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Í eigu 
fjölskyldunnar  

í tæpa öld
Kristín Pétursdóttir gerði upp 

glæsilega íbúð í miðbænum.  ➛ 32

Var aldrei 
draumurinn

Lilja Ósk Snorradóttir hefur 
unnið við kvikmyndagerð frá  

13 ára aldri.  ➛ 40

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Áskoranirnar 
í daglegu 

hlutunum
Regína Bjarnadóttir starfar  
í einu fátækasta ríki Afríku,  

Síerra Leóne.  ➛ 36

Klippa hvorki 
á rauða né 
græna víra

Starf sérfræðinga 
hjá Sprengjudeild 

Landhelgisgæslunnar snýst 
um að leysa óleysanleg 

vandamál með öryggið í 
fyrirrúmi. Hvort sem verið 
er að eyða tundurduflum,  

forða óstöðugu dínamíti úr 
mannabyggð eða sprengja upp 
torkennilega jólapakka. ➛24

verslum á elko.is
verum heima,

á smærri pökkum
frí heimsending

yfir 10.000 kr. 



Hvorki er hægt að 
skikka dómara í leyfi, né 
leysa þá frá embætti nema 
með dómi.

Jólaskógurinn undirbúinn

DÓMSMÁL Staða landsréttardómar-
ans Jóns Finnbjörnssonar verður 
tekin til skoðunar á næsta fundi 
dómstólasýslunnar. Þetta kemur 
fram í svari Sigurðar Tómasar 
Magnússonar, hæstaréttardómara 
og formanns stjórnar dómstóla-
sýslunnar.

Í svarinu segir að mál Jóns verði 
tekið fyrir hjá stjórninni að því leyti 
sem úrlausn þess snúi að hlutverki 
dómstólasýslunnar. „Óþarft er að 
taka fram að málið varðar ekki 
aðeins starfsemi Landsréttar heldur 
einnig viðkvæm persónuleg mál-
efni þess dómara sem í hlut á,“ segir 
einnig í svari Sigurðar Tómasar.

Jón er eini dómarinn af þeim 
fjórum sem dómur Mannréttinda-
dómstóls Evrópu í Landsréttarmál-
inu tekur til, sem ekki hefur fengið 
nýja skipun við réttinn. Ásmundur 
Helgason var skipaður að nýju 17. 
apríl síðastliðinn, Arnfríður Einars-
dóttir 1. júlí og Ragnheiður Braga-
dóttir 15. september.

Hvorki er hægt að skikka dóm-
ara í leyfi, né leysa þá frá embætti 
nema með dómi, vegna ákvæðis 
stjórnarskrár um sjálfstæði dóms-
valdsins. Dómararnir fjórir hættu 
að taka þátt í meðferð dómsmála 
við réttinn þegar fyrri dómur MDE 
var kveðinn upp í mars í fyrra og í 
nóvember höfðu allir dómararnir 
fjórir óskað eftir launuðu leyfi við 
réttinn. Þar sem hinir þrír hafa allir 
fengið nýja skipun við réttinn er 
Jón sá eini sem enn er í leyfi vegna 
Landsréttarmálsins.

Jón lenti í 30. sæti af 33 umsækj-
endum í mati dómnefndar í 
aðdraganda fyrstu skipunar fimm-
tán dómara við réttinn. Hann fékk 
4.325 stig í matinu en fékk samt 
stöðu við réttinn og var tekinn fram 
yfir fjóra umsækjendur sem höfðu á 
bilinu 5,5 til 6,2 stig í matinu.

Með vísan til þess hve neðarlega 
hann lenti í mati dómnefndar gæti 
reynst torsótt fyrir hann að fá nýja 
skipun með því að sækja aftur um 
eins og hinir dómararnir þrír hafa 
gert með árangursríkum hætti. – aá

Fundað verður 
um stöðu Jóns 
við Landsrétt

Sigurður Tómas 
Magnússon, for-
maður stjórnar 
dómstólasýsl-
unnar. 

ME NNING Ofurparið Grýla og 
Leppalúði hefur heimsótt Þjóð-
minjasafnið á aðventunni undan-
farin ár. Þar sem sóttvarnir og 
krakkaskarar eiga litla samleið 
verður heimsókn hjónanna í ár því 
sýnd í beinni útsendingu á streymi.

Fréttablaðið hafði uppi á hjónun-
um og tók á þeim stöðuna í drunga-
legum heimkynnum þeirra.

„Það er náttúrulega bagalegt að 
geta ekki hitt barnaskarann í eigin 
persónu í Þjóðminjasafninu og 
framkvæmt á þeim hefðbundnar 
hegðunarrannsóknir,“ segir Grýla 
og kroppar í risavaxna vörtu á kám-
ugu nefinu. „En við erum vön að 
laga okkur að breyttum aðstæðum 
og fögnum því að fá nú að komast 
óáreitt í þessu svokallaða streymi 
inn á hvert heimili.“

Sem áður verður megintilgangur 
heimsóknarinnar að kanna hvort 
börn landsins séu ekki örugglega 
að haga sér vel.

„Við þurfum víst að athuga hvort 
okkur sé ekki óhætt að senda strák-
ana okkar til byggða,“ frussar Grýla 
framan í blaðamann.

Bóndi hennar og verri helmingur, 
Leppalúði, tekur andfúll undir.

„Við erum búin að geyma þá í 
marga mánuði einangraða í sóttkví 
sem ég hlóð lengst uppi á fjöllum. 
Við höfum passað rækilega upp á 
tveggja kílómetra regluna.“

Grýla segir það hafa verið ómögu-
legt að halda jólasveinunum frá 
byggðum en eins og sérhvert jóla-
barn veit þá er það frumburður 
hjónanna Stekkjastaur sem mætir 
fyrstur 12. desember. 

„Strákarnir heimta að fá að fara 
til byggða en ég ætla að leggja þá í 

sprittbað í nokkra daga áður en þeir 
leggja af stað!“ æpir Grýla ákveðin, 
en Leppalúði hefur líka lagt sitt af 
mörkum og dregur upp stærðarinn-
ar smjörhníf. „Ég er að tálga grímur 
fyrir þá!“

Hjónin mælast svo til að allir 
sprauti að minnsta kosti einum 
lítra af spritti yfir skóinn og glugg-
ann bæði áður og eftir að gefið er í 

skóinn, þá sérstaklega 21. desember 
þegar röðin er komin að Gluggagægi.

Áður en gassagangur hjúanna 
gerir út af við lýðinn mun tónlistar-
konan Ragnheiður Gröndal sjá um 
að hita upp. Grýla er þó alls ekki 
viss hvort hún sé á lista með þægu 
börnunum.

„Það er eitt af því sem ég þarf 
að athuga. En hún verður víst með 
manninn sinn með sér í spila-
mennskunni og mér líst prýðilega á 
hann... kannski hún vilji skipta við 
mig á honum og Leppalúða...“ Her-
legheitin hefjast klukkan 14 á morg-
un og hægt er að finna streymið á 
Youtube- og Facebook-síðum Þjóð-
minjasafnsins. Grýla minnir öll börn 
á að vera stillt á sunnudaginn, það 
er að segja, stillt inn á útsendinguna 
góðu.  arnartomas@frettabladid.is

Tæknivædd tröllahjón 
í gassagangi á vefnum
Grýla og Leppalúði verða í beinu streymi frá Þjóðminjasafninu klukkan 14 á 
morgun. Tónlistarkonan Ragnheiður Gröndal hitar upp. Grýla hefur áhyggjur 
af jólasveinunum. Leppalúði segir þá hafa gætt að tveggja kílómetra reglunni.

Tónlistarkonan Ragnheiður Gröndal kemur fyrst fram en svo taka tröllin 
við og munu örugglega leika á als oddi – eða ekki. MYND/ÞJÓÐMINJASAFNIÐ

Strákarnir heimta 
að fá að fara til 

byggða en ég ætla að leggja 
þá í sprittbað í nokkra daga 
áður en þeir leggja af stað!
Grýla

Jólaskógur Skógræktarfélags Reykjavíkur verður opnaður í fyrsta sinn fyrir þessi jól í dag klukkan 11 á Hólmsheiði skammt ofan við Rauðavatn. Hefð 
er á mörgum heimilum fyrir að ganga til skógar, velja tré og fella eigin hendi og þykir það ómissandi þáttur í undirbúningi jólanna. Þó að um jólaskóg sé 
að ræða verður allra sóttvarna gætt og sagirnar sótthreinsaðar á milli gesta. Skógurinn verður opinn þessa helgi og tvær þær næstu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur dæmdi í gær uppgreiðslugjald 
sem Íbúðalánasjóður hafði krafist 
og innheimt vegna uppgreiðslu láns 
ólögmætt og dæmdi sjóðinn til að 
greiða stefnendum tæpar 3,8 millj-
ónir króna og dráttarvexti.

Innheimta uppgreiðslugjalds-
ins, sem byggðist á reglugerð um 
gjaldskrá sjóðsins, var ekki talin 
hafa næga stoð í lögum og af þeirri 
ástæðu ekki nægur grundvöllur 
fyrir innheimtunni. Um var að tefla 
16 milljóna króna lán sem tekið 
var 2008 og greitt upp í desember 
í fyrra.

Í fréttum Ríkisútvarpsins í gær-
kvöldi kom fram að dómurinn 
væri fordæmisgefandi fyrir fjölda 
lántaka sjóðsins og taldi lögmaður 
stefnenda að sjóðnum bæri að end-
urgreiða hátt á annan tug milljarða 
til þúsunda lántaka. Búast má við að 
dóminum verði áfrýjað. – jþ

Ólögmætt gjald 
við uppgreiðslu
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Toyota Proace City er harðjaxl með góða dráttargetu og 
mikið burðarþol. Hann er lipur í akstri, athafnar sig vel í 
þröngum götum og bílastæði eru aldrei vandamál. 
Rúmgóðu flutningsrýminu er auðvelt að breyta í farþega- 
rými og rúmar bíllinn þá allt að 7 manns. Proace City er  
fáanlegur í nokkrum útfærslum sem henta bæði fyrir-
tækjum og stærri fjölskyldum. Komdu og skoðaðu.  
Sjá nánar á toyota.is

NÝR TOYOTA PROACE CITY

TRAUSTUR 
VINNUFÉLAGI 

Í ÖLL VERK

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og 
leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um 
bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Verð með vsk. frá: 4.290.000 kr.



VIÐSKIPTI Auglýsing frá fyrirtækinu 
Hugbergi á atvinnuleitarvélinni 
Alfreð hefur verið fjarlægð. Var hún 
nefnd „sölu og kynningarverkefni“ 
og kom þar fram að söluvaran væri 
„fjölmargar áhugaverðar alþjóð
legar internetþjónustur“.

Þegar fólk sótti um kom í ljós að 
um var að ræða áskriftir að Crowd1 
sem BBC og f leiri hafa lýst sem 
píramídasvindli og er einkum beint 
að fólki í Afríku.

Crowd1 hefur verið bannað í 
nokkrum Afríkuríkjum og sum ríki 
hafa gefið út viðvaranir vegna starf
seminnar.

Gunnar Jón Jónasson, eigandi 
Hugbergs, þvertekur f yrir að 
Crowd1 sé píramídasvindl. Hann 
segir að Crowd1 gangi út á að safna 
meðlimum, í dag séu þeir 21 milljón.

„Það sem menn selja er með
limaaðgangur. Það eru netnámskeið 
sem fylgja ef þú ert meðlimur,“ segir 
Gunnar Jón.

Spurður hvaðan tekjur fyrirtæk
isins komi segir hann þær koma í 
gegnum samninga við netfyrirtæki.

„Sem dæmi er samningur við 
bókunarsíðu, síðan beina meðlimir 
sér að þessu bókunarfyrirtæki og 
eiga viðskipti við það. Þá deilir þessi 
bókunarsíða tekjunum sem mynd
ast við viðskiptin. Þessir viðskipta
vinir eru eyrnamerktir Crowd1. 
Þannig myndast tekjurnar,“ segir 
Gunnar Jón.

„Númer eitt, tvö og þrjú, þá eru 
menn að kaupa sig inn í þennan 
pakka og hafa þá aðgang að þessum 
fyrirtækjum sem koma inn í skýið. 
Þetta er í sjálfu sér mjög einfalt.“

Í umfjöllun BBC frá því í byrjun 
nóvember kemur hins vegar fram 
að Crowd1 hafi sjálft sett upp þessar 
netsíður. Til dæmis veðmálasíðuna 
AffilGo og leikjasíðuna Miggster. 
Þar kemur einnig fram að texti 
sem notaður sé í tímaritið Crowd 
og netnámskeiðin, sem kallast My
Grithub, sé afritaður nánast orð 
fyrir orð upp úr eldri greinum og 

bókum, til að mynda bókinni How 
to be an Estate Investor sem hægt 
sé að nálgast frítt á netinu. Einnig 
er fjallað um fyrrnefnda bókunar
síðu, Life Trends. Í rannsókn BBC 
kom í ljós að á síðunni er ekki notast 
við eigin kerfi, heldur kerfi Book
ing. com og Expedia.

Borið hefur á því að Íslendingar 
auglýsi Crowd1, til dæmis í Face
book hópum. Algengara er að fólk 
sendi skilaboð til fólks í nærum
hverfinu og reyni að selja aðganga 
og „menntunarpakka“ fyrir frá 99 
til 2.499 evra, eða allt að 385 þúsund 
króna.

Í rannsókn BBC kemur fram að 
sá sem selur fær um tíu prósent af 
eigin sölu, og hluta af sölulaunum 
hins næsta og koll af kolli. Pening
arnir streymi því upp píramídann 
til toppanna.

Gunnar Jón veit ekki hversu 
margir Íslendingar eru meðlimir í 
Crowd1. „Ekki minnstu.“

Gunnar Jón vildi ekki svara hvers 
vegna Crowd1 væri ekki tekið fram 
í starfsauglýsingunni. „Menn fá þær 
upplýsingar í framhaldinu.“

Crowd1 var stofnað árið 2018 
og hefur strax fengið á sig mikla 

gagnrýni. Enda einstaklingar þar 
innanborðs sem hafa áður tengst 
píramídasvindli, f lestir frá Svíþjóð 
og Noregi.

Nefnir BBC til dæmis þrjá menn 
sem hafi tengsl við OneCoin, eitt 
stærsta píramídasvindl sögunnar. 
Þar á meðal stofnandann Jonas Eric 
Werner.

Auglýsingin er ekki lengur sýni
leg á vef Alfreðs. Ingvi Þór Georgs
son, framkvæmdastjóri Alfreðs, 
ræðir ekki málefni einstakra við
skiptavina en segir að almennt  
þurfi fyrirtæki sem auglýsa að gang
ast undir skilmála um að öll notkun 
fyrirtækja takmarkist við almenna 
og löglega starfsemi.

„Komi í ljós að ekki sé farið eftir 
þessu verður það skoðað nánar,“ 
segir Ingvi.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Ekki er vitað hversu 
margir Íslendingar hafa 
keypt aðgang að Crowd1 en 
borið hefur á auglýsingum 
Íslendinga í Facebook-hóp-
um.

10
milljörðum króna verður 
varið á næstu þremur árum 
til að nútímavæða þjónustu 
Reykjavíkurborgar.69

prósent íbúa fimm sveitar-
félaga á Suðurlandi styðja 

sameiningu þeirra.

11,3
milljarðar króna er halli Reykja-

víkurborgar á næsta ári.

40
prósent Íslendinga 
telja hryðjuverka-
ógn aukast hér-
lendis með auknum 
fjölda innflytjenda 
frá múslimalöndum. 518

voru á biðlista eftir innlögn 
á Vog þann 9. nóvember 

 síðastliðinn.

TÖLUR VIKUNNAR  29.11.2020 TIL 5.12.2020

Ólafur Helgi Kjartansson  
fyrrverandi lögreglustjóri á 
Suðurnesjum
hefur auk tveggja 
starfsmanna 
embættisins 
verið kallaður 
til yfirheyrslu 
í tengslum við 
rannsókn héraðs
saksóknara. Miklar deilur voru 
innan embættisins í sumar, þar 
á undan hafði verið mikið um 
samskiptaörðugleika. Ólafur lét 
af störfum sem lögreglustjóri á 
Suðurnesjum í ágúst síðastliðnum 
og tók hann við starfi sérfræðings í 
dómsmálaráðuneytinu.

Sig ríður Á. Ander sen  
fyrrverandi dóms mála ráð herra
sagði niður stöðu 
yfir deildar Mann
réttinda dóm stóls 
Evrópu í Lands
réttar málinu 
vera pólitískt 
at gegn sér. Allir 
sautján dómarar 
dómstólsins komust að þeirri 
niðurstöðu í vikunni að íslenska 
ríkið hefði brotið gegn ákvæði 
Mannréttindasáttmálans þegar 
dómarar sem ekki voru skipaðir 
í samræmi við lög dæmdu mál í 
Landsrétti. Sigríður var þá dóms
málaráðherra.

Ásmundur Einar Daðason
félags- og barnamálaráðherra
kynnti í tveimur 
frumvörpum 
fyrirhugaðar 
breytingar á 
barnaverndar
kerfi sem eiga að 
tryggja samþætt
ingu þjónustu í þágu 
farsældar barna. Þar er lagt til að 
stofnaðar verði tvær nýjar stofn
anir þar sem rík á hersla verður á 
þjónustu við börn og fjöl skyldur 
þeirra. Unnið verður eftir sam
ræmdum mæli kvarða sem hjálpar 
við að tryggja sam fellda þjónustu 
sem hæfir börnum.

Þrjú í fréttum  
Frumvörp, öt  
og yfirheyrslur

Crowd1 að hreiðra um sig hér
Borið hefur á því að Íslendingar reyni að selja aðgang að Crowd1 sem BBC og fleiri lýsa sem píramída
svindli. Eigandi Hugbergs sf. sem leitaði að sölufólki þvertekur þó fyrir að Crowd1 sé píramídasvindl. 

Crowd1 hefur mest verið beint að Afríkubúum og er starfsemin bönnuð í nokkrum ríkjum. SKJÁSKOT/YOUTUBE

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI, VARA- OG AUKAHLUTAVERSLUN

Pallbílahús frá ARE á alla USA pallbíla

Varahlutaverslun ÍSBAND býður upp á gott úrval vara- og aukahluta og 
íhluta til breytinga. Allir helstu varahlutir í okkar vörumerkjum eru til á 
lager. Sérpöntum varahluti í aðra USA bíla. 

Úrval af felgum fyrir 
Jeep® og RAM

Upphækkunarsett 
í Wrangler

Upphækkunarsett 
í RAM

Falcon demparar

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 590 2323 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA KL. 07:45 - 18:00

ALMENNT BÍLAVERKSTÆÐI OG 
SMURÞJÓNUSTA FYRIR ALLA BÍLA

ALLIR VINNA - ENDURGREIÐSLA VSK.

FIAT HÚSBÍLAR - ÁBYRGÐAR OG 
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

BREYTINGAR Á JEEP®, RAM 
OG ÖÐRUM USA PALLBÍLUM

ALLIR BÍLAR SÓTTHREINSAÐIR

STUTTUR BIÐTÍMI SÍMI 590 2323

UMBOÐSAÐILI
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Átt þú rétt á  
lokunarstyrk?
Kynntu þér málið á Skatturinn.is

skatturinn@skatturinn.is 442 1000

Upplýsingaver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

Lokunarstyrkir eru ætlaðir þeim fyrirtækjum, þar 
með talið einstaklingum í sjálfstæðum rekstri, 
sem er gert að stöðva starfsemi sína vegna 
sóttvarnaraðgerða frá 18. september 2020 og síðar.

Leitaðu nánari upplýsinga á Skatturinn.is,  
í þjónustusíma 442 1414 eða með  
tölvupósti til covid@skatturinn.is

   Við útreikning á lokunarstyrk er byggt á tekjufalli hjá rekstraraðila  
á lokunartímabilinu og umfangi starfseminnar

  Uppfylla þarf ýmis skilyrði m.a.:
-  að vera ekki í vanskilum með skatta og gjöld sem greiða átti  

fyrir árslok 2019
-  að hafa staðið í skilum með skattframtöl, staðgreiðsluskilagreinar,  

virðisaukaskattsskýrslur, ársreikninga o.fl. 

   Fjárhæð lokunarstyrks er byggð á rekstrarkostnaði á lokunartímabilinu 
með tilteknum skilyrðum og hámörkum

Sótt er um í gegnum þjónustusíðu umsækjanda hjá Skattinum.
Ítarlegar leiðbeiningar eru á COVID-síðu á Skatturinn.is.



Þetta mál byrjaði 
ekki í janúar 2019. 

Það spannar áratugi. 
Gunnar Ingi Jóhannsson,
lögmaður Aldísar

DÓMSMÁL Sérstakt þinghald var í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær um 
vitnaleiðslur í meiðyrðamáli Jóns 
Baldvins Hannibalssonar gegn 
dóttur sinni Aldísi Schram, RÚV og 
útvarpsmanninum Sigmari Guð-
mundssyni.

Ágreiningur er um öll f jögur 
vitnin sem Aldís vill leiða fram.

Gunnar Ingi Jóhannsson, lög-
maður Aldísar, sagði mikilvægt 
að leiða vitnin fjögur fram. Þau 

myndu sýna fram á að ummælin 
sem hún lét falla í Morgunútvarpi 
Rásar 2 í janúar árið 2019 væru ekki 
gripin úr lausu lofti. Ummælin fjór-
tán sem Jón Baldvin vill fá ómerkt 
lúta meðal annars að ásökunum 
um barnagirnd, sifjaspell og ólög-
lega nauðungarvistun.

„Þetta mál byrjaði ekki í janúar 
2019. Það spannar áratugi,“ sagði 
Gunnar. Væri það vilji Aldísar að 
varpa ljósi á málið í heild sinni.

Vitni Aldísar eru Margrét Schram 
og Sigríður H. Richards, sem áður 
hafa stigið hafa fram í fjölmiðlum 
og lýst meintum brotum Jóns Bald-
vins. Hildigunnur Hauksdóttir, 

dóttir Margrétar, sem hafði nafn-
laust lýst því í MeToo-hópi að Jón 
Baldvin hefði áreitt hana tíu ára. 
Loks séra Arndís Ósk Hauksdóttir 
sem vann á geðdeild í Reykjavík. 
Fallið var frá fimmta vitninu.

„Alveg ljóst er að þessi vitni geta 
ekki borið neitt fram um ómerk-
ingu þessara ummæla,“ sagði 
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lög-
maður Jóns Baldvins, fyrir dómi í 
gær. Meint háttsemi Jóns Baldvins 

og MeToo-sögur hefðu ekkert með 
sakarefni meiðyrðamálsins að gera.

Þá gagnrýndi Vilhjálmur sér-
staklega að séra Arndís yrði leidd 
fram. Hún væri ekki einu sinni 
vitni að brotum á geðdeildinni 
sjálf, heldur hefði heyrt um þau 
frá starfsfólki deildarinnar eða í 
slúðursögum.

Von er á úrskurði um vitnin fyrir 
jól en aðalmeðferð málsins sjálfs 
verður á næsta ári. – khg

Deilt í héraðsdómi um vitni Aldísar í meiðyrðamáli föður hennar

UNDIRBÚÐU JÓLIN Á
HAFNARTORGI 

Við tökum vel á móti þér og minnum 
á öll bílastæðin í bílakjallaranum. 

REYKJAVÍK „Þetta er ekkert leyndar-
mál. Það var farið í þessa tæmingu 
án samráðs við skipulagsyfirvöld 
í Reykjavík,“ segir Björn Axels-
son, skipulagsfulltrúi í Reykjavík. 
Hyggst hann skila stýrihóp um Ell-
iðaárdal minnisblaði um þá ákvörð-
un Orkuveitu Reykjavíkur (OR) að 
tæma Árbæjarlón varanlega.

Stíf lan var byggð fyrir rúmri öld, 
Elliðaárvirkjun hefur ekki verið 
í notkun síðustu sex ár. Lónið var 
tæmt í lok október síðastliðins.

„Samkvæmt gildandi deiliskipu-
lagi frá árinu 1994 og þessu nýja 
skipulagi sem bíður samþykktar 
borgarstjórnar, þá er gert ráð fyrir 
vatnsyfirborði þarna fyrir ofan 
lónið. Það hefur afgerandi áhrif 
á ásýnd á umhverfið og umgjörð 
dalsins. Vatnsyfirborð er yfirleitt 
fest í deiliskipulag og varanleg 
tæming lónsins er því ekki í sam-
ræmi við þá áætlun,“ segir Björn. 
„Það er búið að koma þessum upp-
lýsingum á framfæri og það er verið 
að skoða hvað verður gert í fram-
haldi af því.“

Bjarni Bjarnason, forstjóri Orku-
veitunnar, segir sjónarmið skipu-
lagsfulltrúans koma fyrirtækinu 
mjög á óvart. Orkuveitan telji sig 
enda ekki hafa brotið gegn deili-
skipulagi.

„Ákvörðunin um að tæma Árbæj-
arlón varanlega var unnin í samráði 
við fulltrúa umhverfis- og skipu-
lagssviðs og komu engar athuga-
semdir þar fram,“ segir Bjarni. Líkt 
og hann hafi sagt telji Orkuveitan 
sér óheimilt að reka lón sem ekki 
hafi lengur tilgang.

„Heimildir okkar til að stýra 
vatnshæðinni eru háðar því að 
verið sé að vinna rafmagn. Vinnslu 
á rafmagni var hætt árið 2014 en til 
stóð að ræsa stöðina að nýju þar til 
á síðasta ári. Við munum verða í 
samstarfi við Umhverfis- og skipu-
lagssvið um framhald málsins,“ 
segir Bjarni.

Borgarráð skipaði stýrihóp um 
Elliðaárdal í nóvember. Björn 
Gíslason, borgar fulltrúi Sjálf-
stæðisf lokksins sem á sæti í stýri-
hópnum, segir vinnubrögð OR 
vekja furðu, ekki hafi verið beðið 
umsagna skipulagsyfirvalda, Nátt-
úrufræðistofnunar, Minjastofn-
unar eða íbúa. „Orkuveitan verður 
að fylla lónið á ný. Það er ekkert 
annað í stöðunni,“ segir Björn. 

„Ég vil finna lausn á þessu. Þarna 
geti verið lón og laxastigi. Eins og 
staðan er núna þá er búið að vinna 
skemmdarverk.“

Þorkell Heiðarson, formaður 
íbúaráðs Árbæjar og formaður 
stýrihópsins, segir þetta mikið til-
finningamál fyrir Árbæinga. 

„Það má líkja þessu við, ef þú 
býrð í miðbænum, að það væri 
einn daginn búið að þurrka upp 

Reykjavíkurtjörn. Þér yrði ekki 
skemmt,“ segir Þorkell. „Fyrir þá 
sem hafa alist þarna upp og búa 
þarna, þá er lónið snar þáttur af 
daglegu umhverfi. Þegar svona er 
gert og með svona bráðum hætti, 
þá er fólki brugðið. Mér varð það 
sjálfum.“

Varðandi framhaldið bíði stýri-
hópurinn minnisblaðs skipulags-
fulltrúa. arib@frettabladid.is

Eins og að Tjörnin yrði tæmd
Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík segir þá ákvörðun Orkuveitu Reykjavíkur að tæma Árbæjarlón varanlega 
ekki samræmast deiliskipulagi. Formaður stýrihóps borgarinnar líkir þessu við tæmingu Tjarnarinnar.

Árbæjarlón hefur verið tæmt árlega á vorin en Orkuveitan tæmdi lónið á dögunum til frambúðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eins og staðan er 
núna þá er búið að 

vinna skemmdarverk.
Björn Gíslason,  
borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins 

Það var farið í þessa 
tæmingu án sam-

ráðs við skipulagsyfirvöld í 
Reykjavík.

Björn Axelsson, 
skipulagsfulltrúi í 
Reykjavík

Ákvörðunin um að 
tæma Árbæjarlón 

varanlega var unnin í 
samráði við fulltrúa um-
hverfis- og 
skipulags-
sviðs.
Bjarni Bjarnason, 
forstjóri Orku-
veitu Reykjavíkur

MANNVIRKI Vinna stendur enn við 
að rífa upp gólfið í keppnissalnum 
í Laugardalshöll en leki kom upp í 
salnum um miðjan nóvember. Hann 
kom upp þegar lögn brast en unnið 
var að nýrri snyrtiaðstöðu í tengi-
byggingu.

„Staðan miðað við daginn í dag er 
að enn er verið að rífa upp gólfið í 
salnum enda er sú vinna umfangs-
mikil og seinleg. Áætlað magn af 
timbri, grindarefni og parketi, er 
um 50-60 tonn og því mikið magn 
um að ræða,“ segir Birgir Bárðarson, 
framkvæmdastjóri Laugardalshall-
ar í samtali við Fréttablaðið.

„Núna þremur vikum frá tjóni er 
enn nokkur raki að skila sér í park-
etsalnum.“ – hó

Enn vart raka í 
Hallarparketinu

BANDARÍKIN Gítarar hins nýlátna 
Eddie Van Halen seldust á tugmillj-
ónir á stóru uppboði Juliens í Beverly 
Hills sem lauk á miðvikudag. Van 
Halen sem lék með samnefndri 
hljómsveit er almennt talinn einn 
allra færasti rokkgítarleikari sög-
unnar en hann lést úr krabbameini 
í byrjun október, 65 ára að aldri.

Sá munur sem seldist fyrir hæstu 
fjárhæðina var sérhannaður Kra-
mer-gítar með hinu þekkta mynstri 
Van Halen, rauður með hvítum og 
svörtum línum. Seldist hann á tæp-
lega 30 milljónir króna. Hvítur Fen-
der Stratocaster gítar með svörtum 
línum sem Van Halen notaði í upp-
hafi ferilsins seldist á tæpar 18 millj-
ónir. – khg

Gítarar seldust 
á tugmilljónir

Eddie með Kramer-gítar árið 1984. 
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26 heppnir spilarar fá

milljón
í jólagjöf

DREGIÐ

26
DES.

SPILARAR
HEPPNIR
26

26 heppnir spilarar vinna heila milljón 26. desember
Allir áskrifendur og þeir spilarar sem kaupa 10 raðir eða meira í Lottó, 

Vikinglotto eða Eurojackpot eru með í leiknum. Áskrifendur fara meira 
að segja í pottinn í hverri viku þangað til við drögum!

Nánar á lotto.is



Snjóblásarar

Við erum með 
eitt stærsta 
snjóblásara 

úrval landsins. 
Hjá okkur 

finnur þú rétta 
snjóblásarann 

handa þér.

ÞÓR F
H

Akureyri:
Baldursnes 8
603 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:

Opið alla virka daga
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

FULLKOMIN
BLANDA

fyrir notalegasta tíma ársins

Hafðu samband í síma 568 8000  
eða pantaðu gjafakort á borgarleikhus.is

Gefðu
kæró
drama
um jólin

ORKUMÁL „Ég beygi mig ekki fyrir 
ranglæti, yfirgangi og frekju,“ segir 
Jón Heiðar Guðjónsson eigandi 
Ferðaþjónustunnar Reykjanesi í 
Ísafjarðardjúpi þar sem deilt er um 
nýtingarrétt á heitu vatni.

Jón Heiðar hefur rekið Hótel 
Reykjanes eftir að hafa á árinu 
2002 keypt af ríkinu byggingar 
Héraðsskólans í Reykjanesi sem 
hætti starfsemi 1991. Þar er mikill 
jarðhiti og hefur heita vatnið verið 
nýtt til að hita upp byggingarnar á 
staðnum og ríf lega fimmtíu metra 
langa sundlaug sem þar er. Jón 
Heiðar segir núverandi eigendur 
hafa varið hundruðum milljóna 
króna, bæði úr eigin vasa og svo 
allan ágóða af ferðaþjónustunni, 
í uppbyggingu á staðnum. Óleyst 
deila um nýtingarréttinn á heita 
vatninu setji framtíð rekstrarins 
hins vegar í algera óvissu.

Staðan á Reykjanesi er býsna 
f lókin. Ferðaþjónustan á bygg-
ingarnar en Ísafjarðarbær á landið 
undir þeim þótt það sé í lögsögu 
Súðavíkurhrepps. Ferðaþjónustan 
fékk nýtingarleyfi á jarðhitanum 
frá Orkustofnun en Ísafjarðarbær 
og Orkubú Vestfjarða, sem er í 
eigu ríkisins, fengu leyfisveiting-
unni hnekkt fyrir úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála í ágúst 
í fyrra. Úrskurðarnefndin sagði 
uppi f lókinn ágreining sem hvorki 
nefndin né Orkustofnun væru 
bærar til að skera úr um.

„Skorti Orkustofnun allar for-
sendur til þess að líta svo á að 
umsækjandi nýtingarley f isins 
hefði með svo ótvíræðum hætti 
sýnt fram á rétt sinn til þess að nýta 
auðlind þá sem um ræðir að gefa 
skyldi leyfið út honum til handa,“ 
sagði úrskurðarnefndin og benti 
á að Ferðaþjónustan gæti leitað til 
dómstóla til að fá viðurkenningu á 
þeim rétti sem félagið teldi sig eiga.

Jón Heiðar er ósáttur við að 
Orkubú Vestfjarða og Ísafjarðar-
bær gefi ekki eftir enda telji hann 
sig eiga ótvíræðan nýtingarrétt á 
heita vatninu sem fylgt hafi með 
þegar eignin var keypt af ríkinu á 
sínum tíma auk þess sem slík rétt-
indi hafi fylgt með er hann keypti 
eignir þrotabús Íslax þar á svæðinu 
á árinu 2007.

Orkubúið telur sig hins vegar eiga 
nýtingarréttinn og vill selja Ferða-

þjónustunni heitt vatn sem til þessa 
hefur verið ókeypis.

„Það sem er svo biturt í þessu er 
að þegar við keyptum eignirnar 
og byrjuðum að reka hér heils-
árshótel  vorum við í augum allra 
taldir fávitar vegna þess að þetta 
væri ekki hægt,“ segir Jón. Annað 
hafi þó sannast. Með mikilli vinnu 
og fjárfestingu hafa tekist að ná upp 
ágætum rekstri. Hann myndi hins 
vegar ekki standa undir tugmilljóna 
króna reikningi frá Orkubúinu á 
hverju ári. Færi hótelið í þrot myndi 
rekstri náttúrusaltsverksmiðjunnar 
Saltverks sömuleiðis verða tef lt í 
tvísýnu.

„Annars vegar grenja þeir yfir 

færri störfum og minni tekjum en 
hins vegar gefa þeir skít í þá starf-
semi sem er fyrir hendi. Ef starfsem-
in hjá mér leggst niður þá hyrfi Salt-
verkið væntanlega frá Reykjanesi. 
Þetta er bara fullt af störfum og pen-
ingum sem sveitarfélagið verður af,“ 
segir Jón Heiðar og bendir á að út frá 
öryggissjónarmiði sé ekki slæmt að 
vera með starfsemi í inndjúpinu þar 
sem langt sé í allt þéttbýli. „Það er 
eitthvað annarlegt á bak við þetta 
sem við bara vitum ekki hvað er.“

Sjónarmið Ferðaþjónustunnar 
Reykjanesi og staða málsins hefur 
verið kynnt fyrir bæði þingmönn-
um og ráðherrum.

„Þeir segja bara fáið ykkur lög-
fræðing og farið í mál. En mér finnst 
ansi biturt að sitja með alla pappíra 
og þurfa að fara í mál við sveitar-
félagið og ríkið sem seldi okkur 
þetta. Ég er náttúrlega bara lítill ein-
staklingur sem hefur ekkert að segja 
gagnvart ríkinu og sveitarfélaginu 
sem geta valið sér bestu lögfræðing-
ana og látið okkur skattgreiðendur 
borga,“ segir Jón Heiðar.

Ferðaþjónustan nýtir í dag heitt 
vatn sem kemur upp við hlið hótels-
ins og undan því. Vegna óvissunnar 
segir Jón Heiðar fjárfesta halda að 
sér höndum og útlitið svart.

„Ef ég ég fæ ekki að starfa hérna 
í friði og óáreittur þá bara verður 
maður að gefast upp og rífa þetta. 
Það er ekkert annað sem maður 
getur gert en að rífa þetta til að 
losna undan fasteignagjöldum.“
gar@frettabladid.is

Segist rífa hótel nema 
heitavatnsdeila leysist
Eigandi Ferðaþjónustunnar Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi segir deilu um afnota-
rétt að heitu vatni fæla fjárfesta frá. Hart sé að þurfa að höfða dómsmál gegn 
ríkinu sem selt hafi honum byggingarnar til að fá nýtingarréttinn staðfestan. 

Hundruð milljóna hafa farið í endurbætur á Hótel Reykjanesi. MYND/AÐSEND

Sundlaugin á Reykjanesi, sem nú hefur verið lagfærð, er yfir fimmtíu metrar og þarf mikið heitt vatn. MYND/AÐSEND

Mér finnst ansi 
biturt að sitja með 

alla pappíra og þurfa að fara 
í mál við sveitarfélagið og 
ríkið sem seldi okkur þetta.
Jón Heiðar Guð
jónsson, eigandi 
Ferðaþjónust
unnar Reykjanesi
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Jólaleikur
NETTÓ OG COCA-COLA
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Kauptu kippu af 4x2 lítra Coca-Cola með eða 
án sykurs eða Coca-Cola Light og þú getur unnið 

gjafabréf í Nettó fyrir sömu upphæð og þú 
verslaðir fyrir í þeirri ferð.

Yfir 80 viðskiptavinir 

fá vinning!

Dregið 

23. desember 2020

Þú kaupir kippu af 4x2L Coke*, 
skrifar nafn, símanúmer og 
netfang aftan á kassakvittun 
og setur í Coke kassann í næstu 
Nettó verslun. 

Á Þorláksmessu fá 5 heppnir 
í hverri Nettó verslun gjafabréf 
í Nettó fyrir sömu upphæð 
og er á kassakvittun. 

*Gildir fyrir Coca-Cola með eða án sykurs og Coca-Cola Light.



MENNING Jólakettir úr notuðum 
barnafötum prýða þessa dagana 
glugga Rammagerðarinnar á Skóla-
vörðustíg. Auður Gná Ingvarsdóttir 
hjá Rammagerðinni segir að til 
standi að gera jólakettina að árleg-
um safngrip, ekki ósvipað og hina 
frægu jólaóróa frá Georg Jensen.

„Það er verið að taka inn mikið af 
hönnun og breyta áherslum mjög 
mikið. Úr minjagripum og yfir í 
fallega nytja- og gjafavöru,“ segir 
Auður Gná. „Með þessum áherslu-
breytingum kom þessi hugmynd 
að jólaketti sem yrði endurtekinn 
á hverju ári með nýjum og nýjum 
hönnuðum.“

Til að gera jólakettina í ár fékk 
Rammagerðin vöruhönnuðina 
Birtu Rós Brynjólfsdóttur og Hrefnu 
Sigurðardóttur til liðs við sig.

Birta og Hrefna reka saman hönn-
unarstofuna Fléttu á Nýbýlavegi. 
Endurvinnsla er rauður þráður í 
hönnun þeirra. „Við höfum verið að 
endurvinna saman síðan við vorum 
í Listaháskólanum árið 2014,“ segir 
Hrefna. Meðal fyrri verka þeirra 
eru loftljós úr gömlum verðlauna-
gripum og gólfmottur úr notuðum 
gallabuxum.

Notuðu barnafötin koma frá fata-

söfnun Rauða kross Íslands. „Þau 
safna fyrir okkur fötum sem eru 
með götum eða blettum sem nást 
ekki úr. Föt sem nýtast ekki aftur,“ 
segir Birta.

„Hugmyndin að því að nota 
barnaföt má rekja til sögunnar um 
jólaköttinn. Jólakötturinn étur 
börn sem fá ekki ný föt á jólunum.“

Má því segja að hönnunin sé 
ádeila á hvernig samfélagið hefur 
breyst frá því sagan var fyrst sögð. 
„Það er allt annar tíðarandi núna 
en þá,“ segir Birta. „Við vorum mjög 
þrjóskar að nota barnaföt.“ „Þetta 
festist í okkur og við gátum ekki 
hætt við,“ bætir Hrefna við.

„Þetta var erfitt verkefni, en 
skemmtilegt,“ segir Hrefna. „Við 
byrjum á að sníða efni úr fötunum. 
Síðan notum við herðatré sem hafa 
líka ratað til Rauða krossins. Við 
smíðuðum svo sérstaka vél sem 
hjálpar okkur að vefja kettina.“

Þær voru báðar önnum kafnar í 
stúdíóinu í Kópavogi í gær og verða 
að fram að jólum. „Það fer mikil 
vinna í hvern og einn kött,“ segir 
Birta. „Ég veit ekki hvað við náum 
að klára marga, en þeir verða í tak-
mörkuðu upplagi.“
arib@frettabladid.is

Búa til jólaketti úr 
notuðum barnafötum

Hrefna og Birta með tvo jólaketti. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

UMHVE RFISM ÁL „Það er f jöldi 
fólks sem er viðkvæmt í lungum 
og jafnvel veigrar sér við að vera 
mikið utandyra þegar svifryk er 
sem mest. Þar eru nagladekkin 
stærsti þátturinn,“ segir Ólafur Þór 
Gunnarsson, þingmaður Vinstri 
grænna, sem hefur sent fyrirspurn 
til Sigurðar Inga Jóhannssonar, 
samgöngu- og sveitarstjórnarráð-
herra, um aðgerðir til að draga úr 
nagladekkja notkun landsmanna. 
Ólafur spyr Sigurð Inga fjögurra 
spurninga sem hann vonast eftir að 
fá svör við sem fyrst svo að hægt sé 
að halda áfram með málið.

„Ég tel að umræðan um nagla-
dekk þurfi að halda áfram. Við 
þurfum að horfast í augu við þá 
staðreynd að við getum notað aðrar 
leiðir til þess að auka umferðar-
öryggi – að minnsta kosti í þéttbýli. 
Við verðum líka að horfast í augu 
við það að þetta sé nægilega stórt 
umhverfis- og lýðheilsumál til að 
við skoðum það alvarlega að skipta 
um kúrs.“

Greining nýrrar rannsóknar frá 
Vegagerðinni, Losun svifryks frá 
gatnakerfinu á höfuðborgarsvæð-
inu, bendir til að nagladekkjanotk-
un spili langstærstan þátt í myndun 
svifryks frá umferð í borginni. Ein 
af niðurstöðum skýrslunnar er að 
verulega þurfi að draga úr nagla-
dekkjanotkun. Aðrir áhrifaþættir 
eru tegund vegyfirborðs, umferðar-

magn, umferðarhraði og vegþjón-
usta eins og söltun og skolun.

Svokallað NORTRIP-líkan, sem 
notað var í rannsókninni, gefur til 
kynna að hlutur þungaumferðar 
í svifryksmyndun sé lítill og að 
götuþvottur sé óskilvirk aðferð. 
Hins vegar er þessi niðurstaða um 
þvottinn í ósamræmi við erlenda 
reynslu og rannsóknir og frekari 
skoðun nauðsynleg.

Ólafur segir að aðstæður séu oft 
öðruvísi á landsbyggðinni en á 
höfuðborgarsvæðinu. Dagurinn í 

gær sýni það. Snjólaust sé í borginni 
á meðan aðrir landshlutar séu á kafi 
í snjó. „Það er alveg þekkt að nagla-
dekk gera gagn umfram aðra kosti 
þegar verið er að keyra á glerhálku 
þar sem er ekki hægt að hafa aðrar 
hálkuvarnir. Það er fullur skiln-
ingur á því og mjög mikilvægur 
punktur.“

Hann segist vona að svörin skili 
sér sem fyrst svo hægt sé að halda 
áfram með málið. „Ég vona að þetta 
sé komið í þann farveg að það sé 
hægt að fara í tillögugerð og fá fólk 
til að hugsa þetta upp á nýtt,“ segir 
þingmaðurinn. 
benediktboas@frettabladid.is

Efast um nagladekkin
Þingmaður hefur sent fyrirspurn til samgönguráðherra um aðgerðir til að 
draga úr notkun á nagladekkjum. Hann telur að breyta þurfi um stefnu. 

Spurningar Ólafs

1.  Til hvaða aðgerða telur ráð-
herra rétt að grípa til þess að 
draga úr nagladekkjanotkun 
og sporna við meiri svifryks-
mengun með tilheyrandi 
neikvæðum áhrifum á heilsu 
fólks?

2.  Hefur ráðuneytið hvatt 
sveitarfélögin til að grípa til 
aðgerða í þessu tilliti?

3.  Með hvaða hætti telur ráð-
herra að mæta mætti sjónar-
miðum landsbyggðar að 
þessu leyti?

4.  Hefur komið til tals í ráðu-
neytinu að vinna með 
heilbrigðisyfirvöldum að 
 aðgerðum í þessum málum?

Við verðum líka að 
horfast í augu við 

það að þetta sé nægilega 
stórt umhverfis- og lýð-
heilsumál til að við skoðum 
það alvarlega að skipta um 
kúrs.

Ólafur Þór  
Gunnarsson

fjölbýlishúsalóð 
í úlfarsárdal

Nánari upplýsingar á reykjavik.is/lodir

Reykjavíkurborg leitar eftir kauptilboðum í byggingarrétt fyrir íbúðarhúsnæði á lóðinni 

Rökkvatjörn 6-8 í Úlfarsárdal. Á lóðinni er heimilt að byggja 2-3 hæða fjölbýlishús með allt að 

10 íbúðum. Hámarksbyggingarmagn ofanjarðar er 1.025 fermetrar.

Undirrituðum tilboðum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef Reykjavíkurborgar eigi 

síðar en kl. 14:00 þann 16. desember 2020.

Byggingarréttur til sölu
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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.



Kínverjar vörðu 163 
milljörðum króna á árunum 
2012 - 2017 í margs konar 
veðurbreytingatilraunir.

Auglýsing 
Tillaga að nýju deiliskipulagi  

við Laugargerðisskóla,  
Eyja og Miklaholtshreppi

Hreppsnefnd Eyja og Miklaholtshrepps samþykkti á fundi sínum  
3. desember 2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi við Laugargerðis-
skóla skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í tillögu að deiliskipulaginu eru skilgreindar 11 nýjar einbýlis- og  
parhúsalóðir fyrir 13 íbúðir, ásamt 7 hesthúsalóðum. Tillagan liggur 
frammi á skrifstofu sveitarfélagsins að Hofsstöðum, 342 Stykkishólmi 
frá 5. desember til 16. janúar 2021 og á heimasíðu Eyja-og Miklaholts-
hrepps, www.eyjaogmikla.is 

Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast skipu-
lagsfulltrúa í síðasta lagi 16. janúar 2021 á heimilisfangið Hjallatangi 34, 
340 Stykkishólmi eða á netfangið: bygg@eyjaogmikla.is 

Stykkishólmi 4.12.2020

Ragnar Már Ragnarsson
Skipulagsfulltrúi  Eyja-og Miklaholtshrepps

Eyja og Miklaholtshrepps

Auglýsing 
Tillaga að deiliskipulagi  

Miðhrauni 2,  
Eyja-og Miklaholtshreppi

Hreppsnefnd Eyja-og Miklaholtshrepps samþykkti á fundi sínum 3. 
desember 2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi í landi Miðhrauns 
2, skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagstillagan 
felur í sér heimild til byggingar á náttúrulegri baðlaug og lóni auk þjón-
ustubyggingu. Tillaga þessi er í samræmi við breytingu á aðalskipulagi 
sveitarfélagsins sem er í auglýsingu. 

Tillagan liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins að Hofsstöðum, 342 
Stykkishólmi frá 5. desember til 16. janúar 2021 og á heimasíðu Eyja-og 
Miklaholtshrepps www.eyjaogmikla.is 

Athugasemdir eða ábendingar skulu berast skipulagsfulltrúa í síðasta 
lagi 16.janúar 2021 á heimilisfangið Hjallatanga 34, 340 Stykkishólmi 
eða á netfangið: bygg@eyjaogmikla.is 

Stykkishólmi 4.12.2020

Ragnar Már Ragnarsson
Skipulagsfulltrúi  Eyja-og Miklaholtshrepps

Eyja og Miklaholtshrepps

SKRÁÐU ÞIG Á 
PÓSTLISTANN

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Nánar á 
kronan.is/

jolahladbord

KÍNA Kínverjar tilkynntu í vikunni 
um að aukinn kraftur verði lagður í 
tilraunaverkefni stjórnvalda um að 
ná að stjórna, eða hafa áhrif á, veð-
urfar á tilteknu svæði. Svæðið sem 
verður undir í tilrauninni verður 
um 5,5 milljónir ferkílómetra að 
stærð sem er um helmingi stærra 
landsvæði en Indland. Á hinu víð-
feðma svæði verður reynt að grípa 
inn í váleg veður, hvort sem um er 
að ræða óveður eða of mikinn hita. 
Þetta kemur fram í umfjöllun CNN.

Í tilkynningu frá Ríkisráði Kína 
kemur fram að Kínverjar stefni á að 
hafa byggt upp þróað veðurbreyt-
ingakerfi fyrir árið 2025. Hinar 
metnaðarfullu fyrirætlanir byggjast 
á framþróun í vísindastarfi í tengsl-
um við veðurbreytingar.

Kína hefur lengi stefnt að því að 
ná tökum á veðurfari til að verja 
landbúnaðar f ramleiðslu f y r ir 
áföllum og ekki síður tryggja að 
vel viðri á stórviðburði. Þannig var 

mikið púður lagt í að tryggja sól og 
blíðu þegar Sumarólympíuleikarnir 
í Peking fóru fram árið 2008 en þá 
var skotið með fallbyssum á skýja-
bólstra. Aðferðin, svokallaðri skýja-
sáningu, er beitt þegar kínverski 
Kommúnistaf lokkurinn heldur 
stóra viðburði í höfuðborginni en þá 
er verksmiðjum einnig iðulegt gert 
að loka tímabundið til að draga úr 
mengun.

Kenningarnar að baki skýja-
sáningar hafa verið þekktar lengi 
en vafi hefur verið á því hvort að 
þær virki. Aðferðin byggist á því að 
silfurjoði er skotið upp í andrúms-
loftið. Silfurjoðið orsakar efnahvörf 
þegar það kemst í tæri við vatnsgufu 
og afleiðingin verður úrkoma.

Fyrr á árinu birti Bandaríski vís-
indasjóðurinn niðurstöður rann-
sóknar þar sem niðurstaðan var að 
skýjasáning gæti aukið tíðni snjó-
komu á stóru svæði ef aðstæður 
væru hagstæðar. Um var að ræða 
eina fyrstu rannsókn þess efnis að 
skýjasáning virkaði í raun og veru.

Þrátt fyrir óvissuna um virkni 
aðferðarinnar stöðvaði það ekki 
kínversk stjórnvöld í að verja um 
163 milljörðum króna á árunum 
2012-2017 í margs konar veður-
breytingatilraunir og rannsóknir.

Samkvæmt þarlendum fjölmiðl-
um hafa stjórnvöld haft árangur 
sem erfiði en samkvæmt ríkismiðli 
Kína, Xinhua, tókst að minnka 
skaða vegna haglélja um 70 prósent 
í Xinjiang, helsta landbúnaðar-
svæðinu.

Ýmis ríki heims hafa áhyggjur af 
að þessar tilraunir geti haft ófyrir-
séðar afleiðingar á veðurfar annarra 
landa. bjornth@frettabladid.is

Setja aukinn kraft í að 
beisla veðurguðina
Kínversk stjórnvöld hyggjast setja aukinn kraft í tilraunir til að hafa áhrif á 
veðurbreytingar. Kínverska ríkið hefur varið miklu fé í rannsóknir og tilraun-
ir. Áhyggjur eru uppi um áhrif þessa á veðurkerfi annars staðar í heiminum.

Liðsmenn kínverska hersins tilbúnir að hefja skýjasáningu á Ólympíuleikunum í Peking 2008. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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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

Verð frá 
5.190.000 kr.

ID.3 á Akranesi.



Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

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

Fáðu innblástur
... fallegir tónar fyrir lifandi heimili

 Jólin
koma

NÓVEMBER 2020

Fáðu innblástur
... fallegir tónar fyrir lifandi heimili

www.husgagnahollin.is

S
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E F V E R S L U N  

Þú finnur nýju bæklingana okkar 
á www.husgagnahollin.is

PASSO borðstofuborð 
159.992 kr.  199.990  kr.

www.husgagnahollin.isS
ENDUM FRÍT

T

  
  

 V
E F V E R S L U N  

DUAL 
hægindastóll. 
sléttflauel, tveir litir og 
svart bonded leður.  
47.992 kr.  59.990  kr.

NATUZZI EDITIONS C198  2ja og 3ja sæta sófar.  
tveitr brúnir litatónar í vönduðu leðri; koníaksbrúnn og dekkri brúnn.  

3ja sæta: 204 x 94 x 79 cm 424.992 kr.  499.990  kr. | 2ja sæta: 172 x 94 x 79 cm  373.992 kr.   439.990 kr.

KIRUNA u-sófi. hægri eða vinstri tunga. 

BRAY 
borðstofustóll. 
sléttflauel, 
tveir litir  
16.992 kr. 
 19.990  kr.

FLAIR 
hægindastóll, þrír litir  
47.992 kr.  59.990  kr.

HYPE 
hægindastóll,  

nokkrar gerðir af áklæði  
og pu-leðri, átta litir  

25.492 kr.  29.990  kr.

HYPE 
bekkur,  

svart pu-leður eða  
bronslitt sléttflauel  

76.492 kr.  89.990  kr.

 Allt jólaskraut
20% 

afsláttur

GOODWILL  jólakúlur 
verð frá 632 kr. 790 kr.

dökkgrátt slitsterkt áklæði. stærð: 301 × 200 × 78 cm 186.992 kr.  219.990  kr.

SIRUS HOME  jólavörur – jólaseríur, jólakerti og jólatré með 20% afslætti.

GOODWILL  hneturbrjótar verð frá 4.792 kr  5.990  kr.

VERTI  
mini vasar,
margir litir

5.490 kr.

VERTI  
mini vasar,

margir litir

5.490 kr.

LENE BJERRE  
skrautkerti

verð frá 952 kr.  1.1990  kr.

VASAR  
verð frá 2.290 kr. 

BRÖSTE LUKT  
verð frá 8.394 kr.  13.990  kr.
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11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

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

Fáðu innblástur
... fallegir tónar fyrir lifandi heimili

 Jólin
koma

NÓVEMBER 2020

Fáðu innblástur
... fallegir tónar fyrir lifandi heimili

www.husgagnahollin.is

S
ENDUM FRÍT

T

  
  

 V

E F V E R S L U N  

Þú finnur nýju bæklingana okkar 
á www.husgagnahollin.is

PASSO borðstofuborð 
159.992 kr.  199.990  kr.

www.husgagnahollin.isS
ENDUM FRÍT

T

  
  

 V
E F V E R S L U N  

DUAL 
hægindastóll. 
sléttflauel, tveir litir og 
svart bonded leður.  
47.992 kr.  59.990  kr.

NATUZZI EDITIONS C198  2ja og 3ja sæta sófar.  
tveitr brúnir litatónar í vönduðu leðri; koníaksbrúnn og dekkri brúnn.  

3ja sæta: 204 x 94 x 79 cm 424.992 kr.  499.990  kr. | 2ja sæta: 172 x 94 x 79 cm  373.992 kr.   439.990 kr.

KIRUNA u-sófi. hægri eða vinstri tunga. 

BRAY 
borðstofustóll. 
sléttflauel, 
tveir litir  
16.992 kr. 
 19.990  kr.

FLAIR 
hægindastóll, þrír litir  
47.992 kr.  59.990  kr.

HYPE 
hægindastóll,  

nokkrar gerðir af áklæði  
og pu-leðri, átta litir  

25.492 kr.  29.990  kr.

HYPE 
bekkur,  

svart pu-leður eða  
bronslitt sléttflauel  

76.492 kr.  89.990  kr.

 Allt jólaskraut
20% 

afsláttur

GOODWILL  jólakúlur 
verð frá 632 kr. 790 kr.

dökkgrátt slitsterkt áklæði. stærð: 301 × 200 × 78 cm 186.992 kr.  219.990  kr.

SIRUS HOME  jólavörur – jólaseríur, jólakerti og jólatré með 20% afslætti.

GOODWILL  hneturbrjótar verð frá 4.792 kr  5.990  kr.

VERTI  
mini vasar,
margir litir

5.490 kr.

VERTI  
mini vasar,

margir litir

5.490 kr.

LENE BJERRE  
skrautkerti

verð frá 952 kr.  1.1990  kr.

VASAR  
verð frá 2.290 kr. 

BRÖSTE LUKT  
verð frá 8.394 kr.  13.990  kr.



Utanvegaakstur 
mikið vandamál
Akstur utan vega er bannaður samkvæmt lögum um náttúru-
vernd. Þrátt fyrir það er utanvegaakstur mikið umhverfisvanda-
mál, sérstaklega á hálendi Íslands. Landverðir hafa eftirlit með 
utanvegaakstri á friðlýstum svæðum og mikill tími þeirra fer í 
að afmá og lagfæra skemmdirnar á viðkvæmri náttúrunni. 

För eftir utan
vegaakstur við 
Frostastaðaháls 
á viðkvæmu 
mosavöxnu 
svæði. MYNDIR/
UMHVERFIS-
STOFNUN

Hér var ekið utan vega á ógrónu landi. Ef förin eru ekki afmáð má búast við að fleiri fylgi á eftir.

Slóði við Rauðafoss sem liggur yfir þykka mosaþembu og er mikið lýti.

För eftir kross
ara sem skilja 
eftir sig ljótar 
línur í lands
laginu sem gróa 
ekki nema með 
uppgræðslu
aðgerðum. 

Vegslóði við 
Rauðafoss eftir 
uppgræðsluað
gerð. Jarðveg
urinn stunginn 
upp og mosinn 
tættur í sundur 
og dreift í sárið. 
Tekur nokkur ár 
að gróa upp að 
fullu.

UTANVEGAAKSTUR
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GILDIR ÚT 04.10

www.rumfatalagerinn.is

ALLIR WELLPUR
HEILSUKODDAR

ÖLL JÓLAVARA

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
20%

JÓLABÆKLINGUR Á
NÝR
WWW.RFL.IS

ÖLL HØIE
SÆNGURVER

Einstök gæði
GILDIR TIL 07.12

ÖLL BORÐSTOFUHÚSGÖGN

Sæng 29.950 nú 19.990
Koddi 7.995 nú 5.995

ARCTIC GÆSADÚNSÆNG

AFSLÁTTUR AF SÆNG
33%
Gæsadúnn

GJAFAKORT

ALLIR 
BAÐSLOPPAR

ALLAR 
STRIMLAGARDÍNUR

ALLAR 
VEGGHILLUR

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
30-40%

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
25%

ALLIR 
LAMPAR OG
LOFTLJÓS

AFSLÁTTUR
20-30%

NÚ GETUR ÞÚ FENGIÐ 
RAFRÆN GJAFAKORT 
Í VERSLUNUM OKKAR

GJAFAKORT 
ER GÓÐ GJÖF
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Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
 

Vonandi 
unna menn 
sér ekki 
hvíldar á 
þeim bæjum 
fyrr en gefa 
má út heim-
ild til bólu-
setningar.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is

Breyting á Aðalskipulagi  
Eyja-og Miklaholtshrepps

Miðhraun 2
Hreppsnefnd Eyja-og Miklaholtshrepps samþykkti á fundi sínum 3. 
desember 2020 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi í landi 
Miðhrauns 2, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipu-
lagstillagan felur í sér heimild til byggingar á náttúrulegri baðlaug og 
lóni auk þjónustubyggingu. Tillaga þessi er í samræmi við breytingu á 
aðalskipulagi sveitarfélagsins sem er í auglýsingu. 

Tillagan liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins að Hofsstöðum, 342 
Stykkishólmi frá 5. desember til 16. janúar 2021 og á heimasíðu Eyja-og 
Miklaholtshrepps www.eyjaogmikla.is 

Athugasemdir eða ábendingar skulu berast skipulagsfulltrúa í síðasta 
lagi 16.janúar 2021 á heimilisfangið Hjallatanga 34, 340 Stykkishólmi eða 
á netfangið: bygg@eyjaogmikla.is 

Stykkishólmi 4.12.2020

Ragnar Már Ragnarsson
Skipulags-og byggingarfulltrúi

Eyja-og Miklaholtshrepps

Heimsfaraldurinn yfirskyggir allt í 
þessum heimi um þessar mundir. 
Veirunni hefur tekist að leggja í eyði 
meira en nokkurn óraði fyrir. Bókstaf-
lega allt er nú með öðru sniði en við 
áður þekktum.

