kaaber ehf.
Ósal ehf.
Óskaskrín ehf.
ÓV jarðvegur ehf.
photostours.is
Pizza King ehf.
Pípulagnaþjónusta Reykjavík ehf.
Pjakkur ehf.
PK dM Arkitektar ehf.
Plast - miðar og tæki ehf.
Plastco ehf.
Promennt ehf.
Rafeindastofan ehf.
Raflax ehf.
Rafsvið sf.
RAMIS ehf.
Rannsókna-
 og háskólanet Íslands
Ráðgarður, skiparáðgjöf ehf.
Reiðhjólaverzlunin Berlín
Reki ehf.
Reykjavíkurborg
Reyktal þjónusta ehf.
Rikki Chan ehf.
Rima Apótek
Rýni endurskoðun ehf.
Sailun hjólbarðar
Samiðn samband iðnfélaga
Samtök starfsmanna
 fjármálafyrirtækja – SSF
Sendibílar Reykjavíkur ehf.
SHV pípulagningaþjónusta ehf.
Sifka ehf.
Sigurjónsson & Thor ehf.
Síma- og tölvulagnir hf.
Sjúkraþjálfunin Ártúnshöfða
Skipaþjónusta Íslands ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs sf.
Skorri ehf.
Skóarinn í Kringlunni ehf.
SM kvótaþing ehf.
Snyrtistofa Grafarvogs ehf.
Stansverk ehf.
Stálbyggingar ehf.
Stjá, sjúkraþjálfun
Suzuki á Íslandi
Systrasamlagið ehf.
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknastofa
 Barkar Thoroddsen
Tannlæknastofa Jóns Viðars ehf.
Tannlæknastofa
 Sigurðar Benediktssonar
Tannsmiðjan Króna sf.
Tannval Kristínar Gígju
Terra Export ehf.
THG Arkitektar ehf.
Tónastöðin ehf.
Tónlistarskólinn í Grafarvogi ehf.
Trackwell hf.
Trésmiðja GKS ehf.
Trivium ráðgjöf ehf.
Túnþökuþjónustan ehf.
Tækniskólinn
Tölvar ehf.
Tösku- og hanskabúðin ehf.
Umbúðamiðlun ehf.
Umslag ehf.
Úðafoss ehf., efnalaug
Útfararstofa
 Svafars og Hermanns ehf.
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.
VA arkitektar ehf.
Vagnasmiðjan ehf.
Varmi ehf.
VDO ehf.
Veðurstofa Íslands
Veitingahúsið Nings
Vera by Íris - veradesign.is
Verkfærasalan ehf.
Verslunartækni ehf.

Verslunin Álfheimar
Vesturröst
Vélar og verkfæri ehf.
Vélvík ehf.
Við og Við sf.
Vilhjálmsson sf, heildverslun
Vinnufatabúðin
Virkjun ehf.
Vínnes ehf.
VOOT Beita
VSÓ Ráðgjöf ehf.
Vörður Tryggingar
Vörukaup ehf., heildverslun
Wurth á Íslandi ehf.
XCO ehf.
Z - brautir og gluggatjöld
Þorsteinn Bergmann ehf.
Þór hf.
Þráinn skóari ehf.
Ögurverk ehf.

SELTJARNARNES
Borgarblöð ehf.
Horn í horn ehf., parketlagnir
Önn ehf., verkfræðistofa

KÓPAVOGUR
ALARK arkitektar ehf.
Alhliða pípulagnir sf.
Arnardalur sf.
Ásborg slf.
Bak Höfn ehf.
Bifreiðastillingin ehf.
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf.
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf.
Bifreiðaverkstæðið Stimpill ehf.
Bílaþvottastöðin Lindin ehf.
Bílhúsið ehf.
Bjartur rafverktaki ehf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Bólstrun Ásgríms
 Þ. Ásgrímssonar ehf.
Byggðaþjónustan bókhald
 og ráðgjöf
dk hugbúnaður ehf.
Elva Björk Sigurðardóttir, 

tannlæknir
Fagtækni ehf.
GG Sport
Glermenn ehf.
goddi.is
GSG ehf.
Guðjón Gíslason,
 dúklagningameistari
Hagblikk ehf.
Hegas ehf.
Hitatækni ehf.
Hvammshólar ehf
Hvellur - G. Tómasson ehf.
Hvísl ehf.
Iclean ehf.
Ison ehf.
Íslandslyftur ehf.
JS ljósasmiðjan
 Sláttuvélamarkaðurinn
Kambur ehf.
Karl K. Karlsson - Bakkus ehf.
Kópavogsbær
Krafla ehf.
Lakkskemman ehf.
Lind fasteignasala ehf.
Lindakirkja
Lín design
Línan ehf
LK pípulagnir ehf.
Loft og raftæki ehf.
Lokasjóður ehf.
Lögmenn Kópavogi
Mannrækt og menntun ehf.
Málarameistarar ehf.
N1 hf
Nobex ehf.
Ólafssynir ehf.
Pólýhúðun ehf.
Pústverkstæði Hjá Einari
Rafbreidd ehf.,
 heimilistækjaviðgerðir
Rafmiðlun hf.
Rafport ehf.
Rafsetning ehf.
Rafspenna ehf.
Rafvirkni ehf.
Reiðhjólaverslunin Hjólið ehf.
Rennsli ehf., pípulagnir
Rubix Ísland ehf.
Scandinavian Tank Storage hf.
Smáréttingar ehf.
Sport Company ehf.
Sportvörur
Straumleiðir ehf.
Tannsmíðamiðstöðin sf.
Tengi ehf.
Tröllalagnir ehf.,
 pípulagningaþjónusta
Vatnsborun ehf.
Vetrarsól ehf., verslun
Zenus - sófar & gluggatjöld
ZO-ON International ehf.

GARÐABÆR
66° Norður
AKS viðskipti ehf.
Apótek Garðabæjar
AÞ-Þrif ehf.
Dýraspítalinn Garðabæ
Efnalaug og
 fatahreinsun Garðabæ
Engilbert ÓH Snorrason 

tannlæknastofa sf.
Fagval ehf.
Fjallatindar ehf.
Friðrik A Jónsson ehf.
Garðabær

Geislatækni ehf.
  Laser þjónustan
Góa-Linda sælgætisgerð ehf.
Hafnasandur hf.
Hagráð ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
Hjallastefnan ehf.
Kerfóðrun ehf.
Krókur
Loftorka Reykjavík ehf.
Pípulagnaverktakar ehf.
Úranus ehf.
Val - Ás ehf.
Versus bílaréttingar og málun
Öryggisgirðingar ehf.

HAFNARFJÖRÐUR
Aflhlutir ehf.
Ás, fasteignasala ehf.
Barak.is
Barkasuða Guðmundar ehf.
Bergplast ehf.
Bílaverk ehf.
 bílamálun og réttingar
Bjössi ehf.
Bortækni ehf.
Bókhaldsstofan ehf.
Dverghamrar ehf.
Eldvarnarþjónustan ehf.
Fjarðargarðar ehf.
Fjarðargrjót ehf.
Flúrlampar ehf.
G.S. múrverk ehf.
Hafnarfjarðarbær
Hafnarfjarðarhöfn
Hagmálun slf.
Hagstál ehf.
Heimir og Jens ehf.
Hlaðbær-Colas hf., 
 malbikunarstöð
Íslenskir endurskoðendur/

ráðgjöf ehf.
Kona Tískuverslun
Krossborg ehf.
Lögafl - lögmannsstofa
Músík og sport ehf.
Pústþjónusta BJB ehf.
RB rúm
S.G múrverk ehf.
SIGN ehf., skartgripaverkstæði
SJ Tréverk ehf.
Snittvélin ehf.
Stoðtækni ehf.
Strendingur ehf.
Sæblik ehf - Holtanesti
Sætækni ehf.
Tannlæknastofa Jóns Más ehf.
Terra - efnaeyðing
ThorShip
Úthafsskip ehf.
Útvík hf.
Vír og lykkjur ehf.
Vörubretti ehf
Þaktak ehf.
Þvottahúsið Faghreinsun

ÁLFTANES
Prentmiðlun ehf.

REYKJANESBÆR
Bergnet ehf.
DMM Lausnir ehf.
EÖ Raf ehf.
Kalka sorpeyðingarstöð sf.
Maron ehf.
Miðstöð símenntunar
 á Suðurnesjum
Nesraf ehf.
Plexigler ehf.
Rafkompaní slf.
Reiknistofa fiskmarkaða hf.
Reykjanesbær
Rétt sprautun ehf.
Rörlagningamaðurinn ehf.
Rörvirki sf., Lúðvík Gunnarsson
Skartsmiðjan
Skólamatur ehf.
Skólar ehf.
Slæging ehf.
Starfsmannafélag Suðurnesja
Tjarnagrill
Toyota Reykjanesbæ
TSA ehf.
Verkfræðistofa Suðurnesja hf.
Vísir, félag skipstjórnarmanna
 á Suðurnesjum

GRINDAVÍK
Einhamar Seafood ehf.
Fanndals Lagnir ehf.
Grindavíkurbær
H.H. Smíði ehf.
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf.
Verkalýðsfélag Grindavíkur
Vísir hf.
Þorbjörn hf.

SUÐURNESJABÆR
Hvalsneskirkja
Leikskólinn Gefnarborg
Suðurnesjabær
Verk- og tölvuþjónustan ehf.
Vélsmiðja Sandgerðis ehf.

MOSFELLSBÆR
Afltak ehf.
bilalokkun.is
Bílamálunin Örninn ehf.
Dynkur ehf.
Fagverk verktakar sf.
Ísfugl ehf.
Ístex hf.
Kvenfélag Kjósarhrepps
María Norðdahl

MIG Verk ehf.
Mosfellsbakarí
Nonni litli ehf.
Nýja bílasmiðjan hf.
Rafís ehf.
Reykjabúið ehf.
Útilegumaðurinn ehf.
Vélsmiðjan Sveinn ehf.

AKRANES
Bifreiðastöð
 Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílver, bílaverkstæði ehf.
Framvinda ehf.
Gallerý Snotra
Hvalfjarðarsveit
Model ehf.
PÍPÓ ehf.
Tannlæknastofan 2 Gómar ehf.
Trésmiðjan Akur ehf.
Valfell fasteignasala
Vélaleigan Þróttur

BORGARNES
Bifreiðaverkstæðið
 Hvannnes ehf.
Borgarbyggð
Samtök sveitarfélaga
 á Vesturlandi
Solo hársnyrtistofa sf.
Sprautu- og bifreiðaverkstæði 

Borgarness sf.
Velverk ehf.

REYKHOLT
Garðyrkjustöðin Varmalandi

STYKKISHÓLMUR
Agustson ehf.
Eyja- og Miklaholtshreppur, 

Snæfellsnesi
Skipavík ehf.
Útgerðarfélagið Engey ehf.
Þórsnes ehf.

GRUNDARFJÖRÐUR
Dodds ehf
Soffanías Cecilsson hf.
Þjónustustofan ehf.

ÓLAFSVÍK
Litlalón ehf.
Steinprent ehf.
Steinunn ehf.
TS Vélaleiga ehf.

HELLISSANDUR
Kristinn J. Friðþjófsson ehf.
Nónvarða ehf.
Útnes ehf.

BÚÐARDALUR
Rafsel Búðardal ehf.

REYKHÓLAHREPPUR
Þörungaverksmiðjan hf.

ÍSAFJÖRÐUR
Ísblikk ehf.
Massi þrif ehf.
Orkubú Vestfjarða ohf.
SMÁ vélaleigan

HNÍFSDALUR
Hraðfrystihúsið-Gunnvör

BOLUNGARVÍK
Arna ehf.
Endurskoðun Vestfjarða ehf.
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf.

SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur

FLATEYRI
Sytra ehf.

SUÐUREYRI
Fiskvinnslan Íslandssaga hf.

PATREKSFJÖRÐUR
Bifreiðaverkstæðið Stormur ehf.
Bílaverkstæðið Smur- og dekk
Eyfaraf ehf.
HT. málun ehf.
Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð
Vestmar ehf.
Vesturbyggð

TÁLKNAFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Tálknafirði

BÍLDUDALUR
Hafkalk ehf.

ÞINGEYRI
Brautin sf.

HÓLMAVÍK
Sparisjóður Strandamanna

DRANGSNES
Fiskvinnslan Drangur ehf.
Rúna ehf.
Útgerðarfélagið Gummi ehf.

HVAMMSTANGI
Húnaþing vestra
Sláturhús KVH ehf.

BLÖNDUÓS
Blönduósbær
Húnavatnshreppur
Léttitækni ehf

Pöntunar- og 
 viðgerðarþjónusta Villa ehf.
Stéttarfélagið Samstaða
Sörlatunga ehf.
Vilko ehf.

SKAGASTRÖND
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf.
Sveitarfélagið Skagaströnd

SAUÐÁRKRÓKUR
Bókhaldsþjónusta KOM ehf.
Dögun ehf.
Efnalaug og þvottahús
Fjölbrautaskóli
 Norðurlands vestra
Hlíðarkaup
K-Tak ehf.
Skagafjarðarveitur
Steinull hf.
Sveitarfélagið Skagafjörður
Verslun Haraldar Júlíussonar
Verslunarmannafélag 

Skagafjarðar

VARMAHLÍÐ
Akrahreppur Skagafirði

SIGLUFJÖRÐUR
Fjallabyggð
Siglufjarðar Apótek ehf.

AKUREYRI
Almenna lögþjónustan ehf.
Baldur Halldórsson ehf.
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bifreiðastöð Oddeyrar ehf.
Bílapartasalan Austurhlíð
Bílasala Akureyrar ehf.
Bláa kannan ehf.
Bútur ehf.
Byggingarfélagið Hyrna ehf.
Fasteignasalan Byggð
Fóðurverksmiðjan Laxá hf.
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf.
Hagþjónustan ehf.
Hlíð hf.
Hnýfill ehf.
Höldur ehf., bílaleiga
Index tannsmíðaverkstæði ehf.
Íslensk verðbréf hf.
KG-Sendibílar ehf.
Kjarnafæði hf.
Kollgáta Arkitektur
Kranabílar Norðurlands
Lagnalind ehf.
Ljósco ehf.
Meindýravarnir Axels ehf.
Múriðn ehf.
Norðlenska ehf.
Norðurorka hf.
Norlandair ehf.
Rafeyri ehf.
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
S.Guðmundsson ehf., múrverktaki
Samherji ehf.
Sella tannlæknar ehf.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Skóhúsið - Bónusskór
Tannlæknastofa Árna Páls
Timburbyggð ehf.
Trétak ehf.
Veitingastaðurinn Krua Siam
Verkval ehf.
Þverá

GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur

GRÍMSEY
Ragnhildur Hjaltadóttir
Sæbjörg ehf

DALVÍK
Bruggsmiðjan Kaldi ehf.
Dalvíkurbyggð
Híbýlamálun,
 málningarþjónusta ehf

HÚSAVÍK
Norðurþing
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf.

KÓPASKER
Eyjafjarðar- og 
 Þingeyjarprófastsdæmi
Vökvaþjónusta Kópaskers ehf.

ÞÓRSHÖFN
Geir ehf.
Verkalýðsfélag Þórshafnar

BAKKAFJÖRÐUR
K Valberg slf.

EGILSSTAÐIR
Austfjarðaflutningar ehf.
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Gunnarsstofnun
Héraðsprent ehf.
Klassík ehf.
Múlaþing
Myllan ehf.
Myndsmiðjan ehf.
Rafey ehf.
Þ.S. verktakar ehf.

REYÐARFJÖRÐUR
Fjarðabyggð
Fjarðaveitingar ehf.
Raust - Almannatengsl 
 og lögfræðiráðgjöf ehf.

ESKIFJÖRÐUR
Egersund Ísland ehf.
Fjarðaþrif ehf.
R.H.gröfur ehf.
Tandraberg ehf.
Tandrabretti ehf.

NESKAUPSTAÐUR
G.Skúlason vélaverkstæði ehf.
Nestak ehf., byggingaverktaki

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Litli Tindur ehf.
Loðnuvinnslan hf.
Skrúðsverk ehf.

DJÚPAVOGUR
Berunes farfuglaheimili ehf.
Smástál ehf.

HÖFN Í HORNAFIRÐI
AJTEL ICELAND ehf.
H. Christensen ehf.
Höfn Inn Guesthouse
Málningarþjónusta Horna ehf.
Rósaberg ehf.
Sveitafélagið Hornafjörður
Þingvað ehf., byggingaverktakar

SELFOSS
Ágúst Bogason ehf.
Baldvin og Þorvaldur ehf.
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Búhnykkur sf.
Búnaðarsamband Suðurlands
Eðalbyggingar ehf.
Flóahreppur
Fossvélar ehf.
Framsóknarfélag Árnessýslu
Fræðslunetið 
Garðyrkjustöðin Kvistar ehf.
Gullfosskaffi við Gullfoss
Jáverk ehf.
K Þ Verktakar ehf.
Kökugerð H P ehf.
Málningarþjónustan ehf.
Mosey ehf.
Pípulagnir Helga ehf.
Rafmagnsverkstæði 
 Jens og Róberts ehf.
Reykhóll ehf.
Sjúkraþjálfun Selfoss ehf.
Stálkrókur ehf.
Súperbygg ehf.
Svavar Sveinsson
Sveitarfélagið Árborg
Tré og straumar ehf.
Tæki og tól ehf.
Útfararþjónustan Fylgd ehf.
Vélaverkstæði Þóris ehf.

HVERAGERÐI
Ficus ehf.
Hamrar ehf., plastiðnaður

ÞORLÁKSHÖFN
Járnkarlinn ehf.

ÖLFUS
Gljúfurbústaðir ehf.
Stokkar og steinar sf.

LAUGARVATN
Ásvélar ehf.
Miðdalskirkja

FLÚÐIR
Flúðasveppir ehf.
Flúðaverktakar ehf.

HELLA
Hestvit ehf.
Landgræðsla ríkisins
Strókur ehf.

Hvolsvöllur
Kvenfélagið Freyja
Rafverkstæði Ragnars ehf.

VÍK
Mýrdalshreppur
Mýrdælingur ehf.

VESTMANNAEYJAR
Áhaldaleigan ehf.
Bergur VE44
Bergur-Huginn ehf.
Bíla- og vélaverkstæðið 
 Nethamar ehf.
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bókasafn Vestmannaeyja
Huginn ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Ós ehf.
Rannsóknarþjónustan V.M.
Suðurprófastdæmi
Tvisturinn ehf.
Vestmannaeyjabær

ÞORLÁKSHÖFN
Járnkarlinn ehf.
Sveitarfélagið Ölfus

ÖLFUS
Eldhestar ehf.
Stokkar og steinar sf.
Trésmiðja Sæmundar ehf.

Þökkum stuðninginn!
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Hvort sem þú ert gefandi
eða þiggjandi gjafabréfs
Hjálparstarfs kirkjunnar
gefur þú gjöf sem heldur
áfram að gefa.

