
Norræna velferðarkerfið
hefur ekki náð til Íslands

Félagsleg útgjöld Íslenska ríkis-
ins voru samkvæmt samantekt 
Efnahags- og framfarastofn-
unar Evrópu, OECD, 17,4 pró-
sent af vergri landsframleiðslu 
árið 2019. Þessi tala ein og sér 
segir ekki mikið. En þegar hún 
er borin saman við sambærileg 
útgjöld annara landa kemur í 
ljós að Ísland á töluvert langt 
í land með að innleiða hið 
Norræna velferðakerfi, sem 
stjórnmálamönnum verður 
tíðrætt um. 

Öryrkjabandalag Íslands ákvað 
að skoða sambærileg útgjölda 
hjá frændum okkar í Noregi. 
Norðmenn vörðu ríflega fjórð-
ungi landsframleiðslu sinnar 
í félagsleg útgjöld árið 2019. 
Svíþjóð var á svipuðu róli með 
hlutfallið 25,5%. Danir gerðu 
hins vegar mun betur og þar 
voru félagsleg útgjöld 28,3% 
af landsframleiðslu árið 2019. 
Finnland trónir svo á toppnum 
í þessum samanburði þegar 
horft er til Norðurlandanna, 
með hlutfallið 29,1%.

Þegar rætt er um félagsleg 
útgjöld er OECD að miða við 
greiðslur frá opinberum stofn-
unum, skattkerfið, atvinnu-
leysisbætur, lífeyri og veitta 
þjónustu hvort sem er frá ríki 
eða sveitarfélögum.

Meðaltalsútgjöld þeirra ríkja 
sem OECD tekur saman gögn 
yfir, er 20%.

Það er ljóst af þessum tölum 
að allt tal um að hér á landi 
vilji stjórnmálamenn stefna að 
hinu Norræna módeli, þegar 
kemur að velferðarmálum 
hefur ekki skilað sér í fram-
kvæmdum. Ísland og íslenska 
kerfið er mikill eftirbátur 
þegar kemur að félagslegum 
útgjöldum ef við viljum miða 
við nágranna okkar.

Sláandi staðreyndir

Önnur og ekki síður sláandi 
birtingarmynd þess hvað við 
verjum litlu í félagsleg útgjöld, 
er hve mikill hluti umönnunar 
ættingja er lagður á herðar 
landsmanna. Nærri 9% Íslend- 
inga, eða um 35 þúsund manns, 
telja sig hafa umönnunaskyldu 
gagnvart öldruðum, sjúkum 
eða fötluðum ættingja. Nærri 
tíu sinnum fleiri Íslendingar 
þurfa að taka þessi umönnun- 
arstörf til sín en Danir, þar sem 
samsvarandi prósenta er 0,7.  
Í Svíþjóð er hlutfallið 2,8% 
Noregi 2,6% og Finnlandi 
2,9% samkvæmt Eurostat, 
hagstofu Evrópusambandsins.

Þessar tölur sem Öryrkja-
bandalagið er hér að vitna til 
segja í raun að stórum hluta 

félagslega kerfisins hefur 
einfaldlega verið velt yfir á 
íslensk heimili, en hvergi í 
Evrópu er viðlíka hátt hlutfall 
þar sem svo stór hluti félags-
lega kerfisins er á ábyrgð 
fjölskyldna og einstaklinga. 

Tölurnar tala sínu máli

Þessar tölur kallast á við upp-
lýsingar í nýútkominni skýrslu 
á vegum Heilbrigðisráðuneyt-
isins, þar sem leitast var við 
að greina rekstrarkostnað 
hjúkrunarheimila. Þar kemur 
fram að mikið vantar upp á að 
viðmið fyrir hjúkrunarheimili 
sett af Landlæknisembættinu 
náist. Gildir það bæði um að 
uppfylla kröfur um fjölda fag-
lærðra starfsmanna og einnig 
að fjölda umönnunarklukku-
stunda sé náð. Þetta stóra gap 
á hjúkrunarheimilum er vænt-
anlega mætt af einhverju leiti 
af aðstandendum og skýrir að 
hluta þessar tölur hér að ofan. 

Öryrkjabandalagið undrast af 
hverju Landlæknisembættis 
sé að setja viðmið fyrir þessa 
þjónustu en því er svo ekki 
fylgt eftir? Þetta er spurning 
sem stjórnmálamenn geta velt 
fyrir sér.

Kynbundin verkaskipting?

Kolbeinn H. Stefánsson bendir 
á í skýrslu sinni um fjölgun 

öryrkja, að aukningin sé að 
stærstum hluta tilkomin vegna 
kvenna á aldrinum 50 til 66 
ára, eða nærri helmingur 
aukningarinnar. Kolbeinn 
skrifar; „Mögulegar skýringar 
gætu legið í kynbundinni 
verkaskiptingu á vinnumark-
aði, aukinni byrði kvenna af 
heimilishaldi, af umönnun 
barna sem og eldri eða veikra 
fjölskyldumeðlima og kyn-
bundnu ofbeldi, svo dæmi séu 
nefnd.“

Umönnunarbyrði mikil

Tölur Eurostat hér að ofan 
styðja einmitt við þetta. Um-
önnunarbyrði er hvergi meiri 
en á Íslandi. Þrátt fyrir allt tal 
um jafnfrétti þá virðist enn 
inngróið í okkar samfélag að 
þessar byrðar leggjast í mikl-
um meirihluta á konur. 

Bak við þessar prósentutölur 
er mæður, ömmur, frænkur 
og systur sem eru rétt komnar 
á miðjan aldur en geta hrein-
lega ekki meir.

Norræna velferðarkerfið hefur 
ekki náð til Íslands og þar 
vantar mikið upp á. Árið 2021 
er hins vegar kosningaár og 
þá huga stjórnmálaflokkar að 
stefnu og horfa til framtíðar. 
Hér er tækifæri til að vinna  
til góðs.

Íslenska velferðarkerfið er langt undir þeim viðmiðum sem 
gilda á hinum Norðurlöndunum. Hvergi í Evrópu er jafn mikil 
umönnunarskylda og hér á landi og má segja að kerfinu sé að 
hluta velt yfir á heimilin. Yfir 35 þúsund Íslendingar annast 
sjúka, aldraða eða fatlaða ættingja án þess að fá greitt fyrir 

þá umönnun og oftast eru þetta konur. En konur á aldrinum 
50 til 66 eru í dag líklegastar til að bætast í hóp öryrkja. 
Útslitnar á líkama eða sál. Ef um væri að ræða norræna 
vegakerfið sem Ísland væri að byggja upp, þá væru hér allir 
vegir einbreiðir og stór hluti ómalbikaður. 

Öryrkjabandalag Íslands vill benda Alþingi á eftirfarandi staðreynd:

Útgjöld til velferðarmála á Norðurlöndum 
sem hlutfall af landsframleiðslu.
Skv. tölum frá OECD 2019
Source: Social Expenditure: Aggregated data

Hvað segja formenn 
stjórnmálaflokkanna við 
þeim ísköldu tölum sem 
birtar eru hér að ofan og 
draga því miður draga 
upp frekar dapra mynd af 
íslenska velferðarkerfinu.

Spurt var: 
1. Af hverju ver Ísland 

svona miklu lægra 
hlutfalli til vel-
ferðarkerfisins en 
nágrannalöndin?

2. Er vilji til að breyta 
þessu af hálfu þíns 
flokks?

3. Vilt þú draga úr 
tekjuskerðingum  
fyrir öryrkja sem  
fara út á vinnumark-
að eða halda þeim 
óbreyttum?

Formönnum allra 
stjórnmálaflokka var 
sent erindi þessa efnis 
og fylgja þau svör á 
síðu tvö í fjórblöðungi 
Öryrkjabandalagsins, sem 
að þessu sinni faðmar 
Fréttablaðið.
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Fullur vilji til að bæta í

Framlög vaxið mest hér

Útrýmum takmörkunum

Katrín Jakobsdóttir
formaður 
Vinstri Grænna

Um helmingur allra útgjalda ríkisins fer til heilbrigðis- og velferðarmála. Á yfirstandandi 
kjörtímabili hafa útgjöld til beggja málefnasviða vaxið umtalsvert að raunvirði.  Á næstu 
misserum þarf að halda áfram að bæta í.

VG telur mikilvægt og leggur áherslu á að styrkja samneysluna og þar á meðal það sem 
að velferðarkerfinu snýr, til að tryggja að þau sem þurfa stuðning samfélagsins fái hann. 
Þau skref sem hafa verið stigin á þessu kjörtímabili hafa verið mikilvæg og það er fullur 
vilji til að halda áfram á þeirri vegferð.

Já, það er mikilvægt að halda áfram að draga úr skerðingum í bótakerfum. Breytingar 
sem verða gerðar þurfa að koma þeim sem lakast standa best, og munu gerast í skrefum. 

Samanburður þarf að fara fram á réttum forsendum, m.t.t. ólíkra kerfa. Hér eru lífeyris-
greiðslur að miklu greiddar úr starfstengdum lífeyrissjóðum og séreignasparnaði, en ekki 
ríkissjóði. Leiðrétt fyrir þessu fer hlutfallið í Finnlandi niður í 17% og 18% í Noregi og 
Svíþjóð, m.v. 15% hér á landi. Munurinn er því mun minni en gefið er til kynna. Rúmlega 
helmingur allra útgjalda ríkissjóðs fer til félags-, húsnæðis- trygginga- og heilbrigðismála. 

Framlög til velferðarmála hafa vaxið mest hér á landi af Norðurlöndunum milli 2015 og 
2019. Á bak við þá aukningu eru m.a. umfangsmiklar kerfisbreytingarnar sem ráðist var í 
fyrir ellilífeyrisþega árið 2017.

Ég hef talað fyrir því að við tökum upp nýja nálgun, m.a. með starfsgetumati. Þar horfum 
við á kraftinn sem býr í fólki og hvað fólk getur, frekar en einungis hvað það getur ekki. 
Til að auðvelda skrefin út á vinnumarkað teldi ég rétt að ekki kæmi til tekjuskerðinga í 
nánar tiltekinn tíma.

Það er stefna Framsóknar að á Íslandi séu lífskjör þau bestu í heimi í alþjóðlegum 
samanburði. Ísland á að vera með besta velferðarkerfi heimsins.

Vert er að benda á þær jákvæðu breytingar sem gerðar hafa verið innan velferðar-
kerfisins á þessu kjörtímabili. Mikið hefur áunnist t.d. minnkuð greiðsluþátttaka 
einstaklinga innan kerfisins m.a. á tannlæknaþjónustu. Þetta eru skref í rétta átt 
og samræma stefnu Framsóknar um að manngildi eigi að vera ofar auðgildi. 

Framsókn leggur höfuðáherslu á að virkja sem flesta einstaklinga sem vilja og 
hafa getu til að sækja vinnumarkaðinn. Grundvallaratriði í mannréttindum hvers 
og eins er atvinnusókn, við sitt hæfi, óháð efnahag og búsetu. Framsókn leggur 
áherslu á að útrýma öllum takmörkunum sem standa í vegi fyrir því að öryrkjar 
geti sótt vinnumarkaðinn.

Bjarni Benediktsson
formaður 
Sjálfstæðisflokksins

Til hamingju með daginn  
Þuríður Harpa Sigurðardóttir, 
formaður ÖBÍ.

„Já takk kærlega fyrir það. Hinn 
formlegi afmælisdagur er 5. maí 
en við minnumst þessara tíma-
móta allt árið.“

Hvað er þér efst í huga á þessum 
tímamótum?

„Mér finnst í fyrsta lagi mikil- 
vægt að við minnum á okkur og 
þau fjölmörgu réttindamál sem 
við erum að berjast fyrir. Sum 
þessara mála hafa fylgt okkur 
allt of lengi án góðrar niður- 
stöðu. En ég ætla líka að leyfa 
mér að vera bjartsýn á afmælis-
árinu. Við finnum fyrir því að 
skilningur hjá atvinnurekendum 
er að aukast. Þá er ég að vísa til 
þess að við höfum lengi barist 
fyrir því að auka möguleika 

fatlaðs fólks til atvinnuþátttöku. 
Spurning mín er aðallega hvort 
og með hvaða hætti þessi aukni 
skilningur birtist í formi starfa. 
Covid hefur sýnt okkur að það er 
ekki nátturlögmál að allir mæti 
til vinnu á sama staðinn.

Það er líka merkilegt að stór 
hluti þjóðarinnar hefur nú síðast-
lið ár í Covidinu, upplifað þá ein-
angrun sem fatlað fólk býr við, 
sumir allt sitt líf. Fólk hefur þurft 
að vera heima hjá sér og geta 
ekki farið út nema afskaplega 
takmarkað, vonandi eykur það 
skilning þjóðarinnar á daglegum 
aðstæðum margs fatlaðs fólks. 
Það er líka jákvætt að fjölmörg 
fyrirtæki hafa verið að koma til 
móts við starfsfólk, t.d. með því 
að senda heim stóla og skjái, sem 
er í raun viðeigandi aðlögun, 
nokkuð sem sem við höfum kall-

að lengi eftir, en mörgum vaxið í 
augum.“

Þuríður segir málalistann langan 
þegar spurt er hvað sé efst á 
baugi í réttindabaráttunni. 

„Við höfum beðið allt of lengi 
eftir því að samningur Sam-
einuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks verði lögfestur. Al-
þingi samþykkti þingsályktunar-
tillögu í júní 2019 um að lögfesta 
samninginn ekki síðar en 13. 
desember 2020.  Sá dagur rann 
upp, en engin kom lögfestingin. 
Þetta er afar stórt hagsmunamál 
fyrir okkar hóp. Þetta snýst um 
aðgengi að menntun, atvinnu og 
samfélaginu í svo víðri merkingu.

Við höldum líka á lofti kröfu 
um réttlæti alla daga, til dæmis 
kröfunni um mannsæmandi líf. 
Hvaða réttlæti er það að fólk, 

sem hefur sér ekkert til saka 
unnið annað en að fatlast sökum 
veikinda eða slysa á lífsleiðinni, 
eða fæðast fatlað, sé geymt í 
neðstu tröppu samfélagsins. 
Hluti þessa hóps þarf að hafa sitt 
framfæri af örorkulífeyri sem í 
dag er fimmtíu þúsund krónum 
lægri en  atvinnuleysisbætur og 
hundrað þúsund krónum undir 
lægstu launum. Í þessu samhengi 
spyr maður sig oft um réttlæti 
og þá afstöðu ríkisins að láta 
okkar hóp búa við mjög háa 
skerðingarprósentu á lífeyri ef 
við vinnum okkur inn einhverjar 
tekjur. Reyndin er að þeir sem 
hafa getu og vilja, þurfa í raun 
að borga með sér á   
vinnumarkaði. 

Einn erfiðasti áhrifaþátturinn í 
því að við höfum ekki náð fram 
réttlæti, er að við glímum við 

mikla fordóma. Sá hópur öryrkja 
sem býr við lægstu framfærsl-
una, á mjög erfitt með að eiga 
fyrir fatnaði, mat og húsnæði. 
Grun þarfir allra. Við höfum velt 
fyrir okkur af hverju við búum 
við þessa fordóma. Margir trúa 
því að öryrkjar nenni ekki að 
vinna fyrir sér. Geti það alveg 
en bara vilji það ekki. Ekkert 
er fjær sanni og ég bara spyr, 
hverra hagur er það að viðhalda 
fordómum í garðs fatlaðs fólks 
og öryrkja. Okkar fólk er margt 
hvert í lægsta þrepi þjóðfélags-
ins og af hverju vilja einhverjir 
tryggja að það verði áfram 
þannig. Ég verð að segja að ég 
missi tiltrú á sumu fólki þegar 
ég upplifi þetta. Og ég krefst 
réttlætis fyrir okkar hóp.“ 

Hvernig kom þín fötlun til?

„Það var í apríl 2007, ég var 
í reiðtúr og merin sem ég sat 
trylltist og rauk stjórnlaust út í 
mýri og sökk, ég sveif af baki í 
stórum boga og lenti á steini. 
Ég lamaðist á sekúndubroti. 
Slysið varð í apríl, en ég kom ekki 
heim fyrr en í október. Lífið fór 
í hreina upplausn, ekki bara hjá 
mér heldur fjölskyldunni allri. 
Það var allt breytt. Dóttir mín var 
þarna rétt tólf ára og yngri sonur 
minn ný fermdur. Það er ekki 
síður áfall fyrir börn og ástvini að 
taka á móti einstaklingi sem fór 
að heiman í fullu fjöri, en kom til 
baka í hjólastól. Það kann enginn 
fyrirfram.“ 

En þú vissir að samfélagið okkar 
býr til öryggisnet til að grípa fólk 
sem lendir í þessum aðstæðum?

„Ég eins og aðrir borgarar 
þessa lands hef lengi staðið í 
þeirri trú að við einmitt höfum 
gott almannatryggingakerfi 
og velferðarkerfi sem grípi þá 
sem verða fyrir heilsutjóni eða 
alvarlegum slysum. Ég hins vegar 
uppgötvaði götótt almanna-
tryggingakerfi sem grípur alls 
ekki nægjanlega vel utan um það 
fólk sem á því þarf að halda. Því 
verður að breyta.

Það er vont að sjá það svart á 
hvítu að við sem búum í þessa 
ríka landi, þar sem nóg er til fyrir 
alla, aðstoðum ekki nægjanlega 
það fólk sem lendir í alvarlegum 
veikindum eða slysum, eða 
eignast fatlað barn. Mér líður 
ekki vel með það að fólkið okkar 
geti ekki lifað mannsæmandi 
lífi, enda ætti að styðja það 
sérstaklega þegar það lendir í  

hremmingum sem breyta lífinu 
á svipstundu til framtíðar. Það er 
enda ærið verkefni fyrir fólk að 
reyna að sættast við heilsuleysi 
eða aðra fötlun. Öðrum ætti 
heldur ekki að líða vel með það. 
Kerfið okkar krefst alltof mikillar 
orku af fötluðum einstaklingum 
sem eiga hana hreinlega ekki til.  
Jafnvel ekki til að sækja rétt sinn 
og leita leiða til að komast af í 
lífinu. Ég myndi vilja sjá örorku-
lífeyri hærri en lágmarkslaun og 
við þurfum að bjóða upp á marg-
þætta aðstoð, við foreldra ungra 
barna, fjölskyldur, húsnæðismál, 
meiri niðurgreiðslur á lyfjum á 
meðan framfærslan er svona lág. 
Fólk verður að geta sótt í aðstoð, 
hvort sem það er sálfræðingur, 
geðlæknir, tannlæknir eða önnur 
þjónusta. Margt fatlað fólk þarf 
líka aðra sérfræðiþjónustu. Það 
er margt sem við þurfum að laga 
í velferðarkerfinu sem skiptir 
okkur öll miklu máli, en sérstak-
lega öryrkja.“

Er öryggisnetið okkar ekki 
nægilega strekkt til að grípa þá 
einstaklinga sem lenda í áföllum?

„Þetta svokallaða öryggisnet er 
strengt svo lágt að allir þeir sem 
í það falla snerta samt botninn 
og eru bláir og marðir. Fólk þarf 
að vakna til vitundar um það 
að ef eitthvað kemur fyrir það 
að þá er þetta öryggisnet alltof 
neðarlega.

Við sjáum svo áþreifanlega hvað 
kerfið er fjársvelt þegar við lítum 
til samanburðar við nágranna-
löndin. Íslendingar ráðstafa ríf-
lega sautján prósentum af vergri 
landsframleiðslu til velferðakerf-
isins. Á meðan að Norðmenn 
og Danir setja ríflega fjórðung 

landsframleiðslunnar í þennan 
málaflokk. Finnar eru svo með 
hátt í þrjátíu prósent. Þetta eru 
tölur frá OECD frá árinu 2019.“

Ert þú að taka örorkulífeyri í 
dag?

„Nei ég er ekki að gera það og 
satt að segja er það mín stærsta 
martröð ef það yrði einhvern 
tíma raunin, sem getur vel 
orðið.“

Eru margir í ykkar hóp sem eru 
ekki að taka lífeyri þó þeir hafi 
rétt til þess?

„Já, um þriðjungur þeirra sem 
eru með örorkumat eru að 
einhverju leiti á vinnumarkaði. 
Af þeim eru fjörutíu prósent 
ekki að taka lífeyri. Að vera 
vinnufær eða ekki fer bara svo 
mikið eftir því við hvað fólk er að 
glíma. Getur þú til dæmis sofið 
á næturnar vegna verkja? Verkir 
eru orkufrekir og sálarslítandi.En 
almannatryggingakerfið okkar 
verður að geta gripið það fólk 
sem er ekki að fara aftur út á 
vinnumarkaðinn og er skyndilega 
bara kippt í nýjar aðstæður.“

Er ykkar fólk þjakað af skömm?

„Já því miður. Ég held að það 
sé mjög djúpt í okkar þjóðarsál 
að lifa í skömm, ef þú ert ekki á 
vinnumarkaði. Fyrir mjög marga, 
fólk sem getur alls ekki unnið, er 
ákveðinn léttir að fá örorkumat, 
fyrir aðra er það mikið högg. 
Þegar ég þurfti að skrifa undir 
mitt örorkumat leið mér ekki 
vel. Það var svo vont að þurfa að 
viðurkenna að ég væri orðinn 
öryrki. Ég vissi ekkert af hverju 
en ég fór að gráta. Tárin bara 
komu. Nú skil ég að skömmin átti 

þar stóran þátt, það að ég væri 
sennilega ekki verðmæt okkar 
samfélagi lengur. En það má 
heldur ekki gleymast að margir 
öryrkjar vinna sjálfboðaliðastörf 
og leggja þar með verðmæti til 
samfélagsins. Þar ráða þeir sínum 
vinnutíma og vinnuframlagi. Þeir 
sem geta, vilja taka þátt í sam-
félaginu, vinna og leggja sitt af 
mörkum, en múrarnir sem stjórn-
völd hafa reist með skerðingum 
eru nær ókleifir og fólki er hegnt 
grimmilega fyrir að reyna sig á 
vinnumarkaði.

Orðið öryrki – hvernig upplifir 
samfélagið þetta orð?

„Ég held að samfélagið sjái fyrir 
sér mjög reitt og brotið fólk, 
fólk sem upplifir mikið ranglæti 
og sem er ekki í tengslum við 
hinn almenna borgara sem fer 
bara í vinnuna sína og á gott 
líf. Fólk horfist sennilega ekki í 
augu við að það sjálft geti lent í 
þessari sömu stöðu ef það veikist 
eða slasast alvarlega. Ég finn að 
margir í okkar hópi telja orðið 
“öryrki” ótrúlega niðurlægjandi 
og fatlað fólk sem er komið á 
örorku vill ekki nota þetta orð 
yfir sig, því það er svo niðrandi, 
gildishlaðið og því fylgir mikil 
skömm. Ég held hins vegar 
að það skipti ekki máli hvort 
við notum orðið “öryrki”, eða 
eitthvað annað. Þetta er erfitt 
orð, en við þurfum að sættast við 
það. Hér er hópur fólks sem mun 
ekki fara út á vinnumarkaðinn 
sökum fötlunar eða veikinda. Í 
því samhengi er rétt að hafa í 
huga að Alþjóða heilbrigðisstofn-
unin, WHO, telur að um fimmtán 
prósent mannkyns sé fatlað á 
einhvern hátt. Það þýðir að á 

Íslandi eru á bilinu fjörutíu til 
fimmtíu þúsund manns fatlaðir. 
Það að hér sé langveikt og fatlað 
fólk er og verður því eðlilegur 
hluti af samfélaginu.“

Einhver skilaboð til stjórnmála-
manna á þessum tímamótum, 
þegar stutt er í kosningar?

„Hækkið örorkulífeyri. Dragið úr 
skerðingum og lögfestið samn-
ing Sameinuðu þjóðanna. Og 
kannski það sem skiptir mestu 
máli: Komið fram við okkur 
eins og fólk. Við erum eins og 
þið, og við kjósum líka. Lækkið 
þröskuldana inn í samfélagið svo 
fleira fatlað fólk eigi raunhæfa 
möguleika á þátttöku, til dæmis 
til að komast út á vinnumark-
aðinn. Þetta eru allt hlutir sem 
stjórnmálamenn geta breytt. Ég 
fullyrði að engin verkefni sem Al-
þingi er að takast á við eru stærri 
eða sanngjarnari.“

Öryrkjabandalag Íslands heldur upp      
á sextíu ára afmæli samtakanna

„Komið fram við   
okkur eins og fólk“

1. Af hverju ver Ísland svona miklu lægra hlutfalli til velferðarkerfisins en nágrannalöndin?  I  2. Er vilji til að breyta þessu af hálfu þíns flokks?  I  3. Vilt þú draga úr tekjuskerðingum fyrir öryrkja sem fara út á vinnumarkað eða halda þeim óbreyttum?

Logi Einarsson
formaður 
Samfylkingarinnar

Gunnar Smári Egilsson
Sósíalistaflokkurinn

Öll svör eru stytt og birtast í heild sinni á obi.is

Öll svör eru stytt og birtast í heild sinni á obi.is

Öll svör eru stytt og birtast í heild sinni á obi.is Íterlegri svör á obi.is

Endurskoða tekjuskerðingar
Ástæðan er skortur á framtíðarsýn. Viðreisn hefur lagt áherslu á að efnahags- og vel-
ferðarmál séu samofin. Það hefur alltof lengi verið gripið til þess að plástra vandamálin í 
stað þess að ráðast að rótum þeirra.

Já. Viðreisn lítur á það sem þjóðhagslega nauðsyn að tryggja gott og öflugt velferðar-
kerfi. Aukið aðgengi að þjónustu og einfaldara kerfi er lykilatriði í stefnu flokksins. 

Við höfum verið þeirrar skoðunar að það kerfi sem öryrkjar búa við í dag er allt of 
þunglamalegt og flókið. Viðreisn telur mikilvægt að endurskoða almannatryggingakerf-
ið með það að markmiði að einfalda það, gera það manneskjulegra og notendavænna. 
Einn liður í því er að taka tekjuskerðingar öryrkja til gagngerrar endurskoðunar.

Öll svör eru stytt og birtast í heild sinni á obi.is

Öll svör eru stytt og birtast í heild sinni á obi.is

Öll svör eru stytt og birtast í heild sinni á obi.is

Öll svör eru stytt og birtast í heild sinni á obi.is

Öll svör eru stytt og birtast í heild sinni á obi.is

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson
formaður Miðflokksins

Inga Sæland
formaður Flokks Fólksins

Björn Leví Gunnarsson
talsmaður Pírata

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir
formaður Viðreisnar

Sigurður Ingi Jóhannsson
formaður 
Framsóknarflokksins

Þúsundir í fátækragildru Lífeyrir ætti að vera 50% hærri

Fólkið ofar kerfinu

Þurfum algera endurskoðun Flatar bætur – bratt skattkerfi

Þetta er mannanna verk og vilji stjórnvalda til að styðja betur við þá sem þurfa að reiða 
sig á velferðarkerfið er ekki meiri en verkin sýna, sem þau vinna. Þúsundir og aftur þús-
undir eru hnepptir í rammgerða fátæktargildru í boði ríkisstjórnar eftir ríkisstjórn. Þetta 
eru okkar minnstu bræður og systur sem eiga enga möguleika á að reisa hönd yfir höf-
uð sér nema stjórnvöld hjálpi þeim til þess. 

Flokkur Fólksins hefur lagt fram á Alþingi fjölda frumvarpa og þingsályktana. Þar má 
m.a nefna 350.000 kr. lágmarksframfærslu skatta og skerðingalaust. Að framfærsla al-
mannatryggingaþega skuli hækka í samræmi við almenna launaþróun í landinu.

Það er löngu orðið tímabært að taka utan um þann mikla mannauð sem felst í okkur 
öryrkjum. Við erum líka fólk. 

Stutta svarið er að ég veit það ekki. Það er augljóst að það er pólitísk ákvörðun. Stað-
reyndin er sú að lífeyrir almannatrygginga ætti að vera um það bil 50% hærri en hann 
er ef hann ætti að halda í við launaþróun og verðbólgu. 

Já. Til að byrja með þarf auðvitað að framfylgja lögum um almannatryggingar og láta 
lífeyri fylgja raunbreytingum á launarþróun eða verðbólgu. Kerfið er of flókið núna, 
með of mörgum fátæktargildrum sem festir fólk í lágtekjuvítahring. Þann vítahring 
verðum við að brjóta með því að afnema skerðingar og styrkja nýsköpun í störfum sem 
henta öllum.

Já við viljum draga úr tekjuskerðinum. Við höfum verið að skoða kosti borgaralauna á 
undanförnum árum og teljum að það sé hægt að stíga þau skref í velferðarkerfinu að 
útrýma tekjuskerðingum.

Það þarf að hækka bótagreiðslur þeirra sem eru á endurhæfingar- eða örorkulífeyri. Þá 
þarf tafarlaust að afnema skerðingar lífeyris krónu á móti krónu. Þá er brýnt að grunn-
bætur öryrkja verði hækkaðar en um leið settir inn hvatar svo fólk með skerta starfs-
getu geti unnið án þess að bætur skerðist. Það er nauðsynlegt að ríki, sveitarfélög og 
samtök atvinnurekenda geri sérstakt átak í ráðningu fólks með skerta starfsorku.

Miðflokkurinn hefur þegar lagt til að atvinnutekjur skerði ekki lífeyrisgreiðslur og lífeyr-
ir á að tryggja lágmarkslaun. 

Við viljum miklar umbætur á kjörum og aðstæðum þeirra sem þurfa á velferðarkerfinu 
að halda, með þarfir fólksins í huga en ekki stýrast af einhverjar tilgangslitlum hlutfalls-
tölum í ríkisreikningi enda á fólkið að vera ofar kerfinu.  

Almannatryggingakerfið byggir í of ríkum mæli á skerðingum og tekjutengingum og er 
hvorki nógu almennt né nógu sterkt. Alltof margir falla á milli kerfa. Samfylkingin vill 
snúa vörn í sókn. 

Við viljum styrkja atvinnuleysis- og almannatryggingar. Greiðslur eiga að sjálfsögðu að 
tryggja mannsæmandi framfærslu og hækka árlega í samræmi við raunverulega launa-
þróun í landinu. Samfylkingin einsetur sér að ráðast af krafti gegn allt of háum jaðar-
sköttum og vinnuletjandi skerðingum, einkum í almannatryggingakerfinu en einnig 
vegna barnabóta. Við leggjum sérstaka áherslu á að hækka frítekjumark vegna atvinnu-
tekna öryrkja.

Það er nauðsynlegt að ráðast í algjöra endurskoðun á almannatryggingakerfinu. Draga 
úr flækjum og gera kerfið mannúðlegra og skiljanlegra. Aðalatriðið er að vinda ofan af 
kjaragliðnun undangenginna ára með því að hækka lífeyrisgreiðslur.

Sósíalískar lausnir lituðu ekki íslenskt samfélag í sama mæli og þróaðri velferðarríki 
Evrópu. Forysta flokka sem spruttu úr verkalýðs- og samvinnuhreyfingunni byggði ekki 
upp raunveruleg alþýðustjórnmál heldur skiptust á að mynda stjórn með Sjálfstæðis-
flokknum og innleiða hægri stefnu hans í stað sósíalisma.

Sósíalistaflokkurinn vill að samfélagið sé byggt upp út frá þörfum, vonum og vænting-
um þeirra sem upplifa óréttlæti, hinna veiku og fátæku. Sósíalistar hafna því alfarið að 
ríkisvaldinu sé beitt til að bæta hag hinna auðugu og valdamiklu.

Skattkerfið er vettvangur fyrir tekjujöfnun, ekki almannatryggingar. Tekjuskerðingar 
eru tæki nýfrjálshyggjunnar til að brjóta niður almannatryggingar, eins og flatt skatt-
kerfi er tæki hennar til að brjóta niður tekjujöfnun skattkerfisins. Sósíalistar vilja flatar 
bætur en bratt skattkerfi.

ÖBÍ 0521-10 fjórblöðungur.indd   2-3 7.5.2021   15:17



Heilun með leir
Gjörningnum Handmótuð áhrif 
er ætlað að beina athyglinni að 

1.600 nauðgunarmálum sem felld 
voru niður á síðustu  
tuttugu árum. ➛ 28

Hvenær drepur 
maður mann?

Snæfríður Ingvarsdóttir segir 
það hafa tekið á að setja sig í spor 
konu á réttargeðdeild fyrir morð  

í kvikmyndinni Alma. ➛ 54

Toppa 
Eurovision

Tugir milljóna munu fylgjast með 
rafíþróttamótinu í Laugardalshöll 
sem er stærra en Eurovision. ➛ 30
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grilltímabilið
er hafið
Kynntu þér fjölbreytt úrval grilla og aukahluta á bls: 4-5 
í Sumargrill sérblaðinu. Sjáðu allt úrvalið á elko.is

   Mótaður af 
ættleiðingunni

Guðlaugur Þór Þórðar-
son utanríkisráðherra 
var ættleiddur skömmu 
eftir fæðingu. Hann 
hafði samband við blóð-
móður sína að undirlagi 
eiginkonu sinnar og 
eignaðist þá aðra fjöl-
skyldu og áttaði sig á að 
ættleiðingin hefði mót-
að pólitíska sýn hans 
og um leið hann sjálfan 
sem manneskju.  ➛ 22

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Landsfundur VG hófst í gær

MENNTUN „Við erum í áfanga í skól-
anum sem heitir frumkvöðlafræði 
og þar fengum við það verkefni síð-
asta haust að búa til vöru og stofna 
fyrirtæki í kringum vöruna. Fyrir-
tækið tók svo þátt í samkeppninni 
Ungir frumkvöðlar.

Við ákváðum að hanna og fram-
leiða stærðfræðispil fyrir krakka á 
aldrinum sex til þrettán ára. Mark-
miðið var að gera spil fyrir krakka 
svo þeir geti lært stærðfræði á 
skemmtilegri hátt,“ segir Dagmar 
Íris Hafsteinsdóttir, ein þeirra sem 
standa að fyrirtækinu.

„Við áttum það sameiginlegt að 
hafa fundist leiðinlegt að læra stærð-
fræði í grunnskóla og vildum leggja 
okkar af mörkum til þess að gera 
stærðfræði meira spennandi fyrir 
krakka í dag.

Spilið heitir Summa og inniheldur 
spilaborð og spil þar sem eru stærð-
fræðispurningar og verkefni í flokk-
unum samlagning, frádráttur, marg-
földun, deiling og orðadæmi.

Það eru mismunandi erfiðleika-
stig á hverju spjaldi þannig að það 
geta allir fengið spurningu við sitt 
hæfi,“ segir Dagmar enn fremur.

„Við höfum hafið sölu á spilinu og 
hægt er að kaupa það á samfélags-
miðlum fyrirtækisins. Til að finna 
það skrifar maður summa.spil. 

Þá höfum við haft samband við 
skólastjóra í grunnskólum og for-
ráðamenn frístundaheimila og 
kannað áhuga þeirra á að kaupa 
spilið.

Við höfum fengið góð viðbrögð og 
salan fer ágætlega af stað. Þeir krakk-
ar sem við höfum heyrt í sem hafa 
prófað spilið eru ánægð með það. 
Þau segja að það sé miklu skemmti-
legra að spila saman og keppa en að 
vera ein að reikna með kennslubók.“

Til stóð að halda vörusýningu 
með öllum þeim um það bil 150 
verkefnum sem tóku þátt í sam-
keppninni en henni var aflýst vegna 
faraldursins.

„Þess í stað erum við að kynna 
vöruna á samfélagsmiðlum. Þetta 
hefur verið mjög lærdómsríkt ferli, 
það er að framleiða vöruna, vera 
í samskiptum við prentsmiðju og 
aðra sem hjálpuðu við að búa til 
vöruna og svo þá sem við erum að 
reyna að selja þetta.