Þetta er og verður meginviðfangsefni jarðarbúa. 
Fram að þessu og enn um hríð að verjast smiti, fletja 
kúrfur og laga sig að verulega íþyngjandi takmörk-
unum á daglegu lífi. En líka að stíga þann darraðar-
dans að halda lífi í starfsemi fyrirtækja og verja þannig 
eins mörg störf og frekast er unnt. Það hefur þó ekki 
tekist sérlega vel, enda við ofurefli að etja þegar tekjur 
fyrirtækja gufa upp eins og morgundögg á blómi.

Þessa dagana eru um ellefu prósent vinnufærra 
manna án atvinnu og í hverjum mánuði bætist í 
hóp þeirra. Atvinnuleysi er böl og er fallið til að hafa 
langvinnar, alvarlegar afleiðingar fyrir þá sem í því 
lenda, hvort tveggja hinn atvinnulausa og hina sem að 
honum standa.

Í fréttum hefur verið sagt frá alls kyns öðrum 
afleiðingum ástandsins, vaxandi einmanaleika vegna 
einangrunar, ýmist sjálfskipaðrar eða valdboðinnar. Í 
Fréttablaðinu í vikunni var til dæmis greint frá rann-
sókn sem leiddi í ljós að samskiptum ungmenna við 
foreldra á heimilum hér á landi hefði hrakað verulega 
frá því þriðja bylgja faraldursins gaus upp og jafnframt 
að ungmenni upplifðu aukinn kvíða. „Við höfum lagt 
mikla áherslu á samverustundir foreldra og barna og 
unglinga, en í þessu ástandi eru vísbendingar um að 
samveran valdi meira álagi á heimilinu, sem er kannski 
eðlilegt. Það eru allir að reyna að vinna og fá vinnu-
frið,“ segir Inga Dóra Sigfúsdóttir prófessor í fréttinni.

Áhrifin eru því margvísleg og viðbúið að þau 
þurrkist ekki út í einni svipan óðara þegar faraldurinn 
er liðinn hjá.

Um efnahagsleg áhrif á heiminn þarf ekki að fjöl-
yrða. Þar er umhorfs eins og á sviðinni jörð. Ísland 
er þar ekki undanskilið, nema síður væri. Hagstofan 
birti frétt í upphafi viku um að íslenska hagkerfið 
hefði dregist saman um ríflega tíu prósent á þriðja 
ársfjórðungi og að samdrátturinn sé sá mesti af þeim 
Evrópulöndum sem birt hafa áætlanir sínar um þróun 
landsframleiðslu á fjórðungnum.

Þetta bendir eindregið til að fleiri atvinnugreinar 
en ferðaþjónusta hafi orðið fyrir alvarlegum skakka-
föllum á árinu. Þá kom fram að einn undirþátta lands-
framleiðslunnar, samneysla, sem er í grófum dráttum 
kaup ríkis og sveitarfélaga á vörum og þjónustu, aukist 
um nær 4,5 prósent. Nú er að vona að þeirri aukningu 
hafi verið skynsamlega varið og að dregið verði saman 
í þessum lið eins fljótt og verða má.

Og nú hefja Bretar bólusetningu gegn þaulsetna 
óboðna gestinum í komandi viku. Það er athyglisvert 
að þeim skuli takast að klára eftirlitsfarganið á undan 
systurfarganinu bæði í Evrópu og Ameríku.

Vonandi unna menn sér ekki hvíldar á þeim bæjum 
fyrr en gefa má út heimild til bólusetningar. Þá getum 
við af alvöru farið að glíma við hvernig við leysum úr 
ógnarvandanum sem viðbrögð við fúla vágestinum 
hafa valdið.

Veiruvetur 

Ljós vísindanna skein skært í vikunni. Bretar urðu 
fyrstir þjóða til að heimila notkun Pfizer/BioN-
Tech bóluefnisins gegn COVID-19. Vonir eru 

bundnar við að uppgötvunin sé leiðarstjarnan sem 
muni vísa okkur veginn út úr hremmingum heims-
faraldurs – svona eins og Betlehemsstjarnan beindi 
vitringunum að jötu frelsarans forðum þótt ekki náist 
það að þessu sinni fyrir jól. En sigurganga vísindanna 
ríður ekki við einteyming.

Í vikunni tilkynnti fyrirtækið DeepMind að með 
gervigreind hefði það leyst eina af stærstu áskorunum 
líffræðinnar: Að spá fyrir um lögun próteina. Talið er 
að uppgötvunin muni leiða af sér gríðarlegar fram-
farir á sviði læknavísinda, lyfjaþróunar og veirufræði 
svo að eitthvað sé nefnt.

Vísindalegum heljarstökkum vikunnar hefur verið 
lýst sem kraftaverkum. Afrekin eiga hins vegar betra 
skilið.

Í þrjú þúsund ár stundaði maðurinn blóðtökur í 
lækningaskyni. Á Íslandi voru blóðtökur algengar 
fram til ársins 1870. Siðurinn olli ómældum skaða.

Á 19. öld tók hin vísindalega aðferðafræði að ryðja 
sér til rúms. Þegar einn hópur sjúklinga var með-
höndlaður með blóðtöku og annar sambærilegur 
hópur sjúklinga hlaut enga meðferð blasti hrotta-
legur sannleikurinn við. Öldum saman höfðu læknar 
óvart banað sjúklingum sínum; fleiri sjúklingar lifðu 
af í hópnum sem hlaut enga meðferð en í þeim sem 
beittur var blóðtöku.

Vísindaframfarir síðustu mánaða eru ekki krafta-
verk. Bóluefnið og prótínin eru afrakstur viðleitni 
mannkyns til að afla sér þekkingar með kerfisbundn-
um hætti. Um er að ræða uppskeru vísindalegrar 
aðferðafræði þar sem staðreyndir varða veginn fram á 
við og ályktanir sem reyndust rangar eru skildar eftir í 
vegkantinum á villigötum fortíðar.

Mistök til einskis
Á meðan veröldin baðaði sig í ljósi framfara ríg-

héldu íslensk stjórnvöld í aðferðafræði hinna myrku 
miðalda. Yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu 
staðfesti í vikunni dóm réttarins í Landsréttarmál-
inu. Niðurstaðan var einróma: Ólöglega var staðið 
að skipan dómara við Landsrétt þegar þáverandi 
dómsmálaráðherra, Sigríður Andersen, tók fjögur 
dómaraefni af lista hæfnisnefndar og valdi fjögur 
önnur í staðinn.

„Mistök bjarga mannslífum,“ ritaði þekktur töl-
fræðingur, Nassim Taleb. „Í hvert sinn sem flugvél 
hrapar minnka líkurnar á að flugvél hrapi aftur. 
Farþegaskipið Títanik bjargaði mannslífum því nú 
smíðum við stærri og stærri skip. Fjöldi fólks lést en í 
kjölfarið jukum við öryggi kerfisins – mistökin voru 
ekki til einskis.“

Sjálfstæðisflokkurinn, sem enn býr um sig í dóms-
málaráðuneytinu, hyggst hvorki læra af mistökunum 
né nýta þau til að „auka öryggi kerfisins“. Í stað þess 
að sækja innblástur til vísindanna, innleiða nýja 
þekkingu og kasta gömlum kenningum fyrir róða 
stendur flokkurinn fast á sjálfsákvörðunarréttinum 
til heimóttarháttar. „Það er engin ástæða til að 
hafa uppi stór orð um svartan dag í réttarsögunni, 
eða hafa áhyggjur af orðspori Íslands,“ sagði for-
maðurinn, Bjarni Benediktsson. Sigríður Andersen 
sagði dóminn ekki hafa neina merkingu fyrir íslensk 
stjórnvöld.

Blóðtökur fortíðar eru augljós óhæfa. Afleiðingar 
athæfisins endurspegla þó ekki ásetninginn. Þeim 
gekk gott eitt til sem beittu blóðtökum. Það var ein-
faldlega skuggi vanþekkingar sem olli skaðanum.

Ekkert skal fullyrt um ásetning Sjálfstæðisflokks-
ins, sem heldur til streitu fornfálegum siðum. En stað-
reyndirnar liggja fyrir; dómur er fallinn.

En í lok viku sem einkennst hefur af bóluefnis-
bjartsýni er rétt að líta til þess jákvæða: Það er happ 
Íslendinga að Sjálfstæðisflokkurinn fari ekki fyrir 
heilbrigðisráðuneytinu. Því væri sú raunin mættu 
landsmenn senn eiga von á boði í COVID-19 blóðtöku.

Blóðtaka Sjálfstæðisflokksins
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Tilkynnt var í vikunni að Mick Schumacher, sonur hins goðsagnakennda ökuþórs Michaels Schumacher, myndi 
keyra fyrir hönd Haas í Formúlu 1 á næsta ári, eftir gott ár með Ferrari akademíunni í Formúlu 2. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Stephanie Frappart varð í vikunni fyrsta konan til að dæma leik í Meistara-
deild Evrópu þegar hún dæmdi leik hjá stórliði Juventus og  Dynamo Kiev.

Titilvörn franska landsliðsins í handbolta hófst gegn Svartfjallalandi á Evr-
ópumótinu í handbolta. Mótið fer fram fyrir luktum dyrum í Danmörku.

Áhorfendur 
fengu að mæta 
aftur á leiki í 
takmörkuðum 
fjölda á Eng-
landi. Rúnar 
Alex Rúnarsson 
fékk því að leika 
fyrir framan 
stuðningsmenn 
Arsenal í fyrsta 
sinn. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/GETTY

Berglind Björg 
fagnar hér 
markinu sem 
skaut Íslandi 
á EM. Eftir að 
hafa átt erfitt 
með að brjóta 
niður Ung-
verjana skoraði 
Berglind með 
stórglæsilegu 
langskoti.
MYND/MLSZ.HU

Vikan í íþróttum í máli og myndum
Árangur kvennalandsliðsins stóð upp úr í vikunni sem leið. Stelpurnar okkar eru á leiðinni á Evrópumótið í knattspyrnu í fjórða 
skiptið í röð. Í sömu viku hófst EM í handbolta og áhorfendur sneru aftur á vellina á Englandi eftir undanþágu frá stjórnvöldum.
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Auður Jónsdóttir & Birna Anna Björnsdóttir

A
uður Jónsdóttir &

 B
irna A

nna B
jörnsdóttir

Hallgerður og nánustu vinkonur hennar, Melkorka, gift þumb -

aranum Agli Þormóði, og Þórdís, nýfráskilin og frjáls, leggja 

mikið upp úr því að vera leiðandi í samkvæmis- og athafnalí� 

Reykjavíkur. Þegar spyrst að gömul skólasystir þeirra úr MR 

og tíður gestur breskra glanstímarita, sjálf Stefanía Brown-

Huntington, sé skilin við breska jarlinn Matthew og �utt 

aftur til Íslands, ríður á miklu að vinkvennaklíku Hallgerðar 

takist að ná henni til sín. Þannig hefst fjörmikil, spennandi 

og ærsla fengin atburðarás um reykvíska samtíð þar sem 

grátbroslegar persónur, raunverulegar sem ímyndaðar, mæta 

galvaskar til leiks í fyndinni og hárbeittri háðsádeilu.

Auður Jónsdóttir og Birna Anna Björnsdóttir eru höfundar 

fjölmargra bóka, en þetta er fyrsta bókin sem þær skrifa 

saman. Þær búa hvorugar í 107 Reykjavík.

H allgerður er stórættaður fjárfestir sem, ásamt Mínu 

vinkonu sinni, rekur breskan pöbb við Ægisíðu, 

þar sem góðborgarar Reykjavíkur sýna sig og sjá 

aðra. Hallgerður hefur komið eiginmanni sínum, glaumgos-

anum Jóni Sölva, fyrir sem aðstoðarritstjóra Morgunblaðsins 

sem hún á stóran hlut í. 
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bjartur-verold.is

„Þessi satíríska ærslasaga úr 
samtímanum fær mig bæði 

til að langa í tikka masala og 
fleiri sögur um ást á 

pöbbnum.“ 
ÞÓRA HALLGRÍMSDÓTTIR, LÖGFRÆÐINGUR

„Ég öskurhló oft!“
Kamilla Einarsdóttir rithöfundur

 
„Ótrúlega

skemmtileg!“
Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur

ÞÚ LEGGUR ÞESSAR
EKKI FRÁ ÞÉR!

„Heldur lesandanum á tánum
á hverri einustu blaðsíðu.“ 

Ragnhildur Þrastardóttir, Morgunblaðinu

„Textinn er lipur og bókin 
heldur vel athyglinni 
... Mæli með henni.“

Helga Ósk Hreinsdóttir, bóksali



Við Felix ætluðum að 
vera með 25 ára sam-
st ar fsa f mælistón-
leika í Háskólabíói í 
mars síðastliðnum. 
Við vorum búnir að 

selja tvenna tónleika þegar COVID 
skall á. Við frestuðum tónleikunum 
fram í september en það varð ekki 
af þeim heldur þá svo við erum 
búnir að fresta til september 2021,“ 
segir Gunni.

„En nú í byrjun nóvember vorum 
við að tala um að það stefndi í algert 
jólaballaleysi og þar með myndi 
jólaskemmtana- og jólasveinaleysi 
hrjá íslensk börn ofan á allt annað. 
Þannig að Felix hringdi í Lands-
bankann og spurði hvort þau væru 
til í að hjálpa okkur að veita smá 
jólagleði í líf íslenskra barna þessi 
jólin. Og þau voru þvílíkt til. Þann-
ig að við munum bjarga jólunum 
fyrir íslensk börn alls staðar í heim-
inum,“ segir Gunni í léttum tón.

Kenna börnum að undirbúa jól
Um er að ræða jólastreymi sem sent 
verður út á Facebook-síðu Lands-
bankans sunnudaginn 6. desember 
klukkan 14.00. Þeir félagar ætla að 
tryggja réttu jólastemninguna með 
því að kenna börnum þessa lands 
hvernig á að standa að jólaundir-
búningnum: jólakveðjum, jóla-
skreytingum, jólagjafalistum, jóla-
þrifum, jólavináttu og jólakærleika. 
Og auðvitað jólabakstri því það er 
algerlega áreiðanlegt að Gunni 
ætlar að kenna Felix að baka jóla-
smákökur.

Þeir félagar segja líklegt að jóla-
sveinar kíki í heimsókn og taki 
lagið með þeim. „Það verða auð-
vitað engir áhorfendur en í staðinn 
verða sex dansarar frá Dansskóla 
Birnu Björns sem munu dansa með 
Gunna á meðan Felix syngur jóla-
lög þeirra félaga. Og svo ætlar Felix 
að kenna Gunna að skreyta jólatré 
– á mettíma.“

Sofnaði ofan í aspassúpuna
Felix Bergsson er mikið jólabarn en 
þegar hann var sex ára keyrði hann 
sig svo út í spennu að hann sofnaði 
ofan í aspassúpuna á aðfangadag.

Ertu mikið jólabarn?
Já, ég er það svo sannarlega og 

hef verið allt frá því að ég sofnaði 
sex ára ofan í aspassúpuna hans 
pabba kl. 18.03 á aðfangadag. Var 
víst orðinn aaaaaðeins of spennt-
ur.

Ertu búinn að skreyta?
Já, það er búið að skreyta fullt 

heima hjá mér. Eiginmaðurinn er 
jafnvel meira jólabarn en ég.

Hver er uppáhaldsjólaminning 
þín?

Þegar Þórir bróðir gaf mér riffil 
(leikfanga) í jólagjöf og ég varð svo 
undrandi því ég var einmitt að 
fara að gefa honum nákvæmlega 
eins riffil. Ég skildi eiginlega ekki 
hvernig þetta hefði getað gerst og 
hafði ekki hugmynd um svokölluð 
mömmuplott. Gleymi þessu aldrei.

Hvað er ómissandi á jólunum?
Börnin mín. Hef einu sinni verið 

án þeirra og fannst það fáránlegt.
Hvert er besta jólalagið?
Ég fæ jólagjöf með Kósý. Svo er 

lagið um jólagjafaóskalistann, 
Sælla er að gefa en þiggja, með 
Gunna og Felix gríðarlega gott og 
falinn demantur.

Hvenær fer jólatréð upp á þínu 
heimili?

Úff, erfið spurning. Við gerum 
nefnilega svo mörg jólatré heima 
hjá mér því hver og einn gerir sitt 
jólatré og er þá gjarnan unnið með 
konseptið jólatré frekar en að vera 
með alvöru tré! Í fyrra voru „jóla-
trén“ sex talsins en nú verða þau 
átta! Við ætlum að setja þau upp 
um helgina.

Hverjir verða í „jólakúlunni“ 
þinni í ár?

Börnin mín, barnabörn, tengda-
börn og foreldrar. Svo verð ég að fá 
að hitta systkini okkar Baldurs en 
þá er það líka upptalið.

Hvernig getum við haldið í gleðina 
þessi undarlegu jól?

Með því að gera fallegt í kringum 
okkur, hlusta á jólalög og heyra bara 
nógu oft í öllum sem við söknum, til 
dæmis í síma eða á netinu.

Hvaða jólahefð má aldrei rjúfa?
Jólak lukkurnar í útvar pinu 

klukkan sex á aðfangadag. Það má 
aldrei breytast.

Fimm ára á aðfangadagskvöld
Gunnar Helgason verður alltaf eins 
og fimm ára þegar farið er að opna 
gjafirnar á aðfangadagskvöld og 
skreytir meira í ár en nokkru sinni 
fyrr.

Ertu mikið jólabarn?
Já, það er engin spurning. Ég verð 

alltaf spenntur á jólunum og finnst 
mjög gaman af öllum hefðunum, 
gömlum sem nýjum. Nú í ár erum 
við Björk eiginkona mín að ganga 
lengra í að skreyta húsið en áður og 
það er hrikalega gaman. Svo eru það 

gjafirnar, ég verð alltaf eins og fimm 
ára þegar við förum að taka upp.

Hver er uppáhaldsjólaminning 
þín?

Það ryðjast fram góðar jólaminn-
ingar, úff! Það er kannski þegar 
skíðin komu úr pakkanum þarna 
1977. Þau breyttu lífi manns því 
maður varð svo miklu betri á skíð-
um og fór að komast á verðlaunapall 
og svona. Og svo fyrstu jólin sem við 
Björk áttum saman með eldri syni 
okkar, fyrstu fjölskyldujólin. Þau 
fannst mér æðisleg. Og þegar yngri 
sonur okkar fékk það hlutverk 
fimm ára að dreifa pökkunum eftir 
að þeir höfðu verið lesnir upp. Hann 
var eiginlega spenntari að sjá hvað 
aðrir voru að fá en hann sjálfur. Það 
fannst mér svo fallegt því það er 
sælla að gefa en þiggja.

Hvað er ómissandi á jólunum?
Laufabrauð. Eða sko laufabrauðs-

partíið, þegar stórfjölskyldan hittist 
og gerir laufabrauð saman. En það 
má ekki núna þannig að í ár kaup-
um við sennilega bara laufabrauð 
úti í búð.

Hvert er besta jólalagið?
Jólagjafalagið okkar Felix. Ég segi 

það algerlega kinnroðalaust. Það er 
geggjað lag. Já og svo Þú komst með 
jólin til mín.

Hvenær fer jólatréð upp á þínu 
heimili?

Það fór alltaf upp á Þorláksmessu 
en það hefur verið að færast framar 
á dagatalinu því að ég er alltaf 
svo upptekinn dagana fyrir jól og 
leiðinlegt að gera það í einhverju 
stressi. Ég býst bara við að það fari 
upp í næstu viku.

Hverjir verða í „jólakúlunni“ 
þinni í ár?

Það er nú stóra spurningin. Við 
verðum sennilega bara fjögur, ég 
Björk og strákarnir okkar. En von-

andi mega tengdaforeldrarnir vera 
hjá okkur á aðfangadag. Hins vegar 
er nokkuð ljóst að stóra skötuboðið 
okkar á Þorláksmessu verður ekki 
í ár. Þangað hafa komið allir eldri 
meðlimir stórfjölskyldunnar og 
svo Felix. Þetta hefur alltaf verið 
í hádeginu og svo hef ég farið með 
strákunum niður í bæ á meðan 
Björk hefur byrjað á humarsúpunni. 
En við bíðum bara og sjáum hvað 
má og hvað má ekki hafa marga hjá 
sér.

Hvernig getum við haldið í gleðina 
þessi undarlegu jól?

Mín leið hefur verið sú að búast 
ekki við neinu. Ég hef litið svo 
á að þetta COVID-ástand muni 
standa fram á næsta ár þannig að 
ég verð aldrei fyrir vonbrigðum 
með ákvarðanir þríeykisins. Og 
jólin í ár stefna í að verða þann-
ig að við litla fjölskyldan verðum 
meira saman en áður og fínt bara 
að stefna á nándina og rólegheitin. 
Reyna kannski að búa til nýjar jóla-
hefðir. Ég er náttúrlega ekki með 
lítil börn en það væri hægt að finna 
leiðir eins og að kíkja í Jólaþorpið í 
Hafnarfirði, fara að höggva jólatré 
saman og svo auðvitað að horfa 
á jólaskemmtunina okkar Felix. 
Hún kemur vonandi sem sára-
bót fyrir allar jólaskemmtanirnar 
sem börnin missa af í ár. Við erum 
búnir að semja við jólasveinana og 
þeir ætla að kíkja til okkar þannig 
að þó að allt annað klikki þá munu 
börnin hitta jólasveina hjá okkur á 
morgun.

Hvaða jólahefð má aldrei rjúfa?
Það má rjúfa þær allar. Það eina 

sem maður verður að halda í er jóla-
andinn. Sælla er að gefa en þiggja 
og það er ógeðslega gaman að pæla 
í jólagjöfum fyrir frúna og börnin. 
Og Felix!

Bjóða öllum börnum á jólaball
Þeir Gunnar Helgason og Felix Bergsson, betur þekktir sem Gunni og Felix, tóku ráðin í sínar hendur þegar 
stefndi í algert jólaballaleysi í ár og halda jólastreymisball fyrir börn og auðvitað fullorðna á morgun, sunnudag.

Félagarnir Gunni og Felix eru mikil jólabörn og fannst því algjörlega ótækt að stefndi í algjört jólaballaleysi hjá íslenskum börnum í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Uppáhaldsjólaminning Felix er 
þegar hann gaf bróður sínum riffil.

Ein uppáhaldsjólaminning Gunna er 
þegar skíðin komu úr pakkanum. 

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is
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LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

Ingunn Björg Sigurjónsdóttir
Löggiltur fasteignasali
ingunn@domusnova.is

Sími: 856 3566

Agnar Agnarsson
Löggiltur fasteignasali
agnar@domusnova.is

Sími: 820 1002

Glæsileg baðherbergi

Hagstætt verð Snyrtileg sameign með lyftu

Stúdíó, tveggja og þriggja herbergja Fallegar innréttingar

Opið hús

Frábær fyrstu kaup Afhending við undirritun kaupsamnings

Fallegt útsýni

Domusnova kynnir skemmtilegar nýjar íbúðir í endurnýjuðu lyftuhúsi. Bjartar og 
fallega hannaðar stúdíó, tveggja og þriggja herbergja íbúðir sem skilast fullbúnar 

með gólfefnum við undirritun kaupsamnings.

DOMUSNOVA - HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI - SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS
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kl. 15:00 - 16:00
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kl. 14:00 - 15:00



Hvað felst nákvæm-
lega í star fsemi 
Spreng judei ld a r 
L a nd helg isg æsl-
u n n a r ? Va ng a -
velt u r u m slík t 

í vinahóp blaðamanns urðu til 
þess að tölvupóstur var sendur og 
nokkrum dögum síðar fékk grein-
arhöfundur, í eilífri leit að góðum 
sögum, að mæta í kaffispjall með 
þremur af sex starfsmönnum deild-
arinnar. Þeim Sigurði Ásgríms-
syni, yfirmanni deildarinnar, og 
sprengjusérfræðingunum Ásgeiri 
Jónssyni og Jónasi Þorvaldssyni.

Viðtalið fór fram í skúr á bak 
við höfuðstöðvar Landhelgis-
gæslunnar í Skógarhlíð þar sem 
aðsetur deildarinnar er og það 
var vel við hæfi að spjallið færi 
fram við hringborð þar sem starfs-
menn deildarinnar leggja á ráðin 
um næstu verkefni, umkringdir 
óvirkum sprengjum og sprengju-
brotum héðan og þaðan.

Bíða ekki við símann
Fyrstu spurningu er beint að Sig-
urði og opinberar strax vanþekk-
ingu blaðamanns. Í hverju felst 
eiginlega starfið í stórum dráttum. 
Svarið er einfalt – eiginlega öllu!

„Við bíðum svo sannarlega ekki 
eftir því að einhver hringi í okkur 
og tilkynni okkur að viðkomandi 
hafi fundið sprengju,“ segir Sig-
urður. Hann nefnir sem dæmi um 
verkefni sem starfsmenn deildar-
innar hafi sinnt að undanförnu 
fiskveiðieftirlit á litlum bátum 
nánast hringinn í kringum landið, 
að ná í skip af hafsbotni, stoppa 
olíuleka við erfiðar aðstæður í El 
Grillo, framkvæma jarðskjálfta 
á miklu dýpi í sjó fyrir Íslenskar 
orkurannsóknir og losa bora með 
sprengiefni uppi á heiði fyrir Jarð-
boranir. Mikið púður fer í varnir 
gegn mögulegum hryðjuverkum, 
það er að segja sprengjuleit þar 
sem við á.

„ Á r ið 2008 þá stóðum v ið 
frammi fyrir miklum niðurskurði 
hjá Gæslunni. Til að takast á við 
það þá fórum við að taka að okkur 
ýmis sérverkefni og það hefur 
síðan þróast út í að við erum í raun 
séraðgerðasvið, frekar en sprengju-
deild. Það er hringt í okkur með 
verkefni sem eru nánast óleysanleg 
og við göngum í þau. Við segjum 
aldrei nei við verkefnum og trúum 
því alltaf að lausn sé til staðar á 
er f iðustu vandamálum,“ segir 
Sigurður.

Að sögn Sigurðar eru f lestir 
starfsmenn með bakgrunn í björg-
unarsveitum og ætlast er til að 
menn séu með kafararéttindi. „Ef 
þú spyrðir mig hvernig fólk ég vilji 
í deildina þá myndi ég segja að ég 
vilji fólk sem geti unnið með öðru 
en höndunum. Viðkomandi þarf að 
vera góður kafari og halda sönsum 
í aðstæðum þar sem hann er einn 
að störfum og það er stundum kalt, 
blautt og dimmt.“

Dagarnir geta verið langir í 
sprengjudeildinni og engir tveir 
eins. „Konan mín er löngu hætt 
að spyrja hvort að ég komi heim á 
kvöldin,“ segir Sigurður.

Stíf fimm ára þjálfun
Ásgeir tekur undir það. „Starfið er 
þannig að sumir dagar geta verið 
rólegir og þá notum við til æfinga 
og viðhalds búnaðar. Síðan koma 
kannski inn ellefu verkefni á einni 
viku og þá getur vel verið að maður 
sofi ekki heima hjá sér allan þann 
tíma.“ Hann segir það nánast lög-
mál að erfið verkefni hrúgist inn á 
sama tíma og oft reyni starfið á. Við 
ákveðnar kringumstæður er óskað 
eftir aðkomu séraðgerðasveitar-

innar vegna leitar- og björgunar-
aðgerða á landi, í samstarfi við lög-
reglu og björgunarsveitirnar. Sum 
þeirra útkalla endi með því að sá 
sem leitað er að finnst ekki á lífi. 
„Þetta þekkja allir þeir sem starfa 
í þessum geira. Þetta er aldrei auð-
velt,“ segir Jónas.

Þremenningarnir hafa starfað 
lengi saman og í spjallinu finnur 
maður glöggt að á milli þeirra ríkir 
vinátta og traust. „Sprengjudeildin 
sinnir allri valdbeitingarþjálfun 
fyrir þá starfsmenn Landhelgis-
gæslunnar sem þurfa á henni að 
halda í störfum sínum, til dæmis 
starfsmenn varðskipa. Þannig er 
maður í þeirri forréttindastöðu að 
kynnast mörgum starfsmönnum 
Landhelgisgæslunnar og þann-
ig hef ég getað sigtað þá út sem 
gætu átt erindi í deildina,“ segir 
Sigurður.

Gríðarleg fjárfesting er í hverjum 
starfsmanni en til þess að öðlast 
réttindi sem hryðjuverkasprengju-
sérfræðingur þarf viðkomandi að 
undirgangast um fimm ára nám, 

hér heima til að byrja með en síðan 
undir handleiðslu danska sjóhers-
ins. Aðspurður hvort að algengt sé 
að menn klári slíka þjálfun og fari 
svo bara að vinna í banka þá hlær 
Sigurður og segir: „Nei, þá ertu bara 
sendur aðra leið til Ástralíu.“

„Kannski“ ekki í boði
Á þessum tímapunkti slökkva þre-
menningarnir endanlega drauma 
blaðamanns um epískar sögur af 
lífshættulegum aðstæðum þar sem 
valið stendur milli þess að klippa 
á græna eða rauða vírinn. „Við 
gerum yfirleitt hlutina í öruggri 
fjarlægð og tökum aldrei neinar 
áhættur. Orðin „kannski“ eða „veit 
ekki“ eru ekki til í okkar orðaforða 
þegar við erum að sinna sprengju-
útkalli,“ segir Ásgeir.

Jónas tekur undir það. „Starfið 
okkar snýst í raun um stöðugt 
áhættumat. Hvað sé best að gera, 
hvaða af leiðingar það hefur og 
hvernig við getum komið í veg 
fyrir, eða lágmarkað, skaðann.“

Áhættusæknir lukkuriddarar 

eru því ekki eitthvað sem sprengju-
sveitin er að leita eftir. Mun frekar 
ábyrgt og lausnamiðað fólk sem 
getur starfað undir pressu.

Sigurður nefnir sem dæmi að 
starfsmenn sprengjudeildarinnar 
hafi verið kallaðir út í óveðrinu 
sem geisaði í desember í fyrra sem 
leiddi til þess að rafmagnslaust 
varð víða á Norðurlandi. „Við 
máttum engan tíma missa að kom-
ast norður. Landhelgisgæslan hafði 
upplýsingar um að dönsk Herkú-
les-f lutningavél var stödd hérlend-
is og nokkrum símtölum síðar var 
Hiluxinn okkar og gríðarlegt magn 
af búnaði og björgunarsveitar-
mönnum komnir í 20 þúsund feta 
hæð. Það skipti svo sköpum í að ná 
að koma rafmagni f ljótt á. Í þessu 
felst starfið, að finna lausnir við 
öllum mögulegum vandamálum,“ 
segir Sigurður.

Af og til birtast í f jölmiðlum 
fréttir af útköllum sprengjudeild-
arinnar út af sprengjum frá tíma 
seinni heimsstyrjaldarinnar. Fæst 
útköllin rata þó í fréttirnar en á 
meðal ári eru um 50-60 slík útköll.

Flest duflin týnd
Áður fyrr snerist stór hluti útkalla 
um tundurduf l, í sjó eða á landi, en 
þeim útköllum hefur farið fækk-
andi undanfarin ár. Þó er óljóst 
hvar stór hluti tundurduf la, sem 
sett voru í sjóinn í kringum Ísland, 
eru niðurkomin.

„Það voru um 100 þúsund duf l 
sett í sjóinn í kringum Ísland. Eitt-
hvað f laut í burtu, eitthvað sökk og 
einhverju var eytt en enginn veit 
hvað mikið. Einhver þeirra liggja 
grafin á söndunum og önnur eru á 
hafsbotni,“ segir Ásgeir.

Sigurður segir að eftir stríð hafi 
Landhelgisgæslan sökkt tundur-
duf lum í hafi með öf lugum riff li í 
öruggri fjarlægð. „Síðan voru menn 
þjálfaðir í að fara um fjörur og land 
að eyða duf lum sem voru hérna. Ég 
giska á að það sé búið að eyða um 
fimm til sex þúsund duf lum,“ segir 
Sigurður.

Lengi vel var óvissa um duf l sem 
Þjóðverjar höfðu sleppt við strend-
ur Íslands. Þá lagðist Sigurður í 
sagnfræðigrúsk og fann upplýs-
ingar í skjalasafni danska sjóhers-
ins um hvar Þjóðverjar hefðu lagt 
duf l sín út í sérútbúnum kaf bátum 
sínum. Í framhaldinu var hægt að 
kortleggja þau svæði betur.

Síðasta útkall sprengjudeildar-
innar vegna tundurduf la var í 
hitteðfyrra. „Þá kom útkall vegna 
tundurduf ls 2. janúar og viku 
seinna annað útkall vegna tveggja 
dufla á svipuðum stað. Þau eiga það 
til að finnast nokkur saman þegar 
búið er að vera mikið hafrót,“ segir 
Jónas.

Þremenningarnir tala af innlifun 
og þekkingu um síðari heimsstyrj-
öldina og því er réttast að spyrja 
hvort að starfsmenn deildarinnar 
verði óhjákvæmilega áhugamenn 
um þetta tímabil mannkynssög-
unnar. „Að einhverju leyti. Það er 
að minnsta kosti afar mikilvægt 
að þekkja söguna. Þegar við erum 

Klippa ekki í óvissu á neina víra
Öryggið er í fyrirrúmi  hjá Sprengjudeild Landhelgisgæslunnar og hvert skref úthugsað. Í gegnum árin hafa fjöl-
mörg viðsjárverð tilvik komið upp varðandi sprengjur úr seinni heimsstyrjöldinni og meðhöndlun dínamíts. 

Sprengjusérfræðingarnir Sigurður Ásgrímsson,  Ásgeir Jónsson og Jónas Þorvaldsson. FRÉTTABLAÐIÐ / SIGTRYGGUR ARI

ÞAÐ VAR ENGIN VIRÐING 
BORIN FYRIR DÍNAMÍTI OG 
OFT HEFUR MÁTT LITLU 
MUNA AÐ ILLA FÆRI. 
Sigurður Ásgrímsson

ÞÁ VAR ÓHÆTT AÐ FLYTJA 
DÝNAMÍTIÐ YFIR Á VÖRU-
BÍLINN EN SVO ÞURFTI AÐ 
BRUNA MEÐ ÞAÐ Í GEGNUM 
BÆINN UNDIR TÍMA-
PRESSU
Sigurður Ásgrímsson
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SPENNTU ÞIG
FYRIR JÓLIN!

„BESTA GLÆPASAGA 
RAGNARS TIL ÞESSA!“

Steinþór Guðbjartsson, Morgunblaðinu

„Glæpasagnahöfundur
á heimsmælikvarða.“

Sunday Times

„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

Metsölulisti
Eymundsson

4.
Allar

bækur

4. SÆTI

BÓKSÖLULISTINN

ÍSLENSK

SKÁLDVERK

„Veldur
andvökunóttum“

Steinþór Guðbjartsson,
Morgunblaðinu

Metsölulisti
Eymundsson

3.
Allar

bækur

3. SÆTI

BÓKSÖLULISTINN

ALLAR

BÆKUR

„Besti glæpasagnahöfundur Norðurlanda.“
Adresseavisen

 
„Yrsa trónir á toppnum í hópi norrænna 

glæpasagnahöfunda.“
Sunday Times

 
„Langar dimmar nætur Íslands eru 

ógnvænlegastar í spennusögum Yrsu 
Sigurðardóttur.“
Financial Times

 



í sprengjuútkalli þá þurfum við að 
reyna að átta okkur á hvers konar 
sprengja þetta er og af hverju hún 
gæti verið þarna,“ segir Jónas.

Sagnfræðigrúsk mikilvægt
Sigurður segir að það þurfi ekki 
að koma á óvart að enn sé mikið 
af sprengjum úr styrjöldinni að 
finnast hérlendis. „Við vorum best 
varða þjóð heims á þessum tíma. 
Þegar mest var voru hérna um 50 
þúsund hermenn og landsmenn 
allir voru 150 þúsund. Það stóð yfir 
styrjöld og þessir hermenn þurftu 
að æfa sig og drituðu sprengjum 
og skotum á skotsvæðum um allt 
landið. Við höfum aðallega verið 
að finna á landi sprengivörpukúlur 
og fallbyssukúlur en sem betur fer 
aldrei neinar jarðsprengjur. Þær eru 
algjör viðbjóður og mín kenning er 
sú að jarðvegurinn hafi hentað illa 
hérna. Þær komast ekki svo glatt 
ofan í hraunið,“ segir Sigurður.

Þörf hafi verið á að kortleggja 
skotsvæðin betur og aftur lagðist 
Sigurður í sagnfræðigrúsk. „Ég 
fékk ábendingu um að þessar skot
æfingar hafi oft verið auglýstar í 
dagblöðum á þessum árum. Ég fór 
því á Þjóðskjalasafnið að grúska 
og þá rakst ég á fjölmargar auglýs
ingar þar sem herinn tilkynnti að 
ákveðin svæði, merkt með hnitum, 
væru lokuð vegna skotæfinga. Það 
hjálpaði talsvert til í okkar starfi,“ 
sagði Sigurður.

Eins og gefur að skilja hefur 
mikið fundist af sprengjum á 
Reyk ja ne si nu . Sér st a k leg a á 
Vogaheiðinni og þar hefur oft 
hurð skollið nærri hælum. „Fyrir 
mörgum árum fengum við fregnir 
af því að einhverjir strákar hefðu 
fundið sprengjuvörpukúlu og hent 
henni á milli sín í leik þannig að 
við þurftum að grípa inn í. Í annað 
skiptið fundu krakkar í skólaferð 
aðra slíka sprengju. Kennaranum 
fannst það þjóðráð að fara bara 
með sprengjuna í bæinn og skila 
henni á lögreglustöðina. Tilhugs
unin um fulla skólarútu með virka 
sprengju í fangi kennarans er ansi 
ískyggileg,“ segir Sigurður og ekki 
er annað hægt en að hlæja að hinni 
súrrealísku tilhugsun.

Undir lok síðustu aldar var 
sett fjármagn í að hreinsa Voga
heiðina eftir bestu getu og að auki 
var ákveðið að fara í fræðsluher
ferð. „Við fórum í skólana þarna og 
héldum fyrirlestra fyrir krakkana 
um hvað bæri að varast. Einnig var 
sett fjármagn í að setja upp upplýs
ingaskilti. Það hefur vonandi skilað 
sér en blessunarlega hafa ekki enn 
orðið nein slys,“ segir Sigurður.

Ágætt er að Íslendingar séu með
vitaðir um hættur sem geti leynst 
um allt land og láti torkennilega 
hluti í friði. „Við höfum fengið til
kynningar um sprengjur á ótrúleg
ustu stöðum. Ég man eftir sprengju
vörpukúlu sem fannst í 6700 metra 
hæð á fjalli við Siglufjörð og einnig 
á heiðum á Austurlandi. Það er ráð
gáta hvernig þessir hlutir enduðu 
þarna,“ bætir hann við.

Ásgeir segir að mikilvægt sé að 
hafa í huga að gamlar sprengjur frá 
stríðinu verði stöðugt varasamari. 
„Það var ákveðin vissa varðandi 
þessar sprengjur hér áður fyrr 
en hún er ekki lengur til staðar. 
Sprengjurnar brotna smátt og smátt 
niður eftir því sem tíminn líður og 
verða óstöðugri,“ segir hann.

Illa gengið um dínamít
Eitt hættulegast a ef nið sem 
sprengjudeildin glímir við er dína
mít í tengslum við verktakastarf
semi eða landbúnað. Meðhöndlun 
Íslendinga á dínamíti var ekki upp 
á marga fiska áður fyrr, að sögn Sig
urðar. „Það var enginn virðing borin 
fyrir dínamíti og oft hefur mátt litlu 
muna að illa færi,“ segir hann.

Þremenningarnir rifja upp fjöl
margar sögur. Í eitt skipti voru 25 
kíló af kristalíseruðu dínamíti fjar
lægð úr eldhússkáp íbúðarhúss. Eng
inn bjó lengur í húsinu en tilhugs
unin um heimilisfólk áður fyrr að 
elda með afar viðkvæmt sprengiefni 
fyrir ofan sig stendur eftir. Önnur 
eftirminnileg tilkynning snerist um 

stráka að leik í Grafarvogi með afar 
hættulega dínamítstauka.

Mikið af dínamíti var í umferð 
hér áður fyrr og þá tengdist það 
meðal annars því að bændur máttu 
kaupa sprengiefnið hér áður fyrr 
í nánast ótakmörkuðu magni til 
þess að sprengja upp steina í túnum. 
Útköllin voru orðin svo mörg í 
kringum  ákveðið bæjarfélag  að 
ákveðið var að auglýsa í blöðum að 
skila mætti sprengiefninu inn til 
eyðingar án nokkurra eftirmála. Það 
hafði áhrif til góðs.

Sigurður segir að erfiðasta verk
efnið sem hann hafi farið í hafi verið 
í steypustöð á Ísafirði. Inni í verk
stæðishúsi hafi verið kaffiskúr og 
ofan á þaki hans hafi verið um 100 
kíló af dínamíti, fljótandi í nítrógl
íseríni og afar óstabílt. „Ég held að ég 
hafi sjaldan svitnað jafnmikið í einu 
verkefni. Við erum með leiðir til þess 
að stabílísera slíkt sprengiefni en sú 
lausn virkar aðeins tímabundið. Við 
þurftum því að fá stóran vörubíl að 
láni, moka sandi á pallinn og búa 
til stóran gíg ofan í hauginn. Síðan 
fórum við í varnarbúnað, gasgrímur 
og allar græjur, og sprautuðum efna
blöndu, sem búin var til á staðnum, 
yfir sprengiefnið. Þá var óhætt að 
f lytja dínamítið yfir á vörubílinn 
en svo þurfti að bruna með það í 
gegnum bæinn undir tímapressu. 
Þetta var svo sprengt í loft upp úti á 
Arnarnesi.“

Útköllum vegna dínamíts hefur þó 
verið að fækka og þar skiptir fræðsla 
miklu máli. Ásamt Vinnueftirlitinu 

hefur Sprengjudeildin haldið nám
skeið fyrir þá starfsmenn verktaka
fyrirtækja sem sjá um jarðvegs
sprengingar. Þar er mikil áhersla lögð 
á hvernig ganga eigi um sprengiefnið 
og ekki síst að bókhaldið sé í lagi. 
„Dínamít verður varasamara eftir 
því sem tíminn líður og því er mikil
vægt að kíkja á dagsetningarnar og 
nota elsta efnið, alveg eins og þú 
myndir gera við mat í ísskápnum,“ 
segir Sigurður.

Áður fyrr var náið samstarf milli 
bandaríska hersins og Sprengju
deildarinnar. Talin voru meiri not 
fyrir sprengjusérfræðinga hersins 
annars staðar en á Íslandi og því 
voru starfsmenn Sprengjudeildar
innar í raun sprengjusérfræðingar 
hersins. Það fyrirkomulag var lík
lega einstakt í heiminum. Eins og 
gefur að skilja fór allt á hvolf hjá 
varnarliðinu í kjölfar hryðjuverka
árásanna þann 11. september 2001 
og þá fóru í hönd eftirminnilegir 
tímar.

„Ég fór við annan mann upp á 
varnarliðssvæðið og síðan vorum 
við bara þar í nokkrar vikur. Það var 
mikill viðbúnaður og menn voru 
bara gráir fyrir járnum þarna upp 
frá,“ segir Sigurður.

Röntgenlýstar skólatöskur
Ekki var tekin nein áhætta og þegar 
litið er í baksýnisspegilinn þá urðu 
til nokkrar spaugilegar sögur í 
kringum ástandið. „Það urðu læti 
út af öllum torkennilegum hlutum. 
Ég man að við vorum sendir til þess 
að röntgenmynda skólatöskur sem 

fundust á víðavangi. Það var bara 
gert og það reyndust nú bara vera í 
þeim blýantar og stílabækur,“ segir 
Sigurður og hlær.

Í annað skiptið var útkall á jóla
skemmtun nokkrum mánuðum eftir 
ódæðin. „Þá var verið að skiptast 
á pökkum uppi á varnarsvæði en 
síðan varð einn pakki út undan sem 
enginn kannaðist við. Þá vorum við 
kallaðir til,“ segir Sigurður. Farið var 
að öllu með gát og því var voldug 
vatnsbyssa, sem notuð er í slíkum 
aðstæðum, dregin inn í húsið. „Eftir 
á að hyggja þá var þetta kannski 
aðeins of  gróft vopn. Við skutum 
því á pakkann sem splundraðist í 
tætlur en sprakk auðvitað ekki. Öllu 
verra var að við fundum ekki byss
una strax aftur, ekki fyrr en að við 
áttuðum okkur á því að bakslagið 
var svo mikið að hún hafði dúndrast 
inn í gifsvegg og var horfin sjónum,“ 
segir Sigurður brosandi.

FLESTIR SEM LÁTA LÍFIÐ 
Í SLYSUM TENGDUM 
SLÍKUM SPRENGJUM 
ERU FÓLK UNDIR ÁTJÁN 
ÁRA ALDRI. SPRENGJ-
URN AR ERU OFT LITRÍKAR 
OG VEKJA ATHYGLI 
BARNA OG UNGMENNA. 
 Ásgeir Jónsson

UM 100 ÞÚSUND TUNDUR-
DUFL VORU  SETT Í SJÓINN
Í KRINGUM ÍSLAND.

Gríðarleg fjárfesting er í hverjum starfsmanni Sprengjudeildarinnar sem eiga allt að fimm ára þjálfun að baki, hér heima og erlendis. MYND/AÐSEND

Allir starfsmenn 
Sprengjudeildar 
eru með kafara-
réttindi. MYND/
AÐSEND

Mannúð í fyrirrúmi
Starfsemi Sprengjudeildarinnar er 
ekki aðeins innan landamæranna. 
Þremenningarnir hafa allir tekið 
þátt í að þjálfa her og lögreglu
menn í sprengjueyðingu víða í Mið
Austurlöndum í tengslum við þátt
töku Íslands í starfsemi NATO. „Við 
höfum þjálfað Íraka og Jórdani og 
einnig sinnt verkefnum í Líbanon,“ 
segir Ásgeir. Um eftirminnilegar 
ferðir er að ræða en mannúðar
sjónarmið ræður alltaf för.

„Klasasprengjur og jarðsprengjur 
eru mikil ógn þar ytra. Flestir sem 
láta lífið í slysum tengdum slíkum 
sprengjum eru fólk undir átján ára 
aldri. Sprengjurnar eru oft litríkar 
og vekja athygli barna og ungmenna. 
Það er því afar þarft að dreifa þeirri 
þekkingu hvernig eigi að umgangast 
slík tól og hátta eyðingu þeirra með 
öruggum hætti,“ segir Ásgeir.

Þá hefur Landhelgisgæslan einn
ig sinnt björgunar og eftirlitsstarfi 
í Miðjarðarhafinu fyrir Frontex, 
landamærastofnun Evrópu. Sigurð
ur vann í landi í höfuðstöðvunum í 
Róm á meðan að Jónas og Ásgeir hafa 
verið á hafi úti. Þar voru dagarnir 
langir og stundum óvæntir.

Á afmælisdegi Ásgeirs árið 2015 
var varðskipið á heimstími undan 
ströndum Líbíu. „Þá rákumst við á 
bát og enduðum í þriggja daga verk
efni við að bjarga 350 flóttamönn
um. Það var með erfiðari björgunum 
sem ég hef lent í en að sama skapi 
afmælisdagur sem ég mun aldrei 
gleyma,“ segir Ásgeir.
bjornth@frettabladid.is
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðsverð gilda til og með 7. desember. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Váboðar
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Dauði skógar
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Innræti
TILBOÐSVERÐ: 3.199.-
Verð áður: 4.499.-

Undir Yggdrasil
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Aprílsólarkuldi
TILBOÐSVERÐ: 4.299.-
Verð áður: 5.999.-

Bróðir
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

GÓÐ BÓK, GÓÐ JÓL



Ótrúlegt úrval af seríum og jólaskrauti

Jólagjafahugmyndir Skoðaðu allt úrvalið á husa.is
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Gjafakort
Settu gjafakort í jólapakkann

Fæst í öllum verslunum

Opið til kl. 20:00 
í Skútuvogi
alla daga

Afmælistré Blómavals
Normannsþinur

3.990kr
5.990 kr

Allar stærðir, 150-240 cm, 
eitt verð ,merkt með röndóttum miða 
meðan birgðir endast

Jólatré

Jólablaðið
er á husa.is

Stærðir: 150-300 cm, beint frá bónda, 
sérræktuð jólatré fyrir Blómaval

8.990 kr

Allar stærðir, eitt verð
Íslensk stafafura

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

Tengist með Bluetooth

4.990kr

LED úti- og inniljós 120 LED
LED útiljós 120 ljósa stýrt með appi.
14501326

Sjónvarp 4K  
CL65S-4K  
ENOX Clarity Line 65“ 
snjall-sjónvarp, ný 2021
lína. Metalic Black rammi, 
frábær mynd, sérstak-
lega aðlagað NETFLIX. 
1860800

Sjónvarp 65"
Þýskt gæðamerki

99.990kr

Klakavél
Svört. 1841275

20%

20%

17%

Airfryer XL Digital 4 ltr.
Tryggir jafna steikingu og lágmarks þörf 
á olíu, hitastillir 80-2000°C, 1500W, 
LCD skjár með tímastilli og hitastigi. 
Viðloðunarfrítt ílát og karfa. 1841281

Pottasett 
Rosewood, 10 stk. 2002935

Skaftryksuga
Þráðlaus, pokalaus, 
gefur 30 mín., notkun 
á hleðslu, tekur 4 klst.,  
að hlaða. Rafhlaða 
14,4V lithíum. 
H:114,5xB:14,5xL:26,5. 
1805317

Kaffivél
1100W, 10 bollar. 1840107

Skrúfvél 3,6V
Hraðhleðsla,  60 mín., kemur í tösku, Led 
ljós sem auðveldar vinnu, 5.5Nm hersla. 
5246076

25%

Jólastjarna
Fersk og falleg.

1.990kr
2.490kr

19.990kr
24.990kr

19.796kr
26.395kr

13.990kr
16.990kr

30%

WiZ
100W, E27, RGB. 6238000

Stjórnaðu 
lýsingunni

3.790kr

8.990kr

um jólin

Vertu

6.745kr
8.995kr

22.395kr
27.995kr

Hleðsluborvél + 80 fylgihlutir
18V, tvær rafhlöður, 1.5Ah, hersla 40Nm, 
hraði 0-360/1400, Led ljós. 5245561

25%

19.995kr
26.995kr



Ótrúlegt úrval af seríum og jólaskrauti

Jólagjafahugmyndir Skoðaðu allt úrvalið á husa.is
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Gjafakort
Settu gjafakort í jólapakkann

Fæst í öllum verslunum

Opið til kl. 20:00 
í Skútuvogi
alla daga

Afmælistré Blómavals
Normannsþinur

3.990kr
5.990 kr

Allar stærðir, 150-240 cm, 
eitt verð ,merkt með röndóttum miða 
meðan birgðir endast

Jólatré

Jólablaðið
er á husa.is

Stærðir: 150-300 cm, beint frá bónda, 
sérræktuð jólatré fyrir Blómaval

8.990 kr

Allar stærðir, eitt verð
Íslensk stafafura

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

Tengist með Bluetooth

4.990kr

LED úti- og inniljós 120 LED
LED útiljós 120 ljósa stýrt með appi.
14501326

Sjónvarp 4K  
CL65S-4K  
ENOX Clarity Line 65“ 
snjall-sjónvarp, ný 2021
lína. Metalic Black rammi, 
frábær mynd, sérstak-
lega aðlagað NETFLIX. 
1860800

Sjónvarp 65"
Þýskt gæðamerki

99.990kr

Klakavél
Svört. 1841275

20%

20%

17%

Airfryer XL Digital 4 ltr.
Tryggir jafna steikingu og lágmarks þörf 
á olíu, hitastillir 80-2000°C, 1500W, 
LCD skjár með tímastilli og hitastigi. 
Viðloðunarfrítt ílát og karfa. 1841281

Pottasett 
Rosewood, 10 stk. 2002935

Skaftryksuga
Þráðlaus, pokalaus, 
gefur 30 mín., notkun 
á hleðslu, tekur 4 klst.,  
að hlaða. Rafhlaða 
14,4V lithíum. 
H:114,5xB:14,5xL:26,5. 
1805317

Kaffivél
1100W, 10 bollar. 1840107

Skrúfvél 3,6V
Hraðhleðsla,  60 mín., kemur í tösku, Led 
ljós sem auðveldar vinnu, 5.5Nm hersla. 
5246076

25%

Jólastjarna
Fersk og falleg.

1.990kr
2.490kr

19.990kr
24.990kr

19.796kr
26.395kr

13.990kr
16.990kr

30%

WiZ
100W, E27, RGB. 6238000

Stjórnaðu 
lýsingunni

3.790kr

8.990kr

um jólin

Vertu

6.745kr
8.995kr

22.395kr
27.995kr

Hleðsluborvél + 80 fylgihlutir
18V, tvær rafhlöður, 1.5Ah, hersla 40Nm, 
hraði 0-360/1400, Led ljós. 5245561

25%

19.995kr
26.995kr



Farvi.is
Að baki prentverkstæðis Farva standa hjónin 
Tobba sem er grafískur hönnuður og Sæþór sem 
er meðal annars silkiprentari. Saman hanna þau 
og prenta ýmiss konar prentverk til notkunar og 
skrauts.

Sifbenedicta.com
Það er hönnuðurinn Halldóra 
Sif sem er á bak við tösku- og 
fylgihlutamerkið Sif Bene-
dicta. Litagleðin, nostalgían og 
smáatriðin eru aðalsmerki ein-
stakrar hönnunarinnar.

Fischersund.com
Í verslun Fischer, sem rekin er af systkinunum Lilju, Jónsa 
og Ingu Birgis ásamt mökum þeirra Sindra, Kjartani og 
Alex, má finna tónlist, ilmvötn, ljósmyndir, videóverk, 
list, grafíska hönnun og margt fleira eftir eigendurna.

Hildurhafstein.com
Hildur Hafstein er eigandi og 
yfirhönnuður skartgripamerkis-
ins sem er innblásið af sígauna- 
og hippamenningu auk áhrifa 
frá Mið-Austurlöndum en litríkir 
steinar eru aðalsmerki fallegrar 
hönnunarinnar.

Íslendingar hafa sannarlega 
tekið við sér í netverslun og 
fjölmargar nýjar verslanir 
sprottið upp á meðan þær 
sem fyrir voru hafa styrkt sig 
enn frekar. 

Örstuttur leiðangur um veraldar-
vefinn leiddi okkur á slóðir þessara 
fallegu vefverslana með íslenskri 
hönnun sem færi vel í jólapakkann. 
Af nægu er að taka hvort sem á að 
kaupa sér eitthvað fallegt eða velja 

gjöf fyrir ástvin, og erfitt að velja 
aðeins nokkrar úr. Við hvetjum 
því lesendur til að fara á stúfana og 
skoða hvað veraldarvefurinn hefur 
upp á að bjóða - og heilmikið af því 
er íslenskt. bjork@frettabladis.is.

Verslum heima
Það hefur aldrei verið fýsilegra að versla á netinu. COVID og 

kuldakast gera það að verkum að hugmyndin um að sitja við 
borðstofuborðið og versla jólagjafirnar er mikið betri en búðaráp.

Á vefsíðunni Takkhome.com má finna fallega, einfalda 
hönnun; handklæði, þvottastykki, teppi og töskur.

Á Folkreykjavik.is fást hillur, vasar, lampar, borð og kerta
stjakar, allt hannað með sjálfbærni að leiðarljósi. 

Á Fischersund.com má kaupa handunnin íslensk ilmvötn, 
tónlist og ýmis listaverk. Meðal annars jólailminn 2020. 

Á vefsíðu kronkron.com færðu 
fatnað, fylgihluti og skó frá Kron
kron og hönnuðum t.d. Vivienne 
Westwood og Comme des Garcons.

Á meidur.is fást einstök handunnin 
skurðarbretti, kökukefli, mortél, 
skálar og fleira úr íslenskum viði.

Á Ihanna.net má finna hið fræga Krumma herðatré, viska
stykki, púða, rúmteppi, sængurföt og margt fleira. 

Á vefsíðunni Hildurhafstein.com 
má finna hálsmen, eyrnalokka, 
armbönd, ermahnappa og fleira. 

Á Sifbenedicta.com fást töskur, 
klútar, hálsmen og hárskraut. 

Á farvi.is má finna plaköt, boli, poka, kort, jólapappír 
og margt fleira handverk frá prentverkstæði Farva.

Takkhome.com
Þær Olla og Dröfn stofnuðu fyrirtækið TAKK Home 
með það að leiðarljósi að skapa gæðavörur fyrir 
heimilið með megináherslu á einfaldleika, fegurð og 
notagildi, ásamt virðingu fyrir umhverfinu.

Folkreykjavik.is
Markmið hönnunarmerkisins Fólk er að ýta undir hönnun og 
framleiðslu sem styður sjálfbærni og hringrás hráefna. Sam-
starfshönnuðir FÓLK Reykjavík eru Jón Helgi Hólmgeirsson, 
Ólína Rögnudóttir og Theódóra Alfreðsdóttir.

Kronkron.com
Þau Hugrún Árnadóttir og Magni 
Þorsteinsson eru hönnuðirnir á 
bak við fata- og skómerkið Kron-
kron. Hönnun þeirra hefur fyrir 
löngu skapað sér sess á meðal 
fagurkera enda lifandi og litrík, 
fersk og fögur.

Meidur.is
Trésmiðjan Meiður er rekin af 
hjónunum Herði Harðarsyni, 
smiði og Guðrúnu Hrund Sigurðar-
dóttur hönnuði. Þau hanna og 
framleiða vörur úr hnotu, eik og 
fleiri viðartegundum með um-
hverfisvernd að leiðarljósi.

Ihanna.net
IHANNA HOME var stofnað af Ingibjörgu Hönnu Bjarna-
dóttur með tilkomu hins fræga Krumma herðatrés 
hennar. Hönnunarvörur hennar sameina einfaldleika, 
gæði og notagildi.

Fjöldatakmarkanir í verslunum og yfirstandandi kuldakast gera heimaverslunina vinsæla. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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bauhaus.is

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

Með fyrirvara um myndbrengl, prentvillur, mistök hjá birgjum og uppseldar vörur. Verð er með vsk. 
Tilboðin gilda aðeins til og með fimmtudeginum 24. desember, meðan birgðir endast.

VIRKA DAGA 8 -19 / UM HELGAR 10 -18

Hitablásari 9KW
Rafmagnshitari. 9 KW. 400 V. 3ja fasa.
GV 2300849A

Hitablásari 2KW
Rafmagnshitari.  2 KW.  230 V. GV 2294105B
Fæst einnig stærri, 3 KW, 230 V..............9.995 kr.

Hefur þú séð nýja 
BAUHAUS blaðið?

20.995.-6.995.-

Snjóskófla
GV 6300816A
- Fiskars 
- Létt áhöld 
- Lengd: 155 cm 
- Breidd: 52 cm 
- Efni: ál og plast 
  SoftGrip áferð 

Snjóskófla
GV 6310013A
- Freund 
- Breidd: 53 cm 
- Lengd: 125 cm 
- Kantur: aluminium

6.995.- 8.995.-

Rafmagnssnjóblásari
GV 6301199A 
- Snowline 560 E 
- 182 cc. mótor 
- Vinnubreidd 56 cm 
- Kastlengd  15 metrar 
- Þyngd: 75 kg.

149.995.-

VIÐ FYLGJUM  
SÓTTVARNARREGLUM,
FJÖLDATAKMARKANIR  

Í VÖRUHÚSI, VIÐ BERUM  

ÖLL ÁBYRGÐ!