Jólagjöfin sem heldur áfram
að gefa fæst á gjofsemgefur.is





Hávær píanótónlist er í 
bakgrunni hjá Sigmari 
Ó. Maríussyni gullsmið 
þegar ég slæ á þráðinn 
og falast eftir viðtali. 
Hann flýtir sér að lækka 

í útvarpinu. „Ég er búinn að hlusta á alveg 
nóg af klassískri tónlist í áttatíu og fimm 
ár. Það var ekkert annað að hafa þegar ég 
var að alast upp,“ segir hann. Kveðst taka 
gömlu dægurlögin fram yfir flest annað, 
Eyjalögin … Fúsa Halldórs. „En ég nem 
ekki lögin hjá unga fólkinu, þar er bara 
stokkið til vinstri og hægri!“

Talið berst að nýju bókinni, Siddi gull 
sem Hólar gefa út. Þar hefur Guðjón Ingi 
Eiríksson skráð æviminningar Sigmars 
sem búinn er að upplifa bæði sorgir og 
sigra. „Það voru erfiðleikar í æsku,“ viður-
kennir hann. „Verst af öllu var að missa 
mömmu sjö ára gamall. Ég fór í fóstur á 
menningarheimili og var hjá góðu fólki 
en það var dálítið fullorðið og mér leidd-
ist, þar var ekkert barn á mínu reki eða 
sálufélagi, pabbi var á Akureyri og ég hitti 
hann sjaldan svo þar kom að ég strauk á 
hjólinu sem ég hafði fengið í fermingar-
gjöf frá pabba stuttu áður.“

Gat allt á gervifótunum
Sigmar lenti í alvarlegu slysi rúmlega tví-
tugur á Heiðarfjalli á Langanesi og missti 
báða fætur neðan við hné en lét það 
ekki buga sig. „Ég var ekki fatlaður neitt 
voðalega lengi. Fékk fljótlega gervifætur 
úr timbri og leðri og svo aðra frá Össuri 
seinna, þó hans tækni hafi f leygt fram 

síðan. Er nýlega hættur að nota gervi-
fæturna og kominn í hjólastól, axlirnar 
voru orðnar ónýtar því ég stóð alltaf upp 
með handafli.“

Ekki segir hann sársauka hafa fylgt því 
að ganga á gervifótum. „Það var svo vel 
frá öllu gengið hjá Guðmundi Karli, lækni 
á Akureyri. Hnéskeljarnar voru límdar 
neðan á stúfana meðan sárin voru að 
gróa. Ég gat gert allt á gervifótunum, 
farið í skotveiði og verið á sjó, auk þess 
sem ég ferðaðist mikið. Sem framtíðar-
starfi hafði ég augastað á iðngrein og 
rakst á litla auglýsingu í blaði frá gull-
smiði sem óskaði eftir nema. Hún var frá 
Dóra gull sem var með verslun á Skóla-
vörðustíg 2. Hann varð meistari minn 
en sneri sér svo að hestamennsku, enda 
Skagfirðingur. Mínir fyrstu smíðisgripir 
á verkstæðinu voru koparbelti sem þá 
voru tískuvarningur.“

Fullt af villimönnum
Nú er Siddi búinn að fást við gull- og 
silfursmíði í hálfa öld. „Ég var fjörutíu 
ár í miðbænum, lengi við Hverfisgötu 
16 þar sem Grái kötturinn er. Það var 
nú ekki leiðinlegt að hafa Þjóðleikhúsið 
fyrir augunum, algert listaverk. Ég var 
með gott pláss á bak við og vinir mínir 
vöndu komur sínar til mín, Stórval kom 
þrisvar á dag í um 30 ár. Hann dró líka 
fólk að því margir vildu hitta hann og 
Módelskartgripir urðu samkomustaður. 
Við Stórval vorum búnir að kynnast 
fyrir norðan. Það eru margar skondnar 
sögur um hann í bókinni minni.“

En þú varðst líka fyrir innbrotum í 
búðina. „Já, það var fullt af villimönnum 
í bænum og þannig er það enn í dag. Það 
er svakalegt.“

Enn er Sigmar að smíða en kveðst 
meira orðið í stærri gripum en minni, 
verðlaunagripum og skúlptúrum sem 
hann formar sjálfur. „Ég er ekki mennt-
aður í því en hef haft augun opin, meðal 
annars á ferðalögum mínum erlendis.“ 
Hann kveðst ekki nenna að ferðast 
lengur í f lugvallatrafíkinni. „Ég læt 
bara nægja þriggja tíma Þingvallaferðir 
núna, kalla þær örsumarfrí og ef maður 
tekur nógu mörg slík frí þá verður úr því 
gott sumarfrí.“
gun@frettabladid.is

Ég fór í fóstur á menningar-
heimili og var hjá góðu fólki 
en það var dálítið fullorðið og 
mér leiddist, þar var ekkert 
barn á mínu reki eða sálufélagi, 
pabbi var á Akureyri og ég hitti 
hann sjaldan svo þar kom að ég 
strauk.

Stórval kom í búðina 
þrisvar á dag og dró að
Þistilfirðingurinn Sigmar Ó. Maríusson situr enn við að smíða úr eðalmálmum þó 
orðinn sé áttatíu og fimm ára. Í nýrri bók, Siddi gull, sem Guðjón Ingi Eiríksson skráði, 
lítur Sigmar yfir farinn veg. Þar rifjast margt upp, en hér stiklar hann á stóru.

 Þistilfirðingurinn Siddi gull kveðst frekar hafa horft á björtu hliðarnar, hversu dökkt sem útlitið var. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Úr bókinni Siddi gull

Fallið í öngvit
Það gat stundum tekið á að eiga við 
sýningarglugga Módelskartgripa 
utan frá. Kona ein á besta aldri fékk 
að kenna á því. Hún var þá að koma af 
dansleik í Alþýðuhúsinu sem einnig 
var við Hverfisgötu og var þó nokkuð 
slompuð. Þegar hún gekk fram hjá 
versluninni varð henni litið í annan 

sýningargluggann og sá þar hring sem 
hún girntist mjög. Og það var ekki að 
sökum að spyrja. Hún náði sér í grjót-
hnullung og réðist á glerið. En svo 
mikil urðu átökin að hún féll í öngvit, 
blessuð konan, áður en henni tókst 
endanlega að „slá í gegn“ og fann lög-
reglan hana hálfmeðvitundarlausa á 
gangstéttinni fyrir framan búðina.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Dóra María Ingólfsdóttir 
Miðleiti 7,  

(áður Álfheimum 4), 
lést föstudaginn 13. nóvember.  

Útförin fer fram frá Langholtskirkju 
mánudaginn 30. nóvember kl. 15.00.  Vegna aðstæðna 

verða aðeins nánustu aðstandendur viðstaddir en 
útförinni verður jafnframt streymt á eftirfarandi 

slóð: www.facebook.com/Útför-Dóru-Maríu_
Ingólfsdóttur-102564361697299/

Lilja Sigurðardóttir 
Anna Sigurðardóttir Konráð Ingi Jónsson
Erna Sigurðardóttir Tonny Espersen
Gylfi Ingi Sigurðsson
Berglind Sigurðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðlaug Konráðs Jónasdóttir
(Laula) 

Aðalgötu 1, Reykjanesbæ,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

þriðjudaginn 17. nóvember. 
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju fimmtudaginn  
3. desember kl. 13. Vegna fjöldatakmarkana munu 

einungis nánustu aðstandendur vera viðstaddir 
athöfnina. Athöfninni verður streymt á  
www.facebook.com/groups/gudlaugk

Ágúst Lúðvíksson Honey Lore Sales 
Jónas Lúðvíksson Bryndís Heimisdóttir
Unnur K. Lúðvíksdóttir Elmar Ingibergsson

barnabörn og barnabarnabörn.
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Parket

Dalvegi 10-14, 
201 Kópavogi

parki.is

Parki býður hágæða gólfefni frá þekktum alþjóðlegum birgjum. 

Gríðarlegt úrval af viðarparketi ásamt vatnsþolnu harðparketi 
og vínylparketi má finna í sýningarsal okkar á Dalvegi 10-14.

Komdu við og ræddu við sérfræðinga Parka 
og fáðu faglega ráðgjöf.

Finndu okkur á Facebook!

parki.is

Dalvegi 10-14 
201 Kópavogi
595 0570



Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingibjörg Óskarsdóttir
frá Brú í Biskupstungum, 

síðast til heimilis að Álftamýri 30, 
Reykjavík,

  lést á hjúkrunarheimilinu  
Eir þriðjudaginn 24. nóvember sl.  

Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn  
4. desember kl. 15 að viðstöddum nánustu ættingjum. 

Athöfninni verður streymt á www.sonik.is/ingibjorg 
Sérstakar þakkir fær starfsfólk á 3. hæð suður á 

hjúkrunarheimilinu Eir.

Sigrún Bjarnadóttir 
Karl Kristján Bjarnason Elín Jónsdóttir
Bjarni Eiríkur Bjarnason 
Guðlaug María  
Valdemarsdóttir Gunnar Þór Möller
Eiður Valdemarsson Bjarnveig Sigurborg Jakobsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, sonur, 
faðir, tengdafaðir og afi,

Teitur Gylfason
Sæbólsbraut 17, 200 Kópavogi,

lést laugardaginn 21. nóvember á 
líknardeild Landspítalans. 

Útför hefur farið fram í kyrrþey. 
Fjölskyldan vill þakka starfsfólki nýrnadeildar, 

krabbameinsdeildar, Heru og líknardeildar fyrir hlýju  
og góða umönnun.

Soffía Friðbjörnsdóttir
Gylfi Pálsson
Embla Ýr Teitsdóttir
Nanna Teitsdóttir Elmar Geir Unnsteinsson

barnabörn.

Ástkær móðir okkar, amma og systir, 
Sólrún Helgadóttir

lést þann 19. nóvember. Sólrún 
verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju 

miðvikudaginn 2. desember kl. 13.30. 
Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu verða 

einungis nánustu aðstandendur viðstaddir 
en athöfninni verður streymt á Facebook-síðunni 

„Jarðarfarir í Akureyrarkirkju – beinar útsendingar“. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 

vilja minnast hennar er bent á Heimahlynninguna á 
Akureyri eða Krabbameinsfélag Akureyrar.

Tómas Helgi, Jón Birkir, Andri Már og Alda Ósk, 
barnabörn og systkini hinnar látnu.

Okkar elskaði faðir, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Úlfar H. Nathanaelsson
kaupsýslumaður, 

frá Þingeyri við Dýrafjörð,
lést á heimili sínu 4. nóvember.  

Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 
Líknarteymi HERU eru færðar hjartans þakkir fyrir  

einstaka umhyggju og alúð.

Sigríður Ída Úlfarsdóttir
Úlfhildur S. Úlfarsdóttir Marteinn St. Jónsson
Ólöf Pálína Úlfarsdóttir
Petrína Sæunn Úlfarsdóttir Eiríkur Jónsson
Þorsteinn E. Úlfarsson Sandra K. Úlfarsson
Ólafur Helgi Úlfarsson Anna J. Svavarsdóttir
Erlingur Pétur Úlfarsson Lilja Kristín Gunnarsdóttir

Ástkær systir okkar,  
mágkona og frænka, 

Jóhanna Ó. Jónsdóttir 
frá Hjörsey, 

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 
mánudaginn 23. nóvember.  

Útförin fer fram frá Fossvogskapellu  
2. desember kl. 11.00 að viðstöddum  

nánustu aðstandendum. 

Ólafur Jónsson        Jóhanna K. Bruvik 
Ingigerður Jónsdóttir

Guðrún Sigríður Jónsdóttir 
Særún Stefánsdóttir 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát og útför 
elsku móður minnar, tengdamóður 

okkar og ömmu,
Guðrúnar Stefaníu 

Brynjólfsdóttur
Daltúni 2, Kópavogi,

Hildur Brynja Andrésdóttir Egill Örn Petersen
Páll Jakobsson
Linda María, Guðrún Lilja og Róbert Nökkvi, 

Jakob Felix og Andrea Arna

Eiginkona mín,
Helena Björg 

Guðmundsdóttir
(Baddý) 

frá Landlyst í Vestmannaeyjum,  
  til heimilis að Háaleitisbraut 25, 

                er látin.

Fyrir hönd fjölskyldunnar, 
Arnar Sigurðsson frá Hellissandi

Ástkær eiginmaður minn,  
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi,

Ragnar Haraldsson
Skálagerði 5, 

Akureyri,
lést 15. nóvember. Útför hans mun fara 
fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 

30. nóvember kl. 13.30. Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu 
verða einungis nánustu aðstandendur viðstaddir en 

athöfninni verður streymt á Facebook-síðunni Jarðarfarir í 
Akureyrarkirkju – beinar útsendingar.

Áslaug Magnúsdóttir
Gunnar Pálsson Giti Chandra

Arshia Eyrún Gunnarsdóttir
Ashali Ásrún Gunnarsdóttir

Sigurlaug Björnsdóttir Jóhannes Jónsson

Sonur minn, faðir okkar,  
bróðir og vinur,

Gunnar Þorsteinn 
Halldórsson

lést mánudaginn 19. október. 
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni  

 fimmtudaginn 3. desember klukkan 13. 
Athöfnin verður í streymi sem nálgast má á  

www.mbl.is/andlat

Fyrir hönd aðstandenda,
Anna Einarsdóttir

Bjarney Gunnarsdóttir    Rakel Rán Sigurbjörnsdóttir
Þorsteinn Daði Gunnarsson

Jón Sigurður Gunnarsson
Einar Halldórsson

Fríða Halldórsdóttir      Þórður Marelsson
Edda Pétursdóttir

Það er mikill heiður að fá boð 
um að leika í Gyllta salnum 
og verður skemmtilegt, þó 
þetta sé ekki eins og í venju-
legu ári því skemmtiatriðin 
verða tekin upp daginn áður, 

vegna strangra COVID-reglna,“ segir Anna 
Gréta Sigurðardóttir, jasspíanóleikari og 
tónskáld, um af hendingu Nóbelsverð-
launanna í Stokkhólmi 10. desember. Þar 
ætlar hún að spila í hópi nokkurra fremstu 
tónlistarmanna Svíþjóðar, meðal annars 
Íslendingsins Eddu Magnason, sem meðal 
annars er þekkt í hlutverki Monicu Zett-
erlund.

Ekki veit Anna Gréta fyllilega hvað þær 
munu f lytja. „Nóbelsverðlaunahafarnir 
voru beðnir um óskalög en erfitt reynist 
að fá þau fram. Ég er ekki komin með neinn 
lagalista enn þá. Saxófónleikarinn Magnús 
Lindgren er að semja verk fyrir okkur tvö 
og sellóleikara, sem verður frumflutt við 
athöfnina. Það er frekar nýlega komið í ljós 
að hægt væri að halda þessa hátíð, vegna 
veirunnar, og allt er á síðustu stundu,“ lýsir 
hún.

Hafið þið Edda Magna komið fram 
saman áður? 

„Já, árið 2018 vorum við að spila með 
Norrbotten Big Band, það voru lög eftir 
hana, hún semur rosaflotta tónlist.“

Hvernig hefur þú haft það í kófinu? 
„Bara nokkuð gott. Það hefur verið lítið 

að gera út á við en ég reyndi að vera jákvæð 
og gerði hluti sem ég hafði ekki haft tíma 
til annars, til dæmis að taka því rólega. Hef 
líka verið að vinna í nýju efni fyrir fyrstu 
sólóplötuna mína sem ég ætla að taka upp 
á Íslandi og gefa út vorið 2021. Allt eigin lög 
sem ég syng og spila, með mér eru tónlist-
armennirnir Skúli Sverris, Einar Scheving 
og Albert Finnbogason upptökustjóri.“

Ætlarðu að vera á Íslandi um jólin? 
„Já, stefnan er að koma heim eftir Nóbel-

inn.“ gun@frettabladid.is

Ekki komin með lagalista
Píanóleikarinn Anna Gréta Sigurðardóttir mun koma fram á Nóbelsverðlaunahátíð inni 
þann 10. desember, sem haldin verður í Gyllta salnum í Statshuset í Stokkhólmi.

Anna Gréta og Edda Magnason eru í fámennum en góðum hópi tónlistarflytj-
enda við veitingu Nóbelsverðlaunanna þann 10. desember. MYND/AÐSEND

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna andláts  

og útfarar okkar elskuðu 
Guðbjargar Karlsdóttur 

Gautsdal.

Fyrir hönd aðstandenda,
Kristján S. Magnússon
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Sumir 
pakkar bara geta ekki beðið



EINBÝLISHÚS MEÐ AUKA ÍBÚÐ!
Vandað og og vel við haldið einbýlishús á tveimur hæðum með  auka íbúð (sér fastanúmer) og bílskúr. Húsið er í góðu ástandi og 
töluvert verið endurnýjað – m.a. baðherbergi. Frábær staðsetning – groin og falleg lóð og gott útsýni.

 RAUÐAGERÐI 39, 357 m2, HERBERGI 8 
108 REYKJAVÍK, 136.900.000  kr

Góð, rúmgóð og vel skipulögð 3 herbergja íbúð á jarðhæð með sérmerktu bílastæði í 
bílageymslu. Eignin skiptist í rúmgott, opið alrými með samliggjandi stofu og eldhúsi, 
útgengt út á afgirta verönd til hásuðurs. Baðherbergi með baði og “walk in” sturtu, 
handklæðaofni, innréttingu með vask og speglaskápur. 

 laugardaginn 28. nóvember kl. 13:00 - 14:00OPIÐ HÚS

 EFSTALEITI 13, 114,3 m2

103 REYKJAVÍK, 69,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Góð 3 herbergja útsýnis íbúð á 9 hæð í lyftuhúsi á vinsælum stað í Kópavogi. Falleg og 
björt íbúð með stórum gluggum og stórbrotnu útsýni í þrjár áttir. Gott flæði er í íbúðinni 
og góð tenging milli eldhús og stofu. Frábær staðsetning í grend við fjölbreytta þjónustu. 

 þriðjudaginn 1. desember kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

 ÞVERBREKKA 4, 104.2 m2

200 KÓPAVOGUR, 49,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Vel skipulögð, björt og rúmgóð 3 herbergja 77,5 fm íbúð með góðu útsýni á efstu hæð í 
lyftuhúsi við Hæðargarð, miðsvæðis í Reykjavík. Snyrtilegt umhverfi, góð staðsetning 
og félagsmiðstöð í næsta húsi. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.

 mánudaginn 30. nóvember kl. 16:00-17:00OPIÐ HÚS

 HÆÐARGARÐUR 29, 77,5 m2

108 REYKJAVÍK, 49,7 mkr.

Mjög góð þriggja herbergja 83 fm íbúð á fjórðu hæð í góðu fjölbýli í Hlíðunum. Vinsæl 
staðsetning. Stutt í leik,- grunn,- og menntaskóla ásamt verslun og alla aðra þjónustu.

 sunnudaginn 29. nóvember kl. 13:00-14:00
 Bókið skoðunOPIÐ HÚS

 STIGAHLÍÐ 20, 83 m2

105 REYKJAVÍK, 42,9 mkr.

4-5 HERBERGI
Góð 136.3 fm 4-5  herbergja íbúð merkt 03-01. Húsið hefur verið mikið endurnýjað. 
Þvottahús innaf íbúð,  bílskúr með hita, rafmagni og vatni. 

 HÁALEITISBRAUT 24, 136,3 m2

108 REYKJAVÍK, 52,9 mkr.

Falleg og björt 3ra herbergja íbúð á 2. hæð á barnvænum stað þar sem skóli og 
leikskóli eru handan við hornið. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús opið innaf 
stofu, barnaherbergi, hjónaherbergi, þvottahús og baðherbergi. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílageymslu og sérgeymsla í kjallara.

 ÞÓRÐARSVEIGUR 16,  85.4 m2

113 REYKJAVÍK, 44.9 mkr.

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 777 2882/thora@eignamidlun.is

Skemmtileg 3ja herbergja hæð við Miðtún með stórum bílskúr sem býður upp á ýmsa 
möguleika. Eignina getur verið laus 1. jan.

 þriðjudaginn 1. desember kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 MIÐTÚN 78, 108.9 m2

105 REYKJAVÍK, 45,9 mkr.

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 777 2882/thora@eignamidlun.is

FJÖLDI HERB 3
Björt og falleg sérhæð í Vesturbæ Reykjavíkur

 mánudaginn 30. nóvember kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 HRINGBRAUT 81, 79 m2

101 REYKJAVÍK, 49,9 mkr.

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 777 2882/thora@eignamidlun.is

Hús í byggingu. Neðangötu endaraðhús í Urriðaholti skráð 260 fm. 7 herbergja á 
tveimur hæðum. Mögulegt að hafa aukaíbúð á neðri hæð í vesturenda.  Húsið er 
einstaklega vel skipulagt með allt að 6 svefnherbergjum. Húsið er velstaðsett fyrir 
miðju hverfi. Áætlaður afhendingartími er fljótlega eftir áramót.