Svo gerðum við ársskýrslu í fyrsta 
skipti. Þetta er allt saman búið að 
vera bæði skemmtilegt og hefur 
veitt okkur góða reynslu,“ segir 
Dagmar. hjorvaro@frettabladid.is

Leiddist stærðfræðin 
og hönnuðu borðspil 
Hópur nemenda í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ hefur búið til stærðfræði-
spil sem ætlað er börnum á aldrinum sex til þrettán ára en markmiðið með 
spilinu er að gera stærðfræði meira aðlaðandi fyrir krakka á grunnskólaaldri. 

Spilið Summa samanstendur af spilaborði og spilastokki með stærðfræði-
spurningum og ýmsum verkefnum í nokkrum flokkum. MYND/AÐSEND

Það eru mismun-
andi erfiðleikastig á 

hverju spjaldi þannig að það 
geta allir fengið spurningu 
við sitt hæfi.

Dagmar Íris Haf-
steinsdóttir, einn 
höfunda spilsins
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EUROVISION Daði og Gagnamagnið, 
f lytjendur framlags Íslands í Euro-
vision, héldu til Hollands í nótt og 
var það við hæfi að sjálfur Gagna-
magns-strætóinn keyrði íslenska 
hópinn frá Efstaleitinu út á Kefla-
víkurflugvöll.

Daði og Gagnamagnið hafa verið 
á töluverðu skriði í veðbönkum að 
undanförnu og er nú spáð fimmta 
sæti í Eurovision. Malta er enn efst 
en það hefur yfirleitt ekki þótt góðri 
lukku stýra að vera svona lengi efst 
löngu fyrir keppnina sjálfa. Margir 
spá einnig Frakklandi, Sviss og Ítal-
íu góðu gengi. Þá hefur Grikkland 
boðað eitthvað alveg nýtt á sviðinu 
sem margir Eurovision-aðdáendur 
bíða spenntir eftir að sjá.

Fyrsta æfing Daða og Gagna-
magnsins verður á mánudag en þá 
mátar hann lagið 10 years við svið-
ið. Daði verður áttundi á svið síðara 
undanúrslitakvöldið, fimmtudag-
inn 20. maí. Hann er á eftir Mold-
óvum og á undan Serbum en því 

síðarnefnda hefur verið spáð upp 
úr riðlinum. Lokakvöldið verður 
laugardaginn 22. maí og hafi veð-
bankarnir rétt fyrir sér munum við 
Íslendingar eiga okkar fulltrúa þar. 
– bb

Daði og Gagnamagnið 
héldu til Hollands í nótt

Gagnamagns-strætóinn ók með 
hópinn á Keflavíkurflugvöll. 

Fyrsta æfing Daða og 
Gagnamagnsins verður á 
mánudag en þá mátar hann 
lagið 10 years við sviðið.

Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs (VG) og forsætisráðherra, f lutti ávarp á tólfta landsfundi VG sem hófst í 
gær. Hún sagði að kjörtímabilið hefði verið óvenjulegt og lærdómsríkt. Í kosningunum í haust verði kosið um það hvaða stefnu íslenskt samfélag á 
að taka að loknum faraldri, f lokkur hennar vilji vísa veginn og taldi hún upp þær leiðir sem þau sjái færar á þeirri vegferð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

COVID-19 Ný reglugerð heilbrigðis-
ráðherra um fjöldatakmarkanir 
tekur gildi á mánudag og gildir í 
rúmar tvær vikur. Þetta kemur fram 
á vef Stjórnarráðsins.

Fjöldatakmarkanir fara úr 20 í 50 
manns, sund-, baðstaðir og líkams-
ræktarstöðvar mega taka á móti 75 
prósentum af leyfilegum hámarks-
fjölda gesta, hámarksfjöldi þátt-
takenda í íþróttum og sviðslistum 
verður 75 í hverju hólfi eða á sviði 
og hámarksfjöldi gesta á sitjandi 
viðburðum fer úr 100 í 150 manns.

Þá verður opnunartími veitinga-
staða lengdur um klukkustund. 
Einnig verða ýmsar tilslakanir 
gerðar á skólastarfi. Þannig verður 
hámarksfjöldi fullorðinna 50 og 
hámarksfjöldi nemenda 100 í hverju 
rými. Foreldrar og aðstandendur 
mega koma inn í skólana og blöndun 
milli barna innan skóla verður heim-
il í sundi og íþróttum í grunnskólum.

Þá verður blöndun nemenda milli 
hólfa einnig leyfð í háskólum. 

Í minnisblaði sóttvarnalæknis 
kemur fram að undanfarið hafi fá 
smit utan sóttkvíar greinst og tekist 
hafi að ná utan um hópsmit þótt 
ekki sé þar með sagt að veiran hafi 
verið upprætt úr samfélaginu. – jþ 

Fimmtíu mega 
koma saman 

Svandís Svavars-
dóttir heilbrigð-
isráðherra.
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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. *Gildir ekki með öðrum tilboðum. Birt með fyrirvara um villur.

 3+4 ÁBYRGÐ  SPORLAUSÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

TOYOTA TRYGGINGAR
vátryggt af TM

Nýr Hybrid = 100% afsláttur  
af lántökugjöldum. 
Sjá nánar á toyota.is

Verð frá: 5.490.000 kr. Söluráðgjafar okkar eru í C-HRlega góðu skapi þessa dagana.  
Láttu sjá þig, þeir taka óvenju vel á móti þér. 

100.000. kr. gjafabréf* frá Icelandair fylgir öllum nýjum  
Toyota C-HR til 1. júní.

TOYOTA C-HR HYBRID

BÍLL Í C-HRFLOKKI



451
milljón var söluverð þjóðkirkj-
unnar á Kirkjuhúsinu. Þremur 

og hálfu ári áður hafnaði þjóð-
kirkjan tilboðum sem voru upp 

að 921 milljón.

73
konur fengu styrk til náms frá 

Menntunarsjóði Mæðrarstyrks-
nefndar í vetur.

57
prósent stúlkna í 10. bekk 
á Íslandi hafa verið beðnar 
um að senda af sér ögrandi 
myndir eða nektarmyndir í 

gegnum netið.

935
voru nýskráðar fólksbifreiðar 

á Íslandi í apríl á þessu ári.

Þrjú í fréttum 
Hlaðvarp, 
ráðherrar og 
skipulagsgáfa
Sölvi Tryggvason 
fjölmiðlamaður
brast í grát í hlað
varpsþætti sínum 
þar sem hann 
lýsti yfir sakleysi 
í tengslum við 
orðróm sem gekk 
um þjóðfélagið um meint ofbeldi 
gagnvart konum af hans hálfu. Eftir 
að þátturinn fór í loftið stigu tvær 
konur fram sem sögðust hafa leitað 
til lögreglu vegna meints ofbeldis 
af hálfu Sölva. Í kjölfarið fór af stað 
umræða á samfélagsmiðlum þar 
sem fjöldi kvenna opnaði sig um 
kyn ferð is of  beld i sem þær hafa 
orð ið fyr ir.

Ás laug Arna 
Sigur björns dóttir
dóms mála ráð herra
sækist eftir 1. sæti 
á lista Sjálf stæðis
flokksins í sam
eigin legu próf kjöri 
Reykja víkur kjör
dæmanna. Þar mun hún 
keppa við Guð laug Þór Þórðar son 
utan ríkis ráð herra sem til kynnti í 
síðustu viku að hann sæktist einnig 
eftir 1. sæti í Reykjavík.

Guðni Th. Jóhannesson
forseti Íslands
var bólusettur með 
bóluefni Astra 
Zeneca í Laugar
dalshöllinni. „Ég 
man svo vel eftir 
óttanum, áhyggj
unum og uggnum fyrir rúmlega ári. 
Hvað er að gerast? Hvernig mun 
okkur takast að bregðast við? Nú 
höfum við séð hér í sameiningu 
mátt samvinnu, mátt vísindanna 
og almenna skynsemi Íslendinga,“ 
sagði Guðni sem var hæstánægður 
með skipulagið í kringum bólu
setninguna og sagði að Íslendingar 
hefðu afsannað það að skipulags
gáfa væri ekki okkar sterkasta hlið.

VIÐSKIPTI Verðhækkanir flutnings
kostnaðar og hrávara gætu leitt til 
aukinnar verðbólgu, hægari kaup
máttaraukningar og hærri stýri
vaxta. Þannig er hætt við að efna
hagslegir erfiðleikar sem fyrirtæki 
og heimili glíma við í dag muni 
aukast. Þetta kemur fram í nýrri 
greiningu Samtaka iðnaðarins.

„Það er mjög slæmt að fá þessar 
hækkanir í núverandi ástandi þegar 
atvinnuleysi er mikið og töluverður 
framleiðsluslaki í hagkerfinu. Hvað 
þá ef þær leiða til vaxtahækkana. 
Lágvaxtaumhverfið er ein af grunn
forsendunum fyrir kröftugum efna
hagsbata,“ segir Ingólfur Bender, 
aðalhagfræðingur Samtaka iðnað
arins, í samtali við Fréttablaðið.

Skipafélög heimsins fækkuðu 
skipum í umferð og drógu úr 
umsvifum til að bregðast við Covid
19. Þessi samdráttur í afkastagetu 
hefur nú leitt til verðhækkunar 
þegar eftirspurn er vaxandi. Þann
ig hefur kostnaður við f lutning 40 
feta gáms frá AusturAsíu til Norð
urEvrópu fimmfaldast frá upphafi 
faraldursins.

Þá hafa hækkanir á verði almenns 
hrávöruverðs síðustu misseri verið 
þær mestu í heilan áratug. Sam
kvæmt gögnum Alþjóðabankans 
hefur hrávöruverð án orkuverðs 
hækkað um ríf lega 40 prósent á 
síðustu 12 mánuðum og rúm 11 pró
sent frá áramótum.

Sem dæmi hefur verð á timbri 
hækkað um 60 prósent á erlendum 
mörkuðum frá því í september í 
fyrra og er nú í sögulegu hámarki. 
Seljendur timburs á Íslandi hafa 
hækkað verðið á bilinu 10 til 20 
prósent á skömmum tíma og því 

ljóst, að því er kemur fram í grein
ingunni, að talsvert af hækkun 
timburverðs á heimsmarkaði eigi 
eftir að brjótast fram hér á landi. 
Þessi verðhækkun hefur umtals
verð áhrif á byggingarkostnað.

Hagfræðingar hjá hollenska fjár
málarisanum ING gera ráð fyrir að 
truflanir í sjóflutningum og skortur 
á gámum muni hafa nokkur áhrif til 
aukinnar verðbólgu á næstu mán
uðum, eða um 0,3 prósentustig í 
Bandaríkjunum og 0,4 prósentu
stig í Bretlandi og á evrusvæðinu. 
Þá er mat þeirra að hækkanir á hrá
vöruverði muni stuðla að aukningu 
í verðbólgu um 0,7 prósentustig í 
Bandaríkjunum og 1,1 prósentustig 

í Bretlandi og á evrusvæðinu.
„Það má reikna með því að 

áhrifin verði engu minni á Íslandi 
og færa mætti rök fyrir því að þau 
gætu orðið enn meiri,“ segir Ing
ólfur. Ástæðan er sú að hugsanlegt 
er að hér hafi þetta meiri áhrif á 
verðbólguvæntingar þar sem kjöl
festa þeirra í verðbólgumarkmiði 
Seðlabankans er ekki um þessar 
mundir jafn sterk og á ofangreind
um svæðum.

Verðbólgan mælist nú 4,6 pró
sent hér á landi og hefur hún auk
ist nokkuð undanfarið, ekki síst 
vegna mikillar verðhækkunar á 
innf luttum vörum. Skýra verð
hækkanir innfluttrar vöru þannig 

2,0 prósentustig af núverandi verð
bólgu en til samanburðar skýrir 
húsnæðisliðurinn 0,9 prósentu
stig. Samhliða aukinni verðbólgu 
hafa verðbólguvæntingar hækkað 
og mælast nú yfir verðbólgumark
miði Seðlabankans.

„Best væri ef Seðlabankinn gæti 
komist hjá því að bregðast við þess
ari þróun með hækkun vaxta og 
það væri möguleiki ef verðbólgu
væntingar væru við verðbólgu
markmið bankans,“ segir Ingólfur.

„Aftur á móti hefur trúverðug
leiki verðbólgumarkmiðsins beðið 
hnekki að undanförnu vegna þess 
að verðbólgan er komin það langt 
yfir markmiðið. Þá lítur málið 
öðruvísi við Seðlabankanum. Hann 
gæti fundið sig knúinn til að hækka 
vexti til að viðhalda trúverðugleika 
verðbólgumarkmiðsins jafnvel þó 
að verðhækkanir á hrávörum og 
f lutningskostnaði séu utan hans 
áhrifasviðs. Vaxtahækkun er hins 
vegar ekki það sem við þurfum fyrir 
efnahagsbatann.“ 
thorsteinn@frettabladid.is

Dýrtíð í alþjóðaviðskiptum 
getur tafið efnahagsbatann
Miklar hækkanir á hrávörum og flutningskostnaði geta hægt á efnahagsbatanum. Aðalhagfræðingur 
Samtaka iðnaðarins segir verðbólgu áhyggjuefni. Seðlabankinn geti fundið sig knúinn til að hækka 
vexti til að viðhalda trúverðugleika verðbólgumarkmiðsins. Hækkanirnar eru ekki allar komnar fram.

Vaxtahækkun er 
hins vegar ekki það 

sem við þurfum fyrir 
efnahagsbatann. 

Ingólfur Bender, 
aðalhagfræð-
ingur Samtaka 
iðnaðarins

Flutningskostnaður hefur mikil áhrif hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

5
sveitarfélög byggja eða skipu-

leggja nú nýja miðbæi.

BJÓÐUM UPP Á 37” - 40” BREYTINGAPAKKA

BREYTINGAVERKSTÆÐI ÍSBAND, 
SMIÐSHÖFÐA 5, SÉRHÆFIR SIG Í 

BREYTINGUM Á RAM PALLBIFREIÐUM.

 ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

RAM 3500

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

VERÐ FRÁ 7.421.210 KR. ÁN VSK. 
9.202.300 KR. M/VSK. 

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
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 Suðurlandsbraut  54  bláu húsin  (við faxafen)   Opið virka daga frá kl. 11 til 18  laugardaga frá kl. 11 til 17  sunnudaga frá 13 til 17  Sími 568 9512   

Troðfull verslun af merkjavöru 
frá eftirtöldum 
verslunum

30-50%

G e i r s g a t a  4  -  5 1 9 4 4 9 0  -  v i ð  H a f n a r t o r g  
Kringlunni     552 8600

567 0120

568 9234 544 2410

552 2201



verður haldinn í Kiwanishúsinu Smiðjuvegi 13a í Kópavogi 
þriðjudaginn 25. maí 2021 klukkan 20:00

 
Dagskrá fundarins verður:
1. Formaður gerir grein fyrir störfum félagsins milli aðalfunda.
2. Gjaldkeri leggur fram yfirfarna reikninga félagsins,  
 fyrir liðið almanaksár.
3. Ákvörðun upphæðar árgjalds.
4. Skýrslur nefnda og starfsmanna félagsins.
5. Kosningar.
6. Önnur mál
 • Tillögur sem koma eiga til afgreiðslu, undir þessum lið,  
  skulu vera skriflegar.

AÐALFUNDUR 
Húnvetningafélagsins

í Reykjavík

Brautirnar 
eru 

fáanlegar 
með 

mjúklokun

Mikið úrval 
rennihurðabrauta frá

Þýsk gæðavara.

Skútuvogi 1h - Sími 585 8900
www.jarngler.is

Ólöf Nordal heitin sigraði í síðasta prófkjöri Sjálfstæðisflokksins sem fór fram árið 2016 og því á enginn sigur að 
verja. Margir vilja fylla hennar skarð og mikil samkeppni er um forystusæti í borgarkjördæmunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STJÓRNMÁL Æsilegasta prófkjörs
baráttan í aðdraganda komandi 
kosninga verður án efa sú sem nú 
er hafin hjá Sjálfstæðismönnum í 
Reykjavík.

Guðlaugur Þór Þórðarson og 
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, 
ráðherrar f lokksins í kjördæminu, 
hafa bæði lýst því yfir að þau sækist 
eftir fyrsta sæti en venju samkvæmt 
er eitt próf kjör haldið fyrir bæði 
Reykjavíkurkjördæmin.

Fimm ár eru síðan síðast var 
haldið próf kjör í f lokknum fyrir 
alþingiskosningar en stillt var á lista 
fyrir kosningarnar 2017 vegna þess 
hve brátt þær bar að.

Í prófkjörinu 2016 bar Ólöf Nor
dal heitin sigur úr býtum og því á 
enginn þann sigur að verja í próf
kjörinu sem fer fram 4. til 5. júní 
næstkomandi.

Guðlaugur Þór var í öðru sæti á 
eftir Ólöfu í síðasta próf kjöri og 
leiddi lista f lokksins í Reykjavík 
suður en Áslaug Arna var í öðru sæti 
á sama lista. Af þeim sem Frétta
blaðið hefur rætt við undanfarna 
daga þykir f lestum líklegast að þau 
nái efstu tveimur sætunum og leiði 
sitt kjördæmið hvort. Þó er hvorki 
hægt að afskrifa Brynjar Níelsson, 
sem mun líklega sækjast eftir 2. sæti 
í prófkjörinu, né Sigríði Á. Andersen 
fyrrverandi dómsmálaráðherra.

Sigríður hefur enn ekki lýst yfir 
framboði og töluverð spenna ríkir 
um hvort hún muni blanda sér í bar
áttuna um 1. sætið eða veðja frekar 
á öruggt þingsæti og gefa kost á sér 
ofarlega á lista.

Brynjar náði þriðja sæti í próf
kjörinu 2016 en Sigríður hafnaði 
hins vegar í 5. sæti og varð undir 
í baráttunni við bæði Brynjar og 
Áslaugu Örnu sem varð í 4. sæti. 
Brynjar vék hins vegar fyrir Sig
ríði þegar stillt var á lista ári síðar 

og skipaði hún 1. sæti í Reykjavík 
norður en Brynjar var í 2. sæti í því 
kjördæmi.

Spennan um framboð Sigríðar 
og gengi hennar í prófkjörinu lýtur 
einnig að því hvernig f lokksmenn 
meta störf hennar, bæði í tengslum 
við Landsréttarmálið, sem varð til 
þess að hún sagði af sér ráðherra
embætti, en ekki síður einarða 
afstöðu hennar til sóttvarnaað
gerða stjórnvalda og viðbragða við 
heimsfaraldrinum.

Þá má ætla að niðurstaðan í þessu 
spennandi próf kjöri muni varpa 
ljósi á hug reykvískra Sjálfstæðis
manna til kynslóðaskipta í f lokkn
um. Guðlaugur og Birgir Ármanns
son, sem einnig verður í kjöri, hafa 
verið lengst allra Sjálfstæðismanna 
á þingi, frá árinu 2007.

Sem utanríkisráðherra hefur 
Guðlaugur Þór ekki verið mikið í 
framlínunni í ríkisstjórninni en er 
hins vegar svo lánsamur að vera 
gestgjaf i stórveldanna á fundi 
Norðurskautsráðsins aðeins tveim
ur vikum fyrir próf kjörið. Áslaug 
Arna er enn ung og upprennandi 
þrátt fyrir að hafa gegnt ráðherra

embætti hálft yfirstandandi kjör
tímabil. Hún þykir bæði dugleg og 
fylgin sér.

Birgir Ármannsson hefur ekki 
enn lýst yfir framboði en hann 
bauð sig fram í 2. til 4. sæti í síðasta 
prófkjöri. Hann hafnaði í því sjötta. 
Það dugði honum til þingsætis en 
hann hefur í aðdraganda undan
farinna kosninga verið í baráttusæti 
flokksins og kosninganætur iðulega 
spennandi á hans heimili.

Auk þingmannanna fimm sem 
fullvíst þykir að verði allir í kjöri, 
hefur Diljá Mist Einarsdóttir, 
aðstoðarkona Guðlaugs Þórs, þegar 
lýst yfir framboði. Hún gerði það 
með nokkrum hvelli um síðustu 
helgi, en þá birtust opnuauglýs
ingar um framboð hennar bæði í 
Fréttablaðinu og Morgunblaðinu. 
Hún sækist eftir 3. sæti og nái hún 
því mun hún verma 2. sætið í öðru 
hvoru kjördæminu.

Fullvíst þykir einnig að Hildur 
Sverrisdóttir, aðstoðarkona Þór
dísar Kolbrúnar R. Gylfadóttur, taki 
þátt með von um öruggt þingsæti. 
Hún tók sæti á þingi á síðasta kjör
tímabili þegar Ólöf Nordal lést en 
hélt því ekki eftir síðustu kosningar.

Diljá Mist er því ein þeirra fram
bjóðenda sem nefndir hafa verið 
sem ekki hefur tekið sæti á Alþingi. 
Miðað við spennuna sem ríkir 
um próf kjörið og harða baráttu 
um forystusætin hlýtur að koma 
nokkuð á óvart hve lítil þátttakan 
er. Líklegt verður að telja að 7. og 
8. sætið gefi í það minnsta von um 
varaþingmannssæti en hér hafa 
aðeins sjö kandídatar verið nefndir 
til sögunnar. Enn er þó nægur tími 
til stefnu fyrir nýtt og upprennandi 
fólk til að freista gæfunnar. Fram
boðsfrestur í prófkjörið rennur út 
næsta föstudag. 
adalheidur@frettabladid.is

Baráttan farin af stað
Prófkjörsbarátta meðal Sjálfstæðismanna í Reykjavík er farin af stað. Allir 
þingmenn kjördæmanna verða í kjöri en fáir aðrir hafa lýst áhuga á framboði.

Eftirvænting ríkir um 
framboðstilkynningu 
Sigríðar Á. Andersen. Ætlar 
hún að blanda sér í barátt-
una um 1. sætið eða veðja 
frekar á öruggt þingsæti?
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*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti. 
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Taxfree* af öllum snyrtivörum, 
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búsáhöldum og raftækjum



COVID-19 Allir karlmenn í forgangs-
hópi sjö hafa nú verið bólusettir 
gegn Covid-19. Þeim hópi tilheyrir 
fólk með undirliggjandi sjúkdóma 
og þeir sem eru í sérstökum áhættu-
hópi samkvæmt reglugerð um 
Covid-19 bólusetningar. Hópurinn 
telur tugþúsundir einstaklinga.

Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar á 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
segir að enn eigi eftir að bólusetja 
hóp kvenna sem tilheyri forgangs-
hópi sjö, ástæðan fyrir því að hraðar 
gangi að bólusetja karlana sé sú að 
konur yngri en 55 ára fái ekki bólu-
efni frá AstraZeneca.

Þá segir Ragnheiður að bólusetn-
ingar hafi gengið vel í vikunni, nú sé 
að líða undir lok stærsta vika bólu-
setninga hér á landi, en í vikunni 
hafa yfir 40 þúsund einstaklingar 
verið bólusettir. Notað hefur verið 
bóluefni frá Pfizer, Moderna, Jansen 
og AstraZeneca. Forgangshópar sjö 
og átta fengu bólusetningu ásamt 
því að bólusett hefur verið eftir 
aldursröð. Í forgangshópi átta eru 
meðal annars kennarar og leik-
skólakennarar.

„Þetta hefur gengið vel og við 
komumst langt niður í aldur með 
karlmennina, alveg niður í ’74 
árganginn,“ segir Ragnheiður.

Fréttablaðið fékk fjölda ábend-
inga í gær frá einstaklingum sem 
boðaðir voru í bólusetningu á 
fimmtudag með bóluefni frá Astra-
Zeneca en töldu sig ekki tilheyra 
forgangshópi sjö. Meðal þeirra voru 
þrír karlmenn á fertugsaldri. Þeir 
þáðu allir bólusetninguna en voru 
ekki meðvitaðir um að þeir væru í 
forgangshópi sjö. Þeir eiga það sam-
eiginlegt að vera á sama aldri og 
hafa glímt við kvíða og þunglyndi 
í fortíðinni. Þeim er þó batnað af 
sjúkdómnum og eru ekki lengur á 
lyfjum.

Aðspurð segir Ragnheiður það 
hafa komið upp að fólk geri sér ekki 
grein fyrir því að það sé í forgangi 
í bólusetningu. Forgangshóparnir 
séu teknir saman út frá skráningu 
sjúkdóma í sjúkraskrá og lyfja-
gagnagrunni. Þá séu geðraskanir 

á lista yfir þá sjúkdóma sem teljist 
sem áhættuþættir, þar undir falli 
kvíði og þunglyndi.

Í leiðbeining um f y r ir ein-
staklinga með áhættuþætti fyrir 
alvarlegri Covid-19 sýkingu á vef 
Embættis landlæknis segir að 
alvarlegar geðraskanir falli undir 
áhættuþætti. Þar segir meðal ann-
ars að einstaklingar sem glími við 
alvarlega geðsjúkdóma „eins og 
alvarlegt þunglyndi, geðklofa og 
geðhvörf eru taldir líklegri en aðrir 
til að smitast af COVID-19 sam-
kvæmt nýlegum rannsóknum.“

Þeir einstaklingar sæki meðal 
annars seinna heilbrigðisþjónustu, 
séu líklegri til að reykja og neyta 
áfengis og séu oftar í ofþyngd. Þar 
segir einnig að einstaklingar með 
alvarlegar geðraskanir séu „taldir 
í áhættu á alvarlegri veikindum af 
völdum Covid-19. Þeir eru líklegri 
til að leggjast inn á sjúkrahús og 
dánartíðni meðal þeirra er hærri.“

Á vef Stjórnarráðsins birtist 
undir lok dags í gær tilkynning 
sem segir að sóttvarnarlæknir hafi 
ákveðið að bólusetja tilviljana-
kennt innan hvers forgangshóps í 
stað þess að boða eftir aldri. Segir 
að þetta sé meðal annars með 
hliðsjón af niðurstöðum úr líkani 
Íslenskrar erfðagreiningar.
birnadrofn@frettabladid.is

Geðraskanir 
áhættuþáttur 
vegna Covid
Hraðar gekk að bólusetja karla en konur í vikunni. 
Búið er að bólusetja alla karla í forgangshópi sjö. 
Ekki eru allir meðvitaðir um að þeir tilheyri þeim 
hópi, til að mynda fólk með kvíða og þunglyndi.  

Yfir 40 þúsund manns hafa verið bólusett í þessari viku. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þetta hefur gengið 
vel og við komumst 

langt niður í aldur með 
karlmennina, alveg niður í 
’74 árganginn.

Ragnheiður Ósk 
Erlendsdóttir,  
framkvæmda-
stjóri hjúkrunar 
hjá HH

Doktorsnemasjóður umhverfis- og auðlindaráðuneytisins auglýsir eftir umsóknum. 
Markmið sjóðsins er að styrkja rannsóknir á samspili landnýtingar og loftslags. Í þeim 
tilgangi styrkir sjóðurinn nemendur í doktorsnámi á sviði náttúruvísinda. Sjóðurinn 
veitir styrki samkvæmt almennum áherslum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins 
og á grundvelli faglegs mats á gæðum rannsóknarverkefna, færni rannsakenda og 
aðstöðu þeirra til að sinna verkefninu. Rannís hefur umsjón með sjóðnum. 

Styrkir sjóðsins eru ætlaðir doktorsnemum og eru veittir í allt að 36 mánuði. Veittir 
verða þrír styrkir. Umsækjendur verða að hafa verið samþykktir inn í doktorsnám við 
íslenskan háskóla. Doktorsgráðan skal vera veitt frá íslenskum háskóla en möguleiki 
er á sameiginlegri gráðu með erlendum háskóla.

Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum rafrænt umsóknarkerfi Rannís. 
Ekki er tekið við gögnum eftir að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar og reglur um sjóðinn er að finna á www.rannis.is.

Doktorsnemasjóður umhverfis- 
og auðlindaráðuneytisins til 

styrktar rannsóknum á samspili 
landnýtingar og loftlags 

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2021 kl. 15:00

Frábær tilboð
í verslunum N1
um land allt

ALLA LEIÐ

Skoðaðu
fleiri tilboð
í vefverslun

okkar

Verslanir N1 um land allt
440 1000
Tilboð í fyrirtækjaverslunum og vefverslun N1 í maí eru í boði fyrir 
N1 korthafa. Skráðu þitt fyrirtæki í vefverslun N1 til að sjá verð 
með gildandi afslætti.
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Dimex Smíðavesti
Dimex Smíðavesti EN ISO 20471.
Hægt að víkka með aukaflipa til að nota 
yfir úlpu. Hægt að nota með fallbúnaði. 

Dimex mittisbuxur 
Dimex mittisbuxur. Teygjanlegt efni, 
teygist á 4 vegu. Sýnileikavottaðar. EN 
ISO 20471 CL.1.

Dunlop stígvél
Dunlop Purofort professional stígvél eru 
hentug við margskonar aðstæður. Þau eru 
létt og með höggdeyfi í sóla. Endast vel og 
gott að þrífa þau.

Tork Salubrin 
handsótthreinsir
Gel til handsótthreinsunar. 
Flaskan gefur um 250 skammta. 
Inniheldur 70% alkahól. 

Mobil Delvac MX ESP 
15W-40 20L
Minerölsk olía fyrir vélar í flutningabílum 
og vinnuvélum með sótkornasíu (DPF) og 
hreinsunarbúnað í útblásturskerfi. 

Tork Prem WC pappír
Extra mjúkur WC pappír þrefaldur fyrir 
veggskammtara.
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Askja · Krókhálsi 11–13, 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir 
allar stærðir fyrirtækja og heimila. 
Nánar á askja.is/hledslulausnir

4.990.777 kr.
Kia e Niro 39 kWh verð frá:Kia e-Niro er kraftmikill og einstaklega rúmgóður borgarjepplingur með allt að 455 km 

akstursdrægi og 80% hleðslu á 42 mínútum. Rúmgott 451 l farangursrými hentar vel á
ferðalögum. Einnig fylgir Niro hin einstaka 7 ára verksmiðjuábyrgð Kia.

Komdu í heimsókn og láttu sjá þig með Niro. Opið í dag frá 12-16.
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Afborgun á mánuði 31.372 kr.**

Einfalt að skipta.
Erfitt að snúa aftur. 
Prófaðu Kia e-Niro 100% hreinan  
rafbíl með 455 km drægi.  



COVID-19 Vaxandi fjöldi landa styð-
ur nú við hugmyndina um að fella 
niður einkaleyfi á Covid-19 bólu-
efnum. Markmiðið þar að baki er að 
framleiðsla og aðgengi að bóluefni 
á heimsvísu muni aukast, sér í lagi 
í fátækari löndum.

Tillagan var fyrst lögð fram síð-
asta haust þegar þróunarlönd með 
Indland og Suður-Afríku í farar-
broddi báru hana upp en mættu 
andstöðu, meðal annars frá Banda-
ríkjastjórn Donalds Trump.

Hugmyndinni óx ásmegin í 
vikunni þegar Bandaríkin breyttu 
afstöðu sinni og lýstu yfir stuðningi 
við tillöguna. Joe Biden Bandaríkja-
forseti hafði lofað í kosningaherferð 
sinni að hann myndi beita sér gegn 
einkaleyfunum.

„Það er heimskr ís a í heil brigð-
is mál um og fordæmalausar að-
stæð ur far ald urs ins kall a á rót tæk 
við brögð,“ sagði Katherine Tai, 
fulltrúi Bandaríkjastjórnar í við-
skiptamálum, í yfirlýsingu vegna 
málsins. „Bandaríkjastjórn tel ur 
vernd eink a leyf a mik il væg a en til 
að bind a enda á far ald ur inn styð ur 
hún afnám eink a leyf a á ból u efn um 
gegn Covid-19.“

Bandarísk yfirvöld hafa nú lýst 
yfir að þau muni beita sér fyrir 

hugmyndinni við Alþjóðavið-
skiptastofnunina þar sem talið er 
að um 100 af 164 aðildarríkjum séu 
fylgjandi hugmyndinni.

Evrópusambandið hefur sagst 
vera reiðubúið að ræða tillöguna og 
hafa ríki á borð við Ítalíu og Frakk-
land veitt henni fullan stuðning. 

Utan sambandsins hefur Vladímír 
Pútín Rússlandsforseti lýst yfir 
stuðningi við tillöguna.

Á meðal þeirra ríkja sem hafa 
lagst gegn hugmyndinni er Þýska-
land. Þar er talið að einkaleyfin hafi 
ekki hamlandi áhrif á framleiðslu 
bóluefnis í heiminum og að mikil-

vægt sé að vernda hugverkaréttinn 
sem sé uppspretta nýsköpunar.

Bresk stjórnvöld hafa áður beitt 
sér gegn afnámi einkaleyfanna. 
Þau hafa núna lýst yfir að þau séu 
reiðubúin að vinna með Alþjóða-
viðskiptastofnuninni til að takast á 
við vandann, meðal annars með því 
að finna leiðir til að auka enn frekar 
á framleiðslu bóluefnis.

Þá hafa lyfjafyrirtækin sem fram-
leiða bóluefnin sagt að verndin sem 
einkaleyfin veiti hafi verið hvati til 
að framleiða þau á mettíma. Thom-
as Cueni, yfirmaður Alþjóðasam-
bands lyfjaframleiðenda, hefur 
lýst því yfir að helsta vandamálið 
um þessar mundir sé dreifing bólu-
efnisins og tregða ríkra landa til 
að útbýta skömmtum til fátækari 
þjóða. arnartomas@frettabladid.is

Ekki einhugur um einkaleyfi 
á bóluefnum milli ríkja heims
Alþjóðlegur stuðningur eykst við tillögu um að afnema einkaleyfi á Covid-19 bóluefnum. Stuðnings-
menn hugmyndarinnar telja að þannig verði hægt að auka framleiðslu og aðgengi að bóluefninu, sér-
staklega í fátækari löndum þar sem þau sárvantar. Aðrir telja að einkaleyfin hamli ekki framleiðslu. 

Á meðal þeirra ríkja sem 
hafa lagst gegn hugmynd-
inni er Þýskaland. Þar er 
talið að einkaleyfin hafi 
ekki hamlandi áhrif á 
framleiðslu bóluefnis í 
heiminum.

Mmm...
Ódýrt

998 
kr.
pk.

Hamborgarar 4 stk. með brauði

Grill um helgina?

Góður 
með steiktum 
sveppum og 
Chimichurri 

majói

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

1379 
kr.
pk.

Fabrikkan Ribeye borgarar 2x175 g

JAPAN Japönsk stjórnvöld ákváðu 
í gær að framlengja neyðarástand 
í landinu vegna Covid-19 fram til 
maíloka. Alls létust 145 af völdum 
kórónaveirunnar í Japan í gær, sem 
er mesti daglegi fjöldi látinna þar í 
landi síðan faraldurinn hófst.

Fjórða bylgja faraldursins gengur 
nú yfir í landinu þar sem alls hafa 
greinst 622 þúsund tilfelli. Neyðar-
ástandið, sem mun nú ná til alls 
landsins, hefur verið í gildi í höfuð-
borginni Tókýó þar sem stendur til 
að halda Ólympíuleikana í sumar.