1. Rúðuvökvi GV 2511763A 
Þolir allt að -21 gráðu. Stykkjaverð ....545.- 
2. BAUHAUS rúðuhreinsir  
GV 2510846A 
500 ml. ...........................................545.- 
3. Alaska Lásaolía GV 2510813A 
50 ml. Frostlögur. ..........................545.- 
4. Sílíkon med pensli GV 2571330A 
100 ml. ............................................545.- 

5. Alaska rúðuskafa GV 2510845A 
Svört. ..............................................545.- 
6. Alaska Svampur GV 2571412A 
Dregur vel í sig. .............................545.- 
7. EXO De-Icer GV 2510441A 
500 ml. De-icer. .............................545.- 

1.090.-

1

36

5

2

7

4

Að eigin vali 3 fyrir 2

3 STK

Ert þú klár í veturinn?



Kristín og fjölskylda 
hafa unnið að því að 
gera upp íbúðina og 
tók það aðeins lengri 
tíma en áætlað var 
eins og oft vill verða. 

Íbúðin er ein þriggja í húsinu og 
hafa þær allar verið í eigu fjölskyld-
unnar í tæpa öld.

„Saga hússins hefst árið 1929 
en þá f luttu langafi og -amma í 
föðurætt í húsið ásamt þremur 
dætrum sínum. Þær ólust allar upp 
í húsinu og ein býr enn á 2. hæð, 
89 ára ömmusystir mín, og hyggst 
ekki f lytja úr þessu,“ segir Kristín 
aðspurð um þessa merkilegu sögu.

„Á þessu 91 ári hefur fjöldinn 
allur af frændfólki búið hér í á ein-
hverju tímabili í lífi sínu. Pabbi 
bjó til dæmis hér meðan hann 
var ungur maður í námi og síðan 
mamma eftir að þau kynntust. 
Ég kem undir stuttu seinna og var 
íbúðin á fyrstu hæð hússins því 
fyrsta heimili mitt.“

Fjölskyldan bjó á 1. og 3. hæð
Stuttu síðar f lutti fjölskyldan til 
Danmerkur þar sem þau voru í 
fimm ár á meðan foreldrar Kristín-
ar voru í námi. „Þegar við komum 
aftur heim f luttum við heim á 
Njálsgötuna og þá bættust yngri 
bræður mínir f ljótlega í hópinn.“

Fjölskyldan sprengdi af sér 
fyrstu hæðina og var þá farið í 
framkvæmdir á risinu sem hafði 
verið notað sem þurrkloft og 
geymsla ásamt tveimur herbergj-
um. „Þau létu koma fyrir litlu bað-
herbergi, lögðu parket og panela á 
veggina og varð risið því að svefn-
herbergjum okkar fjölskyldunnar í 
fimm ár. Við bjuggum því á 1. og 3. 
hæð í þau ár, og Edda frænka í sinni 
íbúð á miðhæðinni.“

Fjölskyldan flutti svo árið 2005 í 
Hafnarfjörðinn en íbúðin var áfram 
í eigu fjölskyldunnar og leigð út. „Ég 

sneri aftur á Njálsgötuna, þá í ris-
íbúðina, árið 2012 þegar ég hóf nám 
í Listaháskólanum og bjó þar í fimm 
ár. Nú býr Starkaður bróðir þar en 
hann er einnig í námi í leiklist í 
LHÍ. Nú snemma í ár var ég í íbúða-
leit og kom þá upp þessi hugmynd 
að kannski væri tími til kominn 
að segja upp leigjandanum og gera 
þessa fallegu íbúð almennilega upp, 
sem úr varð.“

Færði eldhúsið í aðra stofuna
Kristín segir innréttingar hafa verið 
komnar nokkuð til ára sinna og að 
nauðsynlegt hafi verið að rífa allt út 
úr eldhúsi og baðherbergi.

„Mig vantaði einnig barnaher-
bergi fyrir strákinn minn, og þar 
sem íbúðin var með þessu klassíska 
gamla skipulagi, þar sem eldhús er 
lítið og tvær stórar stofur stúkaðar 
niður, færðum við eldhúsið inn í 
aðra stofuna.“

Ákveðið var að opna hurðaopin á 
milli stofanna og fram á gang til að 
skapa meira flæði og opna rýmið. 
Gólfefni voru öll endurnýjuð og 
mikil múr- og spartlvinna var nauð-
synleg.

Upphaflega ætlunin var að klára 
framkvæmdirnar síðasta sumar 
en þær drógust á langinn og flutti 
Kristín inn ásamt syni sínum í síð-
asta mánuði.

Kristín segist vera alveg í skýj-
unum með útkomuna. „Eitt stærsta 

áhugamál mitt er innanhússhönnun 
og hafði ég því sérstaklega gaman af 
því að rissa upp alls konar útfærslur 
af rýmum og lausnum á blað og í 

hausnum á mér. Ákvarðanirnar voru 
endalausar, allt frá parketi og litum á 
veggjunum niður í hvers konar perur 
ég vildi hafa í kösturunum.“

Andlega álagið kom á óvart
Aðspurð hvort eitthvað hafi komið 
henni á óvart svarar Kristín: „Það 
kom kannski helst á óvart hvað 
þetta tók mikið á andlega, ég er 
mjög hvatvís og vil helst að hlutirn-
ir gerist í gær, það var því erfitt að 
þurfa að bíða í nokkra mánuði með 
að geta loksins f lutt inn í drauma-
íbúðina.“

Kristín segir áhugann á innan-
hússhönnun hafa komið snemma. 
„Mamma mín er arkitekt og þau 
pabbi hafa mikinn áhuga á klass-
ískri hönnun og fékk ég því áhuga 
snemma á að gera herbergið mitt 
fallegt og umkringja mig falleg-
um munum. Einnig verð ég fyrir 
miklum innblæstri á Pinterest og 
Instagram en þar get ég skrollað 
tímum saman og sett saman eigin 
„moodboards“.“

Þó miklu hafi verið skipt út 
sökum aldurs þótti Kristínu skipta 
miklu að bera virðingu fyrir þeim 
tíma sem húsið er byggt á og var 
reynt að halda í sem mest. „Glugg-
arnir, hurðar og pottofnarnir fengu 
upplyftingu og búa til mikinn kar-
akter á móti því nýja.“

Dauðaleit að rétta parketinu
Mött málning og jarðlitir setja 
skemmtilegan heildarsvip á heim-
ilið og segist Kristín ánægð með 
hann. „Eins er parketið í miklu 
uppáhaldi en ég gerði dauðaleit að 
þessum klassísku hvíttuðu grönnu 
furuplönkum eins og eru tíðir í 
gömlum dönskum íbúðum, en þetta 
eikarparket frá Birgisson komst 
mjög nálægt því.“

Kristín er ánægð með nýja eld-
húsið, bæði rýmislega og útlitslega. 
„Grindin frá Former kom miklu 
betur út en ég þorði að vona, en 
ég var fyrsti viðskiptavinurinn til 
að setja hana yfir eldhúsinnrétt-
ingu en ekki eyju. Mér finnst hún 
mjög grand og setja punktinn yfir 
i-ið og gefa þessu léttan hótelbar-
fíling. Kvarssteinninn frá Granít-
smiðjunni kom líka sérstaklega 
vel út en ákvörðunin um að hafa 
veggplötuna svona háa gerir mikið 
fyrir svona lítið rými og leyfir því að 
njóta sín.“

Flutti í þriðja sinn 
inn í sömu íbúðina

Kristín Pétursdóttir hefur undanfarið hálft ár unnið að því að 
gera upp íbúð á Njálsgötunni, íbúð sem hún hefur áður búið í, 

tvisvar. Útkoman var biðarinnar virði enda einkar björt og falleg.

Kristín er sérlega ánægð með heildarsvip heimilisins en eldhúsið var fært inn í aðra stofuna. Eldhúsinnréttingin er úr IKEA en grindin frá Former setur mikinn svip á rýmið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is 
Arnar Gauti  
Sverrisson 
arnargauti@sirarnargauti.is

Stofan er 
björt og 
stílhrein, 
sófann fékk 
Kristín í IKEA 
og voldugan 
lampann í 
Snúrunni. 
Vegginn 
prýða 
svo falleg 
málverk 
eftir föður 
hennar, list-
málarann 
Pétur Gaut. 
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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. 

Hægt er að panta reynsluakstur utan opnunartíma á reynsluakstur@isband.is

JEEP COMPASS PLUG-IN HYBRID VERÐ 5.999.000 KR.*  

JEEP RENEGADE PLUG-IN HYBRID VERÐ 5.499.000 KR.*  

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

*G
ildir m

eðan birgðir endast, hvítur R
enegade, svartur Com

pass Lim
ited. 



Baðherbergið var endurgert frá grunni og er útkoman aldeilis glæsileg. 

Voldug grindin gerir mikið fyrir eldhúsið og hér er 
Kristín búin að raða fallegum hlutum ofan á hana, 
meðal annars þessum jólatrjám frá Kerr. 

Matnis BS4 loftlampinn gerir mikið 
fyrir rýmið og setur enn meiri 
fókus á fallegan Wassilly stólinn. 

Via Condotti liturinn frá Sérefni 
nýtur sín vel í svefnherberginu en 
rúmgaflinn keypti Kristín í IKEA og 
rúmteppið er frá Bisou. 

Herbergi einkasonarins Storms er einkar fallegt en 
Kristín valdi litinn Dusky le Havre frá Sérefni á veggina 
sem gefur herberginu bæði rólegan og hlýjan blæ. 

Falleg uppröðun í barnaherberginu 
með vörum frá Von verslun og Petit.

Acne Studios er í miklu uppáhaldi og 
auðvitað geta skór verið stofustáss.

MIG VANTAÐI EINNIG BARNA-
HERBERGI FYRIR STRÁKINN 
MINN, OG ÞAR SEM ÍBÚÐIN 
VAR MEÐ ÞESSU KLASSÍSKA 
GAMLA SKIPULAGI, ÞAR SEM 
ELDHÚS ER LÍTIÐ OG TVÆR 
STÓRAR STOFUR STÚKAÐAR 
NIÐUR, FÆRÐUM VIÐ ELD-
HÚSIÐ INN Í AÐRA STOFUNA.

Kristín ásamt Breka bróður sínum í rýminu sem er nú eldhús og borð-
stofa. Kristín segir anda hússins alveg sérstaklega góðan og að hún sofi 
hvergi betur. Það sama gildi um ungan son hennar, Storm. MYND/AÐSEND

SAGA HÚSSINS HEFST 
ÁRIÐ 1929 EN ÞÁ FLUTTU 
LANGAFI OG -AMMA Í FÖÐ-
URÆTT Í HÚSIÐ ÁSAMT 
ÞREMUR DÆTRUM SÍNUM. 
ÞÆR ÓLUST ALLAR UPP Í 
HÚSINU OG EIN BÝR ENN 
Á 2. HÆÐ, 89 ÁRA ÖMMU-
SYSTIR MÍN, OG HYGGST 
EKKI FLYTJA ÚR ÞESSU.
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Síðumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is

BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18  |  Laugardaga 11 – 16

HRÍMHVÍTT JÓLATILBOÐ
ÖLLUM HRÍMHVÍTUM 156 HRÆRIVÉLUM MEÐ GLERSKÁL FYLGIR AUKASKÁL AÐ EIGIN VALI.

 AUKASKÁL
AÐ EIGIN VALI FYLGIR!

HRÍMHVÍT 156 HRÆRIVÉL OG AUKASKÁL · VERÐ 99.995

SKRAUTSKÁLAR Á JÓLATILBOÐI!

FULLT VERÐ 13.995 | JÓLATILBOÐ 10.995

Vandaðar keramikskálar í miklu úrvali. Tilvalin leið til þess að breyta til og 

fríska upp á gömlu hrærivélina, eða sem gjöf fyrir bakarann í fjölskyldunni. 

Margir litir og mynstur í boði.

Hægt að velja um venjulega stálskál eða glæsilega skrautskál.



Þetta er sjötta árið mitt 
þarna og fjölskyldan er 
alltaf með mér hluta af 
ári, börnin eru þá eina 
skólaönn þar og eina 
hér,“ segir Regína en hún 

og eiginmaður hennar, Henry Alex-
ander Henrysson heimspekingur, 
eiga þrjú börn.

Regína, sem er þróunarhag-
fræðingur að mennt, var ráðin sem 
framkvæmdastjóri Auroru vel-
gerðarsjóðs árið 2015 og hefur sinnt 
því starfi síðan.

„Langstærsti hluti starfsemi okkar 
er í Síerra Leóne svo ég flakka mikið 
á milli landanna,“ segir Regína sem 
hér heima vinnur svo í fjarvinnu 
og hefur gert öll árin og hafði því 
ákveðið forskot þegar stór hluti 
heimsbyggðarinnar þurfti að læra 
að vinna heima. Henry, eiginmaður 
Regínu, ákvað nýverið að segja upp 
stöðu sinni við Háskóla Íslands og 
fara að starfa sjálfstætt svo fjölskyld-
an gæti varið meiri tíma í Afríku.

Börnin þrjú hafa gengið í alþjóð-
legan skóla þar og líkað vel. „Þetta er 
lítill skóli og við erum heppin með 
hvernig skólayfirvöld bæði þar og 
hér hafa sýnt því skilning að þau 
séu bara hálft skólaárið,“ segir Reg-
ína en flakkið hefur að hennar sögn 
ekki komið niður á námsárangri 
barnanna.

Á síðasta ári urðu ákveðin kafla-

skil þegar elsta dóttirin hóf mennta-
skólagöngu en hún ákvað að taka 
fyrsta árið í fjarnámi til að geta 
verið með fjölskyldunni. „Hún var 
því með okkur, stundaði fjarnám 
við Verslunarskóla Íslands og vann 
með fram því sem sjálf boðaliði á 
sjúkrahúsi. Það var frábær reynsla 
fyrir hana sem dreymir um að verða 
læknir.“

Aurora velgerðarsjóður var stofn-
aður af hjónunum Ólafi Ólafssyni og 
Ingibjörgu Kristjánsdóttur í tilefni 
af fimmtugsafmæli Ólafs árið 2007. 
„Um er að ræða sjálfseignarstofnun 
svo sjóðurinn á sig sjálfur, en þau 
hjón sitja í stjórn hans.“

Upphaflega voru helstu verkefni 
sjóðsins hér á landi þar sem hann 

studdi við skapandi greinar og segir 
Regína mesta púðrið hafa farið í 
hönnun og tónlistarfólk.

„Sjóðurinn studdi þó við f leiri 
verkefni erlendis, meðal annars í 
Malaví, Nepal og Kenía. En þegar ég 
var ráðin var ákveðið að færa starf-
semina mestmegnis út. Ég vildi að 
við værum á einum stað og varð 
Sierra Leone fyrir valinu.

Eitt fátækasta ríki Afríku
Síerra Leóne er eitt fátækasta ríki 
Afríku þar sem árið skiptist í tvö 
tímabil: Þurrkatímann og rign-
ingartímann. Þar ríkti tíu ára stríð 

til ársins 2002 en af þeim Afríku-
ríkjum sem ekki standa í stríði 
er ríkið á botninum fjárhagslega. 
Ebólufaraldurinn kom svo í beinu 
framhaldi af stríðinu svo það hefur 
mikið dunið á þessu landi sem er þó 
ríkt af náttúruauðlindum svo sem 
gulli, demöntum, kóbalti og járni. 
Þessar auðlindir eru þó allar í eigu 
kínverskra og ástralskra námu-
fyrirtækja svo enginn heimamaður 
fær nokkurn gróða af þeirri vinnslu,“ 
útskýrir Regína sem segir landið 
byggt af ungu fólki þar sem lífslíkur 
fólks eru ekki nema um 50 ár.

„Þetta er lítið land, þar er töluð 

enska og engin almennileg fram-
leiðsla er í gangi. Við sáum því fyrir 
okkur að lítill sjóður eins og Aurora 
gæti haft sem mest áhrif þar.“

Regína segir að upphaflega hafið 
sjóðurinn tekið þátt í fiskveiðiverk-
efnum eins og gjarnan sé með Íslend-
inga en nú sé fókusinn á að styðja við 
skapandi greinar og frumkvöðla. 
„Fyrir tveimur árum leiddum við 
saman íslenska og síerra leónska 
tónlistarmenn sem endaði í útgáfu 
á frábærri plötu, Osusu.“

„Við erum að styðja við unga 
krakka sem eru að stofna fyrirtæki. 
Þar sem menntunarstigið er svo lágt 

Það er hægt að hafa mikil áhrif
Regína Bjarnadóttir hefur undanfarin sex ár skipt tíma sínum á milli Íslands og Síerra Leóne og ætlar að halda 
því áfram eins lengi og fjölskylda hennar leyfir. Enda uppbyggingarstarfið sem hún vinnur þar fyrir Auroru 
velgerðarsjóð það skemmtilegasta sem hún hefur gert og heimamenn eru farnir að treysta því sem hún segir.

Regína var á landinu á dögunum en hún skiptir tíma sínum og fjölskyldunnar á milli Reykjavíkur og Síerra Leóne, eins fátækasta ríkis Afríku. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

As We Grow er 
eitt hönnunar-
fyrirtækjanna 
sem tekið hafa 
þátt í verk-
efninu.

SKÓLAGANGA HEIMA-
MANNA ER SVO LÍTIL OG 
FLESTIR SEM ERU NÚ Á 
MILLI TVÍTUGS OG ÞRÍ-
TUGS FÓRU EKKI Í BARNA-
SKÓLA ÞVÍ ÖLL STARFSEMI 
LÁ NIÐRI Á STRÍÐS-
ÁRUNUM.

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is

5 .  D E S E M B E R  2 0 2 0   L A U G A R D A G U R36 H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



þurfa þau aðstoð við að leita að fjár-
mögnun, gera áætlun, finna mark-
hóp og svo framvegis.“

Í upphafi var Regína eini starfs-
maður sjóðsins ytra en í dag hefur 
hún ráðið fimm starfsmenn sér við 
hlið. „Fjórir þeirra eru frá Síerra 
Leóne og svo ein stelpa frá Hollandi.“

Regína hóf samstarf með íslensk-
um hönnuðum fyrir þremur árum 
sem þróuðu vörur með það að leiðar-
ljósi að hægt væri að framleiða þær 
í Sierra Leone og þannig gæti hand-
verksfólk þar aflað tekna.

„Ég byrjaði á að kortleggja hvers 
lags handverk væri verið að vinna í 
Síerra Leóne og fékk aðstoð frá Sig-
ríði Sigurjónsdóttur hönnuði við 
það mat. Markmiðið var nefnilega 
að vera ekki að flytja inn efni heldur 
nýta það sem er á staðnum. Við 
fengum íslensku hönnuðina AsWe-
Grow, KronKron og Hugdettu til að 
koma með okkur út og skoða hvað 
þeir gætu unnið með þar,“ útskýrir 
Regína.

„Þetta var mikið bómullarrækt-
unarland en sú framleiðsla stöðvað-
ist í stríðinu. Við höfum aftur á móti 
hvatt þá ræktendur sem enn eru 
með starfsemi þó lítil sé, til að rækta 
meira. Við lofum þeim þá að kaupa 
allt sem þeir rækta.“

Mikill leir er í jörð Síerra Leóne 
og því var ákveðið að styðja við ker-
amikverkstæði og hefja keramik-
skóla. „Okkur langaði svolítið að 
byggja brú milli þess sem við höfum 
verið að gera á Íslandi og þess sem 
við erum að gera í Síerra Leóne, 
tengja saman handverksfólkið þar 
og hönnuðina hér. Framleiðslan er 
auðvitað enn á miklu frumstigi en 
markmiðið er að skapa útflutnings-
tekjur fyrir þau og aðstoða þau við 
að framleiða fallegar vörur, eitthvað 
annað en bara týpíska minjagripi og 
þess háttar.“

Verkefnið gengur undir nafninu 
Sweet Salone og hafa vörurnar feng-
ist í verslunum Barr Living, Hönn-
unarsafni Íslands og hjá As We Grow. 
Átti svo að að halda glæsilegan jóla-
markað í Mengi nú um helgina en 
vegna samkomutakmarkana var 
fallið frá því, aðstandendur eru 
þó hvergi af baki dottnir og verða 
vörurnar til sölu í vefversluninni 
aurorawebshop.com og hægt er að 
skoða þær í Mengi, enda engar tvær 
vörur eins.

„Salan í heimalandinu er svo alltaf 
að aukast og hugmyndin er að fara 
með vörurnar á sýningar í Evrópu 
þegar framleiðslugetan er orðin 
næg,“ segir Regína og bætir við að 
þau séu alltaf að byggja getuna upp.

Skortur á vatni og rafmagni
Aðspurð um helstu áskoranirnar 
sem fylgi því að búa og starfa í van-
þróuðu Afríkuríki segir Regína það 
helst vera þessar daglegu áskoranir 
eins og að fá rafmagn, internet og 
vatn.

„Við erum með rennandi vatn í 
íbúðinni okkar en alls ekkert alltaf. 
Rafmagn er af rosalega skornum 
skammti svo ég er búin að láta setja 

Vörur hannaðar af teymi Hugdettu 
og framleiddar í Síerra Leóne.

upp sólarrafhlöður á skrifstofunni 
svo ég sé ekki spúandi dísilrafstöð 
á hverjum degi. Þegar börnin koma 
heim úr skólanum er það fyrsta sem 
heyrist: „Mamma, er internet? Má ég 
sturta niður?“,“ segir Regína og hlær.

Hún segir áskoranirnar einnig oft 
birtast í samstarfi við fólk þó sam-
skiptin séu almennt jákvæð.

„Skólaganga heimamanna er svo 
lítil og flestir sem eru nú á milli tví-
tugs og þrítugs fóru ekki í barnaskóla 
því öll starfsemi lá niðri á stríðsárun-
um. Þannig myndast því mikið bil.

Þrjátíu prósent handverksfólksins 
sem við vinnum með eru ólæs, því 
getur verið erfitt að afhenda fólki 
teikningar með skrifuðum leið-
beiningum og stærðarhlutföllum og 

svo framvegis. Þetta hefur því verið 
mikill lærdómur, að vinna með fólki 
og skilja hvert annað.“

Enn eina áskorunina segir Regína 
vera að vinna sér inn traust heima-
manna.

„Aðkomumaðurinn er alltaf að 
koma og að lofa að gera eitthvað 
sem svo kannski stenst ekki. Fólk 
sem starfar fyrir ýmis hjálparsam-
tök er til að mynda oftast aðeins í um 
tvö ár í landinu og er fólk því orðið 
þreytt á að kynnast sífellt nýjum og 
læra að treysta. Einn kannski byrjar 
á stóru verkefni og vinnur að því í 
tvö ár og svo hefur sá sem tekur við 
engan áhuga á einmitt því. Ég upp-
lifði það mikið í byrjun að fólk átti 
erfitt með að treysta mér, en nú veit 

fólk að ef við segjum að við ætlum 
að gera eitthvað á næsta ári, verður 
staðið við það.“

Aðeins 21 litur til í landinu
Í upphafi vann Regína heiman frá sér 
í Síerra Leóne en þegar starfsmönn-
um fór að fjölga leigðu þau skrif-
stofuhúsnæði undir starfsemina.

„Við ákváðum þá að allt væri 
hannað inn í rýmið en tvær í stjórn-
inni eru hönnuðir og tóku það að sér. 
Húsgögnin voru svo öll framleidd 
af heimamönnum.“ Regína segir 
óvanalegt að lagt sé í slíkan kostnað 
og fyrirhöfn og því hafi skrifstofan 
vakið athygli allra sem hana hafi 
heimsótt.

„Fólk spyr sig því: „Ha? Er ég 

ennþá í Síerra Leóne?“ Og svarið 
er: Allt hér inni er einmitt frá Síerra 
Leóne,“ segir Regína og brosir og 
segir smiðina hafa fengið önnur 
verkefni út á þetta.

„Svo er annað, í Síerra Leóne eru 
aðeins 21 litur og ekki er hægt að fá 
þá blandaða. Þessi 21 litur er því alls-
ráðandi í landinu og á öllum húsum. 
Þegar við létum mála skrifstofuna 
blönduðum við litina sjálf og málar-
arnir höfðu aldrei upplifað annað 
eins. Þeim fannst þetta geggjað! Við 
gáfum þeim því litapallettu svo þeir 
gætu séð hvernig þeir geta blandað 
liti.

Það er hægt að hafa svo mikil áhrif 
með einhverju sem okkur finnst svo 
sjálfsagt,“ segir Regína.

Opið alla virka daga frá kl. 8.30 - 18 og á laugardögum frá kl. 11 - 16 fram að jólum. 

Öll tilboð gilda út desember 2020 eða meðan birgðir endast.

Jól 2020

Jólabæklingur Smith & Norland er kominn út. 
Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði. 

Espressó-kaffivél,
EQ.6
TE 651319RW

Glæsileg vél sem útbýr tvo kaffibolla 
í einu með einum hnappi. Hraðvirk 
upphitun. Hljóðlát kaffikvörn úr keramík. 
Snertiskjár með myndum. Þrýstingur: 
15 bör. Hreinsar mjólkurkerfi með gufu 
eftir hverja notkun. 

Fullt verð: 219.900 kr.

Jólaverð:

177.900 kr.

Vöfflujárn, mínútu- 
og samlokugrill.
SWG 700

700 W. Kjörið til að grilla samlokur, 
pinnamat og útbúa bragðgóðar 
belgískar vöfflur.

Fullt verð: 16.900 kr.

Jólaverð:

13.500 kr.

Stadler Form
Rakatæki
Eva little

Vatnstankur tekur fjóra lítra. Afköst 
mest 320 g/klst. Herbergisstærð: Allt 
að 50 m2. 

Fullt verð: 21.900 kr. 

Jólaverð:

16.900 kr.

Uppþvottavélar,
iQ 300
SN 43HS60CE (stál)
SN 43HW60CE (hvít)

14 manna. Sex kerfi, þar á meðal 
hraðkerfi 65° C (klukkustund). Fjögur 
sérkerfi, meðal annars tímastytting. 
Hnífaparaskúffa. Zeolith®-þurrkun. 
Hljóð: 44 dB. 

Orkuflokkur

Skaftryksuga,
Serie 2
BCHF 216B

16 V. Ryksuga með skafti og 
handryksuga. Hver hleðsla endist í 
allt að 40 mín. 

Fullt verð: 29.900 kr.

Jólaverð:

23.900 kr. 

Artic
Borðlampar
AN68009-01/15

6 W, LED. Fáanlegir í hvítu og svörtu.

Fullt verð: 18.900 kr.

Jólaverð:

14.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Fullt verð: 139.900 kr.

Jólaverð (stál): 

Jólaverð (hvít): 

119.900 kr.

114.900 kr.
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Í vikunni var tilkynnt um að 
Daði Már Kristófersson hag-
fræðiprófessor hefði tekið 
við starfi aðstoðarrektors 
Landbúnaðarháskóla Íslands 
út skólaárið.  Síðustu  mán-

uðir hafa því verið tíðindamiklir 
því Daði Már var  kjörinn vara-
formaður Viðreisnar í september. 
Hann  hyggst sækjast eftir efstu 
sætum f lokksins í komandi þing-
kosningum. Hann er kvæntur Ástu 
Hlín Ólafsdóttur ljósmóður og eiga 
þau saman fjögur börn.

Daði er fæddur í Reykjavík en 
f lutti ungur að aldri að Reykholti 
í Borgarfirði þar sem foreldrar 
hans, Kristófer Már Kristinsson og 
Margrét Gunnarsdóttir, störfuðu 
við kennslu. Hann er eitt fjögurra 
systkina. Ágústa er forstöðumaður 
Hafnarborgar, Gísli dósent við 
heilbrigðisvísindasvið Háskólans 
á Akureyri og Gunnar Tómas dokt-
orsnemi í kvikmyndafræði.

Góð pólitísk blanda
„Ég ólst upp við mikla pólitík. Pabbi 
var varaþingmaður fyrir Bandalag 
jafnaðarmanna árin 1983-1986 en 
þræði Sjálfstæðisf lokksins mátti 
f inna í móðurfjölskyldunni og 
Samfylkingarinnar í föðurfjölskyld-
unni,“ segir Daði. Hann segir að um 
ágætis pólitískan bræðing hafi verið 
að ræða en pólitík átti eftir að setja 
enn meiri svip á fjölskyldulífið.

Foreldrar Daða skildu að skiptum 
og seinni kona Kristófers föður hans 
er Valgerður Bjarnadóttir, dóttir 
Bjarna Benediktssonar fyrrverandi 
forsætisráðherra, sem sat á þingi 
fyrir Samfylkinguna um langt skeið.

„Ég kunni afar vel við mig í sveit-
inni og hefði alveg getað hugsað mér 
að búa þar áfram,“ segir Daði sem 
flutti með fjölskyldunni til Reykja-
víkur þrettán ára. Sveitin hafði sáð 
fræjum sínum í huga Daða.

„Ég var harðákveðinn í því að 
verða dýralæknir og sótti um inn-
göngu í danska dýralæknaskólann,“ 
segir Daði. Hann fékk þó ekki inn-
göngu og örlögin höguðu því þannig 
að í stað þess að huga að heilsu dýra 
endaði hann í fræðasamfélaginu.

Eftir að hafa verið synjað um inn-
göngu í dýralæknanámið ákvað 
Daði að skrá sig í praktískt nám á 
meðan hann íhugaði næstu skref. 
Hann skellti sér því í Landbún-
aðarháskóla Íslands og lauk námi í 
búvísindum. Hann segist hafa verið 
mjög óráðinn á þessum tíma og 
skipt nokkrum sinnum um skoðun 
um hvaða stefnu skyldi taka. „Ég 
tók síðan viðbótarkúrsa í hagfræði 
í Háskóla Íslands með fram náminu 
eftir hvatningu Bjarna Guðmunds-
sonar prófessors og líkaði það vel.“ 

Norski Hægri flokkurinn 
Árið 1998 f lutti hann síðan út til 
Noregs og hóf nám við Norska líf-
vísindaháskólann. „Þar sat ég kúrsa 
í auðlindahagfræði og kynntist 
hagfræðiprófessornum Kyrre Rick-
ertsen. Þau kynni urðu til þess að ég 
ákvað að leggja hagfræðina alfarið 
fyrir mig. Ég fékk styrk frá norska 
útflutningsráði sjávarafurða til að 
fara í doktorsnám ytra og Rickert-
sen var leiðbeinandi minn í náminu 
sem ég lauk 2005,“ segir Daði.

Eftir námið starfaði hann úti í 
Noregi í eitt ár en kom síðan heim 
og fékk starf sem sérfræðingur hjá 
Bændasamtökunum. „Ég hafði 
kynnst Ragnari Árnasyni, pró-
fessor í fiskhagfræði, þegar ég var á 
Hvanneyri og hann hafði samband 

við mig þegar vantaði kennara í 
hagrannsóknum. Í kjölfarið fékk 
hann mig til starfa hjá Hagfræði-
stofnun,“ segir Daði.

Í starfi sínu hjá Bændasamtök-
unum hafði hann unnið með Ein-
ari Sigurðssyni, forstjóra Mjólkur-
samsölunnar á þeim tíma. Þannig 
kynntist hann eiginkonu Einars, 
Kristínu Ingólfsdóttur háskóla-
rektor. Það kveikti áhuga hans á að 
sækja um stöðu sviðsforseta Félags-
vísindasviðs hjá Háskólanum, sem 
hann fékk.

„Það má því segja að þessi starfs-
ferill minn hafi ekki verið fyrir fram 
mótuð stefna. Ég hef hins vegar 
verið svo farsæll að kynnast áhuga-
verðum og öflugum einstaklingum 
sem hafa haft áhrif á mig og veitt 

mér innblástur og þannig fetaði ég 
þessa hagfræði- og háskólabraut,“ 
segir Daði.

Þrátt fyrir pólitískt uppeldi var 
hann ekki virkur í neinu pólitísku 
starfi þar til að hann kom að stofn-
un Viðreisnar árið 2016.

„Pólitík á Íslandi hefur í raun 
þróast með öðrum hætti en á 
hinum Norðurlöndunum. Þar 
ytra eru stórir og öf lugir jafnaðar-
mannaf lokkar en sem mótvægi við 
þá eru einnig öf lugir borgaralegir 
f lokkar. Sjálfstæðisf lokkurinn á 
Íslandi var einn um hituna á hægri-
væng íslenskra stjórnmála lengi 
vel og þegar ég kom heim frá Nor-
egi þá saknaði ég valkostar á borð 
við Hægri f lokkinn í Noregi,“ segir 
Daði Már.

Brá að sjá keyrsluna hér á landi
Hann segir að það hafi verið mikil 
viðbrigði að koma heim til Íslands 
árið 2006 eftir rúm sjö ár í Noregi. 
„Manni brá auðvitað að sjá keyrsl-
una sem var í gangi hérlendis. En 
ekki síður hvað það var lítið rými 
fyrir efasemdir um að þessi upp-
gangur væri sjálfbær,“ segir Daði.

„Ég hef alltaf séð eftir því að hafa 
ekki lýst skoðun minni á meðan 
atburðirnir voru í gangi frekar en í 
baksýnisspeglinum. Að mínu mati 
hvílir á okkur sú skylda, sérstaklega 
þeim sem hafa getað farið í nám með 
aðstoð samfélagsins, að rýna í þjóð-
félagið til gagns og segja okkar skoð-
anir,“ segir Daði.

Sú eftirsjá má segja að hafi gert 
það að verkum að Daði hóf þátt-

töku í stjórnmálum í liði Við-
reisnar. Hann tók þátt í starfi 
Já-Ísland-hreyf ingarinnar sem 
snerist um aðildarumsókn Íslands 
að Evrópusambandinu og kynntist 
þar Benedikt Jóhannessyni, fyrsta 
formanni Viðreisnar, og núverandi 
þingmanni flokksins Jóni Steindóri 
Valdimarssyni.

„Það starf leiddi síðan til þess 
að ég tók þátt í stofnun Viðreisnar 
enda fannst mér þarna kominn 
fram flokkur sem væri á svipuðum 
slóðum og Hægri f lokkurinn í Nor-
egi sem að hugnaðist mér vel. Ég 
hafði hins vegar lítinn áhuga á að 
leitast eftir þingsæti. Ég þekkti það 
vel að sá starfsvettvangur er krefj-
andi og fannst það því ekki henta 
mér á þeim tíma. Ég tók sæti í stjórn 
flokksins og hafði bara metnað fyrir 
því að hjálpa til þess að ná góðum 
úrslitum í fyrstu kosningunum sem 
gekk eftir,“ segir Daði.

Hann kynntist þó stjórnmála-
starf inu enn frekar í gegnum 
Háskólann. „Eins og margir aðrir 
innan félagsvísindanna á háskóla-
stigi þá hef ég komið að margs 
konar ráðgjöf fyrir stjórnvöld. Til að 
mynda vinnu við að skrifa skýrslur 
og lagafrumvörp eða gefa álit mitt 
í slíkum plöggum,“ segir Daði sem 
helst hefur komið að vinnu við auð-
lindamál.

Sátt mikilvæg í auðlindamálum
„Það er fyrst og fremst vegna þess 
að ég hef mest vit á þeim mála-
flokki vegna náms míns og reynslu. 
Ég held að Ísland hafi á margan hátt 
borið gæfu til að nýta auðlindirnar 
vel þó að ósætti sé um fyrirkomu-
lagið. Sátt er afar mikilvæg um 
hvernig við nýtum og ráðstöfum 
þessum auðlindum.“

Hann segir að hans upplifun sé 
sú að íslenskir stjórnmálamenn í 
öllum flokkum séu í meginatriðum 
nokkuð sammála. „Nemandi minn 
sem var hálfur Bandaríkjamaður 
sagði mér að sér þætti íslensk stjórn-
mál óbærilega leiðinleg því allir eru 
svo sammála,“ segir Daði og hlær.

Hann segir að nýtt yfirvofandi 
hrun sökum kórónaveirunnar hafi 
gert það að verkum að hann gaf kost 
á sér til varaformennsku í Viðreisn 
og að það sé ekkert launungarmál 
að hann stefni á eitt af toppsætum 
flokksins í þingkosningum á næsta 
ári. 

„Óvissan er mikil og þessi staða 
gæti reynst okkur erfið. Þetta er 
öðruvísi krísa en sú sem kom í 
kjölfar hrunsins 2008 og ég tel afar 
mikilvægt að vel sé haldið á spöð-
unum. Ég er sannfærður að mín 
reynsla geti nýst vel í því verkefni,“ 
segir Daði.

Stefnir ótrauður á sæti á Alþingi
Daði Már Kristófersson var ákveðinn í að verða dýralæknir langt fram á fullorðinsár. Örlögin höguðu því þó svo 
að hann endaði sem prófessor í hagfræði. Hann stefnir á að setjast á Alþingi rétt eins og faðir hans og stjúpmóðir.

Daði Már segir reynslu sína geta nýst vel á þeim óvissutímum sem fram undan eru. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

NEMANDI MINN SEM VAR 
HÁLFUR BANDARÍKJA-
MAÐUR SAGÐI MÉR AÐ SÉR 
ÞÆTTI ÍSLENSK STJÓRN-
MÁL ÓBÆRILEGA LEIÐIN-
LEG ÞVÍ ALLIR ERU SVO 
SAMMÁLA.

Björn Þorfinnson
bjornth@frettabladid.is
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Fæst í betri apótekum, Heilsuver 
og www.heilsanheim.is

Sigurður Helgason hjá DJI Reykjavík segir að DJI Mini 2 vinsælan hjá göngugörpum enda léttur og passar auðveldlega í bakpokann. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gefðu algerlega taumlaust 
hugmyndaflug í jólagjöf
Áhugi almennings á drónum hefur aukist með ári hverju enda bjóða 
drónarnir frá DJI upp á gífurlega möguleika fyrir byrjendur og lengra komna í 
ljósmyndun, og þá sérstaklega í náttúrumyndatöku og myndbandagerð. ➛2



DJI Reykjavík er eini viður
kenndi innflutningsaðilinn 
á DJI drónum en Sigurður 

Helgason hóf innflutning á DJI 
vörunum árið 2016. „Ég opnaði 
verslunina að Lækjargötu 17. júní 
ári síðar að beiðni DJI fyrirtækis
ins. Mér fannst þeir nokkuð brattir 
að vilja opna heila verslun hér á 
Íslandi sem seldi einungis dróna, 
en svo reyndist þetta vera hárrétt 
ákvörðun hjá þeim. Við seljum 
mikið til hvort tveggja Íslendinga 
og erlendra ferðamanna, enda eru 
verðin sambærileg við það sem 
býðst í Evrópu,“ segir Sigurður, 
eigandi og framkvæmdastjóri DJI 
Reykjavík.

Keyrir hátt í 500 km  
fyrir eina mynd
Sigurður segist hafa séð allt að tvö
földun í söluaukningu á drónum í 
sumar til Íslendinga sem má rekja 
beint til faraldursins. „Þetta er til
valið sport fyrir heimsfaraldur. Þú 
ert bara einn með sjálfum þér að 
upplifa náttúruna og þarft ekki að 
pæla í neinni tveggja metra reglu. 
Þetta er líka alveg frábær leið til 
þess að kynnast landinu en sjálfur 
hafði ég aldrei ferðast mikið um 
landið fyrr en ég fékk mér dróna 
2016. Í dag ferðast ég mjög mikið 
og keyri jafnvel hátt í 500 km 
fyrir eina mynd í réttum veður
aðstæðum og birtuskilyrðum. 
Með myndavélina um hálsinn ertu 
eins og lítill maur í náttúrunni en 
dróninn veitir þér sjónarhorn risa. 
Áhuginn smitast líka fljótt. Þú 
mætir kannski í fjallgönguna með 
dróna og strax eftir á hafa nokkrir 
í hópnum smitast af bakteríunni 
og mæta jafnvel með dróna í næstu 
göngu.“

Listform á allra færi
Það þarf ekki að óttast að taka 
fyrstu skrefin í drónamyndatöku 
því engan grunn þarf til þess að 
taka flottar ljósmyndir eða æðisleg 
myndbönd með drónunum frá 
DJI. „Ólíkt ódýru drónunum sem 
margir kannast við, sem þola 
engan vind og fjúka bara á næsta 
vegg og skemmast, þá eru DJI 
drónarnir útbúnir fullkomnum 
sjálfvirkum búnaði sem tryggir 
stöðugar hreyfingar og hágæða
myndatökur. Það tekur fáeinar 
mínútur að komast upp á lagið. Þú 
einfaldlega ýtir á takka, dróninn 
tekur á f lug og bíður eftir næstu 
skipun. GPSbúnaður heldur 
honum á nákvæmlega sama stað 
þangað til þú tekur við stýrinu. 
Það er aldrei neitt stress. Ef raf
hlaðan klárast í loftinu lendir 
hann sjálfkrafa á upphaflega 
staðinn. Mikið er til af vönduðu 
kennsluefni á YouTube um DJI 
dróna sem gefur kennslu og inn
blástur til að skapa ótrúlega flott 
myndbönd.“

Drónarnir í jólapakkann
DJI Reykjavík er með allan skalann 
af drónum fyrir almenning. „Við 
eigum allt frá DJI Mini 2 sem er 
á 84.990 kr. og upp í Mavic 2 Pro 
með Smart Controller á 319.990 kr.  
og 900.000 kr. dróna fyrir þá sem 
eru lengra komnir. Allir drónarnir 
okkar bjóða upp á alvöru gæði, 
góða drægni og þola vindhraða 
upp í a.m.k. 10 metra á sekúndu.“

Gæði fyrir peningana
„Ég sé fram á að Mavic Air 2 verði 
mjög vinsæll í jólapakkann enda er 
þetta sá dróni sem gefur þér mestu 
gæðin og bestu eiginleika fyrir 
peninginn. Hann býr yfir ótrú
legum sjálfvirknieiginleikum. Til 
dæmis getur þú látið hann fylgja 
manneskju eða farartæki á ferð. 
Það skiptir ekki máli hvert þú ferð 
í rýminu, dróninn passar alltaf að 
hafa viðfangsefnið fast í mynd
rammanum. Þá má taka ótrú
lega flott myndbönd án mikillar 
fyrirhafnar. Þá hefur hann frábæra 
eltieiginleika og er nánast ómögu
legt að stinga hann af. Hann þekkir 

Í forgrunni er 
Matrice 300 
RTK, svo-
kölluð móðir 
allra dróna. 
Þessi dróni 
hefur gjörbylt 
leitarstörfum  
björgunarsveita 
og eftirliti log-
reglu. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ERNIR

Maciv Air 2 dróninn frá DJI býr yfir 
ótrúlegum sjálfvirknieiginleikum. 
Til dæmis getur þú látið hann fylgja 
manneskju eða farartæki á ferð. 

DJI Mini 2 er hinn fullkomni ferða-
félagi göngugarpsins. Hann tekur 
allt í senn ljósmyndir, 4K mynd-
bönd, panorama, og 360° myndir.  

Sigurður ferðast sjálfur mikið um landið í leit að fullkomnum veður- og 
birtuskilyrðum fyrir drónaljósmyndir sínar og -myndbönd. Hægt er að 
skoða fleiri myndir á Instagram-síðu Sigurðar @siggizoom. 

Hjá DJI Reykjavík fæst hágæða hristijöfnunarbúnaður fyrir myndavélar. 
Búnaðurinn hentar öllum myndavélum sem eru undir 4,5 kg.

DJI Reykjavík býður upp á allan skalann af drónum á breiðu verðbili, hvort 
tveggja fyrir almenning sem og björgunarsveitir og lögreglustörf.

manneskjur og hluti, bíla, dýr, 
hjól, bifhjól, báta og margt f leira. 
Dróninn skynjar svo umhverfi sitt 
í þrívídd sem kemur í veg fyrir að 
hann rekist í hindranir.“

Smár en virkilega knár
„Vinsælasti dróninn núna fyrir 
jólin verður eflaust DJI Mini 2 
enda er hann ótrúlega nettur 
og léttur miðað við gæðin sem 
þú færð. Hann tekur upp í 4K og 
skilar 12 mp í myndgæðum. Þá 
tekur hann myndir í bæði JPEG og 
RAW. Hann þolir allt að 10 m/ sek. 
í vindhraða sem hentar fyrir 
íslenska veðráttu. Svo er drægni 
hans allt að 6 km og hann drífur í 
500 m hæð. Þrátt fyrir smæðina er 
f lugtíminn allt að 31 mínúta. DJI 
Mini 2 er mjög vinsæll hjá göngu
görpum enda nettur og passar auð
veldlega í bakpokann. Hann tekur 
allt í senn ljósmyndir, myndbönd, 
panorama, 360° myndir. Þessi 
hefur selst mjög vel síðan hann 
kom út fyrir um mánuði síðan og 
ég er viss um að hann verði í all
mörgum jólapökkum í ár.“

Móðir allra dróna
DJI Reykjavík er einnig með úrval 
af drónum sem munu og hafa nú 
þegar gjörbylt björgunarstörfum 
sem og eftirliti lögreglu. „Matrice 

300 RTK er svokölluð móðir allra 
dróna. Þessi er ótrúlega fullkom
inn og hannaður með eftirlit og leit 
í huga. Hann skynjar umhverfið í 
þrívídd sem gætir þess sjálfkrafa 
að hann rekist ekki utan í neitt. 
Hann helst stöðugur í allt að 15 
m/ sek. roki og er sá fyrsti sem þolir 
grenjandi rigningu. Drónann má 
nota í leit í nánast hvaða veðri sem 
er. Hægt er að útbúa hann með 
hitamyndavél og aðdráttarmynda
vél sem eru virkilega hjálplegar 
í lögreglu og björgunarsveitar
starfi. Eins og er þá á ein björg
unarsveit slíkan dróna en það er 
Björgunarsveitin Bára á Djúpa
vogi. Sá var notaður núna um 
daginn við leit að einstaklingi sem 
sást með hjálp drónans í kolniða

myrkri, ausandi rigningu og vind
hviðum sem náðu allt að 20 m/sek. 
Ég er þess fullviss að þessi dróni 
muni veita góðar fréttir í fram
tíðinni. Einnig má útbúa drónann 
með lasermyndavél til að kort
leggja í þrívídd. Þetta er gjörbylt
ing fyrir kortagerðariðnaðinn og 
rannsóknir og má kortleggja stór 
svæði með þessari tækni á stuttum 
tíma með 1 cm nákvæmni.“

Með veröldina í vasanum
DJI Reykjavík selur einnig stór
sniðugan myndavélabúnað sem 
gefur færi á ótrúlega stöðugum 
myndbandsupptökum. „DJI 
Pocket 2 er virkilega handhæg 
og nett myndavél sem passar í 
vasann. Hún tekur upp í 4K og 60 
römmum á sekúndu. Þá býður hún 
upp á 64 mp ljósmyndir. Vélrænn 
DJI búnaðurinn tryggir að mynda
vélin helst stöðug þrátt fyrir að 
hún sé hrist eða hreyfð. Þú getur til 
dæmis hlaupið á eftir börnunum 
þínum og tekið myndband eða 
ljósmynd og myndavélin sér til 

þess að myndin sé skýr og óhreyfð. 
Þessi er mjög vinsæl hjá vlogg
urum enda tekur ekki nema fimm 
sekúndur að kveikja á henni og 
byrja að ljósmynda eða taka upp.“

Einnig fæst hágæða hristi
jöfnunarbúnaður fyrir mynda
vélar hjá DJI Reykjavík. „Við erum 
með splunkunýjan RS2 og RSC2 
gimbalbúnað fyrir allt að 4,5 kg 
þungar myndavélar sem tryggir 
ávallt stöðugar myndatökur með 
myndavélinni þinni. Hægt er að 
senda myndefnið út í gegnum 
wifi í þrjú snjalltæki. Þessi tækni 
leysir til dæmis af hólmi stóru 
myndavélarnar sem myndbands
upptökufólk klæðist við upptökur 
í sjónvarpssal og í kvikmyndatök
um. Þú getur gengið eða hlaupið 
um allt með myndavélina og hún 
beinlínis svífur í loftinu. Þetta er 
algerlega jólagjöfin fyrir lengra 
komna.“

Nánari upplýsingar á: djireykja-
vik. is og í síma 519-4747.

Þetta er tilvalið 
sport fyrir heims-

faraldur. Þú ert bara 
einn með sjálfum þér að 
upplifa náttúruna og 
þarft ekki að pæla í 
neinni tveggja metra 
reglu. 

Framhald af forsíðu ➛
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Nutrilenk Gold hefur hjálpað 
þúsundum Íslendinga sem 
þjást hafa af liðeymslum, 

stirðleika eða braki í liðum. Það er 
unnið úr sérvöldum fiskbeinum 
(aðallega úr hákörlum) sem eru rík 
af kondrótíni, kollageni og kalki og 
reynslan hefur sýnt að það hefur 
hjálpað fjölmörgum sem finna fyrir 
eymslum í liðum, þá sérstaklega 
hnjám og mjöðmum.

Nutrilenk Gold hentar vel ef 
brjósk hefur orðið fyrir hnjaski og 
með reglulegri inntöku er hægt að 
viðhalda árangrinum. Grundvall-
aratriði er þó að brjóskeyðing sé 
ekki alger.

Byggingarefni brjóskvefjar
Helstu innihaldsefnin í Nutrilenk 
Gold er kondrótín og kalk en til 
þess að gera þessi innihaldsefni 
eins virk og kostur er, þá er það 
meðhöndlað með ensími (hvata) 
sem smækkar stóru mólekúlin og 
gerir það frásogunarhæft og virkt 
sem byggingarefni fyrir brjóskvef. 
Að auki inniheldur Nutrilenk Gold 
C-vítamín sem hvetur eðlilega 
myndun kollagens sem nauð-
synlegt er til að viðhalda brjóski, 
D-vítamíni og mangan.

Nutrilenk Gold inniheldur:

n  Kondrótín sem unnið er úr 
fiskbeinum, aðallega há-
körlum.

n  Kalk sem er nauðsynlegt fyrir  
viðhald eðlilegra beina.

n  Mangan sem stuðlar að við-
haldi eðlilegra beina sem og 
eðlilegrar myndunar band-
vefja.

n  D-vítamín sem stuðlar að          
viðhaldi eðlilegra beina og 
vöðvastarfsemi.

n  C-vítamín sem stuðlar að eðli-
legri myndun kollagens fyrir 
eðlilega starfsemi beina og 
brjósks og sem einnig er þekkt 
fyrir að draga úr þreytu og lúa.

Ingibjörg Guðnadóttir (68) fór að 
nota Nutrilenk vegna mikilla dag-
legra eymsla. Hér deilir hún með 
okkur sögu sinni að bata.

Hef ekki fundið neitt betra
„Ég byrjaði að taka inn Nutrilenk 

Gold eftir að hafa heyrt marga tala 
um góðan árangur. Sjálf lenti ég 
í slysi fyrir 20 árum og hef verið 
verkjuð og mjög slæm í líkam-
anum síðan. Ég hef upplifað f lest 
bein-, liða- og vefjatengd eymsli 
sem hægt er að ímynda sér og 
þekki það allt mjög vel, þar sem 
ég þjáðist af verkjum og var orðin 
mjög slæm. Ég ákvað að gefa 
Nutrilenk séns í þrjá mánuði og 
það kom mér svo á óvart hvað 
mér fór að líða miklu betur eftir 
aðeins þrjár vikur, nú eru komin 
fimm ár og ég hef ekki fundið 
neitt betra. Ég hef meiri orku en 
yngri hafa og upplifi mig yngri en 
ég er. Ég stefni ekki á að hætta að 
taka Nutrilenk og ég mæli með 
því fyrir alla sem hafa líkamleg 
eymsli sérstaklega í liðum, vefjum 
og beinum.“

Ég byrjaði að taka 
inn Nutrilenk eftir 

að hafa heyrt marga tala 
um góðan árangur, ég 
ákvað að gefa þessu séns 
í þrjá mánuði og það 
kom mér svo á óvart 
hvað mér fór að líða 
miklu betur eftir þrjár 
vikur, nú eru komin 
fimm ár og ég hef ekki 
fundið neitt betra og 
stefni ekki á að hætta 
því.
Ingibjörg Guðnadóttir

Hefur mun meiri orku en hún hafði 
áður og upplifir sig yngri en hún er
Líkamleg líðan Ingibjargar Guðnadóttur gjörbreyttist þegar hún lenti í slysi fyrir 20 árum, eymsli 
hrjáðu hana daglega og heilsunni hrakaði. En lífið breyttist svo sannarlega til hins betra þegar 
hún kynntist Nutrilenk Gold. Hún mælir með Nutrilenk fyrir alla sem glíma við líkamleg eymsli.

Ingibjörg Guðnadóttir upplifði bætt 
lífsgæði eftir að hún fór að taka inn 
Nutrilenk. MYND/AÐSEND

Nutrilenk Gold hentar vel ef brjósk 
hefur orðið fyrir hnjaski. Helstu inni-
haldsefni eru kondrótín og kalk.

100% 
án peróxíð

Tannhvíttunarsett án aukaefna!

• Sjáanlegur munur á einni viku.

• Getur hvíttað tennur um allt að 8 tóna.

• Inniheldur ekki: latex, parabena, súlföt, natríum 
flúoríð, Triclosan, PEG/PPG, Salicylate, gervi litar- 
eða bragðefni né glúten.

Til notkunar fyrir 16 ára og eldri.

Fæst í Fjarðarkaup og apótekum.
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VARMA hefur síðastliðin ár 
unnið að þróun íslensku ull-
arinnar í samstarfi við Ístex 

og kynnti í haust nýtt íslenskt 
lambsullarband. „Við höfum 
undanfarin ár unnið að þróun á 
nýju bandi úr íslenskri lambsull 
í samstarfi við Ístex. Lambsullin 
er með þynnri og mýkri hárum 
en hefðbundin ærull og stingur 
því ekki eins og hún. Við þróun 
bandsins var farið í gegnum alla 
meðhöndlunarferla frá rúningu 
til frágangs á fullunnum vörum og 
leitað leiða til að bæta meðferðina 
á hráefninu, meðal annars með 
því að fara yfir í náttúruleg efni í 
meðferð ullarinnar og bandsins 
við þvott, þurrkun og ýfingu,“ 
segir Sigrún Halla Unnarsdóttir, 
fatahönnuður.

„Það er lítið kolefnisfótspor 
af okkar vörum samanborið við 
innfluttar ullarvörur,“ bætir Sig-
rún við. „Undirstaðan í starfsemi 
okkar er íslenska ullin sem býr 
yfir einstökum eiginleikum eins 
og fólk þekkir vel. Hún er létt og 
hlý, andar vel og hrindir frá sér 
vatni. Eingöngu náttúrulegar 
uppsprettur eins og hreint vatn 
eru notaðar sem orkugjafar við 
framleiðslu íslenska ullarbandsins 
en sauðkindin sjálf, sem gefur af 
sér ullina, er frjáls á beit í haga á 

sumrin og nærist einkum á grasi 
sem vex á ósnortnu landi. Nátt-
úruleg hráefni eru alltaf vistvænni 
kostur en gerviefni og við teljum 
okkur því vera að bjóða upp á afar 
vistvæna vöru,“ segir hún.

„Framleiðslufyrirtækið er stað-
sett í Reykjavík, en það er orðið 
fáheyrt í dag að slíkur iðnaður sé 
starfræktur í Norður-Evrópu. Við 
erum að því leyti algjörir geirfuglar 
og erum stolt af því. Aðal hráefnið 

okkar, íslenska ullin, er unnin og 
úr henni framleitt í upprunalandi 
sínu. Við trúum á þess konar verð-
mætasköpun. Við sköpum störf á 
Íslandi, eflum mannlífið og síðast 
en ekki síst berum við virðingu 
fyrir náttúrunni.“

Þegar Sigrún er spurð hvaða 
hönnuðir verði í pop-up verslun-
inni, svarar hún: „Við erum svo 
lánsöm að það eru fjölmargir 
hönnuðir sem velja að framleiða 
hjá okkur. 

Með okkur í búðinni eru vöru-
merkin MAGNEA, Vík Prjónsdótt-
ir, Margrethe Odgaard fyrir Epal, 
AD, Hullupullur og UELI. Þessir 
hönnuðir eru með kápur, peysur, 
trefla, teppi og hugleiðslupúða. 

Það sem við heyrum frá 
hönnuðum er hvað þeim finnst 
mikilvægt að geta unnið úr ull-
inni í upprunalandi hennar og að 
þeir viti nákvæmlega hverjir séu á 
bak við framleiðsluna. Allar boð-
leiðirnar eru styttri og sveigjan-
leikinn meiri. Svo eru hönnuðir 
að sjálfsögðu hæstánægðir með þá 
þróunarvinnu sem átt hefur sér 
stað með ullina og við stefnum á 
að gera enn betur.“

Hvert er framhaldið hjá 
VARMA?

„Við hlökkum til að taka á móti 
gestum í miðbænum í pop-up 
versluninni og svo tekur við 
áframhaldandi vöruþróun með 
vörur úr lambsullarbandi. Einnig 
tökum við glöð á móti hönnuðum 
sem vilja vinna með þetta frábæra 
hráefni,“ segir hún.

Auk VARMA í pop-up versluninni 
verða hönnuðir sem eiga það 
sameiginlegt að framleiða vörur 
sínar í verksmiðju VARMA í Ármúl-
anum í Reykjavík.

VARMA opnar pop-up búð
Í miðjum heimsfaraldri ákvað VARMA að snúa vörn í sókn, opna pop-up verslun á Skólavörðu-
stíg, leggja sitt af mörkum til að skapa góða stemningu og bjóða vandaðar íslenskar vörur.

Sigrún Halla Unnarsdóttir og Brynhildur Pálsdóttir hönnuðir eru með vöru-
merkin sín AD og Vík Prjónsdóttur til sölu í versluninni en þar fæst fjöldi 
fallegra hönnunarvara frá ýmsum hönnuðum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Pop-up verslun VARMA er á Skóla-
vörðustíg en þar fást fallegar vörur. 

Sjálfur jólasveinninn getur ekki ferðast um lofthelgi Bandaríkjanna án þess 
að herinn fylgist vel með ferðum hans um himinskautin. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Bandaríski herinn fylgist vel 
með ferðum bandaríska 
jólasveinsins á hverju ári og 

birtir upplýsingar um þær á vef-
síðunni noradsanta.org þannig að 
áhugasamir geti fylgst með.

NORAD er deild innan banda-
ríska hersins sem sér um loft-
varnir Bandaríkjanna og fylgist 
stöðugt vandlega með lofthelgi 
landsins. Deildin er búin hár-
nákvæmum mælitækjum af 
nýjustu og dýrustu gerð og með 
þeim getur hún fylgst með ferða-
lagi jólasveinsins sem heim-

sækir Bandaríkin, en hann býr á 
Norðurpólnum.

Áður fyrr hvíldi mikil leynd yfir 
ferðalögum sveinka og enginn 
vissi hvenær hann kæmi til þeirra, 
en nú er öldin önnur og það kemst 
enginn upp með að svífa um loft-
helgi Bandaríkjanna án þess að 
haukfrán augu ameríska hersins 
taki eftir. Jólasveinninn heim-
sækir samt börn aldrei á meðan 
þau vaka, svo þau geta ekki fylgst 
með honum koma til sín. 

Vefsíðan fer í fullan gang fyrsta 
desember ár hvert.

Herinn vaktar 
jólasveininn
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Nú er loks hægt að fá hin klassísku íslensku borðspil Útvegsspilið og Hættuspil á ný, þökk sé endurútgáfu Spilaborgar. Útvegsspilið er næstum uppselt en það er enn hægt að klófesta eintök og 
forsalan á Hættuspili er í fullum gangi á vef Spilaborgar. Á nýju ári stendur svo til að gefa út fleiri spil, bæði gömul og góð og líka ný spil sem eiga eftir að heilla landann. MYND/AÐSEND

Fornfræg borðspil snúa aftur
Spilaborg hefur staðið fyrir metnaðarfullri endurútgáfu á klassísku íslensku borðspilunum  
Útvegsspilinu og Hættuspili. Sala á þeim fer fram á heimasíðu Spilaborgar, spilaborg.is. ➛2

Spilajól
KYNNINGARBLAÐ



Útgefandi: Torg ehf. Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Björn Víglundsson Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 

Spilaborg tók upp á því á þessu 
ári að gefa aftur út tvö forn-
fræg borðspil, Útvegsspilið 

og Hættuspil. Bæði spilin nutu 
gríðarlegra vinsælda á Íslandi á 
fyrri árum en framleiðslu þeirra 
hafði verið hætt svo þau voru orðin 
svo gott sem ófáanleg þrátt fyrir 
mikla eftirspurn. Nú er loks hægt 
að fá spilin aftur og sala þeirra er í 
fullum gangi á vefnum spilaborg.is.