 BREKKUGATA 25, 260 m2

210 GARÐABÆ, 96,5 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

 BRÍETARTÚN 9, 122-136 m2

105 REYKJAVÍK, VERÐ FRÁ 86,9 mkr.

Glæsilegar 3 - 4 herbergja lúxus útsýnisíbúðir á 8-10 hæð í nýju vönduðu lyftuhúsi á Höfðatorginu. Rúmgóð alrými, eldhús með eyju 2 baðherbergi, sér baðherbergi innaf 
hjónaherbergi. Yfirbyggðar svalir, ein eign með þakverönd. Stórbrotið útsýni yfir borgina og til sjávar. Gólfhiti í íbúðunum með  Danfoss stjórnsöð fyrir hvert rými. Vandaðar 
innréttingar frá SCHMIDT. Frábær staðsetning í miðbæ Reykjavíkur í grend við fjölbreytta þjónustu, veitinga- og kaffihús og allt það sem miðbærinn hefur upp á að bjóða.

mánudaginn 30. nóv. 
kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Mjög áhugavert frábærlega staðsett raðhús á tveimur hæðumi. Á neðri hæð eru þrjú til 
fjögur herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi, geymsla, þvottahús og tvöfaldur bílskúr, en á efri 
hæð er stór stofa og opið eldhús ásamt snyrtingu. Aukin lofthæð á efri hæð, útgengi úr stofu 
á stórar þaksvalir. Húsið er frábærlega vel hannað af Kjartani Sveinssyni.

 SELBRAUT 38, 217,8 m2

170 SELTJARNARNES, 119,5 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Mjög áhugaverð fjögra herbergja íbúð á fjórðu hæð, suðursvalir frá stofu og aðgengi 
að sameiginlegum þaksvölum, nýr flísalagður sturtuklefi, gott viðhald á húsi en 
hússjóður stendur mjög vel þannig að viðhald hússins verður í mjög góðum farvegi 
næstu árin. Verið er að gera bílastæði fyrir húsið á baklóð þess.

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

 HVERFISGATA 74-íbúð 402, 78,6 m2

101 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Stórglæsileg íbúð við Hafnartorg í lyftuhúsi á besta stað.  117,7 fermetrar, mikil lofthæð, 
stórir og bjartir gluggar, rúmgott svefnherbergi, mögulegt að bæta við svefnherbergi 
til viðbótar, rúmgóð stofa með glæsilegu eldhúsi, tvö baðherbergi og þvottahús, svalir. 
Einstök staðsetning.

 GEIRSGATA 2-íbúð 204, 117 m2

101 REYKJAVÍK, 93,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 4.hæð í 5 hæða nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin verður afhent með vönduðum NOBILIA innréttingum  og vönduðum tækjum, flísum á 
baðherbergis og þvotthúsgólfi, parketi á alrýmum og herbergjum og kubbaljósum í loftum. 

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. nóvember kl. 17:00 – 17:30

 EFSTALEITI 11, 106,1 m2

103 REYKJAVÍK, 77,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Glæsileg nýleg 57.8 fm 2 herb. íbúð á efri hæð í nýlegu litlu fjölbýlishúsi á Seltjarnarnesi. 
Sérinngangur. Vandaðar innréttingar, flísalagt baðherbergi. Opið eldhús og stofa. 
Gluggar á 3 vegu. Sérbílastæði framan við húsið. Gott útsýni og góð staðsetning. 

 SUÐURMÝRI 38, 57,8 m2

170 SELTJN., 42,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

2 herb. íbúð á 1.hæð (einn stigi upp)  í vel staðsettu húsi. Suðursvalir. Parket. Ágætar 
innréttingar. Nýlegur þakdúkur. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús.  
Til afhendingar við kaupsamning.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 1. desember kl. 17:00-17:30

 LAUGARNESV. 64, 47,6 m2

105 REYKJAVÍK, 29,8 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.isFallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum við Hellisbraut 9 á 
Hellissandi. “Ytra-vinaminni.” Samkvæmt fasteignayfirliti frá Þjóðskrá Íslands er húsið 
skráð 67,7 m2. Þrjú svefnherbergi, eldhús og stofa í samliggjandi rými á efrihæðinni.

BÓKIÐ SKOÐUN í síma 665-8909 eða á gudny@eignamidlun

 HELLISBRAUT 9, 67,7 m2

HELLISSANDUR, TILBOÐ

Guðný Ösp Ragnarsdóttir
Lögg. fasteignasali/Lögfræðingur

S. 665 8909/gudny@eignamidlun.is

Til leigu: Glæsileg og fullbúin 127,7 fm íbúð á sjöundu hæð í skuggahverfinu í Reykjavík. 
Íbúðin er við Vatnsstíg 14. Glæsilegt útsýni bæði til suðurs yfir borgina og norðurs til 
sjávar. Stæði í bílageymslu fylgir. 

 VATNSSTÍGUR 14, 127,7 m2

101 REYKJAVÍK, TIL LEIGU, 300.000 

Til leigu 62,6 fm verslunarrýni við Skólavörðustíg 22, 101 Reykjavík. Mjög gott ástand. 
Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson Lögg. fasteignasali/leigumiðlari, í síma 
824-9098, tölvupóstur hilmar@eignamidlun.is eða skrifstofa Eignamiðlunar í síma 588-9090

 SKÓLAVÖRÐUST. 22, 62,6 m2

101 REYKJAVÍK, TIL LEIGU

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN
Vönduð og sérlega björt 112,4 fermetra þriggja herbergja horníbúð á 5.hæð í nýju 
lyftuhúsi með stórum svölum, geymslu í kjallara og tveimur einkastæðum í bílakjallara. 
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, nema með flísum á baði, samkvæmt skilalýsingu. 
Íbúðin er rúmgóð og vel skipulögð, en alrými er einstaklega bjart og vistlegt. 

 þriðjudaginn 30. nóvember kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

 BORGARTÚN 28A-íbúð 503, 110 m2

105 REYKJAVÍK, 73.9 mkr.
Ólafur H. Guðgeirsson

Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN - Afhendist tilbúið til innréttinga

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

TIL LEIGU LANGTÍMALEIGA - LAUS STRAX
Eignamiðlun kynnir til sölu 99,6 fm. 2ja herb. nýja íbúð í glæsilegri byggingu við 
Tryggvagötu 13, miðbæ Reykjavíkur.
Íbúðin er með vönduðum HTH innréttingum, gólfhita, hússtjórnkerfi og suður svölum. 
Eign í algerum sérflokki.Sjón er sögu ríkari.

 TRYGGVAGATA 13, 99,6 m2

101 REYKJAVÍK, 64,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is
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Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fast-
eignasali, löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskipta-
fræði, löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Kári 
Sighvatsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 899 8815

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðinugr 
og löggiltur
fasteignasali
Sími 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Ólafur H. 
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Unnar 
Kjartansson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími. 867 0968

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Guðný Ösp 
Ragnarsdóttir
Lögfræðingur
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 665 8909

Þóra 
Birgisdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 777 2882



EINBÝLISHÚS MEÐ AUKA ÍBÚÐ!
Vandað og og vel við haldið einbýlishús á tveimur hæðum með  auka íbúð (sér fastanúmer) og bílskúr. Húsið er í góðu ástandi og 
töluvert verið endurnýjað – m.a. baðherbergi. Frábær staðsetning – groin og falleg lóð og gott útsýni.

 RAUÐAGERÐI 39, 357 m2, HERBERGI 8 
108 REYKJAVÍK, 136.900.000  kr

Góð, rúmgóð og vel skipulögð 3 herbergja íbúð á jarðhæð með sérmerktu bílastæði í 
bílageymslu. Eignin skiptist í rúmgott, opið alrými með samliggjandi stofu og eldhúsi, 
útgengt út á afgirta verönd til hásuðurs. Baðherbergi með baði og “walk in” sturtu, 
handklæðaofni, innréttingu með vask og speglaskápur. 

 laugardaginn 28. nóvember kl. 13:00 - 14:00OPIÐ HÚS

 EFSTALEITI 13, 114,3 m2

103 REYKJAVÍK, 69,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Góð 3 herbergja útsýnis íbúð á 9 hæð í lyftuhúsi á vinsælum stað í Kópavogi. Falleg og 
björt íbúð með stórum gluggum og stórbrotnu útsýni í þrjár áttir. Gott flæði er í íbúðinni 
og góð tenging milli eldhús og stofu. Frábær staðsetning í grend við fjölbreytta þjónustu. 

 þriðjudaginn 1. desember kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

 ÞVERBREKKA 4, 104.2 m2

200 KÓPAVOGUR, 49,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Vel skipulögð, björt og rúmgóð 3 herbergja 77,5 fm íbúð með góðu útsýni á efstu hæð í 
lyftuhúsi við Hæðargarð, miðsvæðis í Reykjavík. Snyrtilegt umhverfi, góð staðsetning 
og félagsmiðstöð í næsta húsi. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.

 mánudaginn 30. nóvember kl. 16:00-17:00OPIÐ HÚS

 HÆÐARGARÐUR 29, 77,5 m2

108 REYKJAVÍK, 49,7 mkr.

Mjög góð þriggja herbergja 83 fm íbúð á fjórðu hæð í góðu fjölbýli í Hlíðunum. Vinsæl 
staðsetning. Stutt í leik,- grunn,- og menntaskóla ásamt verslun og alla aðra þjónustu.

 sunnudaginn 29. nóvember kl. 13:00-14:00
 Bókið skoðunOPIÐ HÚS

 STIGAHLÍÐ 20, 83 m2

105 REYKJAVÍK, 42,9 mkr.

4-5 HERBERGI
Góð 136.3 fm 4-5  herbergja íbúð merkt 03-01. Húsið hefur verið mikið endurnýjað. 
Þvottahús innaf íbúð,  bílskúr með hita, rafmagni og vatni. 

 HÁALEITISBRAUT 24, 136,3 m2

108 REYKJAVÍK, 52,9 mkr.

Falleg og björt 3ra herbergja íbúð á 2. hæð á barnvænum stað þar sem skóli og 
leikskóli eru handan við hornið. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús opið innaf 
stofu, barnaherbergi, hjónaherbergi, þvottahús og baðherbergi. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílageymslu og sérgeymsla í kjallara.

 ÞÓRÐARSVEIGUR 16,  85.4 m2

113 REYKJAVÍK, 44.9 mkr.

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 777 2882/thora@eignamidlun.is

Skemmtileg 3ja herbergja hæð við Miðtún með stórum bílskúr sem býður upp á ýmsa 
möguleika. Eignina getur verið laus 1. jan.

 þriðjudaginn 1. desember kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 MIÐTÚN 78, 108.9 m2

105 REYKJAVÍK, 45,9 mkr.

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 777 2882/thora@eignamidlun.is

FJÖLDI HERB 3
Björt og falleg sérhæð í Vesturbæ Reykjavíkur

 mánudaginn 30. nóvember kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 HRINGBRAUT 81, 79 m2

101 REYKJAVÍK, 49,9 mkr.

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 777 2882/thora@eignamidlun.is

Hús í byggingu. Neðangötu endaraðhús í Urriðaholti skráð 260 fm. 7 herbergja á 
tveimur hæðum. Mögulegt að hafa aukaíbúð á neðri hæð í vesturenda.  Húsið er 
einstaklega vel skipulagt með allt að 6 svefnherbergjum. Húsið er velstaðsett fyrir 
miðju hverfi. Áætlaður afhendingartími er fljótlega eftir áramót.

 BREKKUGATA 25, 260 m2

210 GARÐABÆ, 96,5 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

 BRÍETARTÚN 9, 122-136 m2

105 REYKJAVÍK, VERÐ FRÁ 86,9 mkr.

Glæsilegar 3 - 4 herbergja lúxus útsýnisíbúðir á 8-10 hæð í nýju vönduðu lyftuhúsi á Höfðatorginu. Rúmgóð alrými, eldhús með eyju 2 baðherbergi, sér baðherbergi innaf 
hjónaherbergi. Yfirbyggðar svalir, ein eign með þakverönd. Stórbrotið útsýni yfir borgina og til sjávar. Gólfhiti í íbúðunum með  Danfoss stjórnsöð fyrir hvert rými. Vandaðar 
innréttingar frá SCHMIDT. Frábær staðsetning í miðbæ Reykjavíkur í grend við fjölbreytta þjónustu, veitinga- og kaffihús og allt það sem miðbærinn hefur upp á að bjóða.

mánudaginn 30. nóv. 
kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Mjög áhugavert frábærlega staðsett raðhús á tveimur hæðumi. Á neðri hæð eru þrjú til 
fjögur herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi, geymsla, þvottahús og tvöfaldur bílskúr, en á efri 
hæð er stór stofa og opið eldhús ásamt snyrtingu. Aukin lofthæð á efri hæð, útgengi úr stofu 
á stórar þaksvalir. Húsið er frábærlega vel hannað af Kjartani Sveinssyni.

 SELBRAUT 38, 217,8 m2

170 SELTJARNARNES, 119,5 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Mjög áhugaverð fjögra herbergja íbúð á fjórðu hæð, suðursvalir frá stofu og aðgengi 
að sameiginlegum þaksvölum, nýr flísalagður sturtuklefi, gott viðhald á húsi en 
hússjóður stendur mjög vel þannig að viðhald hússins verður í mjög góðum farvegi 
næstu árin. Verið er að gera bílastæði fyrir húsið á baklóð þess.

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

 HVERFISGATA 74-íbúð 402, 78,6 m2

101 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Stórglæsileg íbúð við Hafnartorg í lyftuhúsi á besta stað.  117,7 fermetrar, mikil lofthæð, 
stórir og bjartir gluggar, rúmgott svefnherbergi, mögulegt að bæta við svefnherbergi 
til viðbótar, rúmgóð stofa með glæsilegu eldhúsi, tvö baðherbergi og þvottahús, svalir. 
Einstök staðsetning.

 GEIRSGATA 2-íbúð 204, 117 m2

101 REYKJAVÍK, 93,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 4.hæð í 5 hæða nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin verður afhent með vönduðum NOBILIA innréttingum  og vönduðum tækjum, flísum á 
baðherbergis og þvotthúsgólfi, parketi á alrýmum og herbergjum og kubbaljósum í loftum. 

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. nóvember kl. 17:00 – 17:30

 EFSTALEITI 11, 106,1 m2

103 REYKJAVÍK, 77,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Glæsileg nýleg 57.8 fm 2 herb. íbúð á efri hæð í nýlegu litlu fjölbýlishúsi á Seltjarnarnesi. 
Sérinngangur. Vandaðar innréttingar, flísalagt baðherbergi. Opið eldhús og stofa. 
Gluggar á 3 vegu. Sérbílastæði framan við húsið. Gott útsýni og góð staðsetning. 

 SUÐURMÝRI 38, 57,8 m2

170 SELTJN., 42,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

2 herb. íbúð á 1.hæð (einn stigi upp)  í vel staðsettu húsi. Suðursvalir. Parket. Ágætar 
innréttingar. Nýlegur þakdúkur. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús.  
Til afhendingar við kaupsamning.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 1. desember kl. 17:00-17:30

 LAUGARNESV. 64, 47,6 m2

105 REYKJAVÍK, 29,8 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.isFallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum við Hellisbraut 9 á 
Hellissandi. “Ytra-vinaminni.” Samkvæmt fasteignayfirliti frá Þjóðskrá Íslands er húsið 
skráð 67,7 m2. Þrjú svefnherbergi, eldhús og stofa í samliggjandi rými á efrihæðinni.

BÓKIÐ SKOÐUN í síma 665-8909 eða á gudny@eignamidlun

 HELLISBRAUT 9, 67,7 m2

HELLISSANDUR, TILBOÐ

Guðný Ösp Ragnarsdóttir
Lögg. fasteignasali/Lögfræðingur

S. 665 8909/gudny@eignamidlun.is

Til leigu: Glæsileg og fullbúin 127,7 fm íbúð á sjöundu hæð í skuggahverfinu í Reykjavík. 
Íbúðin er við Vatnsstíg 14. Glæsilegt útsýni bæði til suðurs yfir borgina og norðurs til 
sjávar. Stæði í bílageymslu fylgir. 

 VATNSSTÍGUR 14, 127,7 m2

101 REYKJAVÍK, TIL LEIGU, 300.000 

Til leigu 62,6 fm verslunarrýni við Skólavörðustíg 22, 101 Reykjavík. Mjög gott ástand. 
Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson Lögg. fasteignasali/leigumiðlari, í síma 
824-9098, tölvupóstur hilmar@eignamidlun.is eða skrifstofa Eignamiðlunar í síma 588-9090

 SKÓLAVÖRÐUST. 22, 62,6 m2

101 REYKJAVÍK, TIL LEIGU

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN
Vönduð og sérlega björt 112,4 fermetra þriggja herbergja horníbúð á 5.hæð í nýju 
lyftuhúsi með stórum svölum, geymslu í kjallara og tveimur einkastæðum í bílakjallara. 
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, nema með flísum á baði, samkvæmt skilalýsingu. 
Íbúðin er rúmgóð og vel skipulögð, en alrými er einstaklega bjart og vistlegt. 

 þriðjudaginn 30. nóvember kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

 BORGARTÚN 28A-íbúð 503, 110 m2

105 REYKJAVÍK, 73.9 mkr.
Ólafur H. Guðgeirsson

Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN - Afhendist tilbúið til innréttinga

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

TIL LEIGU LANGTÍMALEIGA - LAUS STRAX
Eignamiðlun kynnir til sölu 99,6 fm. 2ja herb. nýja íbúð í glæsilegri byggingu við 
Tryggvagötu 13, miðbæ Reykjavíkur.
Íbúðin er með vönduðum HTH innréttingum, gólfhita, hússtjórnkerfi og suður svölum. 
Eign í algerum sérflokki.Sjón er sögu ríkari.

 TRYGGVAGATA 13, 99,6 m2

101 REYKJAVÍK, 64,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is
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Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fast-
eignasali, löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskipta-
fræði, löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Kári 
Sighvatsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 899 8815

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðinugr 
og löggiltur
fasteignasali
Sími 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Ólafur H. 
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Unnar 
Kjartansson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími. 867 0968

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Guðný Ösp 
Ragnarsdóttir
Lögfræðingur
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 665 8909

Þóra 
Birgisdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 777 2882



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Í þessu COVID-19 faraldursástandi 
eru bridgeáhugamenn duglegir að 
spila á netinu, enda liggur spila-
mennska flestra félaga landsins 
niðri. Spilamennska á „Realbridge” 
fellur mörgum vel í geð, enda eru 
spilarar með alla við spilaborðið 
í mynd á tölvuskjánum. Það 
virðist komast nær „lifandi” spila-
mennsku heldur en á BBO (Bridge 
Base Online), þó að mörgum líki 
spilamennska á BBO betur. Þann 

8. september var spilað sveita-
keppnismót í „Realbridge” með 
þátttöku 10 sveita. Sveit Frímanns 
Stefánssonar vann þar góðan 
sigur. Í þessu töluverða sviptinga-
spili spiluðu flestir þrjú grönd á NS 
hendurnar. Þau reyndust auðveld 
til vinnings, þar sem legan var 
mjög hagstæð fyrir NS. Á einu 
borðinu gerðist slys í sögnum. 
Enginn var á hættu og norður 
gjafari:

Flestir opnuðu eitt grand á norðurhöndina. Í einum 
leiknum valdi suður að stökkva í þrjá tígla (eftir pass frá 
austri), sem þýddi geimkrafa og lengd í láglitum. AV voru 
ekki vel samræddir um þessa stöðu og vestur ákvað að 
dobla til að sýna góðan tígullit. Austur hélt hins vegar 
að doblið væri úttekt með lengd í hálitum. Norður valdi 
fjögur lauf, hræddur við veikleika sinn í hjarta og austur 
sagði fjóra spaða á sjölit sinn. Suður doblaði það til út-
tektar og norður passaði það, sér til mikillar ánægju. Sá 
samningur reyndist auðvitað mjög illa og fór fimm niður 
(1100). Það var töluverður gróði því samningurinn var sak-
laus þrjú grönd á hinu borðinu í leiknum, 10 slagir. 