Undirskriftasöfnun hefur verið 
hrundið af stað í landinu þar sem 
þess er krafist að leikunum verði 
af lýst í ljósi aðstæðna. Á tveimur 
dögum höfðu um 200 þúsund und-
irskriftir safnast. „Í ljósi aðstæðna 
verður að teljast ólíklegt að Ólymp-
íuleikarnir í Tókýó geti farið fram 
með öruggum hætti,“ segir á heima-
síðu undirskriftasöfnunarinnar. 
– atv

Met í fjölda 
látinna í Japan

SAMFÉLAG „Það sem þarf fyrst og 
fremst að gerast er að strákar tali 
við stráka og að karlar tali við 
karla,“ segir Sólborg Guðbrands-
dóttir, tónlistarkona og aktívisti. 
Hún segir að strákar og karlmenn 
þurfi að grípa inn í aðstæður verði 
þeir vitni að því að vinur þeirra tali 
niðurlægjandi um eða til kvenna 
eða beiti of beldi.

Þetta kom fram í föstudagsþætti 
Viðreisnar í gær sem bar yfirskrift-
ina Konur og öryggi: Lyklar, pipar-
sprey og tónlist í öðru eyranu. Auk 

Sólborgar var rætt við þær Tatjönu 
Latinovic, formann Kvenréttinda-
félags Íslands, og Þorbjörgu S. 
Gunnlaugsdóttur, þingmann Við-
reisnar.

„Það dugir ekki að konur séu 
endalaust að tala um þetta,“ segir 
Tatjana. Undir það tekur Sólborg.

„Á meðan kynferðisbrotamál í 
samfélaginu eru einhvern veginn 
samtöl kvenna þá erum við held ég 
ekki að fara að komast neitt áfram. 
Af því að konur bera ekki ábyrgð á 
því að þær séu beittar of beldi.“

Það sé sorglegt að konur þurfi að 
opna sig upp á gátt á nokkurra ára 
fresti og rifja upp kynferðisof beldi 
sem þær hafi orðið fyrir til þess að 
samfélagið trúi þeim.

Þorbjörg segir að breikka þurfi 
samtalið. „Að við séum ekki annað 
slagið að opna augu hluta sam-
félagsins fyrir því að ofbeldi er hluti 
af daglegum veruleika kvenna, því 
miður, annað hvort of beldið eða 
þessi stöðuga tilfinning og upplifun 
um að vera á varðbergi, um að gæta 
sín, um að passa sig,“ segir hún. – bb

Rödd karla vantar yfirleitt í ofbeldisumræðuna

Sólborg Guðbrandsdóttir aktívisti. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ástandið er skelfilegt á Indlandi. 

INDL AND Embætti landlæknis 
á Englandi fylgist grannt með 
útbreiðslu á af brigði kórónaveir-
unnar sem dreifir sér nú á Indlandi.

Samkvæmt BBC telja vísinda-
menn að af brigðið sé að minnsta 
kosti jafn bráðsmitandi og af brigð-
ið sem var greint í Kent á Englandi í 
fyrra. Samkvæmt heimildum BBC 
bendir hins vegar ekkert til þess 
að bóluefni virki ekki gegn þessu 
af brigði.

Talið er að um 500 tilfelli af 
af brigðinu hafa verið greind í Eng-
landi, f lest í London og norðvestur-
hluta Englands og eykst smit hratt. 
– mhj

Stökkbreyting 
á Indlandi sem 
fylgst er með

Fjöldi landa, þar á meðal Bandaríkin og Frakkland, styður við hugmynd um 
að fella niður einkaleyfi á Covid-19 bóluefnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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250.000 KR. 
AUKAHLUTAPAKKI
FYLGIR NÝJUM I-PACE

JAGUAR
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

Jaguar I-Pace er margverðlaunaður, rafmagnaður 
sportjeppi sem setti ný viðmið þegar hann leit fyrst 
dagsins ljós. Komdu og sjáðu af hverju hann fékk 
öll þessi verðlaun. 

Jaguar I-Pace. Verð frá: 9.590.000 kr.

Velkomin í reynsluakstur
Opið í dag frá 12–16
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Guðni Th. 
Jóhannesson 
bretti upp 
ermar alsæll 
með sprautuna. 
Forsetinn fékk 
AstraZeneca og 
skartaði bol frá 
Hugleiki Dags-
syni, svokölluð-
um HÚH!-bol. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Alma Möller landlæknir fékk dynjandi lófatak þegar hún mætti en hún kom 
færandi hendi með bakkelsi handa hjúkrunarfræðingum í tilefni dagsins. 

Stríður straumur lá í Laugardalshöllina í vikunni þar sem bólusetningin fór 
fram á höfuðborgarsvæðinu. Veðrið lék við þá sem þurftu að bíða.

Rúmlega 14 
þúsund manns 
voru bólusett 
á sama degi 
og forsetinn 
og Svandís 
Svavarsdóttir 
heilbrigðisráð-
herra. Skipu-
lagið fékk mikið 
hrós frá þeim 
sem fengu 
bóluefni.

Upp með ermar  
og inn fór nálin
Forsetinn, heilbrigðisráðherra, landlæknir, kenn-
arar og karlmenn voru meðal þeirra tugþúsunda 
sem fengu bólusetningu í vikunni. Mikið fjör var 
í Laugardalshöll og skipulagið fékk verðskuldað 
hrós á þessari stærstu bólusetningarviku til þessa.
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HAPPDRÆTTI

DRÖGUM EFTIR 3 DAGA
Sex 30 milljón króna vinningar á tvöfaldan miða eða 15 milljónir á einfaldan miða

Miðaverð er 1.700 kr. fyrir einfaldan miða og 3.400 kr. fyrir tvöfaldan miða

Drögum út meira en 51 þúsund vinninga á árinu

VERTU MEÐ | das.is | 561 7757



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

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

Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.is

AFSLÁTTUR*
20%ALLIR

SÓFAR

* Gildir ekki af sérpöntunum.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

SÓFA
DAGAR

BLUES 
2,5 og 3ja sæta,

meira á bls. 3
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VENICE
Glæilegur 3ja sæta sófi, þéttur með baki sem styð
ur vel við. Fæst í bláu eða gráu sléttflaueli. Einnig 
fánanlegur 2ja sæta og stóll. Stærð: 184 x 85 x 89 cm

 151.992 kr.  
 189.990 kr.

*  Gildir ekki af sérpöntunum 
eða vörum frá Skovby 

RIA
Nettir og einstaklega þægilegir 3ja sæta sófar. Í gráu eða 
dökkgráu Holly áklæði. Fáanlegur í bleiku (Dusty Rose) 
sléttflaueli. (Einnig fáanl. 2ja sæta)Stærð: 192 × 83 × 79 cm

 87.992 kr.  
 109.990 kr.

CLEVELAND
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. Dökk eða 
ljósgrátt slitsterkt áklæði. Cleveland sófar eru fáanlegir í 
ótal útgáfum. 2ja, 3ja sæta, horn og tungusófar.
Stærð: 308 × 140/203 × 81 cm

 159.992 kr.  
 199.990 kr.

BILOXI 
Biloxi sófinn fæst í gráu og bláu Danny áklæði og 
ljósgráu og búrgúndí rauðu Diva áklæði. Þéttur og 
góður svampur gerir sófan þægilegan. Vegna skem
mtilegrar hönnunar fær sófinn verðskuldaða athygli.  
47 cm sethæð. Stærð: 200 x 80 x 84,5 cm

FLORIDA
Glæsilegur og þægilegur hornsófi. Áferðarfallegt, ekta 
leður allan hringinn, leðrið fæst dökkbrúnt, dökkgrátt eða 
svart. Þétt, mjúk sæti og bak með fallegum þversaumi. 
Sófinn fæst með vinstra eða hægra horni (það er ekki 
færanlegt). Stærð: 260 × 218 × 95 cm

 319.992 kr.  
 399.990 kr.

NATUZZI EDITIONS C198 
Stórglæsilegir, vandaðir 2ja og 3ja sæta leðursófar frá Natuzzi Editions.  
Hágæða koníaksbrúnt Natuzzi leður, vönduð bólstr un og frágangur. 

3ja sæta: 204 x 94 x 79 cm

 399.992 kr.   499.990 kr.
2ja sæta: 172 x 94 x 79 cm

 351.992 kr.   439.990 kr.

AFSLÁTTUR*
20%ALLIR

SÓFAR
SÓFA
DAGAR

BLUES 
Stíhreinn sófi sem sver sig í ætt skandinavískrar hönnunar. 
Fæst 2,5 og 3ja sæta í sinnepsgulu velúráklæði. Kaldpressaður 
svampur og sílikontrefjar veita góðan stuðning og endingu. 
Svartir og sterkir járnfætur. Sethæð 44 cm.

2,5 sæta, stærð: 190 x 85 x 92 cm

 103.992 kr.   129.990 kr.
3ja sæta, stærð: 205 x 85 x 92 cm

 111.992 kr.  139.990 kr.
Skammel

 23.992 kr.   29.990 kr.
Hnakkapúði

 11.992 kr.  14.990 kr.

SÓFABORÐ, PÚÐAR & TEPPI EINNIG MEÐ 20% 
AFSLÆTTI* Á SÓFADÖGUM ÓTRÚLEGT ÚRVAL

BALI ÚTISÓFI OG BORÐ
Fallegt og þægilegt garðsett úr svörtu Polyrattan (tveggja þráða 8 mm flötu fléttuefni). 
Ofið utan um dufthúðaða járngrind (sinkrör). Hornsófi og hátt matborð. Með settinu 
fylgja setpullur ogþægilegar bakpullur úr svampi með áklæði úr pólýester. 

Heildarverð:

 111.992 kr.  
 139.990 kr.

H. sófi: 170 x 68 x 73 cm.

PINTO  
Hornsófi í Pintolínunni. Í koníaksbrúnu Colorado áklæði. Innra byrði 
púðanna er úr endingar góðum kaldpressuðum svampi, trefjafyllingu og 
loks mjúku yfirlagi. Fætur úr sterku, svörtu járni. Stærð: 293 x 217 x 85 cm    295.992 kr.   369.990 kr.

 95.992 kr.  
 119.990 kr.

www.husgagnahollin.is
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Borð: 144,5 x 74,5 x 67 cm. V. sófi: 180 x 68 x 73 cm.
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Þar kom að sá 
sem böndin 
höfðu borist 
að nýtti eigin 
fjölmiðil til 
að taka viðtal 
við sig sjálfan 
með aðstoð 
lögmanns 
síns.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is

Undanfarin vika hefur um margt verið 
sérkennileg. Margt var jákvætt – en 
eitt mál yfirskyggði þó önnur.

Um síðustu helgi tók að bera á því á 
samfélagsmiðlum að þá ónafngreind-
ur einstaklingur var borinn sökum 

um ofbeldisverk. Meðal annars beindust spjótin 
í þeim færslum að fjölmiðlum og var ákaft spurt 
hvers vegna þeir þögðu. Var í því sambandi vísað til 
ábyrgðar þeirra og þöggun nefnd í því samhengi.

Óhætt er að fullyrða að flestir fjölmiðlar leituðu 
á sunnudag og mánudag eftir einhverri fótfestu 
í þessum söguburði, en án árangurs. Enginn var 
reiðubúinn til að segja neitt og rökrétta ályktunin 
því sú að enginn vissi neitt.

Fjölmiðlar elta ekki söguburð og birta nema hafa 
fyrir því vissu að sagan eigi við rök að styðjast og 
traustar heimildir séu fyrir fréttinni. Svo var ekki þá.  
Áfram logaði netið og hávaðinn jókst. Þar kom að sá 
sem böndin höfðu borist að nýtti eigin fjölmiðil til að 
taka viðtal við sig sjálfan með aðstoð lögmanns síns. 
Er sú framganga öll með miklum ólíkindum, ekki síst 
lögmannsins. Og sumir grétu með.

Í siðareglum lögmannafélagsins segir í II. kafla að 
lögmanni beri að forðast að samkenna sig skjól-
stæðingi sínum. Þeir sem horfðu geta sjálfir dæmt um 
hvort lögmaðurinn gætti þessa.

Fréttablaðið birti svo á miðvikudagskvöld frétt 
um yfirlýsingu sem lögmaður tveggja kvenna sendi 
blaðinu og sagði sögu þeirra. Í ljósi þeirra sagna eltust 
ummæli og myndskeið margra illa. Vonandi verður 
hið sanna í málinu leitt fljótt í ljós.

Í Fréttablaðinu í gær var athyglisvert viðtal við Ing-
ólf Gíslason, prófessor í félagsfræði. Hann segir það 
ekki óalgengt að umræða sem þessi skapist þegar slík 
mál koma upp, ekki síst þegar þekktir einstaklingar 
eigi í hlut.

„Það er mjög sérstök þörf að vilja taka afstöðu til 
einhvers sem maður veit ekkert um og oft verður til 
í samfélaginu gífurleg hystería í svona aðstæðum,“ 
segir Ingólfur og vísar til Lúkasar-málsins víðfræga. 
„Þarna er fólk bara að gefa frá sér gagnrýna hugsun.“

#MeToo var tímabær bylting þar sem konur risu 
upp gegn hvers kyns kynbundnu ofbeldi, oftast af 
hendi karla, og sögðu frá.

Ingólfur segir rannsóknir benda til þess að eftir 
#MeToo séu konur líklegri til að segja frá verði þær 
fyrir ofbeldi. „Það er óskaplega bjartsýnt að reikna 
með því að svona bylting losi okkur við þetta en 
dropinn holar steininn,“ segir hann.

„Konur segja frekar frá, þær sætta sig síður við 
og eru ólíklegri til að festast í ofbeldissambandi. 
Breytingin hvílir í því að allar þessar hreyfingar hafa 
hvatt konur til að tala og segja frá, og sjá að þær séu 
ekki einar,“ bætir Ingólfur við.

Of beldi er samfélagsmein í hvaða mynd sem er. 
Liður í að uppræta það er að þeir sem því beita axli 
ábyrgð og þeir segi frá sem fyrir því verða.

#Metoo – 2 verður vonandi til þess.

#MeToo – 2

Guðni forseti. Alma landlæknir. Kári Stefáns-
son. Þau hafa verið mörg „Kódak mómentin“ 
í Laugardalshöll undanfarnar vikur þar sem 

myndum er smellt af þjóðþekktum einstaklingum í 
bólusetningu gegn Covid-19.

Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, þakkaði 
nýverið „græðgi“ fyrir tilvist bóluefnanna. Borubrattur 
lýsti Johnson því yfir að þau hefðu orðið til vegna 
þess að „stórfyrirtæki vildu tryggja hluthöfum sínum 
myndarlegar arðgreiðslur.“

Fljótt á litið virðist Boris hafa rétt fyrir sér. Við nánari 
athugun blasir hins vegar önnur mynd við.

Tveggja milljarða tekjutap
Í síðasta mánuði voru samþykkt lög á Alþingi um 
almannaheillasamtök. Gjafir til líknarmála má nú í 
auknum mæli nota til skattfrádráttar. Bjarni Bene-
diktsson fjármálaráðherra sagði margs konar þjónustu 
eiga betur heima hjá „þriðja geiranum“ en hinu opin-
bera og hann vill að „sem flestir séu meðvitaðir um“ að 
nú sé hægt að „styrkja góð málefni og minnka skatt-
greiðslurnar um leið“.

Árið 2000 unnu alþjóðlegu góðgerðarsamtökin Play-
Pump „uppbyggingarverðlaun“ Alþjóðabankans fyrir 
að setja upp vatnsdælur í þorpum í Afríku. Dælurnar 
voru þó engar venjulegar dælur. Um var að ræða hring-
ekjur fyrir börn sem dældu vatni upp úr brunnum í 
nærliggjandi vatnstank þegar þeim var snúið. Myndir 
af brosandi krökkum í hringekjum að leysa vatnsskort-
inn í þorpinu sínu fóru sem eldur um sinu. Mektarfólk 
og stórstjörnur kepptust við að leggja samtökunum lið 
– George og Laura Bush, rapparinn Jay-Z – og styrkirnir 
flæddu inn.

Þeir flæddu þó hraðar en vatnið sem pumpurnar 
dældu. Við athugun kom í ljós að dælurnar voru sex 
sinnum afkastaminni en hefðbundnar handdælur. 
Þegar Owen Scott, kanadískur verkfræðingur, fór til 
Afríku til að gera úttekt á dælunum sá hann engin 
börn, aðeins uppgefnar þorpskonur snúa leiktækjum 

löngum stundum. En hvers vegna höfðu svona margir 
fallið fyrir hringekjunum?

Owen Scott sagði ástæðuna „Kódak mómentið“. „Um 
leið og útlendingur með myndavél birtist við hring-
ekjuna … urðu krakkarnir spenntir. Og þegar krakkar 
eru spenntir fara þeir að leika sér.“

Talið er að breytingar á lögum um almannaheilla-
samtök hér á landi hafi neikvæð áhrif á skatttekjur 
ríkissjóðs sem nemur tveimur milljörðum króna á 
ári. „Ég held að þessu tekjutapi ríkissjóðs sé mjög vel 
varið …“ sagði Bjarni Benediktsson í viðtali.

En er það víst?
Boris Johnson þakkar „stóru lyfjafyrirtækjunum“ 

og „kapítalismanum“ fyrir að hafa orðið mannkyninu 
til bjargar. Jafnkampakátur segist Bjarni Benediktsson 
hafa „mikla trú á einkaframtakinu“. En hætt er við að 
þeir Bjarni og Boris sjái aðeins „Kódak mómentið“.

Þó að á bólusetninga-ljósmyndum í fjölmiðlum 
blasi við fólki með einkaframtakið í handleggnum 
hvílir það framtak á herðum heilu kynslóðanna af 
skattgreiðendum. Á sama tíma og menn þakka Pfizer, 
Moderna og AstraZeneca lífgjöfina bendir hagfræðing-
urinn Mariana Mazzucato á að allar helstu tækni- og 
vísindaframfarir síðustu áratuga – Google, iPhone-inn, 
framfarir í læknis- og lyfjafræði – byggja á afrakstri 
rannsókna sem fjármagnaðar hafa verið með skattfé. 
Athugun leiðir í ljós að 97% af kostnaði við þróun bólu-
efnis AstraZeneca kom úr vösum almennings.

Gjafir til almannaheillasamtaka endurspegla áhuga-
svið og reynsluheim þess sem gefur, ekki hvar þörfin 
er mest. Í Bandaríkjunum enda aðeins 12% styrkja til 
góðgerðarmála hjá samtökum sem vinna að því að 
bæta kjör fólks; meirihlutinn fer til lista- og mennta-
stofnana. Lýðræðislega kjörin stjórnvöld þurfa hins 
vegar að rökstyðja áherslur sínar og tryggja samfélags-
lega gagnsemi fjárútláta.

Það er ekkert að því að fólk láti fé af hendi rakna til 
„Kódak mómenta“ að eigin vali. En hvers vegna á það 
að teljast til skattfrádráttar?

Lífgjöf græðginnar

Þín borg
Í fasteignaviðskiptum
fylgjum við þér alla leið

519 5500 · FASTBORG.IS
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SUBARU OUTBACK

Ef Subaru hentar í eitthvað þá eru það íslenskar aðstæður. Komdu á 
frumsýninguna og kynntu þér fjórhjóladrifið fræga og byltingarkennda 
EyeSight akstursaðstoð sem veitir þér og þínum alhliða öryggi.

SUBARU OUTBACK 4x4 SJÁLFSKIPTUR
Verð frá: 7.590.000 kr.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881
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LAND ROVER

DEFENDER 90
ER MÆTTUR!

LAND ROVER
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

LAND ROVER DEFENDER 90. Verð frá: 12.190.000 kr.

Sá sterkasti sem við höfum skapað. Verðugur arftaki 
fyrirrennaranna sem sigrað hafa torfærur heimsins í 70 ár. 
Í Defender eru þér allir vegir færir – og flestar vegleysur. 
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SPORT
FÓTBOLTI Karlalið Chelsea í knatt-
spyrnu tryggði sér sæti í úrslitaleik 
Meistaradeildar Evrópu með sigri 
gegn Real Madrid í miðri viku en 
fyrr í vor komst liðið í úrslit ensku 
bikarkeppninnar. Kvennaliðið á 
síðan möguleika á því að vinna 
fernuna í fyrsta sinn.

Fari Chelsea með sigur af hólmi 
í úrslitaleikjum Meistaradeildar-
innar í karla- og kvennaflokki yrði 
félagið það fyrsta í sögunni til þess 
að vinna þá keppni í báðum flokk-
um á sama keppnistímabili.

Kvennaliðið er að spila í úrslitum 
Meistaradeildarinnar í fyrsta sinn 
en liðið sló út Karólínu Leu Vil-
hjálmsdóttur og liðsfélaga hennar 
hjá Bayern München í undanúr-
slitum keppninnar.

Kvennaliðið getur unnið fernuna
Einn titill er í húsi hjá kvenna-
liðinu en liðið vann enska deildar-
bikarinn. Þá er liðið á á toppi ensku 
úrvalsdeildarinnar og í átta liða 
úrslitum enska bikarsins.

Úrslitaleikurinn í Meistaradeild 
kvenna fer fram í Gautaborg í Sví-
þjóð 16. maí næstkomandi þar sem 
Chelsea mætir Barcelona.

Það verður nóg að gera hjá stuðn-
ingsmönnum Chelsea um miðjan 
maí en 15. maí leikur karlaliðið við  
Leicester City í úrslitaleik enska 
bikarsins á Wembley.

Lokahnykkurinn á annasömum 
mánuði er svo úrslitaleikur Meist-
aradeildar karla sem spilaður verð-
ur í Istanbúl í Tyrklandi 29. maí. Þar 
eigast við Chelsea og Manchester 
City.

Svífur um bæinn þessa dagana
Jóhann Már Helgason, stuðnings-
maður Chelsea, viðurkennir að 
hann gangi stoltur um götur bæjar-
ins í bláu treyjunni þessi dægrin.

„Það er gaman að vera stuðn-
ingsmaður Chelsea í dag, ég neita 
því ekki. Bæði karla- og kvennalið 
félagsins eru komin í úrslitaleik 
Meistaradeildarinnar.

Konurnar eru aðeins einum 
sigri frá því að tryggja sér enska 
meistaratitilinn og karlaliðið 
leikur einnig til úrslita um enska 
FA-bikarinn – þannig að þessi maí-
mánuður verður alger veisla fyrir 

okkur stuðningsmenn Chelsea,“ 
segir Jóhann Már um þessa dagana.

„Það er ekki hægt að segja annað 
en að Roman Abramovitsj hafi 
hitt naglann á höfuðið þegar hann 
ákvað að taka í gikkinn og reka 
Frank Lampard til þess að fá Thom-
as Tuchel til starfa.

Margir stuðningsmenn Chelsea, 
þeirra á meðal ég, vildu gefa Lamp-
ard meiri tíma en árangur Tuchel 
er óumdeildur og liðið orðið eitt 
það besta í Evrópu á aðeins tæpum 
fjórum mánuðum,“ segir Jóhann 
um þjálfaraskiptin sem gerð voru 
hjá karlaliðinu um miðja leiktíðina.

Tuchel búið til sterka liðsheild
„Það sem Tuchel hefur tekist að gera 
er að búa til gríðarlega sterka liðs-
heild þar sem hann nýtir breiðan 
leikmannahóp liðsins til hins ýtr-
asta. Leikmenn eins og Christensen, 
Alonso og Rudiger sem voru meira 
og minna úti í kuldanum hjá Lamp-
ard hafa allir fengið hlutverk.

Svo er líka gaman að sjá leikmann 
eins og Kai Havertz sýna lokins þá 

hæfileika sem í honum búa. Það er 
engu að síður varnarleikurinn sem 
gerir Chelsea að því afli sem liðið er 
orðið. Liðið hefur haldið 18 sinnum 
hreinu í þeim 24 leikjum frá því að 
Tuchel tók við sem er nánast galin 
tölfræði.

Liðið fær varla á sig skot og þegar 
skotin loksins leka í gegn er Edo-
uard Mendy eins og sannkallaður 
Heimaklettur í markinu,“ segir 
hann um þær breytingar sem þýski 
knattspyrnustjórinn hefur gert eftir 
að hann tók við stjórnartaumunum.

„Það sem gerir Chelsea svo einkar 
skemmtilegt fyrir okkur stuðnings-
mennina er að liðið virðist alltaf 
eiga sína bestu leiki gegn hinum 
stóru liðunum, eins Liverpool, Man. 
City, Real Madrid og Man. Utd hafa 
kynnst – en samanlagt hafa þessi 
lið skorað eitt mark gegn Chelsea,“ 
segir Jóhann um þá maskínu sem 
Chelsea er orðið.

Emma Hayes unnið þrekvirki
„Hjá kvennaliðinu er hún Emma 
Hayes búin að vinna kraftaverk 
með liðið. Chelsea er duglegt að 
ráða og reka þjálfara karlamegin 
en því er ekki að skipta hjá kvenna-
liðinu, Hayes tók við Chelsea árið 
2012 og er enn við völd.

Hún er með yfir 67% vinnings-
hlutfall á þessum tíma og er búin 
að vinna þrjá meistaratitla á Eng-
landi og sá fjórði bætist vonandi við 
núna á sunnudaginn kemur,“ segir 
Jóhann en Chelsea sýndi metnað 
sinn í verki hjá kvennaliðinu í 
sumar með því að fá til liðs við sig 
Pernille Harder fyrir metfé.

„Vegferð Chelsea í Meistaradeild-
inni er búin að vera aðdáunarverð, 
þær hafa lagt risalið á borð við 
Wolfsburg og FC Bayern til að kom-
ast í úrslitaleikinn við Barcelona 
núna 16. maí.

Það verður erfiður leikur, en 
þær Bláu eru til alls líklegar eins 
og karlaliðið líka,“ segir þessi gall-
harði stuðningsmaður Chelsea um 
árangur kvennaliðsins.

„Vonandi verður Chelsea Football 
Club fjórum bikurum ríkari þegar 
maí mánuður verður að kveldi kom-
inn,“ segir Jóhann um framhaldið 
hjá liðunum tveimur. 
hjorvaro@frettabladid.is

Einstakt vor mögulegt hjá Chelsea
Bæði karla- og kvennalið Chelsea hafa staðið sig einkar vel á yfirstandandi leiktíð en liðin eiga möguleika á að bæta samtals sex 
bikurum við í bikarsafn félagsins. Kvennaliðið gæti skilað fjórum þessara titla í hús og unnið fernuna í fyrsta skipti í sögunni. 

Danski sóknarmaðurinn Pernille Harder hefur komið frábærlega inn í kvennaliðið á leiktíðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY 

Þýski framherjinn Timo Werner hefur verið vaxandi hjá Chelsea í vetur. 

Það er ekki hægt að 
segja annað en að 

Roman Abramovitsj hafi 
hitt naglann á höfuðið þegar 
hann ákvað að taka í gikk-
inn og reka Frank Lampard 
til þess að fá Thomas Tuchel 
til starfa.  

Jóhann Már Helgason

mailto:hjorvaro@frettabladid.is


Eclipse Cross PHEV er fjórhjóladrifinn tengiltvinnbíll sem gengur fyrir rafmagni og bensíni og tekur þig allt 
að 45 kílómetra (skv. WLTP) á rafmagninu eingöngu. Hann kemur með 2,4 lítra sparneytinni bensínvél og 
13,8 KWst rafhlöðu. Nýr Eclipse Cross PHEV er með lyklalausu aðgengi, hraðastilli, hita í stýri, bakkmyndavél, 
þreytuviðvörun, akreinavara og svona mætti lengi telja. Þú kemst lengra á nýjum og glæsilegum Eclipse Cross PHEV.
Komdu í heimsókn og skoðaðu glæsilegan grip. 

Rafmagn & bensín

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

Fylgdu okkur!
@mitsubishi

Einstakt kynningarverð frá 4.990.000 kr.

Skoðaðu úrvalið á www.hekla.is/mitsubishisalur

Frábær ferðabíll á góðu verði!

NÝR FJÓRHJÓLADRIFINN



Kolfinna Nikulásdóttir 
leikstjóri og Þórunn Gréta 
Sigurðardóttir framkalla 
líkamlegt og tilfinningalegt 
ástand í ofbeldissambandi í 
nýrri óperu, KOK, sem byggð 
er á ljóðabók Kristínar Eiríks-
dóttur. 

Óperan KOK eftir Þór-
unni Grétu Sigurðar-
dóttur sem byggir á 
samnefndri ljóðabók 
Kristínar Eiríksdóttur 

sem kom út árið 2014 var frumsýnd 
á Nýja sviði Borgarleikhússins á mið-
vikudaginn.

Ljóð Kristínar, sem fjalla á bein-
skeyttan hátt um samband og sam-
bandsleysi, eru í öruggum höndum 
Þórunnar Grétu tónskálds, sem nær 
vel að fanga bæði ástand og umhverfi 
með óhefðbundinni tækni.

„Harpan og fiðlan eru hluti af 
ákveðinni veru. Ég nota hljóðlíking-
ar þegar ég vinn með texta og einn 
áhrifavaldur í fiðluhljóminum er 
ítalska tónskáldið Salvatore Sciarr-
ino,“ segir Þórunn. Hún segir eitt-
hvað líkamlegt við textann hennar 
Kristínar.

Eldgos og gæsahúð
„Þetta er svo mikil gæsahúð; hárin 
rísa, neglurnar klofna. Þarna er 
verið að lýsa líkamlegu ástandi 
þegar maður gengur í gegnum 
ákveðnar tilfinningar. Þetta fer í 
gegnum líkamann áður en röddin 
brýst fram. Ég vinn mikið út frá 
þessum hughrifum og bý til hljóð-
heim með þessum lýsingum, út 
frá þessum hrolli, þessari klígju og 
þessum kalda svita í lófunum.“

Þungamiðjan í verkinu er að 
standa upp gegn einhverju ofur-
efli og það sem gerist í líkamanum 
í aðdraganda og í kjölfar þess. Þór-
unn segir að skipta megi verkinu 
niður í þrjá þætti: jarðhræringarnar, 
kvikusöfnun og gos.

„Við vorum einmitt að æfa þetta 
í mestu jarðskjálftahrinunum. 
Kannski hugsa ég svolítið um verkið 
eins og eldgos.“

Þórunn nýtur þess að semja 
verk ofan í f lytjendur, ef svo mætti 
að orði komast, og reyna á þanþol 
raddarinnar og er verkið nánast 
samið fyrir Hönnu Dóru Sturlu-
dóttir mezzósópran.

Ryk dustað af minningum
Ljóðabók Kristínar er mjög sjónræn 
og þar er blandað saman ljóðum og 
myndlist. Í sviðsetningu óperunnar 
er unnið áfram með þessa hugmynd 

Að ná utan um hið ósagða

Una Svein-
bjarnardóttir 
fiðluleikari og 
Hanna Dóra 
Sturludóttir 
mezzósópran 
túlka og tjá 
flóknar tilfinn-
ingar í óper-
unni KOK sem 
byggir á ljóðum 
Kristínar Eiríks-
dóttur. MYND/
GUNNLÖÐ JÓNA 
RÚNARSDÓTTIR

Leikstjórinn 
Kolfinna Niku-
lásdóttir segir 
alltaf hafa legið 
beint við að þær 
Þórunn Gréta 
myndu vinna 
verkið saman. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

með því að varpa myndböndum, 
sem Sigurður Möller Sívertsen 
hannaði, á vegginn, gólfið og á flytj-
endurna sjálfa.

„Við ákváðum að fara lengra inn 
í þetta ástand sem Kristín skapar í 
ljóðabók sinni,“ segir Sigurður.

Sviðið er sveipað hvítu efni sem 
minnir á dúka eða rúmföt; búið er 
að breiða yfir húsgögnin, eins og til 
að varðveita gamalt heimili í tíma-
hylki. Í gegnum verkið sjáum við 
söngkonuna dusta rykið af erfiðum 
minningum með orðum Kristínar 
og tónlist Þórunnar.

Sjálfbærir búningar
Hvítir kjólar f lytjendanna virðast 
renna saman við umhverfið; fiðlu-
leikarinn Una Sveinbjarnardóttir 
og hörpuleikarinn Katie Buckley 
eru eins og varanlegur hluti af frá-
sögninni í verkinu en í lokin nær 
ljóðmælandinn, sem Hanna Dóra 
mezzósópran túlkar, bókstaflega 
að klæða sig úr ástandinu.

„Þegar ég les textann hennar 
Kristínar sé ég fyrir mér eitthvað 
fornt og tímalaust og mig lang-
aði að ná þessu fram í búninga-
hönnuninni,“ útskýrir Steinunn 
Eyja Halldórsdóttir búningahönn-
uður. Steinunn hannaði búningana 
og sviðsmynd með sjálf bærni að 

leiðarljósi og notaði efni frá Rauða 
krossinum.

Ofbeldi ástarinnar
Þórunn, Kristín og Kolfinna Niku-
lásdóttir leikstjóri hafa áður unnið 
saman við gerð útvarpsverksins 
Fákafen sem hlaut Grímuverðlaun 
árið 2018.

„Það var aldrei spurning um neitt 
annað, hver ætti að gera þetta verk,“ 
segir Kolfinna með vísan til þess að 
þær hafi smollið saman í fyrra verk-
efninu. Hún upplifði bókina á sama 
hátt og Þórunn, sem myndrænt og 
líkamlegt verk.

„Kristín nær að draga upp mynd 
af ástarsambandi sem maður getur 
sjálfur ekki orðað, um þetta ofbeldi 
í ástinni. Þarna nær hún að festa 
hendur á hinu ósagða, eitthvað sem 
maður finnur fyrir gegnumgangandi 
í ástinni og mennskunni. Þetta er á 
einhverri vídd sem maður finnur en 
nær ekki að setja í orð í daglegu lífi. 
Hún gerir þetta svo meistaralega,“ 
lýsir Kolfinna. Hún segist hafa þurft 
að lesa bókina í hollum og þurft að 
leggja hana ítrekað frá sér þegar lík-
ami hennar brást við orðunum.

„Þetta virkar eins og endurlit 
manneskju á eitthvert ástand sem 
var, of beldi, kúgun, eða eitthvað 
sem var ekki rétt en án þess að vera 

Þetta virkar eins og 
endurlit manneskju á 
eitthvert ástand sem 
var, ofbeldi, kúgun, eða 
eitthvað sem var ekki 
rétt, en án þess að vera 
af einhverjum ásetn-
ingi.
Kolfinna

Ingunn Lára 
Kristjánsdóttir

ingunnlara 
@frettabladid.is

af einhverjum ásetningi. Kannski var 
þetta óvart. Stundum upplifir maður 
ástina í sjálfri sér sem ofbeldisfulla. 
Það er stundum erfitt að orða það en 
eina leiðin til þess að tala um það er 
með því að finna það í gegnum svona 
verk.“

Saumuð dramatík
Á meðan Þórunn vann í hljóðvídd-
inni var Kolfinna að huga að hinu 
þrívíða. Vinna þeirra fléttaðist svo 
saman og var svo dramatíkin saum-
uð inn í óperuna.

„Ég er með mjög úthugsaðar hug-
myndir um hverja hreyfingu og 
bendingu en þetta er algjör sam-
vinna. Ég sá fyrir mér hvítt því mig 
langaði að vinna með leikhúsmiðil-
inn og fara eitthvert með hann og 
Steinunn kom með þessa hugmynd 
með lökin.

Mér er búið að líða eins og málara 
að vinna með Pálma Jónssyni ljósa-
manni og Sigurði Möller, manni 
mínum og myndbandshönnuði. 
Nú er mikið í tísku að vinna með 
mínímalisma en mér finnst gaman 
að fara gegn því. Það mætti segja 
að þetta verk sé óður til miðilsins 
á ákveðnum myndlistarfleti. Við 
komumst upp með það því óperan 
er svo abstrakt.“

Ákveðinn línudans
Er erfitt að koma svona abstrakt 
verki frá sér á skiljanlegan hátt? Að 
segja svona sögu eða varpa fram 
þessu ástandi?