Næstum eins og þeir væru að 
endurskrifa Laxness
„Sú hugmynd að gefa Útvegsspilið 
út aftur kom upp fyrir sjö árum. Þá 
fór ég að leita að því og komst að 
því að það var illfáanlegt, en ansi 
margir væru að leita að því. Ég fann 
notuð spil á netinu og bauð í þau en 
ítrekað gafst ég upp þegar verðið 
á þeim var að nálgast 100 þúsund 
krónur,“ segir Stefán Sigurjónsson, 
framkvæmdastjóri Spilaborgar. 
„Fyrst ætlaði ég bara að gera eitt 
spil til persónulegrar notkunar og 
ég hafði uppi á Hauki Halldórssyni, 
listamanninum sem hannaði spilið 
upphaflega árið 1977. Við ákváðum 
svo bara að gefa spilið út aftur.

Núna í lok maí fórum við af stað 
og ákváðum að opna á forsölu á 
spilinu 17. júní og viðtökurnar 
voru rosalegar. Það ruku út 1.500 
spil á nokkrum dögum,“ segir 
Stefán. „Þá var næsta skref að upp-
færa skipaflotann á sama tíma og 
við pössuðum okkur að breyta 
spilinu ekkert og stytta okkur ekki 
leið varðandi frágang eða annað. 
Við fundum að þessu fylgdi mikil 
ábyrgð, þetta spil hafði mikla 
þýðingu fyrir sumar kynslóðir, 
þarna var komin beintenging við 
góðar stundir í æskunni. Þetta 
var næstum eins og við værum að 
endurskrifa Star Wars eða Halldór 
Laxness! Allir vildu fá þetta gamla 
og góða spil.“

Handsmíðað á Íslandi
„Við ákváðum að gera þetta allt 
hérna á Íslandi og fundum meira 

að segja sama pappírinn og var 
notaður í peningaseðlana í gamla 
daga því við vildum hafa allt 
nákvæmlega eins,“ segir Stefán. 
„Svo réðumst við í að handsmíða 
og mála hús og skip og setja þau 
saman af alúð fyrir hvert einasta 
spil. Ef þau væru öll sett saman í 
röð gætu þau myndað fjögurra 
kílómetra lengju, þetta var svo 
mikið, og engin tvö eru eins.

Við fengum líka sjávarút-
veginn með okkur í leið og fengum 
meira að segja þann heiður að 
sjálfur forseti Íslands, Guðni Th. 
Jóhannesson, skrifaði innganginn 
fyrir spilareglurnar, sem gefur 
vísbendingu um hversu stóran 
sess þetta spil skipar í íslenskri 
menningu,“ segir Stefán. „Svo hélt 
Landhelgisgæslan athöfn í höfn-
inni í Reykjavík þar sem varðskip 
mættust og flautuðu á hvort annað 
og komu svo að bryggju þar sem ég 
beið með syni mínum og sjávar-
útvegsráðherra til að afhenda 
forstjóra gæslunnar fyrsta spilið, 
alveg eins og var gert árið 1977.

Spilið hefur fengið frábærar 
viðtökur og er að verða uppselt, 
en það kemur ekki annað upplag á 
næstunni, þannig að þeir sem vilja 
eignast það verða að hafa hraðar 
hendur, því það verður búið löngu 
fyrir jól,“ segir Stefán.

Margir vildu Hættuspilið
„Í kjölfar útgáfu Útvegsspilsins fór 
fólk að hafa samband við okkur 
og óska eftir hinum og þessum 
spilum og margir töluðu um 
Hættuspilið, sem við þekktum og 
vorum hrifnir af. Þannig að við 
höfðum samband við CCP sem 
eiga réttindin, en spilið var upp-
hafið að veldi þeirra,“ segir Stefán. 
„Þau sögðust hafa verið að bíða 
eftir rétta tækifærinu til að gefa 
spilið út á ný og því var ákveðið að 
keyra bara á þetta fyrir þessi jól og 
framleiða spilið allt á Íslandi, rétt 
eins og Útvegsspilið.

Við tilkynntum forsölu og strax 
fyrsta daginn seldust um 1.500 
spil og síðan hefur það selst jafnt 
og þétt. Þetta er örugglega í fyrsta 

sinn sem borðspil rokselst svona 
í forsölu og það er ljóst að það er 
mikill spilaáhugi og eftirspurn 
eftir þessum gömlu góðu,“ segir 
Stefán. „Svo fengum við Sigurjón 
Kjartansson og Jón Gnarr líka til 
að taka aftur þátt, en þeir skipuðu 
stórt hlutverk í spilinu sem Siggi 
sýra og Amma.“

Nýir leikstílar og ný spil
„Þetta er búið að vera heilmikið 
fjör og við fengum frábær fyrir-
tæki með okkur og uppfærðum 

þann hluta af spilinu. Svo er líka 
skemmtileg nýjung sem fylgir því,“ 
segir Stefán. „Það er hægt að spila 
það á gamla góða mátann en það 
er líka hægt að spila án teninga 
og þá hefur leikmaðurinn meira 
ákvörðunarvald í stað þess að elta 
bara teninginn. Við erum spenntir 
fyrir þessu og teljum að þetta 
muni virka mjög vel.

Við erum á fullu að keppast við 
klára útgáfuna, spilið er í prentun 
og íhlutir eru að koma í hús, en við 
settum aftur meiri alúð í spilið en 

nauðsynlegt er. Við vinnum svo 
allan sólarhringinn við að ganga 
frá og afhenda spilin í þeirri röð 
sem þau eru keypt, svo fyrstir 
koma, fyrstir fá, en við ætlum að 
koma öllum spilunum út fyrir jól,“ 
útskýrir Stefán. „Við komum svo 
með nokkur spil á nýja árinu, bæði 
gömul klassísk spil og ný, meðal 
annars framhald af Útvegsspilinu 
þar sem þú siglir um allan heim og 
upplifir stærra ævintýri en áður.“

Sala á Útvegsspilinu og forsala á 
Hættuspilinu er í fullum gangi á 
heimasíðunni spilaborg.is. Því fyrr 
sem fólk kaupir, því fyrr fær það 
sitt eintak afhent.

Stefán segir að það hafi verið lögð gríðarleg alúð og vinna í endurgerð 
spilanna svo þau standi undir væntingum fólks og þau séu eins og þau 
gömlu. Viðtökurnar hafa verið gríðarlega góðar og það er augljóslega bæði 
mikill spilaáhugi og áhugi á þessum klassísku spilum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Margir 
hafa 
leitað til 

Spila-
borgar 
og óskað 
eftir að 
kaupa 
Hættu-
spilið.

Stefán segir að það hafi verið ljóst að endurútgáfunni fylgdi mikil ábyrgð, 
því Útvegsspilið hafði mikla þýðingu fyrir sumar kynslóðir. Allir vildu fá 
þetta gamla og góða spil. MYND/AÐSEND

Framhald af forsíðu ➛
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OrðhepPni OrðhepPni                              snýst um að búa til 
orð sem byrja á bókstaf sem lendir 
á spilaborðinu, fjörugt spil sem 
reynir á snör viðbrögð spilara.

kRakKaparTý aliAskRakKaparTý aliAs
Þú ferð í gegnum skemmtigarðinn 

með því að giska á orðin sem 
mótspilarar þínir leika eða útskýra 

fyrir þér af litríku spjöldunum. Einnig 
er hægt að finna orðin á leikborðinu.



Skákáhugi hefur aukist hér 
á landi sem annars staðar 
enda hafa skáksnillingar 

hrósað þáttunum, sérstaklega 
fyrir trúverðugar staðreyndir 
um skákíþróttina. „Við finnum 
almennt séð fyrir auknum áhuga 
á skák hjá yngri kynslóðinni, jafnt 
hjá drengjum og stúlkum,“ segir 
Ríkharður Sveinsson, formaður 
Taflfélags Reykjavíkur. „Töluvert 
er haft samband við okkur til að 
kanna hvenær skáknámskeið 
hefjast hjá börnum og einnig til 
að kanna hvar hægt sé að kaupa 
taflsett og klukkur. Það er erfitt að 
greina hvort þetta séu áhrif af The 
Queen’s Gambit eða COVID-áhrif 
en námskeiðahald lá tímabundið 
niðri í haust vegna veirunnar. 
Æfingar hafa hafist að nýju en fara 
nú í jólafrí. Þær hefjast síðan að 
nýju eftir áramót. Skákmenn eru 
almennt mjög skákþyrstir eins og 
sýndi sig þegar hægt var að tefla 
aftur í raunheimum eftir fyrstu 
bylgju faraldursins. Gera má ráð 
fyrir að margir séu skákþyrstir og 
muni mæta á skákmót félagsins 
þegar það verður hægt að nýju,“ 
segir Ríkharður.

Sönn saga að hluta
Leikkonan Anya Taylor-Joy er sögð 
sérstaklega sannfærandi þegar hún 
sest við skákborðið og teflir fram 
hverjum taflmanninum af öðrum. 
Þættirnir eru byggðir á samnefndri 
skáldsögu frá árinu 1983, skrifaðri 
af Walter Tevis. Aðalleikararnir, 
Anya Taylor-Joy, Harry Melling og 
Thomas Brodie-Sangster, hafa áður 
leikið í vinsælum bíómyndum og 
þáttum. Anya leikur meðal annars 
í nýrri kvikmynd, Emma, sem gerð 
er eftir bók Jane Austin. Anya sem 
er uppalin í Miami, fædd 1996, 
segist hafa lært ensku eins og Eng-
lendingar tala hana með því að lesa 
Harry Potter-bækurnar en hún bjó 
í London í nokkur ár. Hún féll strax 
fyrir hlutverki Beth í The Queen’s 
Gambit eftir að hún las handritið.

Thomas Brodie-Sangster sem er 
fæddur árið 1990 er vel þekktur úr 
kvikmyndinni Love Actually þar 
sem hann fór með hlutverk Sam. 
Hann hefur einnig leikið í Game of 
Thrones ásamt fleirum myndum 
og þáttum. Harry Melling, fæddur 
1989, er líklegast þekktastur úr 
Harry Potter-kvikmyndunum.

Höfundur sögunnar The Queen’s 
Gambit, Walter Tevis, fæddist í San 
Francisco árið 1928, hann lést árið 
1984. Sagt er að margt í sögunni 
hafi í raun gerst í lífi Walters. Hann 
lærði að tefla sjö ára gamall og varð 
síðar atvinnumaður í skákinni. 
Þegar hann var barn að aldri var 
hann sendur á einhvers konar 
heilsustofnun vegna veikinda en 
þar var honum gefið lyfið fenó-
barbítali þrisvar á dag sem hann 
sagði hafa verið undanfara þess að 
hann þróaði með sér áfengissýki. 
Foreldrar hans yfirgáfu hann þegar 
hann fór á stofnunina en margar 
hliðstæður úr lífi hans má finna 
í þáttunum The Queen’s Gambit. 
Gerðar hafa verið fleiri myndir 
eftir sögum Walters en þær fjalla 
þó ekki um skák, má þar nefna 
kvikmyndina The Color of Money 
sem fjallar um snóker en Walter 
var mjög hrifinn af þeirri íþrótt 
áður en hann byrjaði að tefla. Paul 
Newman fór með aðalhlutverk í 
þeirri mynd.

Kasparov var leiðbeinandi
Kannski vita ekki allir að höfundar 
þáttanna höfðu samráð við skák-

sérfræðinga við gerð þeirra, þar á 
meðal fyrrverandi heimsmeistara 
í skák og stórmeistarann   Garry 
Kasparov. Auk þess veitti hann 
einnig ómetanlega innsýn í sovéska 
skákmenningu sem jók enn frekar á 
raunsæi þáttanna. Samstarfið gekk 
svo langt að Kasparov var boðið 
hlutverk Vasily Borgov sem hann 
þáði ekki, sagðist ekki hafa tíma 
fyrir upptökur í tvo til þrjá mánuði. 
Kasparov lagði mikla áherslu á að 
skákin væri raunveruleg því margir 
skákmenn ættu eftir að horfa á 
þættina. Einnig upplýsti hann að 
sovéskir skákmeistarar á sjöunda 
áratugnum færu ekki úr landi 
nema í fylgd með KGB-mönnum. 
Kasparov segir að lokaleikur þátt-
anna hafi verið flókið viðfangsefni. 
Hann fór yfir margar skákir og fann 
loks viðureign Patrick Wolff gegn 
Vassily Ivanchuk, Biel Interzonal 
árið 1993 sem hann valdi. Wolff 
hafði samband við Kasparov eftir 
að hafa horft á þáttinn og sagðist 
hafa þekkt leikinn.

Í viðtali við tímaritið Slade líkti 
Kasparov söguhetju þáttanna, 
Beth, við „kvenkyns útgáfu“ af 
skákmeistaranum Bobby Fischer. 
Þegar Fischer lést árið 2008 lýsti 
The New York Times honum sem 
sveiflukenndum, dramatískum, 
erfiðum og ljómandi. Fleiri skák-
snillingar gáfu góð ráð við gerð 
þáttanna, þar á meðal hinn þekkti 
skákkennari Bruce Pandolfini. Þótt 
skákráðgjafar hafi búið til hvern 
leik í þáttunum þurftu leikararnir 
að læra þá og spiluðu þá alla, jafnvel 
hraðaskákirnar. Leikararnir vissu 
nákvæmlega hvernig leikurinn ætti 
að spilast.

Ekki kvennaíþrótt
Þótt The Queen’s Gambit eigi að 
gerast á sjöunda áratugnum tóku 
konur ekki þátt í alþjóðlegum 
skákmótum fyrr en 1980. Hin 
ungverska Judit Polgar varð yngsti 
stórmeistari í skák í sögunni árið 
1991. Hún var aðeins 15 ára og 
harðneitaði að keppa á kvenna-
mótum en barðist í staðinn við 
bestu karlkyns skákmenn þess 
tíma. 

Eldri systir hennar, Susan, 
barðist fyrir rétti kvenna til að 
komast á heimsmeistaramótið í 
skák árið 1986. Núverandi heims-
meistari í skák er Norðmaðurinn 
Magnus Carlsen sem varð stór-
meistari aðeins 13 ára. Hann var 
22 ára þegar hann vann fyrsta 
heimsmeistaratitilinn og hefur 
varið hann þrisvar.

Tökustaðir í Berlín
Þótt þættirnir eigi að gerast í Ken-
tucky í Bandaríkjunum voru þeir 
ekki teknir upp þar í landi. Heimili 
Beth var til dæmis í Ontario í 
Kanada. Einnig voru margar senur 
teknar upp í Berlín, þar á meðal er 
franska lúxushótelið sem er í raun 
The Haus Cumberland hótel. Mun-
aðarleysingjaheimilið er í raun 
staðsett í Schloss Schulzendorf í 
Berlín. Í rauninni var brúin það 
eina sem tekið var upp í Bandaríkj-
unum en hún er á háskólasvæði í 
Ohio.

Búningar í skákstíl
Búningahönnuðurinn, Gabriele 
Binder, lagði mikla áherslu á að 
nota köflótt efni í gegnum þættina 
sem áttu að vera eins konar sam-
svörun við taflborðið. Hún endur-
speglar tísku þess tíma sem þætt-
irnir eiga að gerast á og horfir til 
þeirra tískuhönnuða sem þá voru 
hvað vinsælastir. Í lokaþættinum 
kemur Beth klædd hvítri kápu og 
hvítum buxum sem á að lýsa því 
að hún hafi fullkomna stjórn á því 
sem hún er að gera á taflborðinu. 
Hún á að vera hvíta drottningin á 
taflborðinu og skákborðið sjálft er 
heimurinn, er haft eftir hönnuð-
inum í Vogue.

Einvígi aldarinnar
Þess má geta að auk þess sem 
skákáhugi hefur aukist mikið 
leitar fólk í stórum stíl á eBay og 
Amazon eftir skákborðum og taf l-
mönnum eftir að þættirnir fóru í 
sýningu. Þá hafa þættirnir slegið 
met í leit á Google. Einnig hefur 
stóraukist leit að þekktum skák-
mönnum á síðunni Chess.com.

Einn vinsælasti skákþáttur 
allra tíma var skákeinvígi Fischer 
og Spassky sem fram fór í Reykja-
vík árið 1972. Milljónir Banda-
ríkjamanna fylgdust með beinni 
útsendingu frá Íslandi en þetta 
var fyrsta skáksjónvarpsefnið í 
beinni útsendingu. Einvígið kall-
aði fram mjög mikinn skákáhuga 
um allan heim sem ríkti í mörg ár 
eftir þetta.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Áhugi á skák hefur stóraukist
Þættirnir Queen’s Gambit sem Netflix sýnir hafa slegið áhorfsmet en yfir 62 milljónir heimila 
hafa fylgst með seríunni í 92 löndum. Þættirnir hafa stóraukið áhuga á skák um allan heim.

Leikkonan Anya Taylor-Joy er sögð sérstaklega sannfærandi í hlutverki sínu sem Beth Harmon í þáttunum um 
skákdrottninguna. Hún féll strax fyrir hlutverkinu og skákinni eftir að hafa lesið handritið yfir. MYND/NETFLIX

Thomas Brodie-Sangster var barnastjarna í kvikmyndinni Love Actually .

Skákborð og -klukkur seljast nú eins 
og heitar lummur um allan heim. 

Hér er Anya Taylor-Joy í hlutverki Emmu í nýrri kvikmynd, Emma, eftir bók 
Jane Austin en Anya er á mikilli uppleið sem leikkona og vegnar vel. 
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RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR

Verkís leitar að öflugu starfsfólki
Verkís er að bæta við sig starfsfólki vegna aukinna verkefna. 
Við viljum jákvæða einstaklinga með góða samskipta- og skipulagshæfni sem sýna metnað, 
frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Mikilvægt er að umsækjendur hafi gott vald á íslensku og ensku.

Verkís er öflugt og framsækið ráðgjafarfyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á öllum sviðum verkfræði. Yfir 
300 manns starfa hjá fyrirtækinu að fjölbreyttum verkefnum á Íslandi og erlendis. Unnið er með breiðum hópi 
viðskiptavina s.s. opinberum fyrirtækjum, stofnunum, sveitarfélögum og einkaaðilum.

Nánari upplýsingar veita 
Elín Greta Stefánsdóttir mannauðsstjóri, egs@verkis.is
Áslaug Ósk Alfreðsdóttir sérfræðingur í mannauðsmálum, aoa@verkis.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember n.k. Sótt er um á umsokn.verkis.is

Hönnuður á sviði jarðtækni
Starfið felur í sér verkefni tengdum samgöngu mannvirkjum, s.s. vegum, götum, höfnum, flug-
völlum og jarðgöngum en einnig öðrum mannvirkjum s.s. byggingum, virkjunum og ýmsum 
varnarmannvirkjum.

Verkefnin fela m.a. í sér vinnu við hönnun, rannsóknir og sýnatökur, skýrslu- og matsgerð, útboðs- 
og verklýsingagerð, þverfaglega teymisvinnu, o.fl.

Háskólapróf í jarðtækniverkfræði
• Reynsla á sviði jarðtækniverkfræði er æskileg
• Reynsla í notkun teikniforrita, s.s. AutoCAD og Civil 3D er kostur
• Reynsla í notkun hönnunarforrita, s.s. Geostudio, Holebase eða annað er kostur
• Þekking á Norðurlandatungumáli eða reynsla frá Norðurlöndunum er kostur

Hönnuður á sviði veitna og ofanvatnslausna
Starfið felur í sér verkefni á sviði byggðatækni með áherslu á vatns- og fráveituhönnun, s.s. 
lagnahönnun, hönnun veitumannvirkja, sam ræmingarhönnun veitustofnanna, ræsa hönnun og 
hönnun blágrænna ofanvatnslausna.

Verkefnin fela m.a. í sér vinnu við hönnun, útboðs- og verklýsingagerð, rannsóknir og skýrslugerð, 
samræmingu faga, þverfaglega teymisvinnu, o.fl.

Háskólapróf í umhverfis-, byggingar- eða véla verk fræði eða tæknifræði
• Reynsla á sviði veituhönnunar er æskileg
• Reynsla í notkun teikniforrita, AutoCAD og Civil 3D er æskileg
• Reynsla í notkun hönnunarforrita s.s. Civil 3D, SewerGEMS, WaterCAD, Fluidit, eða annað er kostur
• Þekking á Norðurlandatungumáli eða reynsla frá Norðurlöndunum er kostur

Hönnuður á sviði flugvalla-, vega- og gatna gerðar
Starfið felur í sér verkefni tengdum hönnun samgöngumannvirkja, s.s. flugvalla, flughlaða, vega, 
gatna, göngu- og hjólastíga.

Verkefnin fela m.a. í sér vinnu við hönnun, útboðs- og verklýsingagerð, skipulag og kortlagningu 
umferðaröryggis, samræmingu faga, þverfaglega teymisvinnu, o.fl.

Háskólapróf í samgöngu- eða byggingarverkfræði/-tæknifræði
• Reynsla á sviði vega- og gatnahönnunar er æskileg
• Reynsla á sviði flugvallahönnunar er kostur
• Reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita, AutoCAD, Civil 3D, Nova Point, AviPLAN, er kostur
• Þekking á íslenskum og norskum reglum, stöðlum og handbókum er kostur
• Þekking á flugvallastöðlum og reglum frá EASA er kostur
• Þekking á Norðurlandatungumáli eða reynsla frá Norðurlöndunum er kostur

Ofanleiti 2 I verkis@verkis.is I 422 8000

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



Senior Surveyor (Skoðunarmaður)

Further information can be provided by:
Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 

Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)

Application should be filled out at
 www.intellecta.is

LR is a professional services company specializing 

in engineering & technology solutions that 

improve the safety & performance of complex, 

critical infrastructure. Our technical expertise is 

supported by more than 258 years of heritage 

from our beginning as a marine classification 

society. We now operate across multiple industry 

sectors in over 75 countries employing 6,745 

employees supporting 60,000 customers.  

We started out in 1760 as a marine classification 

society. Today, we’re one of the world’s leading 

providers of professional services for engineering 

and technology – improving safety and increasing 

the performance of critical infrastructures for 

customers in over 75 countries worldwide. The 

profits we generate fund the Lloyd’s Register 

Foundation, a charity which supports engineering-

related research, education and public 

engagement around everything we do. All of this 

helps us stand by the purpose that drives us every 

single day: Working together for a safer world.

For further information visit: www.lr.org
Please attach a CV and a cover letter (both in English) with your application. The closing date is until and including, 

December 14th, 2020. All applications are strictly confidential and will be answered.

We are looking for an enthusiastic and experienced Surveyor who will be Lloyd´s Register´s focal point 
of contact for operations in Iceland. The Surveyor will be based  in our office in Reykjavík but travel 
within Iceland will be required. Our customers look to us for engineering expertise with a solution-
based approach to reducing risk; ensuring they can operate efficiently and safely in the harshest of 
environments. You will be part of a team of passionate technicians, independently visiting sites.

• Perform periodical and statutory surveys on board 

existing ships and fishing trawlers/vessels in 

accordance with applicable Rules & Regulations, 

Statutory instruments and respective codes

• Have a thorough knowledge of the Torremolinos 

Code as utilised on Small Fishing Vessels (SFV) 

• Meet or exceed defined new business goals and 

targets

• Carry out reporting in an accurate and timely manner 

and ensure that the reporting is both technically and 

legally correct

• Offer extensive advice, and applicable consultancy 

in areas of modern marine machinery as used on 

trawlers

You will:

• A degree or equivalent from a tertiary organisation 

recognised by Lloyd’s Register within the field of 

engineering, and /or qualifications from a marine or 

nautical institution. Previous sea-going experience is a 

distinct advantage, especially on sea-going trawlers as 

a certified engineer

• To be aware of the marine business acumen, both in 

developing existing business and reaching for new 

opportunities

• Good knowledge of the English language and ability 

to communicate effectively (both oral and written); 

Icelandic is a prerequisite for any applicant

• IT literate with good working knowledge of the 

Microsoft Office Package

You will need:

LAUS TIL ÚTHLUTUNAR
Hafnar�arðarbær auglýsir lausa til úthlutunar 
einbýlishúsalóð að Hver	sgötu 12 fyrir 
�utningshús eða nýbyggingu. 

Helstu upplýsingar
     • Stærð lóðar er 228 m2
     • Hámarksbyggingarmagn er 150 m2
     • Nýtingarhlutfall er 0,66
     • Uppfylla þarf ýmis skilyrði 
     • Verð er lágmarksverð einbýlihúsalóða

Nánari upplýsingar, skilmála og skilyrði er að 
	nna á hafnar�ordur.is undir leitarorðinu: 
Lausar lóðir. Sótt er um rafrænt á MÍNAR 
SÍÐUR. Umsókn um �utningshús þarf að fylgja 
ítarleg greinargerð. 

Umsóknarfrestur er til og með 30.12.2020.

Nánar á hafnar�ordur.is
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Barnaverndarstofa

Tímabundin staða sérfræðings á meðferðar- og fóstursviði

Barnaverndarstofa hefur í aldarfjórðung verið leiðandi í þjónustu við börn, þróun vandaðra vinnubragða og innleiðingu 
gagnreyndra aðferða. Stofnunin leitar nú að öflugum sérfræðingi á meðferðar- og fóstursvið. Meðferðar- og fóstursvið 
stýrir skipulagi meðferðarstarfs vegna hegðunar-, tilfinninga- og vímuefnavanda barna, þjálfar verðandi fósturforeldra 
og metur umönnunar- og meðferðarþörf barna við afgreiðslu umsókna barnaverndarnefnda um fósturheimili og meðferð. 
Auk þess veitir sviðið barnaverndarnefndum, fósturforeldrum, meðferðaraðilum á vegum Barnaverndarstofu og öðrum 
fagaðilum ráðgjöf vegna meðferðar- og fósturmála. Sviðið ber jafnframt ábyrgð á gæðaeftirliti með þjónustu við börn 
sem dvelja á fóstur- eða meðferðarheimilum og veitir leiðbeiningar um slíka þjónustu. 
Sérfræðingurinn heyrir undir sviðsstjóra meðferðar- og fóstursviðs Barnaverndarstofu. Um fullt starf til 31. desember 
2021 er að ræða og er starfsstöðin í Borgartúni 21, 105 Reykjavík. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Krafa um meistarapróf eða sambærilegt próf af heilbrigðis- eða félagssviði.
• Þekking og hæfni til að meta upplýsingar barnaverndarnefnda og annarra fagaðila um umönnunar- og  

meðferðarþörf barna.
• Reynsla af fósturmálum og/eða meðferðarvinnu eða foreldrafærniþjálfun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Reynsla af barnaverndarstarfi er æskileg.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á Starfatorgi, www.starfatorg.is
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndarstofu á 
hæfni og eiginleikum umsækjenda. Vakin er athygli á að Barnaverndarstofa aflar sjálf fullra sakavottorða úr Sakaskrá 
ríkisins áður en endanlega er gengið frá ráðningu í starf. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- 
og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert. Barnaverndarstofa hvetur alla til að sækja um, óháð kyni. 
Tekið er mið af jafnréttisáætlun Barnaverndarstofu við ráðningar á stofuna. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember nk. Nánari upplýsingar eru veittar hjá Halldóri Haukssyni, sviðsstjóra með-
ferðar- og fóstursviðs, í síma 530 2600 eða á netfanginu halldor@bvs.is. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, 
Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is. Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfyllir þær hæfnikröfur sem gerðar eru. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.



Hefur þú brennandi áhuga á  
uppbyggingu íslensks samfélags?

Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2020. Ítarlegri upplýsingar um störfin ásamt menntunar- og hæfniskröfum 

er að finna á www.intellecta.is. Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 

grein fyrir hæfni umsækjenda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, af öllum kynjum og aldri, eru hvattir til að 

sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. 

Vegna vaxandi verkefna leitar Framkvæmdasýsla ríkisins að öflugum liðsmönnum til 
að taka þátt í fjölbreyttum og krefjandi verkefnum við undirbúning, uppbyggingu og 
endurnýjun starfsaðstöðu ríkisaðila. 

Verkefnastjóri - umhverfismál

• Miðlun þekkingar og reynslu FSR á sviði sjálfbærrar þróunar við skipulag, hönnun, byggingu, rekstur  
og viðhald mannvirkja, innan stofnunar sem utan

• Umsjón og eftirfylgni með umhverfisvottunarkerfum og viðmiðum FSR 
• Rýni á framsetningu umhverfisáherslna  í hönnunargögnum
• Samskipti við og rýni gagna frá ráðgjafateymum og verktökum
• Þátttaka í skilgreiningu viðmiða fyrir vistvænar áherslur í mannvirkjagerð og þróun á umhverfisvídd FSR
• Umsjón með innra umhverfisstarfi FSR (Græn skref, loftslagsstefna o.fl.)

Sérfræðingur í viðskiptagreind (BI)

• Uppbygging, hönnun og þróun gagnagrunna, vöruhúss gagna og gagnavinnslu
• Viðhald og rekstur gagnagrunna, vöruhúss gagna og gagnavinnslu
• Þróun viðskiptagreindar samhliða þróun á gagnavinnslum og vöruhúsi gagna
• Framsetning upplýsinga í skýrslum og á mælaborði
• Greining og hönnun gagna, gagnamarkaða og teninga
• Innleiðing nýrra stafrænna lausna

Verkefnastjóri - verkhönnun

• Verkefnastjórnun á stigi verkhönnunar og við undirbúning framkvæmda
• Umsjón með og rýni útboðsgagna og tæknilýsinga
• Gerð verk-, kostnaðar- og tímaáætlana
• Rýni útboðsgagna og umsagnir vegna áætlunargerðar
• Þátttaka í gerð hönnunar- og verksamninga
• Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og verklegar framkvæmdir
• Þátttaka í frumkvæðisverkefnum s.s. innleiðingu á notkun verkefnavefja, upplýsingalíkana mannvirkja  

og umhverfisvottunarkerfa í byggingariðnaði á Íslandi

Verkefnastjóri - verklegar framkvæmdir

• Umsjón og verkefnastjórnun verkefna á stigi framkvæmda 
• Hlutverk verkkaupa gagnvart verktökum, byggingarstjóra og eftirliti
• Rýni hönnunargagna og kostnaðaráætlana á hönnunarstigi
• Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð
• Þátttaka í gerð verksamninga og umsjón með þeim
• Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og verklegar framkvæmdir
• Þátttaka í frumkvæðisverkefnum s.s. innleiðingu á notkun verkefnavefja, upplýsingalíkana mannvirkja  

og umhverfisvottunarkerfa í byggingariðnaði á Íslandi

Helstu verkefni: 

Helstu verkefni: 

Helstu verkefni: 

Helstu verkefni: 

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) er 

leiðandi afl á sviði uppbyggingar og 

endurnýjunar starfsaðstöðu ríkisaðila.

Markmið okkar er að efla verklag, auka 

skilvirkni, hagkvæmni og gæði við 

framkvæmdir og húsnæðisöflun ríkisins. 

Við störfum í virku samstarfi við 

Ríkiseignir, ráðuneyti og stofnanir 

ríkisins og leitum markvisst leiða til að 

efla aðstöðu hins opinbera og stuðla 

að ábyrgri uppbyggingu samfélaginu til 

heilla. 

FSR er í fararbroddi við að innleiða 

vistvænar vinnuaðferðir og 

upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í 

byggingariðnaði á Íslandi. 

Framkvæmdasýslan starfar í krefjandi 

umhverfi og er hæft starfsfólk grunnstoð 

hennar. Við leggjum áherslu á að 

starfsfólk sýni frumkvæði, fagmennsku 

og þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi 

möguleika á að auka þekkingu sína og 

reynslu með markvissum hætti.

Meðal verkefna í vinnslu eru 

hjúkrunarheimili víða um landið, 

húsnæði viðbragðsaðila á 

höfuðborgarsvæðinu, Hús íslenskunnar, 

skrifstofubygging Alþingis, uppbygging 

gestastofa og innviða á friðlýstum 

svæðum, þróun stjórnarráðsreits í 

miðborg Reykjavíkur og uppbygging 

ofanflóðavarna.

Laun eru samkvæmt gildandi 

kjarasamningi fjármála- og 

efnahagsráðherra og viðkomandi 

stéttarfélags. 

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að 

umsóknarfrestur rennur út. 

Nánari upplýsingar má finna á:  

www.fsr.is

Starfið fellur undir svið fjárfestingaáætlana og greininga og felur í sér þátttöku í uppbyggingu stafrænna innviða fyrir 
eignastýringu og verkefnastjórnun eignamála ríkisins.

Starfið felur í sér þátttöku í framþróum umhverfisáherslna í íslenskri mannvirkjagerð og verður starfsmaður hluti af 
umhverfisteymi FSR.

Starfið fellur undir svið verkhönnunar og framkvæmda og felur í sér tækifæri til að taka þátt í framþróun aðferða og 
viðmiða í hönnun og undirbúningi framkvæmda á vegum ríkisaðila. 

Starfið fellur undir svið verkhönnunar og framkvæmda og felur í sér tækifæri til að taka þátt í framþróun aðferða og 
viðmiða í framkvæmdum á vegum ríkisaðila. 



Umsóknarfrestur er til 

17. desember nk. 

Umsóknir óskast fylltar út  

á hagvangur.is

Nánari upplýsingar veita: 

Hlynur Atli Magnússon, 

hlynur@hagvangur.is og 

Stefanía Hildur Ásmundsdóttir, 

stefania@hagvangur.is

Ísfugl leitar að öflugum og traustum kjötiðnaðarmanni til að í slást í hóp framúrskarandi starfsmanna 
fyrirtækisins. Kjötiðnaðarmaður starfar á gólfi í vinnslu og hefur umsjón með og skipuleggur störf í 
vinnslu í samvinnu við sláturhússtjóra. Kjötiðnaðarmaður þarf að kunna skil á störfum sláturhússtjóra 
til að leysa hann af í fríum og fjarveru. 

Óskað er eftir metnaðarfullum og framsýnum einstaklingi með góða samskiptahæfni sem hefur mikið 
frumkvæði og drifkraft til að þróa áfram starfsumhverfi, sinna stöðugum endurbótum á verkferlum og 
gæðamálum sem og koma að vöruþróun með tilheyrandi uppfinningasemi og hugmyndaauðgi.

KJÖTIÐNAÐARMAÐUR

Reykjabúið í Mosfellsbæ er eitt af elstu starfandi alifuglabúum landsins. Það er fjölskyldubú í eigu Jóns Magnúsar 
Jónssonar og Kristínar Sverrisdóttur bænda á Reykjum. Höfuðstöðvar Reykjabúsins eru í fallegu og gróðursælu 
umhverfi við rætur Reykjafells og eru þau hjónin þriðja kynslóðin sem ræktar þar fugla. Í dag er rekstur Reykjabúsins 
tvíþættur; annars vegar stofnrækt fyrir kalkúna og kjúklinga Ísfuglsbænda og hins vegar eldi kjúklinga og kalkúna. 
Á Reykjum er heimasala sem selur kalkúnaafurðir beint til neytenda. Reykjabúið tók alfarið yfir rekstur Ísfugls árið 
2012. Ísfugl í Mosfellsbæ er fyrsta tæknivædda alifuglasláturhús og -kjötvinnsla á Íslandi og hefur starfað allt frá árinu 
1979. Ísfugl er jafnframt elsta starfandi fyrirtækið í greininni og hið eina sem slátrar og vinnur íslenskan kalkún, auk 
kjúklinga. Úr þeim eru síðan unnar margvíslegar matvörur fyrir mötuneyti, veitingahús og neytendamarkað.

Reginn hf. er íslenskt fasteignafélag sem 

fjárfestir í, leigir út og annast rekstur á 

atvinnuhúsnæði. Fasteignasafn Regins 

telur 114 fasteign og er heildarstærð 

safnsins um 375 þúsund fermetrar. Félagið 

er hlutafélag í dreifðu eignarhaldi og skráð 

í Kauphöll Íslands.

Umsóknarfrestur er til 15. desember nk.  

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.  

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, 

sverrir@hagvangur.is

VERK-/TÆKNIFRÆÐINGUR  
með þekkingu og áhuga á sjálfbærni í tengslum við uppbyggingu og rekstur fasteigna

Helstu verkefni:
• Áætlanagerð vegna framkvæmda-, umhverfis- og sjálfbærniverkefna
• Vinna við umhverfisvottanir fasteigna
• Þátttaka í að byggja upp nýjar og auknar áherslur til vistvænni fasteignarekstrar
• Undirbúningur, stýring og eftirlit með verkefnum á sviði fasteignarekstrar
• Stýring viðhalds- og framkvæmdaverkefna
• Samskipti við viðskiptavini, leigutaka og verktaka
• Þátttaka í ýmsum starfs- og verkefnahópum

VÉLVIRKI/VÉLSTJÓRI

Helstu verkefni:
• Rekstur, viðhald og endurnýjun raf-, vél- og stýrikerfa tengdum fasteignum félagsins
• Úttektir og eftirlit á raf-, vél- og stýrikerfum í fasteignum félagsins
• Umsjón og rekstur hússtjórnarkerfa
• Þátttaka í áætlanagerð vegna reksturs og viðhalds fasteigna
• Þátttaka og eftirfylgni með sértækum aðgerðum á sviði orkusparnaðar
• Stýring og utanumhald minni viðhalds- og rekstrarverkefna
• Samskipti við viðskiptavini, leigutaka og verktaka
• Þátttaka í ýmsum starfs- og verkefnahópum

VERKEFNASTJÓRI Á REKSTRAR-  
OG ÞJÓNUSTUSVIÐI

Helstu verkefni:
• Áætlanagerð vegna reksturs fasteigna, s.s. orkumál, ræsting, þrif, húsumsjón, öryggisgæsla, þjónustuborð
• Kostnaðarstýring og eftirfylgni áætlana, m.a. stýring og utanumhald á þjónustusamningum vegna reksturs í fasteignum
• Utanumhald rekstrarfélaga og verkefni tengd þeim
• Stýring og utanumhald minni viðhalds- og rekstrarverkefna
• Utanumhald húsfélaga og gerð uppgjöra
• Samskipti við viðskiptavini, leigutaka og verktaka
• Þátttaka í ýmsum starfs- og verkefnahópum

Mörg spennandi og krefjandi verkefni eru framundan hjá Fasteignafélaginu Regin

Við leitum því að kraftmiklum einstaklingum til að verða hluti af stóru teymi sem fæst við 
rekstur og viðhald fasteigna. 

SPENNANDI STÖRF HJÁ REGIN



Viðskiptaþróunardeild er ábyrg fyrir sölu og markaðssetningu á vörum og þjónustu við viðskiptavini 
félagsins. Viðskiptaþróun leitar að metnaðarfullum starfsmanni til að fylgja eftir nýjum og spennandi 
viðskiptatækifærum erlendis.

VIÐSKIPTAÞRÓUNARSTJÓRI

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Sala á lyfjum og lyfjatengdu hugviti til 

samheitalyfjafyrirtækja erlendis
• Styrkja núverandi viðskiptasambönd og þróa ný 

sambönd
• Afla nýrra viðskiptatækifæra og þjónusta viðskiptavini 

fyrirtækisins
• Tilboðsgerð, samningaviðræður og samningagerð
• Viðskiptaþróunarstjóri vinnur þvert á deildir 

Coripharma til að tryggja að viðskiptahagsmunir 
tengdir samningum fyrirtækisins nái fram að ganga

Við leitum að einstaklingi:
• Sem hefur 3-5 ára reynslu í lyfjaiðnaði
• Hefur háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Með reynslu af viðskiptaþróun eða sambærilegu í 

alþjóðlegu viðskiptaumhverfi 
• Sem hefur áhuga á sölumennsku og getur unnið undir 

álagi
• Að hafa þekkingu og/eða reynslu af samningagerð er 

kostur
• Sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, er 

úrræðagóður og hefur léttleikann að leiðarljósi
• Sem er tilbúinn að ferðast í tengslum við vinnu sína
• Með mjög góða enskukunnáttu

Coripharma er fyrirtæki í lyfjaiðnaði 

sem þróar og framleiðir lyf fyrir 

viðskiptavini á erlendum mörkuðum. 

Frá því að félagið hóf starfsemi 

árið 2018 hefur það keypt alla 

lyfjaframleiðslu og lyfjaþróun Actavis 

á Íslandi og hefur síðan þá verið í örum 

vexti. Í dag starfa rúmlega 130 manns 

hjá Coripharma. Nánari upplýsingar 

um Coripharma má finna  

á www.coripharma.is

Til að fylgja eftir nýjum og spennandi 

viðskiptatækifærum leitum við nú 

að þremur ferskum starfsmönnum 

sem eru tilbúnir að taka þátt í frekari 

uppbyggingu fyrirtækisins með okkur. 

Umsóknir óskast fylltar út  

á www.hagvangur.is. 

Með umsókn skal fylgja ferilskrá og 

kynningarbréf þar sem gerð er grein 

fyrir ástæðu umsóknar og hæfni 

viðkomandi til að gegna starfinu 

rökstudd. 

Umsóknarfrestur er til og með  

14. desember 2020.  

Nánari upplýsingar um störfin veitir 

Stefanía Hildur Ásmundsdóttir, 

ráðgjafi, stefania@hagvangur.is

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á kostnaðarútreikningum á lyfjum framleiddum 

hjá Coripharma 
• Innleiðing á ferlum varðandi slíka kostnaðarútreikninga, 

allt frá áætlun til framleiðslu
• Ábyrgð á markaðsverðsútreikningum á nýjum vörum á 

mismunandi mörkuðum og innleiðing viðeigandi ferla    
• Stuðningur við viðskiptaþróun við gerð verðtilboða fyrir 

vörur og þjónustu Coripharma
• Yfirumsjón með uppgjörum og innheimtu samninga um 

markaðstengd verð
• Ábyrgð á viðskiptagreiningum 
• Tengiliður viðskiptaþróunar, framleiðslu-, fjármála- og 

þróunarsviðs varðandi sölu- og kostnaðaráætlanir

Við leitum að einstaklingi:
• Með háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. B.S. í 

verkfræði eða viðskiptafræði
• Reynsla í viðskiptagreiningum og skýrslugerð er kostur
• Sem er talnaglöggur og með gott vald á Excel 
• Sem er metnaðarfullur, hefur góða samskiptahæfileika 

og býr yfir hæfni til að vinna sjálfstætt og þróa nýtt 
starf

• Með mjög góða enskukunnáttu
• Bakgrunnur úr vörustjórnun eða framleiðslu er kostur

Coripharma leitar að metnaðarfullum starfsmanni til að þróa og innleiða nýtt starf innan fyrirtækisins, 
sem snýr að kostnaðarútreikningum og verðlagningu framleiddra lyfja.  Verkefnin eru fjölbreytt og 
starfsmaðurinn mun vinna þvert á deildir Coripharma. 

SÉRFRÆÐINGUR Í VERÐLAGNINGU  
OG VIÐSKIPTAGREININGUM 

Gæðasvið leitar að metnaðarfullum starfsmanni í stjórnunarstöðu á einni af deildum sviðsins. Margir 
af lykilferlum Coripharma eru á ábyrgð deildarinnar, verkefnin fjölbreytt og krefjandi og því eru mikil 
samskipti við aðrar deildir og einnig við erlenda viðskiptavini. 

DEILDARSTJÓRI GÆÐAEFTIRLITSDEILDAR 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Dagleg umsýsla sem og fjárhagsleg afkoma 

deildarinnar
• Fagleg uppbygging deildarinnar og að sett markmið 

náist
• Þjálfun starfsmanna deildarinnar
• Daglegt gæðaeftirlit á aðföngum og framleiðsluvöru
• Samþykkt mastera
• Umhverfiseftirlit

Við leitum að einstaklingi sem:
• Hefur háskólamenntun í raungreinum sem nýtist í starfi
• Hefur reynslu í tengslum við lyfjaframleiðslu
• Hefur frábæra samskipta- og samstarfshæfileika
• Er sjálfstæður, nákvæmur og vanur skipulögðum 

vinnubrögðum
• Hefur metnað til að ná árangri í starfi
• Hefur hæfni til að miðla þekkingu og upplýsingum á 

íslensku og ensku
• Býr yfir góðri almennri tölvuþekkingu

STÖRF Í BOÐI HJÁ ÖRT VAXANDI 
ÍSLENSKU NÝSKÖPUNARFYRIRTÆKI 



Umsóknir óskast fylltar út á https://festi.is/atvinna ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi 
þar sem fram kemur ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið. 
Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið.

Festi hf. er eignarhaldsfélag sem í dag rekur fimm rekstrarfélög,  
N1, Krónuna, Elko, Bakkann vöruhótel og Festi fasteignir. 
Dagleg starfsemi félagsins skiptist annars vegar í rekstur stoð- 
þjónustu fyrir rekstrarfélögin og hins vegar í fjárfestingarstarfsemi.2017 - 2020

Ábyrgðarsvið:
• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsmannahaldi deildar
• Yfirumsjón með verkefnum deildar
• Stefnumótun deildar og þátttaka í stefnumótun Festi
• Yfirumsjón með skipulagningu og þróun ferla  

í reikningshaldi
• Þátttaka og skipulagning  ýmissa umbótaverkefna
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni í samráði við 

framkvæmdastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á meistarastigi, með áherslu á stjórnun og fjármál
• Viðskiptafræðimenntun af endurskoðunar- eða fjármálasviði 
• Góð reynsla af stjórnun og sköpun liðsheildar
• Mikil þekking á sviði bókhalds og uppgjörum stærri fyrirtækja
• Reynsla af störfum á endurskoðunarskrifstofu æskileg
• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Jákvætt viðmót, rík færni í samskiptum og stjórnun

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björg Ársælsdóttir, bjorg@festi.is.

Forstöðumaður Reikningshalds
FESTI hf. leitar að traustum og metnaðarfullum einstaklingi í starf forstöðumanns 
Reikningshalds. Við leitum að einstaklingi sem sækist eftir krefjandi starfsumhverfi  
og hefur afburða hæfileika í mannlegum samskiptum og metnað til að ná 
árangri í starfi.

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

Ert þú ekki gera ekki neitt týpa?
Skjalastjóri
Motus óskar eftir að ráða öflugan bókasafns- og 
upplýsingafræðing í starf skjalastjóra.

Skjalastjóri hefur yfirumsjón með skjalastýringu fyrirtækisins, viðheldur verklagsreglum 

og stefnu fyrirtækisins í skjalamálum og sér um almenna fræðslu til starfsmanna um 

skjalastjórn. Skjalastjóri ber ábyrgð á skönnun skjala, hefur umsjón með ritstjórn á innri 

vef fyrirtækisins og utanumhald á gæðaferlum og gæðahandbók. 

Til greina kemur að viðkomandi hafi umsjón með gæðastjórnun fyrirtækisins og taki 

þátt í vinnu við sjálfvirknivæðingu vinnuferla.

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi 
starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi.
Í boði er skemmtilegt starfsumhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða 
upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki. 

Helstu verkefni:

•  Ábyrgð á og umsjón með skjalastefnu fyrirtækisins og 
verklags við skjalastjórnun

•  Skönnun, skráning og frágangur skjala

•  Ritstjórn á innri vef

•  Fræðsla um upplýsinga- og skjalastjórn til starfsmanna

•  Ábyrgð á gæðahandbók og skráningu verkferla

•  Umsjón lagers með markaðsefni, umslög, bréfsefni o.fl.

•  Umsjón með sérfræðibókasafni

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfinu s.s. í bókasafns- 
og upplýsingafræði

•  Þekking og reynsla af skjalastjórnun kostur

•  Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð

•  Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund

•  Þekking á Fakta og SharePoint æskileg

•  Vera „ekki gera ekki neitt" týpa

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 130 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg 

af stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleið-

andi fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir mannauðsstjóri Motus (sibba@motus.is)  
Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar www.motus.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. desember 2020. 
Ráðið verður í starfið sem fyrst.
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Starfssvið:

• Dagleg stjórn fasteigna Tækniskólans
 Ábyrgð á mannauðsmálum fasteignadeildar 
 Gerð og eftirfylgni kostnaðar- og verkáætlana
 Ábyrgð á viðhaldi og viðgerðum 
• Ábyrgð á gæða- og öryggismálum fasteigna
• Samskipti við Ríkiseignir, verktaka og þjónustuaðila
• Umsjón með innkaupum og samningum við birgja  
• Aðkoma að vinnu varðandi framtíðarhúsnæði Tækniskólans

 

Deildarstjóri fasteigna   

Tækniskólinn leitar að ö�ugum starfsmanni í starf deildarstjóra fasteigna. Við leitum að metnaðarfullum og drífandi leiðtoga sem 
brennur fyrir öryggi og velferð starfsfólks og nemenda. Deildarstjóri fasteigna ber ábyrgð á rekstri húsnæðis Tækniskólans og viðhaldi 
í samvinnu við Ríkiseignir og aðra eigendur. Hjá fasteignadeild starfa 10 manns sem sinna 8 byggingum sem eru alls um 26.500 fm.

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Nám sem nýtist í star�, s.s. verk- eða tæknifræði og/eða   
 iðnmeistarapróf á sviði mannvirkja- og byggingagreina
• Rík þekking og reynsla á sviði verkefnastjórnunar og 
 áætlanagerðar
• Þekking og reynsla á sviði mannvirkjamála
• Rík öryggisvitund og þekking á gæða- og öryggismálum
• Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæ�leikar
• Frumkvæði, þjónustulund og jákvætt viðhorf 
• Mjög góð íslenskukunnátta í ræðu og riti 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Tækniskólans er lögð áhersla á jafnréttissjónarmið við ráðningar til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið.

Tækniskólinn er stærsti framhaldsskóli landsins en hann sækja nú rúmlega 3000 nemendur. Hjá Tækniskólanum starfa um 270 
manns.

Nánari upplýsingar veitir Hildur Ingvarsdóttir skólameistari, hi@tskoli.is. Með umsókn um star�ð skal fylgja ferilskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna star�nu. Umsóknir berist með hjálp Alfreðs á 
www.alfred.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember. Öllum umsóknum verður svarað og er fyllsta trúnaði heitið.
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S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 3 .  D E S E M B E R

Isavia óskar eftir að ráða sérfræðing í innkaupum. Verkefnin 
snúa að öllum þáttum innkaupa, t.a.m. verðfyrirspurnum, 
útboðum, innkaupapöntunum, greiningarvinnu og samninga- 
gerð.  Um er að ræða þjónustu við öll fyrirtæki innan samstæðu 
Isavia og eru verkefnin bæði á sviði rekstrar- og fjárfestinga- 
kaupa. Sérfræðingurinn hefur einnig eftirlit með að innkaup  
séu í samræmi við innkaupareglur og verkferla samstæðunnar.

Nánari upplýsingar veitir Arna Ósk Arnarsdóttir  
mannauðsráðgjafi, arna.arnarsdottir@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af innkaupum
• Reynsla af ferluðu umhverfi
• Færni í mannlegum samskiptum,  
 frumkvæði og mikil þjónustulund
• Vönduð og nákvæm vinnubrögð

S É R F R Æ Ð I N G U R  Í  I N N K A U P U M 

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn  vegna  
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar  er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, 
óháð kyni og uppruna.



Hlutfall: Fullt starf   Tegund: Önnur störf

Vana beitningamenn vantar til vinnu í Sandgerði.  
Mikil vinna í boði! - Jafnvel húsnæði.

Umsóknarfrestur til 12. desember. 
Sjá nánar á Job

Beitningamenn óskast

STARFSMAÐUR Í 
FASTEIGNAUMSJÓN  

 Á SKRIFSTOFU ALÞINGIS
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir laghentum einstaklingi 
til starfa í fasteignaumsjón á rekstrar- og þjónustusviði 
frá 1. febrúar 2021. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi forseta Alþingis 
og Félags starfsmanna Alþingis.

Tekið er mið af jafnréttisáætlun skrifstofu Alþingis við 
ráðningar og öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Frekari upplýsingar er að finna á starfatorg.is og þar er 
einnig sótt um starfið. Starfshlutfall: 100% 
Umsóknarfrestur er til: 7. desember 2020

Frekari upplýsingar um starfið

• Almennt viðhald og endurbætur á húseignum og  
lóð þingsins.

• Viðhald og flutningur á húsbúnaði.
• Uppsetning og breytingar á innra skipulagi húsnæðis.
• Önnur verkefni sem falla undir verksvið 

fasteignaumsjónar.

• Iðnmenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Marktæk starfsreynsla sem nýtist í starfi.
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun.
• Sjálfstæði og góð samskiptafærni.
• Góð tölvu- og tæknikunnátta.
• Góð íslenskukunnátta og ritfærni.
• Ökuréttindi.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfnikröfur 

Nánari upplýsingar veitir:
Jörundur Ragnar Blöndal, verkefnastjóri í fasteignaumsjón, 
jorundur.blondal@althingi.is, s: 563-0500

gildi skrifstofu alþingis eru  
framsækni | virðing | fagmennska

Forstöðumaður einstaklingsráðgjafar

Við leitum að öflugum leiðtoga í stjórnendateymið hjá VÍS. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að leiða 
hóp sem veitir framúrskarandi þjónustu. Um er að ræða �ölbreytt og kre�andi starf fyrir einstakling með ástríðu fyrir 
þjónustu, sölu og ráðgjöf. Hlutverk einstaklingráðgjafar er að veita viðskiptavinum okkar ráðgjöf til þess að tryggja 
að þeir séu rétt tryggðir.

VÍS er stafrænt þjónustufyrirtæki og við viljum breyta því hvernig tryggingar virka. Við erum á góðu flugi í stafrænni vegferð 
með skýrum markmiðum til framtíðar. Lykillinn að árangri felst í kra�miklu og metnaðarfullu starfsfólki sem tekst  á við  áskoranir  
framtíðarinnar með okkur.

Umtalsverð reynsla af stjórnun.

Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfni.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Metnaður til að gera sífellt betur og vinna að umbótum.

Menntunar- og hæfniskröfur

Ábyrgð á þjónustu til viðskiptavina okkar um land allt.

Leiðir umbótastarf sem færir þjónustu yfir í stafrænar 
lausnir.  

Tryggir að rödd viðskiptavina okkar heyrist í �ölbreyttum 
verkefnum, þvert á deildir.

Leiðir hóp starfsmanna í átt að markmiðum okkar og 
sinnir markvissri endurgjöf.

Tilheyrir öflugu stjórnendateymi VÍS þar sem áhersla er 
lögð á þverfaglegt samstarf.

Helstu verkefni og ábyrgð

Umsóknarfrestur er til og með 13. desember. 
Þú getur sótt um á radum.is. Með umsókninni þarf  að  fylgja  ítarleg  starfsferilsskrá  og  kynningarbréf  þar  sem  

gerð  er  grein  fyrir  ástæðu  umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir 
Agla Sigríður Björnsdóttir hjá Ráðum ráðningarstofu, agla@radum.is

Við ætlum að breyta því
hvernig tryggingar virka
Vilt þú vera með?

Erum við 
að leita að þér?RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Þarftu
að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðgjöf og ráðningum. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Við erum einn af lykilinnviðum samfélagsins og leikur stjórnunarkerfi 
okkar stórt hlutverk í að tryggja samræmd og góð vinnubrögð með 
áherslu á þjónustu við viðskiptavini. Umbótastarf er mikilvægur þáttur
í okkar starfsemi og er markmið okkar að gera betur í dag en í gær.

Umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til 14. desember 2020. Sótt er um starfið á landsnet.is.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Kári Júlíusson, mannauðssérfræðingur, mannaudur@landsnet.is.

Við leitum að reynslumiklum sérfræðingi
í gæðamálum sem hefur umsjón með 
rekstri stjórnunarkerfis Landsnets þar 
sem gildin samvinna, ábyrgð og virðing 
eru höfð að leiðarljósi. 

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi
•  Góð þekking og reynsla af gæðamálum

og verkefnastýringu
•  Hugarfar umbóta og áhættustýringar
•  Sjálfstæði og lausnamiðuð hugsun
•  Framúrskarandi samskiptahæfni

Helstu verkefni
•  Umsjón með stjórnunarkerfi
•  Stýrir ýmsum verkefnum sem tengjast

kröfum ISO staðla
•  Viðhald rafrænnar handbókar
•  Þáttaka í umbótaverkefnum
•  Talsmaður stjórnunarkerfis og miðlun 

þekkingar á sviði gæðamála

ERTU MEÐ ÁSTRÍÐU
FYRIR UMBÓTUM
OG GÆÐAHUGSUN?

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



Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is undir laus störf og www.starfatorg.is

Hjúkrunarfræðingur á 
Göngudeild sóttvarna 
Viltu verða hluti af teyminu okkar á Göngudeild sóttvarna og sinna 
fjölbreyttu og áhugaverðu starfi á spennandi vinnustað?

Góð tungumálakunnátta og góð tölvukunnátta er nauðsynleg þar sem stór hluti 
starfseminnar fer fram á ensku og felur í sér mikil samskipti bæði í töluðu og skrifuðu 
máli. 
Góð samskiptahæfni er mikilvæg, jákvætt viðhorf og sveigjanleiki.
Við vonum að þú getir hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi og við bjóðum upp á 
góðan aðlögunartíma.
Við bjóðum upp á 100% starf í ótímabundinni ráðningu. 

Á göngudeildinni tökum við á móti fólki sem er að sækja um dvalarleyfi hér 
á landi vegna vinnu, náms og vegna umsóknar um alþjóðlega vernd. 
Við sinnum ferðamannabólusetningum, berklarakningu, erum ráðgefandi 
til annarra stofnana og tengiliður þjónustuteyma vegna umsækjenda um 
alþjóðlega vernd.

Umsóknarfrestur er til og með 10.12.2020
Nánari upplýsingar veitir:
Ingibjörg Guðmundsdóttir 

gs@hg.is
Sími: 513 5130

LÆRÐU
KVIKMYNDAGERÐ!
OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR 2021

Nám í Kvikmyndaskóla Íslands er 
frábær leið fyrir skapandi fólk til að
láta ljós sitt skína. Þú getur valið um
fjórar leiðir til að verða hluti af framtíð 
íslenskrar kvikmyndagerðar.

Sæktu um á kvikmyndaskoli.is

Erum við 
að leita að þér?

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

 10 ATVINNUAUGLÝSINGAR  5 .  D E S E M B E R  2 0 2 0  L AU G A R DAG U R



Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

VEGNA INNANHÚSSHÖNNUNAR Á 
ENDURBÓTUM OG BREYTINGUM Á 
SÖLVHÓLSGÖTU 4, 101 REYKJAVIK

ÚTBOÐ NR. 21322

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR), f.h. Ríkiseigna, hér eftir 
nefndur verkkaupi, auglýsir eftir ráðgjöfum til að taka þátt í 
hönnunarútboði á fullnaðarhönnun endurbóta og breytinga 
skrifstofuhúsnæðis á Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík. Val 
ráðgjafa mun fyrst og fremst taka tillit til gæða og reynslu 
af því að hanna skrifstofuhúsnæði samkvæmt hugmynda-
fræði verkefnamiðaðs vinnuumhverfis.

Verkefnið er boðið út á evrópska efnahagssvæðinu. 

Útboðsgögnum er ætlað að kynna umfang hönnunarút-
boðsins, tímaáætlun og kröfur til bjóðenda. Viðhaft verður 
tveggja umslaga kerfi, þar sem annars vegar verða gefin 
stig fyrir hæfni og reynslu af sambærilegum verkefnum og 
hins vegar fyrir verðtilboð. Gert er ráð fyrir að vægi þessara 
tveggja þátta verði 70% hæfni og 30% verð. Að loknu útboði 
verður samið við eitt hönnunarteymi.

Allur kostnaður við þátttöku í þessu hönnunarútboði er á 
kostnað og ábyrgð þátttakenda. Verkkaupi áskilur sér rétt 
til að víkja í einhverjum atriðum frá ákvæðum hönnunarút-
boðsgagna. Hér er átt við að upp getur komið nauðsyn á 
minni háttar aðlögun eða þróun, en grunnforsendum og 
hugmyndafræði verður ekki breytt. 

Gert er ráð fyrir að fullnaðarhönnun verði lokið innan 
tveggja mánaða svo hægt sé að bjóða út verklega fram-
kvæmd eigi síðar en 31. mars 2021. Útboðsgögn eru að-
gengileg í TendSign, rafrænum útboðsvef Ríkiskaupa.