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
KD93
1075
Á8
ÁD108

Suður
-
ÁKG
D10742
97653

Austur
G1087642
D62
9
G2

Vestur
Á5
9843
KG653
K4

Sagnmisskilningur

Hvítur á leik

Tompa átti leik gegn Herrou í Val 
Thorens árið 1980.

1. Rf6+!  gxf6 2. Hxe8+ Dxe8 3. 
Bxf6 1-0. 
Undanúrslit Skilling Open hófust í 
gær. Þar mætast annars vegar Carl-
sen og Nepo og hins vegar So og 
Nakamura. Íslandsmót ungmenna 
(u8-u15) fer fram um helgina. 

www.skak.is:  Skilling Open.         
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VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist eitthvað nærandi. Sendið lausnar-
orðið í síðasta lagi 3. desember næstkomandi á krossgata@
fretta bladid.is merkt „28. nóvember“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Tengdadótt-
irin - Hrundar vörður, eftir 
Guðrúnu frá Lundi, frá For-
laginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Guðný H. Ragnars-
dóttir, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
S K Í Ð A S K O T F I M I

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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LÁRÉTT 
1 Molnar þó mikill sé, ef 

miklar konur herja (9) 
11 Leita að lagi fyrir lífræna 

hljóðnema, sem linar 
þeirra mein (10)

12 Það var vot gröf sem 
beið þessarar vinnu-
vélar (9)

13 Kórfólkið ku hafa þetta 
lag í hávegum (9)

14 Stúderuðu ígerð og 
iðnað (9)

15 Hví er Afturelding að 
tjá sig um enska knatt-
spyrnusambandið? (4)

16 Sagan er komin frá 
Mars, Venus, Madonnu 
og Maradona (9)

17 Hver er öruggust um að 
villast ekki? Tístu svar 
við því! (9)

18 Býr til slóða vegna skorts á 
viðhaldi (12)

25 Hinn upprétti api er aldauða 
(8)

28 Burðardýrið forðast fornan 
varg (9)

29 Kemst stillt jafn langt og 
lipur? (8)

32 Nokkur þeirra sem við 
snuðrum um eru byrjendur 
(5)

33 Þolum við myndir af klæð-
lausum bangsafrúm? (7)

34 Kveinkum okkur undan 
óumdeilanlegum ókostum 
ríkidæmis (8)

35 Sálgum sauði þessum með 
aðfinnslum okkar (7)

37 Þar sem afskipt fá sér blund 
hnígur allt í sömu átt (8)

38 Skorður úr skinni eru nokkuð 
sem Steini sterki forðast (8)

39 Reið sauð risa í harðindum 
(7)

42 Legg mína fögru steina ein-
hvern veginn í sama garð (8)

45 Borðaðir allt sem fáanlegt var 
og enginn annar vildi (8)

47 Bein fær sér blund (6)
48 Þetta er ekki leiði heldur 

þvert á móti vitræn veisla (6)
49 Orð um vog (6)
50 Ef ég upplýsi nú almættið 

um sjálft sig, hvað kallast 
það? (8)

51 Í starf Arnar þarf fólk sem 
vinnur hraðar (6) 

LÓÐRÉTT 
1 Skurðar- nefna -skata ber/

skógarafurðavinnsluver (11)
2 Um ranglæti góðra en ekki 

gildra manna (9)
3 Ráðagerð um aldur og ölgerð-

arskeið (9)
4 Elduðu þau í elduðu eldhús-

tæki? (9)
5 Fólkið er á nokkurn veginn 

sama stað og ég (8)
6 Vísa þessum titti úr landi fyrir 

stuld á bolta (8) 
7 Naut byrs á afskekktum stað 

(8)
8 Söngkona leitar ljóðs um ást 

(8)

9 Er dauði volaðra af völdum 
voða viðkvæmra bletta? (8)

10 Fann ég þá lagð loga og lagði 
í hirsluna (8)

19 Af útliti sveitamanns frá 
Hala ræð ég að hann sé í 
grænmetinu (9)

20 Baðar sólu sönginn besta/
setra dags í millum (9)

21 Fædd til að þurrka út heilan 
her, ef kvarðinn heldur (9)

22 Þekkir þú þann sem finnur 
til? (6)

23 Prímatar gefa tvo feldi (8)
24 Mömmur leita að sterkum 

strákum í uppnámi (6)
26 Bakteríusýking orsakar 

meðal annars loftfljót og 
iðramein (7)

27 Guðrún kann öðrum betur 
með galdrastafi að fara (12)

30 Hin trylltu eru hlekkjum 
svipt og heiðri öllum (7)

31 Þau hafa bætt björkum í 
furukvoðuna (10)

36 Lækka flugið og lauma sér 
inn eins og móða (8)

40 Frumútgáfa eða módel? Þar 
er efinn (6)

41 Fjöldi rekur fúinn kidda (6)
43 Suð eða suða? (5)
44 Ekki bara einhver kvensa, 

þetta er Guðbjörg! (5)
45 Siga þessum andskotum á 

þetta tröllmenni (4)
46 Fólk er ýmsu vant, til að 

mynda tannbergsmæltu 
lokhljóði (4)
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EXTRA FERSKT
Á AÐVENTUNNI

Kemur með Costco til þín...
B a r ó n s s t í g  4 ,  1 0 1  R e y k j a v í k  •  M ý r a r v e g i ,  6 0 0  A k u r e y r i

H a f n a r g a t a  5 1 - 5 5 ,  2 3 0  R e y k j a n e s b æ

SUNKIST
KLEMENTÍNUR

2,3 KG

799
KR/KASSINN

COSTCO VARAÁ COSTCO VERÐI



„Hér er sko alvöru 
stafasúpa Róbert,“ sagði 
Lísaloppa. „Þetta er 
orðarugl og við eigum 
að �nna orðin sem eru 
falin í gátunni. En við 
þurfum að passa okkur,“ 
bætti hún við íbyggin. 
„Því orðin geta líka verið 
skrifuð lóðrétt, nú eða 
á ská.“ Róbert horfði á 
orðaruglið drykklanga 
stund. „Og hvaða orð 
á ég að �nna?“ spurði 
hann vonleysislega og 
bætti við: „Þetta er bara 
hrærigrautur af stöfum?“ 
„Það eru falin níu orð 
y�r snjó í gátunni,“ sagði 
Lísaloppa. „Hvaða orð eru 

það, það eru til óteljandi 
orð y�r snjó á íslensku,“ 
sagði Róbert og var við 
það að gefast upp áður 
en þau voru einu sinni 
byrjuð að leita. „Orðin 
sem við eigum að �nna 
eru: dri�, fönn, gaddur, 
hjarn, ísskán, mjöll, ska� 
og snær“ sagði Lísaloppa. 
„En þetta eru bara átta 

orð, þú sagðir að við 
ættum að �nna níu orð?“ 
Róbert varð æ ringlaðri 
á þessu orðarugli. „Já,“ 
sagði Lísaloppa. „Það 
er eitt leyniorð og við 
þurfum að �nna hvaða 
orð það er.“ Róbert 
horfði vonleysislega á 
orðaruglið. „Allt í lagi, 
förum að leita.“

Konráð
á ferð og �ugi

og félagar
431 G N Ó V Ú A L L T É Ý F Á Ú É

A K S B R F J S U M J D S Í Í
D Ó L Ó A H I Í T E J T Á Í Í
D Ý S K Y H T Ú X P É Á U Ú S
U O S P L T A K H Y Ý V S X S
R D É Ý G U Ú R D N L A R V K
O D R Ó P Ý Ð T Ð H Á K F B Á
Y S O I G R Ú Ú F F H R F J N
É S Ó E F D Ú F J Ö E É Ó L Ó
P T N Í D T B Ý H N B N Ó Ó Y
R T Í Æ O Ú T N Ú N Ó O N Ð Ý
D O Ý K R Y R Ó Í É U L I I Í
K U B S D A G X V R Ó F Ú K G
G V Á É J M J Ö L L B N I Ý Y
Ú Ý Ó H K É H V R B R B H M P

Getur þú 

fundið þessi 

níu orð og hvert 

skyldi leyniorðið 

vera?

?
?

?
Katrínu Nönnu langar að verða fjölmiðlakona. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Listaverkið
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KRAKKAR
H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

Katrín Nanna Ólafsdóttir er 10 
ára. Henni finnst gaman að teikna 
og lesa og hlusta á tónlist og hljóð-
bækur. 

Hver er besta bókin að hennar 
dómi? Ungfrú fótbolti er uppá-
haldsbókin mín núna, ég er búin 
að lesa hana sjö sinnum. Ég hef 
líka mjög gaman af bókum Gunn-
ars Helgasonar og Orra óstöðvandi 
bókaflokknum.

Í hvaða skóla ertu og hvert er eftir-
lætisfagið þitt þar? Ég er í Álfta-
mýrarskóla og eftirlætisfögin mín 
eru samfélagsfræði, íslenska og 
stærðfræði.

En hvað gerir þú þér helst til dund-
urs heima? Ég æfi mig að dansa, 
syngja og spila á fiðlu. Ég æfi dans í 
JSB og á fiðlu í Tónskóla Sigursveins. 

Hvert er uppáhaldslagið þitt? 
Núna er það Wannabe með Spice 
Girls en uppáhaldstónlistarmaður-
inn minn er Taylor Swift. Ég fylgist 
líka alltaf vel með Eurovision.

Að allt öðru. Heldur þú upp á ein-
hverja dýrategund? Hundar og 
kettir eru uppáhaldsdýrin mín en 
ég er því miður með ofnæmi fyrir 
köttum. Af villtum dýrum er það 
gíraffi, mér finnst þeir f lottir.

Eigið þið gæludýr? Nei, en mig 
langar mikið í hund.

Hefur þú einhvern tíma farið upp 
í sveit? Já, ég hef farið í heimsókn 
í sveit.

Átt þú þér uppáhaldsstað úti á 
landi? Snæfellsnes er í uppáhaldi, 
ég fer þangað oft á hverju ári. Mig 
langar líka mikið að sjá Ásbyrgi.

En er einhver staður í útlöndum 
betri en annar í þínum augum? Ég 
fæddist í Washington DC en man 
lítið eftir þeim stað af því að ég flutti 
til Íslands þegar ég var tveggja ára. 
Bergen í Noregi þar sem afi, amma 
og frænkur mínar búa er líka æðis-
leg borg. Síðast fór ég til Rómar og á 
Amalfí-ströndina á Ítalíu og fannst 
það frábært.

Hvaða nýjan stað langar þig mest 
að skoða? Valencia á Spáni og mig 
langar líka að ferðast um Þýskaland.

Hvað langar þig að verða þegar þú 
verður stór? Fjölmiðlakona, helst í 
sjónvarpi og útvarpi.

Búin að lesa
Ungfrú fótbolta 

sjö sinnum

 Hún Gebriele Maja Kaubryte sendi okkur þessa mynd sem heitir einfaldlega Fjölskyldan mín.

Ég fæddist í Wash-
ington DC en man 

lítið eftir þeim stað af því að 
ég flutti til Íslands þegar ég 
var tveggja ára.

Lausn á gátunni

 Níunda orðið sem vantar er harðfenni?



Jólaboð Evu
Eva Laufey býður áhorfendum heim í glæsilegt jólaboð og sýnir okkur hvernig hægt er að galdra 
fram sannkallaða hátíðarrétti.

SUNNUDAG 19:05

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is 



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Suðvestan 10-18 í dag, hvassast NV-til, en annars hægari vindar og lægir 
heldur um kvöldið. Skýjað með köflum og dálítil él S- og V-lands, en hægari 
með kvöldinu og bætir jafnframt í úrkomu SV-lands. Hiti nálægt frostmarki.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Það var einu sinni pabbi 
sem ætlaði að lesa mjög 

pólitískt og fræðandi ævintýri 
        fyrir háttatímann!

Ævintýrið var húmorsnautt 
og framvindan svo 

drepleiðinleg að pabbinn 
fékk sting fyrir hjartað!

Skyndilega 
sprakk á 
örygginu 

hjá honum! 

Farðu 
bara 

rólega 
fram hjá!

Ég þarf að fara! 
Nei, í alvöru! 
Síminn minn 

er að...

GAH!

 NEEEEEEI!
BLÍP!

Sönn táningsangist er að eyða 
síðustu hleðslunni á símanum 

í mömmu þína.

Sorglegt.

Fyrst við megum 
ekki fá hund, megum 
við fá þrjá hamstra í 

staðinn?

Jæja...? Gleymdu því. Ég heyrði 
hana ekki 

segja neitt.

Hún hreyfði ekki 
munninn, en 

andlitið öskraði 
„nei“.

POFF!

Sigurbjörg Þrastardóttir skrifar  
hér um tilraunir manneskjunnar til  
að svífa og nagandi vitneskjuna um 
þyngdaraflið sem sigrar alltaf.  

„Yndislegar sögur“
HRAFNHILDUR GOODREADS 

„Sögurnar eru algjört konfekt –  
gaman að lesa þær eina  
og eina, aftur og aftur“ 

TATJANA LATINOVIC
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SKRÁÐU ÞIG Á 
PÓSTLISTANN
Fáðu blað dagsins 
sent rafrænt
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Allt þetta fyrir 

*Miðað við eitt stykki/pakka af hverju. 500 g af hamborgar-
hrygg, 400 g af purusteik og 500 g af kalkúnabringu.

2650
kr. á mann

*

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Fyrir 8 manns
Matseðill
Karrýsíld, 255 g      399 kr. stk.
Marineruð síld, 255 g    399 kr. stk.
Rúgbrauð, 270 g      239 kr. pk. 
Grafinn lax sneiddur, 200 g  1099 kr. pk.
Graflaxsósa, 190 ml    319 kr. stk. 
 
Jólapate innbakað, 200 g  1199 kr. stk.
Jarðarberjasósa, 100 g   849 kr. stk.
Reykt andabringa, 230 g    2599 kr. stk.
Rauðlaukssulta, 180 g    899 kr. stk.

Hamb.hryggur sneiðar, 500 g 1499 kr. pk.
Waldorf salat, 500 g    1090 kr. pk.
Heimagert rauðkál, 250 g  599 kr. pk.

Kalkúnabringa elduð, 500 g  2700 kr. stk.
Kalkúnasósa m. salvíu, 500 g 1399 kr. stk.

Heit purusteik, 400 g    1998 kr. stk.
Rauðvínssósa, 500 ml    1399 kr. stk.
Lifrarkæfa m. beikoni, 370 g 1359 kr. stk.
Lúxus laufabrauð, 130 g   1159 kr. pk.

Nánar á 
kronan.is/

jolahladbord



Snerting eftir Ólaf Jóhann 
Ólafsson hefur fengið 
mikið lof gagnrýnenda 
enda ótvírætt ein af hans 
bestu bókum. Aðalper-
sónan er hinn 75 ára gamli 

Kristófer sem lokar veitingastað 
sínum í Reykjavík og heldur í ferða-
lag. Sögusviðið er Ísland, Bretland 
og Japan.

Í viðtölum á liðnum árum hefur 
Ólafur Jóhann talað um að yfirleitt 
leggi hann skáldsögur sínar í salt í 
nokkurn tíma og komi svo að þeim 
aftur og fínpússi. Hann er spurður 
hvort hann hafi haft þennan hátt 
á við vinnslu Snertingar. „Það var 
lítið salt,“ segir hann. „Ég byrjaði að 
skrifa bókina í mars á þessu ári og 
ætlaði mér ekki að klára hana. Ég 
ætlaði aðallega að hafa ofan af fyrir 
mér í kófinu og var því ekki að kepp-
ast við. Ég skrifaði hvern einasta dag 
og svo kláraðist hún í ágúst. Þá lagði 
ég hana frá mér í þrjár vikur og kom 
svo aftur að henni og þurfti mjög 
lítið að gera. Það kom mér á óvart 
að hún skyldi nokkurn veginn verða 
eins og hún er strax í fyrstu tilraun.

Ég var búinn að hugsa um þætti 

úr henni mjög lengi og það hvernig 
ætti að koma þeim heim og saman. 
Ég var með bygginguna í hausnum 
og vildi nota ferðalagið til að leiða 
söguna þó Kristófer sé með ýmis-
legt í huganum á leiðinni og flakkar 
svolítið í tíma.

Eina skiptið sem ég þurfti að 
nema staðar meðan ég var að skrifa 
og henda einhverjum blaðsíðum var 
þegar Kristófer er lentur í London. 
Þá lét ég hann fá kompaní í hálfgerð-
um útúrdúr. Svo fannst mér það ekki 
virka, vissi að hann yrði að vera einn 
á þessari ferð. Þá henti ég því sem ég 
hafði skrifað og spólaði til baka.“

Áhrif kjarnorkusprengju
Spurður hvort hann hafi langað 
til að skrifa ástarsögu segir Ólafur 
Jóhann: „Einhver sagði að allar 
sögur væru ástarsögur – en ef svo 
er þá eru þær mismiklar ástarsögur. 
Mig langaði að skrifa svona sögu. 
Japanssagan er kjarninn. Það eru 
þrjátíu ár síðan samstarfsmaður 
minn, eftir kvöldverð í Japan, sagði 
mér fjölskyldusögu sína eftir að við 
höfðum drukkið sake og japanskt 
viskí, hann meir en ég, annars hefði 
ég kannski ekki munað söguna. 
Þetta var saga foreldra hans sem 
voru frá Hiroshima og þau áhrif 
sem kjarnorkusprengjan hafði á þá 

ÉG VILDI AÐ ÞAÐ 
SÆIST STRAX AÐ 

ÞETTA VÆRI SAMVISKUSAMUR 
MAÐUR SEM VILDI GERA VEL OG 
VILDI ÖLLUM VEL.

Snúningshjól með bremsum

 Ryðfrír stálvaskur með snertilausri virkni

Sápuskammtari

Handþurrkuskammtari

Hurð með lás

Fótstig fyrir vatn

20 lítra tankur fyrir hreint vatn

20 lítra tankur fyrir a�allsvatn

Staðalbúnaður:

Hafið samband fyrir frekari upplýsingar
vaska@vaska.is | sími 843-9333 | þú finnur VASKA líka á Facebook

Nánari lýsing:
Hæð: 150 cm
Breidd: 79 cm
Dýpt: 49 cm
Hæð vasks: 90 cm
Þyngd: 36 kg (einungis stöðin)
Litur: Svartur | RAL 9005

Black Friday

40%
afslá�ur

þe�a vikuna

Er fyrirtækið þi� með a�t á hreinu?
VASKA er með lausnina fyrir fyrirtæki sem vilja hafa heilbrigða umgengni og snyrtime�sku í fyrirrúmi.

Mig langaði að 
skrifa svona sögu
Snerting er ný skáldsaga eftir Ólaf Jó-
hann Ólafsson. Angurvær ástarsaga um 
ferðalag gamals manns. Fjölskyldusaga 
samstarfsmanns varð kveikja að sög-
unni. Vissi strax hvaða tón hann vildi slá. 