„Þetta er í raun tvennt ólíkt: Að 
segja sögu og vekja tilfinningu. Við 
eltum það sem er í bókinni, það 
er ekki línuleg frásögn eða saga 
þótt það sé fullkomin uppbygg-
ing í bókinni. Við erum vön sögu 
og viljum sögu, eðlilega. Þannig að 
okkar verkefni var að teygja þetta 
nær söguforminu án þess að svíkja 
þetta abstrakt form og lögmálin í 
ljóðlistinni og tónlistinni.

Þetta er ákveðinn dans því mér 
finnst eins og þetta verk sé ekki 
saga, þetta er ástand,“ segir Kolfinna 
og vekur athygli á þeirri þróun sem 
verður á ljóðmælandanum í gegnum 
verkið sem byrjar á „mér“ og „þér“ og 
endar á „okkur“ og „þeim“.

„Bókin byrjar á: „þú gafst mér 
holur og ég gaf þér tönn“ og færist út 
í: „við eigum svo lítið“ og „þið gáfuð 
okkur“. Hún fer úr þessum minnsta 
hring yfir í stærri hring, úr þessu 
persónulega yfir áfallamynstur sem 
erfist milli kynslóða.“

Önnur sýning á KOKi verður í 
Borgarleikhúsinu á sunnudaginn. n
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Hlutafjárútboð  
Síldarvinnslunnar hf.  

Auglýsing

Útboðið hefst mánudaginn 10. maí

Almennt útboð á útgefnum hlutum hefst kl. 10:00, mánudaginn 10. maí 2021 og lýkur kl. 16:00 miðvikudaginn  
12. maí 2021.

Í útboðinu eru boðnir til sölu 447.626.880 þegar útgefnir hlutir í Síldarvinnslunni hf. Gefi eftirspurn tilefni til hafa 
seljendur heimild til að fjölga seldum hlutum í útboðinu um allt að 51.000.000 hluti, þannig að fjöldi seldra hluta 
muni samtals verða allt að 498.626.880.

Tekið verður við áskriftum á útboðstímabilinu á eftirfarandi vefsíðu: www.landsbankinn.is/sildarvinnslan.

Hlekkur á áskriftarvefinn verður aðgengilegur í gegnum vefsíðu umsjónaraðila, Landsbankans hf., www.landsbankinn.is og á vefsíðu 
Síldarvinnslunnar hf., www.svn.is.

Fjárfestar geta valið um tvær tilboðsbækur í útboðinu sem eru m.a. ólíkar hvað varðar stærð áskrifta og úthlutunarreglur.  
Hver hlutur í Síldarvinnslunni hf. er að nafnverði 1 króna. 

Áætlað er að niðurstaða útboðsins verði birt á vefsíðu Síldarvinnslunnar hf. eigi síðar en 14. maí 2021. Gjalddagi og eindagi áskrifta er 
áætlaður 20. maí 2021.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er skuldbindandi. Áður en tekin er ákvörðun um fjár- 
festingu í hlutum í Síldarvinnslunni hf. eru fjárfestar hvattir til að kynna sér upplýsingar um Síldarvinnsluna hf. og lýsingu félagsins sem 
dagsett er 3. maí 2021, og hefur verið staðfest af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Lýsinguna má finna á vefsíðu Síldarvinnslunnar hf.,  
www.svn.is/fjarfestar/ eða á vef umsjónaraðila, www.landsbankinn.is/sildarvinnslan.

Upplýsingar og tæknileg aðstoð vegna tilboðsbókar A 
veitir Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans hf.

Sími: +354 410-4040

Tölvupóstfang: vl@landsbankinn.is

Frekari upplýsingar: www.landsbankinn.is/sildarvinnsla

²) Með áskriftum er átt við tilboð sem þátttakendur  
(áskrifendur) leggja fram í hlutafjárútboðinu.

Upplýsingar og tæknileg aðstoð vegna tilboðsbókar B 
veitir Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf.

Sími: +354 410-4000

Tölvupóstfang: utbod@landsbankinn.is

Frekari upplýsingar: www.landsbankinn.is/sildarvinnsla

³) Seljendur áskilja sér rétt til þess að víkja frá meginreglum 
varðandi úthlutun og skerða áskriftir og úthluta hlutum með þeim 
hætti sem þeir telja æskilegt til að ná fram markmiðum útboðsins, 
þ.m.t. að hafna áskriftum í heild eða að hluta án sérstakrar 
tilkynningar eða rökstuðnings þar um.

Landsbankinn hf. umsjónaraðili 
útboðsins, veitir upplýsingar  
og tæknilega aðstoð:   

¹) Miðað við grunnstærð útboðs og verðbil í tilboðsbók A. 
Seljendur áskilja sér rétt til þess að breyta innbyrðis stærð 
tilboðsbóka reynist eftirspurn gefa tilefni til þess og að teknu  
tilliti til markmiða útboðsins. 

Tilboðsverð

Stærð útboðs 24,6-26,0 ma.kr. 
að söluandvirði1)

Stærð áskrifta2)

Meginreglur varðandi  
úthlutun3)

Réttur til að stækka útboð  
í 27,4-28,9 ma.kr.  

að söluandvirði

Tilboðsbók A Tilboðsbók B 

Tilboð gerð innan verðbilsins 55-58 kr./hlut.
Salan fer fram á föstu verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af 

samþykktum tilboðum (hollenskt útboð).
Verð í tilboðsbók A verður ekki hærra en í tilboðsbók B.

90.909.091 hlutir
(um 20% af útboði).

Áskriftir að kaupverði  
100 þ.kr. – 20 m.kr.

Leitast verður við að skerða ekki  
áskriftir undir 1 m.kr.

Seljendur hafa rétt til að stækka útboðið um allt að 51.000.000 hluti  
(eða sem nemur 3% af þegar útgefnu hlutafé).

356.717.789 hlutir 
(um 80% af útboði).

Áskriftir að kaupverði yfir 20 m.kr. 
Tilboð ekki yfir stærð útboðs.

Samþykki tilboða verður ákvarðað á grundvelli tilboðsverðs.  
Ef til umframeftirspurnar kemur verður skerðing hlutfallsleg.

Tilboð gerð yfir lágmarksverði 55 kr./hlut. Salan fer fram á föstu 
verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum tilboðum 

(hollenskt útboð).



Guðlaugur Þór Þórðar-
son, ut anr ík is- og 
þróunarsamvinnuráð-
herra, tók það stóra 
skref að hafa samband 

við blóðmóður sína fyrir nokkrum 
misserum og eftir að hann fór að 
kanna rætur sínar hefur hann upp-
götvað fjöldann allan af ættingjum. 
Guðlaugur var ættleiddur nánast 
við fæðingu en það var ekki fyrr en 
eftir hvatningu frá eiginkonu hans 
að hann fór að kanna uppruna sinn. 
Nú veit hann hversu mikið ættleið-
ingin hefur mótað hann sem mann-
eskju og hans pólitísku sýn.

„Ég er afskaplega lánsamur með 
það uppeldi sem ég fékk og þau 
gildi sem ég ólst upp við. Að horfa 
á alla jafnt, sýna ráðdeild og sýna 
djörfung. Það er lán að alast upp 
við þessar aðstæður, að fá stuðning 
og umhyggju. Ég hef ekki verið 
að vekja sérstaka athygli á þessu 
en það er mikilvægt að fólk viti 
að þetta fyrirkomulag er gott og 
veitir börnum tækifæri við vissar 
aðstæður. Fólk gerir oft ráð fyrir 
því að það hafi verið hræðilegt að 
vera ættleiddur en það er ekki svo-
leiðis, þvert á móti. Ég er þakklátur 
fyrir að hafa alist upp hjá fólki sem 
beið eftir mér og veitti mér ómælda 
ást og umhyggju. Mér finnst blóð-
foreldrar mínir, þá sérstaklega 
móðir mín, hafa gert alveg hárrétt 
í þessum aðstæðum. Það hefur ekki 
verið auðveld ákvörðun.“

Jólabarnið
Foreldrar hans, Þórður Sigurðsson 
og Sonja Guðlaugsdóttir, höfðu um 
árabil reynt að eignast barn en ekki 
tekist. Það lá fyrir að blóðforeldrar 
hans yrðu ekki saman, blóðmóðir 
hans átti barn fyrir og aðstæður 
hennar á þeim tíma leyfðu ekki 
annað barn. „Það var í gegnum 
sameiginleg tengsl sem þetta kom 
til. Vinafólk foreldra minna þekkti 
til og hafði milligöngu um þetta.“

Guðlaugur er fæddur 19. desem-
ber 1967. „Ég var kominn til foreldra 
minna í Borgarnes rétt fyrir jólin, 
svona jólabarn.“

Eiginkona Guðlaugs, Ágústa 
Johnson, hvatti hann eindregið til 
að hafa samband við blóðfjölskyldu 
sína. „Ég er þakklátur henni fyrir 
það og mjög margt annað. Það var 
mjög erfitt að finna rétta daginn til 
að gera þetta. Þeir sem þekkja mig 
vita að ég á auðvelt með að ganga 
að fólki og spjalla við það, en þetta 
var erfitt. Þetta er ekki eitthvað sem 
maður gerir á hverjum degi.“ 

Svo kom sá dagur að hann fór í 
heimsókn til blóðmóður sinnar. „Ég 
kynnti mig fyrir henni. Auðvitað 
vissi hún um mig og viðtökurnar 
voru hlýjar. Ég er mjög stoltur af 
henni, hún hefur staðið sig afskap-
lega vel og ég er henni þakklátur 
fyrir að hafa gefið mér þau tækifæri 
sem ég fékk við ættleiðinguna.“

Líkur blóðföður sínum
Guðlaugur viðurkennir að hann 
hefði átt að taka skrefið miklu fyrr. 
„Þó að ég hafi alltaf vitað þetta þá 
er maður í sínum heimi og líður vel 
þar. Ég átti stórfjölskyldu sem hafði 
tekið mér opnum örmum.“ Biðin 
hafði það í för með sér að Guðlaugur 
hitti aldrei blóðföður sinn. „Ég náði 
því ekki, ég var of seinn. Mér skilst 
að þetta hafi verið öndvegismaður 
í alla staði,“ segir hann. „Og að ég 
sé líkur honum. Hann var með 
svipuð áhugamál og ég, reyndar 
ekki stjórnmál, en hann var áhuga-
maður um sögu og spilaði bridge og 
skák, var líka alltaf að segja sögur. Ég 
er ekki saklaus af því.“

Frá því hann hafði samband við 
blóðmóður sína hefur ættingjunum 

Tíminn alltaf stóri vandinn
Guðlaugur 
ásamt heimilis
hundinum 
Mána. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Ari 
Brynjólfsson

arib 
@frettabladid.is

Guðlaugur Þór Þórðarson tók 
stórt skref og hafði samband 
við blóðmóður sína sem hafði 
gefið hann til ættleiðingar 
skömmu eftir fæðingu. Guð-
laugur hefur nú eignast stóra 
fjölskyldu til viðbótar við þá 
sem hann átti fyrir.

fjölgað til muna. „Ég hef verið að 
taka hús á fólki sem er blóðskylt 
mér, ég hefði átt að gera það mun 
fyrr því þetta er skemmtilegt og gott 
fólk. Sumt þekkti ég reyndar áður, 
vissi bara ekki að það væri skylt mér. 
Til dæmis býr bróðir minn hérna í 
Grafarvoginum. Hann kallaði mig 
til þegar frændsystkinin hittust 
og þar voru margar tengingar. Það 
er frábært þegar frændgarðurinn 
stækkar.“

Tíminn er hins vegar alltaf stóri 
vandinn. „Það er bara staðreynd að 
ég vinn mjög mikið. Ég er með sam-
viskubit yfir að ná ekki að sinna fjöl-
skyldunni almennilega. Þegar for-
eldrar mínir voru aldraðir þá setti 
ég þau í forgang. Það eina sem mig 
virkilega vantar er meiri tími.“

Guðlaug ur vissi snemma á 
ævinni að hann væri ættleiddur. 
„Það var aldrei neitt leyndarmál, 
allur bærinn vissi af því. Það hefði 
verið mjög sárt að vita það seint 
eða komast að því fyrir tilviljun. 
Mín reynsla er að það er alltaf best 
að segja börnum það um leið og þau 
hafa til þess þroska,“ segir hann. „Ég 
hef alla tíð talsvert verið spurður út 
í ættleiðinguna og verið ófeiminn 
við að ræða hana og ég vona að það 
geti orðið hvatning til annarra að 
gera það líka. Það kom fyrir að ég 
varð fyrir aðkasti frá einhverjum 
krökkum, ég veit ekki til þess að 
neinn annar í Borgarnesi á þessum 
tíma hafi verið ættleiddur. En það 
situr ekki í mér, börn eru bara börn.“

Fyrsta minning hans úr æsku 

Ég kynnti mig fyrir 
henni. Auðvitað vissi 
hún um mig og við-
tökurnar voru hlýjar.

↣
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Styrktarsjóður Lyfju hefur opnað fyrir 
umsóknir. Markmið sjóðsins er að veita 
styrki til heilsueflandi verkefna sem stuðla 
að auknum lífsgæðum landsmanna eða 
hafa forvarnargildi. 

Við hvetjum alla áhugasama 
aðila að sækja um á lyfja.is/styrkir 

Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2021.

AUKIN LÍFSGÆÐI 
LENGRA LÍF



Þó að Grafarvogurinn sé hans helsta vígi hefur Guðlaugur sterkar taugar til Borgarness og Akureyrar.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Guðlaugur 
sumarið 1968, 
þá hálfs árs. 
Stórfjölskyldan 
tók hlýlega á 
móti honum og 
því sá hann ekki 
ástæðu til að 
hafa samband 
við blóðfjöl-
skyldu sína fyrr 
en á fullorðins-
aldri.  
MYND/
ÚR EINKASAFNI

Guðlaugur 
ásamt foreldr-
um sínum, Þórði 
Sigurðssyni og 
Sonju Guðlaugs-
dóttur.   
MYND/ 
ÚR EINKASAFNI

er þó öllu verri, það er að liggja 
á sjúkrahúsi fjögurra ára gamall 
eftir að hafa höfuðkúpubrotnað. „Ég 
lá með blóð rennandi úr höfðinu, 
læknirinn benti á mömmu og vildi 
fá mig til að bera kennsl á hana til að 
kanna hvort ég væri nokkuð skadd-
aður. „Þetta er Sonja Guðlaugsdóttir, 
móðir mín,“ svaraði ég, það virtist 
vera allt í lagi með mig.“

Gagnrýndur af mömmu
„Ég er ekki fæddur inn í Sjálfstæðis-
flokkinn, ég kem af venjulegu fólki 
úr litlum bæ á landsbyggðinni. Ég 
varð hins vegar mjög fljótt pólitísk-
ur, hef líklega verið sex ára þegar ég 
fór að rífast. Foreldrar mínir höfðu 
áhyggjur þegar ég hóf ferilinn, því 
þau þekktu lítið það umhverfi sem 
ég var að fara inn í en studdu mig 
alla leið þegar ég hóf þátttöku.“

Foreldrar Guðlaugs eru bæði 
nýlega látin. „Ég sakna þeirra mikið. 
Þegar ég heyrði í mömmu fékk ég 
til dæmis alltaf tilfinningu fyrir 
því hvernig stór hópur í Sjálfstæðis-
flokknum hugsaði, ég fékk ákveðna 
línu,“ segir hann og brosir. „Ég fékk 
ekki gagnrýnislaust uppeldi, hvað 
þá þegar ég var kominn í stjórn-
málin.“

Stjórnmálaferillinn hófst þegar 
Guðlaugur f lutti frá Borgarnesi til 
Akureyrar í menntaskóla og þangað 
liggja einnig sterkar taugar. „Ungir 
Sjálfstæðismenn fyrir norðan voru 
f ljótir að átta sig á að þarna væri 
mjög pólitískur maður,“ segir hann.

Sýn Guðlaugs á flokkinn byggist 
mjög á uppruna hans. „Mín hugsjón 
snýst um að gefa öllum tækifæri, að 
bakgrunnur fólks skipti engu máli. 
Innmúraður maður í f lokknum 
sagði eitt sinn við mig að ég ætti 
ekki að bjóða mig fram til forystu, 
Sjálfstæðisflokkurinn væri nokkrar 
fjölskyldur og að ég tilheyrði þeim 
ekki,“ segir hann. 

„Ég tók ekki mark á því og sem 
betur fer hefur fólkið í f lokknum 
ekki gert það heldur. Ég hef barist 
fyrir stöðu minni í f lokknum, ekki 
fengið neitt gefins í því. Sjálfstæðis-
flokkurinn á að vera fjöldahreyfing 
en ekki einkaklúbbur útvalinna. Ég 
mun aldrei hvika frá þeirri afstöðu 
minni.“

Ekki allir úr sömu átt
Staða flokksins í íslenskum stjórn-
málum hefur breyst mikið frá því 
Guðlaugur settist á þing árið 2003, 
fyrir 18 árum. Hann vill að Sjálf-
stæðisflokkurinn sé fjöldaflokkur. 
„Fjöldaflokkur er mun merkilegra 
fyrirbæri en margir átta sig á.“ Það 
snúist ekki aðeins um sýnina að það 
sé hagur launþega að atvinnulífinu 
gangi vel, heldur líka að vera með 
breiðan hóp innan flokksins.

„Frá því að flokkurinn var stofn-
aður hafa aldrei allir verið sammála. 
Þegar hann var hvað stærstur gátu 
innan hans verið mikil átök og heil-
brigð skoðanaskipti. Til er fræg saga 
af því þegar Ólafur Thors sagði við 
gagnrýnanda sinn innan flokksins: 
„Haltu áfram að skamma okkur!“ 
Um leið og við hættum að hlusta 
á gagnrýni og tökum ekki á móti 
nýju fólki til starfa þá fer ekki vel. 
Það þarf að vera markmið að ekki 
komi allir úr sömu áttinni, sama 
hópnum,“ segir hann. 

Guðlaugur er í góðu sambandi við 
fjölmarga flokksmenn, bæði kjörna 
fulltrúa og grasrótina. Baráttumálin 
eru þau sömu og þegar hann gekk til 
liðs við flokkinn. 

„Þegar ég var ungur Sjálfstæðis-
maður og var að hitta menn eins og 
mig í dag, hvernig vildi ég að þeir 
væru? Ég vildi að þeir væru sam-
kvæmir sjálfum sér, trúir uppruna 
sínum og sannfæringu sinni. Ráð-
deild í ríkisrekstri hefur alltaf verið 
mér hugleikin og ég hef reynt að 
stuðla að henni þegar ég hef verið 
í aðstöðu til þess, bæði sem þing-
maður og ráðherra í tveimur ráðu-
neytum.“

Hann segir stóra verkefnið vera 
að treysta stoðir atvinnulífsins, 
samanburðarþjóðir okkar séu með 
traust efnahagskerfi og fjölbreytt 

atvinnulíf. „Það gerist ekki af sjálfu 
sér. Sumir stjórnmálamenn átta 
sig ekki á þessu og stundum virðist 
skorta á skilning á rekstrarumhverfi 
fyrirtækja hjá þeim.“

Guðlaugur er nákvæmur og forð-
ast að fara með fleipur, hann næst 
ekki á f lug þegar kemur að hita-
málum á borð við Samherjamálið. 
Hann þvertekur fyrir að það mál 
sé eitthvað viðkvæmt, hann vilji 
einfaldlega ekki tjá sig um hluti 
sem hann er ekki búinn að kynna 
sér til hlítar. „Þegar fyrirtæki eru 
orðin mjög stór þá verður að gera 
mjög miklar kröfur til þess hvernig 
þau haga sér. Í okkar litla þjóðfélagi 
þarf að sýna samfélagslega ábyrgð 
og auðmýkt. Sama á reyndar við um 
risana á fjölmiðlamarkaði.“

Útilokar ekki formannsframboð
Guðlaugur útilokar ekki að sá dagur 
komi að hann bjóði sig fram til for-
manns Sjálfstæðisflokksins og það 
hefur oft verið nefnt við hann. „Ég 
útiloka það ekki en það stendur ekki 
til eins og málum er háttað. Flokk-
urinn er með öflugan formann sem 
ég styð. Ég stefni áfram á 1. sætið á 
lista Sjálfstæðisflokksins í Reykja-
vík og kvíði því ekki að leggja störf 

vont fólk í þeirri ríkisstjórn, bara 
reynslulítið. Ef þú hefðir talað við 
mig fyrir 18 árum þá hefði ég alveg 
verið með sjálfstraustið til taka að 
mér verkefnin sem ég sinni núna. 
Í dag er ég rosalega ánægður með 
að hafa öðlast reynslu og þroska 
áður en ég tók þau að mér,“ segir 
Guðlaugur. „Þegar ég hitti utan-
ríkisráðherra annarra landa er ég 
oftast ungi maðurinn. Ég segi yfir-
leitt engum að ég sé með hvað mesta 
þingreynslu á Íslandi, erlendis telj-
ast 18 ár ekkert rosalega mikið.“

Mótmælin voru þroskandi
Í kjölfar hrunsins var tvísýnt um 
stjórnmálaferil Guðlaugs. Meðal 
annars var mótmælt fyrir utan 
heimili hans og það heyrist á 
honum að þetta er ekki tími sem 
hann langar að rifja upp. „Þetta var 
erfitt. Það kom reyndar minnst við 

sjálfan mig, en ég fann það á fjöl-
skyldunni hvað þetta tók á,“ segir 
hann. 

„Þetta var mjög þroskandi. Ég 
reyndi að setja mig í spor þeirra 
sem áttu um sárt að binda, fólks sem 
var búið að missa mikið. Ég setti 
skuldamál heimilanna í forgang og 
nú erum við komin með húsnæðis-
kerfi sem hjálpar fólki að eignast í 
stað þess að skulda. Þetta var góður 
skóli, en erfiður.“

Fyrir tveimur árum var honum 
svo hótað líf láti á netinu vegna 
þriðja orkupakkans. „Það var sett 
af stað hrein og klár lygasaga sem 
breiddist út eins og eldur í sinu á 
samfélagsmiðlum um að fjölskylda 
mín myndi hagnast á virkjun á 
skógræktarjörð með tilkomu þriðja 
orkupakkans. Ég barðist gegn þess-
ari virkjun og hún er ekki nálægt 
jörðinni,“ segir hann og hlær. 

„Þó að svona hótanir séu yfirleitt 
ekki meira en orðin tóm þá á að 
taka þær alvarlega og ég hvet alla 
sem lenda í svona til að láta lögregl-
una vita. En svo það sé sagt þá voru 
margir góðir vinir mínir ósammála 
mér í þessu máli og við það geri ég 
engar athugasemdir. Ég veit að þeir 
tóku ekki þátt í ófrægingarher-
ferðinni gegn mér. Það voru aðeins 
örfáir menn sem sáust ekki fyrir í 
baráttunni. Umbúðalaus skoðana-
skipti eru holl og nauðsynleg og 
engan veginn hægt að gera kröfu um 
að allir séu alltaf sammála.“

Barnabörnin orðin þrjú
Guðlaugur er mikill dýravinur, 
heimilishundurinn Máni er dug-
legur að koma til hans og fá klapp. 
„Ég hef tekið á móti 36 kettlingum, 
ég missti meira að segja af lokaþætti 
Gæfu eða gjörvileika í sjónvarpinu 
til að taka á móti kettlingum. Ég var 
sá eini í skólanum daginn eftir sem 
hafði ekki séð þáttinn.“

Guðlaugur á tvíbura með Ágústu 
og hún átti tvö börn fyrir. Barna-
börnin eru nýlega orðin þrjú. „Þetta 
er ótrúleg gæfa,“ segir hann og bros-
ir út að eyrum. „Ég er mjög stoltur 
af börnunum fjórum, þau eru öll 
mjög sjálfstæð. Ef einhver heldur 
að tvíburar séu alltaf líkir þá er það 
fullkominn misskilningur. Mínir 
tvíburar gætu ekki verið mikið 
ólíkari,“ segir hann. 

„Pabbi sagði að við værum með 
börnin í láni til 15 ára aldurs, 
síðan væri bara að bíða og vona 
það besta. Ég held að það sé alveg 
rétt og mér sýnist ég ekki þurfa að 
kvíða neinu.“ n

Ég hef tekið á móti 36 
kettlingum, ég missti 
meira að segja af 
lokaþætti Gæfu eða 
gjörvileika til að taka á 
móti kettlingum.

↣

mín í dóm kjósenda þegar kemur 
að prófkjöri og kosningum. Ég er 
stoltur af því sem við höfum komið 
í verk í utanríkisráðuneytinu. Verk-
efnalistinn er langur og auðvelt að 
kynna sér hann.“

Hann segir ekki erfitt að starfa 
í núverandi ríkisstjórn, en það sé 
vissulega öðruvísi. „Við erum stund-
um ósammála en náum alltaf á 
endanum að komast að niðurstöðu 
sem allir eru svipað óánægðir með,“ 
segir hann og brosir. „Þarna skiptir 
reynslan svo miklu máli.“ 

Hann hefur nokkrar áhyggjur af 
of mikilli nýliðun á þingi. „Í síðustu 
ríkisstjórn fór ég að sofa og vaknaði 
með tvö hundruð sms um að ríkis-
stjórnin væri fallin. Það var ekki 
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Hvar er húfan mín?, Ja, fussum svei!, Dvel ég í draumahöll, 
Þegar piparkökur bakast og fjölmörg önnur kunnugleg lög 
Thorbjörns Egners úr Kardemommubænum og Dýrunum í 
Hálsaskógi hljóma nú á fernum tónleikum í Eldborg í flutningi 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands og hóps frábærra leikara.
 

Hljómsveitarstjóri

Daníel Bjarnason
Einsöngvarar Jóhanna Vigdís Arnardóttir, 
Pálmi Gestsson, Valur Freyr Einarsson 
og Sigurður Þór Óskarsson

LITRÍKIR TÓNLEIKAR
FYRIR BÖRN Á 
ÖLLUM ALDRI

HVAR ER 
HÚFAN MÍN?

Miðasala
sinfonia.is

Sími
528 5050

KL.14:00 &16:00

KL.14:00 &16:00

15 05

16 05

Við leggjum áherslu á ábyrgt viðburðahald og fylgjum 
gildandi sóttvarnareglum. Sætaframboð er takmarkað 
og því gott að tryggja sér miða sem fyrst á sinfonia.is. 

– Hlökkum til að sjá þig!



Flest húsanna í nýja mið-
bænum á Selfossi eru 
steypt og síðan klædd eld-
vörðu timbri. Að ytra frá-
gangi eru einhver þeirra 

eftirlíkingar annarra sem prýddu 
bæinn fyrr á tíð, önnur sækja útlit 
sitt til bygginga annars staðar á 
landinu. Sumar þeirra höfðu orðið 
eldi að bráð, svo sem Friðriksgáfa á 
Möðruvöllum og ráðherrabústað-
urinn á Þingvöllum sem reistur var 
fyrir konungskomuna 1907. Edin-
borgarhúsið í Hafnarstræti var líka 
skreytt áður en kóngurinn kom 
og nú birtist það á Selfossi. En eitt 
hús sker sig úr í stærð og stíl, hið 
gamla Mjólkurbú Flóamanna sem 
stóð austast í Selfossbæ og vék fyrir 
öðru.

Upp á gamla mátann
„Þetta er hrikalega gaman,“ segir 
Bergþór Kristinsson um vinnu-
brögðin sem beitt er við bygging-
arnar og Jón Þór Sveinsson, félagi 
hans, tekur undir það. Báðir eru 
lærðir smiðir en segja margt sem 
þeir fást við nú vera umfram það 
sem skólanámið bauð upp á. „Allur 
þessi frágangur kringum glugga og 
annað sem er upp á gamla mátann,“ 
tekur Bergþór sem dæmi. „Sem 
þýðir fyrir okkur að það er margt 
nýtt og spennandi að læra,“ segir 
Jón Þór.

Nostrað við hinn nýja miðbæ Selfoss
Horft niður á væntanlegt torg, tröppurnar næst verða bæði til að ganga um og sitja í. Til vinstri handar verða 
veitingahús, verslanir og íbúðir og veitinga-og tónleikastaður hægra megin. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hér er eftirlíking 
af Edinborgar-
húsinu í Hafnar-
stræti á vinstri 
hönd. Gatan 
verður vistgata 
með rólegri 
umferð.

Mjólkurbús-
húsið setur 
sterkan svip á 
umhverfið. Þar 
verður skyr-
safn, mathöll og 
píanóbar.

Flygenringshús í Hafnarfirði var reist 1906. Síðar þekkt sem Hótel Björninn. 
Húsið með litla turninum er byggt eftir mynd af því.

Smiðirnir 
Bergþór og Jón 
Þór segjast hafa 
lært mörg ný 
handtök í þessu 
verkefni.  FRÉTTA-
BLAÐIÐ/VALLI

Tröppurnar og torgin verða hellulögð eins og sést á þessari myndi.

Sævar Sverris-
son hefur verið 
annar tveggja 
verkstjóra á 
svæðinu frá því 
hafist var handa 
fyrir einu og 
hálfu ári. 

Óhætt er að segja að nýi og 
gamli tíminn mætist í hinum 
nýja miðbæ á Selfossi sem 
óðum er að taka á sig mynd.

Það sem komið er upp 
af húsum er bara fyrsti 
hluti miðbæjarins af 
þremur. Við erum rétt 
að byrja.

Fyrsti hluti af þremur
Sævar Sverrisson er verkstjóri Já-
verks sem sér um þessa uppbygg-
ingu fyrir Sigtún þróunarfélag. „Við 
erum með um tuttugu smiði en í allt 
hugsa ég að hér séu 40-50 manns að 
vinna. Allt er handgert og pensil-
málað,“ segir hann og sýnir okkur 
Valgarði ljósmyndara það helsta.

Mjólkurbúshúsið er á þremur 
hæðum. Í kjallaranum verður 
mjólkurvinnslu gert hátt undir 
höfði. Fyrsti mjólkurbíll Flóa-

manna er þar undir segli. „Þennan 
fengum við hjá Þjóðminjasafninu. 
Við steyptum húsið utan um hann,“ 
útskýrir Sævar. Á miðhæðinni 
verður mathöll með sunnlenskum 
krásum og uppi hringbar í miðju 
og sæti undir súð. „Hér er allt nýtt 
en lítur út fyrir að vera ónýtt!“ segir 
Sævar glettinn. Þegar við stígum út 
bendir hann yfir svæðið og segir: 
„Það sem komið er upp af húsum 
er bara fyrsti hluti miðbæjarins af 
þremur. Við erum rétt að byrja!“ n

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir 

gun 
@frettabladid.is
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Eva Huld Ívarsdóttir og Anna 
Lára Friðfinnsdóttir ætla 
gjörningnum Handmótuð 
áhrif að varpa ljósi á þau 
1.600 nauðgunarmál sem 
felld voru niður á árunum 
2000 til 2020. Markmiðið er 
að gera 1.600 skúlptúra þar 
sem hvert verk táknar niður
fellda nauðgunarkæru. 

Okkur langaði að vekja 
athygli á hverju ein
asta máli sem hefur 
verið látið niður falla 
í þessu kerfi sem er 

almennt ekki hliðhollt þolendum,“ 
segir Eva Huld en þær stefna á að 
sýna verkin í nóvember. Þá geta 
gestir upplifað umfang vandans á 
áhrifaríkan og sjónrænan hátt.

„Það er allt annað að ganga inn 
í rými, þar sem þú sérð hlutlægt 
hversu mörg mál þetta eru og hversu 
margir einstaklingar standa þarna 
að baki.“

Skúlptúrarnir eru búnir til á 
vinnustofum sem Eva og Anna 
Lára halda utan um og er öllum vel
komið að mæta og setja sitt mark á 
verkefnið. „Við höfum fengið mikið 
af þolendum og fólki sem stendur 
þeim nærri og einnig fólk sem 
hefur áhuga á þessum málaflokki,“ 
útskýrir Anna.

Fjöldi málanna kom á óvart
Hugmyndin að verkefninu skaut 
upp kollinum þegar Eva, sem er lög
fræðingur, var beðin um að líta yfir 
gögn í nauðgunarmáli sem hafði 
verið fellt niður. „Mér bregður svo
lítið við því í því máli sé ég mjög 
mikið af sönnunargögnum sem ég 
tel að hefði verið rétt að láta reyna 
á fyrir dómi.“

Í kjölfarið velti hún því fyrir sér 
hversu oft slíkt gæti átt við. „Mál 
eru yfirleitt felld niður með þeirri 
einföldu skýringu að það sé orð gegn 
orði,“ segir Eva. Það hafi ekki átt við 
í þessu máli og ákvað Eva því taka 
saman tölfræði um fjölda niður
felldra mála. „Það er ekki til nákvæm 
tölfræði um þetta en eftir að ég sá 
hvað þetta eru mörg mál fann ég að 
ég þurfti að vekja athygli á því.“

Myndu ekki kæra án ástæðu
Anna bendir á að af þeim 130 til 170 
konum sem leita árlega á neyðar
móttöku fyrir þolendur kynferðis
ofbeldis leggi innan við helmingur 
fram kæru. „Svo er bara brotabrot 
af þeim málum sem er ákært þann
ig að á endanum eru einungis um 
tuttugu mál sem fara í ákæruferli.“ 
Á tímabilinu 2008 til 2009 voru 189 
nauðgunarmál tilkynnt til lögreglu. 
Af þeim voru 158 mál felld niður.

„Það er svo oft reynt að halda að 
okkur, bæði fyrir dómi og í umræð
unni, að konur séu að leggja fram 
kærur fyrir nauðgun út af hefni

Leiraðar áminningar 
um 1.600 nauðganir

Eva Huld og 
Anna Lára finna 
fyrir því að 
heilunaráhrif 
fylgja því að 
móta átakan-
lega reynsluna 
í leirinn. „Það 
er svo gott að 
fá að gera eitt-
hvað með þessa 
hræðilegu lífs-
reynslu mína,“ 
segir Anna. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

255 verk af 1.600 eru þegar tilbúin. 

Valdeflandi sköpun
Með verkefninu vildu Eva og Anna 
færa valdið aftur í hendur þolenda. 
„Það er vald tekið af þér þegar mál 
er fellt niður. Það er svívirðilegt og 
yfirleitt gert með einni setningu.“ Á 
vinnustofunum geti fólk lagt mark 
sitt á málin með eigin höndum.

Anna kveðst sjálf finna fyrir heil
un þegar hún mótar leirinn ásamt 
hinum þátttakendunum. „Það er 
svo gott að fá að gera eitthvað með 
þessa hræðilegu lífsreynslu mína 
og búa eitthvað til úr henni.“ Aðrir 
þolendur hafa tekið í sama streng 
og sagt það hafa verið valdeflandi 
að taka þátt í vinnusmiðjunni og 
skapa tákn fyrir niðurfellt mál.

Nú þegar hafa farið fram tíu 
vinnustofur og til stendur að halda 
þó nokkrar í viðbót, bæði í Reykja
vík og á Akureyri. „Eini útgangs
punkturinn sem við erum með er að 
verkin hafi skírskotun í manneskj
una.“ Fólk túlki það á ólíkan hátt og 
hafa margir búið til abstrakt form 
og skúlptúra.

„Það kom til dæmis ein um dag
inn sem vildi gera fönix vegna hug
myndafræðinnar á bak við hann,“ 
segir Eva. Fönixinn rísi úr öskunni 
sterkari en áður og tengist þannig 
mörgum brotaþolum. „Hún gerði 
það ótrúlega fallega og það var inni
legt að ræða hvernig fólk túlkar upp
lifanir sínar í leirnum. Það eiga sér 
stað einhverjir töfrar í þessu ferli.“

Nú þegar eru um 255 verk tilbúin 
eða nærri 15 prósent af heildinni. 
Að sýningunni lokinni býðst þátt
takendum að sækja verkin sín og 
þá mun fara fram gjörningur með 
verkin sem ekki verða sótt. „Það 
væri táknrænt að grafa líkt og málin 
eru grafin.“ Sýningin verðu opnuð 
þann 25. nóvember, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur, sem er upphafsdagur 
alþjóðlegs sextán daga átaks gegn 
kynbundnu ofbeldi. n

Kristlín Dís  
Ingilínardóttir

kristlin 
@frettabladid.is

girni eða öðrum álíka fjarstæðu
kenndum hlutum,“ segir Anna.