Tilboðum skal skila rafrænt inn á TendSign, rafrænu 
útboðskerfi Ríkiskaupa, fyrir kl. 12:00 þann 21. desember 
2020. 

Fyrirspurnir verða að berast fyrir 14. desember 2020.

Spurningar og svör verða meðhöndluð í hinu rafræna 
útboðskerfi.
Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur.

Nánari upplýsingar má finna á www.utbodsvefur.is

HÖNNUNARÚTBOÐ

AUGLÝSING UM SKIPULAG  
- VESTMANNAEYJABÆR

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti á fundi sínum þann  
3. desember 2020 að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir norður-
hluta austurbæjar skv. 

1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Um er að ræða nýtt deiliskipulag fyrir nyrsta hluta austurbæjar 
og nær skipulagsvæðið yfir tvo landnotkunarreiti, íbúðarsvæði 
ÍB-3 og  miðsvæði M-1.    

Meginmarkmið deiliskipulagsins er að skapa skýra umgjörð  
um rótgróið íbúðarhverfi í nálægð við  miðbæinn og hlúa að 
sögulegum byggingum og sérkennum þeirra. Deiliskipulags-
svæðið er um 4,1 ha að stærð. Tillagan er sett fram í greinar-
gerð og á uppdrætti í mkv. 1:1000, dags. 9. nóv. 2020. Nánar um 
tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan verður til sýnis hjá umhverfis- og framkvæmdasviði 
Skildingavegi 5, frá og með 7. des. 2020 til og með 18. janúar 
2021. Tillagan verður einnig birt á heimasíðu Vestmannaeyja-
bæjar www.vestmannaeyjar.is undir Skipulagsmál.

 Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að 
kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við til-
löguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 18. janúar 2021 í 
afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdasviðs Skildingavegi 5,  
eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is.

6. desember 2020
Skipulagsfulltrúi Vestmannaeyja

LAUS TIL ÚTHLUTUNAR
Hafnar�arðarbær auglýsir lausa til úthlutunar 
einbýlishúsalóð að Hver	sgötu 12 fyrir 
�utningshús eða nýbyggingu. 

Helstu upplýsingar
     • Stærð lóðar er 228 m2
     • Hámarksbyggingarmagn er 150 m2
     • Nýtingarhlutfall er 0,66
     • Uppfylla þarf ýmis skilyrði 
     • Verð er lágmarksverð einbýlihúsalóða

Nánari upplýsingar, skilmála og skilyrði er að 
	nna á hafnar�ordur.is undir leitarorðinu: 
Lausar lóðir. Sótt er um rafrænt á MÍNAR 
SÍÐUR. Umsókn um �utningshús þarf að fylgja 
ítarleg greinargerð. 

Umsóknarfrestur er til og með 30.12.2020.

Nánar á hafnar�ordur.is

HVERFISGATA 12

hafnar�ordur.is585 5500

Teymisstjóri samskiptateymis
Reykjavíkurborg leitar að ö�ugum einstaklingi til að stýra samskiptateymi Reykjavíkurborgar. Samskiptateymið er staðsett 
á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og fer með faglega forystu varðandi framsækni og framþróun í upplýsingagjöf, 
vöktun, miðlun og samskiptum borgarinnar við starfsfólk, íbúa, �ölmiðla og gesti borgarinnar og vinnur að því að 
Reykjavíkurborg sé í fararbroddi á þessu sviði. Í samskiptateymi starfa sérfræðingar á sviði upplýsingamála.

Starfshlutfall er 100% með starfsstöð í Ráðhúsinu. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um star�ð á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. 

Umsóknarfrestur er til 31. desember 2020.

Nánari upplýsingar um star�ð veita Þorsteinn Gunnarsson borgarritari í gegnum tölvupóstfangið 
thorsteinn.gunnarsson@reykjavik.is og Lóa Birna Birgisdóttir sviðsstjóri mannauðs- og starfsumhver�ssviðs í 
gegnum tölvupóstfangið loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is.

Innleiðing og eftirfylgni samskipta- og 
upplýsingastefnu borgarinnar. 

Stjórnun og dagleg ábyrgð á starfsemi og rekstri 
samskiptateymis.

Fagleg uppbygging og þróun samskiptateymis.

Leiða samráðsvettvang upplýsingafulltrúa innan 
Reykjavíkurborgar.

Leiða Reykjavíkurborg inn í áskoranir í síbreytilegu og 
�ölbreyttu �ölmiðlaumhver�. 

Ráðgjöf á sviði samskipta- og upplýsingamála 
borgarinnar.

Y�rumsjón með skipulagi og ráðgjöf hvað varðar 
samskipti við �ölmiðla og almenning. 

Helstu verkefni og ábyrgð:

Háskólagráða sem nýtist í star�. Framhaldsmenntun er kostur. 

Leiðtogahæ�leikar og farsæl stjórnunarreynsla.

Víðtæk reynsla af �ölmiðlum og/eða upplýsingamiðlun og 
notkun og stjórnun samfélagsmiðla og nýmiðla.

Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, 
stefnumótunarvinnu og áætlunargerð er kostur.

Góð samskiptahæfni.

Geta til að vinna undir álagi.

Framsýni, metnaður, frumkvæði og skipulagshæ�leikar.

Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku. 
Kunnátta í öðrum tungumálum er kostur.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is



Búseturéttir til sölu

Þeir sem hafa áhuga á að skoða ofanverðar eignir og/eða gera tilboð í bú-
seturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552 

5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is.
Tilboðsfrestur fyrir ofanverðar eignir rennur út miðvikudaginn 6. júní n.k. 

kl. 12.00 Tilboðseyðublað er hægt að nálgast á heimasíðu Búmanna; 
www.bumenn.is

Til sölu er búseturéttur á Grænlandsleið 47, neðri hæð. Eignin er 3 her-
bergja ásamt bílskúr. Íbúðin er 94,2 fm að stærð og bílskúrinn 23,5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.18.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.173.370.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur á efri hæð í Grænlandsleið 49 í Reykjavík. Eignin 
er þriggja herbergja ásamt bílskúr.
Íbúðin er 94.2 fm. að stærð ásasmt 23.5 fm. bílskúr, samtals 117.5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 18.500.000, – og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1. Febrúar s.l. er kr. 184.042, –
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna – og brunatrygging, fasteigna – og holræsagjöld, viðhaldss-
jóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður.

Til sölu er búseturéttur að Víkurbraut 32, íb.102 á Höfn. Eignin er í par-
húsi og er 2 herbergja, 71,4 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.700.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.132.282.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin 
er 72,7 fm og fylgir henni stæði í bílakjallara og er lyfta í húsinu.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.177.604,-
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Stekkjargata 35 - Parhús

Grænlandsleið 47 - Neðri hæð

Grænlandsleið 49 - Efri hæð

Víkurbraut 32 - Parhús

Ferjuvað 7 - Fjölbýli

Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 35 í Njarðvík. Eignin er parhús, 
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er 104,6 fm að stærð og 
bílskúrinn 30,1 fm. Samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.000.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.209.754.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Prestastígur 6
Til sölu er búseturéttur að Prestastíg 6, íbúð 402, 113 
Reykjavík. Eignin er á 4 hæð í fjölbýlishúsi með fallegu 
útsýni. Hún er 2 herbergja, 82,6 fm að stærð ásamt stæði í 
bílageymslu. Geymsla er í íbúðinni og önnur í kjallara.

Ásett verð búseturéttarins er kr.12.400.000,- og mánað-
arlegt búsetugjald miðað við 1.desember er kr.130.938.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, trygg-
ingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða 
gera tilboð í búseturétt, vinsamlegast hafið  

samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 
eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is 

Tilboðsfrestur er til og með  
18. desember nk. kl.12.00

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður hefur opnað fyrir umsóknir 
um styrki til verkefna sem auka fjölbreytni og framboð úrræða 
í starfsendurhæfingu og styrki til rannsókna sem stuðla að up-
pbyggingu og auka við almenna þekkingu á starfsendurhæfingu 
á Íslandi.

Veittir eru styrkir til virkniúrræða, rannsóknarverkefna og 
uppbyggingar- og þróunarverkefna einu sinni á ári og þurfa 
umsóknir um styrkina að hafa borist sjóðnum 15. febrúar n.k. 
inn á netfangið styrkir@virk.is.

Sérstaklega verður horft til verkefna og/eða úrræða sem sniðin 
eru að þörfum einstaklinga af erlendum uppruna í styrkveiting-
um VIRK árið 2021.

Aðeins umsóknir sem uppfylla allar reglur um styrki VIRK eru 
teknar til greina. Nánari upplýsingar, stefnur og reglur varðandi 
umsóknir og umsóknareyðublöð má finna á www.virk.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2021.

Styrkir VIRK  
2021

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Hagasel 23 - Félagsbústaðir,  
útboð nr. 14994

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

Óskað er eftir tilboðum í endurnýjun 
á sátri rafala í Búrfellsstöð samkvæmt 
útboðsgögnum nr. 20341.

Verklok eru 15.04.2022

Skýringafundur um tæknileg málefni
og stafræn vettvangsskoðun verður 
haldin á Teams fimmtudaginn
17. desember kl. 8:30.

Allar nánari upplýsingar er að finna í 
útboðsgögnum.

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

Skilafrestur á tilboðum
4.2.2021, kl. 14

Nöfn bjóðenda og heildartilboðsfjárhæðir verða 

birtar eftir kl. 14 sama dag á landsvirkjun.is

Útboð nr. 20341
Endurnýjun á rafalasátri 
í Búrfellsstöð

Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 miðvikudaginn 16. desember 2020

Í aðalúthlutun safnasjóðs eru veittir styrkir til eins árs og til 2-3 ára. 

Styrkir til eins árs
Viðurkennd söfn geta sótt um styrki til eins árs, einnig geta viðurkennd söfn sótt um styrki í samstarfi við 
önnur söfn, höfuðsöfn, safnvísa, setur eða sýningar. Sjóðnum er einnig heimilt að styrkja aðra starfsemi til 
að efla faglegt safnastarf.

Styrkir til 2-3 ára, Öndvegisstyrkir
Öndvegisstyrkjum er úthlutað til 2-3 ára með fyrirvara um fjármögnun sjóðsins og hægt er að sækja um allt 
að 15 milljónir króna í heildarstyrk yfir styrktímann. Einungis viðurkennd söfn geta sótt um Öndvegisstyrki 
í safnasjóð.

Nánari upplýsingar má finna á vef safnaráðs, safnarad.is eða hjá framkvæmdastjóra safnaráðs, 
Þóru Björk Ólafsdóttur, thora@safnarad.is.

ATHUGIÐ:
• Sótt skal um alla styrki í gegnum umsóknavef safnaráðs, https://safnarad.eydublod.is/Forms
• Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur eru ekki teknar til greina
• Safnaráð fer yfir allar umsóknir í safnasjóð og metur þær með faglegum hætti með hliðsjón af safnalögum 
    nr. 141/2011, úthlutunarreglum safnasjóðs nr. 551/2016 og verklagsreglum safnaráðs 
• Ekki er sjálfkrafa gerð tillaga um styrk til allra umsækjenda sem eru styrkhæfir, heldur munu upphæðir 
    og fjöldi styrkja ráðast af ráðstöfunarfé sjóðsins og fjölda og gæðum umsókna

Hlutverk safnasjóðs er að styrkja starf þeirra safna sem falla undir safnalög nr. 141/2011. 
Mennta- og menningarmálaráðherra úthlutar styrkjum úr safnasjóði að fengnum tillögum safnaráðs.

Safnaráð/Lækjargötu 3/101 Reykjavík/Sími 534 2234/safnarad@safnarad.is/www.safnarad.is

Safnaráð auglýsir eftir umsóknum
um styrki úr aðalúthlutun 
safnasjóðs 2021

 Sýnum daglega hafi ð samband              Guðbjörg sími 899 5533 

Freyjubrunnur 23 í Úlfarsárdal
Einstök útsýnisíbúð með tvöföldum bílskúr

 

www.fjolhus.is Ármúla 3  sími 511 1020 

Tveggja herbergja 120.5 fm þakíbúð
Skjólgóðar útsýnissvalir 
Tvöfaldur bílskúr, innangengt í stigagang  
Verð 59,9 m.
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Hraunbær 103 B (601)
110 Reykjavík

Glæsileg 155,5 fm íbúð  
á 6. hæð með stórum 
þaksvölum
 • Mjög bjart alrými, eldhús og 

stórar stofur, útgengt á svalir.
 • Baðherbergið er flísalagt með 

góðri sturtu og innréttinu, tengi 
fyrir þvottavél og þurrkara.

 • Hjónaherbergið er rúmgott 
og bjart og með skápum 
ásamt auka baðherbergi.

Nánari upplýsingar:

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is Verð:  109 millj.

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

P A N O R A M A  Ú T S Ý N I

Erum við 
að leita að þér?

 12 ATVINNUAUGLÝSINGAR  5 .  D E S E M B E R  2 0 2 0  L AU G A R DAG U R



Þeir sem eiga erfitt með að fjármagna útborgun vegna 

fasteignakaupa geta nú fengið hlutdeildarlán frá HMS. 

Tekið er við umsóknum á hlutdeildarlán.is

Opið fyrir umsóknir 
um hlutdeildarlán

Umsóknartímabil árið 2020:
Frá 2. nóvember til og með 20. nóvember 2020

Frá 21. nóvember til og með 13. desember 2020

Uppfylla þarf nokkur skilyrði:
• Umsækjendur þurfa að vera undir skilgreindum tekjumörkum

• Umsækjendur mega ekki hafa átt fasteign síðustu fimm ár

• Fasteignin þarf að uppfylla stærðar- og verðmörk*

*Allar nánari upplýsingar um skilyrði

 fyrir veitingu hlutdeildarlána má 

 finna á hlutdeildarlán.is

Hlutdeildarlán

Umsóknartímabilið er frá 21. nóvember 

til og með 13. desember 2020.

Athugið - Síðari úthlutun ársins



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is– Með þér alla leið VEGNA COVID-19! Fylgjum við sóttvörnum í sýningum og því er fólk beðið 
um að mæta með grímu og hanska og gætt er 2ja metra reglunnar.

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ VOGINN

Gólfhiti / Svalalokanir / Útsýni yfir Voginn.

Verð frá: 43,9 millj.

Vandaðar 2ja – 5 herbergja íbúðir niður við Elliðarárvoginn  
í nýju og spennandi íbúðarhverfi. Stærðir 67 til 137 fm

Byggingaverktakar

Vandaður  
verktaki  
í 30 ár 

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallur@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
sími: 822 2307 
olafur@miklaborg.is

k u g g a v o g u r . i s

Afhending  
jan 2021 KUGGAVOGUR

Frábær staðsetning 
í nýju hverfi við 
Voginn

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

3ja

4ra

2ja

5 herbergja

.       

 Verð :   67,5 millj.

159 fm parhús á 2 hæðum 
með bílskúr og 15 fm 
geymsluskúr í garðinum

 • Fjögur svefnherbergi í húsinu. 
Búið er að breyta bílskúrnum í 
stúdíó: herbergi, baðherbergi 
og eldhús, fyrir ungmenni

 • Allt tréverk, gluggar og þak 
var málað 2018 ásamt því 
að þakkkantur og rennur 
voru endurnýjaðar.

 • Eign með mikla möguleika. 

Hjallavegur 34
104 Reykjavík

.       

 Verð :   83,9 millj.

157,6 fm raðhús með bílskúr

 • 3 svefnherbergi, útgengi 
út í rúmgóðan, lokaðan 
garð með heitum potti 

 • Bílskúrinn er rúmgóður 
með millilofti 

 • Eldhús og hol með 
granítflísum 

 • Gólfhiti er í húsinu 

Hólmvað 58
110 Reykjavík

.       

 Verð :   88,8 millj.

Mjög gott og fallegt 186,3 fm 
endaraðhús, þar af inn
byggður bílskúr 27,8 fm

 • Frábært útsýni og staðsetning 
í Ásahverfinu Í Hafnarfirði. 

 • Húsið er að mestu á einni 
hæð en tv/stofa og eitt 
svefnherbergi á efri hæð. 

 • Rólegt og gott umhverfi og 
stutt í leik- og grunnskóla.  

 • Fjöldi fallegra gönguleiða.

Þrastarás 53
220 Hafnarfjörður

.       

 Verð :    139.9 millj.

Falleg og rúmgóð 230 fm  
íbúð við Naustavör 

 • Forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, stofu, eldhús, 
borðstofu, hjónasvítu 
með fataherbergi og auka 
baðherbergi, tvö önnur stór 
herbergi og sjónvarpshol. 

 • Íbúðin er með miklu 
útsýni og tveimur 
stæðum í bílakjallara. 

Naustavör 26
200 Kópavogur

 
• Fullkomið vélrænt inn og útsog í íbúðum,  

mjög góð loftskipti
• Öllum íbúðum fylgir sér afnota geymsla í kjallara 

auk afnotaréttar af rúmgóðri hjóla- og vagna-
geymslu með beinu aðgengi úr húsi

• Traustur verktaki með alþjóðlega vottun

• Við auðveldum þér kaupin / metum þína  
eign samdægurs

• Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir
• Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna
• Sameiginleg lokuð bílgeymsla, að lágmarki  

eitt bílastæði fylgir flestum íbúðum. Að auki 
eru bílastæði á yfirborði

• Lyfta í öllum stigagöngum
• Frábær staðsetning þar sem stutt er  

í alla þjónustu og stofnæðar

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri
65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ

Fullbúin sýningaríbúð

50 ára+
Nýjar

íbúðir fyrir

Helmingur íbúða 
seldur 

Aðeins um  
20 íbúðir óseldar

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@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

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931 
ohb@miklaborg.is 

Bjarkarholtid.is 
 – Stærðir og verð

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallur@miklaborg.is

Sérlega fallegt einbýlishús á hornlóð 
 • Nýlega endurbyggt í upprunalegum stíl 
 • Stofa, borðstofa og eldhús á miðhæð 
 • Möguleiki á 2 svefnherbergjum, hiti í gólfum 2 snyrtingar 
 • Steyptur kjallari og stigahús 
 • Afgirtur pallur klæddur harðvið 

Verð :  76 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Þrastargata 1

s. 616 1313

107 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Áhugverð 406 hektara jörð við þjóðgarðinn
 • Miklir framtíðarmöguleikar
 • Hentugt fyrir frístundabyggð
 • Ferðatengda þjónustu
 • Magnað útsýni yfir Þingvallavatn
 • 75% ferðamanna fara um svæðið árlega

 Verð :   Tilboð

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekka - jörð

s. 695 5520

801 Þingvellir

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Virðum sóttvarnir 
gætum 2ja metra reglunnar

Virðum sóttvarnir 
gætum 2ja metra reglunnar

BÓKIÐ TÍMA 
hjá Axel í síma 778 7272

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
sími: 778 7272
axel@miklaborg.is 

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7. des. kl. 1717:30

.       

Verð :  51,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9. des. kl. 12:0012:30

3ja herbergja íbúð, alls 
109,1 fm á 2 hæð

 • Vinsæl staðsetning
 • Tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús 
og suðursvalir

 • Stæði í bílageymslu 
 • Gott fjárfestingartækifæri

Ásholt 2
101 Reykjavík

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

BÓKIÐ TÍMA  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

 Verð :   86,4 millj.

Gott 166 fm einbýlishús  
á einni hæð 
 • Hús sem fengið hefur 
gott viðhald 

 • Gott innra skipulag
 • Nýlegt fallegt eldhús
 • Fín stofa með arni 
 • 3 til 4 herbergi 
 • Tvö baðherbergi og þvottahús
 • Bílskúr

Hlíðarvegur 31
200 Kópavogur

BÓKIÐ TÍMA 
hjá Atla í síma 899 1178

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8. des. kl. 1717:30

NÝTT  
Í SÖLU

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.

Verð :   97 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

17. Júnítorg 7

s. 896 8232

210 Garðabær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 896 3232

PANTIÐ 
SÖLUSKOÐUN
HJÁ SÖLUMÖNNUM

BJARKARHOLT 8-20

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312
osa@miklaborg.is

.       

 Verð :    64,9 millj.

115 fm, 3 herbergja íbúð 
á 2 hæð í lyftuhúsi ásamt 
bílastæði í bílakjallara

 • Íbúðin er fullbúin húsgögnum 
og húsbúnaði 

 • Frábært útsýni til 
sjávar og til fjalla 

 • Svalir til suðurs með inngarði

Klapparstígur 1
101 Reykjavík

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

BÓKIÐ TÍMA  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

 Verð :   59,9 millj.

Glæsileg útsýnisíbúð 
við Ægisgötu 

 • 90 fm 2ja herbergja 

 • Geymsla

 • Stæði í bílageymslu 

 • Lyfta í húsinu

Ægisgata 5
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

NÝTT  
Í SÖLU

OPIÐ HÚS
sunnudaginn
6. desember
kl. 13:00 – 13:30



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is– Með þér alla leið VEGNA COVID-19! Fylgjum við sóttvörnum í sýningum og því er fólk beðið 
um að mæta með grímu og hanska og gætt er 2ja metra reglunnar.

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ VOGINN

Gólfhiti / Svalalokanir / Útsýni yfir Voginn.

Verð frá: 43,9 millj.

Vandaðar 2ja – 5 herbergja íbúðir niður við Elliðarárvoginn  
í nýju og spennandi íbúðarhverfi. Stærðir 67 til 137 fm

Byggingaverktakar

Vandaður  
verktaki  
í 30 ár 

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallur@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
sími: 822 2307 
olafur@miklaborg.is

k u g g a v o g u r . i s

Afhending  
jan 2021 KUGGAVOGUR

Frábær staðsetning 
í nýju hverfi við 
Voginn

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

3ja

4ra

2ja

5 herbergja

.       

 Verð :   67,5 millj.

159 fm parhús á 2 hæðum 
með bílskúr og 15 fm 
geymsluskúr í garðinum

 • Fjögur svefnherbergi í húsinu. 
Búið er að breyta bílskúrnum í 
stúdíó: herbergi, baðherbergi 
og eldhús, fyrir ungmenni

 • Allt tréverk, gluggar og þak 
var málað 2018 ásamt því 
að þakkkantur og rennur 
voru endurnýjaðar.

 • Eign með mikla möguleika. 

Hjallavegur 34
104 Reykjavík

.       

 Verð :   83,9 millj.

157,6 fm raðhús með bílskúr

 • 3 svefnherbergi, útgengi 
út í rúmgóðan, lokaðan 
garð með heitum potti 

 • Bílskúrinn er rúmgóður 
með millilofti 

 • Eldhús og hol með 
granítflísum 

 • Gólfhiti er í húsinu 

Hólmvað 58
110 Reykjavík

.       

 Verð :   88,8 millj.

Mjög gott og fallegt 186,3 fm 
endaraðhús, þar af inn
byggður bílskúr 27,8 fm

 • Frábært útsýni og staðsetning 
í Ásahverfinu Í Hafnarfirði. 

 • Húsið er að mestu á einni 
hæð en tv/stofa og eitt 
svefnherbergi á efri hæð. 

 • Rólegt og gott umhverfi og 
stutt í leik- og grunnskóla.  

 • Fjöldi fallegra gönguleiða.

Þrastarás 53
220 Hafnarfjörður

.       

 Verð :    139.9 millj.

Falleg og rúmgóð 230 fm  
íbúð við Naustavör 

 • Forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, stofu, eldhús, 
borðstofu, hjónasvítu 
með fataherbergi og auka 
baðherbergi, tvö önnur stór 
herbergi og sjónvarpshol. 

 • Íbúðin er með miklu 
útsýni og tveimur 
stæðum í bílakjallara. 

Naustavör 26
200 Kópavogur

 
• Fullkomið vélrænt inn og útsog í íbúðum,  

mjög góð loftskipti
• Öllum íbúðum fylgir sér afnota geymsla í kjallara 

auk afnotaréttar af rúmgóðri hjóla- og vagna-
geymslu með beinu aðgengi úr húsi

• Traustur verktaki með alþjóðlega vottun

• Við auðveldum þér kaupin / metum þína  
eign samdægurs

• Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir
• Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna
• Sameiginleg lokuð bílgeymsla, að lágmarki  

eitt bílastæði fylgir flestum íbúðum. Að auki 
eru bílastæði á yfirborði

• Lyfta í öllum stigagöngum
• Frábær staðsetning þar sem stutt er  

í alla þjónustu og stofnæðar

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri
65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ

Fullbúin sýningaríbúð

50 ára+
Nýjar

íbúðir fyrir

Helmingur íbúða 
seldur 

Aðeins um  
20 íbúðir óseldar

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@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

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931 
ohb@miklaborg.is 

Bjarkarholtid.is 
 – Stærðir og verð

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallur@miklaborg.is

Sérlega fallegt einbýlishús á hornlóð 
 • Nýlega endurbyggt í upprunalegum stíl 
 • Stofa, borðstofa og eldhús á miðhæð 
 • Möguleiki á 2 svefnherbergjum, hiti í gólfum 2 snyrtingar 
 • Steyptur kjallari og stigahús 
 • Afgirtur pallur klæddur harðvið 

Verð :  76 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Þrastargata 1

s. 616 1313

107 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Áhugverð 406 hektara jörð við þjóðgarðinn
 • Miklir framtíðarmöguleikar
 • Hentugt fyrir frístundabyggð
 • Ferðatengda þjónustu
 • Magnað útsýni yfir Þingvallavatn
 • 75% ferðamanna fara um svæðið árlega

 Verð :   Tilboð

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekka - jörð

s. 695 5520

801 Þingvellir

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Virðum sóttvarnir 
gætum 2ja metra reglunnar

Virðum sóttvarnir 
gætum 2ja metra reglunnar

BÓKIÐ TÍMA 
hjá Axel í síma 778 7272

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
sími: 778 7272
axel@miklaborg.is 

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7. des. kl. 1717:30

.       

Verð :  51,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9. des. kl. 12:0012:30

3ja herbergja íbúð, alls 
109,1 fm á 2 hæð

 • Vinsæl staðsetning
 • Tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús 
og suðursvalir

 • Stæði í bílageymslu 
 • Gott fjárfestingartækifæri

Ásholt 2
101 Reykjavík

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

BÓKIÐ TÍMA  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

 Verð :   86,4 millj.

Gott 166 fm einbýlishús  
á einni hæð 
 • Hús sem fengið hefur 
gott viðhald 

 • Gott innra skipulag
 • Nýlegt fallegt eldhús
 • Fín stofa með arni 
 • 3 til 4 herbergi 
 • Tvö baðherbergi og þvottahús
 • Bílskúr

Hlíðarvegur 31
200 Kópavogur

BÓKIÐ TÍMA 
hjá Atla í síma 899 1178

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8. des. kl. 1717:30

NÝTT  
Í SÖLU

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.

Verð :   97 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

17. Júnítorg 7

s. 896 8232

210 Garðabær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 896 3232

PANTIÐ 
SÖLUSKOÐUN
HJÁ SÖLUMÖNNUM

BJARKARHOLT 8-20

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312
osa@miklaborg.is

.       

 Verð :    64,9 millj.

115 fm, 3 herbergja íbúð 
á 2 hæð í lyftuhúsi ásamt 
bílastæði í bílakjallara

 • Íbúðin er fullbúin húsgögnum 
og húsbúnaði 

 • Frábært útsýni til 
sjávar og til fjalla 

 • Svalir til suðurs með inngarði

Klapparstígur 1
101 Reykjavík

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

BÓKIÐ TÍMA  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

 Verð :   59,9 millj.

Glæsileg útsýnisíbúð 
við Ægisgötu 

 • 90 fm 2ja herbergja 

 • Geymsla

 • Stæði í bílageymslu 

 • Lyfta í húsinu

Ægisgata 5
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

NÝTT  
Í SÖLU

OPIÐ HÚS
sunnudaginn
6. desember
kl. 13:00 – 13:30



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:
59,9 m

Verð:
117 m

Íbúð

Raðhús

Úlfarsbraut 82

Árakur 16

113 Reykjavík

210 Garðabæ

3 herbergi

5 herbergi

113,5 m2

231,9 m2

Glæsileg og björt íbúð með bílskúr

Frábært fjölskylduhús á vinsælum stað, gott skipulag

Siggi Fannar 8975930

Börkur 8924944 og Úlfar 7889030

Opið hús Sunnud. 6. des. Kl. 14:00 – 14:30

Verð:
45,9 m

Verð:
117 m

Íbúð

Einbýli

Goðheimar 22

Hjallabrekka 30

104 Reykjavík

200 Kópavogur

3-4 herbergi

6 herbergi

92,6 m2

279 m2

Stutt í verslun og þjónustu

Fjölskylduhús á besta stað

Brandur Gunnarsson 8971401

Gunnlaugur 8444777 og Úlfar 7889030

Verð:
36,9 m

Íbúð

Eskihlíð 22 105 Reykjavík

3 herbergi 64 m2

Falleg íbúð - hentug fyrstu kaup

Brandur Gunnarsson 8971401

Verð:
66,5 m

Íbúð

Vatnsstígur 20-22 101 Reykjavík

2 herbergi 109,6 m2

Falleg eign í þessu vinsæla húsi

Brandur Gunnarsso 8971401

Bókið skoðunBókið skoðunBÓKIÐ 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 Mánud. 7. des. kl. 18:00 – 18:30Opið hús Mánud. 7. des. kl. 17:00 – 17:30

TIL SÖLU: LANDSBANKAHÚSIÐ 
VIÐ PÓLGÖTU Á ÍSAFIRÐI

Reisulegt hús sem stendur á eignarlóð í miðbænum. Húsið er byggt fyrir starfsemi Landsbanka 
Íslands og var tekið í notkun árið 1958. Arkitekt var Bárður Ísleifsson en byggt var á teikningum 
Guðjóns Samúelssonar. Húsið er um 830 m2 og skiptist í kjallara, tvær hæðir og rishæð. Auk 
þess fylgir eigninni 57 m2 frístandandi bílskúr. Rúmgóð þriggja herbergja íbúð er á 2. hæð.

Húsið hefur fengið gott viðhald og var gert upp að mestu árið 2006.

Frábært tækifæri til að eignast stórt og fallegt hús sem 
býður upp á mikla möguleika fyrir ýmsa starfsemi.

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Óli Tryggvason 
lögg. fasteignasali í síma 456 3244 / 820 8284

 HOFSVALLAGATA 55
230,9 m2

107 Reykjavík 
Verð: 135.000.000 kr.

Falleg efri sérhæð og ris með sérinngangi og stórum garði og bílskúr í 
Vesturbænum. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð og húsinu hefur verið 
vel við haldið. Ris byggt 2008 allt nýtt þá. 

Mögulegt er að nýta risið sem sér íbúð.

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 824 9093
 kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. des. kl. 17:00-18:00
Vegna covid-takmarkana er óskað eftir að fólk bóki komu sína á opið hús.

 

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

Þarftu að ráða
starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir 
sig í ráðningum og 
mannauðs ráðgjöf. 
Við komum til móts 
við þarfir fyrirtækja 
og sérsníðum 
lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.

Erum við 
að leita að þér?

 16 FASTEIGNIR  5 .  D E S E M B E R  2 0 2 0  L AU G A R DAG U R



102 HLIDARENDI.IS
Glæsilegar og mjög vandaðar íbúðir í 

skemmtilega skipulögðu hverfi í nýju 

póstnúmeri, 102. Íbúðirnar eru 2-4 herbergja 

á bilinu 70-240 fermetrar með góðum 

svölum og margar með stórbrotnu útsýni yfir 

borgina. Aðgengi er að fallegum, lokuðum 

og skjólgóðum garði. Íbúðunum fylgir stæði 

i bílakjallara. Frábær staðsetning, stutt í alla 

þjónustu og fallegar gönguleiðir.

• Innréttingar frá JKE Danmörku 
• Innanhússhönnun M/STUDIO Reykjavík 
• Steinborðplötur 
• Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum 
• Tvö baðherbergi 
• Þaksvalir/þakgarðar með  

einstöku útsýni 
• Lofthæð 280 cm 
• Gólfsíðir VELFAC-gluggar 
• Miele-tæki 
• Free@home 

 
 
 

• Lokaður og skjólgóður garður 
• Bílastæði í bílakjallara 
• Rafmagn í gluggatjöldum 
• Myndavéladyrasími sem tengist  

við snjallsíma 
• Álklætt og einangrað að utan 
• Aukin hljóðvist 
• Rafmagnshönnun og innfelld lýsing 

hússins hönnuð af Lúmex 
• Allar íbúðir með LED-lýsingu 
• Rafbílaheimtaug í bílakjallara 
• Arkitektar hússins, ALARK arkitektar

OPIÐ 
HÚS 

sunnudaginn

6. desember

Kl. 13:00 – 14:00

Hannes
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is Bæjarlind 4. Sími: 510 7900. 

www.fastlind.is · www.nyjaribudir.is

Nánari upplýsingar má 
finna á 102hlidarendi.is

KEYRT AÐ HJÁ 
VALSHEIMILINU

Stefanía 
Eggertsdóttir
Lögg. fasteignasali

895-0903
stefania@fastlind.is

OPIÐ HÚS 
INNGANGUR

KOMNAR
Í SÖLU

Einstök hönnun í hjarta Reykjavíkur

NÝJAR ÍBÚÐIR



URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20

Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur húsum 
með sameiginlegum bílakjallara. Stæði í bílageymslu 
fylgir flestum íbúðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
án gólfefna. 3ja til 5 herbergja íbúðir.

Afhending nóvember 2020

NÝTT Í 

SÖLU

OPIÐ HÚS

NYTT Í SÖLU
URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20

96.800.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. des. kl. 17:30-18:00

Flétturimi 14    112 Reykjavík 44.900.000

Mjög rúmgóð og falleg 3ja herb íbúð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í 
fallegu fjölbýlishúsi í Grafarvoginum. 

Íbúðin er snyrtileg og hefur verið talsvert endurnýjuð, nýjar hljóðdey-
fandi innihurðir og allt gler og opnanleg fög ný endurnýjuð.
Húsið hefur fengið gott viðhald og er staðsett í fjölskylduvænu hverfi 
þar sem stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.  
     
Upplýsingar veitir Unnur Svava sölufulltrúi í gsm: 623 8889

Herbergi: 3     Stærð: 89,2 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 7.des kl. 17:00-17:30

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      

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN. 

Bæjarlind 5    201 Kópavogur 139.000.000

Alvöru penthouse miðsvæðis í kópavogi. Íbúðin er á 11.hæð með stórglæsilegu 
útsýni til norðurs, austurs og suður. Lyftan gengur beint inn í íbúðina með sér 
aðgangslykli. Íbúðin er seld tilbúin til innréttinga til að kaupandi geti sjálfur sett sinn 
stíl á eignina. Tvö stæði í bílakjallara fylgja íbúðinni og innaf þeim er stór dótakassi. 
Einnig fylgir geymsla. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3   Stærð: 230,6 m2     2xstæði í bílageymslu  Dótakassi

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. jan kl. 17.30-18.00

Fensalir 4    203 Kópavogur 49.900.000

Mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð (3ja hæð) með glæsilegu útsýni til 
suðvesturs. Aðeins er gengið upp tæplega eina og hálfa hæð að íbúðinni. Í eigninni 
eru tvö rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með sturtuklefa og baðkari og sér 
þvottaherbergi innaf baðherberginu. Útsýnið frá íbúðinni er yfir að Garðabænum og 
vestur eftri kópavoginum. Uppl. veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 102.1 m2      15 m2 útigeymsla

OPIÐ HÚS sunnudaginn 6. des. kl 14:00-14:30
Bókið skoðun i opið hús

Kleppsvegur 30    105 Reykjavík 33.900.000

Mjög falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð á góðum stað.
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á fallegan máta, nýlegt eldhús, baðherbergi 
og gólfefni. Gott viðhaldslétt fjölbýlishús með nýlegum gluggum og álklæðningu.
Upplýsingar veitir Elka fasteignasali í gsm: 863 8813

Herbergi: 2     Stærð: 50,1 m2       Fjölbýlishús

 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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. des. kl. 17.00-17.30 
Bókið skoðun s. 820 2222

Herbergi: 8     Stærð: 330,4 m2

OPIÐ HÚS sunnudaginn 6. des. kl. 13:00-14:00

Bogahlíð 26    105 Reykjavík 55.900.000

Glæsilega 4ra-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð í Sigvaldahúsi í Bogahlíð 26 í 
Reykjavík. Íbúðin er mjög björt og vel skipulögð með rúmgóðu alrými, tvennum 
svölum og er skráð 97,4 fm ásamt geymslu. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð 
síðastliðin tvö ár. M.a. mjög falleg sérsmíðuð eldhúsinnrétting með vönduðum 
tækjum og tveim ofnum, nýjar hurðar og fataskápar í allri íbúðinni. Ný gólfefni eru 
á öllum rýmum nema baðherbergi. Á árunum 2017-2019 voru eftirfarandi viðgerðir 
gerðar á húsinu: Múrviðgerðir á öllu ytra byrgði, svalir teknar í gegn, búið að skip-
ta um flest alla glugga og gler, nýjar frárennslislagnir að húsi og dren, stigagangar 
lagfærðir að utan, rafmagnstöflur endurnýjaðar í sameign. Einnig hefur verið skipt 
um alla glugga í íbúðinni nema í svefnherbergi hjóna. Nýtt myndavéladyrasímak-
erfi með lyklalausu aðgengi á útidyrahurð. Ný eldvarnarhurð er í íbúð. Ofnar hafa 
allir verið sprautaðir og íbúðin viðgerð og máluð af fagmönnum. 
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 4-5     Stærð: 97,4 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. des. kl. 17:30 – 18:00

Álfhólsvegur 73    200 Kópavogi 64.900.000

Fasteignasalan TORG og Hrönn Ingólfsdóttir lgfs. kynna: Glæsilegar nýjar 
4ra herbergja íbúðir á fyrstu hæð með sérinngangi í nýju fjórbýli á grónum og 
fallegum stað í Kópavogi. Mjög bjartar og vel skipulagðar með rúmgóðu alrými 
og stórum gluggum í öllum rýmum. Íbúðirnar skiptist þannig: anddyri, 2 rúmgóð 
svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi, vinnuherbergi og geymslu í sameign. 
Frábær staðsetning í þessu gróna hverfi. Tilbúnar til afhendingar við kaupsamning 
án gólfefna nema á anddyri og baðherbergi. Nýtt staðsteypt fjórbýlishús við 
Álfhólsveg 73 í Kópavogi , einangrað að utan og steinað.  Kaupandi greiðir 
skipulagsgjald þegar það verður lagt á en það er 0.3% af endanlegu brunabótar-
mati. þetta eru virkilega fallegar og sjarmerandi íbúðir á jarðhæð á þessum fallega 
og gróna stað í Kópavogi. Örstutt er skóla, leikskóla, verslanir, sundlaug og helstu 
þjónustu.  
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 4     Stærð: 108,7 & 113,9 m2      

NÝJAR ÍBÚÐIR 
VIÐ MOSAGÖTU 9-11
FALLEGAR ÍBÚÐIR 
Í URRIÐAHOLTI

Með stæði í bílageymslu

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.

FALLEGAR ÍBÚÐIR Í URRIÐAHOLTI
AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR!

Jóhanna Kristín 
fasteignasali

gsm: 837 8889

Þorgeir 
fasteignasali
gsm: 696 6580

Dæmi um 4ra herb.
íbúð á 3. hæð, Íbúð 302
Stærð: 113,7 fm.

Verð: 62,9 mkr

OPIÐ HÚS 
Mánud. 7. des. 
kl. 12:00-13:00
AÐ MOSAGÖTU 9-11

204- 4ra.h – 163 fm- bílageymsla- verð. 85,9m

304- 4ra.h – 125 fm- bílageymsla- verð. 63,9m

401- 3ja.h – 127 fm- bílageymsla- verð. 66,9m

AÐEINS 3 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

DÆMI UM 
ÍBÚÐIR

Nýr áfangi kominn í sölu. Smyrilshlið 1 og Haukahlíð 3! 
Frábærar og vandaðar íbúðir í boði.

Áætl. afhendingar á íbúðum í síðasta áfanga, Smyrilshlíð 1 
og Haukahlíð 3 er feb/mar 2021. Mikið úrval af íbúðum, 
allt frá 2ja herb íbúðum upp í 5 herb. flestar með stæði í 
bílageymslu og nokkrar með bílskúr.

SÍÐASTI ÁFANGINN 
KOMINN Í SÖLU!

Darri Örn
Sölufulltrúi
767 0000

Ragnar
Fasteignasali
844 6516

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Bílastæð
Hús      Íbúð    herb      Stærð    Bílskúr     Svalir        Verð

Smyrilshlíð 1       106       5          124,1      Stæði   Já               71.900.000
Smyrilshlíð 1       207       5          128,7      Stæði       Já                74.000.000
Smyrilshlíð 1       307       5          127,2       Stæði       Já                75.000.000
Smyrilshlíð 1       407       5           129,2      Stæði       Já                78.900.000
Smyrilshlíð 1       502       3           98,6       Stæði       Já                69.900.000
Smyrilshlíð 3       106       4             127,6     Stæði   sérafn.reit     71.900.000
Valshlíð 2           502       4           212,6     Bílskúr/    Já                105.900.000

2 stæði

Sælureitur þar sem borgarlífið og náttúran mætast

Öll þjónusta í göngufæri

Öllum íbúðum fylgir uppþvottvél og ísskápur

102 REYKJAVÍK.IS
Smyrilshlíð 1,3-5 | Valshlíð 2, 4, 6 og 8 | Fálkahlíð 2-4 | Haukahlíð 1,3

Fáar 
eignir
eftir

OPIÐ HÚS
í sýningaríbúð að Fálkahlíð 2

sunnudaginn 21.nóvember 
kl.13:00-14:00

AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR

Helgi 
fasteignasali

gsm: 780 2700
helgi@fstorg.is

Þóra 
fasteignasali
gsm: 822 2225
thora@fstorg.is

Elliðabraut Norðlingaholti
110 Reykjavík

NÝBYGGINGAR

SÝNUM 

DAGLEGA

HAFÐU SAMBAND
Við sendum þér upplýsingabækling með skilalýsingu,
teikningum, stærðum og verðlista íbúða

Glæsilegar 2-5 herb íbúðir í vinsælu hverfi þar sem stutt er 
í skóla, leikskóla og fallegar gönguleiðir um óspillta náttúru. 
Svalalokun með völdum íbúðum og afgirt timburverönd 
á jarðhæðum. Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir 3-5 herb 
íbúðum.

Í sölu hjá Fasteignasölunni TORG. 
Nýbyggingar við Elliðabraut í Norðlingaholti, 
110 Reykjavík.

Herbergi: 2ja-5 Stærðir: 53 - 165 m2

ÓSELDAR Í ELLIÐABRAUT 14-22
Elliðabraut 14, 2 íbúðir lausar og tilbúnar til afhendingar.

Elliðabraut 16, 1 íbúðir lausar og tilbúnar til afhendingar.

Elliðabraut 18, 6 íbúðir lausar tilbúnar feb 2021

Elliðabraut 20, 6 íbúðir lausar tilbúnar maí/júní 2021

Elliðabraut 22, 4 íbúðir lausar tilbúnar maí/júní 2021

Verð frá 63,9
mkr.

 laugardaginn 5. des. kl. 13:00-14:00Stærðir frá 86-241 m2 Herbergi: 3-5

Aðeins 3 íbúðir óseldar Möglega hægt að fá 
hlutdeildarlán!

Berglind  
fasteignasali

 694 4000

Þorsteinn 
fasteignasali

694 4700

Efstaleiti 17, íb104    108 Reykjavik

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð með 
svölum, ásamt stæði í bílakjallara 
merkt 05-B49, sem skilast fullbúin 
án gólfefna. Íbúðin er 92,8fm að 
stærð á 1. hæð með vestur-svalir, í 
góðu lyftuhúsi með kjallara. Íbúðin 
sjálf er skráð 81,7fm og skiptist 
í anddyri, alrými með eldhúsi og 
stofu með útgengi út á verönd, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi  með 
þvottaaðstöðu og sér geymslu 
í sameign merkt:0004, skráð 
11,1fm.

58.900.000 OPIÐ HÚS 
sunnud. 6.des kl.13:00-13:30

Herbergi: 3     Stærð: 92,8 m2      

Jóhanna Kristín  
fasteignasali

gsm: 837-8889

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

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Fasteignasali

844 6516

Elka
Fasteignasali

863 8813 

Unnur Svava
Sölufulltrúi

623 8889 

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

SELD



URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20

Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur húsum 
með sameiginlegum bílakjallara. Stæði í bílageymslu 
fylgir flestum íbúðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
án gólfefna. 3ja til 5 herbergja íbúðir.

Afhending nóvember 2020

NÝTT Í 

SÖLU

OPIÐ HÚS

NYTT Í SÖLU
URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20

96.800.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. des. kl. 17:30-18:00

Flétturimi 14    112 Reykjavík 44.900.000

Mjög rúmgóð og falleg 3ja herb íbúð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í 
fallegu fjölbýlishúsi í Grafarvoginum. 

Íbúðin er snyrtileg og hefur verið talsvert endurnýjuð, nýjar hljóðdey-
fandi innihurðir og allt gler og opnanleg fög ný endurnýjuð.
Húsið hefur fengið gott viðhald og er staðsett í fjölskylduvænu hverfi 
þar sem stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.  
     
Upplýsingar veitir Unnur Svava sölufulltrúi í gsm: 623 8889

Herbergi: 3     Stærð: 89,2 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 7.des kl. 17:00-17:30

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      

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN. 

Bæjarlind 5    201 Kópavogur 139.000.000

Alvöru penthouse miðsvæðis í kópavogi. Íbúðin er á 11.hæð með stórglæsilegu 
útsýni til norðurs, austurs og suður. Lyftan gengur beint inn í íbúðina með sér 
aðgangslykli. Íbúðin er seld tilbúin til innréttinga til að kaupandi geti sjálfur sett sinn 
stíl á eignina. Tvö stæði í bílakjallara fylgja íbúðinni og innaf þeim er stór dótakassi. 
Einnig fylgir geymsla. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3   Stærð: 230,6 m2     2xstæði í bílageymslu  Dótakassi

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. jan kl. 17.30-18.00

Fensalir 4    203 Kópavogur 49.900.000

Mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð (3ja hæð) með glæsilegu útsýni til 
suðvesturs. Aðeins er gengið upp tæplega eina og hálfa hæð að íbúðinni. Í eigninni 
eru tvö rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með sturtuklefa og baðkari og sér 
þvottaherbergi innaf baðherberginu. Útsýnið frá íbúðinni er yfir að Garðabænum og 
vestur eftri kópavoginum. Uppl. veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 102.1 m2      15 m2 útigeymsla

OPIÐ HÚS sunnudaginn 6. des. kl 14:00-14:30
Bókið skoðun i opið hús

Kleppsvegur 30    105 Reykjavík 33.900.000

Mjög falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð á góðum stað.
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á fallegan máta, nýlegt eldhús, baðherbergi 
og gólfefni. Gott viðhaldslétt fjölbýlishús með nýlegum gluggum og álklæðningu.
Upplýsingar veitir Elka fasteignasali í gsm: 863 8813

Herbergi: 2     Stærð: 50,1 m2       Fjölbýlishús

 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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. des. kl. 17.00-17.30 
Bókið skoðun s. 820 2222

Herbergi: 8     Stærð: 330,4 m2

OPIÐ HÚS sunnudaginn 6. des. kl. 13:00-14:00

Bogahlíð 26    105 Reykjavík 55.900.000

Glæsilega 4ra-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð í Sigvaldahúsi í Bogahlíð 26 í 
Reykjavík. Íbúðin er mjög björt og vel skipulögð með rúmgóðu alrými, tvennum 
svölum og er skráð 97,4 fm ásamt geymslu. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð 
síðastliðin tvö ár. M.a. mjög falleg sérsmíðuð eldhúsinnrétting með vönduðum 
tækjum og tveim ofnum, nýjar hurðar og fataskápar í allri íbúðinni. Ný gólfefni eru 
á öllum rýmum nema baðherbergi. Á árunum 2017-2019 voru eftirfarandi viðgerðir 
gerðar á húsinu: Múrviðgerðir á öllu ytra byrgði, svalir teknar í gegn, búið að skip-
ta um flest alla glugga og gler, nýjar frárennslislagnir að húsi og dren, stigagangar 
lagfærðir að utan, rafmagnstöflur endurnýjaðar í sameign. Einnig hefur verið skipt 
um alla glugga í íbúðinni nema í svefnherbergi hjóna. Nýtt myndavéladyrasímak-
erfi með lyklalausu aðgengi á útidyrahurð. Ný eldvarnarhurð er í íbúð. Ofnar hafa 
allir verið sprautaðir og íbúðin viðgerð og máluð af fagmönnum. 
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 4-5     Stærð: 97,4 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. des. kl. 17:30 – 18:00

Álfhólsvegur 73    200 Kópavogi 64.900.000

Fasteignasalan TORG og Hrönn Ingólfsdóttir lgfs. kynna: Glæsilegar nýjar 
4ra herbergja íbúðir á fyrstu hæð með sérinngangi í nýju fjórbýli á grónum og 
fallegum stað í Kópavogi. Mjög bjartar og vel skipulagðar með rúmgóðu alrými 
og stórum gluggum í öllum rýmum. Íbúðirnar skiptist þannig: anddyri, 2 rúmgóð 
svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi, vinnuherbergi og geymslu í sameign. 
Frábær staðsetning í þessu gróna hverfi. Tilbúnar til afhendingar við kaupsamning 
án gólfefna nema á anddyri og baðherbergi. Nýtt staðsteypt fjórbýlishús við 
Álfhólsveg 73 í Kópavogi , einangrað að utan og steinað.  Kaupandi greiðir 
skipulagsgjald þegar það verður lagt á en það er 0.3% af endanlegu brunabótar-
mati. þetta eru virkilega fallegar og sjarmerandi íbúðir á jarðhæð á þessum fallega 
og gróna stað í Kópavogi. Örstutt er skóla, leikskóla, verslanir, sundlaug og helstu 
þjónustu.  
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 4     Stærð: 108,7 & 113,9 m2      

NÝJAR ÍBÚÐIR 
VIÐ MOSAGÖTU 9-11
FALLEGAR ÍBÚÐIR 
Í URRIÐAHOLTI

Með stæði í bílageymslu

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.

FALLEGAR ÍBÚÐIR Í URRIÐAHOLTI
AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR!

Jóhanna Kristín 
fasteignasali

gsm: 837 8889

Þorgeir 
fasteignasali
gsm: 696 6580

Dæmi um 4ra herb.
íbúð á 3. hæð, Íbúð 302
Stærð: 113,7 fm.

Verð: 62,9 mkr

OPIÐ HÚS 
Mánud. 7. des. 
kl. 12:00-13:00
AÐ MOSAGÖTU 9-11

204- 4ra.h – 163 fm- bílageymsla- verð. 85,9m

304- 4ra.h – 125 fm- bílageymsla- verð. 63,9m

401- 3ja.h – 127 fm- bílageymsla- verð. 66,9m

AÐEINS 3 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

DÆMI UM 
ÍBÚÐIR

Nýr áfangi kominn í sölu. Smyrilshlið 1 og Haukahlíð 3! 
Frábærar og vandaðar íbúðir í boði.

Áætl. afhendingar á íbúðum í síðasta áfanga, Smyrilshlíð 1 
og Haukahlíð 3 er feb/mar 2021. Mikið úrval af íbúðum, 
allt frá 2ja herb íbúðum upp í 5 herb. flestar með stæði í 
bílageymslu og nokkrar með bílskúr.

SÍÐASTI ÁFANGINN 
KOMINN Í SÖLU!

Darri Örn
Sölufulltrúi
767 0000

Ragnar
Fasteignasali
844 6516

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Bílastæð
Hús      Íbúð    herb      Stærð    Bílskúr     Svalir        Verð

Smyrilshlíð 1       106       5          124,1      Stæði   Já               71.900.000
Smyrilshlíð 1       207       5          128,7      Stæði       Já                74.000.000
Smyrilshlíð 1       307       5          127,2       Stæði       Já                75.000.000
Smyrilshlíð 1       407       5           129,2      Stæði       Já                78.900.000
Smyrilshlíð 1       502       3           98,6       Stæði       Já                69.900.000
Smyrilshlíð 3       106       4             127,6     Stæði   sérafn.reit     71.900.000
Valshlíð 2           502       4           212,6     Bílskúr/    Já                105.900.000

2 stæði

Sælureitur þar sem borgarlífið og náttúran mætast

Öll þjónusta í göngufæri

Öllum íbúðum fylgir uppþvottvél og ísskápur

102 REYKJAVÍK.IS
Smyrilshlíð 1,3-5 | Valshlíð 2, 4, 6 og 8 | Fálkahlíð 2-4 | Haukahlíð 1,3

Fáar 
eignir
eftir

OPIÐ HÚS
í sýningaríbúð að Fálkahlíð 2

sunnudaginn 21.nóvember 
kl.13:00-14:00

AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR

Helgi 
fasteignasali

gsm: 780 2700
helgi@fstorg.is

Þóra 
fasteignasali
gsm: 822 2225
thora@fstorg.is

Elliðabraut Norðlingaholti
110 Reykjavík

NÝBYGGINGAR

SÝNUM 

DAGLEGA

HAFÐU SAMBAND
Við sendum þér upplýsingabækling með skilalýsingu,
teikningum, stærðum og verðlista íbúða

Glæsilegar 2-5 herb íbúðir í vinsælu hverfi þar sem stutt er 
í skóla, leikskóla og fallegar gönguleiðir um óspillta náttúru. 
Svalalokun með völdum íbúðum og afgirt timburverönd 
á jarðhæðum. Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir 3-5 herb 
íbúðum.

Í sölu hjá Fasteignasölunni TORG. 
Nýbyggingar við Elliðabraut í Norðlingaholti, 
110 Reykjavík.

Herbergi: 2ja-5 Stærðir: 53 - 165 m2

ÓSELDAR Í ELLIÐABRAUT 14-22
Elliðabraut 14, 2 íbúðir lausar og tilbúnar til afhendingar.

Elliðabraut 16, 1 íbúðir lausar og tilbúnar til afhendingar.

Elliðabraut 18, 6 íbúðir lausar tilbúnar feb 2021

Elliðabraut 20, 6 íbúðir lausar tilbúnar maí/júní 2021

Elliðabraut 22, 4 íbúðir lausar tilbúnar maí/júní 2021

Verð frá 63,9
mkr.

 laugardaginn 5. des. kl. 13:00-14:00Stærðir frá 86-241 m2 Herbergi: 3-5

Aðeins 3 íbúðir óseldar Möglega hægt að fá 
hlutdeildarlán!

Berglind  
fasteignasali

 694 4000

Þorsteinn 
fasteignasali

694 4700

Efstaleiti 17, íb104    108 Reykjavik

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð með 
svölum, ásamt stæði í bílakjallara 
merkt 05-B49, sem skilast fullbúin 
án gólfefna. Íbúðin er 92,8fm að 
stærð á 1. hæð með vestur-svalir, í 
góðu lyftuhúsi með kjallara. Íbúðin 
sjálf er skráð 81,7fm og skiptist 
í anddyri, alrými með eldhúsi og 
stofu með útgengi út á verönd, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi  með 
þvottaaðstöðu og sér geymslu 
í sameign merkt:0004, skráð 
11,1fm.

58.900.000 OPIÐ HÚS 
sunnud. 6.des kl.13:00-13:30

Herbergi: 3     Stærð: 92,8 m2      

Jóhanna Kristín  
fasteignasali

gsm: 837-8889

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

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Fasteignasali

844 6516

Elka
Fasteignasali

863 8813 

Unnur Svava
Sölufulltrúi

623 8889 

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



210 Garðabær
MARÍUGATA 8,10,12

GLÆSILEG RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ ÁSAMT INNBYGGÐUM 
BÍLSKÚR Á ÞESSUM EFTIRSÓTTA STAÐ Í URRIÐAHOLTI 
GARÐABÆJAR ÞAR SEM EINN BESTI GOLFVÖLLUR 
LANDSINS, URRIÐAVÖLLUR ER Í NÆSTA NÁGRENNI.

Eignirnar skiptast eftirfarandi: Forstofa, sjónvarpshol, stofa, eldhús, þrjú 
svefnherbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi, tvö baðherbergi, þvotta-
herbergi og geymsla.  Mikil lofthæð, stórir gluggar og gólfhiti.
 
Maríugata 8 og 12 seljast tilbúnar til innréttinga en Maríugata 10 fullbúin án 
gólfefna nema votrými verða flísalögð, Innréttingar eru vandaðar sprautu-
lakkaðar frá Brúnás og góð sturta verður á báðum baðherbergjum. Lagnir eru 
fyrir heitum potti á baklóð, lóðin verður grófjöfnuð og stéttar og bílastæði fyrir 
framan bílskúr hellulagðar með hitaílögn.
 
Staðsetning er mjög eftirsótt þar sem útivistarsvæðin Heiðmörk, Vífilstaða-
vatn og Urriðavatn eru í næsta nágrenni sem og leik og grunnskóli. Efst á 
Háholti er gert ráð fyrir blandaðri byggð íbúða og þjónustu og hverfið byggir 
á hugsjón um að íbúðarbyggð eigi að hámarka lífsgæði fólks sem býr í sátt 
við náttúruna og umhverfið allt.

MARÍUGATA 8
• Stærð: 198,3 m2

• Verð kr: 104.000.000
• Tilbúið til innrétttingar

OPIÐ HÚS sunnudaginn 6. desember kl. 13.00-14.00 
Bókið skoðun í síma 820 2222

MARÍUGATA 10 
• Stærð: 192,3 m2

• Verð kr: 120.000.000 
• Fullbúið án gólfefna

MARÍUGATA 12 
• Stærð 198,1 m2

• Verð kr: 104.000.000
• Tilbúið til innrétttingar

fasteignasali
gsm: 820 2222

hafdis@fstorg.is

Hafdís Rafnsdóttir

Urriðaholtsskóli
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Skógarbraut og Bogabraut í Reykjanesbæ

PRODOMO fasteignasala kynnir glæsilegar 
mikið endurnýjaðar þriggja og fimm 

herbergja eignir að Bogabraut og 
Skógarbraut í Reykjanesbæ. 

Verð þessara eigna er á bilinu 
26,9 – 37,6 milljónir.

Mjög 
hagstætt 

verð

Hagkvæmar 

vel skipulagðar 
eignir

Hægt að kaupa með  
hlutdeildarláni frá HMS  

- Eigið fé á bilinu 1,4 - 1,9 milljónir.

Nánari upplýsingar á 
hlutdeildarlan.is

Nánari upplýsingar 
á Prodomo.is 

eða í síma 
420-4030 /  860-6886



Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Granaskjól 18 
opið hús í dag frá 17-18

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 75,6 fm íbúð í kjallara  
lítið niðurgrafin, í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í Vestur- 
bænum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Eldhús með nýlegri inn- 
réttingu. Baðherbergi með baðkari, flísar á gólfi. Stofan er björt  
og rúmgóð. Í sameign á hæðinni er þvottahús. Búið er að endur- 
nýja m.a. Járn á þaki,gólfefni,skolplagnir myndaðar 2005,  
Rafmagn dregið í íbúð, tenglum og rofum skipt út.  
Hús múrviðgert og málað 2013. Gluggar og gler yfirfarin. 
Ásett verð 29,9 millj.

hákon svavarsson tekur á móti ykkur í dag milli kl 17 og 18. 

opið hús

Sjóvá Almennar óskar eftir að taka á leigu 
sumarhús á Vesturlandi 

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi 
Sími: 570 4824 • Fax: 570 4820 • hakon@valfell.is

Sjóvá Almennar óskar eftir að taka á leigu sumarhús á Vesturlandi, 
ætlað starfsfólki fyrirtækisins. Um er að ræða tímabundna leigu í 
allt að tvö ár.  
Skilyrði fyrir leigu:
Sumarhús á Vesturlandi. Svefnherbergi a.m.k. 3. Æskilegt að að 
heitur pottur sé til staðar og að eignin sé snyrtileg og vel með farin. 
Kostur ef húsgögn fylgja með. 

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband við Hákon í síma  
898-9396 eða á netfanginu hakon@valfell.is

HRAUNGATA 2-6  210 GARÐABÆ
OPIÐ HÚS LAUGARD. 5.DES. FRÁ KL: 14:30-15.00
• Nýbygging, raðhús í Urriðaholtinu
• Raðhús 220-288,4 fm.
• Möguleiki á íbúð á jarðhæð.
• Skilast samkvæmt skilalýsingu en möguleiki  
 á að fá lengra komið. 