Ég er að skrifa um kærleikann með öllum sínum flækjum, segir Ólafur Jóhann. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

sem lifðu af. Þetta var maður sem ég 
hafði unnið með í nokkur ár og átti 
eftir að vinna með í fjölda ára. Hann 
minntist aldrei aftur á þetta.

Mig langaði líka til að skrifa bók 
um mann sem var að ljúka starfs-
ævinni og hann þurfti helst að hafa 
verið að reka veitingastað. Svo hef ég 
alltaf verið mjög hrifinn af þessum 
tíma, sjöunda áratugnum í Englandi. 
Bróðir minn Jón lærði í Liverpool 
og þegar ég var strákur var hann að 
koma heim með Bítlaplöturnar.“

Orti hækur
Hluti bókarinnar gerist á COVID-
tímum. „Þetta er ekki bók um 
COVID. Ég nota COVID-ástandið til 
að hrinda ákveðinni sögu af stað og 
það er óvissan sem styður við ferða-
lagið, bæði hið raunverulega ferða-
lag og ferðalagið í hausnum á aðal-
persónunni,“ segir Ólafur Jóhann.

Nokkrar hækur er í bókinni sem 
Ólafur Jóhann orti sjálfur. „Strax 
sem strákur fór ég að lesa japanskan 
kveðskap og hafði og hef afskaplega 
gaman af hækum og tönkum. Þegar 
ég fór í háskóla og lærði eðlisfræði og 
stærðfræði tók ég kúrsa í japanskri 
ljóðlist, japanskri list og bókmennt-
um mér til skemmtunar. Mér datt í 
hug að láta aðalpersónuna kveðast á 
við Japana, þeir tala hver við annan 
á þennan hátt.“

Stíllinn var frumskilyrði
Sagan er einstaklega fallega skrifuð, 
stíllinn er beinlínis seiðandi. „Ég 
vissi nákvæmlega hvaða tón ég 
vildi slá. Hann varð að harmónera 
við sögu þessa fólks og varð að vera 
angurvær og lágstemmdur. Stíllinn 
var eiginleg frumskilyrði þess að 
ég myndi halda áfram. Ég ákvað að 

prófa að skrifa fyrsta kaflann og þar 
snerist allt um það hvort ég myndi 
ná þessum tóni sem ég vildi reyna að 
halda í gegnum söguna. Það tókst.

Sögumaður varð að birtast strax 
á þann hátt sem ég vildi og síðan 
verður hann flóknari eftir því sem 
á líður og fer sjálfur að tala um það 
hvað hefði betur mátt fara í hans 
eigin lífi og framkomu. Ég vildi að 
það sæist strax að þetta væri sam-
viskusamur maður sem vildi gera vel 
og vildi öllum vel. Þannig mönnum 
er kannski enn verr við það þegar 
þeim finnst þeim ekki hafa tekist 
það að öllu leyti.“

Allir eru óvinurinn
Spurður hvort hann hafi á ein-
hverjum tímapunkti verið smeykur 
við að skrifa ástarsögu um sanna ást 
segir Ólafur Jóhann: „Nei, mig lang-
aði til þess. Þetta eru tímar þegar 
allir eru óvinurinn vegna þess að 
veiran býr í fólkinu og maður fær 
hana með því að nálgast fólk og má 
ekki faðma það. Það er skrýtið að 
geta ekki komið við fólk, geta ekki 
snert það, geta ekki verið nálægt því 
og geta ekki blandað geði. Mig lang-
aði til að skapa mótvægi og segja: 
Þetta er tímabundið ástand, þetta á 
ekki að vera svona.

Ég er að skrifa um kærleikann 
með öllum sínum flækjum og hlið-
arsporum og öllu því sem getur gerst 
á þeirri vegferð.“
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Launfyndin og margræð saga um  
það þegar hversdagurinn fer á hvolf 
eftir Jónas Reyni Gunnarsson

„Bókina er erfitt að leggja frá sér ...“  

R A G N H I L D U R  Þ R A S T A R D Ó T T I R  
 M O R G U N B L A Ð I Ð

„Þetta er bók sem ég ætla  
að lesa aftur.“  

A N N A  M A R G R É T  Ó L A F S D Ó T T I R   
S K Ú F F U S K Á L D  H L A Ð V A R P 

R E B E K K A  S I F  S T E F Á N S D Ó T T I R   
L E S T R A R K L E F I N N

Innbundin Rafbók Hljóðbók
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Andstæðurnar ljós og myrkur 
takast á í nýjasta skáldverki 
Auðar Övu Ólafsdóttur, 

Dýralífi. Um er að ræða sjöundu 
skáldsögu rithöfundarins sem 
hefur skapað sér 
sess sem einn 
þek ktasti höf-
undur landsins. 
Bók hennar Ör 
h l a u t  m e ð a l 
annars Íslensku 
b ó k m e n n t a -
verðlaunin og 
hafa verk henn-
ar verið þýdd 
á fjölda tungu-
mála. Í Dýra-
lífi kveður á vissan hátt við annan 
tón en í síðustu bók Auðar, Ungfrú 
Íslandi, sem sagði frá skáldkonunni 
Heklu um miðja síðustu öld. Í Dýra-
lífi hefur Auður Ava fært sig inn í 
nútímann á ný, í skáldsögu sem full 
er af einkennismerkjum hennar en 
býður upp á töluvert rólegri fram-
vindu en síðasta skáldsaga rithöf-
undarins.

Sögulína Dýralífs kúrir á bak við 
sótsvart vetrarmyrkrið en er á sama 
tíma umvafin ljósinu sem fylgir 
starfi söguhetjunnar, sem er ljós-
móðir á Landspítalanum. Eins og 
gjarnan þegar kemur að persónu-
sköpun Auðar Övu er höfuðpersón-
an einfari sem tiplar hægt í gegnum 
tilveruna. Söguhetjan Dýja, sem 
jafnframt er sögumaður verksins, 
er einstæðingur um fertugt, komin 
af ljósmæðrum í kvenlegg. Dýja er 
búsett í lítilli íbúð á Ljósvallagötu í 
gamla Vesturbænum sem hún erfði 
eftir ömmusystur sína, nöfnu og 
starfssystur. Þegar sagan hefst eru 
nokkur ár frá því frænkan kvaddi 
þennan heim, en Dýja hefur enn 
ekki haft fyrir því að hreinsa til í 
íbúðinni sem enn er full af leifum 
jarðneskrar tilvistar frænkunn-
ar. Í búslóð frænkunnar er meðal 
annars að finna haug af handritum 
þar sem hún veltir fyrir sér tilgangi 
mannskepnunnar á þessari jörðu.

Það má segja að frásögn Dýra-
lífs sé fremur keyrð áfram af ljóð-
rænum lýsingum á hversdeginum 
og töfrum tilverunnar fremur en 
söguþræðinum sjálfum. Dauði og 
fæðingin, upphaf og endir manns-
ins er kannski það háfleygasta sem 
skáld getur tekið sér fyrir hendur, 
en Auði Övu tekst að takast á við 
þessi háfleygu málefni á fábrotinn, 
hversdagslegan máta þannig að 
lesturinn verður hvorki klisju-
kenndur né leiðigjarn. Þá eru, eins 
og gjarnan hjá höfundi, lýsingar á 
hversdagslegu umhverfi, heimilum, 
fólki og matreiðslu ráðandi og áföll 
kúra fremur undir yfirborðinu en 
að trana sér fram í sögulínunni.

Helsti gallinn í verkum Auðar Övu 
er líklega einsleitnin í persónusköp-
un, því þrátt fyrir mögulega litríkar 
persónur þá eiga þær til að hjóma 
allar eins og sérvitringar. Það er 
margt að finna í Dýralífi en það eru 
frekar orðin fremur en persónurnar 
sem skilja eitthvað eftir. Dýralíf er 
ekkert léttmeti, þar sem hún tekst á 
við stórar spurningar um tilgang lífs-
ins og veru mannsins á jörðinni. En 
um leið og lesandi sættir sig við það 
að framvinda verksins er lágstemmd 
og hættir að bíða eftir því að sögu-
línan verði keyrð áfram af bráðum 
atburðum getur hann notið þess að 
leyfa textanum að flæða áfram.
Bryndís Silja Pálmadóttir

NIÐURSTAÐA: 
Ekki eftirminnilegasta Auður 
Ava en falleg frásögn um tilgang 
mannsins í ljósi og myrkri og full 
af einkennismerkjum Auðar.

Hógvær frásögn af 
tilgangi mannsins
BÆKUR

Dýralíf 

Auður Ava Ólafsdóttir

Útgefandi:  Benedikt bókaútgáfa
Blaðsíðufjöldi: 205

Seinni hluti Bölvunar múmí-
unnar eftir Ármann Jakobs-
son verður til umfjöllunar 

á Fjölskyldustund Menningar-
húsanna í Kópavogi í dag, 
laugardaginn 28. nóvember, kl. 
13. Ármann les úr bók sinni og 
ræðir við Guðrúnu Láru Péturs-
dóttur bókmenntafræðing.

Viðburðurinn er sendur út á 
Facebook-síðum Menningar-
húsanna í Kópavogi og Bóka-
safns Kópavogs og verður einnig 
aðgengilegur eftir að útsend-
ingu lýkur.

Ármann ræðir um múmíuna

Ármann Jakobsson rithöfundur.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Atli Örvarsson er tilnefndur 
til Grammy-verðlauna ásamt 
félögum sínum fyrir tónlist í 

kvikmyndinni Eurovision Song Con-
test – The Story of Fire and Saga. Gagn-
rýnendur voru mishrifnir af myndinni 
en lögin Jaja Ding Dong og Husavik 
slógu víða í gegn.

Tónskáldið Hildur Guðnadóttir er 
einnig tilnefnd til Grammy-verðlauna 
fyrir The Joker og Sinfóníuhljómsveitin 
og stjórnandinn Daníel Bjarnason eru 
tilnefnd fyrir plötuna Concurrence.

Þessi virtu og eftirsóttu verðlaun 
verða afhent í janúar.

Atli tilnefndur til Grammy

Atli Örvarsson tónskáld. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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TÓNLIST

Tónlistarhátíð Rásar 1

Verk eftir Hauk Þór Harðarson, 
Högna Egilsson, Veronique Vöku 
og Sóleyju Stefánsdóttur.
Norðurljós í Hörpu í beinni út-
sendingu. Miðvikudaginn  
25.  nóvember

arionbanki.is

Í ljósi aðstæðna og tímabundinna lokana á útibúum býður Arion banki 
eldri borgurum hraðþjónustu í þjónustuverinu í síma 444 7000.
 
Með því að velja 4 þegar hringt er í þjónustuverið fá eldri borgarar forgang 
að þjónusturáðgjöfum sem aðstoða við hvaðeina sem snýr að bankaþjónustu.

Við tökumst á við þetta saman

Aukin þjónusta 
við eldri borgara

Í den töpuðu vitaverðir oft 
glórunni. Einmanaleikanum 
sem óhjákvæmilega fylgdi 
starfinu var kennt um það. 
Síðar kom sannleikurinn 
í ljós. Fyrir tíma rafmagns 

var ljóskastarinn trekktur upp 
eins og í klukku, og til að auðvelda 
snúninginn og fækka upptrekking
unum var kastarinn látinn f ljóta í 
kvikasilfri. Hreinsa þurfti kvika
silfrið með reglulegu millibili, og 
við það andaði vitavörðurinn að sér 
eiturgufum, sem gerðu hann brjál
aðan. Þessi staðreynd var Sóleyju 
Stefánsdóttur innblástur að verki 
sem flutt var á tónlistarhátíð Rásar 
1 á miðvikudagskvöldið í beinni 
útsendingu. Tónleikarnir fóru fram 
í Norðurljósasalnum í Hörpu og 
Elektra Ensemble lék.

Hljóðræn hryllingsmynd
Um var að ræða eins konar hljóð
ræna hryllingsmynd um ofskynj
anir vitavarðarins. Á píanó spilaði 
Ástríður Alda Sigurðardóttir og hún 
táknaði vitavörðinn. Hinir hljóð
færaleikararnir stóðu fyrir ljósið í 
vitanum. Það voru þær Emilía Rós 
Sigfúsdóttir á f lautu, Helga Björg 
Arnardóttir á klarínettu, Helga Þóra 

Björgvinsdóttir á fiðlu og Margrét 
Árnadóttir á selló. Þær voru með 
allt á hreinu. Einmanalegir tónar 
píanósins sköpuðu óhugnanlega 
stemningu og í ómstríðum samleik 
hinna hljóðfæraleikaranna brá fyrir 
ýmiss konar furðum. Margt býr í 
þokunni! Sívaxandi undiraldan 
skapaði sterkt andrúmsloft; þetta 
var frábært verk.

Anna Þorvaldsdóttir var list
rænn stjórnandi hátíðarinnar, og 

hún fór þá sniðugu leið að velja tvo 
tónsmiði sem alla jafna eru þekkt
ari í heimi dægurtónlistar, og svo 
tvö tónskáld á jaðrinum. Heildar
myndin var reglulega áhugaverð í 
fjölbreytileika sínum.

Haukur Þór Harðarson var ekki 
með neinar málamiðlanir. Efni
viðurinn hans var brot úr verki eftir 
Max Richter, þekkt kvikmyndatón
skáld. Smátt og smátt var tálgað úr 
brotinu þar til eiginlega ekkert var 

eftir, eins og sandkastali á strönd
inni sem leysist upp í öldunum. 
Tónlistin var mjög afstrakt og ólag
ræn, leitandi að fókus sem aldrei 
kom. Þema hátíðarinnar var hug
leiðingar um tímann, og þarna var 
sterk mynd af tímanum, sem engu 
eirir.

Tjáningarríkt, þjáningarríkt
Tónsmíð eftir Högna Egilsson var 
allt öðruvísi, fantasía í fimm þátt

um sem greinilega voru innblásnir 
af átökum. Þeir voru mjög tjáning
arríkir, og kannski þjáningarríkir 
í leiðinni. Tónmálið var klassískt, 
lagrænt og tónalt, en ekki fyrir
sjáanlegt, hvað þá klisja. Verkið var 
haganlega skrifað fyrir raddirnar 
fimm, mismunandi litir samsvör
uðu sér vel; útkoman var sársauka
full og tregablandin, en ávallt falleg.

Verk eftir Veronique Vöku var 
líka áhrifamikið. Yrkisefni hennar 
var fjórði kaf linn í Sveitasinfóníu 
Beethovens, sem er lýsing á stormi. 
Tónlist Veronique var þó alls ekki 
óróleg, þvert á móti. Að sögn var 
hún að leita að kyrrðinni á milli 
vindhviðanna. Tónmálið var sér
lega ómstrítt en smám saman 
öðlaðist það tærleika sem skapaði 
stemningu friðar og helgi. Það var 
magnað.  Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Áhugaverðir tón-
leikar með spennandi tónlist og 
glæsilegum hljóðfæraleik.

Margt býr í þokunni

Verk eftir Högna Egilsson var á dagskrá tónlistarhátíðar Rásar 1 sem haldnir voru í Hörpu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÍVAXANDI UNDIR-
ALDAN SKAPAÐI 

STERKT ANDRÚMSLOFT; ÞETTA 
VAR FRÁBÆRT VERK.
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4.759 kr.

Gata mæðranna
Kristín Marja Baldursdóttir 
er þekkt fyrir magnaðar 
og grípandi skáldsögur 
sínar þar sem margt býr undir 
yfirborðinu. Með hárbeittum 
húmor og djúpu innsæi skapar 
hún ógleymanlegar persónur 
og áhrifaríkar örlaga sögur 
sem heilla lesendur heima og 
erlendis.

3.399 kr.

4.689 kr.

1.359 kr.

Hetja
Hetja er æsispennandi saga 
um vináttu stúlku og hryssu 
og baráttu þeirra fyrir að finna 
hvor aðra aftur.
Hetja og Björg eru bestu 
vinkonur og vilja helst alltaf 
vera saman. Þess vegna 
verður Hetja skelfingu lostin 
þegar svarta hyldýpið flytur 
hana á brott.

Spænska veikin
Spænska veikin var mann-
skæðasta farsótt sögunnar og 
barst hingað til lands í miðju 
Kötlugosi á einu viðburða-
ríkasta ári tuttugustu aldar, 
1918. Hundruð Íslendinga féllu 
í valinn á örfáum vikum, aðal-
lega ungt fólk í blóma lífsins 
og fleiri konur en karlar. Mörg 
börn misstu foreldri. 

Lára lærir að lesa
Hin lífsglaða Lára hefur 
sérstaklega gaman af að 
læra eitthvað nýtt. Bangsinn 
Ljónsi fylgir henni hvert fótmál 
og saman spreyta þau sig á 
ýmsum verkefnum.

4.759 kr. 4.759 kr.

Hansdætur
Hansdætur er áhrifamikil 
örlagasaga úr íslenskum 
veruleika. Við sögu koma 
harðgerðar konur, viðkvæmar 
sálir, andans menn, óreiðufólk 
af ýmsu tagi, draumar og þrár, 
sorgir og sigrar.

Yfir bænum heima
Kristín Steinsdóttir hefur 
einstakt lag á að skapa 
trúverðugar og skemmtilegar 
sögupersónur og skrifar af 
hlýju og næmni um örlög 
þeirra og daglegt líf. Kristín 
er geysivinsæll verðlauna-
höfundur og bækur hennar 
hafa hlotið mikið lof heima og 
erlendis.

Lægra verð – léttari innkaup

ÞÚ FINNUR JÓLABÓKINA ÞÍNA Í NETTÓ!

4.689 kr.

Þagnarmúr
Arnaldur Indriðason hefur um 
langt árabil verið vinsælasti 
höfundur landsins og nýtur 
hylli langt út fyrir landstein-
ana. Bækur hans eru nú 
orðnar tuttugu og fjórar 
talsins. Þær hafa verið þýddar 
á yfir fjörutíu tungumál, selst í 
tugmilljónum eintaka og hafa 
fært höfundinum ótal verðlaun 
og viðurkenningar.

4.759 kr. 4.759 kr.

Blóðrauður sjór
Lilja Sigurðardóttir hefur 
skrifað skáldsögur, leikrit 
og sjónvarpsþáttahandrit. 
Glæpasögur hennar hafa notið 
mikilla vinsælda og verið verð-
launaðar heima og erlendis; 
Gildran var tilnefnd til breska 
Gullrýtingsins og fyrir Búrið og 
Svik hlaut hún Blóðdropann 
og tilnefningu til norræna 
Glerlykilsins tvö ár í röð.

Dauði skógar
Dauði skógar er launfyndin og 
margræð saga um það þegar 
hversdagurinn fer á hvolf og 
dauðinn ber að dyrum. Fyrri 
skáldsögur Jónasar Reynis 
Gunnarssonar, Millilending 
og Krossfiskar, vöktu mikla 
athygli og var sú fyrri tilnefnd 
til Menningarverðlauna DV. 

3.399 kr.