Þetta sé þó löng leið til að feta til 
að ná slíku fram. „Af því að, trúðu 
mér, það myndi engin manneskja 
leggja á sig þessa skoðun sem þarf 
að fara í gegnum til þess að geta 
kært án þess að hafa gilda ástæðu 
til,“ segir Anna, sem sjálf er þolandi 
kynferðisofbeldis.

Áfall þegar málið var fellt niður
„Ég lenti í kynferðisofbeldi í Dublin 
á Írlandi og mín fyrstu viðbrögð 
voru að vilja bara komast undan 
þessu.“ Anna kveðst ekki hafa viljað 
leggja fram kæru heldur komast 
heim til Íslands sem allra fyrst. 
„Mér var byrlað og ég gat hvorki lýst 
mönnunum né staðháttum.

Hálfu ári eftir að ég varð fyrir 
árásinni fæ ég tölvupóst frá lög
reglunni um að þar sem ekkert nýtt 
hefði komið fram og ekki hefði tek
ist að greina andlitin á mönnunum 
úr myndavélaeftirliti þá sé málið 
látið niður falla.“

Hún segir niðurstöðuna hafa 
verið ákveðið kjaftshögg þrátt 
fyrir að hún hafi ekki viljað kæra. 

„Þannig að ég get ekki ímyndað 
mér hvernig það er fyrir konu sem 
er búin að leggja það á sig að kæra að 
fá svo bara „sorrí, þetta er orð gegn 
orði“ sem svar.“

Alvarleg brot ætti að rannsaka
Eva tekur undir þetta. „Það eru svo 
mörg og þung skref sem liggja að 
kæru.“ Vinnubrögð lögreglunnar 
á Íslandi séu ekki þau sömu og á 
Írlandi þar sem það sé á ábyrgð 
þolanda að kæra.

„Auðvitað ætti það að vera þannig 
að um leið og þú hefur samband við 
lögreglu eða í ljós kemur að það hafi 
verið framið afbrot sé málið rann
sakað, eins og stendur í íslenskum 
sakamálalögum,“ ítrekar Eva.

„Það á að rannsaka og taka síðan 
ákvörðun um það síðar hvort mál 
verði fellt niður vegna algers skorts 
á sönnunarstöðu eða ekki.“

Raunveruleikinn sé hins vegar allt 
annar. „Það er svo miklu auðveldara 
fyrir okkur sem samfélag að trúa því 
að konur séu lygnar og hefnigjarnar 
heldur en að karlmennirnir í sam
félaginu beiti í raunveruleikanum 
svona miklu og grófu ofbeldi.“

E-PACE er fyrsti smájeppinn frá Jaguar. 
Í honum sameinast flott útlit, lipurð og 

kraftmiklir aksturseiginleikar. Komdu og 
kynntu þér nýjan E-PACE Plug-in Hybrid

Velkomin í reynsluakstur
Opið í dag frá 12–16
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og að við þurfum að bregðast við 
auknum áhuga þegar kemur að 
rafíþróttum.“

Formúluálag
Á mótinu keppa alls ellefu lið sem 
samanstanda af leik mönnum 
frá fjölda landa. Ólafur segir að 
umgjörðin að baki hverju liði sé 
mun meiri en margir geri sér grein 
fyrir. „Þetta er orðið mun fagmann-
legra í dag en fyrir 10-15 árum síðan. 
Þessi lið eru orðin eins og atvinnulið 
í íþróttum,“ segir hann. „Í dag sinna 
leikmenn markvissum æfingum 
með þjálfara og hafa aðgang að 
sjúkraþjálfara, næringarfræðingi, 
einkaþjálfara og fleira. Allt þetta er 
gert til að rækta einstaklingana til 
að ná hámarksárangri í keppninni.“

Þar að auki bendir Ólafur á 
að einnig fylgi hverju liði teymi 
í almannatengslum, samfélags-
miðlum og fleira til. „Þótt það séu 
bara fimm leikmenn í hverju liði er 
umgjörðin mun stærri,“ segir hann. 
„Þessir leikmenn eru þeir bestu í 
heiminum.“

Jafnvel þeir sem þekkja ekkert 
til í heimi tölvuleikja gætu borið 
kennsl á nokkur lið í keppninni, en 
stór íþróttafélög á borð við Paris 
Saint Germain og Schalke eru meðal 
þeirra sem senda lið á mótið, og eru 
mörg liðin með milljónir fylgjenda 
á samfélagsmiðlum. Ólafur segir að 
álagið sem leikmennirnir séu undir 
sé gífurlegt.

„Fínhreyfingarnar, snerpan og 
ákvarðanatakan og liðsheildin. Og 
svo eru það auðvitað aðdáendurnir,“ 
segir hann. „Kortisólmagnið í heil-
anum fer oft upp í sömu gildi og við 
sjáum hjá ökumönnum í Formúl-
unni.“

Ótrúlegur vöxtur
Rafíþróttir hafa verið í miklum 
vexti á Íslandi undanfarin tvö ár 
síðan Rafíþróttasamtökin voru 
stofnuð. Í dag eru yfir 20 ungmenna- 
og íþróttafélög með rafíþrótta-
starfsemi og um þúsund krakkar 
iðka skipulagðar rafíþróttir einu 
sinni eða tvisvar í viku. Ólafur segir 
að með aðkomu Riot Games hafi 

ýmsir hagaðilar fengið að kynn-
ast íslenska módelinu. „Það skiptir 
ekki máli við hvern við tölum, það 
eru allir í sjokki yfir hvað rafíþróttir 
hafa sprungið út hér á landi á svona 
stuttum tíma,“ segir hann.

Það var því skellur fyrir áhuga-
fólk hér á landi að heyra að mótið 
yrði ekki aðgengilegt áhorfendum í 
ljósi aðstæðna. RÍSÍ hefur þó fundið 
lausnir fyrir þá sem vilja fylgjast 
með mótinu ásamt öðrum sem deila 
áhugamálinu.

„Við fórum frekar seint í það 
að tryggja hvernig hægt væri að 
sjá viðburðinn hérna heima en 
nú verður boðið upp á sýningar á 
mótinu á skemmtisvæðinu í Smára-
bíó. Við vonum að það verði hægt 
að peppa upp góða stemningu þar,“ 
segir hann. „Við höfum við líka 
tryggt sýningarrétt frá mótinu á 
Stöð 2 eSport, svo ef einhver vill 
kynna sér mótið en ratar ekki um 
internetið er um að gera að stilla 
inn á og fylgjast með Íslandi í allri 
sinni dýrð ásamt tugmilljónum um 
heim allan.“ n

Rafíþróttamótið MSI hófst í 
Laugardalshöll í vikunni. Það 
stendur yfir næstu vikurnar 
og áætlað er að tugir milljóna 
muni fylgjast með. Formaður 
rafíþróttasamtakanna á 
Íslandi segir mótið einstakt 
tækifæri. 

Það er sjaldgæft að við 
sjáum viðburði af þess-
ari stærðargráðu hér á 
landi,“ segir Ólafur Hrafn 
Steinarsson, formaður 

Rafíþróttasamtaka Íslands (RÍSÍ), 
um rafíþróttamótið MSI sem hófst 
í Laugardalshöllinni á fimmtudag-
inn. Riot Games, sem stendur fyrir 
mótinu, er eitt af þremur stærstu 
leikjafyrirtækjum heimsins í dag 
en Ólafur þekkir þar vel til eftir að 
hafa starfað um árabil í útibúi fyrir-
tækisins á Írlandi.

Mótið stendur yfir í sex vikur og 
segir Ólafur að leikirnir sem keppt 
verður í séu tveir þeir stærstu í heim-
inum í dag. „Annars vegar er það 
League of Legends sem var gefinn út 
árið 2009 en í dag eru yfir hundrað 
milljónir sem spila leikinn í hverjum 
mánuði,“ segir hann. „Hins vegar er 
það svo Valorant sem er töluvert 
nýrri leikur en hefur verið í miklum 
uppgangi og tekið fram úr vinsælum 
titlum á borð við Counter-Strike. 
Þetta verður í fyrsta skipti sem keppt 
verður í honum á alþjóðlegu móti.“

Stærra en Eurovision
Það er heldur óeðlilegt að viðburður 
af þessari stærðargráðu sé haldinn í 
litlu landi á borð við Ísland og segir 
Ólafur að meginástæðan þar að 
baki sé góður árangur þjóðarinnar 
í baráttunni við faraldurinn. „Ísland 
kom virkilega vel út úr öllum Covid-
samanburði,“ segir hann. „Það er 
vottun á árangri stjórnvalda okkar 
og samfélagsins í heild. Það er okkur 
öllum í hag að fá viðburði af þess-
ari stærðargráðu til landsins, sér í 
lagi hagkerfi Reykjavíkurborgar og 
Íslands. Það átta sig kannski ekki 
allir á því að þetta er stærra en Euro-
vision. Þetta er einstakt tækifæri 
sem við þurftum að nýta.“

Það voru þó ekki allir ánægðir 
með tilkomu viðburðarins og 
lýstu margir úr fr jálsíþrótta-
samfélaginu óánægju yfir því að 
æfingasvæðið yrði undirlagt svo 
vikum skiptir. Ólafur segist sýna 
því viðhorfi skilning. „Það er auð-
vitað leiðinlegt að einhver þurfi 
að missa eitthvað til að eitthvað 
svona geti gerst,“ segir hann. „Það 
sýnir okkur kannski að við þurfum 
enn betri innviði í Reykjavíkurborg 
til að geta stutt við alla þessa hluti 

Rafíþróttamótið sem trompar Eurovision

Bikarinn sem 
keppt verður 
um í League of 
Legends mótinu 
í glæsilegri um-
gjörð í Laugar-
dalshöll. MYND/
RIOT GAMES

Frá MSI í Taípei 
2019. Venjulega 
er mikill fjöldi 
áhorfanda við-
staddur mótin, 
en í ár var það 
ekki hægt í 
ljósi aðstæðna. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Þótt það séu bara fimm 
leikmenn í hverju liði 
er umgjörðin mun 
stærri.

Arnar Tómas  
Valgeirsson
arnartomas 

@frettabladid.is
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Svavar Sigursteinsson einkaþjálfari segir að Energy bætiefni hjálpi honum að fá jafna orku yfir daginn en hann byrjar að vinna klukkan sex á morgnana. 
„Energy er frábært bætiefni sem er hannað fyrir þá sem vilja hámarka andlega og líkamlega getu,“ segir hann.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fær auka orku á morgnana
Svavar Sigursteinsson einkaþjálfari leggur mikla áherslu á alhliða þjálfun í líkamsræktinni 
með samblandi af styrk- og þolæfingum. Vinnutími hans hefst klukkan sex á morgnana og 
til að fá aukna orku og styrk tekur hann Energy frá KeyNatura. 2

 NÝR
MIÐI!

Þú getur unnið fjórum sinnum!

Finndu fé
og vinndu fé!

Íslensk gæðahráefni 
fyrir þig

Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is

Á laugardögum er dásamlegt að 
bjóða upp á nýbakaðar lummur í 
morgunmat. Fljótlegt er að hræra 
deigið og baka þær, og víst að allir 
gleðjast sem njóta. Gaman er að 
bjóða upp á margs konar álegg og 
dekka morgunverðarborðið með 
blómum og fallegu bollastelli til að 
dást að og drekka morgunkaffið úr.

Ekta íslenskar lummur

2 1/2 dl heilhveiti
2 1/2 dl hveiti
2 1/2 tsk lyftiduft
1 msk. púðursykur
1/2 tsk. salt
4-5 dl mjólk, súrmjólk eða undan-
renna
1 egg
3 msk. bráðið smjör
Vanilludropar

Látið öll þurrefni saman í skál. 
Hellið mjólk eða súrmjólk yfir 
blönduna og hrærið í kekkja-
laust deig. Hrærið því næst eggi og 
bræddu smjöri saman við deigið og 
bætið við meiri mjólk ef deigið er 
of þykkt. Athugið að lummudeig á 
að vera þykkara en pönnukökudeig. 
Bakið svo litlar lummur upp úr 
smjöri á heitri pönnukökupönnu.
Nýbakaðar lummur eru ljúffengar 
með berjum, sykri, banönum, sír-
ópi, hnetusmjöri, Nutella og í raun 
öllu sem hugurinn girnist. Setja má 
rúsínur, kanil og ber út í deigið, ef 
vill.
Heimild: Við matreiðum

thordisg@frettabladid.is

Laugardagslummur

Nýbakaðar lummur eru himneskt 
veganesti út í laugardaginn.

mailto:thordisg@frettabladid.is


Svavar hefur yfir tuttugu ára 
reynslu í líkamsræktarþjálfun 
og margir íþróttamenn koma til 
hans til að fá aukinn styrk og kraft. 
Svavar segir að það séu ekki bara 
íþróttamenn og útivistarfólk sem 
mæta í tímana því alls konar fólk, 
konur og karlar á víðum aldri, 
sæki sér þjálfun til betra lífs. Þegar 
Covid hófst með tilheyrandi sam-
komutakmörkum flutti Svavar 
líkamsræktaraðstöðuna heim og 
þjálfar fólk í litlum hópum. „Þetta 
hefur gefist svo vel þannig að ég 
hef alfarið flutt aðstöðuna heim,“ 
segir hann.

Fær orkuna með Energy
Svavar hefur lengi verið atvinnu-
maður í hálandagreinum, sleggju-
kasti, steinkasti og fleiri greinum. 
Hann hefur keppt víða erlendis 
á leikunum. Þá er hann dómari 
í Skólahreysti sem nú er sýnd á 
RÚV. Svavar hefur auk þess keppt 
í vaxtarrækt, kraftlyftingum og 
Vestfjarðavíkingnum. Hann telur 
mjög mikilvægt að fá auka orku 
á morgnana án þess að drekka 
kaffi. „Ég hef tekið inn Energy 
frá KeyNatura sem hefur reynst 
mér einstaklega vel inn í daginn. 
Energy inniheldur náttúruleg 
jurtaextrökt og B-vítamínblöndu. 
Ég tek tvær töflur á morgnana og 
finn strax hvað þær gefa mér góða, 
jafna orku og líðan. Efnið hjálpar 
mér að vakna vel án þess að fá 
mér kaffi. Með því að taka Energy 
sleppur maður alveg við að kaupa 
dýra orkudrykki og ég fæ mér 
ekki fyrsta kaffibollann fyrr en 
um níuleytið,“ segir hann og hefur 
mælt með því að þeir sem stunda 
þjálfun hjá honum taki Energy vilji 
þeir bæta orkuna.

„Það sem mér finnst vera mikil 
snilld er að KeyNatura er með 
áskriftarkerfi. Ef maður er í áskrift 
fær maður vöruna senda í umslagi 
sem kemst inn um bréfalúguna og 
maður fyllir á dósina sem endur-
nýtist. Það þarf því ekki að stökkva 
út í búð þegar skammturinn 
klárast. Stundum gleymist að fara 
í búðina og þá geta liðið dagar þar 
sem maður fær ekki þessi víta-
mín sem eru í Energy. Þess vegna 
mæli ég með að nýta sér áskriftina. 
Hægt er að fá Energy sent heim til 
sín hvar sem maður býr á landinu. 
Margir vina minna sem eru í fjall-
göngum eða hjóla mikið hafa tekið 
inn Energy til að auka við orkuna. 
Sjálfur er ég mikill útivistarmaður 
og hef alltaf verið,“ segir hann.

Alhliða hreyfing fyrir alla
Svavar segir að margir komi til 
hans til að byggja upp göngufærni 
og þrek. „Ekki er nauðsynlegt 
að vera afreksfólk í fjallgöngum 
heldur gera þetta eftir eigin færni. 
Undanfarið hefur komið til mín 
fólk sem vill ná upp orku og getu 
til að ganga að eldgosinu. Oft er 

það undrandi á hversu hratt það 
nær upp göngukraftinum og allir 
afar stoltir þegar þeir eru búnir að 
skoða gosið án erfiðis,“ segir hann.

Góð einbeiting
Þegar Svavar er spurður hvort það 

Svavar er mikill 
útivistarmaður 
og leggur 
mikinn metnað 
í starf sitt sem 
einkaþjálfari. 
Hann er fjalla-
hjólamaður í 
frístundum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Svavar á Hálandaleikum þar sem hann keppti fyrir Íslands hönd. 
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Frábær kostur fyrir þá sem nota koffín
Páll Arnar Hauksson, rannsóknar- 
og þróunarstjóri hjá KeyNatura, 
segir að Energy sé frábært bæti-
efni sem sé þróað fyrir þá sem 
vilja hámarka andlega og líkam-
lega getu. Energy er íslensk fram-
leiðsla en fyrirtækið er staðsett í 
Hafnarfirði.

„Við hjá KeyNatura leggjum 
mikla áherslu á að tryggja virkni 
innihaldsefna í vörunum okkar. 
Energy inniheldur burnirót með 
stöðluðu magni virku efnanna 
rosavin og salidroside. Burnirót 
er þekkt fyrir að draga úr þreytu, 
bæta einbeitingu og athygli. 
Einnig inniheldur Energy koffín 

og L-theanín en þau hafa sam-
verkandi áhrif með því að bæta 
frammistöðu. L-theanín er þekkt 
fyrir að draga úr koffínskjálfta og 
bæta athygli. B-vítamínblandan, 
B5, B6 og B12, stuðlar að eðlilegum 
orkugæfum efnaskiptum, dregur 
úr þreytu og lúa auk þess að stuðla 
að eðlilegri andlegri getu,“ útskýrir 
Páll og bætir við að KeyNatura 
mæli með Energy fyrir þá sem 
vilja vöru sem inniheldur koffín en 
vilji um leið sleppa því að drekka 
sýruríka orkudrykki sem valda 
glerungseyðingu. „Vert er að taka 
Energy með vatni og vernda tenn-
urnar um leið,“ segir hann.

„Energy hefur verið á markaði 
í rúmlega ár og hefur fengið 
frábærar viðtökur enda veitir 
varan fólki aukna orku. Energy er 
með vegan vottun. Fyrir þá sem 
vilja koffínvörur er þetta frábær 
kostur sem gerir mikið gagn. 
Sumir tala um koffínskjálfta eftir 
mikið kaffiþamb en Energy hefur 
aftur á móti einnig róandi áhrif 
og hefur ekki slíkar aukaverkanir,“ 
segir Páll.

Energy fæst í apótekum, Hag-
kaup, Nettó, Fjarðarkaup og fleiri 
verslunum. Einnig er hægt að skrá 
sig í áskrift á keynatura.is og fá 
áfyllingu senda heim í gegnum 
lúguna í hverjum mánuði.

Ég tek tvær töflur á 
morgnana og finn 

strax hvað þær gefa mér 
góða, jafna orku og 
líðan. 

sé ekki erfitt að vakna alltaf svona 
snemma á morgnana, svarar hann: 
„Ekki á meðan ég tek Energy. Það 
er vissulega nauðsynlegt líka að 
hugsa vel um svefninn og fara 
snemma að sofa. Energy hjálpar 
mér að halda einbeitingu sem 
er nauðsynleg þegar ég hjóla á 
fjöllum.“

Svavar segir að unglingar komi 
til hans til að ná betri tökum í fót-
bolta, til dæmis verða sterkari og 
betri í innkasti. „Krakkar eru mjög 
meðvitaðir í dag um hvernig þau 

geti orðið betri í ýmsum greinum. 
Ég sé þetta líka í Skólahreysti þar 
sem er mikið af flottum krökkum. 
Allir ættu að finna sér hreyfingu 
sem þeim finnst skemmtileg því 
það er lykillinn að árangri. Það 
þarf ekki mikla hreyfingu til að 
halda líkamanum í formi. Til 
dæmis er heljarinnar æfing að 
fara á Esjuna eða Helgafellið. Við 
þurfum ekki að miða okkur við 
ofuríþróttafólk heldur bara koma 
okkur af stað í hreyfingu sem bætir 
síðan lífsgæðin.“

Páll Arnar Hauksson, rannsóknar- 
og þróunarstjóri hjá KeyNatura. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Meltingarensímin frá

Á AÐ GRILLA? 

Útsölustaðir: apótek, heimakaup.is, heilsubúðir og heilsuhillur stórmarkaðanna.

Leyfðu þér að njóta grillmatarins án magaónota
Digest meltingarensím hjálpa þér að brjóta niður fæðuna og melta betur. 

Ensím geta dregið úr margskonar meltingar-vandamálum eins og uppþembu,  
meltingaróreglu, loftmyndun og ýmsum einkennum fæðuóþols. 

Blöndurnar frá Enzymedica byggja á einkaleyfisvarinni aðferð sem kallast Therablend.  
Með þessari aðferð er blandað saman mörgum stofnum ensíma sem vinna á 
mismunandi pH- gildum og ná þannig að melta hvert orkuefni mun betur og hraðar.

Digest meltingarensímin eru 100% náttúruleg og vegan.

1-2 hylki 
með mat. 
Öflug og góð 

lausn fyrir 
meltinguna!

Mest seldu 
meltingar-

ensímin  
á Íslandi!

Enzimedica grill 5x39.indd   2 27/04/2021   4:24:36 pm



 
 

Okkur fjöl
skyldunni 
finnst 
mjög 
gaman að 
fara út í 
fjöru eða í 
skógar
ferðir, 
kveikja eld 
og grilla 
pylsur eða 
sykur
púða.

Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn@ 
torg.is

Helena Gunnarsdóttir, matar 
og sælkerabloggari, heldur úti 
bloggsíðunni Eldhúsperlur og 
Instgramsíðunni @eldhusperl
urhelenu og hefur mikið dálæti á 
kræsingum sem einfalt er að gera 
og þarf ekki að flækja hlutina um 
of fyrir.

Helenu líður best í eldhúsinu og 
nýtur þess að gleðja fjölskylduna 
með gómsætum kökum og réttum. 
Þegar sumarið er gengið í garð 
skiptir Helena aðeins um gír í eld-
húsinu og matargerðin og bakstur-
inn verður léttari og einfaldari.

„Mér finnst sumardagurinn 
fyrsti alltaf svo frábær og bara 
hvernig sem viðrar. Merki um 
bjartari tíma og íslenskt sumar 
sem hlýtur að vera það besta í 
heimi. Hátíðarhöld barnæskunnar 
hafa þó vikið fyrir rólegum frídegi 
með fjölskyldunni, sumargjöfum 
fyrir börnin og huggulegum kaffi-
tíma,“ segir Helena þegar hún rifjar 
upp tilfinninguna þegar sumar-
dagurinn fyrsti rennur upp. 

Áttu þér einhvern sumarrétt sem 
þér finnst mikilvægt að framreiða 
og fagna komu sumarsins með?

„Sumarlegar tertur á borð við 
þessa sem ég gef uppskrift að hér 
þykja mér fullkomnar til að fagna 
sumri. Ég baka ekki síður á sumrin 
en baksturinn breytist, banana-
brauð og súkkulaðitertur fá þá að 
víkja fyrir léttum sumartertum 
með berjum, skyrtertur eru líka 
frábærar og einfalt að henda í þess 
vegna í útilegunni.“

Fjöru og skógarferðir  
vinsælar á sumrin
Áherslur í matreiðslunni breytast 
líka í takt við sumartímann hjá 
Helenu. „Grill á hug minn og hjarta 
allt sumarið og ég reyni að elda 
sem mest úti. Okkur fjölskyldunni 
finnst mjög gaman að fara út í 
fjöru eða í skógarferðir, kveikja 
eld og grilla pylsur eða sykurpúða. 
Gerum þetta reyndar líka á 
veturna en sumarið býður vissu-
lega upp á þetta oftar.“

Hvernig myndir þú lýsa matar-
hefðum og -venjum þínum og fjöl-
skyldunnar yfir sumartímann?

„Fljótlegt er líklega þemað hjá 
okkur á sumrin. Það nennir enginn 
að standa lengi í heitu eldhúsi, alla-
vega ekki þegar sólin skín. Léttir 
grillréttir, grillaður fiskur og alls 
konar gómsæt og litrík salöt eru 
vinsæl hjá okkur. Grillaðar pylsur 
þykja þriggja ára syni mínum samt 
bestar í heimi og ekkert sem ég get 
útbúið sem toppar þær.“

Mjúkir svampbotnar  
með stökkum möndlum
Við fengum Helenu til að svipta 

Guðdómleg sumarleg terta með jarðarberjum
Ég baka ekki 
síður á sumrin 
en baksturinn 
breytist, ban-
anabrauð og 
súkkulaðitertur 
fá þá að víkja 
fyrir léttum 
sumartertum, 
segir Helena. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Flott og ljúffeng tertan sem Helena útbjó fyrir lesendur. 

hulunni af sinni uppáhaldstertu 
sem tengist sumarmatarástinni. 
„Uppskriftin að tertunni sem ég 
deili með ykkur er mín uppá-
halds þessa dagana og einstaklega 
sumarleg. 

Mjúkir svampbotnar með 
stökkum möndlum, silkimjúku 
vanillu mascarpone-kremi og 
jarðarberjum. Ef ég væri að fara að 
gifta mig í sumar myndi ég henda í 
þessa, svo góð er hún.“

Sumarleg terta  
að hætti Helenu

Möndlu-svampbotnar

4 egg
200 g sykur
1 msk. vanillusykur
80 g hveiti
1 tsk. lyftiduft
200 g fínt hakkaðar möndlur (ég 
kaupi heilar möndlur með hýði 
og hakka í matvinnusluvél, myndi 
ekki nota tilbúið möndlumjöl)
1 dl rjómi

Krem

400 g mascarpone
2 dl flórsykur
2 tsk. vanilluextraxt eða fræin úr 
heilli vanillustöng
4 dl rjómi
Fersk jarðarber eftir smekk

AÐFERÐ

Botnar:

Hitið ofn í 175°C gráður með 
blæstri (190°C gráður án blásturs, 
en ég mæli alltaf með að baka 
kökur á blástursstillingu ef hægt 
er).

Þeytið mjög vel saman egg, sykur 
og vanillusykur þar til blandan 
verður þykk, ljóst og létt. Í annarri 
skál blandið vel saman hveitinu, 
möndlunum og lyftiduftinu. 
Hrærið helmingnum af þurrefn-
unum varlega saman við eggja-
blönduna með sleif eða sleikju. 
Hellið þá rjómanum og restinni 
af þurrefnunum saman við og 
blandið vel en varlega saman.

Hellið deiginu í tvö hringlaga 
24 cm form og bakið í um 16-18 
mínútur eða þar til prjónn sem 
stungið er í miðja köku kemur 
hreinn upp. Kælið botnana alveg á 
grind og gerið kremið á meðan.

Krem:

Þeytið mascarpone, vanillu og 
f lórsykur aðeins saman þar til 
osturinn er mjúkur og sléttur, 
hellið rjómanum saman við á 
meðan þið þeytið og þeytið allt 
áfram þar til blandan er orðin að 
þykku silkimjúku kremi.

Skerið nokkur jarðarber til að 
setja á milli botnanna og geymið 
nokkur til að skreyta tertuna.

Setjið um það bil helminginn af 
kreminu á neðri botninn, dreifið 
söxuðum jarðarberjum yfir og 
leggið hinn botninn ofan á. Setjið 
restina af kreminu á tertuna og 
skreytið fallega með berjum og ef 
til vill fallegum blómum. Tertuna 
má bera fram strax en hún verður 
jafnvel betri við að fá að standa 
aðeins í ísskáp.

Hjá okkur er alltaf alltaf alltaf

Stemning og Stuð!
Komdu í hópinn 

QUEENFÚSI

INNRITUN!

songskolinn@songskolinn.is • songskolinn.is • ✆ 552 7366
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K Y N N I NG A R B L A Ð

Sumargrill
Kynningar: BYKO, Icepharma, Húsasmiðjan, Vogabær, Nettó.LAUGARDAGUR  8. maí 2021

Hjalti Vignis segir að í Facebook-hópnum Grillsamfélag Íslands sé hægt að fá góðar upplýsingar  á íslensku um allt sem tengist því að grilla.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Tendrar 
kolagrillið  
af ástríðu
Hjalti Vignis elskar að grilla og er 
einn af stofnendum hins fjölmenna 
Facebook-hóps Grillsamfélags 
Íslands, sem hefur stuðlað að auk-
inni grillmenningu á Íslandi. Hann 
segir það vísindalega staðreynd að 
kolagrillaður matur bragðist betur 
en nokkuð annað og að það skipti 
öllu að grilla ekki eftir tíma, heldur 
miða við kjöthitamælinn. 2



Útgefandi: Torg ehf. Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Björn Víglundsson Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, 

Hjalti Vignis hefur alltaf haft 
áhuga á eldamennsku og grillmat, 
en fyrir nokkrum árum færðist 
aukin alvara í áhugamálið og árið 
2017 stofnaði hann Facebook-
hópinn Grillsamfélag Íslands með 
vini sínum, en hópurinn hefur í 
dag yfir 8.600 meðlimi, er mjög 
virkur og hefur átt stóran þátt í að 
stuðla að aukinni grillmenningu 
hér á landi. Hjalti hefur brenn-
andi áhuga á grillmennsku og er 
stútfullur af þekkingu og góðum 
ráðum.

„Um þetta leyti jókst inn-
flutningur á Weber-kolagrillum 
og ég var kominn með leið á 
grasgrilli og vildi alvöru bragð 
svo ég keypti grill og það vatt upp 
á sig,“ segir Hjalti. „Ég og Arnar 
Sigurðsson, vinur minn, vorum 
að spjalla saman um grillmenn-
ingu á Íslandi, sem var þá eiginlega 
ekki til og það varð til þess að við 
stofnuðum þennan hóp. Það vor 
var eldavélin svo bara tekin úr 
sambandi og allt grillað.

Tilgangur hópsins er að ræða um 
allt sem tengist grillum og þarna 
fær fólk svör við öllum sínum 
spurningum þegar kemur að grill-
mennsku, reykingu og ýmsu öðru,“ 
segir Hjalti. „Þetta er besta upp-
lýsingaauðlindin sem þú finnur 
um grillmenningu á íslensku.“

Hjalti og Arnar vinur hans hafa 
líka gengið undir nafninu Grill-
feðurnir.

„Þetta sumar sem við byrjuðum 
með hópinn var Nútíminn að 
leita að innslögum fyrir sumarið 
og hafði samband við okkur. Við 
smökkuðum sósur og sögðum til 
um hvað væri besta forkryddaða 
grillkjötið og svona. Innblásturinn 
að nafninu kom frá Godfather-
myndunum,“ segir Hjalti. „Út frá 
þessu fórum við svo sjálfir að gera 
innslög og fórum í samstarf við 
hina og þessa á sama tíma og grill-
menningin var að aukast. Þegar 
við byrjuðum var hvergi hægt að 
fá tomahawk-steik og enginn var 
að elda brisket, en það hefur mikið 
breyst. Ég tel að við höfum átt þátt 

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@
frettabladid.is

Hjalti er hættur að nota gasgrill og notar nú eingöngu kolagrill, því hann segir að það gefi einfaldlega betra bragð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTONBRINK

í að stuðla að vexti þessarar menn-
ingar.“

Grillmatur bragðast betur
En hvers vegna finnst Hjalta svona 
gott að grilla?

„Ætli þetta sé ekki einhver 
grunneðlishvöt frá því þegar við 
bjuggum í hellum. Grillmatur 
bragðast líka bara betur en annar 
matur, það er vísindalega sannað, 
og kolagrillaður matur bragðast 
betur en gasgrillaður,“ segir hann 
kíminn. „Ég hef líka gaman af öllu 
stússinu. Það þarf að hafa áhuga 
og smá nördaskap til að standa í 
kolagrillmennsku og ég hef gaman 
af tilraunastarfsemi.

Það fer svo bara eftir stuðinu 
sem maður er í hvað er skemmti-
legast að grilla. Heilgrillaður 
kjúklingur á sunnudegi er geggj-
aður en það er líka gaman að gera 
kebab eða einhvern annan mið-
austurlenskan mat,“ segir Hjalti. 
„Það erfiðasta en um leið skemmti-
legasta sem ég hef gert var þegar ég 
reykti brisket í fyrsta skipti. Þá ertu 
að elda kjöt í 10-14 klukkustundir 
og halda réttu hitastigi allan 
tímann. Mér finnst skemmtilegast 
að elda eitthvað sem þarf natni og 
ástríðu. Það er alveg sama hvað þú 
gerir, ef þú hefur ástríðu gerirðu 
það vel.“

Kol eða gas er smekksatriði
Hjalti segir að vilji fólk koma sér 
upp grilli sé það lítið mál.

„Ef þú ert bara með smá pláss 
einhvers staðar geturðu sett grill 
þar, en það er reyndar ekki vinsælt 
að vera með kolagrill á svölum 
í fjölbýlishúsi. Ef þú veist ekki 
hvað þú átt að fá þér mæli ég með 
að kíkja á Grillsamfélag Íslands, 
skoða og spyrja spurninga,“ segir 
hann. „Fyrst og fremst þarf að velja 
milli kola- og gasgrills og svo þarf 
að velta fyrir sér stærð, sem fer 
eftir því hvað á að elda fyrir marga. 
Úrvalið hefur aukist gríðarlega 
síðustu ár og það er til mikið af 
merkjum og margar tegundir af 
öllu.

Helsti munurinn á gasgrilli og 
kolagrilli, fyrir utan bragðið, er að 
það tekur enga stund að kveikja 
upp í gasgrilli, en það tekur svona 
20 mínútur að fá hita í kolag-
rill og fólk telur sig oft ekki hafa 
tíma í það, en það er bara eins og 
að hita ofn,“ segir Hjalti. „Ef þú 
grillar mikið er líka heldur dýrara 
að grilla á kolagrilli, gasið endist 
yfirleitt lengur. En þetta er fyrst og 
fremst smekksatriði. Svo er fullt af 
fólki sem notar frekar gas á ferða-
lögum því það hentar betur, en er 
svo með kolagrill heima.“

Aldrei elda eftir tíma
Hjalti segir að það sé ýmislegt sem 
byrjendur þurfi að huga að.

„Það er alveg númer 1, 2 og 3 að 
elda aldrei eftir tíma, heldur nota 
kjöthitamæli og mæla hitann á 
kjötinu svo að hann sé eins og 
fólk vill,“ segir hann. „Svo þarf að 
hafa bursta, tangir og hanska, en 
þeir eru sérstaklega nauðsynlegir 
fyrir kolagrill. Sumir vilja líka hafa 
bjórstand, enda er grillmennskan 
oft afsökun til að opna einn 
kaldan. Svo er hægt að fara í alls 
konar aukahluti, pitsusteina, snún-
ingssteina, vöfflujárn, wokpönnur, 
það er endalaust til.

Viðhald er líka mjög mikil-
vægt,“ segir Hjalti. „Það þarf að 
tæma bakka af fitu, hreinsa innan 
úr grillinu og þrífa grindur eftir 
hverja notkun. Á Íslandi rignir líka 
á hlið, svo það borgar sig að vera 
með hlíf yfir grillinu.

Algengustu mistökin við grillið 
eru svo að nota of háan hita. Mér 
finnst gagnlegt að hugsa um grillið 
eins og ofn og stilla það á svipaðan 
hita,“ segir Hjalti.