V.  89-93,9 millj.

OPIÐ HÚS

ÞÓREY 
Löggiltur fasteignasali.  
S. 663-2300

Hlíðasmára 2   
201 Kópavogi   
Sími 512 4900

INGA
Löggiltur fasteignasali. 

Sími 897-6717

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

TIL 

AFHENDINGAR 

STRAX

Nánari upplýsingar veita:

OPIÐ LAUGARDAGA KL. 10 - 14 
Heitt á könnunni, líttu við og fáðu faglega ráðgjöf

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. desenber

milli kl. 14:00 – 14:30

Bríetartún 9-11
Höfðatorgi 

105 Reykjavík

Glæsilegar íbúðir í hjarta 
Reykjavíkur

 • Örfáar íbúðir eftir

 • Stórkostlegt útsýni

 • Hjónasvítur í íbúðum með sér 
baðherbergi og fataherbergi.

 • Gólfhiti og svalalokun í íbúðum.

 • Allar íbúðir með tveimur baðherbergjum

Sem hluti af miðborg Reykjavíkur mætir 
Höfðatorg þörfum þeirra sem vilja búa 
miðsvæðisvæðis í nýju og vönduðu húsnæði.

Frá Höfðatorgi er stutt að sækja veitingastaði, 
verslanir og iðandi mannlíf miðborgarinnar.

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 698 4450 
ingi@miklaborg.is

Kjartan Í. Guðmunds
vfr. og aðst. fasteignas
Sími: 663 4392
kjartan@miklaborg.is

Verð frá:  86 millj.



RAUÐHAMRAR 8
112 REYKJAVÍK

KLUKKURIMI 1 
112 REYKJAVÍK 

SKÓGARBRAUT 922
262 REYKJANESBÆR 

FISKISLÓÐ 31
101 REYKJAVÍK

SÓLHEIMAR 23
104 REYKJAVÍK

HOLTSFLÖT 4
300 AKRANES

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. DES. KL. 13:00 - 13:30
Einstaklega falleg, björt og vel skipulögð 4ra herbergja 130,1 fm. 
endaíbúð á þriðju hæð auk bílskúrs við Rauðhamra í Reykjavík. 
Frábært útsýni er úr íbúðinni. Suðursvalir. Nánari uppl. veita  
Guðbjörg lgf. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is og Viktoría  
s. 618-5741, viktoria@trausti.is

Verð: 59,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. DES. KL. 15:00 - 15:30 
Mikið endurnýjuð 3ja til 5 herbergja 86,6 fm. íbúð á 2. hæð (efstu 
hæð) í snyrtilegu fjórbýli við Klukkurima 1, Reykjavík. Sérgeymsla 
er innan íbúðar. 
Nánari uppl. veita Guðlaug lgf. s. 661-2363, gulla@trausti.is og 
Guðbjörg lgf. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is

Verð: 42,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. DES. KL. 13:00 - 13:00
Rúmgóð og mikið endurnýjuð 5 herbergja 123,6 fm. íbúð á Skógar-
braut 922 á Ásbrú í Reykjanesbæ. Sérmerkt bílastæði fyrir utan 
fylgir íbúðinni. Frábær fyrstu kaup. Nánari uppl. veitir Guðbjörg 
lgf. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is

Verð: 30,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN. SÝNUM DAGLEGA
Til sölu skrifstofu/atvinnuhúsnæði með miklum möguleikum til 
ýmiss konar reksturs út á Granda í Reykjavík, sem er ört vaxandi 
hverfi á sviði verslunar og þjónustu. Stærð frá 87,7 - 150,7 fm. 
Nánari uppl. veita Guðlaug Jóna lgf. s. 661-2363, gulla@trausti.is 
og Garðar Hólm lgf. s. 899-8811, gh@trausti.is

Verð: Frá 31,9 millj. 

Einstaklega rúmgóð og björt fimm til sex herbergja 128,1 fm. íbúð 
á 1. hæð í góðu lyftuhúsi við Sólheima í Reykjavík. Nánari uppl. 
veitir Kristján lgf. s. 867-3040, kristjan@trausti.is

Verð: 57,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN. SÝNUM DAGLEGA
Bjartar og rúmgóðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í góðu 5 hæða 
fjölbýlishúsi með lyftu við Holtsflöt 4, 300 Akranesi, ásamt stæði í 
bílakjallara. Stærð frá 110,3 - 137,3 fm.  Nánari uppl. veita  
Guðlaug Jóna lgf. s. 661-2363, gulla@trausti.is og Garðar Hólm 
lgf. s. 899-8811, gh@trausti.is

Verð: Frá 36,9 millj.

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

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Garðar Hólm 
S: 899-8811

Garðar Hólm 
S: 899-8811

Guðlaug
S: 661-2363 

Guðlaug
S: 661-2363 

Guðlaug
S: 661-2363 

VIÐ 
ERUM 

TRAUSTI

 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 
trausti.is | trausti@trausti.is

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.

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir 

löggiltur fasteignasali
Sími: 899-5949

gudbjorg@trausti.is

Garðar B. Sigurjónsson 
löggiltur fasteignasali

sími: 898-0255
gardarbs@trausti.is

Nánari upplýsingar veita:

Trausti fasteignasala kynnir nýjar 
íbúðir sem falla undir  

HLUTDEILDARLÁN HMS  
við Grensásveg 12, 108 Reykjavík. 

Íbúðirnar í húsinu eru frá  
47,7 m² til 78,1 m² að stærð  

og verð frá 35 – 44,4 milljónum.  

Eignirnar verða lausar til afhendingar 
við kaupsamning.

2ja og 3ja herbergja íbúðir!

24 íbúðir eru til sölu í húsinu!

GRENSÁSVEGUR 12 
HLUTDEILDARLÁN Í BOÐI

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 5. DESEMBER KL. 12:00 - 14:00 
OG SUNNUDAGINN 6. DESEMBER KL. 15.30 - 16:30  BÓKIÐ SKOÐUN!

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

BÓKIÐ

SKOÐUN

Verð: 

35-44,4 MILLJ.  

SELD
Viktoría Larsen 
s: 618-5741



Bílar 
Farartæki

FRAMLENGJUM BLACK 
FRIDAY

Tilboð á nýjum 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

 Málarar

REGNBOGALITIR.IS
Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Vönduð vinnubrögð 
og vanir menn. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

 Rafvirkjun
Lampa og ljósakrónu viðgerðir 
& almenn rafvirkja vinna. Jens G. 
Löggiltur rafvirki s: 778-7171

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 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

 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

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

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 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.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

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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. 

NAGLADEKKIN 
EKKERT VANDAMÁL

Gólfið verður rykfrítt og hart sem stál

harka@harka.is www.harka.is Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Skrifstofuhúsnæði
v/ Smáralind

300-1500 m2

Atvinnuhus.is og við Atla í s. 698 4611

Til leigu

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar





Þrátt fyrir að hafa verið starf-
andi í einni eða annarri 
mynd í 28 ár hefur Nexus 

aldrei verið með nægilega góða 
vefverslun fyrr en nú á þessu ári. 
Tilraunir voru gerðar, sem ekki 
báru árangur sem skyldi, og alltaf 
stóð til að gera næstu tilraun en 
það dróst á langinn vegna annarra 
anna, eins og til dæmis að opna 
Nexus-búð í Kringlunni og flytja 
okkur um set yfir í enn stærra hús-
næði í Glæsibæ, sem var töluvert 
átak.“

Þetta segir Gísli Einarsson, 
eigandi Nexus, og bætir við að far-
sóttin COVID-19 hafi gefið Nexus 
spark í rassinn.

„Þá var ekki annað hægt en 
að spýta í lófana og koma net-
versluninni almennilega af stað. 
Nexus reynir svo alltaf að gera 
sem mest innanhúss, með því að 
nýta reynslu og þekkingu starfs-
fólksins, og því var vefnum ekki 
útvistað heldur var það samstillt 
átak starfsfólksins í Nexus að raða 
inn vörum í vefverslunina og koma 
henni í loftið.“

Á venjulegum degi eru yfir 20 
þúsund mismunandi vörur til sölu 
hjá Nexus í kjallaranum í Glæsibæ.

„Það mun taka tíma sinn að 
koma öllu okkar vöruúrvali inn 
í vefverslunina en í dag eru þar 
um 10 þúsund mismunandi vörur 
og bætist við í hverri viku. Þetta 
verður stórt verkefni næstu árin, 
því fyrir utan að koma vörum inn 
bíður mikil vinna við að setja inn 
lýsingar á þeim á íslensku og aðrar 
gagnlegar upplýsingar,“ upplýsir 
Gísli.

Spil vinsælasta jólagjöfin
Spil eru það allra vinsælasta í vef-
verslun Nexus nú.

„Spilasala hefur tekið mikinn 
kipp síðustu mánuði,“ segir Gísli. 
„Borðspil hafa alla tíð verið vinsæl 
jólagjöf á Íslandi og hér áður fyrr 
voru jólin eini tími ársins þar sem 
gripið var í borðspil. Þetta hefur 
nú breyst og hópur þeirra sem 
spila reglulega í góðra vina hópi 
hefur stækkað gríðarlega.“

Breidd í borðspilum sé auk þess 
orðin svo mikil að allir geti fundið 
sér spil við hæfi.

„Til eru alls konar spil sem 
flokkast ekki sem hefðbundin 
borðspil en spilast samt við borð 
með öðru fólki og eiga sér dyggan 
aðdáendahóp. Þar eru safnkorta-
spil mjög vinsæl, eins og Magic the 
Gathering, Pokémon og Yu-Gi-Oh. 
Líka herkænskuspil með mód-
elum, eins og Warhammer og Star 
Wars-spilið X-Wing sem standa 
alltaf fyrir sínu.“

Mesta breytingin í spila-við-
borð-heiminum undanfarin ár, 
fyrir utan samfellda aukna sölu 
síðan í hruninu 2009 til 2010, er 
tvenns konar, að sögn Gísla:

„Það er stórfelld endurkoma 
hlutverkaspila/spunaspila, 
með Dungeons & Dragons í 
fararbroddi, og svo uppgangur 
partíspila sem eru hönnuð til að 
spila í smáum sem stórum hópum 
og reiða sig oftar en ekki á kímni 
og fyndnar eða vandræðalegar 
uppákomur, frekar en keppni til 
sigurs.“

Þægileg og örugg vefverslun
Sem stendur miðast fjöldatak-
markanir við tíu viðskiptavini 
og óvíst hvað tekur við eftir 9. 
desember og fram að jólum.

„Verslun Nexus í Glæsibæ er stór 
og rúmgóð, með breiðum göngum, 
og getur tekið við mörgum í einu 
og samt nóg pláss fyrir hvern og 
einn. Við höfum ekki farið þá leið 

að skipta versluninni upp til að 
koma fleirum inn. Við skiljum að 
þessar takmarkanir eru gerðar 
af illri nauðsyn, til að lágmarka 
aðstæður þar sem smit getur orðið 
og að best sé fyrir alla að farið sé 

eftir fyrirmælum sóttvarnayfir-
valda og ekki reynt að fara á svig 
við þær. Þó vonumst við til að 
aðstæður í desember gefi tilefni til 
aukningar á fjölda viðskiptavina,“ 
segir Gísli.

Í dag nýta viðskiptavinir Nexus 
sér vefverslunina og sækja vör-
urnar í anddyri Glæsibæjar.

„Það lítur allt út fyrir að fólk 
muni almennt versla mun meira á 
vefnum fyrir þessi jól en nokkru 

sinni fyrr, bæði vegna þægindanna 
og af nauðsyn,“ segir Gísli.

Rafræn gjafabréf gleðja
Vinsæll spilasalur Nexus, sem er 
inn af versluninni í Glæsibæ, er 
lokaður vegna takmarkana.

„Við venjulegar aðstæður væri 
hann fullur öll kvöld af fólki að 
spila hin ýmsu spil og keppa í 
sumum þeirra. Einnig er æskulýðs-
starf og námskeið í Nexus Noobs 
í pásu. Hluti af spilasalnum er nú 
notaður undir pökkun á vefpönt-
unum og til að stækka verslunina 
fyrir jólin,“ upplýsir Gísli.

Nýjasta viðbótin í vefverslun 
Nexus er rafræn gjafabréf sem 
hægt er að kaupa og útbúa á 
vefnum.

„Gjafabréfin er hægt að prenta 
út og gefa þannig, eða senda þau 
beint í tölvupósti sem rafræna 
gjöf. Viðtakandi gjafarinnar getur 
síðan notað gjafabréfið á nexus.is 
eða í Nexus-búðunum í Glæsibæ 
og Kringlu. Þetta er einföld og 
þægileg leið til að senda jólagjöf 
sem mun örugglega hitta í mark og 
komast í hendur glaðra viðtakenda 
fyrir jól.“

Nexus er í Glæsibæ og Kringlunni. 
Verið einnig velkomin í vefverslun 
Nexus: nexus.is.

Farsóttin gaf spark í rassinn
Partí-, spuna- og hlutverkaspil eru í stórsókn á spilaborðum landsmanna fyrir þessi jól. Rafræn 
gjafabréf hitta viðtakendur í hjartastað og hægt er að velja úr 10.000 gjöfum í vefverslun Nexus.

Gísli Einarsson, eigandi Nexus, segir spilasölu hafa tekið mikinn kipp. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Borðspil fyrir allan aldur og við allra hæfi fást í Nexus.

Hlutverka- og spunaspil njóta mikilla vinsælda nú.

Pantanir úr vefverslun eru sóttar í anddyri Glæsibæjar.

Það er ævintýri að skoða freistandi úrval spila í Nexus.

Farið er eftir 
fyrirmælum 
sóttvarnayfir-
valda í einu og 
öllu í verslunum 
Nexus, en í 
samkomubann-
inu hafa 
viðskiptavinir 
líka nýtt sér vef-
verslun Nexus í 
miklum mæli.
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Opið:  Mán-Fös. 11:30 - 22    Lau. 12 - 19    Sun. 13 - 17 Opið:  Mán-Fös. 10 - 18:30    Lau. 11 - 18    Sun. 12 - 17

YFIR 10.000 VÖRURYFIR 10.000 VÖRURYFIR 10.000 VÖRURYFIR 10.000 VÖRUR

BORÐSPILBORÐSPILBORÐSPILBORÐSPIL

MYNDASÖGUR
MYNDASÖGUR
MYNDASÖGUR
MYNDASÖGUR

LEIKFÖNGLEIKFÖNGLEIKFÖNGLEIKFÖNG

BÆKURBÆKURBÆKURBÆKUR

SAFNVÖRURSAFNVÖRURSAFNVÖRURSAFNVÖRUR





Vogabyggð er nýtt hver� í uppbyggingu þar sem eldra iðnaðar -
hver� víkur fyrir nútímalegri byggð �ölbýlishúsa. Hér er um að 
ræða skjólsæla perlu á höfuðborgarsvæðinu í nálægð við ha�ð 
og náttúruna. Hjóla og göngustígar liggja rétt hjá meðfram 
ströndinni sem og upp í elliðaárdal. Vandaðan söluvef 
verkefnisins er að �nna á  tgverk.is/vogabyggd/

• Vel hannaðar íbúðir á góðu verði
• Bílastæði fylgir öllum íbúðum
• Innbyggður ísskápur og uppþvottavél í öllum íbúðum
• Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
• Við pössum upp á sóttvarnir, grímur og hanskar á staðnum

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR VEITA:

NÝJAR ÍBÚÐIR Í SKEKTU - OG 
DUGGUVOGI KOMNAR Í SÖLU

SUNNUDAGINN 6.DESEMBER
SÝNINGARÍ BÚÐ Í SKEK TUVOGI 2 Í BÚÐ 401

OPI Ð HÚS KL .  13.30 -14:30

Ægir Breið�örð
Fasteignasali 
896-8030, ægir@borgir.is

Hrefna K Þorvaldsdóttir
Markaðs- og sölustjóri ÞG verk 
824-8448, hrefna@tgverk.is Traustur byggingaraðili síðan 1998tgverk.is

1 2

1. Íbúð 303,  Dugguvogi 6, 111,1 fm 

2. Íbúð 101, Dugguvogi 6, 115,9 fm



Ég fæddist í Riga í Lettlandi 
1989. Árið 2014 ferðaðist ég til 
Íslands til að vera í eitt sumar. 

Ferðalög eru mitt helsta áhugamál 
og Ísland hljómaði eins og eitthvað 
öðruvísi en allir hinir staðirnir 
sem ég hef komið til.“

Örlögin gripu í taumana eins 
og oft vill vera. „Það var ekki 
áætlunin að flytja hingað en hlut-
irnir æxluðust öðruvísi. Fyrir rétt 
rúmum þremur árum hitti ég Guð-
jón, unnusta minn, og við eigum 
eins og hálfs árs lítinn dreng, 
Jónatan Edvard. Nú er Ísland mitt 
annað heimili. Ég er móttökustjóri 
á Hótel Kletti. Þetta ár hefur verið 
erfitt, en við erum enn með opið 
og vonum að á næsta ári verði hlut-
irnir betri.“

Barnæskan töfrum líkust
Þegar Elina fæddist voru Sovétrík-
in enn þá hluti af heimsmyndinni. 
„Ég fæddist í Sovétríkjunum en 
man auðvitað ekkert frá þeim 
tíma. Þau hrundu 1991 svo síðasti 
áratugur 20. aldar var erfiður fyrir 
Letta. Foreldrar mínir náðu sem 
betur fer að koma upp öruggu 
umhverfi fyrir mig og bróður 
minn, Robert.“

Foreldrar þeirra lögðu sig öll 
fram við að skapa góðar og fallegar 
minningar fyrir börnin sín, þrátt 
fyrir að oft hafi reynst erfitt að 
ná endum saman. „Við áttuðum 
okkur ekki einu sinni á því að 
foreldrar okkar ættu í fjárhags-
erfiðleikum, þau náðu að gera 
ótrúleg kraftaverk með það litla 
sem þau höfðu. Við gátum haldið 
góðar afmælisveislur, skemmtileg 
hátíðahöld og fórum í sveitina á 
sumrin sem var mjög skemmtilegt. 
Ég tel mig vera heppna að hafa átt 
mjög góða æsku.“

Þegar Elina er spurð hvort hún 
sé mikið jólabarn segir hún svo 
sannarlega vera. „Já, ég myndi 
kalla mig það. Ég held að það sé 
vegna allra góðu minninganna úr 
æsku. Skreyta húsið með bróðir 
mínum, baka piparkökur, hjálpa 
til í eldhúsinu, horfa á Home 
Alone. Við fögnuðum jólunum 
með fjölskylduvinum og jóla-
sveinninn (hinn eini sanni) kom 

alltaf með gjafir til okkar.“
Gjöfunum fylgdu þó ákveðin 

skilyrði. „En það var ekki hægðar-
leikur að fá gjafirnar. Við þurftum 
að læra jólaljóð og flytja þau fyrir 
jólasveininn og alla gestina hjá 
jólatrénu. Það besta við jólin var 
andrúmsloftið, ljósin, lyktin, 
kertin, tónlistin og fólk var alltaf í 
aðeins betra skapi.“

Táknrænar hefðir
Elina segir lettnesku jólin saman-
standa af mörgum skemmtilegum 
og táknrænum hefðum. „Jólin í 
Lettlandi eru samsuða af trúar-
legum, þjóðfélagslegum og nútíma 
hefðum sem gera þau að einstakri 

upplifun. Enn þann dag í dag lifa 
fornar heiðnar hefðir frá Vetrarsól-
stöðum, lengstu nótt ársins.“

Þá er það jóladrumburinn sem 
hljómar eins og athöfn sem margir 
hefðu eflaust gott af að fram-
kvæma í lok þessa árs. „Einni af 
þessum hefðum er ætlað að hræða 
burt illa anda og laða að frjósemi 
og heppni, það er að rúlla „jóla-
drumbinum“. Þá festum við stóran 
drumb úr eikartré með reipum og 
rúllum honum niður bæinn svo 
hann safni að sér öllu því slæma 
úr árinu sem leið. Að ferðalaginu 
loknu er drumburinn brenndur á 
báli og þannig brennum við burt 
öll mistök og leiðindi ársins áður 

en við höldum inn í það nýja.“
Ljóst er að Lettar kunna að 

gera sér glaðan dag með ýmsum 
skapandi hefðum. „Svo er líka 
skemmtileg grímuhefð. Fólk 
klæðir sig í grímubúninga og 
reynir að vera óþekkjanlegt, 
svo fer fólk milli húsa og syngur, 
dansar og spilar leiki. Fólk notar 
oft dýragrímur, spákonugrímur 
eða yfirnáttúrulegar eða goð-
sagnakenndar verur. Grímuhefðin 
á að færa lukku til húsanna sem 
eru heimsótt og fæla burt illa 
anda.“

Sungið fyrir jólasveininn
Íslendingar og Lettar eiga margt 
sameiginlegt hvað jólin snertir. 
„Fjölskyldan mín er lúterstrúar 
og mamma kenndi mér um Guð 
og Biblíuna og við fórum í kirkju 
á jólunum. Við höldum líka upp 
á aðventu, kveikjum á kerti og 
höldum matarboð.“

Líkt og á Íslandi þá eru jólin á 
aðfangadag í Lettlandi. „Lettar 
halda upp á jólin á aðfangadags-
kvöld. Þá kemur öll nánasta fjöl-
skyldan saman, borðar kvöldmat, 
opnar pakka og syngur jólalög. 
80% Letta eru kristin svo mikið af 
fjölskyldum fer til kirkju áður en 
kvöldmaturinn byrjar. Jólasveinn-
inn kemur með gjafir, stundum 
skilur hann eftir fullan poka af 
gjöfum við innganginn. Stundum 
skilur hann þær eftir hjá jólatrénu 
en stundum mætir hann í eigin 
persónu og gefur gestunum gjafir 
svo framarlega sem þeir kunna að 
fara með jólaljóðin sín en það má 
líka syngja lag eða spila á hljóð-
færi.“

Hún segir frá lettneskri hefð sem 
er í senn spennandi og varhuga-
verð. „Í Lettlandi setjum við líka 
alvöru logandi kerti á jólatrén 
okkar. Það er mjög töff en getur 
auðvitað verið hættulegt! Á jóla-
dag og annan í jólum eru flestir að 
borða afganga, slappa af eftir ofát, 
leika með jólagjafirnar eða hitta 
fjölskyldu og vini.“

Nóvember þýðingarmikill
Það eru eflaust ekki margir sem 
eru meðvitaðir um það hversu 
mikil áhrif Lettar hafa haft hvað 
jólahefðir snertir. „Fáir vita að 
fyrsta skreytta jólatré sögunnar 
á rætur að rekja til Riga árið 1510. 
Það er plagg í gamla bænum 
til minnis um það,“ segir Elina, 
hreykin.

Þá hefur nóvembermánuður 
sérstaka þýðingu fyrir Letta og 
einkennist hann af mikilli gleði og 
hátíðahöldum. „18. nóvember 1918 
er fullveldisdagur Lettlands, svo 
nóvember er mjög viðburðaríkur 
mánuður með mörgum tónleikum 
og hátíðahöldum. Allur mánuður-
inn er tileinkaður landinu okkar, 

þar ber hæst að nefna hátíð 
ljóssins þar sem við skjótum upp 
flugeldum og berum kyndla um 
miðbæinn. Eftir öll þessi herleg-
heit byrjum við svo að skreyta 
borgina, opnum jólamarkaði og 
kveikjum á aðventukrönsum á 
öllum heimilum. Okkur liggur 
síðan lítið á að skreyta heimilið og 
setjum venjulega ekki upp jólatré 
fyrr en um það bil viku fyrir jól. 
Lettar nota mikið hluti sem þú 
getur fundið í náttúrunni, svo sem 
köngla, greni, fjaðrir og þurrkuð 
blóm og ávexti.“

Sterk matarhefð
Jólamaturinn í Lettlandi er einnig 
táknrænn en hver réttur hefur sína 
merkingu. „Samkvæmt gamalli 
hefð eiga að vera níu réttir á 
borðinu á jólunum til að tryggja að 
næsta ár verði farsælt og ríkulegt. 
Þessir réttir eru gráar baunir til að 
sporna við tárum. „Piragi“ sem er 
bakkelsi með reyktu kjöti sem á að 
styrkja okkur fyrir nýjar áskoranir 
og óvæntar uppákomur. Rauðrófur 
og gulrætur fyrir fegurð. Pipar-
kökur fyrir kærleikann. Kringl-
óttar smákökur fyrir sól. Súrkál 
(sauerkraut) fyrir styrk. Fuglakjöt 
fyrir velgengni. Fisk fyrir ríkidæmi 
og peninga og svínshjarta til að 
tryggja hamingju. Áður fyrr var 
svínstrýni algengur réttur en í dag 
er það ekki jafn vinsælt.“

Enn í dag má greina áhrif 
þessara hefða þó þær séu gjarnan 
afslappaðri í dag. „Í dag er fólk 
örlítið frjálslyndara varðandi 
þessar hefðir en í minni fjölskyldu 
höfum við alltaf svínasteik með 
kartöflum og grænmeti, gráar 
baunir með beikoni og lauk, salat, 
súrkál, piparkökur og piragi. Svo er 
yfirleitt boðið upp á mandarínur 
og heitt vín.“

Hún nefnir tvennt sem er aðal-
lega bakað í aðdraganda jólanna. 
„Við bökum piragi og piparkökur 
en það getur verið mismunandi 
eftir fjölskyldum.“

Elina segir íslensku jólasveinana 
og skreytingahefðina það sem sé 
helst frábrugðið því sem hún er 
vön í heimalandinu. „Íslendingar 
eru með mismunandi hefðir eins 
og þrettán jólasveina. Svo eru 
Íslendingar klikkaðir varðandi 
jólaseríur og skreytingar og mér 
finnst það frábært! Það er falleg við-
bót við þennan myrkasta mánuð 
ársins. Ég sakna hins vegar svolítið 
jólamarkaðanna og heita vínsins.“

Þá segist Elina ómögulega geta 
svarað því hvort hún sé hrifnari af 
jólum í Lettlandi eða hér á landi. 
„Í raun bara svipað. Mér finnst 
skemmtilegast að taka það besta 
af báðum hefðum og blanda því 
saman fyrir fjölskyldu mína til að 
sýna Jónatani og ég vona að hann 
muni elska jólin jafn mikið og ég.“

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Jóladrumbur og logandi kerti á trénu
Hin lettneska Elina Gaigala hreifst samstundis af Íslandi þegar hún kom hingað fyrst. Hún segir 
jólin í heimalandinu vera skemmtilega samsuðu af nútíma-, trúar- og þjóðfélagslegum hefðum.

Elina Gaigala segir jólin í Lettlandi einstaka upplifun. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Piragi“, bakkelsi með reyktu kjöti, er vinsælt í Lettlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ert þú í vandræðum með 
raka eða myglusvepp, 

hafið þá samband við 
MT Ísland

Við erum persónulegur 
styrktaraðili Viktors 

Gísla Hallgrímssonar, 
markmanns GOG og 
íslenska landsliðsins

í handbolta.

Tjónaviðgerðir   Innivist

MT Ísland
Vagnhöfði 17, 110 Reykjavik · mtisland.is · Sími.: 862 6310

Mygluprófanir ásamt skýrslu
Rakamælingar ásamt skýrslu
Lausnartillögur lagðar fram
Hreinsun á myglusvepp ásamt 
tilheyrandi gögnum.

VIÐ ÚTFÆRUM EFTIRFARANDI:

HEFUR ÞÚ GRUNSEMDIR UM AÐ Í ÞINNI 
EIGN LEYNIST MYGLUSVEPPUR? 
Hafðu samband við okkur, við veitum ráðgjöf og komum með lausnir.

MT Ísland notast við aðferðir frá Danmörku sem 
hafa reyns vel og hafa þróast síðastliðin 20 ár.
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GILBERt ÚRSMIÐUR
LAUGAVEGUR 62, 101 RVK
www.GILBERT.IS
Sími: 551 4100 

J S
WAT C H C O . R E Y K J AV KJ S
WAT C H C O . R E Y K J AV K

ARC-TIC úr  
Með leðuról

29.900.- 

Úrvalið af úrum hefur aldrei verið meira  
og ættu flestir að geta fundið íslenskt úr við 

sitt hæfi en úrvalið má skoða á www.gilbert.is

Hjá Gilbert úrsmið 
sérhæfum við okkur 
í úrsmíði, hönnun og 

framleiðslu úra. Áratuga 
reynsla, metnaður og 

fagmennska.

ARC-TIC úr  
Með STÁLÓL

34.900.- 



 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

ATH. HÁRGREIÐSLUFÓLK !
Óska eftir gamaldags hárþurrku m. 
hjálmi á standi. Uppl. í s. 8960268 
Hrafn

Heimilið

 Barnavörur

SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Húsnæði

 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

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

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx@normx.is

Stækkaðu 
húsið eða 
íbúðina með 
svalalokun  
frá Cover!
Normx getur nú boðið  
svalalokanir frá hinu þekkta  
finnska fyrirtæki Cover.   
Cover kerfið er vel þekkt um 
allan heim og á Íslandi hafa verið 
settar upp mörg hundruð slíkar 
svalalokanir og sólstofur  
á undanförnum árum.   

Rammalaus og nútímaleg hönnun Cover glerbrautakerfisins ýtir undir fegurð 
fasteignarinnar og eykur notkunargildi frá örfáum dögum í ári í heilsársnotkun. 
Cover verndar og heldur viðhaldi í lágmarki á því svæði sem það hylur.

5ÁRA
ÁBYRGÐ

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.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Lægra verð – léttari innkaup

JÓLAINNKAUPIN 
hafa aldrei verið eins leikandi létt
Þú færð jólabækurnar á netto.is

Með því að nýta þér netverslun Nettó 
sparar þú þér tíma í jóla amstrinu.  
Nýttu tímann frekar í að lesa góða bók.

JÓLABÆKUR FYRIR ALLA

Gildistími: 5.– 6. desember

4.759 kr.

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.

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.

3.349 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.

4.689 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.

4.689 kr.

Konan sem elskaði 
fossinn
Sigríður í Brattholti (1871–1957) 
er einn kunnasti náttúru-
verndarsinni Íslandssögunnar. 
Hún bjó alla sína ævi í nágrenni 
við Gullfoss og þegar upp komu 
hugmyndir um að virkja fossinn 
hóf hún ein og óstudd baráttu 
gegn þessum áformum, baráttu 
fyrir málstað sem hún var 
tilbúin að fórna lífinu fyrir.

3.349 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.

4.689 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.

6.699 kr.

Harry Potter og 
leyniklefinn – 
myndskreytt
Glæsileg, myndskreytt útgáfa 
af Harry Potter og leyniklefinn 
í stóru broti og takmörkuðu 
upplagi. Jim Kay myndskreytir 
þetta fallega ævintýri. Áður 
kom Harry Potter og visku-
steinninn í sömu seríu með 
myndum hans.

4.689 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.



ÉG VILDI ALLS EKKI AÐ 
FÓLK HÉLDI AÐ ÉG VÆRI 
ÞARNA BARA AF ÞVÍ ÉG 
VÆRI DÓTTIR SNORRA, 
MÉR FANNST ÉG ÞVÍ STÖÐ-
UGT ÞURFA AÐ SANNA MIG.

Aðspurð segist Lilja 
Ósk ekki sækjast 
eftir því að vera 
þekkt. „Ég hef aldrei 
leitt hugann að því 
og ekki sóst eftir því. 

Fólki þykir það yfirleitt ekki mjög 
áhugavert að heyra hvernig gekk 
að skipuleggja kvikmyndaverkefni 
eða fjármagna það. Það vill heyra í 
leikstjóranum og um hans listrænu 
sýn eða leikurunum.“

Lilja er í dag framkvæmdastjóri 
kvikmyndaframleiðslufyrirtækis-
ins Pegasus. Hún hefur starfað við 
kvikmyndagerð frá unga aldri. 
„Fyrsta alvöru starfið mitt var þegar 
ég var þrettán ára, við myndina 
Svo á jörðu sem á himni í leikstjórn 
Kristínar Jóhannesdóttur, þá var ég 
að sópa gólf og hella upp á kaffi.“

Faðir Lilju, Snorri Þórisson, 
stofnaði Pegasus árið 1992. Lilja 
vann öll sumur og með fram skóla 
hjá fyrirtækinu. „Ég man vel eftir 
fyrsta þjónustuverkefninu sem ég 
tók þátt í, Viking Sagas, þá var ég í 
þrjár vikur á Vík í Mýrdal að vakna 
fyrir allar aldir til að smyrja sam-
lokur og hella upp á og ætli ég hafi 
ekki smitast af bakteríunni þar. Ég 
fór svo að vinna fyrir alvöru eftir 
menntaskóla. Pabbi vildi ekki ráða 
mig, þar sem það getur verið flókið 
að vinna náið með fjölskyldunni,“ 
segir hún.

„Ég fékk framleiðanda sem var 
að vinna hjá honum til að ráða mig, 
við unnum vel saman svo hún vildi 
ekki sleppa mér frá Pegasus. Þannig 
fékk ég alltaf ný og ný verkefni, mest 
við gerð auglýsinga, þannig hélt ég 
mér innan fyrirtækisins.“

Hún lagði áherslu á að sanna sig. 
„Ég vildi alls ekki að fólk héldi að 
ég væri þarna bara af því ég væri 
dóttir Snorra, mér fannst ég því 
stöðugt þurfa að sanna mig. Ég veit 
ekki hvort það hafi einhver annar 
hugsað það í raun og veru, sennilega 
mest ég sjálf. Mér fannst ég þó aldr-
ei þurfa að sanna mig af því ég væri 
ung og væri stelpa, það var ekki fyrr 
en seinna að ég áttaði mig á að það 
væri eitthvað atriði.“

Fa st r áðn i ng u na fék k hú n 
skömmu fyrir aldamót, þá til að 
sjá um innlendar auglýsingar. 

„Það var mjög skemmtilegur tími, 
á þeim tíma vann ég mikið með 
Reyni Lyngdal og Ella Cassata, sem 
er maðurinn minn í dag. Við vorum 
hálfgerðir krakkar að gera auglýs-
ingar fyrir öll stærstu fyrirtækin 
hér á landi og okkur þótti auðvitað 
langskemmtilegast þegar vinnan 
tók okkur út fyrir landsteinanna.“

Hætti þegar hún varð ófrísk
„Ég og pabbi höfum alltaf unnið vel 
saman. Fólki gæti þótt það skrítin 
tilhugsun að vinna með pabba 
sínum. Ég tel mig vera mjög lán-
sama að vinna með honum, það 
er alls ekki sjálfgefið að eiga í svo 
góðum samskiptum við náinn fjöl-
skyldumeðlim að hægt sé að vinna 
saman. Í seinni tíð hefur það verið 
mikill styrkleiki sem við nýtum 
okkur, hann hefur sambönd sem 
ég hef ekki og öfugt.“

Faðir hennar hefur ákveðið að 
draga sig frá daglegum störfum 
hjá fyrirtækinu en er þó að vinna. 
„Hann þykist vera að hætta,“ segir 
hún og brosir. „Hann er samt sem 
áður með verkefni sem hann er að 
þróa, við erum líka að þróa nokkur 
verkefni saman. Hann er ekki hérna 
dagsdaglega, hann er greinilega 
búinn að uppgötva eitthvað annað 
til að gera, eitthvað sem ég á líklega 
eftir að uppgötva.“

Það var aldrei draumur Lilju að 
verða kvikmyndaframleiðandi. „Ég 
spilaði á selló og ætlaði að verða rit-
höfundur. Hinar stelpurnar voru í 
fótbolta og sumar ætluðu að verða 
f lugfreyjur,“ segir Lilja. Leit hún 
ekki á kvikmyndaframleiðslu 
sem mögulegt ævistarf til að byrja 
með. „Ég hætti að vinna hjá Pega-
sus þegar ég varð ófrísk að fyrsta 
barninu mínu. Mér fannst ég þurfa 
að finna mér alvöru starf, ekki bara 
eitthvað sem mér fannst skemmti-
legt. Eftir þrjú ár uppgötvaði ég að 
maður getur alveg unnið við áhuga-
málið sitt. Það var einhver hugvilla 
að halda annað. Ég hafði reyndar 
mjög gott af því að kynnast öðrum 
heimi og öðrum vinnustað. En ég 
þurfti að fara heim.“

Náið samstarf við leikstjóra
Starf kvikmyndaframleiðanda er 
langt frá því að vera auðvelt. Það er 
stanslaus barátta að sannfæra aðra 
um ágæti verkefna. „Þú ert að þróa 
þín eigin verkefni og þarft að hafa 
óbilandi trú á að þetta sé það sem 

allir vilja sjá. Þú ert stanslaust að 
berjast, reyna að fá aðra með þér í 
lið. Þú ert alveg kýld niður nokkrum 
sinnum í þessu ferli, þá er bara að 
standa upp aftur því annars verður 
þetta aldrei að veruleika.“ Sama 
á við um þjónustuverkefnin, þar 
sem íslenskt framleiðslufyrirtæki 
aðstoðar erlenda kvikmyndagerð-
armenn við tökur hér á landi. „Þú 
ert stanslaust að berjast til að fá þau 
til Íslands í stað þess að þau fari eitt-
hvert annað. Heimurinn er stór og 
margir aðrir möguleikar í boði sem 
við hér á Íslandi erum að keppa við.“

Ákvörðunin um að framleiða 
kvikmynd ræðst mikið af f jár-
magninu, fyrsta skrefið er að leita 
til Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. 
„Ef þeir segja nei þá er mjög erfitt 
að fjármagna kvikmynd á öðrum 
stöðum, þá þarf að svara því hvers 
vegna Kvikmyndamiðstöð hefur 
ekki áhuga á verkefninu. Það er 
ekki vonlaust, en gríðarlega erfitt 
að fjármagna þau verkefni.“ Má því 
segja að Kvikmyndamiðstöðin sé 
eins konar hliðvörður að því hvaða 
kvikmyndir fara í framleiðslu.

Leikstjóri og framleiðandi eiga 
í mjög nánu sambandi, hér á landi 
varir það samband í nokkur ár í 
tengslum við eitt verkefni. „Það er 
ekki alltaf sem fólk les hluti eins, þó 

það standi þarna svart á hvítu. Það 
eru alls konar krókaleiðir þangað 
til farið er í tökur. Það þarf alltaf að 
taka nokkrar erfiðar ákvarðanir og 
nokkur erfið samtöl. Þá er áríðandi 
að maður treysti hvort öðru. Þetta 
geta verið fjögur ár af miklum sam-
skiptum við einn aðila,“ segir hún. 
„Ég hef verið mjög heppin þegar 
kemur að þessu, þetta er allt fólk 
sem ég vil og langar að vinna með 
aftur.“ Meðal leikstjóra sem hún 
hefur unnið með eru Rúnar Rúnars-
son, Reynir Lyngdal og Isold Ugga-
dóttir. „Ég hef almennt verið mjög 
heppin með samstarfsfélaga bæði 
hér hjá Pegasus og því fólki sem 
hefur unnið verkefnin með okkur. 
Kvikmyndagerð er mikil teymis-
vinna og skiptir öllu máli að eiga í 
góðu samstarfi við fólkið í kringum 
þig.“

Misgefandi stjörnur
Lilja hefur unnið með þó nokkrum 
heimsfrægum leikurum og leik-
stjórum. „Þau eru oftast bara fólk 
eins og ég og þú. Mads Mikkelsen 
var alveg sérstaklega yndislegur og 
var einfaldlega hluti af teyminu. Í 
Arctic var allt starfsfólkið Íslend-
ingar fyrir utan framleiðanda, leik-
stjóra og Mads. Ef hann var ekki 
fyrir framan myndavélina þá var 

Fannst ég 
þurfa að 
sanna mig
Lilja Ósk Snorradóttir var aðeins þrettán 
ára þegar hún byrjaði að vinna við kvik-
myndagerð. Í dag vinnur hún á bak við 
tjöldin, allt frá því að sitja önnum kafin inni 
á skrifstofu yfir í það að vera uppi á jökli að 
taka þátt í gerð heimsfrægra verkefna. 

Lilja var kjörin formaður SÍK nýverið. Segir hún að Ísland geti náð langt í kvikmyndagerð. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ari 
Brynjólfsson
arib@frettabladid.is
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Þegar hátíð gengur í garð er nauðsynlegt að gera vel við sig og sína  
 — og jólaúrvalið hjá Kjörís er sérstaklega hátíðlegt í ár. 
Hafðu það sætt og gott um jólin með Kjörís.



hann að hjálpa við að bera kassa og 
raka burtu fótsporin úr snjónum 
og hjálpa til, hann stoppaði aldrei,“ 
segir hún. „Mads tók þessu hlut-
verki alvarlega og þegar hann rakaði 
sig eftir tökur þá stórsá á honum, 
hafði grennst svo mikið.“

Það falla þó ekki allir í sama flokk. 
„Ég hef unnið með minna gefandi 
fólki. Það var einn leikstjóri sem 
ferðaðist út um allt með einkaþjálf-
arann sinn og hlaupabrettið sitt. Við 
vorum í tökum upp á Vatnajökli og 
hann tók sér pásur frá tökum og allir 
þurftu að bíða uppi á miðjum jökli á 
meðan hann var á hlaupabrettinu. 
Það var mjög sérstakt.“

Spennandi verkefni á dagskrá
Eins og alltaf er Lilja með nokkur 
járn í eldinum í dag. Oftast er tals-
verð leynd yfir verkefnum, sérstak-
lega þeim erlendu, lítið má ræða um 
þau fyrr en eftir á. „Núna erum við 
að ganga frá stóru erlendu verkefni 
sem við vorum heppin að fá í far-
aldrinum. Sem betur fer kláruðum 
við tökur rétt áður en reglurnar 
voru hertar. Nú erum við í frágangi 
sem tekur alltaf smá tíma,“ segir 
hún. „Við erum líka í miðjum tökum 
á íslenskri bíómynd. Þetta er svona 
Lethal Weapon, Die Hard, grín-
löggu-hasar, sem gerist á Íslandi. 
Verkefni sem er algjörlega út fyrir 
boxið fyrir mig.“

Það er augljóst að Lilja er mjög 
spennt fyrir verkefninu. „Við erum 
hálfnuð í tökum, eigum eftir inni-
tökurnar. Hannes Þór Halldórsson 
landsliðsmarkmaður leikstýrir, 
hann er mjög hæfileikaríkur á 
öllum sviðum.“ Ef allt gengur eftir 
áætlun þá kemur myndin út í apríl 
eða maí á næsta ári, sem er mjög 
stutt ferli miðað við önnur verkefni.

Meðal verkefna sem hún hefur 
unnið að eru vinsælu þættirnir 
um Krúnuleikana, eða Game of 
Thr ones. Þar var Ísland í hlutverki 
nyrsta hluta Westeros. „Við fengum 
þau til okkar sjö ár í röð. Fyrstu 
tvö árin voru þau bara að vetri til. 
Það var mjög mismunandi hvað 
þau þurftu, allt frá því að vera 200 
manna starfslið niður í fámennt 
teymi til að taka upp bakgrunn,“ 
segir hún. 

Samstarfið gekk mjög vel, sér-
staklega þegar allar mismunandi 
þarf ir voru komnar á hreint. 
„Stundum vilja leikarar fá sér rútu 
eða sér aðstöðu í svona verkefnum, 
það var ekkert þannig með Game of 
Thrones, þau sátu bara í matarrút-
unni og borðuðu með starfsfólkinu. 
Engin stjörnumeðferð.“ Krúnuleika-
ævintýrinu lauk svo með lokahófi 
þegar síðasti þátturinn var sýndur 
í maí í fyrra.

COVID-19 faraldurinn hefur sett 
strik í reikninginn eins og á öllum 
öðrum sviðum þjóðfélagsins. Lilja 
segir erfitt að spá fyrir um hvort það 
verði skortur á framboði á efni. „Það 
er búið að setja allar stórar bíómynd-
ir á bið, eins og James Bond og Top 
Gun 2. Það er gríðarleg eftirspurn 
eftir sjónvarpsefni núna. Við höfum 
verið að vinna við gerð þáttanna 
Succession, sem sýndir eru á HBO, 
þeir eru ekki byrjaðir í tökum fyrir 
næstu þáttaröð sem þýðir að það 
verður langt hlé á milli þátta,“ segir 
Lilja. „Það var fínt að gera hér á landi 
í sumar. Ísland var fljótt að opna eftir 
fyrstu bylgjuna á meðan var lokað 
fyrir tökur í öðrum löndum. Um 
leið og COVID-tölurnar hækkuðu 
aftur þá dró strax úr eftirspurninni 
og þegar opnar aftur fyrir tökur í 
öðrum löndum mun samkeppnin 
harðna til muna aftur.“

Mikilvæg atvinnugrein
Lilja var nýverið kjörin formaður 
Sambands íslenskra kvikmynda-
framleiðenda, SÍK, fyrst kvenna 
síðan SÍK sameinaðist Framleið-
endafélaginu árið 2000 og varð til í 
þeirri mynd sem það starfar í dag. 
Starfið felur meðal annars í sér að 
gæta hagsmuna og réttar sjálfstæðra 
kvikmyndaframleiðenda. Félagið 
kemur fram fyrir hönd aðildarfélaga 
gagnvart stjórnvöldum, menningar-
stofnunum og öðrum félagasam-
tökum.

Stærsti þátturinn snýr að hags-

munabaráttu, segja má að Lilja sé nú 
komin út í pólitík. „Það er endalaus 
vindmyllubarátta. Síðan kemur ný 
ríkisstjórn og ballið byrjar upp á 
nýtt,“ segir hún og hlær. „Það er 
ekki alltaf barátta við pólitíkina, til 
dæmis var ég mjög ánægð með nýja 
kvikmyndastefnu til ársins 2030. 
Það er nýtt upphaf fyrir okkur. Þar 
eru hlutir sem eru gríðarlega mikil-
vægir fyrir okkur.“

Meðal þess er stöðug birting á 
hagtölum. „Auðveldara aðgengi að 
hagtölum á eftir að auðvelda okkur 
alla rökræðu því þá er auðséð hvað 
þessi iðnaður er að skila miklu og er 
mikilvægur fyrir hagkerfið, þessar 
tölur eru sumar hverjar til í dag en 
það er djúpt á þeim.“

Í tölunum frá 2016 segir að ríkið 
hafi lagt 5,9 milljarða til greinar-
innar, en fengið til baka skatttekjur 
upp á 12 milljarða. „Það eru margar 
ástæður fyrir því af hverju ætti að 
fjárfesta í kvikmyndagerð. Ein af 
þeim eru skatttekjur til ríkisins, en 
þær eru tvöfalt hærri en framlag til 
greinarinnar samkvæmt tölum frá 
2016 og er það hlutfall er enn hag-
stæðara í dag.“

Þá hef u r k v ik my nda f ra m-

leiðsla einnig haft mikil áhrif á 
ferðaþjónust una. „ Samk væmt 
nýjustu könnun þá segjast tæplega 
40 prósent ferðamanna hafa komið 
hingað eftir að hafa séð íslenskt efni 
eða íslenskt landslag í kvikmynd 
eða í þáttaröð. Ef ætti að koma aug-
lýsingu fyrir augu jafn margra þá 
myndi það kosta marga milljarða 
sem eyða þyrfti erlendis í birtinga-
kostnað. Fjárfesting ríkisins í kvik-
myndagerð er aðeins brot af því og 
fellur öll til hér á landi.“

Sama á við um íslenska tungu og 
menningu. „Börnin okkar eru farin 
að nota allt of mikið af ensku í orða-
forðanum. Ég finn þetta hjá börn-
unum mínum. Börn í kringum mig 
eru úti í garði í hlutverkaleik og tala 
ensku allan tímann. Það er augljóst 
að við þurfum meira efni á íslensku 
fyrir börnin okkar og þetta á að 
skipta okkur máli.“

Getum keppt í þungavigt
Ofan á allt annað bætast við 
áhyggjur af að Ísland missi verkefni 
til annarra landa. Líkt og greint var 
frá í síðasta helgarblaði verður kvik-
myndin The Northman, sem gerist á 
Íslandi, tekin upp á Írlandi þar sem 
hærri endurgreiðslur eru í boði. 
„Það er sorglegt. Við erum í grunn-
inn vel samkeppnishæf, en stöndum 
höllum fæti eins og er þar sem við 
erum með lægri endurgreiðslu en 
samkeppnislönd okkar og verðum 
að hækka þær ef við eigum enn að 
eiga möguleika að taka þátt. Það 
hefur sýnt sig og sannað að endur-
greiðslurnar eru að skila sér til 
baka, skatttekjurnar eru hærri en 
það framlag sem fer til kvikmynda-
gerðar, starfamargfaldarinn er 2,9 
svo iðnaðurinn er atvinnuskapandi, 
þetta skapar eftirspurn ferðamanna 
og svo mætti lengi telja. Við ættum 
að fagna því þegar skrifað er um í 
fjölmiðlum að endurgreiðslur hafi 
verið háar, það þýðir eingöngu hærri 

útf lutningstekjur, fjöldi fólks fær 
atvinnu, hærri skatttekjur til ríksins 
og viðskipti við ferðaþjónustuaðila.

Svo eru það hliðarverkanirnar, 
það hefur áhrif þegar stórleikarar 
eru að tala um Ísland sem stórkost-
legt land í viðtölum. Og þegar það 
birtast myndir af þeim í íslenskri 
hönnun. Þetta helst allt í hendur.“

Getur Ísland orðið þungavigtar-
land í kvikmyndagerð?

„Alveg tvímælalaust. Við erum 
með stóran hóp af hæfileikaríku 
fólki, sem eftirspurn er eftir að utan. 
Það þarf bara að taka ákvörðun. 
Eins og með alla nýsköpun þá tekur 
þetta sinn tíma en mér finnst eins og 
það sé að koma ágætis skilningur á 
mikilvægi greinarinnar,“ segir Lilja. 
Augljóst er að umræðuefnið er henni 
mikið hjartans mál. „Ég bind miklar 
vonir við það.“

Öskruðu í svörtum ruslapokum
Félag kvenna í kvikmyndum og 
sjónvarpi á Íslandi, WIFT, hefur 
gagnrýnt kvikmyndastefnuna fyrir 
að taka ekki á kynjahalla í greininni. 
„Ég tel að það sé mikilvægt að hafa 
skýra stefnu hvað varðar kynjahlut-
fall og hvernig við ætlum að tryggja 
að halli ekki á hvorugt kynið,“ segir 
Lilja.

Huga þurfi að grunninum. „Ég hef 
hugsað mikið um af hverju þetta 
stafar og hvernig má bæta stöðuna. 
Hvort þetta stafi af uppeldislegum 
áhrifum. Hvort ungar stelpur séu 
ragari við að vaða út í óvissuna og 
velji frekar öruggari leiðir. Það er 
á hreinu að við verðum á öllum 
stigum að gæta að því að jafnvægis 
sé gætt,“ segir hún. „Maður lifandi 
hvað kvikmyndir væru einsleitar ef 
aðeins karlmenn kæmu að þeim.“

Sjálf var hún umkringd miklum 
kvenfyrirmyndum, allt frá Vigdísi 
Finnbogadóttur til kvikmynda-
gerðarkvenna á borð við Kristínu 
Jóhannesdóttur. „Fyrsta verkefnið 
sem ég vann að þrettán ára var leik-
stýrt af konu og enn yngri hlust-
aði ég á Grýlurnar. Við systurnar 
klæddum okkur í svarta ruslapoka 
og fórum niður í Fossvogsdal til að 
öskra.“

Börnin öll í kvikmyndagerð
Íslendingar fara mikið í bíó þegar 
miðað er við aðrar þjóðir. Aðsókn 
á íslenskar kvikmyndir er þó mjög 
misjöfn eins og á aðrar myndir. 
„Íslendingar eru mjög gagnrýnir 
á íslenskt efni. Strax og þetta er í 
útlöndum þá fyrirgefur þú miklu 
meira, hér þekkja allir til alls. Fólk 
sér strax þegar pólitíkin er ekki 
nákvæmlega eins og í raunveru-
leikanum, sama á við um nánast 
allt annað. Bíddu nú við, hann var 
að keyra í Garðabæ, beygði og var 
kominn í Grafarvog. Eitthvað sem 
skiptir engu máli og enginn myndi 
taka eftir í erlendum þætti eða kvik-
mynd,“ segir Lilja. „Ef við værum 

Lilja tók á móti 
Interfilm verð-
launum fyrir 
kvikmyndina 
Bergmál í fyrra, 
myndin var 
í leikstjórn 
Rúnars Rúnars-
sonar.  

Lilja á frumsýningu Arctic á Cannes-kvikmyndahátíðinni árið 2018 ásamt 
Mads Mikkelsen, Rögnu Fossberg og Margréti Einars. MYND/AÐSEND

ÞAÐ ER AUGLJÓST AÐ VIÐ 
ÞURFUM MEIRA EFNI Á 
ÍSLENSKU FYRIR BÖRNIN 
OKKAR OG ÞETTA Á AÐ 
SKIPTA OKKUR MÁLI.

ÍSLENDINGAR ERU MJÖG 
GAGNRÝNIR Á ÍSLENSKT 
EFNI. STRAX OG ÞETTA ER Í
ÚTLÖNDUM ÞÁ FYRIR-
GEFUR ÞÚ MIKLU MEIRA,
HÉR ÞEKKJA ALLIR 
TIL ALLS.

bara að gera eitthvað raunverulegt 
þá væri ekkert gaman að horfa á 
þetta. Kvikmyndir eru annar veru-
leiki til að gleyma sér í.“

Sjálf horfir hún mikið á kvik-
myndir. „Ég er alæta. Mér þykir 
sérstaklega gaman að horfa á mjög 
listrænar myndir.“ Henni verður 
litið á stórt plakat af Stjörnustríði 
sem prýðir vegginn á skrifstofunni 
hennar. „Eins og ég sagði þá er ég 
alæta,“ segir hún og brosir. „Það eru 
kannski síst amerískar blóðslettu 
hryllingsmyndir.“

Sýn hennar er mögulega dálítið 
önnur en venjulegra áhorfenda. 
„Þegar ég horfi á mjög gott efni þá 
fer ég að spá í persónusköpuninni og 
handritinu. Ég hef samt oftast slökkt 
á framleiðandanum í mér og nýt þess 
sem ég er að horfa á.“

Sjálf er hún að prófa sig áfram í 
golfi, en lítill tími gefst til þess. „Ég 
hef verið í hálfgerðum stelpuvill-
inga-golfklúbbi í tíu ár en einhvern 
veginn virðist þessi forgjöf ekki taka 
miklum breytingum.“

Þótt hún horfi mikið á kvikmynd-
ir þá er Lilja ekki með kvikmyndasal 
heima hjá sér. „Í mörg ár átti ég ekki 
sjónvarp,“ segir hún og hlær. „Ég 
lagði áherslu á að við töluðum saman 
inni á heimilinu í stað þess að horfa 
á sjónvarpið.“

Lilja á þrjú börn með eiginmanni 
sínum, Erlendi Blöndahl Cassata, 
sem starfar einnig sem framleiðandi. 
Þau eru 17, 11 og 9 ára. Ekki er úti-
lokað að þriðja kynslóð kvikmynda-
gerðarmanna sé á leiðinni. „Þau eru 
öll kvikmyndagerðarmenn. Þau gera 
endalaust af myndböndum í hinum 
ýmsu forritum og eru að tjá sjálf sig, 
yngri kynslóðin er miklu f linkari 
en við í því. Þau eru nánast daglega 
að gera litlar örsögur. Ég held að 
almennt sé Ísland að ala upp mikla 
snillinga.“
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GRÍPTU TÆKIFÆRIÐ 
OG TRYGGÐU ÞÉR NISSAN LEAF  

Á VERÐI SEM Á SÉR ENGAN SAMANBURÐ

FORD  F350 TREMOR

FORD F350 LARIAT 
ULTIMATE SPORT FX4 

VERÐ ÁN VSK: 10.750.000 KR.

FORD F350 LARIAT ULTIMATE 
SPORT FX4 TREMOR OFF ROAD 

VERÐ ÁN VSK: 11.250.000 KR.

• SYNTHETIC LEÐURÁKLÆÐI
• HITI Í STÝRI, FRAM- OG AFTURSÆTUM
• LYKILLAUST AÐGENGI OG RÆSING
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ 360° MYNDAVÉL
• 17” ÁLFELGUR
• INTELLIGENT CRUISE CONTROL HRAÐASTILLIR

• SJÁLFVIRK MIÐSTÖÐ MEÐ LOFTKÆLINGU
• 6 LOFTPÚÐAR
• ISOFIX FESTINGAR FYRIR BARNABÍLSTÓL
• BLINDHORNSVIÐVÖRUN
• BLUETOOTH TIL AÐ STREYMA TÓNLIST OG SÍMA
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AUKAHLUTIR INNIFALDIR M.A.

100 BÍLAR EHF • STEKKJARBAKKA 4 • 109 REYKJAVÍK • S. 517 9999 
WWW.100BILAR.IS • 100BILAR@100BILAR.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-15

100 BÍLAR EHF • STEKKJARBAKKA 4 • 109 REYKJAVÍK • S. 517 9999 
WWW.100BILAR.IS • 100BILAR@100BILAR.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-15
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NÝR NISSAN LEAF - OKKAR VERÐ 3.890.000 KR. HLAÐINN AUKABÚNAÐI
NÚ FYLGJA MEÐ GÆÐA VETRARDEKK, COOPER WM SA2+, AÐ VERÐMÆTI 95.960 KR.



Mér f innst ráð-
herra hugrakk-
ur að takast á 
við þetta því 
það er mjög 
erfitt að styrkja 

barnaverndarkerfi almennt. Það 
þarf að taka tillit til margra geira 
og þjónustu sem er veitt víða í 
kerfinu. Það þarf að taka tillit til 
ábyrgðar ráðherra en einnig heil-
brigðis- og  menntay f ir valda, 
réttarvörslukerfisins og félags-
lega kerfisins almennt. Og ekki 
má gleyma fjármálaráðuneyti og 
sveitarfélögum. Það er svo mikil-
vægt að gleyma engum svo hægt 
sé að byggja upp kerfi sem styrkir 
og nærir börn sem eru að alast 
upp,“ segir Najat Maalla M’jid, 
sérstakur sendifulltrúi aðalritara 
Sameinuðu þjóðanna, um of beldi 
gegn börnum.

Á mánudaginn kynnti félags- 
og barnamálaráðherra umfangs-
miklar breytingar á barnavernd. 
Breytingarnar er að finna í nokkr-
um frumvörpum sem öll eiga eftir 
að fara í umræðu á þinginu. Ráð-
herra sagði fyrr í vikunni að barnið 
væri þungamiðja frumvarpsins og 
vill með breytingunum koma í veg 
fyrir að börn upplifi áföll.

Fjölmargir aðilar hafa komið 
að gerð frumvarpanna og meðal 
þeirra er Najat. Hún er frá Marokkó 
og er barnalæknir með meistara-
gráðu í mannréttindum og hefur 
um árabil barist fyrir bættum 
réttindum barna. Najat segir 
breytingar ráðherra taka vel tillit 
til réttinda barnsins og að þær séu 
í góðu samræmi við Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna.

Börnin hafa sínar eigin lausnir
Hún segir að það sem hún kunni 
hvað mest að meta við ferlið við 
gerð frumvarpanna sé að það hafi 
verið þátttökuferli og hafi ekki haf-
ist að ofan, heldur að neðan og að 
börn og ungmenni hafi sjálf fengið 
að segja sína skoðun.

„Það er svo mikilvægt því þau 
eru sérfræðingarnir og vita hvað er 
í gangi. Þau hafa sitt eigið sjónar-
mið og sínar eigin lausnir. Að mínu 
mati var þetta eitt mikilvægasta 
skrefið í ferlinu,“ segir Najat.

Hún segir að það hafi einnig 
verið mjög mikilvægt að fá allar 
stofnanir og öll stig þjónustunnar 
til að vinna saman og setja þannig 
barnið og fjölskyldu þess í miðjuna 
og tekur sem dæmi mikilvægi þess 
að sett verði á stofn Barna- og fjöl-
skyldustofa í Barnaverndarstofu. 
Eitt af verkefnum þessarar nýju 
stofu verður að safna gögnum um 
börn sem verða birt á Mælaborði 
sem verður líklega öllum aðgengi-
legt.