Þín eigin undirdjúp
Ævar Þór Benediktsson er 
margverðlaunaður höfundur. 
Hann hefur hlotið Bókaverð-
laun barnanna og Bóksala-
verðlaunin, verið tilnefndur til 
Íslensku bókmenntaverðlaun-
anna og Barnabókaverðlauna 
Reykjavíkur og valinn einn af 
bestu yngri barnabókahöf-
undum Evrópu og í hóp fram-
úrskarandi ungra Íslendinga.
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7.199 kr
 

 

4.699 kr
 

 

4.399 kr
 

 

3.599 kr
 

 

4.999 kr
 

 

4.999 kr
 

 

3.599 kr
 

 

4.999 kr
 

 

3.599 kr
 

 

4.999 kr
 

 

4.799 kr
 

 

5.199 kr
 

 

4.699 kr
 

 

4.699 kr
 

 

3.499 kr
 

 

4.999 kr
 

SumacHerra Hnetusmjör - Hingað til Berskjaldaður

Framkoma Blóðberg Barnaræninginn Þín eigin undirdjúp Hetja Hansdætur Truflunin Yfir bænum heima

Vigdís Jack

Snerting
Þagnarmúr

Gata mæðranna

Herra Bóbó, Amelía og ættbrókin

Jólabækur í miklu úrvali
1. sæti 

á bóksölulista 
Hagkaups

2. sæti 
á bóksölulista 

Hagkaups

Bækurnar fást í netverslun Hagkaups.
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7.199 kr
 

 

4.699 kr
 

 

4.399 kr
 

 

3.599 kr
 

 

4.999 kr
 

 

4.999 kr
 

 

3.599 kr
 

 

4.999 kr
 

 

3.599 kr
 

 

4.999 kr
 

 

4.799 kr
 

 

5.199 kr
 

 

4.699 kr
 

 

4.699 kr
 

 

3.499 kr
 

 

4.999 kr
 

SumacHerra Hnetusmjör - Hingað til Berskjaldaður

Framkoma Blóðberg Barnaræninginn Þín eigin undirdjúp Hetja Hansdætur Truflunin Yfir bænum heima

Vigdís Jack

Snerting
Þagnarmúr

Gata mæðranna

Herra Bóbó, Amelía og ættbrókin

Jólabækur í miklu úrvali
1. sæti 

á bóksölulista 
Hagkaups

2. sæti 
á bóksölulista 

Hagkaups

Bækurnar fást í netverslun Hagkaups.
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4.999 kr
 

 

4.999 kr
 

 

4.999 kr
 

 

4.999 kr
 

 

4.299 kr
 

 

4.799 kr
 

 

4.799 kr
 

 

4.799 kr
 

 

9.999 kr
 

 

3.599 kr
 

 

3.599 kr
 

 

3.499 kr
 

 

4.399 kr
 

 

2.099 kr
 

 

4.899 kr
 

 

3.299 kr
 

 

2.599 kr
 

Bækurnar fást í netverslun Hagkaups.

Blóðrauður sjór
Dýralíf

EldarnirSpænska veikin

Undir yggdrasil Iðunn og afi pönk Nærbuxnavélmennið Brásól Brella Gurra Grís - Ding Dong Ljóð 2010 - 2015 Jólasyrpa 2020 Björgunarsveitin mín Ísskrímslið

Svo týnist hjartaslóð

Bubbi Morthens - ferillinn í fjörutíu ár
Fjarvera þín er myrkur

Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin
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4.999 kr
 

 

4.999 kr
 

 

4.999 kr
 

 

4.999 kr
 

 

4.299 kr
 

 

4.799 kr
 

 

4.799 kr
 

 

4.799 kr
 

 

9.999 kr
 

 

3.599 kr
 

 

3.599 kr
 

 

3.499 kr
 

 

4.399 kr
 

 

2.099 kr
 

 

4.899 kr
 

 

3.299 kr
 

 

2.599 kr
 

Bækurnar fást í netverslun Hagkaups.

Blóðrauður sjór
Dýralíf

EldarnirSpænska veikin

Undir yggdrasil Iðunn og afi pönk Nærbuxnavélmennið Brásól Brella Gurra Grís - Ding Dong Ljóð 2010 - 2015 Jólasyrpa 2020 Björgunarsveitin mín Ísskrímslið

Svo týnist hjartaslóð

Bubbi Morthens - ferillinn í fjörutíu ár
Fjarvera þín er myrkur

Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin



ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Laugardagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Strumparnir
08.20 Ævintýraferðin
08.30 Billi Blikk
08.45 Tappi mús
08.50 Latibær
09.00 Leikfélag Esóps
09.10 Angelo ræður
09.20 Heiða
09.40 Blíða og Blær
10.05 Zigby
10.15 Skoppa og Skrítla
10.25 Mæja býfluga
10.35 Mia og ég
11.00 Latibær
11.25 Ella Bella Bingó
11.30 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
13.25 Bold and the Beautiful
14.10 Shark Tank
14.55 Modern Family
15.15 Um land allt
15.50 Jamie’s Italian Christmas
16.35 Jamie’s Quick and Easy 
Food
17.05 Föstudagskvöld með 
Gumma Ben og Sóla
17.50 Friends
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.53 Lottó
18.55 Kviss
19.35 A Christmas to Rembember
21.05 Jojo Rabbit
22.50 Blood Money
00.10 Her
02.10 Breakable You

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Goldbergs 
21.05 Simpson-fjölskyldan 
21.35 Bob’s Burgers 
22.00 Mrs. Fletcher
22.25 Room 104
22.50 Suits
23.35 Friends
23.55 Friends
00.20 The Goldbergs 

11.00 Jumanji
12.45 Wonder
14.35 Date Night
16.00 Jumanji
17.40 Wonder
20.00 Date Night
21.00 Godzilla. King of the Mon-
sters
23.05 The Kitchen
00.45 Kate Plays Christine
02.35 Godzilla. King of the Mon-
sters

06.55 LET Tour 2020  Útsending 
frá Andalucia Costa del Sol Open.
10.00 European Tour 2020  Bein 
útsending frá Alfred Dunhill 
Championship.
14.35 PGA Highlights 2020
15.30 LPGA Tour 2020  Útsending 
frá Pelican Women’s Champions-
hip.
18.30 LET Tour 2020  Útsending 
frá Andalucia Costa del Sol Open.
21.30 PGA Tour 2020  Útsending 
frá The RSM Classic.

06.00 Síminn + Spotify
09.50 The Block 
11.00 The Block 
12.30 Dr. Phil
13.15 Dr. Phil 
14.30 Man. City - Burnley  Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Kevin (Probably) Saves The 
World 
18.20 This Is Us
19.05 American Housewife 
19.30 A.P. BIO 
20.00 Það er komin Helgi 
21.30 Bridesmaids
23.35 Miss You Already
01.25 Kalifornia  Blaðamaðurinn 
Brian Kessler, sem er að rannsaka 
raðmorðingja, og kærasta hans, 
ljósmyndarinn Carrie, fara í ferð 
þvert yfir Bandaríkin og þræða 
staðina þar sem morð hafa verið 
framin. 
03.25 Síminn + Spotify

06.55 Inter - Real Madrid
08.35 Liverpool - Atalanta
10.15 Meistaradeildarmörkin
10.40 Real Valladolid - Levante
12.25 Reading - Bristol City  Bein 
útsending.
15.05 Valencia - Atlético Madrid 
 Bein útsending.
17.20 Huesca - Sevilla  Bein út-
sending.
19.50 Real Madrid - Alavés  Bein 
útsending.
21.55 Elche - Cádiz
23.35 Sassuolo - Inter Milan

09.00 Detroit Lions - Houston 
Texans
11.30 Dallas Cowboys - Washing-
ton Football Team
14.00 Pittsburgh Steelers - Balti-
more Ravens
16.30 NFL Gameday  Hápunktarnir 
í NFL deildinni.
16.55 Léttir sprettir 2
17.10 Léttir sprettir 2
17.30 KF Nörd
18.20 Evrópudeildarmörkin 
19.10 Dominos Körfuboltakvöld
20.10 Molde - Arsenal
21.50 Tottenham - Ludogorets
23.30 Annáll 2019. Körfubolti 
karla og kvenna  Heimildarþáttur í 
umsjón Kjartans Atla Kjartansson-
ar þar sem farið er yfir körfubolta 
karla og kvenna árið 2019.

RÚV RÁS EITT

06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta
08.00 Morgunfréttir
08.05 Hraustir sveinar og 
horskar meyjar  Hvað gerist 
þegar hópur anarkista tekur yfir 
íþróttafélag?
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Íslenska mannflóran II 
 Rasismi snertir okkur öll
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Með gat í hjartanu í laginu 
eins og Guð  Eftirmáli
15.00 Flakk
16.00Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur  Orð um 
ljóð og bestu skáldsöguna á 
ensku árið 2020
17.00 Beethoven. Byltingar-
maður tónlistarinnar  Átök og 
óvissa (1813-1818)
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53Dánarfregnir
19.00SveifludansarJoe Turner, 
Kvintett Horace Silver, Sonny 
Rollins og Sonny Clarke
20.45Fólk og fræðiStaða skvísu-
bókmennta
21.15Bók vikunnarKærastinn 
er rjóður
22.00Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Heimskviður
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Bókahornið (e)  Bókahornið 
fjallar um bækur af öllu tagi, 
gamlar og nýjar, með viðtölum við 
skapandi fólk.
20.30 Atvinnulífið (e)  Sigurður K. 
Kolbeinsson heimsækir íslensk 
fyrirtæki og kynnir sér starfsemi 
þeirra. Fjölbreyttir og fróðlegir 
þættir sem endurspegla þá grósku 
sem er í íslensku atvinnulífi og 
fyrirtækjarekstri.
21.00 Sir Arnar Gauti (e)  Arnar 
Gauti snýr aftur á skjáinn með 
umfangsmikinn lífsstílsþátt 
sem tekur saman allt sem snýr 
að heimilum, hönnun, innlitum, 
matar- og veitingahúsamenningu, 
arkitektúr og margt, margt fleira.
21.30 Saga og samfélag (e)  Saga og 
samfélag er þáttur þar sem mál-
efni líðandi stundar verða rædd 
í sögulegu samhengi og vikið að 
nýjustu rannsóknum fræðimanna 
á margvíslegum sviðum.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Tölukubbar 
07.21 Kátur 
07.33 Eðlukrúttin 
07.44 Bubbi byggir 
07.55 Lestrarhvutti 
08.02 Grettir 
08.13 Hið mikla Bé 
08.36 Rán og Sævar 
08.47 Stuðboltarnir 
08.58 Hvolpasveitin 
09.09 Músahús Mikka 
09.21 Stundin okkar  
09.45 Húllumhæ 
10.00 Herra Bean 
10.10 Menning í mótun 
11.05 Kappsmál 
12.00 Vikan með Gísla Marteini 
12.50 Cherrie - Út úr myrkrinu 
13.10 Kiljan 
13.50 Björgvin - bolur inn við bein
14.50 Ísland - Kósovó  Bein út-
sending frá leik í forkeppni HM 
karla í körfubolta.
16.50 Mestu lygar sögunnar - 
1985, Rainbow Warrior-málið 
History’s Greatest Lies. 1985, The 
Rainbow Warrior
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargadýr 
18.29 Maturinn minn 
18.45 Svipmyndir frá Noregi 
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.40 Lag dagsins 
19.45 Hrollur Goosebumps 
 Leikin og tölvugerð ævintýramynd 
byggð á frægum hryllingssögum 
R. L. Stine. Zach reynir að bjarga 
bænum sínum frá fjölbreyttum 
skrímslum sem sleppa út úr 
bókum og út í mannheima. 
 21.30 Skilyrði fyrir skólavist 
Admission
23.15 Bíóást. The Sting
23.20 The Sting Gildran 
01.25 Dagskrárlok

VIÐBÓTARAFSLÁTTUR  
AF VÖLDUM VÖRUM

VIÐ SENDUM
FRÍTT

20% afsláttur af  
öllum vörum*

Black
Friday

* Gildir ekki ofan á önnur tilboð og ekki af Simba vörum.

Upplýsingar um afgreiðslutíma  
verslana og vefverslun á

www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

TILBOÐIN GILDA Í DAG
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NIVEA.com

•	 eykur	teygjanleika	húðarinnar	um	64%*

•	 	eykur	eigin	framleiðslu	húðarinnar	á	hýalúronsýru

•	 minnkar	hrukkur	á	áhrifaríkan	hátt

•	 veitir	raka	í	sólarhring

+  ELASTICITY 
RESHAPE

HYALURON CELLULAR FILLER

ENDURNÝJAR
OG EYKUR TEYGJAN- 
LEIKA HÚÐARINNAR

* Prófun í tilraunaglasi (in-vitro)



ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Sunnudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Strumparnir
08.20 Blíða og Blær
08.45 Ruddalegar rímur
09.10 Mæja býfluga
09.25 Adda klóka
09.45 Zigby
09.55 Mia og ég
10.20 Lína langsokkur
10.45 Latibær
11.10 Lukku láki
11.35 Ævintýri Tinna
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.40 Impractical Jokers
14.00 Kviss
14.45 Grey’s Anatomy
15.35 Your Home Made Perfect
16.35 60 Minutes
17.40 Víglínan
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.50 Ísland í dag
19.05 Jólamatarboð Evu
19.35 The Great Christmas Light 
Fight
20.20 Belgravia
21.15 Ummerki
21.40 Briarpatch
22.30 The Third Day
23.25 His Dark Materials
00.25 His Dark Materials
01.25 Big Little Lies
03.40 Big Little Lies

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Goldbergs 7
21.05 Suits
21.50 Dagvaktin
22.20 Magnum P.I.
23.05 Schitt’s Creek
23.30 Friends
23.50 Friends
00.15 The Goldbergs 7

11.35 Love Exclusivly
13.05 Step Up 6  Dans- og tón-
listarmynd frá 2019 sem fjallar 
um ólíkan vinahóp sem lifir fyrir 
danslistina. 
14.35 Sleepless in Seattle
16.15 Love Exclusivly
17.45 Step Up 6
19.15 Sleepless in Seattle
21.00 Harry Potter and the Goblet 
of Fire  Frábær ævintýramynd um 
Harry Potter sem er á fjórða ári 
sínu í Hogwarts.
23.30 Submergence
01.20 Us
03.15 Harry Potter and the Goblet 
of Fire

06.55 LET Tour 2020  Útsending 
frá Andalucia Costa del Sol Open.
10.00 European Tour 2020  Bein 
útsending frá Alfred Dunhill 
Championship.
14.35 Champions Tour Highlights
15.25 2020 Playoffs Official Film
16.20 LET Tour 2020  Útsending 
frá Andalucia Costa del Sol Open.
19.20 PGA Special. Tiger Tales

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Tulipop 
07.19 Kalli og Lóa 
07.30 Klingjur 
07.41 Lalli  
07.48 Friðþjófur forvitni 
08.10 Nellý og Nóra 
08.17 Robbi og Skrímsli 
08.39 Hæ Sámur 
08.46 Unnar og vinur 
09.31 Múmínálfarnir 
09.53 Millý spyr 
10.00 Þvegill og skrúbburDusty 
and Mop
10.05 Villta vestrið 
11.00 Silfrið
12.10 Edda - engum lík
12.45 Barnið mitt er með downs 
heilkenni 
13.15 Leyndardómar dýragarðs-
ins 
14.00 Lokaða samkvæmið 
15.00 Aðventumessa  (1 af 4)
16.00 Heimsending frá Sinfóníu-
hljómsveit Íslands LA / Reykjavík
15.15 Fullveldisöldin Fjársjóðir
16.30 Gengið um garðinn  Foss-
vogskirkjugarður - seinni hluti
17.20 Menningin - samantekt
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar 
18.25 Lífsins lystisemdir 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir á sunnudegi
19.40 Veður
19.45 Lag dagsins 
19.50 Landinn
20.20 Ólympíukvöld fatlaðra 
 RÚV rifjar upp sögu Ólympíumóts 
fatlaðra, frá upphafi til ársins 
2016. Við upplifum ógleymanleg 
augnablik með keppendum, þjálf-
urum og íþróttafréttamönnum 
sem voru á staðnum.
21.00 Óperuminning 
21.05 Hvítklædda konan The 
Woman In White   Þættir frá 
BBC byggðir á skáldsögunni The 
Woman in White eftir Wilkie 
Collins sem kom út árið 1860. 
Sagan gerist í Englandi á Viktoríu-
tímanum og segir frá systrum sem 
flækjast í samsæri sem tengist 
hvítklæddu konunni.
22.05 120 slög á mínútu 120 
battements par minute 
00.20 Silfrið 
01.20 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
10.25 The Block 
11.25 The Block
12.30 Dr. Phil
13.15 Dr. Phil
14.00 Dr. Phil 
14.45 Superstore 
15.10 90210
16.30 Family Guy 
16.50 The King of Queens 
17.05 Everybody Loves Raymond 
17.30 Kevin (Probably) Saves The 
World 
18.15 This Is Us
19.00 Líf kviknar 
19.30 Hver ertu?
20.00 Venjulegt fólk 
20.35 The Block 
22.15 Catherine the Great (2019) 
23.15 Zulu
01.00 Emergence 
01.45 Law and Order. Special Vic-
tims Unit
02.30 The Rookie 
03.15 MacGyver
04.00 Síminn + Spotify

06.35 Sassuolo - Inter Milan
08.15 Benevento - Juventus
10.00 Atalanta - Hellas Verona
11.40 Nottingham Forest - Swan-
sea  Bein útsending frá leik í ensku 
1. deildinni.
13.50 AC Milan - Fiorentina  Bein 
útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
15.55 Lazio - Udinese
17.35 NFL Extra 20/21
17.55 New England Patriots - Ari-
zona Cardinals  Bein útsending frá 
leik í NFL.
21.20 Tampa Bay Buccaneers - 
Kansas City Chiefs  Bein útsending 
frá leik í NFL.
01.35 Real Sociedad - Villarreal

09.00 Elche - Cádiz
10.40 Valencia - Atlético Madrid
12.20 Huesca - Sevilla
14.00 Real Madrid - Alavés
15.40 Léttir sprettir 2
16.00 Svifvængjaflug
16.20 Annáll 2019. Íslensk knatt-
spyrna karla  Heimildarþáttur 
í umsjón Gumma Ben þar sem 
farið er yfir Pepsi Max deildina, 
Mjólkurbikarinn, Inkasso deildina 
og íslenska A-landsliðið á árinu 
2019.
18.25 Seinni bylgjan - karla
19.20 Dynamo Kiev - Barcelona
21.00 Rennes - Chelsea
22.40 Manchester United - Istan-
bul Basaksehir
00.20 Meistaradeildarmörkin

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Hringsól Í Tékklandi
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.03 Svona er þetta
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar Um tímann 
og vatnið
11.00 Guðsþjónusta í Hall-
grímskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Glans
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu. Brák og 
Bach
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Íslenska mannflóran  
 Rasismi snertir okkur öll
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Hraustir sveinar og 
horskar meyjar  Hvað gerist 
þegar hópur anarkista tekur yfir 
íþróttafélag?
20.35 Gestaboð
21.30 Fólk og fræði  Þrautir 
þýðandans
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Meistaraverk Beethovens 
 (6 af 7)
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál (e)  Einn sígildasti 
viðtalsþátturinn í íslensku sjón-
varpi. Hér ræðir Sigmundur Ernir 
Rúnarsson við þjóðþekkta ein-
staklinga um líf þeirra og störf. 
20.30 Suðurnesja-magasín Víkur-
frétta (e)  Mannlífið, atvinnulífið 
og íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi: 
Víkurfréttir ehf.
21.00 Aðventa  Í þáttunum Að-
ventu kynnumst við starfi og þjón-
ustu Kirkjunnar á jólaföstunni.
21.30 Fjallaskálar Íslands (e) 
 Fjallaskálar Íslands er heillandi 
heimildarþáttur um landnám 
Íslendinga upp til fjalla og inni í 
óbyggðum.
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 The Middle
08.20 God Friended Me
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 The Goldbergs
10.30 Between Us
11.10 Major Crimes
11.50 Um land allt
12.35 Nágrannar
12.55 Britain’s Got Talent
14.05 Britain’s Got Talent
14.25 Hið blómlega bú
14.55 First Dates
15.40 Jamie’s Christmas Co-
okbook
16.30 Friends
16.50 Stelpurnar
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Um land allt
19.40 Lodgers For Codgers
20.30 His Dark Materials
21.30 The Third Day
22.30 Damages
23.20 60 Minutes
00.05 The Sounds
00.40 Warrior
01.25 Manifest
02.10 Manifest
02.50 Manifest