„Reverse sear“ er vinsælt
„Það er mjög vinsælt núna að taka 
„reverse sear“ á steikur. Þá eldarðu 
þær á lágum og óbeinum jöfnum 
hita í byrjun og svo ferðu með 
grillið upp í 300-350 gráður rétt 
í lokin til að brenna kjötið og fá 
meira bragð,“ segir hann. „Ef þú ert 
með stóra steik og setur hana á of 

háan hita til að byrja með eldast 
kjötið hraðar að utan og þó að þú 
sért með mæli geturðu endað með 
stóran hluta af kjötinu „well done“ 
á meðan það er „medium rare“ í 
miðjunni. En með „reverse sear“ 
eldast þetta jafnara.

Það er líka vinsælt að taka stórar 
steikur og leggja kjötið beint á 
náttúruleg harðviðarkol, það gefur 
bragð sem er ekki hægt að lýsa,“ 
segir Hjalti. „Svo með tilkomu auk-
ins framboðs af flottum grillum 
er fólk að gera fleiri tilraunir með 
reykingu, rif, pulled pork, brisket 
og annan amerískan grillmat. Það 
er komið rosa gott úrval af grillum 
sem bjóða upp á reykingu.“

Er að lifa drauminn
Hjalta hefur alltaf dreymt um 
að vera með matvagn, en nýlega 
ákvað hann að láta drauminn 
rætast og opnaði veitingastað með 
vini sínum.

„Staðurinn heitir Two Guys og 
er á Klapparstíg. Ég var í vinnu 
sem ég var kominn með leið á og 
vissi ekki hvað ég átti að gera. Ég 
kynntist smasshamborgurum 
fyrir sjö árum í Svíþjóð og það 
var eins og himnarnir opnuðust. 
Ég hafði samt aldrei fengið jafn 
góðan smasshamborgara á 
Íslandi. Svo ég sagði við konuna 
mína: Eigum við að opna sma-
sshamborgarastað? og hún studdi 
hugmyndina,“ segir Hjalti. „Ég 
hafði samband við félaga minn 
sem er kokkur til að fá hann til 
að draga mig niður á jörðina, en 
honum fannst þetta frábær hug-
mynd, svo við ákváðum að gera 
þetta af fullum krafti. Í versta falli 
myndi það klikka, en þá fengi ég 
að upplifa drauminn. En svo er 
þetta ekkert að klikka, þannig að 
ég er að lifa drauminn.“

Áhugasamir geta fylgst með 
Hjalta á Instagram undir nafninu 
grillarinn_a_pallinum. Grillfeð-
urnir eru líka á Snapchat undir 
nafninu grillfedurnir.

 
 

Þegar við 
byrjuðum 
var hvergi 
hægt að fá 
toma-
hawk-
steik og 
enginn var 
að elda 
brisket, en 
það hefur 
mikið 
breyst.

Hjalti Vignis
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Byko hefur lengi selt Napoleon 
grillin en í versluninni fást margar 
týpur af þeirri tegund. Þau fást 
í öllum stærðum, allt frá ferða-
gasgrilli upp í grill sem jafnast 
á við heilt eldhús, að sögn Ægis 
Emilssonar svæðisstjóra árstíða/
heimilisvörudeildar hjá Byko í 
Breiddinni.

„Napoleon grillin eru framar-
lega í framleiðslu á brenn-
urum sem ná fram gríðarlegum 
afköstum. Ég hef heyrt að Napo-
leon grillin séu alveg samkeppnis-
hæf við Weber. Brennararnir eru 
mjög góðir í að ná hitanum upp. 
Þetta eru grill sem endast lengi og 
ef það vantar varahluti í þau þá 
erum við f ljótir að bregðast við og 
panta þá,“ segir Ægir.

„Grillin eru f lest svört og 
úr burstuðu stáli og það þarf 
ákveðna meðhöndlum til að 
það setjist ekki á þau. Það sest 
alltaf eitthvað smá á grill í svona 
veðráttu eins og við erum með hér 
á Íslandi. En þessi grill þola samt 
veðrið hér vel og það er vel hægt 
að nota þau allt árið.“

Ægir segir að eins og er séu 
tilboð hjá Byko á útvöldum Napo-
leon grillum af stærri gerðinni.

„Við erum dugleg að auglýsa 
tilboð og útsölur svo ég bið fólk 
bara að fylgjast vel með og koma 
í búðina og skoða. Við erum með 
allar týpur af grillum uppsettar 
í búðinni svo hægt er að skoða 
þau,“ segir hann.

Hátt í 1.000 gráður
Ein nýjung í gasgrillum er svo-
kallað sizzle zone. Það er hliðar-
brennari sem nær hátt upp í 1.000 
gráðu hita. Það er því upplagt að 
nota sizzle zone brennarann til 
að loka steikinni áður en hún er 
grilluð á aðalgrillsvæðinu.

„Nokkur Napoleon grillanna 
eru með sizzle zone. Til dæmis 
Napoleon Phantom Rogue SE425 

Gæða grill í úrvali

Ægir Emilsson 
stendur hér 
við Napoleon 
grillin sem eru 
til í úrvali í Byko 
í Breiddinni. 
Svarta matta 
grillið er Napo-
leon Phantom 
Rogue SE425 
R.BR/IR SD, 
ný tegund af 
Napoleon grilli. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Kamado kolagrillin fást í ýmsum stærðum og litum. Þessa dagana eru þau á sérstöku tilboði Byko. 

Marienburg 
viðarkolin hafa 
reynst vel. 

Hjá Byko fæst úrval af grillum 
af öllum stærðum og gerðum. 
Bæði gasgrill og kolagrill, sem 
njóta sífellt aukinna vinsælda. 
Byko selur líka ýmsa aukahluti 
fyrir grillarann sem gera elda-
mennskuna meira spennandi.

Kamado kolagrill á tilboði
Kolagrill standa alltaf fyrir sínu 
en Byko hóf nýlega sölu á Kamado 
kolagrillum. Þetta eru egglaga 
grill í ýmsum stærðum og ýmsum 
litum. Þessa dagana eru Kamado 
grillin á sérstöku tilboði í Byko 
og því kjörið að nýta tækifærið og 
fjárfesta í einu slíku, að sögn Ægis.

„Kamado merkið er mjög 
framarlega í kolagrillum. Þau 
eru frá 41 cm í þvermál upp í 66 
cm. Það fylgir hellingur af auka-
hlutum með grillunum en þau eru 
mjög góð til dæmis til að grilla 
heilan kjúkling og eins má nota 
þau til heitreykingar,“ segir hann.

„Við prófuðum nokkur stykki 
af Kamado grillunum í haust og 
leist það vel á þau að við ákváðum 
að taka þau inn. Það hefur reynst 
vonum framar. Grillin eru mjög 
hentug til að hægelda á lágum hita 
á löngum tíma af því grillgrind-
urnar standa hærra frá kolunum. 
Það er líka hægt að baka í grill-
unum og þau eru mjög auðveld í 
viðhaldi.“

Byko selur margar gerðir af 
grillkolum sem má nota í Kamado 
grillin en Ægir segir að þau hjá 
fyrirtækinu hafi sérstaklega góða 
reynslu af Marienburg viðarkol-
unum.

„Það eru þrjár stærðir af pokum 
af Marienburg kolunum: 10 kg, 6,5 
kg og 3,6 kg. Kolin eru mjög vinsæl 
og halda hitanum mjög vel.“

Úrval aukahluta
Hægt er að kaupa varahluti í 
grillin í Byko auk ýmiss konar 
aukahluta til að gera eldamennsk-
una auðveldari og skemmtilegri.

„Við erum með mjög breitt 
úrval. Við seljum pitsusteina og 
ýmiss konar tangir. 

Grillmottur og grillteina og 
bara ýmislegt. Það er hægt að 
skoða úrvalið í verslunum Byko 
eða á vefsíðunni Byko.is,“ segir 
Ægir.

„Við seljum líka hreinsiefni 
sem er mælt með að nota á grillin. 
Við byrjuðum að selja Napo-
leon grillin árið 2005 en þau hafa 
komið vel út og reynst vel. Þetta 
eru allt gæðavörur. Bæði grillin og 
fylgihlutir.

R.BR/IR SD. Það er ný tegund af 
Napoleon grilli sem við höfum 
ekki verið með áður. Phantom 
Rougue er af þægilegri stærð með 
þremur aðalbrennurum, inn-
rauðum hliðar- og bakbrennurum 
og sizzle zone. Það er matt svart 
alveg frá loki og niður úr eins og 
er svo vinsælt núna. Grillið er 
með ryðfríum grindum úr ryðfríu 
stáli. Aðalbrennarinn afkastar 
einhverjum 24 kílóvöttum sem 
skiptir máli upp á að ná hitanum 
fljótt upp aftur þegar verið er að 
opna grillið og snúa steikinni,“ 
segir Ægir.

„Innrauður bakbrennari er 
góður til að jafna hitann, til dæmis 
ef verið er að grilla kjúkling á teini 
eða þegar læri er heilgrillað. Það 
er líka upplagt að nota þetta sizzle 
zone til að brassera á því, til dæmis 
með wokpönnu. Annað dæmi um 
Napoleon grill með sizzle zone 
innrauðum brennurum er til 
dæmis Prestige Pro.“
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íslenskur 
þjónustuaðili
Öll Weber-grill úr ELKO eru þjónustuð 
af umboðsaðila Weber á Íslandi.

fáðu grillið
samsett &
sent heim
Eingöngu í boði á höfuðborgar svæðinu. 
Nánari upplýsingar á elko.is

Eða 11.967 kr. á mánuði
m.v. 12 mán. lán á 0% vöxtum - Alls 143.605 kr. - ÁHK 21% 

129.995
Eða 8.086 kr. á mánuði

m.v. 12 mán. lán á 0% vöxtum - Alls 97.030 kr. - ÁHK 29% 

84.995
Eða 5.699 kr. á mánuði

m.v. 12 mán. lán á 0% vöxtum - Alls 68.390 kr. - ÁHK 38% 

57.995

Eða 19.298 kr. á mánuði
m.v. 12 mán. lán á 0% vöxtum - Alls 231.580 kr. - ÁHK 15% 

214.995
Eða 8.517 kr. á mánuði

m.v. 12 mán. lán á 0% vöxtum - Alls 102.205 kr. - ÁHK 28% 

89.995
Eða 19.730 kr. á mánuði

m.v. 12 mán. lán á 0% vöxtum - Alls 236.755 kr. - ÁHK 15% 

219.995
Eða 9.380 kr. á mánuði

m.v. 12 mán. lán á 0% vöxtum - Alls 112.555 kr. - ÁHK 26% 

99.995

14.99539.995

10.995Eða 12.830 kr. á mánuði
m.v. 12 mán. lán á 0% vöxtum - Alls 153.955 kr. - ÁHK 20% 

139.995

1.695

5.995Eða 5.601 kr. á mánuði
m.v. 12 mán. lán á 0% vöxtum - Alls 67.211 kr. - ÁHK 38% 

56.995

1.895 3.4951.595

38.995

2.195795
Birt með fyrirvara um myndabrengl og/eða prentvillur. Vöruúrval og vöruframboð getur verið breytilegt milli verslana. Raðgreiðsluverð reiknast út frá greiðsludreifingum frá Síminn Pay | 0% vextir / 3,5% lántökugjald / 755 kr. greiðslugjald

Weber
Genesis E-310 GBS gasgrill

• Pottjárns grillgrindur, BBQ stíll
• Grillflötur 68cm x 48cm
• Rafstýrður kveikjurofi og hitamælir í loki 

E310GEN

Weber
Q 3200 gasgrill á föstum fótum

• Rafstýrður kveikjurofi og ljós í handfangi
• Pottjárns grillgrindur 63 x 45 cm
• Niðurfellanleg hliðarborð 

Q3200S

Weber
Genesis II E-610 GBS gasgrill

• Pottjárns grillgrindur, BBQ stíll
• Grillflötur 103cm x 48cm
• Rafstýrður kveikjurofi og hitamælir í loki 

E610GENESIS

Weber
Spirit II E-310 GBS gasgrill

• Rafstýrður kveikjurofi og BBQ system
• Pottjárns grillgrindur 60 x 45 cm
• Bragðburstir og ryðfrí hliðarborð 

E310SPIRIT2

Weber
Genesis II EP-335 GBS gasgrill

• BBQ pottjárnsgrindur og gashella
• Auka brennari „Sear Station” 2,64 kW
• Rafstýrður kveikjurofi og hitamælir í loki 

EP335GEN

Weber
Spirit E-315 GBS gasgrill

• Rafstýrður kveikjurofi og lokaður skápur
• Pottjárns grillgrindur – „BBQ system“
• Ryðfrítt stál í bragðburstum
• Postulín-glerungshúðað lok – svart 

E315SPIR

Weber
Q 2200 gasgrill á fótum

• Grillflötur 39 x 54 cm
• Rafstýrður kveikjurofi
• Innfellanleg hliðarborð 

Q2200F

Weber
iGrill Mini kjöthitamælir

• Þráðlaus kjöthitamælir
• Bluetooth með 45m drægni
• Android og Apple 

WA7220

Weber
Pulse 2000 rafmagnsgrill

• Rafmagnsgrill 2,2 KW /230V
• 2 hitasvæði, grillflötur 49 x 39 cm
• Innbyggður iGrill mælir, 2 þræðir fylgja
• Öflug hjólagrind og niðurfellanlegt borð 

PULSE2000

Weber
hreinsiefni fyrir grillgrindur

• Hágæða hreinsiefni - 300 ml
• Fyrir grillgrindur og bragðburstir 

WA17875

Weber
pizzasteinn m. plötu

• Hringlaga 36,5 cm í þvermál
• Álplata fyrir tilfærslur fylgir 

WA17058

Weber
Master-Touch Premium GBS kolagrill 

• Grilla – Reykja – „Low & Slow“ grillun
• Ryðfrí grillgrind, „BBQ System“
• Postulín-glerungshúðað lok og skál
• Lok með löm og hitamæli. 

WC17401004

Weber
T-laga grillbursti

• 30 cm T-laga grillbursti
• Nær vel inn í öll horn 

WA6494

Weber
stafrænn kjöthitamælir

• Lítill kjöthitamælir
• Skjár með stórum tölum
• Slekkur sjálfur á sér 

WA6750

Weber
grillkol 4 kg

• 4 kg poki, WEBER gæði
• Uppkveikjutími: 20 mín.
• Allt að 3 klst. ending 

WA17590

Weber
Original Kettle E-5730 kolagrill

• Þreföld nikkelhúð á grillgrind
• Postulínshúðað lok og skál
• Hitastýring í loki og skál
• Auðþrifinn öskupottur 

WC14201004

Weber
Original hamborgarapressa

• Gerir 125g eða 250g borgara
• Úr plasti, einfalt að þrífa 

WA6483

Weber
álbakkar

• Fitubakki fyrir Weber grill, 10 í pakka
• Hentar fyrir Q, Spirit og Genesis grill 

WA6415

Austin
ferðagasgrill

• Innfellanleg hliðarborð
• Hentar fyrir stóra gaskúta
• Lagt saman, auðvelt að flytja 

SRX1716

Weber 
Q 1200 gasgrill m. hliðarborði

• Grillflötur: 32x42 cm
• Slanga fyrir einnota gaskút
• Innfellanleg hliðarborð 

Q1200S

2x
Brennarar

6,35 kW/klst
Orkunotkun

3x
Brennarar

11,0 kW/klst
Orkunotkun

1x
Brennari

3,69 kW/klst
Orkunotkun

1x
Brennarar

2,64 kW/klst
Orkunotkun

1x
Brennari

3,51 kW/klst
Orkunotkun

3x
Brennarar

8,79 kW/klst
Orkunotkun

3x
Brennarar

9,38 kW/klst
Orkunotkun

6x
Brennarar

17,6 kW/klst
Orkunotkun

3x
Brennarar

11,4 kW/klst
Orkunotkun

lendir
í næstu

viku
lendir

í næstu
viku

lendir
í næstu

viku
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við grillið
í sumar
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grilluð
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Weber
Genesis E-310 GBS gasgrill

• Pottjárns grillgrindur, BBQ stíll
• Grillflötur 68cm x 48cm
• Rafstýrður kveikjurofi og hitamælir í loki 

E310GEN

Weber
Q 3200 gasgrill á föstum fótum

• Rafstýrður kveikjurofi og ljós í handfangi
• Pottjárns grillgrindur 63 x 45 cm
• Niðurfellanleg hliðarborð 

Q3200S

Weber
Genesis II E-610 GBS gasgrill

• Pottjárns grillgrindur, BBQ stíll
• Grillflötur 103cm x 48cm
• Rafstýrður kveikjurofi og hitamælir í loki 

E610GENESIS

Weber
Spirit II E-310 GBS gasgrill

• Rafstýrður kveikjurofi og BBQ system
• Pottjárns grillgrindur 60 x 45 cm
• Bragðburstir og ryðfrí hliðarborð 

E310SPIRIT2

Weber
Genesis II EP-335 GBS gasgrill

• BBQ pottjárnsgrindur og gashella
• Auka brennari „Sear Station” 2,64 kW
• Rafstýrður kveikjurofi og hitamælir í loki 

EP335GEN

Weber
Spirit E-315 GBS gasgrill

• Rafstýrður kveikjurofi og lokaður skápur
• Pottjárns grillgrindur – „BBQ system“
• Ryðfrítt stál í bragðburstum
• Postulín-glerungshúðað lok – svart 

E315SPIR

Weber
Q 2200 gasgrill á fótum

• Grillflötur 39 x 54 cm
• Rafstýrður kveikjurofi
• Innfellanleg hliðarborð 

Q2200F

Weber
iGrill Mini kjöthitamælir

• Þráðlaus kjöthitamælir
• Bluetooth með 45m drægni
• Android og Apple 

WA7220

Weber
Pulse 2000 rafmagnsgrill

• Rafmagnsgrill 2,2 KW /230V
• 2 hitasvæði, grillflötur 49 x 39 cm
• Innbyggður iGrill mælir, 2 þræðir fylgja
• Öflug hjólagrind og niðurfellanlegt borð 

PULSE2000

Weber
hreinsiefni fyrir grillgrindur

• Hágæða hreinsiefni - 300 ml
• Fyrir grillgrindur og bragðburstir 

WA17875

Weber
pizzasteinn m. plötu

• Hringlaga 36,5 cm í þvermál
• Álplata fyrir tilfærslur fylgir 

WA17058

Weber
Master-Touch Premium GBS kolagrill 

• Grilla – Reykja – „Low & Slow“ grillun
• Ryðfrí grillgrind, „BBQ System“
• Postulín-glerungshúðað lok og skál
• Lok með löm og hitamæli. 

WC17401004

Weber
T-laga grillbursti

• 30 cm T-laga grillbursti
• Nær vel inn í öll horn 

WA6494

Weber
stafrænn kjöthitamælir

• Lítill kjöthitamælir
• Skjár með stórum tölum
• Slekkur sjálfur á sér 

WA6750

Weber
grillkol 4 kg

• 4 kg poki, WEBER gæði
• Uppkveikjutími: 20 mín.
• Allt að 3 klst. ending 

WA17590

Weber
Original Kettle E-5730 kolagrill

• Þreföld nikkelhúð á grillgrind
• Postulínshúðað lok og skál
• Hitastýring í loki og skál
• Auðþrifinn öskupottur 

WC14201004

Weber
Original hamborgarapressa

• Gerir 125g eða 250g borgara
• Úr plasti, einfalt að þrífa 

WA6483

Weber
álbakkar

• Fitubakki fyrir Weber grill, 10 í pakka
• Hentar fyrir Q, Spirit og Genesis grill 

WA6415

Austin
ferðagasgrill

• Innfellanleg hliðarborð
• Hentar fyrir stóra gaskúta
• Lagt saman, auðvelt að flytja 

SRX1716

Weber 
Q 1200 gasgrill m. hliðarborði

• Grillflötur: 32x42 cm
• Slanga fyrir einnota gaskút
• Innfellanleg hliðarborð 

Q1200S
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Matar- og grilláhugi Finns Pálma 
Magnússonar byrjaði á unga 
aldri en faðir hans hóf snemma 
að fikta við framandi matargerð 
heima fyrir þar sem ný og spenn-
andi krydd spiluðu stóran þátt og 
matreiðslubækur með flóknum 
uppskriftum. Seinna meir flutti 
hann til London þar sem hann bjó 
í þrjú ár nálægt Borough market 
og þar skaust matar áhuginn að 
hans sögn upp í gegnum þakið. 
„Þar var ég kominn í góð sam-
skipti við slátrara og hafði aðgang 
að gnægtarborði breska land-
búnaðarins í hverri viku. Við 
Hjörtur vinur minn fórum oftar en 
ekki á markaðsdegi og keyptum vel 
hangið kjöt og alls kyns gúmm elaði 
með því. Svo var setið á svölunum 
með svalandi drykk og grillað.“

Á þessum árum ferðaðist hann 
líka tvisvar með Hirti vini sínum 
til Simbabve þar sem var mikið 
setið kringum eld og galdraðar 
fram miklar kræsingar, til dæmis 
kjöt, fiskur, pylsur og pottréttir.

Úrvalið aukist undanfarin ár
Árið 2008 flutti hann innblásinn 
heim að eigin sögn og eignaðist sitt 
fyrsta gasgrill sem var þó hálfgert 
drasl. „Ég tengdi ekki mikið við 
það auk þess sem ég átti í miklu 
þunglyndissambandi við kjöt- og 
grænmetisúrvalið á Klakanum. 
Það hefur þó batnað nokkuð á 
síðustu árum með endurvakningu 
sérverslana með kjöt, holdanauts-
ræktun og svo flytur Austurlands 
Food Coop inn ferskt grænmeti 
sem ekki er flokkað sem svína-
fóður.“

Það var svo fyrir um tíu árum 
þegar botninn úr ryðgaða gas-
grillinu hrundi og hann festi 
kaup á forlátu Weber-kolagrilli 
sem ástríðan fíraðist upp. „Ég 
áttaði mig á því að þessi blessuðu 
gasgrill sem landinn elskar svo 
mikið eru ekkert meira en ofvaxin 
grillpanna. Ég gat náð nákvæm-
lega sama árangri með ofni og 
rifflaðri pottjárnspönnu í eld-
húsinu. Að elda er, eins og nafnið 
gefur til kynna, eitthvað sem þú 
gerir yfir eldi. Allt annað er bara 
einhver útgáfa af því að búa til 
mat. Það getur hver sem er hitað 
upp steypujárn með gasi. En að 
kynda upp í einhvers konar kolum, 
raða þeim upp eftir kúnstarinnar 
reglum, stilla til hitann og fá svo 
bragðið sem myndast þegar fitan 

brennur í kolunum án þess að 
kveikja í öllu draslinu. Það er 
einhver galdur sem ég tengi mjög 
sterkt við á „primal“ hátt.“

Draumagrillið í hús
Finnur grillar allt árið og segist 
vera jafn lengi að hita upp kolin í 
uppkveikistauknum sínum og það 
tekur að hita upp gasgrill. „Mér 
finnst skemmtilegast að bjóða 
fólki í mat sem hefur ekki smakkað 
kolagrillaða máltíð í mörg ár og sjá 
upplitið á þeim þegar bragðlauk-
arnir sperra upp augun.“

Í síðasta mánuði var honum 
bent á að draumagrillið hans væri 
á 30% afslætti. „Vinnufélagi minn 
hafði keypt síðasta Weber Summit 
Kamado kolagrillið með borði og ég 
nældi mér í litla bróður þess sem er 
frístandandi. Mig hefur dreymt um 
þetta grill í nokkur ár en hafði bara 
ekki getað réttlætt verðið á því fyrir 
mér. Þegar þetta síðasta grillið á 
landinu fór á útsölu gat ég sannfært 
sjálfan mig um að ég væri í raun að 
spara helling með því að kaupa það 
núna og þetta yrði líklega síðasta 
grillið sem ég þyrfti. Þetta grill er 
mjög mikið notað til að reykja mat 
á lágum hita í langan tíma. Sann-
kallaður kóngur kolagrillanna. 
Ætli ég hafi ekki grillað flesta daga 
síðan ég fékk það, þar á meðal fimm 
tíma rif og í vikunni prófaði ég níu 
klukkutíma reyktan nautabóg.“

Meira fiskmeti á grillið
Það er ýmislegt hráefni sem 
endar á grillinu og nefnir hann 

til dæmis hægeldað reverse-sear 
ribeye í heilu og úrbeinað lamba-
læri. „Við höfum aðeins reynt að 
draga úr kjötáti og því lendir fiskur 
og grænmeti oftar á teinunum, 
til dæmis grillaður silungur, 
lax, humar og hörpudiskur. Svo 
grillum við líka reglulega pítsur. 
Um leið erum við að mestu hætt 
í rjómasósum og majónesinu en 

notum þeim mun meira af olíum 
og chimichurri. Eins höfum við 
verið að prófa okkur áfram með 
kóreskar marineringar, innblásið 
af vinkonu kærustu minnar sem 
kemur þaðan.“

Margar nýjungar í sumar
Með nýja grillið sér við hlið mun 
sumarið einkennast af ýmsum 

nýjungum. „Planið er til dæmis að 
mastera alvöru BBQ þar sem bris-
ket, pulled pork og jafnvel heima-
gert beikon gætu lent á teinunum. 
Þá er pælingin að vakna fyrir allar 
aldir og krafsa í kolunum fram 
á kvöld. Ég eignaðist líka cedar-
planka til að reykja heil laxaflök 
yfir lengri tíma. Við munum svo 
halda áfram að gera tilraunir með 
kryddlegi, reyna að finna skrítna 
vöðva eins og kinnar og nautarif. 
Annað sem ég hef aðeins verið að 
kynna mér er asado-grillhefðin 
í Argentínu þar sem fólk grillar 
saman allan daginn. Mig dreymir 
um að smíða kross til að heilgrilla 
lamb yfir kolabeði í góðum félags-
skap. Veit samt ekki hvort það næst 
á þessu ári. Það er svo margt sem 
maður á eftir að prófa.“

Bulgogi-kjötræmur

Ribeye eða flanksteik

Þessi réttur er mjög vinsæll á 
heimilinu en uppskriftin að krydd-
leginum er svolítið slump. Þetta er 
kóreskur réttur og uppistaðan er 
Gochujang-piparmaukið og ristuð 
sesamolía sem fæst meðal annarsí 
versluninni Dai Phat í Faxafeni 
í Reykjavík. Kjötið getur verið 
ribeye eða flanksteik sem er kæld 
og skorin í eins þunnar ræmur og 
þú treystir til að haldi sér á grillinu.

Marineringin er síðan í 
nokkuð jöfnum hlutföllum:

Gochujang
Ristuð sesamolía
Soja
Engifer
Hvítlaukur
Púðursykur
Svo kallar upprunalega upp-
skriftin á asíska peru sem ég hef 
aldrei séð, en ég nota annaðhvort 
fínskorið epli eða lítið þroskaða 
peru.
Sesamfræ

Best að hræra þessu saman og 
smakka þar til hitinn og sesam-
bragðið nær góðu jafnvægi. Svo 
löðra ég þessu á kjötið en held 
slatta til hliðar fyrir máltíðina. Læt 
þetta standa í minnst klukkutíma 
og helst yfir nótt. Mér skilst að per-
urnar hjálpi til við að gera kjötið 
meyrara. Svo er þetta grillað yfir 
glóðheitum kolum í 2-3 mínútur á 
hvorri hlið. Ef kjötræmurnar eru 
þykkar má taka aðeins af kolum 
til hliðar í lokin og láta kjötið ná 
40-50 gráðu kjarnhita. Kjötið er 
borðað sem fingramatur og vafið 
í til dæmis bok choy-kálblað með 
restinni af marineringunni.

Það er einhver galdur við kolagrillin

Grænmeti á grillið er eitthvað sem allir ættu að prófa. MYNDIR/AÐSENDAR

Góð nautasteik er vinsæll réttur. Finnur Pálmi prófar margt á grillið.

Finnur Pálmi Magnússon 
hefur lengi haft mikinn áhuga 
á matargerð og grilluðum mat. 
Hann eignaðist draumagrillið í 
síðasta mánuði og sumarið mun 
innihalda ýmsar spennandi 
nýjungar.

Finnur Pálmi er með tvö grill á svölunum. Hann kýs að nota kolagrill fremur en gasgrill.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Einfalt, fljótlegt og öruggt  
KOSAN SMELLUGAS 

FÆST Á OLÍS

 5 OG 10 KG 
KÚTAR
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MUNA.IS         muna_himneskhollusta

Með hækkandi sól draga lands-
menn nú í óðaönn fram grillin 
og rifja upp grilltaktana. María 
Gomez, matarbloggari og upp-
skriftahönnuður muna.is, 
byrjar grillsumarið á einstaklega 
hollum og bragðgóðum laxaborg-
urum og hvetur landsmenn til að 
grilla fjölbreyttan mat í sumar.

Borgarinn er einfaldur í fram-
kvæmd. María byrjar á að setja 
í góða marineringu og hræra 
í holla góða sósu með. Laxinn 
þarf einungis að marinerast í 30 
mínútur áður en hann fer á grillið. 
Með borgaranum ber María fram 
ferskan grillaðan aspas sem er 
súper auðvelt að gera. Hún penslar 
hann með sítrónuolíunni frá 
MUNA, saltar, piprar og stráir svo 
smá parmesan yfir að lokum.

Leynihráefnið í marineringunni 
er sítrónuólífuolían góða frá 
MUNA en hvað er betra með 
laxi en ljúfur sítrónukeimur? 
Marineringin er í senn sæt og sölt 
en þar skipar góða blómahunangið 
frá MUNA sinn sess með djúpu og 
góðu hunangsbragði. Gott grill-
bragðið skín í gegn og hver biti 
er gómsætur að sögn Maríu. Hún 
segir engan þurfa að hafa sam-
viskubit því máltíðin sé hlaðin 
góðri næringu og vítamínum sem 
kroppurinn þarfnast.

Hún notast við hefðbundið 
hvítt hamborgarabrauð en því má 
skipta úr fyrir grófara brauð en til 
er gott úrval af alls kyns grófum 
bollum sem nota má í staðinn. 
Aspasinn kemur svo í staðinn 
fyrir frönskurnar en hún notaði 
afgangssósu til að dýfa honum í 
og segir það algjört lostæti. Upp-
skriftin er fyrir fjóra.

Marinering
½ dl sojasósa
½ dl blómahunang frá MUNA
1 dl vatn
½ dl sítrónuólífuolía frá MUNA
Börkur af einni sítrónu
½ tsk. hvítlauksduft (ath. ekki 
hvítlaukssalt heldur Garlic Powder 
eða hvítlauksduft)

½ tsk. laukduft (Onion Powder)
Nokkrar chiliflögur en má sleppa
Gróft salt til að nota við grillið

Hrærið öllum hráefnum nema 
sítrónuberki saman í eldfast mót. 
Raspið börkinn af sítrónunni 
saman við, en passið vel að taka 
bara gula partinn, alls ekki fara 
ofan í hvíta lagið því það er rammt 
á bragðið. Skerið svo laxaflakið í 4 
vænar sneiðar. Leggið hverja sneið 
með bleika partinn á grúfu ofan 
í marineringuna og dreifið henni 
yfir allar sneiðarnar. Látið standa 
í marineringunni uppi á borði í 
minnst 30 mínútur (lengur ef vill 
en þá í kæli).

Fetaosta- og 
hvítlauksjógúrtsósa

250 g lífrænt ræktuð grísk jógúrt
65 g fetaostakubbur án olíu
3-4 marin hvítlauksrif
Safi úr ½ sítrónu
1 tsk. gróft salt og svartur pipar
½ tsk. cumin (ath. ekki kúmen)
1 msk. Blómahunang frá MUNA
Ferskt dill eftir smekk

Hrærið jógúrtina upp í skál og 
blandið saman við hana hunangi, 
kryddum, salti og pipar. Merjið 
hvítlauksrifin út í og hrærið vel 
saman. Stappið næst fetaosta-
kubbinn vel með gaffli og hellið 

saman við hann sítrónusafanum 
meðan þið stappið. Bætið svo út í 
grískri jógúrt ásamt smátt skornu 
dilli og hrærið vel saman. Geymið 
í kæli meðan þið grillið laxinn og 
útbúið restina af matnum.

Annað hráefni

1 stk. laxaflak stórt
2 avókadó
Lambhagasalat í potti
Ferskt timjan í potti eða kletta-
salat eða spínatkál, ykkar er valið
rauðlaukur
4 hamborgarabrauð eða grófar 
brauðbollur að eigin vali
Eitt búnt af ferskum aspas
Sítrónuólífuolía
Salt og pipar
Parmesanostur

Matreiðsla og samsetning

Undirbúið nú aspasinn, takið af 
honum endann. Það er gert með 
því að beygja hann og þá brotnar 
endinn sjálfkrafa af sem á ekki að 
elda með. Setjið aspasinn á fat og 
hellið sítrónuólífuolíu yfir hann og 
saltið og piprið. Kveikið upp í grill-
inu og þegar það er heitt lækkið þá 
aðeins í því og setjið þá laxinn á 

með roðið niður og saltið með 
grófu salti bara létt yfir. Penslið 
á hann reglulega með mariner-
ingunni sem er eftir í fatinu Þegar 
laxinn er orðin fallega bleikur inn 
að miðju snúið honum þá niður á 
hvolf en gott er að setja hann þá á 
efri hillu en ekki beint yfir hitann. 
Takið fiskinn af þegar hann er 
búin að taka á sig fallegan bleikan 
lit og passið að ofelda hann ekki. 
Aspasinn þarf ca. 5 mínútur á grill-
inu og því er gott að setja aspasinn 
á þegar um 5 mínútur eru eftir 
af laxinum. Hitið hamborgara-
brauð á grillinu ef þið viljið. Setjið 
fetasósu á neðra brauðið, næst kál 
og rauðlauk, laxinn þar ofan á og 
avókadó. Setjið svo aftur sósu yfir 
allt og annað hvort ferskt timjan 
(alls ekki þurrkað), eða klettasalat 
eða spínatkál og lokið svo með efra 
lokinu.

Raspið parmesan yfir nýgrill-
aðan aspasinn og berið fram.

Verði ykkur að góðu.

MUNA marineraður lax í hamborgarabrauði

Leynihráefnið er sítrónuolían frá MUNA en sítróna smellpassar með laxi.

Máltíðin er hlaðin 
góðri næringu og 

vítamínum.

Marínering 
með MUNA 
blómahunangi 
og sítrónuolíu 
setur punktinn 
yfir i-ið.
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Jón Gísli Jónsson er menntaður 
kjötiðnaðarmaður. Hann hefur 
haft áhuga á mat og steikum frá 
unglingsaldri og byrjaði að fikta 
við að grilla í kringum 2012. 
Hann heldur úti Instagramsíðu 
þar sem hann deilir myndum af 
afrakstri sínum á grillsviðinu.

sandragudrun@frettabladid.is

Jón Gísli vinnur í Kjötkompaní 
ásamt því að vera meðlimur í 
landsliði kjötiðnaðarmanna. 
Hann hefur verið sérstaklega 
iðinn á grillinu undanfarin ár og 
segist vera einn af þeim sem grilla 
allt árið, sama hvernig viðrar.

„Grillið sem ég grilla á í dag er 
Weber genesis E 310. Það hentar 
mér mjög vel þar sem það er með 
GBS (e. gourmet bbq system), sem 
býður upp á skemmtilega mögu-
leika. Þú getur tekið miðjuna af 
grillgrindinni úr og sett í staðinn 
pitsustein, wokpönnu, pönnu, 
dutch ofnpott fyrirhægeldun og 
margt f leira,“ segir hann.

„Það sem er lykilatriði þegar 
maður er að grilla er að hugsa vel 
um grillið sitt, þrífa það reglulega 
að utan og eftir hverja grillun.“

Jóni Gísla finnst nauðsynlegt 
að eiga góðan kjarnhitamæli svo 
hann geti stjórnað því nákvæm-
lega hvernig kjötið er grillað.