„Það er svo mikilvægt að hafa 
góð gögn. Ekki bara til að vita 
fjölda heldur til að geta náð til við-
kvæmustu barnanna. Barnanna 
sem oftast eru ósýnileg og er erfitt 
að ná til. Það er svo mikilvægt að 
geta metið hvort þjónustan nær 
líka til þeirra. Þannig getum við 
tryggt að þjónustan sem er veitt sé 
raunverulega að hafa áhrif á stöðu 
barna,“ segir Najat.

50 börnum bjargað frá því að 
geta ekki unnið úr áföllum
Í fyrsta sinn á Íslandi var við gerð 
frumvarpanna framkvæmt mat á 
fjárhagslegum ávinningi breyting-
anna í þágu barna. Matið er byggt 
á bandarísku mati, ACE könnun-
inni, og metur áhrif áfalla á far-
sæld barna. Þar kemur fram að um 
2.500 börn upplifa í það minnsta 
eitt áfall á hverju ári og um eitt 
þúsund börn f leiri áföll. Gera má 
ráð fyrir því að um 350 þeirra geti 
ekki unnið sjálf úr áföllunum og 
með breytingunum verði hægt að 
fækka þeim hópi í 300.

Najat segir þetta eitt af því mikil-
vægasta sem gert var við gerð frum-
varpanna.

„ Það verðu r f já rhag sleg u r 
ávinningur en það sem er mikil-
vægast er að breytingarnar eru í 
samræmi við bæði Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna og Heims-
markmiðin. Því ég vil minna á að 
við settum okkur markmið um að 
enda allt of beldi gegn börnum fyrir 
árið 2030. Árið sannarlega nálgast,“ 
segir Najat.

Hvar erum við stödd í þeirri veg
ferð? Kemur bakslag eftir kóróna
veiruna?

„Ég skal vera mjög hreinskilin 
með þetta. Jafnvel fyrir heims-
faraldurinn vorum við langt frá 
því að ná markmiðum okkar. Víða 
um heim eru áætlanir, verkefni og 
margt í gangi sem átti að styðja 

við þetta markmið en á sama tíma 
sérðu víða að áætlanir eru ekki 
innleiddar eða fjármagnaðar. Það 
eru engir mælikvarðar til að fylgja. 
Þannig sérðu frábæra lagasetningu 
á pappír sem ekki er innleidd,“ 
segir Najat.

Hún telur að kórónaveirufar-
aldurinn hafi aukið við þessar 
áskoranir og að bæði ójöfnuður 
og félagsleg einangrun hafi aukist 
í faraldrinum. Það hafi mikil áhrif 
á þróun lífskjara almennt en einn-
ig sérstaklega á börn og konur 
og viðkvæmustu hópana. Því sé 
mikilvægt að tryggja rétt barna til 
menntunar, heilbrigðisþjónustu og 
geðheilbrigðis og að litið sé á það 
sem fjárfestingu.

Skömm að því að komast á 
borð barnaverndar
Á Íslandi hefur ávallt fylgt því 
ákveðin skömm að komast á borð 
barnaverndar. Spurð hvernig eigi að 
breyta því segir Najat að slík viðhorf 
á Íslandi séu alls ekki einsdæmi en 
telur að það sé hægt að breyta þeim 
viðhorfum.

„Ég held að það sé hægt að breyta 
því, þessari skömm og þessari 
upplifun á barnavernd. Í mörgum 
löndum, líka mörgum efnaðri Evr-
ópulöndunum, upplifir fólk félags-
málayfirvöld þannig að þau ætli 
að koma að taka börnin og að þar 
sé verið að dæma mann. En þess 
vegna held ég að það sé mikilvægt 
að blanda saman stuðningi við 
barnið, stuðningi við foreldra, for-
eldraráðgjöf og félagsþjónustu. 
Aðalmarkmiðið er að styrkja for-
eldra og samfélagið,“ segir Najat.

Hún segir að það sé einnig mjög 
mikilvægt að vekja athygli á þeim 
breytingum sem eiga sér stað hverju 

sinni og hvernig þær hafa áhrif.
„Það er mikilvægt að fjölskyldur 

og samfélagið sjái hvernig þetta 
hefur áhrif á líf þeirra, líf barnanna 
þeirra og hvernig það styrkir þau. 
En til þess að það sé hægt að gera 
þetta þarf líka að styðja betur 
við félagsráðgjafa sem starfa í 
framvarða línu og útskýra að þeir 
eru ekki að dæma. Það þarf að segja 
fólki að það sé ekki slæmir foreldrar 
og tryggja að fólk skilji að barna-
vernd snýst líka um fjölskylduna og 
samfélagið allt í heild,“ segir Najat.

Félagsráðgjafar þurfi aukinn 
stuðning og viðurkenningu
Najat segir að há starfsmanna-
velta félagsráðgjafa og starfsfólks 
almennt í barnavernd sé mikið 
vandamál alþjóðlega. Spurð hvort 
hún telji að breytingar Ásmundar 
Einars taki á því segir hún að vanda-
málið sé að félagsráðgjafar séu ekki 
metnir að verðleikum og að það 
þurfi að viðurkenna starfsgreinina.

„Þetta er starfsgrein, en þetta er 
líka köllun. Það þarf að styrkja þau 
og það má ekki gleyma streitunni 
sem fylgir starfinu. Oft þurfa þau 
að taka ákvarðanir án nokkurs 
stuðnings og á miklum hraða. Það 
þarf að finna leiðir til hjálpa þeim 
að minnka streitu og fara frá einu 
í annað. En það má heldur ekki 
gleyma því að þegar það er búið að 
mynda tengsl við fjölskyldu þá er 
mikilvægt að viðhalda þeim. Ef þú 
rýfur tengslin getur komið brestur í 
þjónustuna og það er ekki gott. Bati 
og endurhæfing þurfa tíma og það 
tekur tíma að byggja upp traust og 
sterkt samband. Við þurfum að taka 
það til greina við þetta starf,“ segir 
Najat.

Hún segir að hún hafi fagnað 
því að í tillögu Ásmundar sé gert 
ráð fyrir að félagsráðgjöfum verði 
fjölgað.

„Þau eru fyrstu hliðverðir [e. gate-
keeper] í kerfinu og ef við bregð-
umst börnunum strax í fyrsta skrefi 
er erfitt að mynda gott samband,“ 
segir Najat.

Hún segir að sér lítist mjög vel á 
breytingatillögur ráðherra og von-
ast til að þær verði samþykktar.

„Ég elska að það sé talað um far-
sæld og fjárfestingu í börnum. En 
ekki bara í börnum, heldur fyrir 
allt landið, hagvöxt og þróun lífs-
kjara. Þetta er mjög mikilvægt og 
ég vona að þetta verði samþykkt,“ 
segir Najat að lokum.

ÞAÐ ER SVO MIKILVÆGT 
AÐ HAFA GÓÐ GÖGN. EKKI 
BARA TIL AÐ VITA FJÖLDA 
HELDUR TIL AÐ GETA 
NÁÐ TIL VIÐKVÆMUSTU 
BARNANNA.

ÞAÐ ÞARF AÐ SEGJA FÓLKI 
AÐ ÞAÐ SÉ EKKI SLÆMIR 
FORELDRAR.

Börnin eru 
sérfræðingarnir

Sérstakur sendifulltrúi SÞ vonast til þess að breytingar félags- og 
barnamálaráðherra á barnaverndarkerfinu verði samþykktar. Hún 

segir ferlið til fyrirmyndar og gott að börn fengu að segja sína 
skoðun. Hún segir mikilvægt að ná til viðkvæmra hópa.

Najat Maalla M’jid, sérlegur sendifulltrúi aðalritara Sameinuðu þjóðanna um ofbeldi gegn börnum. MYND/AÐSEND

Lovísa  
Arnardóttir
lovisaa@frettabladid.is
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Afar vönduð og áhrifarík bók  
eftir Gunnar Þór Bjarnason um 
mannskæðustu farsótt sögunnar 
sem lagði hundruð Íslendinga að 
velli á örfáum vikum.

Að hvaða leyti var spænska veikin 
sambærileg við veirufaraldurinn  
sem gengur nú yfir heimsbyggðina? 

20162016

SAGAN  
LIFNAR VIÐ 

„Geysifróðlegt rit og oft magnað yfirlit ... 
frásögnin er einkar aðgengileg og textinn 
mjög lipur ... sannarlega mikill fengur að 
bókinni.“
ILLUGI JÖKULSSON / STUNDIN  

„... mikilvægt og afburðavel unnið verk sem á 
erindi við alla ... sérstaklega nú þegar barátta 
okkar gegn COVID-19 stendur sem hæst og 
umræður um sóttvarnir eru í algleymingi.“
LENA RÓS ÁSMUNDSDÓTTIR /  LÆKNABLAÐIÐ

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |   Opið 10–19 alla daga fram að jólum  |  www.forlagid.is    
 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA



Verkefnaleysið í COVID- 
19 varð til þess að ég setti 
undir mig hausinn og bjó 
til þessa bók. Gef hana út 
á sjötugasta árinu mínu í 
tilefni þess að hafa flogið 

um Ísland í 50 ár og myndað byggðir og 
stórkostlega náttúru landsins.“ Þetta 
segir Björn Rúriksson, ljósmyndari og 
leiðsögumaður, um nýju bókina sína 
Flogið aftur í tímann, sem var að koma 
úr prentun. Þar bregður hann meðal 
annars upp loftmyndum frá ólíkum 
tímum af sömu svæðunum. „Um hálf 
bókin er með samanburðarmyndum,“ 
segir hann og tekur fram að hún fjalli 
um Suðvesturhornið og Suðurland. Þá 
séu hinir partar landsins allir eftir. „Ég 
á ekkert síðra efni þaðan, frá því fyrir 
1980 til dagsins í dag. Alls staðar hefur 
orðið breyting í sambandi við gróður-
far. Staðir sem voru naktir fyrir fimmtíu 
árum eru nú skógi vafðir, það sést í nýju 
bókinni líka.“

Áður hefur Björn gefið út milli tíu og 
tuttugu bækur og kveðst eiga drjúga 
hálfa milljón mynda í sínu safni. „Ég 
hef ferðast mikið um landið, byrjaði 
sem fararstjóri hjá Guðmundi Jónas-
syni 1973 og var leiðsögumaður með 
honum og f leirum. Svo hef ég unnið 
sjálfstætt, meðal annars sem fararstjóri 
bandarískra jarðfræðistúdenta í ein 
20 ár, lærði jarðfræði á sínum tíma og 
langaði að miðla hinum stórkostlegu 
fyrirbærum íslenskrar náttúru. Tók 
margar myndir úr lofti og þær komu 
mér um allan heim, því út á þær varð 
ég eftirsóttur fyrirlesari í bandarískum 
háskólum.“

Björn kveðst hafa lært f lug um 1970 
og árið 1987 hafi hann keypt tveggja 
hreyf la, hávængja vél, sérstaklega 
hannaða fyrir myndatökumenn. Eftir 
það hafi hann f logið með tökumenn 
frá BBC og mörgum öðrum sjónvarps-
stöðvum. Gegnum það hafi hann meðal 
annars kynnst hinum einstaka David 
Attenborough. „Einu sinni kom beiðni 
frá yfirmönnum NASA sem voru að leita 
að loftmyndum og hafði verið bent á 
mig. Þeir notuðu myndir frá mér til að 
gera samanburðarkannanir á landslagi 
jarðarinnar og Mars, þannig að það er 
eitt og annað sem ég hef komist í kynni 
við.“ gun@frettabladid.is

Sami staður – önnur stund
Flogið aftur í tímann er titill bókar eftir Björn Rúriksson, ljósmyndara og leiðsögu-
mann. Þar sýna loftmyndir þær breytingar sem víða hafa orðið á síðustu 40 árum.

Hér er ljósmyndarinn og leiðsögumaðurinn Björn Rúriksson í essinu sínu í siglingu á Jökulsárlóni. MYND/SIRLPAN RAKSA                   

Af bls. 34. Miklabraut að sumri um 1980. Gerði og Háaleiti vinstra megin en Vogar 
og Skeifan hægra megin. MYND/BJÖRN RÚRIKSSON

Séð yfir sama svæði 2020 og á mynd á bls. 34. MYND/BJÖRN RÚRIKSSON

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
bróðir, mágur og afi,

Viðar Norðfjörð 
Guðbjartsson

lést á líknardeildinni  
                í Kópavogi 22. nóvember.  

Útförin fer fram frá Fíladelfíu, mánudaginn  
7. desember kl. 11 með nánustu ættingjum. 

Útförinni verður streymt á promynd.is/vidar

Fanný Norðfjörð Viðarsdóttir Konráð Ragnar Sveinsson
Adam Norðfjörð Viðarsson Ásdís Ragna Óskarsdóttir
Simon Norðfjörð Viðarsson Margrét Dís Yeoman
Þorleifur Guðbjartsson
Bjarni Geir Guðbjartsson Kristín Ósk Gestsdóttir
Elín Guðbjartsdóttir Marten Ingi Lövdahl
Guðbjartur Guðbjartsson Kazi Pátá
Signý Guðbjartsdóttir Sigurður Örn Reynisson
Elísabet Röfn Konráðsdóttir

Elskuleg móðir mín,  
tengdamamma og amma, 

Arnheiður Símonardóttir 

lést 27. nóvember síðastliðinn.  
Útförin mun fara fram í Växjö í Svíþjóð 
þar sem hún var búsett síðustu árin.

Linda Abrahamsson Gunnar Abrahamsson
Nicklas Abrahamsson
Patrik Leifsson
Andreas Leifsson
Sólveig, Anna Kristín, Ásgerður og Björk Jónasdætur

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
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TÍMAMÓT

mailto:gun@frettabladid.is


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,

Lóa Guðjónsdóttir 
myndlistarmaður, 

Aflagranda 40, Reykjavík,
 lést þriðjudaginn 1. desember á Seltjörn 

hjúkrunarheimili. Útförin fer fram frá 
Dómkirkjunni, föstudaginn 11. desember kl. 13.00. 

Vegna aðstæðna verður einungis nánasta fjölskylda 
viðstödd. Streymt verður frá útförinni á slóðinni  

streyma.is/utfor. Aðstandendur vilja þakka starfsfólki á 
Seltjörn fyrir einstaka umhyggju og alúð.

Guðmundur Pétur Davíðsson Kristjana Ólafsdóttir
Guðjón Ómar Davíðsson Sigurlín Baldursdóttir
Kristín Davíðsdóttir Ólafur Jón Kristjánsson
Úlfar Þór Davíðsson Þórdís Hermannsdóttir

 barnabörn og barnabarnabörn.

Ingi Páll Karlsson
sjómaður og eftirlitsaðili 

björgunarbúnaðar, 
lengst af að Boðaslóð 11, 

Vestmannaeyjum,
lést að hjúkrunarheimilinu  

Skjóli, 15. nóvember sl. 
Útför hefur þegar farið fram.  

Sérstakar þakkir til einstaks starfsfólks 5. hæðar að Skjóli, 
umhyggja ykkar og alúð er engri lík.

Svana Aníta Mountford
Valgerður Helga Ingadóttir

Hafliði Ingason
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Steingerður Þorsteinsdóttir 
frá Vatnsleysu,

andaðist 28. nóvember.  
Útförin fer fram föstudaginn  

11. desember kl. 13.00.  
Streymt verður frá útförinni á youtube.com/channel/

UCLoNRDNgtA4a6tgIEywDCGw/videos

Sigríður Guðnadóttir Sigurður Ósmann Jónsson
Þorsteinn Guðnason Brynhildur Ásgeirsdóttir
 Bryndís Gunnarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Olga Hafberg

lést í faðmi fjölskyldunnar á 
hjúkrunarheimilinu Sóltúni í Reykjavík, 

þriðjudaginn 1. desember sl.  
Útförin fer fram frá Garðakirkju 

þriðjudaginn 8. desember, klukkan 13.00. Vegna 
aðstæðna verður einungis nánasta fjölskylda viðstödd, 
en athöfninni verður streymt á slóðinni: sonik.is/olga. 

Aðstandendur vilja þakka starfsfólki hjúkrunarheimilisins 
Sóltúns fyrir einstaka umhyggju og alúð.

Olga Guðrún Snorradóttir Rúnar Ástvaldsson
Engilbert Ó. H. Snorrason Sigrún Tómasdóttir
Jón H. B. Snorrason Þóra Björnsdóttir
Hlynur Hafberg Snorrason Alma Björk Sigurðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn. 

Jón Sigurður Eiríksson
Drangeyjarjarl,

lést þann 24. nóvember.  
Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju 

kl. 13.00, þriðjudaginn 8. desember, að 
viðstöddum nánustu aðstandendum. 

Streymt verður frá athöfninni á:  
youtube/2kfc2cdSf_o og á fésbókarsíðu 

Sauðárkrókskirkju. Sérstakar þakkir fær 
heilbrigðisstarfsfólk HSN á Sauðárkróki fyrir einstaka 

umönnun og hlýju.

Eiríkur Jónsson
Sigurjón Jónsson

Viggó Jónsson
Sigmundur Jónsson

Alda Jónsdóttir
Sigfús Agnar Jónsson

Björn Sigurður Jónsson
Ásta Birna Jónsdóttir

Brynjólfur Þór Jónsson
Jón Kolbeinn Jónsson

og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Katrín Guðrún Ólafsdóttir 

lést á Dvalarheimilinu Höfða  
Akranesi, 2. desember.  

Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju 
föstudaginn 11. desember kl. 13.  

Í ljósi aðstæðna verða aðeins nánustu ættingjar 
viðstaddir athöfnina. Athöfninni verður streymt frá vef 

Akraneskirkju, akraneskirkja.is. Aðstandendur vilja þakka 
starfsfólki Höfða fyrir einstaka umhyggju og alúð.

Valgerður Ó. Bragadóttir Guðjón Heimir Sigurðsson
Hólmfríður M. Bragadóttir Páll Ingvarsson
Helgi Bragason
Víðir Bragason Sigrún Halldórsdóttir
Guðrún Bragadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Alda Vilhjálmsdóttir
saumakona og verkstjóri, 
Bárustíg 1, Sauðárkróki,

lést á Dvalarheimili aldraðra á 
Sauðárkróki, mánudaginn 30. nóvember 

2020. Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju föstudaginn 
11. desember, kl. 14.00 að viðstöddum nánustu 

ættingjum. Streymt verður frá útförinni á facebook.com/
saudarkrokskirkja. Blóm og kransar eru vinsamlegast 

afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Minningarsjóð Sigurlaugar Gunnarsdóttur frá Ási.

Vilhjálmur Egilsson  Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir
Ásta Egilsdóttir Lárus Sighvatsson
Bjarni Egilsson Elín Petra Guðbrandsdóttir
Árni Egilsson Þórdís Sif Þórisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi, 
Friðbjörn Kristján  

Benedikt Bjarnason 
Vallarbraut 11,  

Akranesi ,
 lést á heimili sínu miðvikudaginn  

25. nóvember. Útför hans fer fram frá Akraneskirkju, 
þriðjudaginn 8. desember klukkan 13.00.  

Vegna aðstæðna, verða aðeins nánasta fjölskylda og vinir 
viðstödd útförina. Hægt verður að nálgast streymi  

á vef Akraneskirkju, akraneskirkja.is

Sigríður Beinteinsdóttir
Benedikt Friðbjörnsson Rannveig Þórisdóttir

Guðbjörg Friðbjörnsdóttir
Hrafnhildur, Bjarni Þór og Eyrún Björg

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Gunnhildur Júlía Júlíusdóttir
Vesturgötu 43, Akranesi,

 lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á 
Akranesi föstudaginn 27. nóvember. 

Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju 
fimmtudaginn 10. desember kl. 13.  Vegna aðstæðna í 

þjóðfélaginu munu einungis nánustu aðstandendur verða 
viðstaddir. Útförinni verður streymt frá vef Akraneskirkju 

www.akraneskirkja.is

 Smári Hannesson
Ásdís Elín Smáradóttir     Birgir Örn Hansen

Gunnhildur Priyani Hansen

Yndislega, ástkæra eiginkona mín, 
móðir okkar, tengdamóðir,  

amma og langamma,
Ingibjörg Jóna Gilsdóttir

Sléttuvegi 21, 
Reykjavík,

           lést á Landakoti 30. nóvember.  
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn 

8. desember kl. 15. Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu 
verður aðeins nánasta fjölskylda viðstödd útförina. 

Aðstandendur vilja þakka starfsfólki Landakots og öðru 
heilbrigðisstarfsfólki fyrir góða umönnun. Hægt er að 

nálgast streymi á youtu.be/Ns8eeQq7548

Finnur Valdimarsson
Rannveig Finnsdóttir Kristján Þormar Gíslason
Fjóla Finnsdóttir Sigurjón Sveinn Rannversson
Áslaug Finnsdóttir Jónas Guðjónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Guðrún Dagbjartsdóttir 
(Sidda)

lést á líknardeild Landspítalans 
Kópavogi, sunnudaginn 29. nóvember. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 

fimmtudaginn 10. desember klukkan 13, að viðstöddum 
nánustu ættingjum. Athöfninni verður streymt á slóðinni 

www.mbl.is/andlat

Halldór Jónatansson
Dagný Halldórsdóttir Finnur Sveinbjörnsson
Rósa Halldórsdóttir Vilhjálmur S. Þorvaldsson
Jórunn Halldórsdóttir
Steinunn Halldórsdóttir Raj K. Bonifacius

ömmu- og langömmubörn.

Við viljum kynna ramm
íslenskar jólahefðir fyrir 
nýjum kynslóðum og gefa 
þeim kost á að fylgjast með 
komu hyskisins úr fjöll

unum hingað á Þjóðminjasafnið. Það 
verður að vera smá spenna!“ segir Mar
grét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður. 
„Fyrst á ferðinni verða Grýla og Leppa
lúði á morgun, 6. desember, klukkan 14 
og Ragnheiður Gröndal ætlar að flytja 
nokkur lög meðan við bíðum eftir þeim. 
Vegna fjöldatakmarkana verður við
burðinum eingöngu streymt gegnum 
YouTuberás safnsins.“

Jólasveinarnir koma svo einn af öðrum 
þegar nær dregur jólum og Margrét 
kveðst fara eftir reglum um gestafjölda. 
„Fáein börn geta tekið á móti sveinun
um á hverjum degi en heimsóknunum 
verður streymt líka þannig að hægt er 
að fylgjast með þeim um allt land og ég 
vona að leikskólar og skólar nýti sér það. 
Þá verður aðgengi allra jafn.“ Margrét 

hvetur fjölskyldur til að heimsækja jóla
legt Þjóðminjasafnið, því sé skipt niður 
í sóttvarnahólf og auðvelt að dreifa sér. 
„Jólakötturinn slapp inn og hefur falið 
sig á nokkrum stöðum innan um muni 

safnsins, það væri voða gott að fá hjálp 
til að finna hann!“ segir Margrét og tekur 
fram að börn fái frítt inn, fullorðnir greiði 
2.000 krónur fyrir sinn miða sem gildi í 
ár. gun@frettabladid.is

Verður að vera smá spenna
Grýla og Leppalúði koma jafnan við á Þjóðminjasafninu áður en synirnir tínast til 
byggða. Á morgun mun Ragnheiður Gröndal fagna þeim með söng í beinu streymi kl. 14.

Margrét segir auðvelt að viðhafa sóttvarnir í safninu dags daglega.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Spilamennska á netmótum hefur  verið 
vinsæl hjá „spilaþyrstum” bridge áhuga-
mönnum, vegna fjöldatakmarkana í farald-
ursástandinu, enda ekki leyft um þessar 
mundir að stórir hópar fólks komi saman. 
Árlegt jólamót Bridgefélags Hafnarfjarðar (á 
milli jóla og nýárs) hefur verið mjög vinsælt. 
Vegna þessa ástands, er stefnan sett á að 
halda mótið á Realbridge netspilakerfinu. 
Bridgefélag Hafnarfjarðar og Reginn fast-
eignafélag ætla að halda mótið 28. desember 
(mánudagur) og hefja mótið klukkan 17.00. 
Spiluð verða 44 spil eftir Monrad-kerfi (spil-
arar með svipað skor spila saman). Alls munu 

70% aðgöngugjalda fara í verðlaun. Fyrsta 
sætið fær 40%. Skráning í þetta vinsæla mót 
er á bridge.is eða hjá Sigurjóni í síma 6699781 
(2.000 krónur) og þarf að greiðast fyrir 
27. desember. Skylda verður að vera með 
myndavél og hljóð allan tímann. Spil dagsins 
er frá sveitakeppninni á Madeira þar sem 
hálf íslenska sveitin náði að enda í öðru sæti. 
Síðasta umferðin í sveitakeppninni, fyrir eitt 
borðið, var sýnd á BBO (Bridge Base Online) 
þegar sveit Don Julio (íslenska sveitin) átti 
við sveit Sushi. Sá leikur fór 25-11 fyrir Don 
Julio. Stór hluti þess sigurs kom í þessu spili. 
Norður var gjafari og allir á hættu:

Sænska stúlkan, Sanna Clementsson, 
spilaði í sveit Don Julio síðustu leik-
ina og þegar hún spilaði við Finnann 
Kauko Koistinen í NS í þessu spili end-
uðu sagnir í þremum gröndum hjá 
Koistinen í suður. Spaðaás var útspilið 
og ekki vandamál að standa spilið. 
Á borðinu þar sem Sveinn Rúnar og 
Magnús Eiður sátu AV, létu þeir sagnir 
andstæðinganna ekki í friði. Norður 
opnaði á einu laufi, suður sagði eitt 
grand og Magnús í vestur doblaði. 
Norður stökk í þrjú lauf, Sveinn Rúnar 
í austur doblaði og suður sagði fjögur 
lauf. Sagnir enduðu í fimm laufum og 
vörnin gerði engin mistök og fékk þrjá 
slagi. Útspil Sveins Rúnars var tígul-
drottning. Það var 12 impa gróði.

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
62
ÁK43
7
ÁD7543

Suður
K75
G95
K42
K1092

Austur
10984
D10
DG963
G8

Vestur
ÁDG3
8762
Á1085
6

JÓLAMÓT

Svartur á leik

Halvorsen átti leik De Lange árið 
1976. 

1...Dxe1! 2. Dxe1 Hxc1 3. Rd1 
Hxb1 0-1.  Á morgun fer fram á 
netinu eitt mótið í Skólanetskák-
móti Íslands. Öllum á grunnskóla-
aldri er velkomið að taka þátt! 
Nánar á skak.is. Undankeppni Frið-
riksmóts Landsbankans fer fram á 
miðvikudaginn. Allir velkomnir!

www.skak.is:  Nýjustu skák-
fréttir            
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VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í lituðu reitunum birtist 
hljóðfæri. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 10. desember næst-
komandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „5. desember“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Bálviðri, 
eftir Kiran Millwood Harg-
rave, frá Forlaginu. Vinnings-
hafi síðustu viku var Linda 
Leifsdóttir, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
M O R G U N M A T U R

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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LÁRÉTT 
1 Gagnrýnendur segja Hag-

virki Megasar tæra snilld 
(12)

10 Óbreytt klukkutala fyrir 
ráðsnjöll börn (9)

12 Fyrirheit um gæfu fela í 
sér gagnkvæma skuld-
bindingu (10)

13 Bætum mannauð með 
andlega skyldum (11)

14 Ofsadrukkin og eftir því 
andstyggileg (10)

15 Dönsku eikurnar eru víst 
bara runnar og heita 
garðakergi (9)

16 Dan getur alltaf kyns þótt 
hann ruglist á öðru (8)

17 Drottning veður eld og 
illviðri (12)

19 Klár kann á kláraða 
koppana (8)

23 Fylla lærið fyrir upp-
töku næringarefnanna 
(9)

25 Hér er angan engu lík/
auðug rósin mun af 
henni (6)

27 Svona úrvalsfita er það 
sem mjóir þurfa (5)

28 Skapa hljóð til listsköp-
unar (8)

30 Kvarða pláss fyrir sjötta 
tón (6)

31 Látin hafa mátt á við 
morðingja (8)

32 Þessi keppni snýst um 
hálft hundrað fornra 
skipa (6)

33 Geymi sæbjúga í sjópoka 
(8)

34 Þú reifst í þig rýr dýr, eins 
og hver annar ljúf lingur 
(8)

38 Hví deilið þið um sundruð 
smetti? (6)

39 Hvað er að dufli við mið? 
(8)

40 Ævi og ævilok – þetta 
skilur þar á milli (6)

41 Hluti holds fer vel í munni 
(8)

42 Gjóturnar geyma fisk og 
grænan jólapinna (8)

43 Hér er aldeilis unnið í 
óhróðrinum (6)

44 Af stuttu fólki með lungu 
í lagi (8)

LÓÐRÉTT 
1 Myndi hoppa til og frá 

hefði ég til þess tengi (11)
2 Þættirnir í þættinum voru 

góðir fyrir utan höggin 
(9)

3 Eru svona kjaftakerlingar 
góðir málsvarar? (9)

4 Skífa skers er skondinn 
sveppur (9)

5 Náum þeim sem fara illa 
með fé ef við fylgjum 
sporum sóunarinnar (12)

6 Fúlmenni frenjunnar veit 
hvar rustinn er (10)

7 Ung var hún umkringd 
hröfnum og krákum (10) 

8 Við tölum um að hann sýrir 
allt í þessum samningum 
(15)

9 Held að þú eigir eftir að 
gera lítið úr því sem lítið 
er (8)

11 Ofur kappsfull kveða um 
þá nautn að hafa betur 
(7)

18 Töluðu neðan frá géi og 
glíku hljóði (8) 

20 Um valdatímabilið gildir, 
að það lengir ekki lykla-
völdin (12) 

21 Gott að brotlendingar 
hins bera beri við í við-
eigandi fjöru (12)

22 Reyndar á ég við stóra 
konu og vana (12)

24 Tel langa töfina þyngja 
róðurinn (11)

26 Lagnasteinn einkennir 
hinn vestasta odda (10)

29 Álver heldur utan um 
f relsara með f rosinn 
margstrending (9) 

35 Reka taug að mjúkri 
maskínunni (6)

36 Bleik og blauð þótt sól-
roðin séu (6)

37 Mælum okkur mót með 
meindýrum (6)

5 .  D E S E M B E R  2 0 2 0   L A U G A R D A G U R48 H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Gefðu gjöf frá 
frægustu hönnuðum heims

Epal / Harpa / Skeifan 6 / Kringlan / Laugavegur 70 / 5687733 / epal@epal.is / www.epal.is



Listaverkið Þessa mynd sendi Noelis Vareikis 
okkur. Hún heitir Haust en er 
samt þó nokkuð jólaleg.

„Jæja Lísaloppa,“ 
sagði Kata. „Þú ert 
stærðfræðisnillingurinn 
í hópnum, hvað heldur 
þú að það séu margir 
teningar í þessari 
kubbahrúgu?“ „Á ég 
þá bara að telja þá?“ 
spurði Lísaloppa. „Það 
lærir enginn neitt með 
því að láta alltaf þann 
besta bara gera hlutina,“ 

bætti hún við. „Ja, ekki 
held ég að ég geti talið 
þessa teninga,“ sagði 
Róbert vondaufur.“ Þið 
megið ekki ákveða 
það fyrirfram,“ sagði 
Lísaloppa. „Svona nú, 
allir að reyna. Hvað eru 
margir teningar í þessari 
teningahrúgu?“ Þau hin 
stundu öll, en byrjuðu 
að telja. 

Konráð
á ferð og �ugi

og félagar
432

Getur þú 

talið teningana 

í teninga-
hrúgunni?

?
?

?

Athugaðu að þeir 
teningar sem eru undir 
og á bakvið þá fremstu 
sjást ekki en þarf þó að 
telja með.

Lausn á gátunni

Tuttugu og einn?

1.  Af hverju rignir aldrei sam-
fellt tvo daga1 í röð hér á 
Íslandi?

2.  Hver eru þau fjögur 
mannanöfn sem 
þú sérð út um 
gluggann?

3.  Ég dreg yfir mig skýlu 
svo þið þekkið mig ekki. 
Hver er ég?

4.  Ég er karlmaður og heiti það 
sem fátækur er. Hvert er nafn 
mitt?

5.  Hvað getur alltaf svarað þér, og 
það á öllum tungumálum?

6.  Hvenær er hægt að bera vatn í 
gatasigti?

1 

Gátur

1. Af því það er nótt á milli. 2. 
Loftur, Stígur, Steinn og Máni. 3. 
Gátan 4. Eiríkur. 5. Bergmálið. 6. 
Þegar það er frosið.

Hlynur Rúnarsson er fjögurra ára 
piltur í Hlíðunum. Hann er í leik-
skóla á daginn. Því er fyrsta spurn-
ing sem hann fær þessi:

Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera í leikskólanum, Hlynur?  Allt, 
en mér finnst skemmtilegast að 
hjóla.

En eruð þið byrjuð að föndra eða 
teikna jólamyndir? Við föndrum 
og teiknum með Galinu á leikskól-
anum. Við gerðum jólaálf og hann 
var búinn að fara svo oft í gegnum 
stromp að skeggið hans var alveg 
grátt!

Eruð þið líka farin að syngja jóla-
lögin? Við syngjum stundum Jóla-
sveinar ganga um gólf.

Syngur þú líka jólalög heima? 
Stundum er ég að spila lögin í jóla-
lagabókinni minni heima.

Er einhver önnur bók í uppáhaldi 
hjá þér? Uppáhaldsbækurnar 
mínar eru  Ótrúleg saga um risa-
stóra peru og bók um Gosa.

Hvernig finnst þér skemmtilegast 
að leika þér heima? Í stóru kubb-
unum og bílunum.

Áttu systkini? Ég á eina systur sem 
heitir Móeiður Luna og er bráð-
um tveggja ára.

Hver er besti vinur þinn, fyrir 
utan systur þína og hvað gerið þið 
helst saman?  Besti vinur minn er 
Vaka Ýr, okkur finnst skemmti-
legast að leika okkur með dýrin. 
Finnur er líka rosa skemmtilegur 
og við förum stundum í lögguleik.

Hvaða dýr finnst þér f lottast? 
Górilla, mér finnst hún bæði mest 
spennandi og fallegust!

Áttu uppáhaldslag?  Uppáhalds-
lagið mitt er: Komdu með inn í 
álfanna heim. Það er úr Benedikt 
búálfi.

Er einhver matur sem þér finnst 
sérstaklega góður? Það er ýsa.

Hefur þú farið í sumarbústað? Já, 
veistu hvað? Ég fór í sumarbústað 
og þar sá ég jólatrúð inni á baðher-
bergi.

En segðu mér, hefur þú einhvern-
tíma orðið hræddur? Já, ég hef 
orðið hræddur.

 Við hvað? Við skrímsli – ég held 
þau séu til...

Jæja, Hlynur, hvað langar þig nú 
mest að gera þegar þú verður stór? 
Vera þjófur og stela peningum.

Jólaálfurinn
Hlyni finnst skemmtilegast að leika með bíla, kubba og dýr. MYND/AÐSEND

búinn að fara oft í 
gegnum stromp
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VEÐUR   MYNDASÖGUR

Breytileg átt 3-8 og léttskýjað í dag, en líkur á minniháttar snjókomu við 
suðvesturströndina seinnipartinn. Frost 10 til 20 stig, en mildara við suður- 
og suðvesturströndina.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ég held að 
hugmyndin zé 
að opna einn á 
hverjum degi, 

Elza!

Ég skil það 
vel, Günther!

Einn glugga 
á hverjum 

degi! 
Hmmmmm?

Ertu byrjaður á enskurit-
gerðinni, Palli? 

Ég er 
ennþá að 
hugsa um 

hana. 

Það er 
sniðugt. 

Já. 

Svo hvað ertu að 
hugsa um? 

Að ég vildi 
óska að 
hún væri 

búin.

Fyrir smástundu voru krakkarnir að 
hlaupa um húsið eins og brjálæðingar.

Ég 
veit. 

Hvernig 
fékkstu þau 

til að hætta? 

Ég sagði þeim að við 
þyrftum að flýta okkur 

að fara eitthvert.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

Mergjuð samtímafurðusaga eftir  
Alexander Dan sem nálgast þjóð- 
sagnaarfinn og Íslandssöguna á  
ferskan og afar frumlegan hátt 

Allir elska  
múmínálfana! 

Þriðja og síðasta bindið!

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |   www.forlagid.is   
 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
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Nú get ég fylgt þér í hverju
 skre�, í átt að draumum þínum.

Náðu í Auðar appið!



Þorgerður Þorsteinsdóttir, 
sonardóttir Auðar djúp
úðgu, er aðalpersónan 
í Undir Yggdrasil, nýrri 
skáldsögu Vilborgar 
Davíðsdóttur.

„Þorgerður er rammheiðin og á 
þann draum að verða völva,“ segir 
Vilborg, sem hefur skrifað þrjár 
skáldsögur um Auði djúpúðgu. 
„Bækurnar um Auði segja frá aðal
persónu sem tekur kristni en nú 
lýsi ég heiðnum sið innan frá, ef svo 
má segja. Ég hef alltaf notið þess að 
skrifa en sjaldan skemmt mér jafn 
vel og þegar ég skrifaði þessa bók þar 
sem ég gat farið djúpt inn í heims
mynd norrænnar trúar og yfir
náttúruna þar með. Heiðinn siður 
heillar mig, honum fylgir vættatrú, 
náttúrutrú og eins og titill bókar
innar gefur til kynna, trú á heims
tréð Yggdrasil sem bindur veröldina 
saman og gnæfir yfir henni um leið, 
sem Vetrarbrautin á himni.

Í upphafi sögu er ekki líklegt að 
draumur Þorgerðar geti ræst því 
að hún missir lærimeistara sinn, 
Gullbrá, fjölkunnuga konu sem 
þjóðsaga segir að hafi átt í átökum 
við Auði í Hvammi. En í gegnum 
sára lífsreynslu og áföll finnur hún 
sér leið inn í heim völvunnar.“

Leggur saman heimildir
Fyrri hluti bókarinnar gerist á 
Íslandi en eftir hörmulegan atburð 
á Þórsnesi þar sem lítil dóttir Þor
gerðar er í frásagnarmiðju heldur 
hún í siglingu til Þrándheims, 
nýorðin ekkja og skilur tvö börn sín 
á unglingsaldri eftir á Íslandi. Þaðan 
fer hún yfir fjöllin austur yfir Kjöl til 
Jamtalands og kemst í læri hjá sam
ískri konu. „Ég legg þar saman heim
ildir um shamanisma Sama við þær 
brotakenndu heimildir um seiðgald
ur sem við eigum, í Íslendingasögum 
og Eddukvæðunum og reyni að vefa 
úr þessu öllu heillega mynd þar sem 
Þorgerður stígur niður til Heljar til 
þess að fá skilning á því sem gerst 
hefur og vitneskju um forlög sín.“

Tvenns konar kveikjur
Vilborg segir tvenns konar kveikjur 
á bak við fléttuna. „Önnur er örfáar 
línur um Þorgerði í Laxdælu þar 
sem segir að þegar maður hennar 
deyr sé hún ennþá ung kona og hin 
vænsta. Hún festir ekki lengur yndi 
á Íslandi eftir dauða hans, yfirgefur 
börn sín og heldur til Noregs þar 
sem hún giftist á ný. Á þessum tíma 
feðraveldisins fóru konur ekkert án 
fylgdar karlkyns ættingja,“ segir Vil
borg. „Þarna birtist kona sem lætur 
ekki að stjórn annarra.“

Hin kveikjan er atburður sem 
gerðist árið 1802. „Þá týndist 
í Önundarfirði sex ára gamall 
drengur í berjamó en síðast hafði 
sést til hans við stóran stein nálægt 
sjónum. Eftir tíu daga kom hann 
fram heill á húfi og ekkert amaði 
að honum en hann vildi aldrei 
segja hvar hann hefði verið,“ segir 
Vilborg. „Þessi drengur var langa
langafi minn, Davíð Þorkelsson. Í 
frásögninni birtist sú trú að Davíð 
litli hafi dvalist hjá álfum. Í dag 
myndum við draga aðra ályktun 
um hvað hefði komið fyrir hann.“

Þar sem Vilborg skrifaði þríleik 
um Auði djúpúðgu er hún spurð 
hvort von sé á f leiri bókum um 
Þorgerði. „Í mér togast á ýmsar hug
myndir en eftir viðtökum lesenda 
að dæma þá er eins víst að Þor
gerður verði í miðju einnar bókar 
til,“ segir Vilborg.

Kona sem lætur ekki að stjórn annarra
Aðalpersónan í Undir Yggdrasil, nýrri skáldsögu Vilborgar Davíðsdóttur, er hin rammheiðna Þorgerður 
Þorsteinsdóttir, sonardóttir Auðar djúpúðgu. Útilokar ekki að segja fleiri sögur um Þorgerði í framtíðinni.

Heiðinn siður 
heillar mig, 
segir Vilborg 
Davíðsdóttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

ÉG HEF ALLTAF NOTIÐ 
ÞESS AÐ SKRIFA EN 

SJALDAN SKEMMT MÉR JAFN 
VEL OG ÞEGAR ÉG SKRIFAÐI 
ÞESSA BÓK ÞAR SEM ÉG GAT 
FARIÐ DJÚPT INN Í HEIMSMYND 
NORRÆNNAR TRÚAR OG 
YFIRNÁTTÚRUNA ÞAR MEÐ.
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ARION BANKI KYNNIR MEÐ STOLTI Í SAMSTARFI VIÐ FJARÐARKAUP, GÓU OG COCA COLA

STÓRSVEIT JÓLAGESTA UNDIR STJÓRN ÞÓRIS BALDURSSONAR   STRENGJASVEIT UNDIR STJÓRN GEIRÞRÚÐAR ÁSU GUÐJÓNSDÓTTUR    REYKJAVÍK GOSPEL COMPANY UNDIR STJÓRN ÓSKARS EINARSSONAR

KARLAKÓRINN FÓSTBRÆÐUR UNDIR STJÓRN ÁRNA HARÐARSONAR   BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA UNDIR STJÓRN ÁLFHEIÐAR BJÖRGVINSDÓTTUR     DANSARAR FRÁ DANSSKÓLA SIGURÐAR HÁKONARSONAR

HANDRIT BJÖRN G. BJÖRNSSON    STJÓRN ÚTSENDINGU ÞÓR FREYSSON     LEIKSTJÓRN GUNNAR HELGASON

Í BEINNI  FRÁ BORGARLEIKHÚSINU LAUGARDAGINN 19. DESEMBER
HEIMA Í STOFU HJÁ ÞÉR!

FYIT

WWW.JÓLAGESTIR.IS

ÖLL MIÐASALA Á EINUM STAÐ Á TIX.IS

HORFÐU Á TÓNLEIKANA ÞAR SEM ÞÉR HENTAR

PPV PPV STREYMI



BÆKUR

Bráðin

Yrsa Sigurðardóttir

Útgefandi: Bjartur
Fjöldi síðna: 302

Eins og margir, og eflaust f lestir, 
íslenskir rithöfundar hefur 
Yrsa Sigurðardóttir komið 

við í mörgum bókmenntagreinum 
á ferli sínum. Hún byrjaði á því að 
skrifa nokkrar leiftrandi skemmti-
legar og fyndnar barnabækur, færði 
sig svo yfir í glæpasögurnar sem 
hafa aflað henni dyggra lesenda um 
allan heim og svo hefur hún einn-
ig rennt fyrir hryllingssöguaðdá-

endur með góðum 
árangri.

S u ð a u s t u r -
hornið er í aðal-
hlutverki í nýjustu 
glæpasögu Yrsu. Í 
þetta sinn fá aðal-
söguhetjurnar úr 
síðustu bók um, 
þau Huldar rann-
s ók na rlög reg lu-
maður og Freyja 
s á l f r æ ð i n g u r  í 
Barnahúsi, frí og 
í staðinn er farið 
nær þeim anda sem 
svífur yfir vötnum í 
Ég man þig, sem er 
ein besta hryllings/
drauga/spennusaga 

sem skrifuð hefur 
verið hérlendis og 
þó víðar væri leitað.

S j ó n a r h o r n i ð 
f lakkar milli fjög-
urra sögusviða og 
sagan hefst á því 
að lesendur slást 
í lið með björg-
unarsveitarfólkinu 
Jóhönnu og Þóri 
sem leita að týnd-
um Íslendingum 
í L ón s ör æ f u m . 
Smám saman eru 
f leiri kynntir til 
sögu. Hjörvar sem 
er nýráðinn eftir-
litsmaður á yfir-
gef inni ratsjár-

stöð hersins á Stokksnesi og kemst 
fljótlega að því að fyrirrennari hans 
lést með voveiflegum hætti, og kátt 
og hresst fólk úr Reykjavík sem legg-
ur í spennandi fjallaferð að vetri 
sem fljótt breytist í martröð. Stakur 
barnsskór kemur einnig við sögu og 
óhugnanlegir atburðir úr fortíðinni 
narta í hælana á lifendum.

Yrsa hefur löngum sýnt hversu 
fær hún er að vefa söguefni og Bráð-
in fer feykivel af stað, þar sem fitjað 
er upp á hverjum þræðinum á fætur 
öðrum og þeim haldið spenntum á 
meðan sjónum er beint að næsta 
þræði. Í fyrstu er erfitt að gera sér 
ljóst hvernig þessar ólíku sögur eiga 
mögulega eftir að tengjast allar, en 
í lokin verða tengingarnar ljósar og 
þó þær reynist kannski ögn laus-

legri en hefði mátt vonast eftir, þá 
gerir það ekkert til þegar á heildina 
er litið. Allir söguþræðirnir eru æsi-
spennandi og ríghalda og lesand-
inn er skilinn eftir með allar taugar 
þandar og óbragð í munni.

Ægifegurð náttúrunnar á svæð-
inu verður ekki síður ljóslifandi 
en Hesteyri varð í Ég man þig og 
þó þessi bók nái ekki alveg sömu 
hæðum og sú bók gerði í hand-
bragði hryllingsins þá verða aðdá-
endur þessarar hliðar Yrsu Sigurð-
ardóttur sannarlega ekki sviknir af 
Bráðinni.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Spennu- og 
draugasaga sem rígheldur og 
erfitt er að leggja frá sér.

Yrsa í hryllingsham

Hetjur norðurslóða 
er enn eitt stór-
virkið eftir ljós-
myndarann Ragn-
ar Axelsson (RAX). 
Að þessu sinni er 

grænlenski sleðahundurinn í aðal-
hlutverki.

„Þessi bók fjallar um hetjur sem 
við áttum okkur ekki alltaf á hvað 
eru miklar hetjur,“ segir Ragnar. 
„Grænlenski sleðahundurinn hefur 
haldið lífi í Grænlendingum í fjögur 
þúsund ár. Ég var eitt sinn að tala við 
Grænlending sem sagði mér sögur 
af ferðum sínum um hafísinn. Kona 
hans sat hjá okkur og sagði ekki orð 
í einn og hálfan tíma. Svo allt í einu 
sagði hún: „Án sleðahundsins væri 
enginn Grænlendingur.“

Hlýddi konum
Í bókinni eru um 140 ljósmyndir 
auk frásagna veiðimanna af hund-
um sínum. „Sumir þessara hunda 
eru afburðagreindir, það er eitthvað 
mennskt við þá,“ segir Ragnar. „Einn 
veiðimaður sagði mér sögu af hundi 
sínum, þeir voru vinir, horfðust 
iðulega í augu og voru alltaf saman. 
Svo réðst ísbjörn á hundinn og drap 
hann. Veiðimaðurinn sagði mér 
þessa sögu fjörutíu árum eftir þann 
atburð og var með tár í augum.

Veiðimenn sögðu mér sögur af 
hundum sem komu þeim heim í 
ofsaveðri. Veiðimennirnir hnipr-
uðu sig saman á sleðanum í fimbul-
kulda og hundarnir rötuðu heim, 
stundum án þess að sjá neitt. Það 
er reyndar sagt að hundar hafi ekki 
jafn gott þefskyn og áður þegar þeir 
fóru lengri vegalengdir og þjálfuð-
ust á þeim ferðum.“

Hugmyndin að bókinni kvikn-
aði fyrir sextán árum. „Mary Ellen 
Mark ljósmyndari og Björk konan 
mín spurðu mig af hverju ég gerði 
ekki bók um hundinn, sem væri 
aðalhetjan. Þær eru soddan hunda-
elskendur. Þá varð ekki aftur snúið, 
maður hlýðir konum!“

Reyndi að ná svipbrigðum
Ragnar fór ótal ferðir til Grænlands 
vegna vinnslu bókarinnar. Spurður 
hvort ekki sé nokkuð f lókið að 
mynda hunda segir hann: „Ég er 
alltaf að reyna að frysta augnablikið 
og þarna reyndi ég að ná svipbrigð-
um. Til dæmis sýnir ein af mynd-
unum lítinn hvolp sem horfir á stóra 
bróður sem klappar honum. Margar 
myndanna sýna svo hundana í 
vondu veðri og þar sjást þeir eins og 
þeir töffarar sem þeir eru.

Sleðahundunum hefur fækkað úr 
30.000 í 12.000 á tíu árum. Ísinn er 
orðinn þynnri og unga kynslóðin 
ætlar sér annað hlutverk en að verða 
veiðimenn í tjaldi í ískulda. En það 
má ekki gleymast að veiðimenn-
irnir eru, eins og hundarnir, hetjur 
sem hafa lifað við erfiðar aðstæður.

Í þessari bók er ég er ekki að pre-
dika, ég er bara að sýna líf sem er að 
breytast, Norðurskautslíf sem mér 
finnst heillandi og fallegt. Ég læt 
vísindamenn um hitt.“

Huggaði hund
Spurður hvort hann hafi náð góðu 
sambandi við sleðahundana segir 
Ragnar: „Mér var sagt að ef maður 
horfir í augun á þeim geti maður 
séð hvort hundur er grimmur eða 
ekki. Suma þeirra snertir maður 
alls ekki. Ég kynntist vel hundi sem 
hinir hundarnir voru alltaf vondir 
við. Ég hafði fyrir venju að koma til 
hans og hugga hann. Þegar hann var 
orðinn vanur mér var hann farinn 
að stilla sér upp fyrir myndatöku.“

Ragnar ber mikið lof á hönnuð 
bókarinnar, Einar Geir Ingvars-
son. „Hann er algjör snillingur og 
hannaði bókina svolítið eins og 
bíómynd.“

Næsta verkefni þessa snjalla 
ljósmyndara er risabók um heim-
skautalöndin átta og lífið þar.

Án sleðahundsins væri enginn Grænlendingur
Grænlenski sleðahundurinn er í aðalhlutverki í nýju stórvirki Ragnars Axelssonar, Hetjur norðurslóða.
Í bókinni eru 140 ljósmyndir og einnig frásagnir grænlenskra veiðimanna um vini þeirra, hundana.

Sleðahundarnir eru sannir töffarar, eins og þessi mynd sýnir. MYND/RAX Ragnar lagði sig mikið eftir því að ná svipbrigðum hunda.

Hugmyndin 
að bókinni 
kviknaði fyrir 
sextán árum, 
segir Ragnar 
Axelsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

ÉG ER ALLTAF AÐ 
REYNA AÐ FRYSTA 

AUGNABLIKIÐ OG ÞARNA 
REYNDI ÉG AÐ NÁ SVIPBRIGÐ-
UM.
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BÆKUR

Yfir bænum heima

Kristín Steinsdóttir
Útgefandi:  Vaka-Helgafell
Fjöldi síðna: 317

Kr i s t í n 
Steins-
d ó t t i r 

er a f k a st a-
mik ill höf-
u n d u r .  Á 
r ú m u m 
þremur ára-
tugum hefur 
hún gefið út 
ótal skáld-
verk, mörg 
hver ætluð börnum, en í seinni 
tíð einnig skáldsögur fyrir full-
orðna. Í nýjustu skáldsögu sinni, Yfir 
bænum heima, snýr Kristín skáld-
skapnum til heimahaganna og tekst 
á við verkefni sem stendur henni 
nærri. Það er: Stríðsárin í heimabæ 
hennar Seyðisfirði. Í inngangi verks-
ins kveðst Kristín sjálf vera fædd ári 
eftir að síðari heimsstyrjöldinni lauk 
en stríðið hafi alltaf staðið henni 
nærri. Hún tekur sér því leyfi skálds-
ins og spinnur skáldsögu úr sögum 
viðmælenda sem upplifðu stríðið. 
Persónurnar í Yfir bænum heima 
eru þannig tilbúnar en eru sóttar úr 
slíkum sögum. Úr verður falleg frá-
sögn af stórfjölskyldu á Seyðisfirði og 
lífi hennar á stríðstímum.

Í forgrunni sögunnar eru hjónin 
Rúna og Snjólfur og fjögur af fimm 
börnum þeirra. Á heimilinu býr 
einnig Jara, eldri systir Snjólfs, 
sem veit og skynjar meira en það 
sem augað sér. Fjölskyldan berst í 
bökkum fyrir stríð vegna atvinnu-
leysis og kreppu sem ríkir í landinu 
öllu en koma breskra hermanna 
í bæinn boðar breytta tíma og ný 
tækifæri. Heimamenn taka þó mis-
jafnlega á móti þessum skrautlegu 
hermönnum og eru sumir ánægðari 
með komu þeirra en aðrir. Dóttir 
hjónanna, hin fimmtán ára Ásta, 
kynnist til að mynda ungum bresk-
um pilti og fara þau að draga sig 
saman í óþökk einhverra bæjarbúa. 
Ástandið er þó ekki beint í forgrunni 
sögunnar eins og svo oft í umræðu 
um hernámsárin hér í landi sem er 
kannski ágætis ferskur andblær.

Frásögnin í Yfir bænum heima 
rennur mjúklega áfram og Kristín 
málar skýra mynd af bæjarlífinu og 
persónunum. Arf leifð barnabóka 
Kristínar er einnig greinileg í verk-
inu þar sem krakkarnir í bænum 
fá sitt rými í sögulínunni. Þannig 
að það má eiginlega segja að þessi 
nýjasta skáldsaga Kristínar liggi á 
gatnamótum hennar fyrri verka – og 
myndi lesturinn henta bæði börnum 
og fullorðnum. Sagan býr yfir bæði 
einlægni og sakleysi barnabóka en 
undir niðri mara erfiðleikar stríðs-
áranna, kreppa, ástarsorg og missir.

Engir stórir harmleikir taka beint 
yf ir söguþráðinn af hversdags-
legu lífi fólks sem heldur áfram að 
lifa þrátt fyrir hernám og breytta 
tíma. Það eru kannski helst litlu 
smáatriðin sem skera sig úr í skáld-
sögunni, litlir brauðmolar úr daglegu 
lífi fólks á þessum tímum sem sitja 
eftir. Brauðmolar sem eflaust komu 
úr viðtölum Kristínar og sitja eftir í 
lesanda um kaffidrykkju og löngu 
breytt bernskubrögð. Á umrótaárinu 
2020 er kannski kærkomið og gott 
að lesa um annan og eldri öldugang 
í heiminum. Umrótatíma sem litu 
kannski út fyrir að þeim ætlaði aldrei 
að ljúka en lauk eins og öllu fyrir rest.
Bryndís Silja Pálmadóttir

NIÐURSTAÐA: Fallegar sögur um 
góðverk á stríðstímum og hvernig 
heimsumrótið hafði áhrif á daglegt 
líf Íslendinga í litlum smábæ.

Heiðarleg 
frásögn af 
stríðstímum Leikhúsbókabúð hefur 

verið opnuð í Þjóðleikhús-
inu. Þar eru á boðstólum 

leikhúsbækur af öllu tagi: leik-
rit og leikritasöfn, bækur um 
leikhús og leikhúsfólk, fræði-
rit um fagið og skáldverk sem 
tengjast leiksýningum Þjóð-
leikhússins. Þar er einnig boðið 
upp á eigin útgáfu leikhússins 
á völdum, nýjum leikritum og 
þýðingum. Einnig er á boð-
stólum ýmiss konar varningur 
sem tengist sýningum hússins, 
geisladiskar og mynddiskar.

Leikhúsbókabúð opnuð

Leikhúsbókabúðin í Þjóðleikhúsinu.

Úlfur Karlsson opnar sýn-
inguna NÚNA NÚNA OG 
NÚNA í Kaktus, Listagilinu á 

Akureyri í dag, laugardaginn 5.des-
ember. Sýningin verður einungis 
opin þessa einu helgi.

Úlfur Karlsson er menntaður 
við Myndlistarskóla Akureyrar, 
Kv ik my nd a skóla Ísla nd s og 
útskrifaðist vorið 2012 frá Lista-
háskólanum í Gautaborg, Valand. 
Úlfur hefur sýnt í Galerie Ernst Hil-
ger í Vín, D-Salnum í Hafnarhúsinu, 
Listasafni ASÍ og Listasafni Reykja-
nesbæjar. Verk Úlfs hafa oftar en 
ekki beitta ádeilu á málefni líðandi 

stundar og lýsa oft sýn listamanns-
ins á veröldina. Áhrif frá kvik-
myndagerð eru sterk í verkum Úlfs, 
þar sem karakterar í verkunum lifna 
í óreiðunni, minna á hreyfimyndir, 
stundum nánast martraðarkenndar 
í bland við draumkenndar verur úr 
gömlum ævintýrum.

Núna bara í dag

Myndlistarmaðurinn Úlfur.

TILFINNINGARÍK  
OG LJÓÐRÆN 

„Það er svo gaman að sjá hana  
stíga inn í form sem hún hefur  

fullkomið vald á.“  
ÞORGEIR TRYGGVASON / KILJAN 

Í Aprílsólarkulda fjallar Elísabet  
Jökulsdóttir af miklu næmi um  
föðurmissi, ást, sorg og geðveiki  

„Það koma ljóðleiftur inn í textann  
sem eru alveg dásamleg.“ 

SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR / KILJAN 

Innbundin Rafbók 
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Bubbi Morthens heldur 
má lverk a sý ning u í 
Kringlunni þar sem 
hann sýnir texta sína. 
Verkin eru til sölu á 
bubbi.is.

„Kveikjan var sú að Hrafnhildur, 
mín fallega eiginkona, fann pappa-
kassa uppi á háalofti. Hún sagði: 
Bubbi minn, hér eru stílabækur og 
dagbækur frá Staðarfelli þegar þú 
varst í meðferð og dagbækur sem 
ná til ársins 1974. Ég fór að gramsa 
í þessu og þá blöstu við mér frum-
textar: Ísbjarnarblús fyrri hlutinn 
saminn 1974, dagbók frá Staðarfelli, 
Rómeó og Júlía og svo margt f leira. 
Ég sagði við Hrafnhildi: Sérðu hvað 
ég hef verið illa farinn og hvað skrif-
blindan hefur verið rosaleg. Svo 
hugsaði ég með mér: Hvers vegna 
leyfi ég ekki fólki að sjá þessa frum-
texta? Þetta er raunveruleikinn, 
svona skrifaði ég í fráhvörfum á 
Staðarfelli, svona skrifaði ég þegar 
ég var ástfanginn, svona skrifaði ég 
þegar ég var í ruglinu.