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Goldbergs 7
21.05 Schitt’s Creek
21.30 Divorce
22.00 You’re the Worst
22.25 Supernatural
23.15 Slicon Valley
23.45 Friends
00.05 Friends
00.30 The Goldbergs 7

12.05 Monster in Law
13.40 Love on Iceland
15.05 Sweet Home Carolina
16.30 Monster in Law
18.10 Sweet Home Carolina
19.30 Love on Iceland
21.00 Commuter
22.40 Death of Stalin
00.25 Upgrade
02.05 Commuter

09.00 LET Tour 2020  
12.00 LET Tour 2020  
15.00 2020 Champions Tour. Year 
in Review
15.50 LET Tour 2020  Útsending frá 
Andalucia Costa del Sol Open.
18.50 LET Tour 2020  
21.50 2020 Champions Tour. Year 
in Review
22.40 PGA Special. Must-See 
Moments
23.20 PGA Highlights 2020

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Spaugstofan 2007 - 2008 
09.35 Landinn 
10.05 Trans-veruleiki 
11.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
11.30 Heimaleikfimi 
11.40 Mósaík 2000-2001 
12.20 Orðbragð   
12.50 Grænir fingur 1989-1990 
13.05 Maður er nefndur Torfi 
Ólafsson
13.35 Gettu betur 2020 Úrslit. MR 
- Borgó
14.55 Fullveldisöldin Æskan
15.10 Basl er búskapur  
15.40 Löwander-fjölskyldan 
16.40 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Tulipop
18.04 Loðmundur 
18.11 Skotti og Fló 
18.18 Klingjur 
18.29 Sammi brunavörður 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.01 Lag dagsins 
20.05 Villta vestrið Wild West 
 Náttúrulífsþættir frá BBC um 
hrjóstruga og stórbrotna nátt-
úru villta vestursins í Ameríku. 
Eyðimerkur, rauðviðarskógar og 
tilkomumiklar strandlengjur móta 
dýralífið. Þar sem aðstæður til lífs 
eru krefjandi finnur náttúran ein-
stakar leiðir til lífs.
21.00 Reikistjörnurnar í hnot-
skurn Planets - Minisodes
21.10 Paradís Paratiisi 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Menning í mótun Civilisa-
tions
23.15 Sue Perkins skoðar Ganges-
fljót The Ganges With Sue Perkins
00.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show 
14.00 mixed-ish
14.25 The Block 
16.30 Family Guy
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 Man with a Plan
19.30 Superstore 
20.00 Tveir mánar  Einlæg heim-
ildarmynd sem fjallar um konu 
sem er ættleidd af íslenskum for-
eldrum við fæðingu og kemst að 
því að faðir hennar er af ættbálki 
OTOE indjána í Norður-Ameríku. 
21.00 The Rookie 
21.50 MacGyver 
22.35 Snowfall   Þáttaröð sem 
gerist í Los Angeles í byrjun níunda 
áratugarins og fjallar um krakk-
faraldurinn sem reið þar yfir. Við 
fylgjum nokkrum persónum sem 
flækjast inn í vef eiturlyfjanna.
23.20 The Late Late Show 
00.05 Emergence 
00.50 Law and Order. Special Vic-
tims Unit
01.35 Innan vi dör 
03.20 Síminn + Spotify

08.15 New England Patriots - Ari-
zona Cardinals
10.45 Tampa Bay Buccaneers - 
Kansas City Chiefs
13.15 Nottingh. Forest - Swansea
14.55 AC Milan - Fiorentina
16.35 Celta Vigo - Granada
18.15 Napoli - Roma
20.00 Seinni bylgjan - karla
21.15 Dominos Körfuboltakvöld
22.15 Annáll 2019. Olís deild karla 
og kvenna  Heimildarþáttur í um-
sjón Henrys Birgis Gunnarssonar 
þar sem farið er yfir Olís deildirnar 
árið 2019.
23.40 Ítölsku mörkin

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur Peggy Lee, seinni 
þáttur
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta
15.00 Fréttir
15.03 Orð um bækur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkakiljan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Sólon Ís-
landus
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
06.45 Lazio - Udinese
08.25 Bologna - Crotone
10.05 Cagliari - Spezia
11.45 Real Sociedad - Villarreal
13.25 Getafe - Athletic Bilbao
15.05 Barcelona - Osasuna
16.45 Football League Show 
17.20 Torino - Sampdoria  Bein 
útsending.
19.35 Genoa - Parma  Bein út-
sending.
21.40 Ítölsku mörkin
22.30 Fréttaþáttur Meistara-
deildarinnar
22.55 Fréttaþáttur Evrópudeildar-
innar 
23.25 Football League Show 
23.50 The Fifth Quarter
00.05 Real Betis - Eibar

HRINGBRAUT
20.00 Atvinnulífið  Sigurður K 
Kolbeinsson heimsækir íslensk 
fyrirtæki og kynnir sér starfsemi 
þeirra. Fjölbreyttir og fróðlegir 
þættir sem endurspegla þá grósku 
sem er í íslensku atvinnulífi og 
fyrirtækjarekstri.
20.30 Matur og heimili  Lifandi 
þáttur um matargerð og bakstur 
í bland við innanhússarkitektúr, 
hönnun og fjölbreyttan lífsstíl.
21.00 21 - Fréttaþáttur á mánu-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Skáldin lesa  Skáldin lesa er 
upplestrarhátíð rithöfunda í sjón-
varpssal.

Ólafur Ragnar Grímsson rifjar upp  
atburði og persónur í stíl smásögunnar 
og beitir bæði skarpskyggni og kímni  
við frásögnina. 

Hér koma við sögu þekktir Íslendingar, 
alþjóðlegir leiðtogar, frumbyggjar og 
baráttufólk um víða veröld. 

SKEMMTISÖGUR  
SEM KOMA Á ÓVART
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fyrir borðplötur og innréttingar
SÉRHÆFÐ HREINSIEFNI

Mikið úrval af ýmsum sérefnum

hegas.is

Bakteríueyðandi

Fyrirtækið Listval var 
stofnað fyrr á þessu ári 
af Elísabetu Ölmu Svend-
sen en það sérhæfir sig í 
miðlun myndlistar til 
almennings. Listval veit-

ir einstaklingum og fyrirtækjum 
persónulega ráðgjöf varðandi val á 
myndlist og býður svo einnig upp á 
ráðgjöf við uppsetningu listaverka. 
Elísabet hefur góðan bakgrunn í 
hönnun enda hefur hún lengi starf-
að sem búningahönnuður og stílisti.

„Mig langaði alltaf að mennta mig 
meira í þeim geira en námið sem 
mig langaði mest í var ekki í boði 
hérlendis. Á þeim tíma var ég 21 árs 
og ólétt að eldri syni mínum svo það 
hentaði ekki alveg að fara erlendis í 
nám. Eftir fæðingarorlof skráði ég 
mig í listfræði og á þeirri vegferð 
sameinaðist áhugi minn á hinu sjón-
ræna, hönnun og myndlist,“ segir 
Elísabet og bætir við að það sjónræna 
hafi í raun alltaf heillað hana og verið 
stór partur af henni. „Ég hef alla tíð 
laðast að fallegum munum og lista-
verkum og verið algjör safnari í mér.“

Þörfin greinilega mikil
Eftir útskrift fór Elísabet að vinna 
í myndlistartengdum verkefnum 
og starfaði í galleríi en hún fann að 
hana langaði að skapa eitthvað nýtt.

„Ég hafði haft hugmyndina um 
Listval lengi í hausnum áður en ég 
loks ákvað að fara af stað með ráð-
gjöfina árið 2019. Ég vissi að þessa 
þjónustu vantaði á markaðinn hér-
lendis og fólk í kringum mig var 
mjög reglulega að hafa samband og 
biðja mig að mæla með einhverjum 
listamönnum og aðstoða sig við 
að staðsetja listaverk á heimilinu. 
Svo þörfin var greinilega mikil. Ég 
vissi að þetta væri nýnæmi á mark-
aðnum og að þetta væri kostur sem 
bæði einstaklingar og fyrirtæki 
myndu nýta sér,“ segir hún.

Hvað þarf góður listrænn ráðgjafi 
að hafa til brunns að bera?

„Þekkingu á myndlist og gott 
auga.“

Áhrif listar vanmetin
Elísabet segir fólk vissulega vera 
með ólíkan smekk þegar kemur að 
myndlist, alveg eins og fólk er með 
ólíkan smekk á hvernig fatnaði það 
gengur í.

„Mitt starf snýr að því að kynn-
ast stíl og smekk fólks og vinna svo 
út frá því. Auðvitað getur maður 
haft mikil áhrif en ég passa alltaf 
að hlusta á það sem kúnninn vill og 
hvað hentar stíl heimilisins.

Svo eru hins vegar sumir sem 
hafa ekki myndað sér skoðun á því 
hvernig myndlist þeir hafa smekk 
fyrir. Það er líka mjög gaman þegar 
maður getur aðstoðað fólk alveg frá 
þeim byrjunarreit.“

Upplifir þú að við mögulega van-
metum áhrif sem list hefur á líf 
okkar?

„Já, mjög margir veita hinu sjón-
ræna og mikilvægi þess því miður 
of litla athygli og kannski vanmeta 
áhrifamátt þess. Góð myndlist 
getur haft mun meiri áhrif á okkur 
en okkur grunar. Þess vegna vil ég 
leggja mitt af mörkum til að fólk 
hafi góða myndlist í kringum sig 
daglega.“

Spennandi samstarf
Forsvarsmenn húsgagna- og lífs-
stílsverslunarinnar Norr11 höfðu 

Áhrifamáttur 
þess sjónræna
Elísabet Alma veitir einstaklingum og fyrir-
tækjum ráðgjöf í vali á myndlist í gegnum 
fyrirtæki sitt, Listval. Hún segir góða mynd-
list hafa meiri áhrif en margan grunar. 

Elísabet hafði lengi gengið með hugmyndina um Listval áður en hún lét loks verða af henn. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Farvegir – sýning Lilýjar Erlu Adamsdóttur

Lilý vinnur á mörkum mynd-
listar og hönnunar. Hún notar 
tufttækni þar sem hún skýtur 
þráðum í gegnum striga og 
skapar þannig lífrænar endur-
tekningar. Verkin einkennast af 
litum og formum sem hreyfast 

eins vatn eða gróður eftir mynd-
fletinum og skapa annaðhvort 
kyrrð eða spennu. Yfirborð og 
áferð efniviðarins eru henni hug-
leikin en óræð formin eru merki 
um lífið sjálft og tákna samruna 
tveggja sjónarhorna.

samband við Elísabetu og fengu 
hana til að sjá um að velja inn lista-
fólk og setja upp myndlistarsýning-
ar í verslun þeirra á Hverfisgötu 18.

„Það hentaði mér mjög vel þar 
sem Listval er ekki með neina yfir-
byggingu enn þá. Ég sé því um sýn-
ingar í rýminu á sex vikna fresti. Ég 
er mjög þakklát fyrir þetta samstarf 
og ég tel að það hjálpi bæði listinni 
sem þar er sýnd og jafnframt hönn-
uninni sem er í versluninni, þetta 
talar allt mjög vel saman,“ segir Elísa-
bet. „Listamennirnir sem eru fram 
undan eru mjög ólíkir. Mér finnst 
mikilvægt að sýna breiðan þver-
skurð af senunni,“ bætir hún við.

Nú stendur yfir sýning á verkum 
Lilýjar Erlu Adamsdóttur í rúminu.

„Síðan verður opnuð sýning í 
Norr11 þann 12. desember með 
verkum eftir Áslaugu Írisi Friðjóns-
dóttur.“

Undanfarið hefur Elísabet fengið 
íslenskt listafólk til að taka yfir 
Instagram-aðgang Listvals.

„Ég hafði verið að fara reglulega 
í heimsóknir á vinnustofur lista-
manna til að taka upp efni fyrir 
Instagram-reikning Listvals. Þegar 
COVID-faraldurinn byrjaði í vor 
þá datt mér í hug að fá listamenn 
til að taka yfir aðganginn og sýna 
svipmyndir frá vinnudegi í lífi lista-
mannsins. Þetta efni sló í gegn og er 
ég enn þá að birta þessar yfirtökur. 
Núna um helgina er það Elín Hans-
dóttir sem sýnir frá vinnuferli og 
verkum í vinnslu. Það er svo ótrú-
lega gaman að skyggnast inn í heim 
listamannanna og kynnast verkum 
þeirra betur.“

Hægt er fræðast nánar um Listval 
á listval.is og á Instagram-aðgangi 
undir sama nafni.
steingerdur@frettabladid.is

GÓÐ MYNDLIST GETUR 
HAFT MUN MEIRI 

ÁHRIF Á OKKUR EN OKKUR 
GRUNAR. ÞESS VEGNA VIL ÉG 
LEGGJA MITT AF MÖRKUM TIL 
AÐ FÓLK HAFI GÓÐA MYNDLIST 
Í KRINGUM SIG DAGLEGA.
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Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Súluborvél 350W 

 Scanslib Hverfisteinn 

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13mmFjölsög 

Höfftech

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

Flísasög 80mm

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
Toppasett Kraft-
mann 94stk 

1/2 Toppasett 1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

Verkfærasett

Vasaljós og lugtir, 
yfir 30 gerðir

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBurstasett í borvél

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

Viðgerðar-
kollur

Álskóflur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Sandkassa-
grafa

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 4.995

frá 795
7.495

4.895

19.995

39.995 99.999

49.999

1.999

9.985

9.999

4.995
4.995

9.999

5.999

5.995

15.995

4.995

4.995

1.995

4.795

7.995
3.995

6.985

19.995

14.995

13.995

frá 1.495

frá 19.995

frá 5.995

frá 995
19.995 16.995 14.995

Mikið úrval af LED 
kösturum og ljósum



Óhætt er að fullyrða 
að hálfgert skák
æði gangi nú yfir 
heiminn í kjölfar 
v i n s æ l d a  s j ó n 
v a r p s þ á t t a n n a 

The Queens Gambit. Þættirnir 
komu í raun beint ofan í bylgju sem 
var þegar hafin á netinu, en taf l
mennska á hinum ýmsu skákþjón
um um veraldarvefinn hafði tekið 
mikið stökk á meðan að samkomu 
og jafnvel útgöngubönn voru í gildi 
um allan heim.

Eins og áður hefur komið fram 
í Fréttablaðinu vill þannig til að 
einni af perlum Friðriks Ólafs
sonar, fyrsta stórmeistara Íslands 
í skák, bregður fyrir í sjötta þætti 
sjónvarpsþáttaraðarinnar. Þar 
knýr söguhetjan Beth Harmon and
stæðing sinn til uppgjafar með sama 
hætti og Friðrik gegn heimsmeistar
anum fyrrverandi, Mikhail Tal.

Það fer því afar vel á þeirri til
viljun að nú er komin út langþráð 

ævisaga Friðriks Ólafssonar sem 
kollegi hans, stórmeistarinn Helgi 
Ólafsson, ritar. Bókin hefur verið 
um tvö ár í vinnslu í höndum Helga 
en hafði þar áður verið á teikni
borðinu lengi.

Vinnan hófst þegar Helgi var 
boðaður á fund með Friðriki og 
stjórn Skáksögufélagsins og boðið 
að skrásetja verkið. „Mér rann 
eiginlega blóðið til skyldunnar 
því þetta er saga sem varð að skrá
setja. Ekki aðeins vegna þess hversu 
stóran þátt Friðrik skipar í skák
sögu Íslands heldur ekki síður í 

sögu þjóðarinnar. Hann komst í 
hóp fremstu skákmanna heims 
og keppti á stórmótum erlendis á 
tímum þar sem Íslendingar höfðu 
kannski ekki marga slíka afreks
menn til að f lykkja sér á bak við. 
Hann varð því þjóðhetja sem sést 
best á dagblöðum frá þessum árum. 
Þar er fylgst með hverju skrefi Frið
riks,“ segir Helgi.

Friðrik varð ekki aðeins fyrsti 
stórmeistari Íslands og einn af bestu 
skákmönnum heims heldur var 
hann einnig kjörinn forseti Alþjóða
skáksambandsins eftir að skákferl
inum lauk. „Það var til marks um 
þá virðingu sem hann hafði áunnið 
sér, ekki aðeins með afrekum sínum 
á skákborðinu heldur líka fyrir per
sónutöfra sína og fágaða  og drengi
lega framkomu,“ segir Helgi.

Að sögn Helga voru áhrif Friðriks 

MÉR RANN EIGINLEGA 
BLÓÐIÐ TIL SKYLD-

UNNAR ÞVÍ ÞETTA ER SAGA SEM 
VARÐ AÐ SKRÁSETJA.

AUGLÝSINGAMIÐILL LANDSINS
ÖFLUGASTI

*Heimild: Fjölmiðlamælingar Gallup Q3 2020 (18-80 ára)

HVAR BIRTAST ÞÍN SKILABOÐ?

Nánari upplýsingar -  stod2.is/auglysingar

76.364 MANNS HORFA DAGLEGA
Á SJÓNVARPSSTÖÐVAR OKKAR

79.779 HLUSTA DAGLEGA
Á ÚTVARPSTÖÐVAR OKKAR

ÚTVARP
146.149 MANNS SKOÐA

VÍSIR DAGLEGA

VEFUR

MANNS NOTA MIÐLANA
OKKAR DAGLEGA

182.000

Saga sem varð 
að skrásetja
Út er komin ævisaga stórmeistarans Frið-
riks Ólafssonar sem kollegi hans Helgi 
Ólafsson ritar. Friðrik var í hópi sterkustu 
skákmanna heims og þjóðhetja á Íslandi.

Helgi Ólafsson, 
stórmeistari og 
rithöfundur.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Undrabarnið Friðrik
Sagan af því þegar faðir Friðriks 
áttaði sig á því að sonurinn 
kynni eitthvað fyrir sér í skák-
listinni á sér hliðstæðu í sögum 
annarra undrabarna. Ólafur, 
faðir Friðriks, var slyngur skák-
maður, og fékk reglulega vin 
sinn Jörund í heimsókn til að 
tefla. Hvorugur hafði hugmynd 
um að Friðrik kynni manngang-
inn en þá hafði sá stutti verið 
að dútla við tafl með vini sínum 
um hríð. Þegar hinir fullorðnu 
voru í þungum þönkum gat sá 
stutti ekki á sér setið lengur og 
sagði upphátt að taflmennska 
Jörundar væri ekki upp á marga 
fiska. Úr varð að Friðrik tefldi við 
Jörund þetta kvöld og vann að 
sjálfsögðu sannfærandi sigur. 
Eftir það fækkaði heimsóknum 
Jörundar á heimilið.

mikil á íslenskt skáklíf. „Það er erfitt 
að sjá að einvígi aldarinnar milli 
Fischers og Spassky hefði átt sér stað 
hérlendis nema út af því að Friðrik 
var búinn að koma Íslandi á kortið," 
segir Helgi. Sjálfur naut hann síðan 
góðs af þeim frjóa jarðvegi sem 
hafði skapast þegar hann skipaði 
sér í hóp fremstu skákmanna heims 
ásamt Jóhanni Hjartarsyni, Mar
geiri Péturssyni og Jóni L. Árnasyni.

Gríðarleg heimildavinna liggur 
að baki verkinu enda ferill Friðriks 
langur og glæsilegur. „Það er mikið 
lagt í umbrot og útlit verksins. Þá er 
sérstakur QRkóði á síðum bókar
innar sem gerir lesendum kleift að 
sækja skákirnar með skýringum á 
snjallsímum eða spjaldtölvum. Það 
er nýjung sem að ég hef ekki áður 
séð í skákbókum,“ segir Helgi.
bjornth@frettabladid.is
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4.759 kr. 3.399 kr.