„Þegar ég grilla stærri steikur 
þá notast ég yfirleitt við „reverse 
sear“ aðferðina. Sú aðferð virkar 
þannig að maður eldar í óbeinum 
hita. Ég er með þrjá brennara 
í mínu grilli en ég er bara með 
kveikt á einum endabrennara og 
reyni að stýra hitastiginu í 100-
120 gráður. Svo set ég steikina í 
hinn endann á grillinu þar sem 
það er slökkt undir. Þegar réttum 
kjarnhita er náð tek ég steikina af 
grillinu og kveiki á öllum brenn-
urum í botn og bíð þar til grillið 
nær 250-350 gráðu hita. Þá set ég 
steikina aftur á grillið í ca. 1–1,5 
mínútur á hlið,“ útskýrir Jón Gísli.

Hann segir að með þessari 
aðferð fáist jafnari eldun og 
rýrnum verði minni.

„Þegar ég elda nautasteikur með 
þessari aðferð þá tek ég kjötið 
af í 49-50 gráðum til þess að ná 
medium rare eða medium eldun. 
Þegar ég grilla lamb tek ég kjötið 
af í 55-58 gráðum fyrir medium 
til medium well eldun. Þegar ég 
grilla minni eða þynnri steikur þá 
reyni ég að hafa grillið i 250-350 
gráðum og tek kjötið af þegar 
hitinn er fjórum gráðum lægri 
en ég vil að kjötið endi í. Það er 
af því kjöt heldur áfram að eldast 
eftir að það er tekið af grillinu á 
meðan það fær að hvíla. Sérstak-
lega þegar eldað er á háum hita þá 

er alltaf hægt að áætla að steikin 
muni hækka um 4-6 gráður 
meðan steikin hvílir,“ útskýrir 
hann.

Jón Gísli segir nauðsynlegt að 
kjöt fái að hvíla eftir eldun. Það er 
gert til þess að kjötið fái að jafna 
sig.

„Ef þú skerð í steik sem ekki 
hefur fengið að hvíla áttu á hættu 
að það leki mikill safi úr steikinni 
og það viljum við ekki. Minni 
steikur þurfa 7-12 mínútur í hvíld 
en stærri steikur þurfa 12-15 
mínútur.“

Hægt er að fylgjast með grillæv-
intýrum Jóns Gísla á Instagram-
síðunni theicelandicbuthcer.

Nauta T-bone með 
hasselback og 
smjörsteiktum sveppum

800-900 g T-bone steik
Bökunarkartöflur
Sveppir
Smjör
Sveppateningur (Knorr)
Steinselja (ekki nauðsynlegt)
Ferskt timjan (ekki nauðsynlegt)
Salt
Pipar
SPG blanda frá BBQ Kónginum

Aðferð:
Byrjaðu á því að pensla t-bone 
steikina með olíu og stráðu svo 
SPG blöndu frá BBQ Kónginum yfir 
steikina (eða bara salti og pipar).

Leggðu kartöflurnar á milli 
tveggja skurðarbretta þegar 
skorið er í þær svo þú skerir ekki 
í gegnum þær. Reyndu að skera 
rákir með 3-4 mm bili án þess 
að fara í gegn. Því næst veltirðu 
kartöflunum upp úr olíu og stráir 
salti og pipar yfir.

Saxaðu sveppina í litlar sneiðar.
T-bone steikin er elduð með 

reverse sear aðferð. Kjarnhita-
mæli er stungið í fille-ið (lengri 
stærri vöðvinn) og kjötið er eldað 
þar til það nær 49 gráðum. Þá er 
steikin tekin af og grillið kynt í 
botn því næst fer steikin aftur á í 
1–1,5 mínútur á hvorri hlið. Rétt 
áður en steikin nær 49 gráðum 
er gott að setja pottjárnspönnu 
á grillið og smjör á hana, um 150 
grömm, og leyfa því að byrja að 
bráðna. Þegar grillið fer að hitna 
skellirðu sveppunum og sveppa-
teningnum á pönnuna (líka hægt 
að gera þetta á helluborði).

Ef hasselback-kartöflurnar 
eru eldaðar í ofni er gott að setja 
smjörklípu yfir hverja kartöflu 
þegar þær eru hálfnaðar í eldunar-
tíma. 

Ef þær eru grillaðar þá mæli ég 
með að setja þær 30-40 mínútum 
á undan kjötinu á grillið (ráðlegg 
ekki smjör yfir kartöflurnar á 
grilli vegna eldhættu) þegar kart-
öflur eru klárar eru gott að setja 
ferskt timjan yfir þær. Og saxaða 
steinselju yfir sveppina. Kartöfl-
urnar þurfa að bakast í um það bil 
50-60 mínútur á 180-200 gráðum.

Steikarsalat með flanksteik

Flanksteik 500-700 g (1 stk.)
Vaxa-salatblanda
Pera
Rauðlaukur
Piccolo-tómatar
Paprika
Furuhnetur
Parmesanostur
Hellmans caesar with smoked 
garlic
Salt
Pipar

Gott er að byrja á því að rista furu-
hneturnar. Næst seturðu salat-
blönduna í skál og skerð niður 
peruna, rauðlaukinn, tómatana 
og paprikuna í þá stærð sem þú 
vilt hafa og dreifir yfir vaxa salat-
blönduna ásamt furuhnetunum.

Berðu olíu á steikina og 
stráðu salti og pipar yfir. Grillið 

þarf að ná 250-300 gráðum. 
Grillaðu steikina í 2,5-3 mínútur á 
hvorri hlið.

Steikin þarf 7-10 mínútur í hvíld 
og það er afar mikilvægt að skera 
hana í þunnar sneiðar þvert á 
kjötþræðina, annars getur hún 
verið seig. Því næst er steikinni 
raðað yfir salatið. Rífðu vel af  
parmesan yfir ásamt caesar-dress-
ingunni.

Grillmeðlæti

Fylltir portobellosveppir með 
rjómaosti með reyktri papriku 
og chilli ásamt smátt skornum 
ferskum hvítlauk, steinselju og 
rifnum mexicoosti.

Fyllt paprika með rjómaosti 
með blaðlauk og lauk ásamt smátt 
skornum hvítlauk, steinselju og 
rifnum piparosti.

Grillið meðlætið í 10-15 
mínútur.

Nauðsynlegt að kjötið fái að hvíla

Jón Gísli er kjötiðnaðarmaður með ástríðu fyrir að grilla. MYNDIR/AÐSENDAR

Steikarsalat með flanksteik er 
ferskur og góður grillmatur.

Nauta T-bone 
með hassel-
back-kartöflum. 
T-bone steikin 
er elduð með 
reverse sear 
aðferð.

Fylltir portobellosveppir og fylltar 
paprikur eru ljúffengt meðlæti.
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Skólastjóri

Menntunar- og hæfniskröfur:

Staða skólastjóra Grunnskóla Grindavíkur er laus til umsóknar. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst næstkomandi.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir víðtækri þekkingu á skólastarfi, hefur sýnt góðan árangur í störfum sínum og hefur getu 
til að leiða skólann áfram undir merkjum hugmyndafræði uppeldis til ábyrgðar – uppbyggingar sjálfsaga og einkunnarorða skólans um virðingu, 
vellíðan og virkni.

• Veitir skólanum faglega forystu og leiðir fjölbreytt og skapandi skólastarf 

í samræmi við grunnskólalög, aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu 

sveitarfélagsins

• Samvinna við fræðsluyfirvöld í sveitarfélaginu um stefnumótun og ákvarðanatökur

• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi skólans, m.a. ráðningum, starfsþróun og 

vinnutilhögun

• Stuðlar að framförum, árangri, velferð og vellíðan nemenda og starfsfólks

• Þróar og fylgir eftir framsækinni sýn, stefnu og skólamenningu í samstarfi við 

starfsfólk, nemendur og foreldra 

• Samstarf við aðila skólasamfélagsins í Grindavík

Helstu verkefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá 

og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í stöðu skólastjóra 

grunnskóla, ásamt afriti af prófskírteinum. Nánari upplýsingar um starfið má finna á www.intellecta.is.

• Leyfisbréf sem kennari, auk kennslu- og stjórnunarreynslu í grunnskóla

• Viðbótarmenntun í stjórnun eða reynsla sem veitir sérhæfða hæfni, sbr. 2. 

mgr. 5. gr. laga nr. 95/2019

• Leiðtogahæfni og reynsla af faglegri forystu á sviði skólamála í grunnskóla

• Þekking og reynsla á stjórnsýslu, fjármálastjórn og starfsmannamálum

• Góð þekking á notkun upplýsingatækni í kennslu

• Lipurð í samstarfi og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir skipulagshæfileikar

• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

Verkefnastjóri  
byggingaframkvæmda

Arctic Fish framleiðir hágæða lax í 

seiðeldisstöð í Tálknafirði og sjókvíum 

á Vestfjörðum. Markmiðið er að halda 

áfram að fjárfesta og byggja upp 

sjálfbæran og arðbæran rekstur, þar 

sem eldið er í sátt við samfélagið og 

umhverfið. 

Arctic Fish telur að lykillinn að velgengni 

fyrirtækisins muni byggja á öflugu 

starfsfólki sem leggur metnað sinn í að 

bjóða besta mögulega lax frá Íslandi. 

Arctic Fish samanstendur af Arctic Fish, 

Arctic Sea Farm, Arctic Smolt og Arctic 

Odda. Arctic Fish sér um eftirlit og 

stjórnun fyrirtækjanna. Höfuðstöðvar 

fyrirtækisins eru á Ísafirði.

Nánari upplýsingar má finna á  

www.arcticfish.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Arctic Fish óskar eftir að ráða öflugan aðila í stöðu verkefnastjóra framkvæmda. Meðal verkefna sem 
framundan eru er stækkun seiðaeldisstöðvarinnar í Norðurbotni, Tálknafirði, sem hefst vorið 2021.  
Um er að ræða 5.000 m² byggingu með 8.000 m³ af kerjum. Starfsstöð getur verið á Tálknafirði eða á 
Ísafirði. 

Verkefnastjóri hefur yfirumsjón með framkvæmdum, áætlanagerð og skipulagningu stækkunarverk-
efnisins ásamt öðrum framkvæmdaverkefnum næstu árin. Viðkomandi mun leiða saman ýmsa aðila til 
að ná fram skilvirkri hönnun sem tryggir árangursríka framleiðslu á hágæða seiðum. Verkefnastjóri heyrir 
undir forstjóra Arctic Fish. 

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225, Stein Ove Tveiten, CEO, í síma  

843 900 eða Daníel Jakobsson í síma 820 6827.

• Yfirstjórn á byggingarstað 

• Skipulagning, áætlanagerð og kostnaðareftirlit 

• Samhæfing og samstarf við ráðgjafa og aðra stjórnendur 

• Eftirfylgni með tíma- og kostnaðaráætlunum og með 

undirverktökum 

• Samhæfing og upplýsingamiðlun við undirverktaka  

og birgja 

• Stuðla að þátttöku og samkennd hjá starfsfólki 

seiðaeldisstöðvarinnar í verkefninu 

• Samskipti við yfirvöld og hönnuði vegna leyfismála 

Helstu verkefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er 

grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Arctic Fish býður spennandi tækifæri og góðar aðstæður. Launakjör eru samkeppnishæf og vilji 

er til að skipuleggja starfið þannig að það henti viðkomandi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. 

• Menntun og reynsla innan bygginga og framkvæmda 

• Góð reynsla af stjórnun stærri framkvæmdaverkefna

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

• Áhugi, áreiðanleiki og skipulagshæfileikar

• Reynsla og þekking á RAS kerfum er kostur

• Góð hæfni í ensku í ræðu og riti

Mest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Arna Rut Kristinsdóttir, arnarut@frettabladid.is 550 5621

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



Aðalbókari
Félagsbústaðir er öflugt og traust 

þjónustufyrirtæki á leigumarkaði með 

um 3.000 íbúðir til útleigu í Reykjavík. 

Á skrifstofu félagsins starfa að jafnaði 

25 manns í anda gilda um samvinnu, 

virðingu og góða þjónustu.

Félagsbústaðir er sjálfstætt hlutafélag 

í eigu Reykjavíkurborgar og eru í hópi 

framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi.

Nánari upplýsingar um Félagsbústaði 

má finna á www.felagsbustadir.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Félagsbústaðir óska eftir að ráða metnaðarfullan og drífandi einstakling til að gegna ábyrgðarmiklu 
starfi á fjármálasviði fyrirtækisins. Aðalbókari ber m.a. ábyrgð á færslu fjárhagsbókhalds og reglulegri 
uppgjörsvinnu og stýrir teymi bókara. Um fullt starf er að ræða og heyrir aðalbókari undir sviðsstjóra 
fjármálasviðs.

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir 

(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

• Ábyrgð og umsjón með færslu fjárhagsbókhalds

• Ábyrgð á reglulegri uppgjörsvinnu Félagsbústaða

• Ábyrgð á afstemmingum á reikningum birgja, eigna 

og skulda

• Ábyrgð á skilum virðisaukaskatts og kröfum um 

endurgreiðslu

• Ábyrgð á gæðamálum bókhalds

• Umsjón með samþykktarferli reikninga

• Skýrslugjöf til innri og ytri aðila

• Kostnaðargreiningar og innra eftirlit

• Þátttaka í þróun bókhalds- og upplýsingakerfa

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein 

fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, 

eru hvattir til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

• Meistaranám í reikningsskilum og endurskoðun eða 

sambærilegt nám

• Reynsla af bókhalds- og uppgjörsvinnu

• Reynsla af stjórnunarstörfum eða stjórnun teyma er  

kostur

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

• Hæfni og færni í notkun bókhalds- og upplýsingakerfa 

• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð

• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun

• Mjög góð tölvukunnátta

Sviðsstjóri byggingasviðs
Ríkiseignir hafa umsjón með 

fasteignum, jörðum og auðlindum 

í eigu ríkisins í umboði fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins.  

Hlutverk Ríkiseigna er að tryggja örugga 

og hagkvæma umsýslu þessara eigna. 

Umsýsla fasteigna felst í útleigu húsnæðis 

til stofnana ríkisins, viðhaldi fasteigna og 

daglegum rekstri þeirra. 

Byggingasvið Ríkiseigna hefur umsjón 

með um 500 þúsund fermetrum 

húsnæðis í um 300 fasteignum 

víðsvegar um landið. Hlutverk sviðsins 

er að meta ástand fasteigna með tilliti til 

viðhaldsþarfa, nauðsynlegra endurbóta 

og aðlögun að breyttri starfsemi. Það 

fer síðan eftir stærð verkefna hvort þau 

eru boðin út í opnum útboðum eða sem 

örútboð innan rammasamnings.

Nánari upplýsingar um Ríkiseignir má 

finna á www.rikiseignir.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Ríkiseignir óska eftir að ráða drífandi og framsýnan leiðtoga í starf sviðsstjóra byggingasviðs. Á sviðinu  
starfa tólf starfsmenn en hlutverk þess er að meta ástand fasteigna með tilliti til viðhaldsþarfa, nauðsynlegra 
endurbóta og aðlögun að breyttri starfsemi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á stjórnun og daglegum rekstri sviðsins 
ásamt framþróun verkefna. Sviðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra og er hluti af stjórnendateymi 
stofnunarinnar. 

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)  

í síma 511 1225.

• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri og 

mannauðsmálum sviðsins

• Yfirumsjón með viðhalds-, breytinga- og 

endurbótaverkefnum

• Yfirumsjón með gerð fjárhags- og framkvæmdaáætlana

• Yfirsýn yfir verkefnastöðu og eftirfylgni með markmiðum

• Tryggja samræmt verklag sviðsins

• Leiðandi í umbótum, stefnumótun og markmiðasetningu

• Ábyrgð á innkaupum og að þau séu samkvæmt settum 

lögum og reglum 

• Stendur skil á rekstrarniðurstöðum og uppgjöri sviðsins

Helstu verkefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er 

grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi 

stéttarfélags. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. 

• Háskólapróf í verk-, tækni-, byggingafræði eða 

sambærileg menntun. Framhaldsmenntun er kostur

• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi færni í mannlegum 

samskiptum

• Reynsla af mannauðsmálum og geta til að byggja upp 

öflugt teymi

• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda

• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð

• Reynsla af straumlínustjórnun er kostur

• Góð þekking á öryggis-, heilsu- og umhverfismálum

• Góð þekking á lögum og reglum er varða byggingarmál

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur

• Góð tölvukunnátta, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti



Deildarstjóri stjórnstöðvar
RARIK ohf. er opinbert hlutafélag í eigu 

ríkisins með meginstarfsemi í dreifingu 

raforku auk þess að reka fimm 

hitaveitur. 

Starfsfólk RARIK eru um 200 og 

starfsstöðvar 20.

RARIK hefur á undanförnum áratugum 

unnið jafnt og þétt að uppbyggingu 

rafdreifikerfisins og er nú svo komið að 

um 70% þess er jarðstrengir. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má 

finna á heimasíðu þess www.rarik.is

Menntunar- og hæfniskröfur:

RARIK ohf. óskar eftir að ráða deildarstjóra stjórnstöðvar. Stjórnstöð er ný deild sem ber ábyrgð á vöktun 
dreifikerfis og hitaveitu og sinnir verkefnum sem tengjast því. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir 

(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

• Þátttaka í uppbyggingu og mótun stefnu og 

starfsemi stjórnstöðvar

• Ábyrgð á vöktun og kerfisstjórnun dreifikerfis og 

vöktun hitaveitna

• Samræming aðgerða stjórnstöðvar og rekstrarsvæða

• Stjórnunarleg ábyrgð á starfsmönnum deildarinnar 

og góðu starfsumhverfi

• Ábyrgð á uppsetningu og framkvæmd vaktaplans

• Ábyrgð á áætlanagerð, kostnaðareftirliti og 

frávikagreiningu

• Þátttaka í vöktum

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 

ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda í starfið. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

• Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði, 

-tæknifræði eða sambærileg menntun

• Reynsla af rekstri raforkukerfis/stjórnstöðvar er 

æskileg

• Reynsla af stjórnun er æskileg

• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

• Góðir skipulagshæfileikar og drifkraftur

• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Sviðsstjóri skipulags- og 
umhverfissviðs

Hjá Seltjarnarnesbæ starfa rúmlega 300 

manns. Í skipuriti Seltjarnarnesbæjar er 

stjórnsýslu og rekstri skipt upp í fjögur 

svið. Á hverju sviði er einn sviðsstjóri sem 

ber ábyrgð gagnvart bæjarstjóra á öllum 

málaflokkum sem undir sviðið heyra.

Skipulags- og umhverfissvið hefur 

umsjón með öllum nýframkvæmdum á 

vegum bæjarins og allri starfsemi, sem 

tengist bygginga- og umhverfismálum 

bæjarins svo sem byggingareftirliti, 

brunavörnum, eftirliti með eigum 

bæjarins, gatna- og fráveitukerfum, 

umhverfismálum, garðyrkju og opnum 

svæðum. Seltjarnarnesbær rekur sína 

eigin hitaveitu með fjórum virkum 

borholum.

Nánari upplýsingar um Seltjarnarnesbæ 

má finna á www.seltjarnarnes.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs hjá Seltjarnarnesbæ. Leitað er að 
öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sviðsstjóra sem ber m.a. ábyrgð á skipulagsgerð í bænum 
í samræmi við lög nr. 123/2010 og reglugerðir og á framkvæmd opinbers byggingareftirlits í samræmi 
við gildandi lög nr. 160/2010 og reglugerðir. Um fullt starf er að ræða í stjórnsýslu bæjarins og heyrir 
sviðsstjóri beint undir bæjarstjóra.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)  

í síma 511 1225.

• Yfirumsjón með skipulagsgerð, veitingu byggingarleyfa 

og eftirliti framkvæmda

• Samskipti við hönnuði, verktaka og íbúa vegna 

skipulags- og byggingarleyfa

• Ábyrgð og umsjón með útgáfu byggingarleyfa, vottorða 

og skráningu mannvirkja

• Yfirferð og samþykkt aðaluppdrátta, verkfræði- og 

séruppdrátta

• Ábyrgð á starfsemi þjónustumiðstöðvar, smábátahafnar, 

eignasjóðs, brunavarna, fráveitu, hitaveitu, vatnsveitu, 

umhverfismála, umferðar- og samgöngumála, 

framkvæmda- og viðhaldsmála bæjarins

• Umsjón með náttúruverndarmálum ásamt umhverfis- 

og hreinlætismálum

• Gerð starfs-, rekstrar-, og framkvæmdaáætlana

• Sviðsstjóri situr fundi skipulags- og umferðarnefndar og 

umhverfisnefndar bæjarins

Helstu verkefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er 

grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja 

um. Um launakjör fer eftir ákvörðun bæjarráðs um stjórnendakjör Seltjarnarnesbæjar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

• Menntun sem nýtist í starfi 

• Réttindi skipulags- og byggingarfulltrúa

• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og 

fjárhagsáætlanagerð

• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í 

mannlegum samskiptum

• Þekking á sviði framkvæmda er nauðsynleg

• Æskilegt er að umsækjandi uppfylli skilyrði 8. og 25.gr. 

mannvirkjalaga og 7. gr. skipulagslaga

• Góð þekking á lögum og reglugerðum tengdum 

bygginga- og skipulagsmálum er æskileg

• Þekking/reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg

• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni



Helstu verkefni:
–  Dagleg stýring starfsmanna og undirverktaka
–  Innri úttektir á gæðum vinnu starfsmanna og undirverktaka
–  Efnisinnkaup
–  Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
–  Umsjón með verk- og kostnaðaráætlunum  

í samráði við verkefnastjóra

JÁVERK er 28 ára öflugt, áreiðanlegt og metnaðarfullt verktaka-
fyrirtæki. Starfsmenn eru um 120 í dag og verkefnastaða fyrir tækisins 
er traust næstu árin. JÁVERK leggur áherslu á umhverfis-, öryggis- og 
gæðamál ásamt samstarfshæfni. JÁVERK er eina verk takafyrirtækið 
í flokki stórra fyrirtækja sem hefur fengið viður kenningu Creditinfo 
sem Framúrskarandi fyrirtæki á hverju ári frá 2014. Gæðakerfi fyrir-
tækisins var vottað skv. ISO 9001 staðlinum árið 2019.

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og 
starfsumhverfi séu með því besta sem þekkist. Starfsandi er frábær 
og dugmikið starfsmannafélag stendur fyrir margskonar skemmtunum 
og ferðalögum. Starfsmannavelta er mjög lítil. JÁVERK leggur áherslu 
á að ráða kraftmikið og metnaðarfullt fólk sem sýnir frumkvæði og 
sjálfstæði í starfi. 

JÁVERK
Gagnheiði 28
800 Selfoss
Sími 480 1700
javerk@javerk.is
www.javerk.is

Verkstjóri/Byggingastjóri

Hæfniskröfur:
–  Sveinspróf í iðngrein er skilyrði
–  Meistararéttindi og byggingastjóraréttindi eru kostur
–  Reynsla af stjórn byggingarverkefna
–  Sjálfstæði í vinnubrögðum
–  Frumkvæði, áræðni og metnaður
–  Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegna vaxandi verkefna og traustrar verkefnastöðu næstu árin óskum við eftir að ráða reyndan verkstjóra 
til starfa við daglega stjórn á verkstað í framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á póstfangið gylfi@javerk.is fyrir 20. maí. 
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Hjá Veðurstofu Íslands starfar öflugur hópur fólks sem hefur það hlutverk að stuðla að bættu 
öryggi almennings, eigna og innviða gagnvart öflum náttúrunnar. Því hlutverki sinnir starfsfólk 
Veðurstofunnar með vöktun lofts, láðs og lagar, byggðri á öflun og greiningu gagna, rannsókn-

nýtingu náttúrunnar og samfélagslega hagkvæmni.

Nánari upplýsingar um Veðurstofu Íslands má finna á vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking áreiðanleiki, framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnun-
inni taka mið af þessum gildum.

VILTU BYGGJA BRÚ MILLI VÍSINDA OG SAMFÉLAGS?

Veðurstofa Íslands leitar að öflugum einstaklingi í starf yfirmanns nýrrar skrifstofu loftslagsþjónustu
og aðlögunar. Verkefni skrifstofunnar henta þeim sem búa yfir getu til að leiða fólk til samvinnu 
og árangurs í að takast á við áskoranir tengdar aðlögun að loftslagsbreytingum.

Skrifstofa loftslagsþjónustu og aðlögunar er nýr og mikilvægur vettvangur sem mun 
þjónusta brýn verkefni á sviði aðlögunar vegna áhrifa loftslagsbreytinga á Íslandi.

Veðurstofa Íslands veitir skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlögunar forstöðu og 
verður skrifstofan staðsett á Veðurstofunni og heyrir nýr yfirmaður beint undir 
forstjóra. Skrifstofan er sameiginlegur vettvangur fyrir vísindasamfélagið, 
fagstofnanir og hagaðila hvað varðar aðlögun og mun m.a. leggja til sviðsmyndir 
af loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra, auk þess að miðla niðurstöðum vöktunar 
á afleiðingum þeirra. Skrifstofan mun einnig sinna samstarfi á þessu sviði við 
alþjóðastofnanir og sinna miðlun upplýsinga um áhrif loftslagsbreytinga til 
hagsmunaaðila og almennings. 

LYKILHLUTVERK – STÓRAR ÁSKORANIR

-Loftslagsbreytingar eru náttúruvá og þeim fylgja margháttaðar áskoranir. Ljóst er að um

langt skeið verður þörf á vöktun á umfangi loftslagsbreytinga og víðtækri aðlögun að áhrifum 

þeirra. Yfirmaður skrifstofunnar mun gegna lykilhlutverki í spennandi uppbyggingarstarfi með 

miklum áskorunum sem kalla á nýjar úrlausnir og mikla samvinnu ólíkra hagsmunaaðila. 

Nánari upplýsingar um starfið og hina nýju skrifstofu er að finna á hagvangur.is.

Nánari upplýsingar um starfið veita Inga Steinunn Arnardóttir, (inga@hagvangur.is

og Stefanía H. Ásmundsdóttir, (stefania@hagvangur.is)

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 

stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk.



Leitum að 
drífandi fólki

Umsóknarfrestur er til og með 24.maí nk. Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum siminn.is/storf. 
Fyrirspurnum skal beint á netfangið mannaudur@siminn.is.
Í anda jafnréttisstefnu Símans hvetjum við alla til að sækja um; óháð kyni. 

Við leitum að sérfræðingi til að bera ábyrgð á rekstri og högun 
upplýsingakerfa tengt auðkenningum í interneti og kerfa til 
stýringar á endabúnaði og gagnasöfnun. Undir starfssviðið fellur 
einnig utanumhald og umsýsla með skýjaþjónstu sem VAS og 
sjónvarpskerfi nýta sér.

Helstu verkþættir
• Rekstur og eftirlit með auðkenningum í interneti
• Rekstur og eftirlit ACS og Home Analytics kerfa Símans
• Utanumhald og umsýsla með skýjaþjónustu
• Önnur verkefni tengd breytingum í rekstrarumhverfi

Reynsla og þekking
• Háskólamenntun á tæknisviði eða sambærilegu er æskileg
• Reynsla af rekstri upplýsingakerfa er æskileg
• Þekking á: AWS, Python, Linux, Gagnagrunnum,
 Netkerfum og Automation, t.d. Puppet, Ansible

Persónulegir eiginleikar
• Jákvætt hugarfar, frumkvæði og drifkraftur
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna í teymi

Reynsla og þekking 
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærilegu er æskileg
• Að minnsta kosti 2 ára reynsla í sambærilegu umhverfi er æskileg
• Þekking á:  React Native, React, Redux, Typescript og
 Native kóðun fyrir iOS og Android

Persónulegir eiginleikar 
• Jákvætt hugarfar, frumkvæði og drifkraftur
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna í teymi

Við leitum að einstaklingi til að taka þátt í þróun og tæknilegum rekstri 
á Sjónvarpi Símans. Viðkomandi mun bera ábyrgð á útliti, þróun 
smáforrita og annarra viðmóta fyrir sjónvarpið í samstarfi við aðra 
sérfræðinga sjónvarpskerfa. 

Helstu verkþættir
• Þróun og rekstur smáforrita fyrir sjónvarp
• Viðmótshönnun
• Utanumhald og umsýsla með þróunar- og 
 prófunarumhverfi smáforrita

Við leitum að öflugum bakendaforritara til að ganga til liðs við 
Símann Pay og taka þar þátt í  krefjandi en jafnframt spennandi 
verkefnum við hönnun og þróun á fjártæknilausnum. 

Helstu verkþættir
• Hönnun og ákvörðun á tæknilegri útfærslu á Síminn Pay
• Þróun og rekstur á kerfinu
• Samþætting við önnur kerfi í lausnamengi kerfisins

Reynsla og þekking
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða sambærilegu er skilyrði
• Mikil þekking og reynsla af C#, ASP.NET Core og MSSQL er æskileg
• Reynsla af skýjalausnum Azure og AWS er kostur

Persónulegir eiginleikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Lausnamiðuð hugsun
• Færni í samskiptum og gott viðmót 
• Jákvæðni og drifkraftur

Sérfræðingur í rekstri og högun upplýsingakerfa

Forritari - Sjónvarp Símans

Forritari - Síminn Pay 
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Leikskólastjóri Hlíð
Ungbarnaleikskóli

• Leyfisbréf kennara og kennslureynsla skilyrði
• Viðbótarmenntun í stjórnun og/eða á sviði                                   
    uppeldis- og menntunarfræða
• Þekking á stjórnsýslu, fjármálastjórnun og 
    stefnumótunarvinnu
• Reynsla á sviði stjórnunar í mennta- og
    menningarstofnunum
• Þekking á sviði upplýsingatækni
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir skipulagshæfileikar
• Lipurð og færni í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu 
    og riti
• Almenn tungumálakunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2021. 
Sækja skal um starfið á ráðningarvef Mosfellsbæjar, www.mos.is/storf.  Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem greinir 
frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar veitir Linda Udengård framkvæmdastjóri 
fræðslu- og frístundasviðs í síma 525-6700 eða á linda@mos.is. Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Mosfellsbær er í fararbroddi í nýbreytni í skólastarfi. 
Leikskólinn Hlíð er ungbarnaleikskóli þar sem meðal annars 
er lögð áhersla á tilfinningalegt öryggi, umhyggju og nám í 
gegnum leik. Skólinn starfar í anda skóla fjölbreytileikans. 

Skólastjóri leikskólans Hlíð ber ábyrgð á starfsemi skólans og 
er í fararbroddi í skólaþróun. Hann gegnir lykilhlutverki í leiða 
skapandi leikskólastarf og samstarf við skóla og foreldra. 
Skólastjóri ber ábyrgð á að starfið sé í samræmi við lög, 
reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla og stefnumörkun 
Mosfellsbæjar. 

Mosfellsbær leitar eftir metnaðarfullum einstaklingi sem hefur 
víðtæka þekkingu á skólastarfi, býr yfir áræðni og leiðtogafærni 
til að byggja upp öflugt skólasamfélag inn í framtíðina.

Menntunar- og hæfniskröfur:

LÖGGILTUR ENDURSKOÐANDI
Gæðaendurskoðun slf leitar að  

löggiltum endurskoðanda

Vegna aukinna umsvifa félagsins leitar Gæðaendur-
skoðun slf að metnaðarfullum löggiltum endurskoðanda 
til starfa hjá félaginu.

Starfs- og ábyrgðarsvið
- Ábyrgð á endurskoðunarverkefnum
- Ársreikningagerð og skattframtöl fyrirtækja
- Skattaráðgjöf til viðskiptavina
- Greiningar á viðskiptatækifærum með viðskipavinum
- Fjármálalegar endurskipulagningar

Hæfniskröfur:
- Löggilding í endurskoðun
- Þjónustulund
- Hæfni til að leiða verkefni með öðrum starfsmönnum
- Hæfni til að halda utan um viðskiptavinatengsl

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Bachmann.
Umsóknarfrestur er til 24. maí 2021.
Umsóknir sendist á gunnar@endurskodandi.is.

intellecta.is

RÁÐNINGAR



ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

Kynntu þér málið nánar 
á www.vso.is 

Við leitum að fólki til að vinna með okkur að 
�ölbreyttum og spennandi verkefnum

Verkfræðingar eða tæknifræðingar á sviði byggðatækni við hönnunarstörf, 
framkvæmdaeftirlit og verkefnastjórnun
Verkefnastjórnun, framkvæmdaeftirlit, hönnun, áætlanagerð og önnur ráðg jöf við lagningu vega, 
gatna, stíga og veitukerfa. Athugið að um fleiri en eitt starf er að ræða. 

Jarðverkfræðingur 
Hönnun, eftirlit og almenn ráðg jöf við jarðtækni, grundun mannvirkja, bergtækni og jarðfræði. 

Verkfræðingur eða tæknifræðingur við hönnun lagna- og loftræsikerfa
Hönnun lagna- og loftræsikerfa ásamt ráðg jöf, áætlanagerð og þátttöku í framkvæmdaeftirliti.

Rafmagnsverkfræðingur eða rafmagnstæknifræðingur við hönnun ra�erfa
Hönnun ra erfa ásamt ráðg jöf, áætlanagerð og þátttöku í framkvæmdaeftirliti. 

Verkfræðingar og tæknifræðingar til starfa í Noregi - burðarvirki og jarðtækni
Störfin felast annars vegar í vinnu við hönnun, áætlanagerð og aðra ráðg jöf á sviði burðarvirkja og 
hins vegar við jarðtækni, grundun mannvirkja, bergtækni og jarðfræði.  Athugið að um er að ræða 
fleiri en eitt starf og að umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir til að búa og starfa í Noregi. 

GRÆNA LEIÐIN - Vistvænar og hagkvæmar lausnir fyrir �ölbreytt verkefni



valka.is

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Samskipti við viðskiptavini tengt þjónustuferðum, reikningamálum  

og úrlausn vandamála
• Dagleg stjórnun tæknimanna og stuðningur við þá
• Vinna/rýna tímaáætlanir á stærri verkefnum.
• Efla stafrænar þjónustulausnir og þjónustuleiðir
• Undirbúningur uppsetninga- og þjónustuferða
• Vinna að þjálfun starfsmanna og vinnslu leiðbeininga og námsefnis
• Stuðningur við umsjónarmann þjónustuborðs
• Regluleg upplýsingagjöf til sviðsstjóra
• Vinna samkvæmt fjárhagslegum markmiðum sviðsins á hverjum tíma

MENNTUN, REYNSLA OG HÆFNI
• Farsæl reynsla af stjórnun hátækniþjónustu
• Háskólanám sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða sambærilegt
• Metnaður, frumkvæði og mikil skipulagshæfni
• Talnagleggni og mjög góð greiningarhæfni
• Þekking og innsýn í hátæknivædda fiskvinnslu kostur
• Jákvætt viðmót og góð samskiptafærni
• Góður liðsmaður og færni í teymisvinnu
• Færni í að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Upplýsingar veita:
Sigríður Olgeirsdóttir sviðsstjóri Þjónustusviðs
Leifur Geir Hafsteinsson, sviðsstjóri Mannauðs- og umbótasviðs

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí.
Við hvetjum hæft fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið á 
 atvinnuvef Völku www.valka.is/jobs

Valka leitar að öflugum stjórnanda sem hefur metnað fyrir því að byggja upp þjónustu á heimsmælikvarða og vinnustað í allra fremstu röð. Þjónustustjóri ber ábyrgð 
á að skipuleggja og manna þjónustuheimsóknir, þjónustuvaktir, uppsetningarferðir og tryggja snarpa og áreiðanlega daglega þjónustu innanlands sem erlendis. 
Hann vinnur náið með öðrum sérfræðingum þjónustusviðs og sviðsstjóra þjónustu að því að byggja upp framúrskarandi  alþjóðaþjónustu ásamt því að innleiða og 
framfylgja þjónustustefnu Völku. 