Svo kom frábær fyrrverandi 
kaupahéðinn, og góður vinur, 
Finnur Árnason fyrrverandi for-
stjóri Haga, í heimsókn og sagði: Þú 
verður að setja þetta allt í mynd-
list. Þannig að ég lét þrykkja texta á 
sýrufrían bómullarpappír sem þolir 
sólarljós og er ótrúlega fallegt verk, 
næstum eins og málverk. Svo eru 
verkin númeruð og vottuð. Sýning-
una kalla ég Vegg hinna skrifblindu. 
Um leið leyfi ég fólki að sjá hvernig 
þetta var áður en Silja Aðalsteins-
dóttir, fósturmóðir mín, tók mig 
undir sinn verndarvæng. Hún hefur 
lesið yfir allt sem ég skrifa, leiðrétt 
og gert fallegt. Silja hefur svo mik-
inn húmor að þegar hún frétti af 
sýningunni sendi hún mér póst og 

spurði: Er ég nú orðin atvinnulaus? 
Ég skrifaði til baka og sagði: Aldrei.“

Ótal skilaboð
Bubbi segist hafa fengið gríðarlega 
sterk viðbrögð við sýningunni. 
„Ég hef fengið aragrúa skilaboða 
frá einstaklingum sem segja: Takk 
fyrir að gefa mér kjark, ég hef aldrei 
þorað að skrifa, ég er skrif blindur, 
ég er lesblindur, ég óttast að tala 
vitlaust. Það kemur í ljós að í þjóð-
félagi okkar eru þúsundir haldnir 
málótta. Í staðinn fyrir að gera 
íslenskuna skemmtilega þannig að 
börn hlakki til að fara í íslensku-
tíma þá er búið til regluverk og svo 
eru krakkar lamdir niður. Þegar 
ég spyr unga krakka í tónlistinni: 

Hvers vegna syngið þið ekki á 
íslensku krakkar? þá segja þau: Nei, 
ef maður gerir það er maður bara 
tekinn niður.“

Bubbi segir að líklega hefði ekk-
ert orðið af sýningunni í eðlilegu 

ástandi, COVID hafi hrint henni af 
stað. „Það kom kom í ljós að neyðin 
kennir nöktum Bubba að spinna. Ég 
hefði aldrei gert þetta nema vegna 
þess að mér hefur verið bannað að 
stunda list mína í nær tíu mánuði.“

Vildi liggja í rúminu
Spurður hvernig andleg líðan hans 
hafi verið á þessu tímabili segir 
Bubbi: „Ég skal fúslega viðurkenna 
að ég súnkaði niður í október, ég 
vildi bara liggja í rúminu. Blessun-
arlega stóð þetta ástand stutt yfir en 
mér brá nokkuð. Ég reyndi að spila 
á gítarinn en var bæði stirður og 
klaufskur.

Mín stóra ást er að vera á sviði. 
Sem barn og ungur maður fannst 

mér ég vera utangátta en ég var 
alltaf eins og heima uppi á sviði. Þar 
leið mér stórkostlega. Þegar það er 
svo tekið frá mér þá láta alls kyns 
tilfinningar á sér kræla. Ég hef setið 
og bölvað þríeykinu en svo hugsaði 
ég: Það er bara tvennt í stöðunni, 
að detta í sama pytt og Sigríður 
Andersen og Brynjar Níelsson eða 
viðurkenna að við erum öll í þessu 
saman. Það er auðvelt að gagnrýna 
og þetta er erfið staða vegna þess 
að auðvitað langar mig til að spila. 
Ég er búinn að vera tekjulaus í níu 
mánuði. Ég er svo heppinn að vera á 
heiðurslaunum og þótt þau séu ekki 
himinhrópandi há þá hafa þau þó 
bjargað því að ég er ekki á leið undir 
sleggju og hamar.“

Hann veit þó dæmi um tón-
listarmenn sem eiga í miklum 
erfiðleikum vegna samkomubanns. 
„Við erum að tala um alvarleg vand-
ræði, ekki bara fjárhagsleg heldur 
líka andleg. Ég er einn af stóru köll-
unum og bý svo vel að eiga 800 lög 
á lager. Ég er betur settur en flestir 
með heiðurslaunin mín sem ég er 
óendanlega þakklátur fyrir. Ég sé 
ungt barnafólk, nýbúið að kaupa 
sér húsnæði sem getur ekki stundað 
tónlistina sem er atvinna þess og 
fær athugasemdir eins og: Hvers 
vegna reynið þið ekki að fá ykkur 
vinnu?“

Þrátt fyrir slæmt ástand er engin 
uppgjöf í Bubba: „Manneskjan 
hefur alltaf vonina og án vonar er 
engin ást. Ég vona og vil trúa því að í 
apríl verði ég byrjaður að spila með 
fólk í salnum og leikhúsin verði 
komin í gang og vorið á blússandi 
uppsiglingu.“

Þetta er raunveruleikinn, svona skrifaði ég
Bubbi Morthens sýnir texta sína á málverkasýningu í Kringlunni. COVID-ástandið hrinti sýningunni af 
stað. Segir ástandið hafa um tíma haft áhrif á andlega líðan sína. Vitanlega heldur hann þó í bjartsýnina.

Manneskjan hefur alltaf vonina og án vonar er engin ást, segir Bubbi Morthens. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Veggur hinna skrifblindu í Kringl-
unni. FRÉTTABLAÐIÐ ANTON BRINK

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

ÉG HEF FENGIÐ 
ARAGRÚA SKILABOÐA 

FRÁ EINSTAKLINGUM SEM 
SEGJA: TAKK FYRIR AÐ GEFA 
MÉR KJARK.

Einar Kárason hefur ástæðu til að gleðjast. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Skáldsagan Stormfuglar eftir 
Ei na r K á r a son hef u r að 
undanförnu notið frábærrar 

velgengni erlendis. Hún var á dög-
unum valin bók ársins (í þýddum 
skáldverkum) af gagnrýnanda 

Sunday Times og var skömmu fyrr 
tilnefnd sem ein af sex bókum í 
sama f lokki í Finacial Times. Hún 
fékk síðan virt verðlaun sem besta 
þýdda bókin sem kom út 2019 í Sví-
þjóð.

 Frábær velgengni

Í sal Félagsins íslensk grafík í Hafn-
arhúsinu er opin sýning þar sem 
Anne Thorseth sýnir málverk sem 

eru unnin með eggtemperu á bómull-
arpappír og Þóra Sigurðardóttir sýnir 
teikningar og eitt þrívítt verk úr leir. 
Teikningarnar eru unnar með kolum/
eggtemperu og grafíti á hörstriga.

Anne og Þóra hafa meðal ann-
ars unnið saman að verkefninu MY 
PLACE / YOUR PLACE og sýnt á 
sýningarstöðum í Danmörku og á 
Íslandi.

 Anne og Þóra í Hafnarhúsinu

Verk eftir Þóru á sýningunni í 
Hafnarhúsinu. MYND/AÐSEND

HAMINGJUÓSKIR

Hið íslenska bókmenntafélag óskar 
Pétri H. Ármannssyni til hamingju með tilnefninguna til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna í flokki fræðirita fyrir 

Guðjón Samúelsson húsameistari
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4.799 kr
 

 

4.399 kr
 

 

8.999 kr
 

 

3.999 kr
 

 

3.599 kr
 

 

2.999 kr
 

 

3.599 kr
 

 

3.599 kr
 

Fótbolti - meistarataktar

Samskipti

Hjarta Íslands

Vertu þú!

Háspenna, lífshætta á Spáni

Svefnfiðrildin

Þín eigin undirdjúp

Íslandsdætur

Jólabækurnar 
í Hagkaup

Þú finnur bækurnar 
einnig á hagkaup.is
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Bækurnar fást í netverslun Hagkaups.

Skógurinn 
Tommi Klúður

SkipulagTöfralandið

Fíllinn fljúgandi Drauma-Dísa Brúðkaup í desember Siddi Gull Gljúfrabúar og giljadísir Verstu kennarar í heimiHundmann Nóra Útkall Ketó

Yfir bænum heima

Blóðrauður sjór
Jól í Sumareldhúsi Flóru

Kökur
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2.899 kr
 

 

2.999 kr
 

 

4.999 kr
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2.799 kr
 

 

4.989 kr
 

 

3.699 kr
 

 

2.999 kr
 

 

5.499 kr
 

 

2.799 kr
 

 

2.999 kr
 

 

2.999 kr
 

 

4.799 kr
 

 

5.699 kr
 

 

4.799 kr
 

Bækurnar fást í netverslun Hagkaups.

Skógurinn 
Tommi Klúður

SkipulagTöfralandið

Fíllinn fljúgandi Drauma-Dísa Brúðkaup í desember Siddi Gull Gljúfrabúar og giljadísir Verstu kennarar í heimiHundmann Nóra Útkall Ketó

Yfir bænum heima

Blóðrauður sjór
Jól í Sumareldhúsi Flóru

Kökur
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7.399 kr
 

 

6.299 kr
 

 

6.299 kr
 

 

5.399 kr
 

 

4.699 kr
 

 

4.699 kr
 

 

4.599 kr
 

 

4.999 kr
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Bækurnar fást í netverslun Hagkaups.

Sá stóri, sá missti og sá landaði 
Herra Hnetusmjör - Hingað til 

ÞagnarmúrÓhreinu börnin hennar Evu

Blokkin á heimsenda Gullfossinn Dauði skógar Pottur, panna og Nanna Fuglinn sem gat ekki flogið Systkinabókin Bróðir Aprílsólarkuldi 

Úr hugarheimi séra Matthíasar

Martröð í Mykinesi
Bráðin

Undir Yggdrasil 

 

2.999 kr
 

Klækjabrögð
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Bækurnar fást í netverslun Hagkaups.

Sá stóri, sá missti og sá landaði 
Herra Hnetusmjör - Hingað til 

ÞagnarmúrÓhreinu börnin hennar Evu

Blokkin á heimsenda Gullfossinn Dauði skógar Pottur, panna og Nanna Fuglinn sem gat ekki flogið Systkinabókin Bróðir Aprílsólarkuldi 

Úr hugarheimi séra Matthíasar

Martröð í Mykinesi
Bráðin

Undir Yggdrasil 

 

2.999 kr
 

Klækjabrögð



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 Ævintýraferðin
08.10 Strumparnir
08.35 Billi blikk
08.45 Tappi mús
08.50 Latibær
09.05 Leikfélag Esóps
09.15 Angelo ræður
09.20 Heiða
09.45 Blíða og Blær
10.05 Skoppa og Skrítla 
10.15 Mæja býfluga
10.30 Mía og ég
10.50 Latibær
11.15 Ella Bella bingó
11.25 Jóladagatal Árna í Árdal
11.30 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
13.25 Bold and the Beautiful
13.45 Eldhúsið hans Eyþórs
14.10 Shark Tank
14.55 Um land allt
15.25 Britain’s Got Talent
16.15 Belgravia
17.00 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 Christmas in Homestead
21.05 Hustlers
22.50 Prometheus
00.50 12 Strong
02.55 Ford v. Ferrari

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 The Goldbergs
21.15 Simpson-fjölskyldan 32
21.45 Bob’s Burgers 11
22.10 Game of Thrones
23.05 Game of Thrones
00.05 Suits
00.45 Friends
01.05 Friends
01.30 The Goldbergs

10.55 Working Girl
12.45 Very Ralph
14.30 Mystery 101
15.55 Working Girl
17.45 Very Ralph
19.30 Mystery 101
21.00 Motherless Brooklyn
23.20 Vox Lux
01.10 Greta  Hrollvekja frá 2019. 
Frances er ung stúlka sem dag 
einn finnur handtösku sem ein-
hver hefur gleymt í sæti lestar. 
02.45 Motherless Brooklyn

06.30 European Tour 2020  Bein 
útsending frá lokadegi Golf in 
Dubai Championship.
11.00 European Tour 2020  Bein 
útsending frá South African Open.
15.30 2020 Champions Tour. Year 
in Review
16.20 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Mayakoba Golf Classic.
19.30 PGA Tour 2020  Bein útsend-
ing frá Mayakoba Golf Classic.
22.00 PGA Special. Must-See 
Moments
22.45 LPGA Tour 2020  Útsending 
frá Volunteers of America Classic.

10.30 The Block
12.30 Dr. Phil 
13.15 Dr. Phil 
14.30 Man. City - Fulham  Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.
17.05 Everybody Loves Raymond 
17.30 Baggalútur í Rússlandi
18.20 This Is Us
19.05 American Housewife 
19.30 Jólagestir Björgvins 2019
21.20 Love Actually
23.30 Serena
01.15 The Terminator  Vélmenni 
er sent úr framtíðinni til að drepa. 
Hann þarf að drepa Söruh Connor, 
unga konu, en líf hennar mun hafa 
mikil áhrif á það hvernig fram-
tíðin verður. Sarah á aðeins einn 
verndara, Kyle Reese, sem einnig er 
sendur úr framtíðinni. Tortímand-
inn notar ofurgreind sína og styrk 
til að finna Söruh, en er einhver leið 
að stöðva fyrirætlun hans?
03.05 Date and Switch
04.35 Síminn + Spotify

08.55 Athletic Bilbao - Celta Vigo
10.40 Barnsley - Bournemouth
12.25 Reading - Nottingham For-
est  Bein útsending.
15.05 Sevilla - Real Madrid  Bein 
útsending.
17.20 Atlético Madrid - Real Val-
ladolid  Bein útsending.
19.50 Cádiz - Barcelona  Bein út-
sending.
21.55 Levante - Getafe
23.35 Spezia - Lazio

09.05 Uppgjörsþáttur  
09.50 Hestalífið. Guðmundur 
Guðmundsson
10.00 Hestalífið. Gummi Ben á 
hestbak í fyrsta sinn
10.10 Hestalífið. Gígja og Sigurgeir 
ljósmyndarar
10.20 Shakhtar Donetsk - Real 
Madrid
12.00 Atlético Madrid - Bayern 
München
13.40 Porto - Manchester City
15.25 Liverpool - Ajax
17.05 Meistaradeildarmörkin
17.25 Man in the Middle
18.10 Supersport 2006
18.25 Supersport 2006
18.35 Fjallamennska
18.50 Andleg heilsa
19.10 Sund
19.35 Urbas Fuenlabrada - Val-
encia Basket Club  Bein útsending.
21.25 Reading - Nottingham 
Forest
23.05 Sevilla - Real Madrid

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta. Mali og Kúba
08.00 Morgunfréttir
08.05 Hraustir sveinar og 
horskar meyjar  Hvernig er hin 
fullkomna vítaspyrna?
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Íslenska mannflóran II 
 Saklaus rasismi
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Það sem skiptir máli
13.05 Gestaboð
14.00 Kjarni málsins
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur  um 
bókaumfjöllun á netinu, ljóð um 
tungumál og sögu ljóðelskrar 
konu.
17.00 Beethoven. Byltingar-
maður tónlistarinnar  Síðustu 
árin.  
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar. Fats 
Waller, Robin Nolan tríó og 
Benny Carter
20.45 Fólk og fræði  Þrautir 
þýðandans.
21.15 Bók vikunnar. Um tímann 
og vatnið
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Heimskviður
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Bókahornið (e)  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 mörgu, mörgu fleiru.
21.30 Saga og samfélag (e)  er 
þáttur þar sem málefni líðandi 
stundar verða rædd í sögulegu 
samhengi og vikið að nýjustu 
rannsóknum fræðimanna á marg-
víslegum sviðum.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Tölukubbar 
07.21 Kátur 
07.33 Eðlukrúttin 
07.44 Bubbi byggir 
07.55 Lestrarhvutti 
08.02 Hið mikla Bé 
08.24 Stuðboltarnir 
08.35 Hvolpasveitin 
08.58 Músahús Mikka 
09.21 Stundin okkar  Þessi með 
kexinu, ferðalaginu og jólatrénu á 
Austurvelli.
09.45 Húllumhæ 
10.00 Menning í mótun 
10.55 Um gleðileg jól
11.45 Fyrir fjölskylduna. Söfn-
unarþáttur SÁÁ
13.40 Fullveldisöldin. Lopi
13.55 Sannleikurinn um HIV 
14.50 Pólland - Rúmenía  Bein 
útsending frá leik Póllands og 
Rúmeníu á EM kvenna í handbolta.
16.40 Kiljan 
17.25 Jóladagatalið. Snæholt 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið - Jól í Snædal 
18.26 Maturinn minn 
18.45 Svipmyndir frá Noregi 
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Kósýheit í Hveradölum 
 Hljómsveitin Baggalútur býður til 
jólatónlistarveislu í Skíðaskálan-
um í Hveradölum á laugardögum í 
desember.
20.55 Christmas with the Kranks. 
Jólin hjá Krank-fjölskyldunni
22.35 Bíóást. Vertigo 
22.40 Vertigo. Lofthræðsla 
00.45 Síðbúið sólarlag. Jóla-
þáttur. Hold The Sunset. Christmas 
Special
01.10 Dagskrárlok
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1.359 kr.

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.

4.689 kr.

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. 

Lægra verð – léttari innkaup

JÓLAINNKAUPIN 
hafa aldrei verið eins leikandi létt
Þú færð jólabækurnar á netto.is

Með því að nýta þér netverslun Nettó 
sparar þú þér tíma í jóla amstrinu.  
Nýttu tímann frekar í að lesa góða bók.

3.349 kr.

5.179 kr.

4.759 kr.

Bubbi – Ferillinn í 
fjörutíu ár
Tónlistarblaðamaðurinn Árni 
Matthíasson rekur tónlistar-
sögu Bubba frá því hann kom 
fyrst fram með kassagítarinn 
og fram á þetta ár.

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.

Barnaræninginn
Fyndin og æsispennandi, rétt 
eins og Draumaþjófurinn, 
fyrri bókin um rotturnar í 
Hafnarlandi sem naut mikilla 
vinsælda og var tilnefnd til 
Barnabókaverðlauna Reykja-
víkur.
Myndir gerir Linda Ólafsdóttir 
sem hefur unnið til fjölda 
verðlauna fyrir myndlýsingar 
sínar, hér heima og erlendis.

4.689 kr.

Blóðberg
Þóra Karítas Árnadóttir hefur 
starfað við skrif, leikhús og 
sjónvarpsþáttagerð. Árið 2015 
sendi hún frá sér sannsöguna 
Mörk – saga mömmu, sem 
hlaut góðar viðtökur lesenda. 
Blóðberg er fyrsta skáldsaga 
hennar.

4.759 kr. 5.179 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.

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.

Undir Yggdrasil
Grípandi skáldsaga úr sama 
sagnabrunni og Vilborg Davíðs-
dóttir sótti áhrifamikinn þríleik 
sinn um Auði, en fyrsta bindi 
hans var tilnefnt til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna. 
Sögulegar skáldsögur Vilborgar 
hafa notið mikilla vinsælda 
undanfarna áratugi enda varpa 
þær nýju og óvæntu ljósi á örlög 
og aðstæður íslenskra kvenna.

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.

FULLBÓKUÐ JÓLAHÁTÍÐ

Gildistími: 5.– 6. desember



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
10.00 Mía og ég
10.20 Lína langsokkur
10.45 Latibær
11.10 Lukku Láki
11.35 Ævintýri Tinna
11.55 Jóladagatal Árna í Árdal
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.05 Nágrannar
13.25 Nágrannar
13.50 Impractical Jokers
14.10 Kviss
14.55 The Good Doctor
15.40 Lodgers For Codgers
16.30 60 Minutes
17.20 Víglínan
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.50 Ísland í dag
19.05 Jólaboð Evu
19.35 The Great Christmas Light 
Fight
20.20 Belgravia
21.10 Ummerki
21.35 Briarpatch
22.20 The Third Day
23.25 His Dark Materials

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 The Goldbergs
21.15 Suits
21.55 Game of Thrones
22.50 Game of Thrones
23.45 Dagvaktin
00.15 Schitt’s Creek
00.45 Friends
01.05 Friends
01.30 The Goldbergs

11.00 The Trip to Spain
12.45 Overboard
14.35 Mystery 101. Playing Dead
16.00 The Trip to Spain
17.40 Overboard
19.30 Mystery 101. Playing Dead
21.00 Harry Potter and the Order 
of Phoenix  Fimmta myndin um 
Harry Potter sem er sannfærður 
um að hinn illi Voldemort sé 
kominn aftur, en galdraskólinn er í 
algerri afneitun. 
23.15 The Command
01.10 Little 
02.55 Harry Potter and the Order 
of Phoenix 

06.55 LPGA Tour 2020  Útsending 
frá Volunteers of America Classic.
10.00 European Tour 2020  Bein 
útsending frá lokadegi South Af-
rican Open.
14.35 PGA Special. Arnold Palmer 
Special
14.55 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Mayakoba Golf Classic.
17.25 PGA Tour. The Cut  Skyggnst 
á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.
18.00 LPGA Tour 2020  Bein út-
sending frá Volunteers of America 
Classic.
21.00 European Tour 2020  Út-
sending frá Golf in Dubai Cham-
pionship.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Tulipop 
07.19 Úmísúmí 
07.42 Kalli og Lóa 
07.53 Klingjur 
08.04 Lalli 
08.11 Friðþjófur forvitni 
08.33 Nellý og Nóra 
08.40 Robbi og Skrímsli 
09.02 Hrúturinn Hreinn 
09.09 Unnar og vinur 
09.32 Músahús Mikka 
09.53 Millý spyr 
10.25 Jólin með Jönu Maríu 
10.30 Mamma mín 
10.45 Fullveldisöldin. Landar
11.00 Silfrið
12.05 Villta vestrið 
13.00 Aðventumessa 
14.00 Óperuminning
14.05 Bækur og staðir. Kaldidalur
14.15 Ólympíukvöld fatlaðra
14.50 Serbía - Ungverjaland  Bein 
útsending frá leik á EM kvenna í 
handbolta.
16.40 Reikistjörnurnar í hnot-
skurn 
16.45 Sagan bak við smellinn 
16.50 Menningin - samantekt
17.20 Jóladagatalið. Snæholt 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar 
18.25 Jóladagatalið - Jól í Snædal 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir á sunnudegi
19.40 Veður
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.
21.10 Óperuminning 
21.15 Hvítklædda konan. The 
Woman In White 
22.15 The Piano. Píanóið 
00.10 Silfrið 
01.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 Dr. Phil 
15.10 BH90210
16.25 Family Guy 
16.45 The King of Queens 
17.05 Everybody Loves Raymond
18.15 This Is Us  Bandarísk þátta-
röð sem unnið hefur til fjölda 
verðlauna. Sögð er saga Pearson-
fjölskyldunnar þar sem skiptast á 
skin og skúrir.
19.00 Líf kviknar 
19.30 Hver ertu? 
20.00 Venjulegt fólk   eru grín-
þættir með dramatísku ívafi. Við 
fylgjumst með Völu og Júlíönu 
sem hafa verið vinkonur frá því í 
menntaskóla, takast á við lífið og 
tilveruna.
20.35 The Block 
21.55 Catherine the Great (2019)
22.55 Phantom
00.30 Emergence
01.15 Stumptown
02.00 The Rookie
02.45 MacGyver 
03.30 Snowfall 
04.15 Síminn + Spotify

07.25 Juventus - Torino
09.05 Inter Milan - Bologna
10.50 Morabanc Andorra - Coosur 
Real Betis  Bein útsending frá leik 
í spænsku úrvalsdeildinni í körfu-
bolta.
13.50 Udinese - Atalanta  Bein 
útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
15.55 Urbas Fuenlabrada - Val-
encia Basket Club
17.30 NFL Extra
17.55 NFL   Bein útsending frá leik 
í NFL.
21.20 NFL  Bein útsending frá leik 
í NFL.

09.00 Istanbul Basaksehir - Leipzig
10.40 Dortmund - Lazio
12.20 Sevilla - Chelsea
14.00 Meistaradeildarmörkin
14.20 Atlético Madrid - Real Valla-
dolid
16.00 Cádiz - Barcelona
17.40 Morabanc Andorra - Coosur 
Real Betis  Útsending frá leik í 
spænsku úrvalsdeildinni í körfu-
bolta.
19.15 Hreyfing barna  Frið-
rika Hjördís Geirsdóttir stýrir 
skemmtilegum þætti um almenn-
ar íþróttir sem fólk er að stunda, 
svo sem hlaup, skíðaíþróttir, hjól-
reiðar, fjallgöngur, sund og íþróttir 
fyrir alla fjölskylduna. 
19.35 Hjólreiðar
19.55 Granada - Huesca
21.35 Udinese - Atalanta
23.15 Crotone - Napoli

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Hringsól. Á Máfseyju
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
11.00 Guðsþjónusta í Neskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Það sem skiptir máli
13.05 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Glans
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu
17.25 Orð af orði. Áhrif ís-
lenskra þjóðlaga
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Íslenska mannflóran II 
Saklaus rasismi
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Hraustir sveinar og 
horskar meyjar  Hvernig er hin 
fullkomna vítaspyrna?
20.35 Gestaboð
21.30 Fólk og fræði  Selma og 
munkurinn.
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Meistaraverk Beethovens 
 7. þáttur.
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 
heimildaþáttur 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
09.20 Gilmore Girls
10.00 The Goldbergs
10.20 Mom
10.40 The Mindy Project
11.05 Major Crimes
11.45 Um land allt
12.20 Jóladagatal Árna í Árdal
12.35 Nágrannar
12.55 Inside Lego at Christmas
13.40 Hið blómlega bú
14.10 Heimsókn
14.30 First Dates
15.15 Grand Designs. Australia
16.05 Rooftop Christmas Tree
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
21.25 The Third Day
22.25 Euphoria
23.30 Damages
00.15 60 Minutes
01.05 The Sounds
01.50 Warrior
02.45 Manifest
03.25 Manifest

08.00 Barnaefni
19.55 Friends
20.20 Friends
20.45 The Goldbergs
21.10 Schitt’s Creek
21.35 Divorce
22.10 Game of Thrones
23.00 Game of Thrones
23.55 Supernatural
00.40 Slicon Valley
01.10 Friends
01.35 Friends
01.55 The Goldbergs

10.15 Lucy in the Sky
12.15 Strumparnir 2
13.55 Holy Lands
15.35 Lucy in the Sky
17.35 Strumparnir 2
19.20 Holy Lands
21.00 Submergence
23.00 Life and Death of John Gotti 
 Glæpamynd frá 2018 með John 
Travolta sem byggð er á sönnum 
atburðum og segir sögu glæpa-
foringjans John Gotti, yfirmanns 
Gambino mafíufjölskyldunnar, og 
sonar hans Gotti Jr.
00.45 Proud Mary  Spennumynd 
frá 2018 með Taraji P. Henson í 
hlutverki leigumorðingjans Mary 
sem starfar fyrir mafíuna í Boston. 
02.00 Submergence

08.30 PGA Tour 2020  Útsending frá 
Mayakoba Golf Classic.
11.30 PGA Tour 2020  Útsending frá 
Mayakoba Golf Classic.
14.30 PGA Tour 2020  Útsending frá 
Mayakoba Golf Classic.
17.00 PGA Tour 2020  Útsending frá 
Mayakoba Golf Classic.
20.05 PGA Highlights 2020
21.00 European Tour 2020  Út-
sending frá South African Open.

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Spaugstofan 2007 - 2008 
09.30 Landinn 
10.00 Löwander-fjölskyldan 
11.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
11.35 Orðbragð  
12.00 Heimaleikfimi 
12.10 Loftslagsþversögnin 
12.20 Grænir fingur 1989-1990 
12.35 Veröld sem var 
13.05 Úr Gullkistu RÚV. Villt og 
grænt. Svartfugl
13.30 Allt upp á einn disk 
14.00 Fullveldisöldin. Miðlar
14.15 Silfrið
15.20 Basl er búskapur 
15.50 Poirot. Agatha Christie’s 
Poirot  
17.25 Jóladagatalið. Snæholt 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið - Jól í Snædal 
18.26 Loðmundur 
18.33 Skotti og Fló 
18.40 Sammi brunavörður 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Munaðarleysingjar í nátt-
úrunni. Nature’s Miracle Orphans 
 Þegar dýr deyja frá afkvæmum 
sínum þarf að koma ungviðinu til 
bjargar. Í þessum þáttum hittum 
við unga munaðarleysingja í dýra-
ríkinu og kynnumst fólkinu sem 
bjargar þeim.
21.00 Græn jól Susanne. Susannes 
gröna jul  Susanne eldar veislumat 
sem hentar öllum og býður til 
grænkerajólaveislu.
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
00.10 Kveikur 
00.45 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show
14.00 mixed-ish 
14.25 The Block 
15.45 BH90210 
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 Ilmurinn úr eldhúsinu 
20.00 The Block
21.00 The Rookie
21.50 MacGyver
22.35 Snowfall 
23.20 The Late Late Show
00.05 Emergence 
00.50 Stumptown
01.35 Innan vi dör 
02.35 The Chi
03.25 Síminn + Spotify

09.10 Athletic Bilbao - Celta Vigo
10.50 Barnsley - Bournemouth
12.30 Tennessee Titans - Cleve-
land Browns
15.00 Los Angeles Chargers - New 
England Patriots
17.30 KF Nörd
18.10 KF Nörd
18.45 KF Nörd
19.20 KF Nörd
20.00 Seinni bylgjan - karla
21.15 Stúkan - uppgjörsþáttur 
 Guðmundur Benediktsson fer yfir 
stöðu mála í Pepsi Max deild karla.
23.20 ÍÞRÓTTAANNÁLL 1988

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. Lög úr kvik-
myndum
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Dánarfregnir
13.02 Það sem skiptir máli
13.05 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta. Mali og Kúba
15.00 Fréttir
15.03 Orð um bækur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
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. Atómstöðin 
 (3 af 17) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
07.15 Granada - Huesca
08.55 Crotone - Napoli
10.35 Roma - Sassuolo
12.15 Osasuna - Real Betis
13.55 Villarreal - Elche
15.35 Alavés - Real Sociedad
17.15 Football League Show  
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í 
ensku 1. deildinni.
17.40 Ítölsku mörkin 2
18.30 Fréttaþáttur Meistara-
deildarinnar 
19.00 Fréttaþáttur Evrópudeildar-
innar 
19.35 Fiorentina - Genoa  Bein 
útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
21.40 Sampdoria - AC Milan
23.20 Man in the Middle
00.20 Eibar - Valencia

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  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 Fósturmissir  Í þættinum 
Fósturmissi er rætt við konur um 
áhrif og afleiðingar þess að missa 
fóstur.

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |   
 Opið 10–19 alla daga fram að jólum  |  www.forlagid.is    

HÖRKU-
SPENNANDI

Mögnuð ævintýrasaga þar sem  
hugmyndaflug höfundar nýtur  
sín til hins ýtrasta

Lokabindi þríleiksins um Dísu
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fyrir borðplötur og innréttingar
SÉRHÆFÐ HREINSIEFNI

Mikið úrval af ýmsum sérefnum

hegas.is

Bakteríueyðandi

Aníta Hirlekar er einn 
af fremstu fatahönn-
uðum landsins og 
hefur slegið í gegn 
með línum sem sam-
anstanda af litríkum 

prentum á fallegum kjólum og 
jökkum sem eru bróderaðir í hönd-
unum af Anítu sjálfri. Hún lærði 
fatahönnun í hinum virta Central 
St. Martins í London, en fyrsta lína 
Anítu kom út 2014 og var partur 
af útskriftarverkefni hennar við 
skólann. Hönnun Anítu hefur birst 
í mörgum af þekktustu tískutíma-
ritum heims á borð við I-D, Elle og 
Wonderland.

„Mér hefur alltaf fundist mjög 
spennandi að vinna með föt sem 
ákveðið tjáningarform. Aðaláhersl-
an í minni hönnun er textíllinn sem 
er mín listræna tjáning.“

Vetrarlína Anítu í ár hefur vakið 
mikla athygli, enda litríkari en 
gengur og gerist.

„Þetta er ekki beint hefðbundin 
vetrarlína. Mér fannst vera kominn 

tími til að hugsa aðeins út fyrir 
boxið. Svart er ekki endilega að gera 
mikið fyrir mann á þessum flóknu 
tímum. Litríkar flíkur þurfa ekki að 
vera bundnar við sumartímann. Eru 
litir ekki einmitt það sem við þurf-
um í skammdeginu? Litir geta gert 
svo margt fyrir mann,“ segir hún.

Kvenleg og klassísk
Aníta segir hönnun sína einkenn-
ast af litríkum litasamsetningum, 
handmáluðum munstrum í abstrakt 
blómaformum og handbróderuðum 
textíl.

„Sniðin eru ávallt kvenleg og 
klassísk en hugmyndin er að það 
sé auðvelt að klæða sig upp og 
niður í til dæmis kjólunum. Svo eru 
þægindi alltaf mikilvæg, efnin eru 
í góðum gæðum og eiga að endast 
í langan tíma ef hugsað er rétt um 
þau.“

Hún segir hönnunarferlið taka 
sinn tíma og í raun aldrei vera eins.

„Ég vinn oftast í mörgu í einu, 
það er svolítið einkennandi fyrir 

Textíllinn er mín listræna tjáning
Aníta Hirlekar tjáir sig í textíl og hannar handgerða jakka og litríka kjóla, sem hún segir allt eins eiga við yfir 
vetrartímann. Hún hannaði sokka fyrir Amnesty International, en allur ágóðinn rennur til mannréttindastarfs.

Aníta hlakkar til nýja árins og er bjartsýn á að það beri góða hluti í skauti sér. MYND/ÞÓRDÍS REYNIS

Vetrarlína Anítu Hirlekar sker sig 
úr hefðbundnum vetrarlínum enda 
litríkari en gengur og gerist.  
MYND/RUT SIGURÐARDÓTTIR

Sokkarnir frá Amnesty, en hér er hönnun Anítu fyrir miðju.

mig. Ég er til dæmis oftast með 
tuttugu munstur í gangi sem ég 
f lakka á milli að vinna við. Svo er 
ég mikið að vinna í handútsaumi 
sem er mikið hægara ferli og krefst 
mikillar þolinmæðisvinnu. Ég vinn 
síðan náið með kjólameistara til að 
útfæra hugmyndirnar í falleg snið 
fyrir konur,“ segir hún.

Aníta segist ekki vinna endilega 
í kringum ákveðin „season“ eins og 
gengur og gerist í tískuheiminum. 
Hún segir að það sé í raun að breyt-
ast hjá fleiri hönnuðum.

„Þótt ég kalli línurnar vetur eða 
sumar þá er það meira fyrir mig og 
kúnnann að vita hvenær ákveðnar 
flíkur voru gerðar, líkt og listamenn 
sitja ártal á sín verk. En undan-
farið er ég búin að fókusera mest á 
kjóla. Ég er sjálf mikið í kjólum og 
það er eins konar einkennisklæðn-
aður fyrir mig. Mér finnst ákveðin 
praktík að ákveða bara eina f lík á 
morgnana. En það sem er mest ein-
kennandi er líklega að kjólarnir eru 
eftirtektarverðir og eiga að vera það, 
þú átt að taka eftir konunni sem 
klæðist kjólunum,“ segir Aníta.

Undanfarið hefur Aníta verið að 
skoða styrkleika merkisins og hvað 
hún vilji að skipti máli.

„Sjálf bærni spilar þar stóran 
leik en nýjasta línan er framleidd á 
Íslandi og því var ekki mikið vanda-
mál að kljást við framleiðslufyrir-
tæki erlendis þar sem allt varð stopp 
í langan tíma.“

Margir einstaklingar í skapandi 
greinum tala um áhrif heimsfarald-
ursins á sköpunargleðina.

„Það er búið að vera svo mikið af 
tilfinningum í gangi út af faraldr-
inum en ég snéri þessari óvissu bara 
í sókn. Ég og fjórir aðrir hönnuðir 
opnuðum verslun, KIOSK, sem ein-
blínir á íslenska fatahönnun og fylgi-
hluti og er staðsett úti á Granda.“

Fengu listrænt frelsi
Aníta var fengin ásamt þeim Bergi 
Guðnasyni og Aldísi Rún Ingólfs-

dóttur til að hanna sokka fyrir 
Amnesty International á Íslandi.

„Mig hefur lengi langað að vinna 
með góðgerðasamtökum og ég var 
svo ótrúlega ánægð þegar þau höfðu 
samband, að vinna með þeim að 
sokkum ásamt tveim öðrum fata-
hönnuðum, Aldísi Rún og Bergi. 
Sokkarnir eru framleiddir í Portúgal 
þar sem mikið er lagt upp úr sjálf-
bærni í framleiðsluferlinu. Ágóðinn 
af sokkunum rennur svo óskertur til 
mannréttindastarfsins.“

Hún segir þau hafa fengið algjört 
listrænt frelsi við hönnun sokkanna.

„Við erum öll mjög ólík í okkar 
hönnun, sem er bara skemmtilegt. 
En mig langaði að sokkarnir yrðu 
fyrst og fremst fallegir og eftir-
tektarverðir. Ég hugsaði að rauði 
liturinn mundi virka vel á körlum til 
dæmis yfir hátíðarnar, við jakkaföt. 
Sokkarnir eru úr lífrænni bómull 
svo þeir eru dásamlega mjúkir líka.“

Það er margt spennandi á döf-
inni hjá Anítu, sem vonast til að ná 
nokkrum vinnuferðum á nýju ári.

„Mér finnst alltaf gaman að byrja 
nýtt ár en ég hef fulla trú á að margt 
jákvætt eigi eftir að gerast á næsta 
ári.“ steingerdur@frettabladid.is
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Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum Hyundai 
bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur. Að auki fylgir öllum Hyundai rafbílum 
8 ára eða 200.000 km ábyrgð á aðal rafhlöðu bílsins.

Veldu rafmagn.
Veldu stíl.
Eigum bíla til afgreiðslu.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Nýr 100% rafdrifinn Hyundai KONA er fyrsti rafdrifni jepplingurinn á markaðnum.
*Hann hefur eitt mesta drægi bíla í þessum stærðarflokki eða
449 km samkvæmt nýjum WLTP mælingum. Meðal búnaðar í nýjum Hyundai
KONA er skynvæddur hraðastillir, sjálfvirk neyðarhemlun, sjónlínuskjár sem varpar
upplýsingum um hraða og leiðsögn í framrúðu, Krell hljóðkerfi og margt fleira.
Hyundai KONA er fáanlegur með 39kW rafhlöðu eða 64 kW rafhlöðu.

Framúrskarandi drægi
í rafmagnsakstri – 449 km*.

Hyundai KONA 2WD með 289 km drægi 5.290.000 kr. 
Hyundai KONA 2WD með 449 km drægi 5.990.000 kr.
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RAFMAGNAÐUR

Heimsending
á reynsluakstri 
Pantaðu tíma hjá okkur í síma 575 1200,
við komum með bílinn, sótthreinan og fínan,
og sækjum hann svo aftur til þín.

Opið í dag frá 12–16



Árni Helgason
Löggiltur fasteignasali

arni@domusnova.is

Sími: 663 4290

BUGGY ADVENTURES

LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

taumlaus gleði...Buggy                 Adventures ...í stórkostlegri náttúrunni

Til sölu frábært tækifæri í ferðaþjónustu, góð aðstaða og útbúnaður.
Missið ekki af þessu tækifæri, bóluefnið að koma og allt að fara á fullt!

DOMUSNOVA - HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI - SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS

Seint verður af Dísu ljósálfi 
tekið að hún er meðal vin
sælustu barnabóka sem 
komið hafa út á íslensku. 
Dísa er varla stærri en 
mannsfingur þegar hún 

dettur af trjágreininni sinni og 
lendir í klóm skógarhöggsmanns og 
konu hans. Þau klippa vængina af 
ljósálfinum og loka hana inni í búr
skáp og líklega hefur sagan ekki síst 
orðið jafn lífseig og raun ber vitni í 
bernskuminningum margra vegna 
hins ógleymanlega of beldisverks 
skógarhöggsmannsins.

Dísa ljósálfur kom fyrst fyrir augu 

íslenskra lesenda á síðum Morgun
blaðsins fyrir rúmlega 90 árum 
þegar myndasaga Hollendingsins 
G. Th. Rotman hóf þar göngu sína 
sem framhaldssagan „Ljósálfurinn 
litli“ í nóvember 1927. Sögunni var 
þá sem síðar lýst sem „barnasögu í 
112 myndum“.

Það kom í hluta blaðamannsins 
Árna Óla að þýða sögu Rotmans en 
hann upplýsti síðar í ævisögu sinni 
að hann hefði ekkert kunnað í hol
lensku. Verkið fórst honum þó það 
vel úr hendi að sagan kom út á bók 
og er fyrir lifandis löngu orðin sígild 
barnabók hér á landi.

Árni þýddi í kjölfarið sögur Rot
mans um Alfinn álfakóng og dverg
inn Rauðgrana, sem hafa einnig gert 
það gott í gegnum áratugina þótt 
þeir hafi alla tíð mátt dúsa í skugga 
Dísu.

Litaður ljósálfur
Dísa ljósálfur hefur notið það 
jafnra vinsælda hér á landi að 
hún hefur oft verið endurprentuð 
og útgefin. Hún kom síðast út 
hjá Máli og menningu 2008 og nú 
hefur bókaútgáfan Óðinsauga sætt 
færis og gefið hana út í stærra broti 
en venjulega og, að því er vitað er 

til, litprentaða í fyrsta skipti á 
íslensku.

Þessi nýja útgáfa er að sögn 
útgefandans hugsuð fyrir nýja 
kynslóð barna sem er vön því að 
lesa litríkar barnabækur. Litmynd
irnar í bókinni eru sem fyrr 112 og 
voru skannaðar upp úr frumútgáfu 
og síðan litaðar. Þá hefur gömlu 
þýðingu Árna Óla verið skipt út 
fyrir nýja þar sem leitast er við að 
fylgja betur frumtextanum auk 
þess sem ýmsum nöfnum og öðru 
sem Árni lét liggja milli hluta hefur 
verið bætt við nýju þýðinguna. 
toti@frettabladid.is

Svarthvít 
hetja í lit
Sagan um Dísu ljósálf hefur 
notið mikilla og nokkuð stöð-
ugra vinsælda á Íslandi allt frá 
því „Ljósálfurinn litli“ birtist 
fyrst á síðum Morgunblaðsins 
1927. Sagan um Dísu hefur 
verið endurprentuð ítrekað í 
gegnum tíðina en kemur nú út í 
lit í fyrsta skipti svo vitað sé.

... hvernig ertu í lit?Svarthvíta barnabókahetjan mín ...

DÍSA LJÓSÁLFUR KOM 
FYRST FYRIR AUGU ÍSLENSKRA 
LESENDA Á SÍÐUM MORGUN-
BLAÐSINS FYRIR RÚMLEGA 90 
ÁRUM.
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Kláraðu að kaupa gjafirnar 
meðan verðið er lægst

Snyrtivörur

allt að

-30%
allt að

-50%

Gjafabréf

allt að

-50%

Útivistarföt

allt að

-50%

Spil

allt að

-40%

Leikföng

allt að

-40%

Nýjar bækur



Lífið í  
vikunni
29.11.20 
05.12.20

ÞRÁTT FYRIR COVID 
OG SVONA VERALD-

LEGT AMSTUR ÞÁ BARA HÖLD-
UM VIÐ FÁNANUM UPPI.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is    
FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@
frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

MÖMMUR REDDUÐU 
BOLTA STELPUDAGATALI
Þegar Þróttaramömmurnar Berg
lind Ingvarsdóttir og Tobba Ólafs
dóttir áttuðu sig á að hvergi væri til 
jóladagatal með myndaspjöldum 
af fremstu knattspyrnukonum 
heims drifu þær í að gefa eitt slíkt 
út. Sara Björk Gunnarsdóttir, lands
liðskona og Evrópumeistari með 
Lyon, er þar fulltrúi Íslands.

SJÁLFBÆR MISBRIGÐI
Misbrigði er samstarfsverkefni 
LHÍ og Fatasöfnunar Rauða kross 
Íslands. Nemar á öðru ári í fata
hönnun vinna þar línur til þess að 
vekja athygli á mikilvægi fata
söfnunarinnar og textílsóun. 
Tískusýning þarf að bíða en hægt 
er að skoða útkomuna í verslunum 
Rauða krossins.

SJÁLFSVINNAN ER NÝJ-
ASTA GEÐVEIKIN
Elísabet Jökulsdóttir er tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna 
fyrir bókina Aprílsólarkuldi. „Þetta 
er svona sjálfsævisögulegt og 
byggt á minni sögu en ég nota samt 
aðferðir skáldskaparins,“ segir 
hún en í bókinni gerir hún upp við 
ástina, geðveikina og fortíðina.

HEIMSENDASPÁ RÆTIST
Sigur Rós svaraði loks kalli aðdá
enda sem hafa beðið útgáfu tón
verksins Hrafnagaldurs Óðins síðan 
það var flutt nokkrum sinnum 
2002. Bassaleikarinn Georg Hólm 
segir tímasetninguna á útgáfunni 
ágæta þar sem í verkinu eru enda
lok goða og manna yfirvofandi.

Við höfum alltaf haldið 
tryggð við fullveldis-
daginn og svo bara 
datt ég í sóttkví akk-
úrat þarna í kringum 
1. des og varð bara að 

hægja á mér og var að koma út úr 
því á fimmtudaginn þannig að ég er 
stimplaður bak og fyrir neikvæður 
og við höldum okkar striki,“ segir 
Tolli Morthens sem lætur COVID-19 
ekki trufla sína rótgrónu fullveldis-
hátíð.

Tolla telst til að það séu 30 ár 
síðan fyrsta fullveldishátíðin var 
haldin og var þá menningarvið-
burður uppi á Höfða á bifreiðaverk-
stæðinu hjá Steina sem er jafnan 
kenndur við Svissinn.

Síðan er það löngu orðinn árviss 
viðburður og jólahefð hjá mynd-
listarmanninum að bjóða gestum 
og gangandi í opið hús á vinnu-
stofunni í tengslum við fullveldis-
daginn 1. desember.

Hátíð verður fátíð
„Við erum öll að díla við þessar 
aðstæður en samt látum við eitt-
hvað gerast. Höldum einhverju 
gangandi og þrátt fyrir COVID og 
svona veraldlegt amstur þá bara 
höldum við fánanum uppi,“ segir 
Tolli um óhjákvæmilega breytingu 
frá vananum að þessu sinni.

Í stað fullveldishátíðar slær hann 
nú upp fátíð og vegna þess að sótt-
varnareglur leyfa ekki f leiri en tíu 
manns á vinnustofunni verður 
gleðinni streymt á Facebook að 
sögn með bestu fáanlegum tækjum.

„Það er leiðinlegt að geta ekki 
boðið upp á þessar f lottu veitingar 
sem ég hef alltaf verið með en svona 
er lífið,“ segir Tolli, sem verður síðan 

með opið á vinnustofunni alla 
föstudaga og laugardaga fram að 
jólum þar sem hægt verður að hitta 
á hann.

Vitringarnir þrír
Bubbi, bróðir Tolla, og æskuvinur 
hans Einar Már Guðmundsson rit-
höfundur, hafa verið fastagestir 
Tolla á fullveldishátíðinni þessi 
þrjátíu ár og Tolli segir að þeir láti 
sig heldur ekki vanta á fullveldis-
fátíðina þannig að „vitringarnir 
þrír“ verða á sínum stað.

„Og nú er Kristín, dóttir mín, 
komin til liðs við mig. Hún er lista-
málari og lærði í Kanada og hefur 
síðustu ár mest verið að vinna og 
sýna verk sín þar og í Þýskalandi en 
hefur illu heilli þurft að ílengjast hér 
á Íslandi. Hún var í góðum málum 
þarna í Toronto en allt í lagi. Hún 
ætlar að sýna verkin sín hérna. Hel-

víti mikil verk,“ segir Tolli og horfir 
sem fyrr á björtu hliðarnar.

Bubbi spilar og málar
„Og svo er það nýliðinn í mynd-
listinni, Bubbi Morthens,“ segir 
Tolli þegar hann víkur að bróður 
sínum, sem þreytti frumraun sína 
sem listmálari á fullveldishátíðinni 
í fyrra. „Það var bara skemmtilegt 
þannig að við ákváðum að endur-
taka þetta,“ segir Tolli og bætir við 
í fyrra hafi verið „geggjað stuð“ á 
vinnustofunni. „Hann er sem sagt 
með þessi málverk sem hann hefur 
verið að mála og svo ætlar hann að 
spila fyrir okkur.“

Dagskránni verður streymt á 
Facebook-síðu Tolla milli klukkan 
15 og 16 í dag. „Við ætlum að streyma 
þessu út af því að við fáum ekki að 
hafa nema tíu manns inni þannig 
að við stillum okkur upp við verkin 
okkar og tölum aðeins um þau og 
Einar Már mætir auðvitað með sín 
ljóð og ætlar að lesa fyrir okkur,“ 
segir Tolli og sér ákveðna kosti í 
fjöldatakmarkaleysi internetsins.

Tengsl í rofi
„Þetta er alveg fullorðins menning-
arviðburður þegar hægt er að ná til 
svona margra. Það er svo áhugavert 
á svona tímum þegar öll tengsl eru 
rofin að halda samt úti menningar-
tengslum í gegnum svona miðil. Það 
er ótrúlegt hvað streymið virkar 
vel og hvað tengingin verður sterk 
ef þetta er gert með hjartanu. Þá 
undrast maður hvað þetta verður 
samt lifandi,“ segir Tolli sem býður 
alla velkomna inn í stafræna hlýj-
una í frosthörkunum sem hótað er 
um allt land um helgina. 
toti@frettabladid.is

Fullveldisfátíð Tolla 
Tolli Morthens heldur fast í gamla jólahefð en heldur fullveldisfátíð 
á Facebook í dag þar sem hann var í sóttkví á fullveldisdaginn.

Vitringarnir þrír, Tolli Morthens og fastagestirnir Bubbi bróðir og æskuvinurinn Einar Már, í vinnustofunni ásamt 
Kristínu, dóttur Tolla, sem slæst í hópinn þar sem hún er föst á Íslandi vegna aðstæðna. MYND/AÐSEND

Kristín mun sýna olíu-
málverk sem Tolli segir  
litrík og kraftmikil. 

DORMA LUX
heilsárssæng
Dásamleg dúnsæng frá Quilts of Denmark.  
Stærð: 140×200 cm. 600 g. 90% hreinn andadúnn. 
10% smáfiður. Má þvo á 60°c en það er 
hitastig sem rykmaurar þola ekki –  
því er gott að nota sæng  
sem þolir þennan  
þvottahita ef um 
rykofnæmi er 
að ræða.

Fullt verð: 25.900 kr.

Aðeins 20.720 kr.

20%
AFSLÁTTUR

HÁTÍÐAR

DORMA HOME sængurföt

Sængurfötin frá Dorma Home eru ofin úr 300 gsm bómullarþræði sem 
gefur frábæra endingu, viðkomu og mýkt. Þau eru með OEKO-TEX® 
vottun um að þau séu framleidd án allra skaðlegra efna. Sængurfötin 
koma í nokkrum mismunandi mynstrum/litum og fást í 3 stærðum. 

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR
AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

Heima er best
>> Jólin 2020 <<

Gerðu góð kaup i verslunum okkar eða  
á dorma.is og við sendum allar vörur frítt

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

Fullt verð
140 x 200 cm:  9.990 kr.

Aðeins: 7.992 kr.

Fullt verð
140 x 220 cm:  11.990 kr.

Aðeins:9.592 kr.

Fullt verð
200 x 200 cm:  16.990 kr.

Aðeins: 13.592 kr.

20%
AFSLÁTTUR

HÁTÍÐAR

DORMA HOME sængurföt
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Verslaðu á netinu á byko.is Afgreiðslutími BREIDD & GRANDA 10-18 um helgina

Hjá okkur fæst íslensk sígræn  
Stafafura 
frá Skógræktinni
Stafafura  
100-150 cm

Stafafura  
151-200 cm

4.650 kr. 8.950 kr.
Trén eru ræktuð án eiturefna, enginn áburður er 
notaður við ræktun fyrir utan 10-15g á hvert tré  
við gróðursetningu. Flutningsleiðin er stutt og  
er stafafuran því mun umhverfisvænni kostur  
en innflutt tré. Að minnsta kosti 10 tré eru ræktuð  
í stað hvers trés sem fellt er sem jólatré.

Stafafura er vinsælasta íslenska jólatréð og 
er einstaklega barrheldin og ilmandi.

Nú höfum við 
bætt fleiri  
vörum í gjafa-  
handbókina

Þú finnur  
hugmyndir  
á byko.is

Nýtt

Fæst í   
öllum  

verslunum 
BYKO

Sería 
á jólatréð, nokkrar stærðir; 
150cm 126ljósa, 180cm 
171ljósa, 210cm 223ljósa 
eða 240cm 283ljósa.
Verð frá:

3.595
42495460-3

Stjarna 
Klassík, messing eða 
kopar 28cm. E14 pera 
fylgir ekki með.

4.195
51880172/849

Pappírsstjarna 
50cm grá, rauð, blá  
eða hvít, LED.

4.995
46600579-82

10 
ljósa

Leiðiskross 
með LED ljósum, gengur 
fyrir rafhlöðum og með 
innbyggðan timer.

9.495
51880639

Ljós 
Ida hvítt, með 7 LED 
ljósum.

3.495
51880684

Jólatré 
hvítt 150cm 300 greina

3.895
88968040

Jólatré 
hvítt 210cm 1000 greina.

14.295
88968041

Toppur 
rauður, 29cm

495
88472480

Ljósakrans 
Edge 40cm 30Led svartur.

6.595
51881047

Jólakúlur 
rauðar, 50mm  
16 stk.

755
88472471

Gervitré 
90cm 120 greinar. 
120cm 300 greinar
150cm 450 greinar
210cm 1000 greinar

Verð frá:

1.595- 
12.095
88968024/28/29/31

Engill  
hæð 25cm, breidd 24cm, 
Pera fylgir ekki með.

3.995
51880454

Krakka Partý AliasÞú ferð í gegnum skemmtigarðinn með því að 
giska á orðin sem mótspilarar þínir leika eða útskýra fyrir þér af 
litríkum spjöldunum. Vnr. 88011350 5.995 kr.

134Jólagjafa- 
hugmynd nr.

Kaffivél Hvít 1200W kaffivél. Aroma kanna með verndað gler 
fyrir 10/15 bolla (1,25L). Vnr. 65742035 12.895 kr. - Tilboðsverð 
10.295 kr.

63Jólagjafa- 
hugmynd nr.

Skurðarbretti Þrjú skurðarbretti úr tré í mismunandi 
stærðum. Vnr. 41075095 3.595 kr. 

3stk.

21Jólagjafa- 
hugmynd nr.

Startpakki Flottur startpakki sem inniheldur eina E27 
snjallperu og dimmer. Allt sem þarf til að koma snjalllýsingu á 
heimilið. Hægt er að vera með hefðbundna lýsingu eða prufa 
mismunandi samsetningar saman. Vnr. 54650014 6.715 kr.

8Jólagjafa- 
hugmynd nr.

Nýtt í  
BYKO
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Höggborvél PSB 700-2RE. Kraftmikill mótor en þó létt og vel 
hönnuð vél. Vélin er með “SoftGrip” handfangi. Hægt að aðlaga 
hraðann nákvæmlega fyrir verkefnið sem liggur fyrir.Vnr. 74860700 
21.395 kr.- 20% afsláttur 17.116 kr.

20%
afsláttur

70Jólagjafa- 
hugmynd nr.

Einfaldari og  
fljótlegri leið til  
að setja seríu á jólatréð



Verslaðu á netinu á byko.is Afgreiðslutími BREIDD & GRANDA 10-18 um helgina
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Stafafura 
frá Skógræktinni
Stafafura  
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Stafafura  
151-200 cm

4.650 kr. 8.950 kr.
Trén eru ræktuð án eiturefna, enginn áburður er 
notaður við ræktun fyrir utan 10-15g á hvert tré  
við gróðursetningu. Flutningsleiðin er stutt og  
er stafafuran því mun umhverfisvænni kostur  
en innflutt tré. Að minnsta kosti 10 tré eru ræktuð  
í stað hvers trés sem fellt er sem jólatré.

Stafafura er vinsælasta íslenska jólatréð og 
er einstaklega barrheldin og ilmandi.
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bætt fleiri  
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handbókina
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hugmyndir  
á byko.is
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171ljósa, 210cm 223ljósa 
eða 240cm 283ljósa.
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Klassík, messing eða 
kopar 28cm. E14 pera 
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eða hvít, LED.
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með LED ljósum, gengur 
fyrir rafhlöðum og með 
innbyggðan timer.
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Ljós 
Ida hvítt, með 7 LED 
ljósum.

3.495
51880684

Jólatré 
hvítt 150cm 300 greina

3.895
88968040

Jólatré 
hvítt 210cm 1000 greina.

14.295
88968041

Toppur 
rauður, 29cm

495
88472480

Ljósakrans 
Edge 40cm 30Led svartur.

6.595
51881047

Jólakúlur 
rauðar, 50mm  
16 stk.

755
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Gervitré 
90cm 120 greinar. 
120cm 300 greinar
150cm 450 greinar
210cm 1000 greinar

Verð frá:

1.595- 
12.095
88968024/28/29/31

Engill  
hæð 25cm, breidd 24cm, 
Pera fylgir ekki með.

3.995
51880454

Krakka Partý AliasÞú ferð í gegnum skemmtigarðinn með því að 
giska á orðin sem mótspilarar þínir leika eða útskýra fyrir þér af 
litríkum spjöldunum. Vnr. 88011350 5.995 kr.
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Kaffivél Hvít 1200W kaffivél. Aroma kanna með verndað gler 
fyrir 10/15 bolla (1,25L). Vnr. 65742035 12.895 kr. - Tilboðsverð 
10.295 kr.
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Skurðarbretti Þrjú skurðarbretti úr tré í mismunandi 
stærðum. Vnr. 41075095 3.595 kr. 
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Höggborvél PSB 700-2RE. Kraftmikill mótor en þó létt og vel 
hönnuð vél. Vélin er með “SoftGrip” handfangi. Hægt að aðlaga 
hraðann nákvæmlega fyrir verkefnið sem liggur fyrir.Vnr. 74860700 
21.395 kr.- 20% afsláttur 17.116 kr.

20%
afsláttur
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Einfaldari og  
fljótlegri leið til  
að setja seríu á jólatréð



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Vínkælar 
Fyrir heimilið

FRÁBÆRT ÚRVAL

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
E L D H Ú S  A L L R A  L A N D S M A N N A
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
E L D H Ú S  A L L R A  L A N D S M A N N A

Beint í bílinn
úr lúgunni

Ég hef lengi velt því fyrir mér 
hvernig helstu persónum 
Sturlungu hefði vegnað í 

nútímasamfélagi. Höfðingjarnir 
Gissur Þorvaldsson og Hrafn 
Oddsson hefðu án efa blómstrað á 
Alþingi við Austurvöll. Báðir voru 
óheiðarlegir og miskunnarlausir 
menn sem sóru ranga eiða. Gissur 
hefði sómt sér vel sem fjármála- og 
heilbrigðisráðherra enda óhrædd-
ur við harkalegan niðurskurð.

En hvernig hefðu nútímamenn 
staðið sig á Sturlungaöld? Gott 
andlegt og líkamlegt þrek skipti 
mestu, enda fóru vopnaðir menn 
ríðandi landshorna á milli. Bjarni 
Benediktsson hefði blómstrað 
enda riðvaxinn og vöðvastæltur 
fyrrum knattspyrnumaður. Stein-
grímur Sigfússon er bæði klækjótt-
ur og vel á sig kominn svo að hann 
hefði notið sín á tímum Sturlunga. 
Einhvern veginn sér maður ekki 
Sigurð Inga og Loga Einarsson í 
sjóorrustum og ferðaslarki. Þeir 
hefðu sennilega ekki orðið langlífir 
í þessum hörðu átökum. Mikill 
auður, popúlismi og föst búseta í 
tveimur landsfjórðungum hefði 
fleytt Sigmundi Davíð til einhverra 
áhrifa. Katrínu Jakobsdóttur hefði 
vegnað ágætlega í f lóknum átökum 
og óheilindum aldarinnar enda 
þaulvön lævísum árásum eigin 
flokksmanna. Þórhildur Sunna 
hefði náð langt með því að kjafta 
karlaveldið í kaf. Sturlungaöld var 
blómatími sjálfmiðaðra narsissista 
svo að Kári Stefánsson hefði náð 
hæstu hæðum og stjórnað landinu 
bak við tjöldin. Þorgerður Katrín 
hefði borið kápuna á báðum öxlum 
og haslað sér völl í öllum andstæð-
um fylkingum aldarinnar. Guðni 
forseti hefði ekki komist langt í 
lævi blöndnu andrúmslofti þess-
ara tíma. Hætt er við að Sturlungar 
hefðu dottað undir spaklegum og 
fyrirsjáanlegum ræðum Guðna.

Maðurinn breytist ekki. Sturl-
ungar hefðu blómstrað nú á tímum 
og nútímamenn notið sín ágætlega 
á blóði drifnum vígvöllum þrett-
ándu aldar.

Tími Sturlunga

Tilboð dagsins

desember
6.
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TILBOÐ TILBOÐ

Smelltu og sæktu!

895,-/25 í pk.

Tilboð dagsins

desember

5.
Fullt verð 3.490,-
STRÅLA LED ljósasería með 10 ljósum
Gengur fyrir rafhlöðum, seldar sér

Fullt verð 3.490,-
STRÅLA LED ljósasería með 10 ljósum
Gengur fyrir rafhlöðum, seldar sér

Verslun í Kringlunni
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