Háspenna, lífshætta á 
Spáni
Sjálfstætt framhald metsölu-
bókarinnar Friðbergur forseti 
eftir Árna Árnason sem hlaut 
frábæra dóma. Árni sýnir hér 
svo ekki fer á milli mála að 
hann er barnabókahöfundur 
í fremstu röð sem kann að 
flétta saman æsispennandi 
atburðarás við knýjandi mál 
samtímans.

Ein
Vonir, þrár og hversdagsleiki 
ólíks fólks fléttast saman með 
látlausum en áhrifamiklum 
hætti í fyrstu skáldsögu Ásdís-
ar Höllu Bragadóttur.

Ein er djúp, sár og spennandi 
saga sem situr lengi í höfði 
lesandans.

Lægra verð – léttari innkaup

4.949 kr.

Berskjaldaður
Einar Þór Jónsson vakti á 
sínum tíma þjóðarathygli fyrir 
skýra en hógværa framgöngu 
þegar hann steig fram sem 
talsmaður Geðhjálpar. Fáa 
grunaði þó að þessi látlausi 
og geðþekki maður ætti sér 
magnaða lífssögu að baki og 
háði á köflum sannkallaða 
baráttu fyrir lífi sínu.

3.399 kr.

Fíasól og furðusaga um 
krakka með kött í maga
Fíasól er fyrir löngu lands-
þekktur áhrifavaldur. Hér 
fara Kristín Helga og Halldór 
á Fíusólarflug í sprenghlægi-
legu kvæði sem fjallar um 
aðdragandann að fæðingu 
Fíusólar.

4.759 kr.

107 Reykjavík
Skemmtisaga fyrir lengra 
komna. Hallgerður og nánustu 
vinkonur hennar, Melkorka, gift 
þumbaranum Agli Þormóði, og 
Þórdís, nýfráskilin og frjáls, 
leggja mikið upp úr því að 
vera leiðandi í samkvæmis- og 
athafnalífi Reykjavíkur. 

4.759 kr.

Brimaldan stríða
Steinar J. Lúðvíksson er 
manna fróðastur um sjóslysa-
sögu Íslands og er höfundur 
stórvirkisins Þrautgóðir á 
raunastund sem kom út í 
nítján bindum og naut mikilla 
vinsælda.

4.759 kr.

Herra Hnetusmjör – 
hingað til
Herra Hnetusmjör – Árni Páll 
Árnason – hefur verið eins 
og hvirfilbylur í íslensku 
tónlistarlífi á undanförnum 
árum. Lögum hans er streymt 
í milljónum skipta á tónlistar-
veitum og framganga hans á 
tónleikum hefur vakið mikla 
athygli og aðdáun.

3.399 kr.

Herra Bóbó, Amelía og 
Ættbrókin
Hefðarkötturinn Alexander Ses-
ar Loðvík Ramses Karlamagnús 
fimmtugasti og þriðji má búa 
við það að fólkið hans kallar 
hann Herra Bóbó. Og vill þvinga 
hann í megrun! Þegar hrein-
ræktuð angóralæða að nafni 
Bella flytur svo í næsta hús 
þarf hann að sanna að hann sé 
líka af göfugum ættum.

4.759 kr.

Næturskuggar
Eva Björg Ægisdóttir sló eftir-
minnilega í gegn með fyrstu 
bók sinni Marrið í stiganum en 
fyrir hana hlaut hún glæpa-
sagnaverðlaunin Svartfuglinn 
árið 2018. Útgáfurétturinn á 
bókinni hefur verið seldur víða 
um heim. Hún hefur nú þegar 
komið út í Bretlandi og hlotið 
frábæra dóma.

4.759 kr.

Sykur
Katrín Júlíusdóttir, fyrrverandi 
alþingismaður og ráðherra, 
sýnir hér á sér óvænta hlið. 
Hún hlaut glæpasagnaverð-
launin Svartfuglinn fyrir þessa 
mögnuðu sögu sem rígheldur 
lesandanum allt til óvæntra 
endalokanna.

OKKAR NÝJUSTU UM JÓLIN



Lífið í  
vikunni
22.11.20- 
28.11.20

LÉTTIR AÐ SLEPPA
Water, fyrsta plata ísfirsku 
söngkonunnar Salóme Katrínar 

Magnúsdóttur, er komin 
út. Hún viðurkennir 

að það hafi verið 
stressandi að 

sleppa takinu af 
sköpunarverki 
sínu en lögin á 
plötunni mynda 
óútskýranlega 
tímalínu af upp

lifunum hennar 
og hugsunum á 

síðustu árum.

EINS OG Í TAXI DRIVER
Myndband Frosta Jóns Runólfs
sonar við lagið Sumarið sem aldrei 
kom eftir Jónsa í Sigur Rós vakti 
mikla hrifningu og athygli í byrjun 
vikunnar. Frosti ók um borgina eins 
og Robert De Niro í Taxi Driver í leit 
sinni að fólki sem hann leyfði að 
vera það sjálft í myndbandinu.

TVEGGJA HEIMA SÝN
Tónlistarkonan Jelena Ciric kom 
víða við á heimskortinu og var 
djassprófessor við háskóla í Mexíkó 
áður en ástin leiddi hana til Íslands 
þar sem hún gerði plötuna Shelt
ers one. Tónlistarmyndband með 
fyrstu smáskífu plötunnar, Lines, er 
komið á YouTube.

TÖFRANDI JÓLASKAP
Lalli Töframaður er í jólaskapi allan 
ársins hring og sendi nýlega frá sér 
jólaplötuna Gleðilega hátíð. Heims
faraldurinn kom í veg fyrir að hann 
gæti haldið hefðbundna útgáfu
tónleika en bauð þess í stað ger
vallri heimsbyggðinni á Jólastund 
Lalla í netstreymi.

Aðalheiður Flosadóttir 
er miðjubarnið af 
fimm systkinum en 
hún segir foreldra 
þeirra hafa verið 
nokkurs konar vímu-

efnalausa hippa, sem ólu þau systk-
inin upp með það að leiðarljósi að 
vera sjálfstæð og skapandi.

„Eitt af því sem ég man eftir að 
hafa heyrt mömmu og pabba segja 
þegar ég bað þau um að kaupa eitt-
hvað ákveðið handa mér var: „Getur 
þú ekki bara búið það til?“ Og með 
þessu svari lærði ég að lifa, það var 
ekkert verið að kaupa einhverjar 
merkjavörur, en í staðinn mátti ég 
nota saumavél móður minnar frá 
því að ég var aðeins sjö ára,“ segir 
Aðalheiður.

Örlögin gripu í taumana
Aðalheiður er þriggja barna móðir 
og þar til bara um daginn var hún 
einstæð, þriggja barna móðir.

„Ég hafði séð auglýsingu á sýn-
ingu frá Axel Diego vini mínum. 
Það var eitthvað við þessa auglýs-
ingu sem gerði það að verkum að 
ég yrði að komast. Ég reddaði mér 
pössun og bað Axel að setja mig á 
gestalista í staðinn fyrir að taka 
myndir af sýningunni, sem Axel 
hélt með eiginmanni mínum Eric 
Broomfeld,“ segir Aðalheiður, en 
Eric kemur fram sem trúður undir 
nafninu Jelly Boy.

Örlögin gripu í taumana og vill 
Eric meina að það hafi verið nánast 
eins og engill hefði slegið hann utan 
undir þegar hann spjallaði fyrst við 
Aðalheiði á Gauknum, þetta örlaga-
ríka kvöld.

„Ég hefði kannski átt að taka 
það fram fyrr, en ég hafði verið 

nýbúin að segja við vinkonu mína 
og ákveða það, að einbeita mér bara 
að sjálfri mér og börnunum næstu 
fimm árin,“ segir hún og hlær enda 
átti það fljótt eftir að breytast.

„Það er svo geggjað að fá þann 
heiður að kalla hann eiginmann 
minn. Hann er trúður og sverð-
gleypir ásamt svo mörgu öðru sem 
ég er enn að fá að kynnast betur 
og betur, hann kemur mér sífellt 
skemmtilega á óvart á allan mögu-
legan hátt, hann er næmur á fólk og 
móðir hans vonaðist til þess lengi 
vel að hann yrði sálfræðingur en 
hann segir að með því að vera trúð-
ur þá kæti hann fólk mun meira,“ 
segir hún og bætir við að hann sé 
frábær stjúpfaðir, sem sé auðvitað 
mikilvægast af öllu.

Lærði klæðskerann
Aðeins 10 manns máttu vera við-
staddir brúðkaup Aðalheiðar og 
Erics vegna samkomutakmarkana, 
þar með talinn presturinn.

„Það var í raun heppilegt að bróð-
ir minn var ekki á landinu því þá 
hefði ég þurft að velja á milli systk-
inanna minna, en við vorum bara 
tvö, börnin mín þrjú, þrjár systur 
mínar, móðir mín og presturinn.“

Hvernig kom það til að þú prjón-
aðir þinn eigin brúðarkjól?

„Það er ekki auðvelt að segja, það 
tengist því örugglega að ég ólst upp 

við það að búa til það sem ég vildi 
frekar en að reyna að finna það til 
sölu, þar með á ég hreinlega ansi 
erfitt með að finna mér föt, hvað þá 
svona sérstök föt, svo er ég mikill 
ullarunnandi og ég sá bara strax 
fyrir mér að prjóna kjólinn.

Stóð upphaflega til að kaupa hann 
annars staðar?

„Nei, það kom ekkert annað 
til greina en að prjóna hann, mér 
fannst það bara rökréttast. Enda 
kosta brúðarkjólar svo mikið og ég 
lærði klæðskerann og kjólasaum. 
Svo er ég líka sérvitur í þessum 
málum, þannig að það hefði bara 
orðið meira mál held ég,“ segir hún 
og hlær.

Dýrmæt hjálp prjónasnillings
Vinnan að baki kjólnum var ekki 
svo flókin að sögn Aðalheiðar.

„Ég vissi hvaða munstur ég vildi 
nota og um það bil hvernig hann 
átti að líta út. Ég ákvað samt að ráð-
færa mig við prjónasnillinginn, vin-
konu mína hana Helene Magnus-
son. Hún hefur verið að framleiða 
sitt eigið garn sem er nógu fínt í 
svona verk. Hún lét mig fá band sem 
er það fínasta og mýksta sem ég hef 
unnið með í svona prjóni, sem heitir 
Love Story sem er svo innilega við-
eigandi,“ segir Aðalheiður, en kjóll-
inn vegur ekki nema 170 grömm.

Nokkrir höfðu á orði við Aðal-
heiði að hún væri hugrökk að 
prjóna sinn eigin brúðarkjól.

„Mér fannst ég ekkert hugrökk, 
heldur fannst mér þetta bara eðli-
legt. Það tók allt í allt um þrjátíu 
daga að prjóna hann, en ég held að 
ég hafi prjónað alveg 3-5 klukku-
tíma á dag á þeim þrjátíu dögum.“
steingerdur@frettabladid.is

Prjónaði sinn eigin brúðarkjól
Aðalheiði Flosadóttur var kennt í æsku að vera nýtin og skapandi. Hún tók sig til og prjónaði sinn eigin  

brúðarkjól þegar hún giftist eiginmanni sínum Eric Broomfeld, sem einnig er þekktur sem trúðurinn Jelly Boy. 

Það tók Aðalheiði þrjátíu daga að prjóna kjólinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÉG ER MIKILL ULLAR-
UNNANDI OG ÉG SÁ 

BARA STRAX FYRIR MÉR AÐ 
PRJÓNA KJÓLINN.
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Verslaðu á netinu ATH! Núna er grímuskylda  
í öllum verslunum BYKO

Vegna hertra aðgerða Almannavarna dreifum við álaginu

á byko.is

Laugardag og sunnudag

10-18 Afgreiðslutími annarra 
verslana á byko.isB
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Frí heimsending úr vefverslun 

SVARTUR
FÖSTUDAGUR
frá þriðjudegi til mánudags!

30%
afsláttur

25%
afsláttur

20%
afsláttur

Valin rafmagns- 
verkfæri

25-40%
afsláttur

Valdar Snickers 
vörur

25-30%
afsláttur

Valin inniljós  
og perur

20-30%
afsláttur

Búsáhöld • Pottar og pönnur   
Glös • Matar- og kaffistell • Eldföst 
form • Bökunarvörur • Hitakönnur 
Espressokönnur • Leikföng  
Öll innimálning • Járnhillur  
Háþrýstidælur • OS Iceland 
Kuldagallar • Dovre ullarnærföt 

Grillfylgihlutir 
Geislahitarar  
Eldstæði

Smáraftæki • Baðtæki 
Handklæðaofnar  
Handlaugartæki 
Handlaugar • Salerni

Vegna álags í vefverslun gæti afgreiðslutími verið aðeins lengri. 
Takk fyrir þolinmæðina og skilninginn

Ryksuguvélmenni 
9 skynjarar 14,4v

Panna 28cm 
Black Professional

Háþrýstidæla 
Universal AQU 130 bör

Geislahitari 
á fæti, IPX4

Hitamælir inni/úti 
Þráðlaus veðurstöð

Töfrasproti 
600w með þeytara

Járnhillur 
4 hillur, 150x75x30 cm

Eldhústæki 
krómað, með háum krana 

Hnífaparasett 
Ryðfrítt stál 24 stk. í pakka

Samlokugrill 
með viðloðunarfríum plötum

Rafhlöðuborvél 
TE-CD 18V 2x1,5Ah

Handlaugartæki 
Krómað

29.996 
Almennt verð: 39.995

3.702 
Almennt verð: 5.695

23.587 
Almennt verð: 33.695

6.997 
Almennt verð: 9.995

3.147 
Almennt verð: 4.495

4.197 
Almennt verð: 5.995

2.937 
Almennt verð: 4.195

22.397 
Almennt verð: 31.995

3.297 
Almennt verð: 5.495

4.557 
Almennt verð: 7.595

17.397 
Almennt verð: 28.995

16.797 
Almennt verð: 23.995

vnr: 65740141

vnr: 41114995

vnr: 74810238

vnr: 50611037

vnr: 41073363

vnr: 65740155

vnr: 38910116

vnr: 15332917

vnr: 41114542

vnr: 65103783

vnr: 74826002

vnr: 15517921

25%
afsláttur

35%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

40%
afsláttur

40%
afsláttur

40%
afsláttur

30%
afsláttur

x2
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Takk fyrir þolinmæðina og skilninginn

Ryksuguvélmenni 
9 skynjarar 14,4v

Panna 28cm 
Black Professional
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Geislahitari 
á fæti, IPX4

Hitamælir inni/úti 
Þráðlaus veðurstöð

Töfrasproti 
600w með þeytara

Járnhillur 
4 hillur, 150x75x30 cm

Eldhústæki 
krómað, með háum krana 

Hnífaparasett 
Ryðfrítt stál 24 stk. í pakka

Samlokugrill 
með viðloðunarfríum plötum

Rafhlöðuborvél 
TE-CD 18V 2x1,5Ah

Handlaugartæki 
Krómað

29.996 
Almennt verð: 39.995

3.702 
Almennt verð: 5.695

23.587 
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Margrétar 
Kristmannsdóttur

BAKÞANKAR

Líf Sindra og Dúu hefur verið 
samtvinnað frá fæðingu 
enda foreldrar þeirra vinir 

og samgangur mikill. Bæði gengu 
menntaveginn og fóru að lokum 
út í frekara nám. Sindri fór ásamt 
kærustu til Svíþjóðar en þau komu 
heim aftur – Dúa fann hins vegar 
ástina í Danmörku og bendir fátt 
til að hún sé á heimleið.

Svo gerðist það í haust að bæði 
pörin festu kaup á sinni fyrstu 
fasteign, en við þeim blasir gjörólík 
framtíð. Dúa greiðir 1% vexti af 
sínu 40 milljóna láni þannig að 
mánaðargreiðslur eru um 100 
þúsund en þar sem Sindri greiðir 
ríflega fjórfalt hærri vexti eru hans 
greiðslur 173 þúsund. Þegar upp er 
staðið mun Dúa hafa greitt 49 millj-
ónir af sínu láni en íslenska parið 
83 milljónir. Vaxtamunurinn er 34 
milljónir íslenska parinu í óhag!

Þetta er gömul saga og ný en 
samt er okkur Íslendingum sagt 
að nú séu vextir hér mjög lágir og 
stýrivextir ekki lægri í heila öld. 
Engu að síður er þetta raunveru-
leikinn sem blasir við unga fólkinu 
og við virðumst vera tilbúin að láta 
enn eina kynslóðin ganga þessa 
þrautagöngu.

Hverju sætir? Af hverju gengur 
okkur Íslendingum oft illa að ræða 
stóru málin? Þegar ekkert eitt 
hefur eins mikil áhrif á kaupmátt 
okkar – og þar með talið fasteigna-
kaup – og gjaldmiðillinn sem við 
búum við er hann ekki einu sinni 
á dagskrá. Af hverju er hann ekki 
efstur á blaði þegar kemur að því 
að ræða kaup og kjör í kjaravið-
ræðum? Þegar íslensk heimili 
þurfa að borga tugþúsundir í 
af borganir lána umfram þau 
heimili sem við viljum helst bera 
okkur saman við þá er eftir miklu 
að slægjast.

Börnin okkar gætu gert svo 
margt skemmtilegra í lífinu fyrir 
34 milljónir – en að greiða vexti.

Má ræða 
krónuna?

CYBER
MÁNUDAGUR!

Brosandi góð tilboð á joeboxer.is 
á mánudag fram til miðnættis.

20%
afsláttur

Allt að

fimmtudag, föstudag 
og laugardag 

Kringlunni - michelsen.is

BLACK 
FRIDAY

Beint í bílinn
úr lúgunni

Jólamarkaður í gróðurhúsunum fyrir framan verslunina opinn 11-20 – IKEA.is

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2020

Nýtt VINTER 2020
skrautkúlur
1.290,-/25 í setti

VINTER 2020
kerti 550,-/8 í pk.
395,-

FENOMEN 
kubbakerti 15cm 
395,- 250,-

Nýtt 
VINTER 2020
kertastjaki 795,-

Nýtt VINTER 2020
skrautlengja 295,-

Nýtt VINTER 2020
ilmkerti í dós 450,-

Nýtt VINTER 2020
skrautkúlur 795,-/25 í setti

Nýtt VINTER 2020
eldspýtur 450,-/2 í pk.

Smelltu og sæktu!

Dr. Oetker 
piparkökuskraut 
495,-

Dr. Oetker 
piparkökuhúsalím 
345,-

395,-
VINTERSAGA 
piparkökuhús

TILBOÐJólamarkaður IKEA
opinn 11-20 alla daga

Nýtt SMYCKA
gervikrans 45cm
1.590,-

250,-
FENOMEN kubbakerti 15cm 350,-

TILBOÐ

350,-
FENOMEN 
kubbakerti 20cm
495,- 

TILBOÐ

TILBOÐ

650,-/5 í setti
FENOMEN kubbakerti
995,- 

TILBOÐ

Nýtt VÄXLANDE
kubbakerti 550,-/2 í pk.

Nýtt PÄRLBAND
kertastjaki
2.490,-

VINTERSAGA
glögg 495,-

Sörur 
í gjafaöskju 

1.195,-/9 í pk.

UTSTRÅLNING
lukt fyrir kubbakerti
1.690,- 995,-

TILBOÐ

VINTERSAGA
glöggmix 195,-

Aðventunni fylgir eftirvænting, gleði og undirbúningur jóla, en einnig tilefni til að njóta! 
Í miðju jólaamstrinu er ekkert að því að einfalda hlutina til að búa til tíma fyrir það 
sem skiptir mestu máli; að hlúa að sjálfum sér og fjölskyldunni, skapa hjartnæmar 

minningar og njóta töfra aðventunnar. Við erum með úrval af kertum, kertastjökum 
og jólaskrauti sem skapa rétta stemningu fyrir hátíðlegar stundir.