ÞJÓNUSTUSTJÓRI Í ALÞJÓÐLEGU  
HÁTÆKNIFYRIRTÆKI 

UM VÖLKU
Valka er alþjóðlegt og ört vaxandi hátæknifyrirtæki 
sem þróar, hannar og framleiðir vél- og hugbúnað á 
heimsmælikvarða fyrir sjálfvirka fiskvinnslu út um 
allan heim. Hjá Völku gegnir hugvit, þekking og 
kunnátta starfsmanna lykilhlutverki og rík áhersla 
er lögð á að byggja upp framsækinn og samheldinn 
vinnustað þar sem fólki líður vel.

VIÐSKIPTAÞRÓUN Á LYFJASVIÐI

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með 
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og 
þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi. 

Sótt er um starfið á ráðningarvef Icepharma: www.icepharma.is / Um Icepharma / Atvinna 

ICEPHARMA LEITAR AÐ ÖFLUGUM VIÐSKIPTAÞRÓUNARSTJÓRA 
Um er að ræða nýja stöðu á Lyfjasviði Icepharma  sem mun heyra beint undir framkvæmdastjóra sviðsins. Viðskiptaþróunarstjóri vinnur náið 
með framkvæmdastjóra og er stuðningur við starfsmenn sviðsins.  Starfið felur meðal annars í sér markaðsgreiningar, greiningu viðskiptatækifæra 
og eftirfylgni með þeim. Jafnframt felst starfið í áætlanagerð og sölugreiningum, gerð kynninga, tilboðsgerð og umsjón með umbótaverkefnum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lilja Dögg Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Lyfjasviðs, lilja.dogg@icepharma.is. Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2021.
Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt kynningarbréfi sem lýsir hæfni umsækjanda til að gegna starfinu. Við hvetjum hæfileikaríkt fólk til að sækja um, óháð 
kyni. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.

HÆFNIKRÖFUR
•  Yfirgripsmikil þekking og reynsla af starfi á lyfjamarkaði
•  Reynsla af alþjóðlegu viðskiptaumhverfi er kostur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Mjög góð samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Hæfni til að leiða verkefni og metnaður til að ná markmiðum

•  Reynsla af tilboðs- og samningagerð er kostur
•  Geta til að sjá langtímaávinning og heildarmynd
•  Framúrskarandi greiningarhæfni og tölulæsi
•  Mjög góð excel kunnátta
•  Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku, er skilyrði
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Leitað er að öflugum leiðtoga til að stjórna 
fjármálasviði félagsins sem verður einn af 
lykilstjórnendum í framtíðaruppbyggingu 
Ósa og dótturfélaga. Starfið er umfangs
mikið og krefjandi stjórnunarstarf en fram  
kvæmdastjóri fjármálasviðs ber meðal annars 
ábyrgð á daglegum rekstri sviðsins, grein
ingum, áætlanagerð, sjóðastýringu og innra 
eftirliti. Framkvæmdastjóri sér um samskipti 
við fjármála stofnanir, viðskiptabanka og 
endur skoð endur. Framkvæmdastjóri heyrir 
beint undir forstjóra og situr í fram kvæmda
stjórn Ósa.

Ósar hf. eru nýstofnað félag á 
sviði lýðheilsu og heilbrigðis 
með það hlutverk að veita 
vandaða og fag lega stoð
þjónustu fyrir dóttur félögin, 
Icepharma hf., Parlogis ehf.  
og LYFIS ehf. 

Dótturfélög Ósa hf. eru og hafa 
verið í fararbroddi á íslenskum 
neytenda og heilbrigðis markaði 
frá 1919.

Við hvetjum hæfileikaríkt fólk til að 
sækja um, óháð kyni.

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, 
sverrir@hagvangur.is.

Lyngháls 13
110 Reykjavík

540 8000
osar.is

Framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs 
Ósa hf.

Hæfnikröfur

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Haldbær reynsla af sambærilegu starfi
Reynsla af stjórnunarstörfum og 
mannaforráðum
Mikil leiðtogahæfni
Þekking á upplýsingatækni og 
stafrænum lausnum er góður kostur
Miklir greiningarhæfileikar
Framúrskarandi samskiptafærni  
og þjónustulund
Gott vald á íslensku og ensku  
í ræðu og riti



Tónlistarskóli Eyjafjarðar  
auglýsir eftir tónlistarkennurum  

í eftirfarandi stöður:
Tónlistar-/tónmenntakennari í 75-100% starfshlutfall.
Tónlistarskóli Eyjafjarðar leitar að tónlistar-/tónmennta- 
kennara til að kenna og móta fjölbreytta tónlistarkennslu  
við skólann.   

Sinna þarf fjölþættri kennslu, m.a. forskóla-/tónmennta- 
kennslu í samvinnu við leik- og grunnskóla á starfssvæðinu 
sem er Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Svalbarðsstranda- 
hreppur og Grýtubakkahreppur. Fyrir hæfan og metnaðar-
fullan aðila eru möguleikar á að þróa og móta starfið en 
unnið hefur verið með ýmsa þætti eins og marimbukennslu, 
kórstarf, samsöng, rythmískt samspil o.fl. Hljóðfærakennsla 
getur verið hluti af starfinu ef umsækjandi óskar.

Píanókennari í 100% starfshlutfall. 
Leitað er eftir kennara sem sýnir frumkvæði, mætir nem- 
endum á áhugasviði þeirra og nýtir sér fjölbreytta  
kennsluhætti. Kennsla fer fram í öllum útibúum skólans.

Tónlistarkennari í 75-100% starfshlutfall. 
Leitað er eftir kennara með breiðan bakgrunn sem gæti  
kennt fjölbreytta hljóðfærakennslu byrjenda, hópkennslu  
og fræðigreinar. Yfirmenn eru skólastjóri og aðstoðar- 
skólastjóri tónlistarskólans en í nánum samskiptum við  
aðra stjórnendur leik- og grunnskóla.

Umsækjandi hafi menntun og reynslu sem nýtist í starfi. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum tónlistarkennara við 
Samband íslenskra sveitarfélaga. Umsækjandi þarf að hafa 
bíl til umráða, akstur greiddur samkvæmt samningi.
Góð samskiptahæfni er lykilatriði.

Höfuðstöðvar skólans eru á Hrafnagili innan við 10 mínútna 
akstur frá Akureyri.  
Umsóknarfrestur er til 25. maí. 
Upplýsingar um starfið veitir Guðlaugur Viktorsson,  
skólastjóri. Fyrispurnir og umsóknir berist á netfangið  
te@krummi.is
Skólastjóri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Viltu vera
Við hönnum gagnaver, dreifistöðvar, 
jarðkerfi, eldingavarnir, varaaflskerfi 
og raforkukerfi og raflagnir fyrir allar 
stærðir bygginga. 

Við gerum fjölbreyttar kerfisgreiningar, 
bilanagreiningar og framkvæmum 
mælingar á jarðskautum, rafsegulsviði 
og gæðum raforku. Einnig sinnum 
við verkefnastjórnun og verkeftirliti í 
raforku og byggingarverkefnum.

Við leitum að flottu fólki í flotta 
rafmagnsteymið okkar.

Við leitum bæði að 
raflagnahönnuðum í 
mannvirkjaverkefni okkar og 
raforkusérfræðingum í verkefni 
okkar í iðnaði og orku.

Við viljum heyra frá þér ef þú ert:

• Lipur í samskiptum

• Lausnamiðuð/aður með næmt 
auga fyrir smáatriðum

• Vinnur sjálfstætt en elskar að 
vinna í hóp

• Með reynslu og menntun sem 
nýtist í starfi

Smelltu ferilskrá og 
kynningarbréfi til okkar merktu 
„Raforkusérfræðingur“ eða 
„Raflagnahönnuður“ eftir því sem 
þú sækist eftir.  Annars getur þú 
líka heyrt í Erlen Björk og fengið 
nánari upplýsingar á erlen@lota.
is eða í síma 779-1040.

Allar umsóknir og fyrirspurnir 
verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. Við hvetjum konur 
jafnt sem karla til að sækja um 
starfið.  
Umsóknarfrestur til 20 maí. 

með?

Sölu- og markaðsstjóri á Íslandi
Starfið felur í sér stjórnun og ábyrgð á sölu- og markaðsstarfsemi fyrirtækisins á Íslandi auk 
uppbyggingu vörumerkisins innanlands í samræmi við stefnu Florealis.

Starfssvið
 - Stefnumótun og skipulagning sölu- og 

markaðsstarfsins í samstarfi við aðra stjórnendur
 - Framkvæmd og ábyrgð á markmiðum og 

áætlunum deildarinnar
 - Dagleg stjórnun og uppbygging sölustarfs
 - Tengslamyndun og samskipti við hagsmunaaðila 
 - Kynningar og viðburðir
 - Uppbygging vörumerkisins og samskipti við 

fjölmiðla

Hæfniskröfur
 - Reynsla af sölu- og markaðsstarfi  á sviði 

heilsuvara og/eða lyfja
 - Haldbær þekking og færni í viðskiptum og stjórnun
 - Menntun sem tengist starfi, t.d. í 

heilbrigðisgreinum
 - Brennandi áhugi á jákvæðri heilsu og bættum 

lífsgæðum
 - Framúrskarandi samskipahæfileikar  

og þjónustulund
 - Góð íslensku og enskukunnátta, ásamt hæfni  

til að tjá sig í ræðu og riti
 - Jákvætt viðhorf, frumkvæði og sköpunarkraftur

www.florealis.is

Florealis er vaxandi og framsækið íslenskt lyfjafyrirtæki með mikla sérstöðu á lyfjamarkaðinum. Fyrirtækið sérhæfir sig í 
viðurkenndum jurtalyfjum og lækningavörum við algengum vægum sjúkdómum og er fyrsta fyrirtækið til þess að markaðssetja 
jurtalyf á Íslandi og jafnframt eina íslenska fyrirtækið sem hefur markaðsleyfi fyrir jurtalyf utan Íslands. Florealis er með  starfsemi á 
Íslandi og í Svíþjóð og stefnir að því að verða leiðandi á norrænum lyfjamarkaði. Markmið fyrirtækisins er að bæta heilsu og vellíðan 
fólks með því að bjóða jurtalyf og lækningavörur af bestu mögulegu gæðum.

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2021. Hægt er að sækja um í gegnum alfred.is. 
Nánari upplýsingar gefur Kolbrún Hrafnkelsdóttir (kolbrun@florealis.com).

10 ATVINNUBLAÐIÐ 8. maí 2021 LAUGARDAGUR



VIÐ LEITUM AÐ  
GÓÐU FÓLKI 

Kubbur óskar eftir  
meiraprófsbílstjórum og  
verkafólki til starfa við  
sorphirðu í Hafnarfirði.

Umsóknir sendist á kubbur@kubbur.is 
Nánari upplýsingar í síma 456-4166

Kubbur ehf. er endurvinnslufyrirtæki með 
starfssemi á Ísafirði, í Vestmannaeyjum, 
Hafnarfirði, Bolungarvík og Ölfusi.

GILDI VISTOR ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI

ÞÝÐANDI
Vistor leitar að starfsmanni í stöðu þýðanda í skráningardeild fyrirtækisins. 
Skráningardeildin er stærsta deildin í Vistor með rúmlega 20 starfsmenn. Þýðandinn 
tilheyrir þriggja manna þýðendateymi og vinnur í nánu samstarfi við aðra sérfræðinga 
skráningardeildar.

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar á lyfjum, heilsuvörum og dýraheilbrigðisvörum 
á Íslandi. Fyrirtækið er samstarfsaðili fjölmargra alþjóðlegra lyfjafyrirtækja og veitir þeim þjónustu við 
skráningar, sölu- og markaðsmál, klínískar rannsóknir, auk þess að hafa milligöngu um innflutnings- 
og dreifingarstarfsemi. Vistor er hluti af fyrirtækjasamstæðu Veritas Capital ásamt Distica, MEDOR, 
Artasan og Stoð.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 16. MAÍ 2021
Tekið er við umsóknum í gegnum heimasíðu Vistor, www.vistor.is. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram koma ástæður 
þess að sótt er um starfið og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Unnur Björgvinsdóttir, deildarstjóri skráningardeildar,  
unnur@vistor.is og Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri petur@veritas.is.

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af þýðingum á lyfjatextum 

eða öðrum sérhæfðum textum, sem 
tengjast heilbrigðisgeiranum

• Nákvæm og öguð vinnubrögð skilyrði 
• Góð íslensku- og enskukunnátta, 

kunnátta í Norðurlandamáli er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta

Helstu verkefni
• Þýðingar og yfirlestur á lyfjatextum  

(SPC og PIL) úr ensku eða 
Norðurlandamáli

• Þýðingar og yfirlestur á textum vegna 
lækningatækja

• Ráðgjöf varðandi lyfjaþýðingar
• Þýðing og yfirlestur markaðsefnis

Mosfellsbær er fjölskylduvænt, 
heilsueflandi og framsækið bæjarfélag 
sem setur umhverfið í öndvegi og hefur 
þarfir og velferð íbúa að leiðarljósi.

Um starfið
Verkefnastjóri skjalavörslu og 
rafrænnar þjónustu hefur faglega 
forystu um skjalavörslu Mosfellsbæjar, 
leiðir þróun og umsjón með notkun 
skjalavörslukerfis, íbúagáttar og kerfum 
sem þeim tengjast. Hann ber ábyrgð á 
daglegri umsýslu og viðheldur og mótar 
verklagsreglur við móttöku og meðferð erinda. 
Hann gegnir lykilhlutverki í ráðgjöf og fræðslu 
til starfsfólks um það sem tengist skjalavörslu 
og rafrænni þjónustu sveitarfélagsins. Þá sinnir 
verkefnastjórinn samskiptum og samvinnu við önnur 
sveitarfélög um skjalamál, rafræna þjónustu, stafræna umbreytingu og notkun 
þjónustukerfa í samstarfi við fagsvið og stofnanir bæjarins.

Menntunar og hæfnikröfur 
• Háskólamenntun á sviði bókasafns- og upplýsingafræði með áherslu  

á skjalastjórnun eða önnur menntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
• Reynsla af skjalastjórnun og notkun rafrænna skjalavistunarkerfa  

er skilyrði. Þekking á skjalavörslukerfinu ONE er kostur.
• Reynsla af því að undirbúa, skipuleggja, stýra og fylgja verkefnum eftir.
• Mjög góð alhliða þekking og reynsla á sviði tölvu- og upplýsingatækni  
og stafrænum umbreytingaverkefnum er skilyrði.
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðhorf  
og lausnamiðuð hugsun er skilyrði.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Þekking og reynsla af gerð og viðhaldi ferla er kostur.

• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2021
 Sækja skal um starfið á ráðningarvef Mosfellsbæjar, www.mos.is/storf. Umsóknir skulu 

innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri 
störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar 
Jónsson forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar í síma 525-6700 eða í netfang: 
arnar@mos.is. Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Ráðið er í öll störf óháð kyni.
 

Mosfellsbær leitar að framúrskarandi og metnaðarfullum leiðtoga með 
yfirgripsmikla þekkingu og brennandi áhuga á skjalamálum og rafrænni þjónustu.

VERKEFNASTJÓRI SKJALAVÖRSLU OG 
RAFRÆNNAR ÞJÓNUSTU Í MOSFELLSBÆ

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT NOTKUN

Mosfellsbær

SVART/HVÍTT
Tákn og letur – 100% svartur

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur negatíft á bakgrunni í 100% Pantone 371

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% svartur

TÁKN TIL HLIÐAR VIÐ LETUR
Eingöngu til notkunar á reikningsform Mosfellsbær

Tákn og letur – negatíft í 100% svörtum bakgrunni

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

100% Pantone 371
100% svartur

100% Pantone 371

100% svartur

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371
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VÉLSTJÓRI 
Vinnslustöðin hf. óskar eftir að ráða  

vélstjóra á Brynjólf VE 3 (skipaskr.nr. 1752) 
 
Brynjólfur VE 3 er 39,8 metra langur skuttogari sem 
stundar veiðar á botnfiski og humri og stundar 
netaveiðar á vetrarvertíð. Vélastærð 728kW. 

 

Nánari upplýsingar veitir Guðni Ingvar Guðnason í síma 893-
9741 eða á netfanginu gudni@vsv.is. Umsóknir skulu sendar 
með tölvupósti á netfangið gudni@vsv.is eða  vsv@vsv.is. 

 
Vinnslustöðin hf. 

Hafnargötu 2, 900 Vestmannaeyjar 
Sími 488 8000 • vsv@vsv.is  •  www.vsv.is 

Vélamaður 
 

  

Garðyrkjudeild Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma  

auglýsir eftir vélamanni:  

Starfssvið:  

•  Vinna með garðyrkjumönnum að umhirðu og   
 grafartekt í kirkjugörðunum.  

 

Menntun og hæfniskröfur:  

•  Hafa E-réttindi á vinnuvélar.  

•  Vera þjónustulipur og tilbúinn að sinna tilfallandi 
 verkefnum.  

•  Vera skipulagður og nákvæmur í starfi.  
 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á: 
kari@kirkjugardar.is fyrir 26. maí n.k.  

Nánari upplýsingar veitir garðyrkjustjóri í síma  

585-2700 eða kari@kirkjugardar.is  
 

Upplýsingar um Kirkjugarðana má  

nálgast á netinu: www.kirkjugardar.is  

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytið auglýsir stöðu sérfræðings á 
skrifstofu sjávarútvegsmála.

Við leitum að einstaklingi með hald-
bæra reynslu og þekkingu á sviði 
sjávarútvegsmála, svo sem reynslu 
af skipstjórn, útgerðastjórn, haf-
rannsóknum eða annarri þekkingu 
eða reynslu sem nýtist í starfinu. 

Umsóknarfrestur er til 17. maí  
næstkomandi. 

Sækja skal um starfið gegnum 
www.starfatorg.is, þar eru jafnframt 
allar nánari upplýsingar þar á meðal 
varðandi hæfniskröfur og helstu 
verkefni.

Sérfræðingur á skrif-
stofu sjávarútvegsmála 

Skóla- og frístundasvið

Kennsluráðgjafi stafrænnar tækni 
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laust til umsóknar starf kennsluráðgjafa stafrænnar tækni. Um er að ræða 
tímabundið starf frá 1. ágúst 2021 til 31. júlí 2023.
Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur grunnskóla, leikskóla, 
frístundamiðstöðva, starfsemi Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita. 

Leitað er að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi sem hefur áhuga á að taka þátt í að þróa framsæknar leiðir í stafrænu skóla- og 
frístundastarfi. Starfið felst í að styðja við innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar „Látum draumana rætast“ og fylgja 
eftir áherslum stefnu um notkun upplýsingatækni í skóla- og frístundastarfi. Starfið tengist Gróskunni, verkefni um hraðari inn-
leiðingu stafrænnar tækni í skóla- og frístundastarfi, sem er hluti af Græna planinu, sóknaráætlun Reykjavíkurborgar. Kennsluráð-
gjafinn veitir tækni- og kennslufræðilega ráðgjöf og fræðslu til stjórnenda og starfsfólks um notkun stafrænnar tækni, stuðlar að 
samstarfi milli aðila og styður við þróun og nýsköpun. Næsti yfirmaður er deildarstýra Nýsköpunarmiðju menntamála á skóla- og 
frístundasviði.

Í öllu starfi skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu Menntastefnu Reykjavíkur, Látum draumana rætast, þar sem leiðar-
ljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og fagmennska. 
Nánari upplýsingar: www.menntastefna.is 

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Starfið er laust frá 1. ágúst 2021, eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2021.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Fríða B. Jónsdóttir, deildarstýra Nýsköpunarmiðju menntamála, og Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir,  
verkefnastjóri, sími 411 1111. Netföng: frida.b.jonsdottir@reykjavik.is / thorbjorg.st.thorsteinsdottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Styðja við markvissa, fjölbreytta og ábyrga notkun  

stafrænnar tækni í anda menntastefnu Reykjavíkur.
• Veita þjónustu, ráðgjöf og fræðslu til stjórnenda og starfs-

fólks í skóla- og frístundastarfi um notkun stafrænnar tækni.
• Efla stafræna hæfni og styðja við þróun náms-, kennslu- og 

starfshátta með notkun nýrrar tækni.
• Taka þátt í samstarfi og þróun lærdómssamfélags  

Gróskunnar. 
• Styðja við frumkvöðlastarf, nýsköpun og notkun skapandi 

tækni, meðal annars í starfi Mixtúru og Búnaðarbanka SFS.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði kennslu-, uppeldis- og/eða  

tómstundafræða. 
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi, s.s. upplýsingatækni 

og kennsluráðgjöf.
• Reynsla af þróun, innleiðingu og fjölbreyttri notkun  

stafrænnar tækni í skóla- og frístundastarfi.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Skipulagshæfileikar, frumkvæði í starfi og sjálfstæð  

vinnubrögð.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð enskukunnátta. 

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

Skóla- og frístundasvið

Verkefnastjóri við íslenskuver
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur auglýsir lausar til umsóknar stöður verkefnastjóra við tvö íslenskuver fyrir börn af 
erlendum uppruna.
Íslenskuver er nýtt úrræði fyrir börn sem nýflutt eru til Íslands og eru byrjendur í íslensku. Íslenskuver er tímabundið úrræði 
fyrir nemendur í 3.-10. bekk og verður starfrækt í Austurbæjarskóla og Vogaskóla frá og með skólaárinu 2021-2022. Næsti 
yfirmaður er skólastjóri viðkomandi skóla. Starfsfólk íslenskuvers verður í nánu samstarfi við skólastjórnendur, starfsfólk 
grunnskólaskrifstofu skóla- og frístundasviðs og Miðju máls og læsis, auk annarra aðila sem starfa við málaflokkinn hjá ríki, 
borg og öðrum sveitarfélögum.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, ásamt kynningarbréfi þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið. Við ráðningu er gerð krafa um hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkurborgar.
Starfið er laust frá 1. ágúst 2021. Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2021.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Kristín Jóhannesdóttir, skólastjóri Austurbæjarskóla, sími 411-7200, Snædís Valsdóttir, skólastjóri 
Vogaskóla, sími 411-7373 og Dagbjört Ásbjörnsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar í grunnskólum Reykjavíkur, 
sími 411-1111.
Netföng: kristin.johannesdottir@rvkskolar.is / snaedis.valsdottir@rvkskolar.is / dagbjort.asbjornsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni
• Móttaka og aðlögun barna á grunnskólaaldri sem nýflutt 

eru til landsins og eru byrjendur í íslensku.
• Annast kennslu barna í íslensku sem öðru tungumáli. 
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 

annað fagfólk.
• Tryggja farsæla tengingu nemenda við  hverfisskóla  

og frístundastarf.
• Leiða og móta starfsemi íslenskuvera.
• Vinna að þróun starfsins með skólastjórnendum,  

sérfræðingum Miðju máls og læsis, stjórnendum frístunda-
miðstöðva og samstarfsmönnum íslenskuvera.

• Samstarf við aðila sem vinna í málaflokknum hjá ríki, borg 
og öðrum sveitarfélögum.

• Taka þátt í starfshópum og stefnumótunarvinnu varðandi 
málaflokkinn á skóla- og frístundasviði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennaramenntun og leyfisbréf kennara. 
• Meistarapróf á sviði uppeldis, kennslu eða sambærileg 

háskólamenntun æskileg.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Þekking á fjölmenningarlegum starfs- og kennsluháttum.
• Þekking og reynsla af  kennslu í íslensku sem öðru  

tungumáli.
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum.
• Reynsla af þróunarstarfi og stefnumótun æskileg.
• Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
• Faglegur metnaður.
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði í starf.
• Góð enskukunnátta og kunnátta í öðrum tungumálum 

kostur.

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



Leiðtogi kjara- og mannauðssýslu ríkisins

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að öflugum stjórnanda í embætti skrifstofustjóra kjara- og mannauðs-
sýslu ríkisins til að þróa starfsumhverfi ríkisins til móts við nýja tíma. Viðkomandi þarf að hafa framtíðarsýn á 
þróun ríkisins sem vinnuveitanda og frumkvæði, metnað og kraft til að hrinda verkefnum í framkvæmd. 

Kjara- og mannauðssýsla ríkisins vinnur að stefnumörkun ríkisins á sviði mannauðsmála og styður við starf 
samninganefndar ríkisins við gerð kjarasamninga. Kjara- og mannauðssýslan sinnir einnig stefnumarkandi 
ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana á sviði mannauðs- og kjaramála og hefur eftirfylgni með framkvæmd kjara-
samninga. Skrifstofan fer með málefni stjórnenda og forstöðumanna og sér um innleiðingu stjórnendastefnu 
ríkisins. Hún annast samstarf við samtök launafólks og launagreiðanda um launa- og kjaramál sem og umbætur 
á vinnumarkaði.

Hlutverk skrifstofustjóra er að leiða og bera ábyrgð á rekstri og faglegu starfi skrifstofunnar. Í því felst stjórnun 
mannauðs og verkefna, stefnumótun, markmiðasetning og mat á árangri. Skrifstofustjóri er hluti af stjórnenda-
teymi fjármála- og efnahagsráðuneytisins og heyrir undir ráðuneytisstjóra.

Við leitum að stjórnanda sem býr yfir:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, meistarapróf æskilegt. 
• Þekkingu og árangursríkri reynslu af stjórnun og stefnumótun. 
• Leiðtogahæfileikum og framúrskarandi samskiptafærni. 
• Jákvæðri reynslu af breytingarstjórnun.
• Skilningi á opinberri stjórnsýslu eða reynslu af störfum innan stórra skipulagseininga. 
• Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku. 

Þekking og reynsla á sviði kjara- og mannauðsmála er æskileg.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf með rökstuðningi um færni viðkomandi til að gegna emb-
ættinu. Kjara- og mannauðssýsla ríkisins (KMR) er sérstök ráðuneytisstofnun, sbr. 17. gr. Stjórnarráðslaga og er 
hluti af fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Um embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 
70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Fjármála- og efnahagsráðherra skipar í embættið til fimm 
ára í senn. 

Um launakjör fer eftir kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og 
efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs. 

Nánari upplýsingar veita Ragnheiður Valdimarsdóttir mannauðsstjóri og Guðrún Ögmundsdóttir skrifstofustjóri.  
Sótt er um starfið á starfatorg.is Umsóknarfrestur er til og með 10. maí nk. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið samanstendur af sjö skrifstofum auk þess sem 
kjara- og mannauðssýsla ríkisins og Stafrænt Ísland eru hluti af ráðuneytinu.  
Um 100 sérfræðingar skipa starfslið ráðuneytisins. 

Meginhlutverk fjármála- og efnahagsráðuneytis felst í yfirstjórn opinberra fjármála 
og efnahagsmála. Ráðuneytið fer með málefni fjármálamarkaðarins, ber ábyrgð á 
bættum stjórnunarháttum og áætlanagerð, hefur með höndum virka stjórn mann-
auðsmála ríkisins og er leiðandi í umbótum og nýsköpun í rekstri ríkisins. Upp-
lýsingar um starfsemi ráðuneytisins er að finna á www.stjornarradid.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is
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Iðjuþjálfi - afleysingarstaða
Um er að ræða verkefnastjórastöðu iðjuþjálfa á Reykja-
lundi, tímabundið til eins árs. Starfshlutfall er samkomu-
lagsatriði.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða sam-
kvæmt nánara samkomulagi.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar 
sem áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og 
heildræna sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnu-
brögðum, skipulagshæfileika og góðrar hæfni í mann-
legum samskiptum. 

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum 
af Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt 
starfsleyfi og löggildingu. Æskileg er reynsla af teymis-
störfum. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags  
Íslands og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings  
Iðjuþjálfafélags Íslands og Reykjalundar.

Upplýsingar um starfið veitir Bára Sigurðardóttir  
forstöðuiðjuþjálfi í síma 585-2153/585-2058, netfang;  
baras@reykjalundur.is  og Guðbjörg Gunnarsdóttir  
mannauðsstjóri í síma 585 2143 netfang;  
gudbjorg@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2021.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðu Reykjalundar www.reykjalundur.is 

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti héraðsdómara sem 
mun hafa starfsstöð við Héraðsdóm Reykjavíkur en sinna störfum við alla 
héraðsdómstólana eftir ákvörðun dómstólasýslunnar.  
Skipað verður í embættið frá 1. september 2021.

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 29. gr. laga nr. 50/2016.  
Í samræmi við 4. gr. reglna nr. 620/2010 er áskilið að í umsókn komi fram upp
lýsingar um: 1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum,  
3) reynslu af lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af 
fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum störfum og upplýsingar um 
útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af 
stjórnun, 7) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu 
í tengslum við undirbúning lagasetningar o.fl., 8) almenna og sérstaka starfs
hæfni, 9) andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum og 10) tvo fyrrverandi/
núverandi samstarfsmenn/yfirmenn, sem og símanúmer þeirra eða netföng, 
sem geta veitt dómnefnd bæði munnlega og skriflega upplýsingar um störf og 
samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr. 5. gr. reglna nr. 620/2010 og 11) aðrar 
upplýsingar sem varpað geti ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda 
sem máli skiptir fyrir störf héraðsdómara.

Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) ferilskrá, 2) afrit af prófskírt
einum, 3) afrit dóma í munnlega fluttum málum sem umsækjandi hefur samið 
atkvæði í síðustu 12 mánuði, 4) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem  
umsækjandi hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 5) afrit af  
úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði og  
6) útgefin fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjanda. Þess er óskað að 
þær tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 7) Önnur gögn 
sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda til starfa sem héraðsdómari.

Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 24. maí nk. Til þess 
að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir og fylgi
gögn berist dómsmálaráðuneytinu á minnislykli eða með rafrænum hætti á 
netfangið starf@dmr.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.

Dómsmálaráðuneytinu,
7. maí 2021.

Embætti héraðsdómara 
laust til umsóknar

Byggingafræðingur
Vegna góðrar verkefnastöðu óskum við eftir byggingafræðingi til starfa. 

Við bjóðum upp á spennandi vinnustað með góðum starfsanda og góðri vinnuaðstöðu  
í nýuppgerðu og glæsilegu húsnæði.

Í dag starfa 25 manns hjá Arkþing-Nordic á skrifstofu okkar við Hallarmúla í Reykjavík.  
Við erum einnig hluti af Nordic Office of architecture sem er 250 manna fyrirtæki  

með aðsetur í Osló og Kaupmannahöfn auk Reykjavíkur. 

Umsóknir sendist á hh@arkthing.is. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

www.nordicarch.com

Auglýsir eftir fasteignasala í samningadeild.
Um er að ræða fullt starf á skrifstofu stofunnar.  

STARFSSVIÐ: 
Skjalagerð, samningagerð, lögskilauppgjör o.fl

REYNSLA ÆSKILEG 
Cand.jur eða mag.jur. próf í lögfræði.

Málflutningsréttindi æskileg.
Löggilding fasteignasala æskileg.

Umsóknarfrestur er til 15. Maí 2021.
Allar umsóknir eru trúnaðarmál. 

Vinsamlegast sendið inn umsókn á:
sigurdur@fstorg.is

IcelandIcTImes
Laus staða í sölu-og markaðsdeild Icelandic Times og Lands & Sögu.

Hæfniskröfur 
• Góðir sölu- og  
   samskiptahæfileikar
• Almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og metnaður
  til að ná árangri

IcelandIc TImes

Land og Saga media er útgáfufyrirtæki í örum vexti, hérlendis sem og á
Norðurlöndum. Fyrirtækið gefur út vönduð tímarit sem miða að því að
upplýsa væntanlega - og hingað komna ferðamenn, um allt sem viðkemur
ferðamennsku, menningu og viðskiptum á Íslandi. 
Ritin Icelandic Times og Land og Saga eru ein útbreiddustu ferða- 
tímarit landsins og eru gefin út á fimm tungumálum; ensku, íslensku,
frönsku, þýsku og kínversku. Land og Saga media býður einnig upp
á margvíslega þjónustu s.s. myndbandagerð, vefumfjallanir ofl.

Hlutverk sölumanns er að sinna helstu viðskiptavinum fyrirtækisins 
með tilliti til þarfa og lausna í kynningarmálum þess. Sölumaður ber
ábyrgð á samskiptum við núverandi viðskiptavini ásamt þróun nýrra 
viðskiptasambanda.

Við viljum ráða einstakling með brennandi áhuga á því nýjasta í
ferðamannaiðnaðinum og góða samskiptahæfileika. Viðkomandi þarf að
vera söludrifinn, hugmyndaríkur og óhræddur við að afla nýrra viðskipta.

Laun eru árangurstengd og geta því verið mjög góð fyrir réttan aðila.

Áhugasamir sendið umsókn með ferilskrá á info@icelandictimes.com
merkta: „Atvinnuumsókn október 2016”.

Síðumúli 29 • 108 Rvk • www.icelandictimes.com

Helstu verkefni eru sala á þjónustu fyrirtækisins,  
öflun  og viðhald viðskiptasambanda.

• Sjálfstæð vinnubrögð
   og skipulagshæfileikar
• Reiprennandi í einu
   Norðurlandatungumáli er kostur
• Reynsla af sölumennsku er skilyrði

Leitum að sölu- og blaðamönnum
Icelandic Times og Land & Saga eru vönduð tímarit um ferða-
mennsku, menningu og viðskipti á Íslandi.
Ritin eru með þeim útbreiddustu af þessu tagi hér á landi og eru 
gefin út á fimm tungumálum; íslensku, ensku, frönsku, þýsku og 
kínversku, auk vefsíðna.

Um er að ræða vandaða útgáfu blaða en Nordic Times Media 
stendur einnig að öflugum vefmiðli á fimm tungumálum og er 
kínverska útgáfan með platform á WeChat.
(www.icelandictimes.com)

Við leitum að einstaklingum sem geta unnið sem blaðamenn 
og sölumenn og æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu á 
vefumsjónarkerfi Word Press.

Áhugasamir sendið umsóknir 
með ferilskrá á netfangið
info@icelandictimes.com



Náttúrufræðistofnun Íslands leitar að sérfræðingi í gagnagrunnum og landupplýsingakerfum til að þróa og reka gagnagrunna 
og landupplýsingakerfi stofnunarinnar. Á stofnuninni er unnið að því að byggja upp gagnagrunna í PostgreSQL og landupplýs-
ingakerfi í notkun eru ArcGIS og QGis. Mikilvægt er að viðkomandi geti skapað heildræna sýn á uppbyggingu gagnaumhverfis 
og landupplýsingakerfi stofnunarinnar í samvinnu við sérfræðinga og hafi hæfileika til að virkja starfsfólk með sér. 

Frekari upplýsingar um starfið
Sótt er um starfið á starfatorg.is og skal öllum umsóknum fylgja starfsferliskrá ásamt kynningarbréfi þar sem fram kemur rök-
stuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2021.
Um fullt starf er að ræða en vinnutími getur verið sveigjanlegur. Starfið er án staðsetningar en æskilegt er að viðkomandi 
verði með starfsstöð í Urriðaholti í Garðabæ fyrstu vikurnar í starfi.  

Um Náttúrufræðistofnun Íslands
Á Náttúrufræðistofnun Íslands starfa rúmlega 50 manns við rannsóknir og vöktun á náttúru landsins. Starfsandi á stofnuninni 
er góður og er leitast við að bjóða fjölskylduvænan vinnustað. Við ráðningar í störf hjá Náttúrufræðistofnun Íslands er tekið 
mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar. Starfsstöðvar Náttúrufræðistofnunar Íslands eru tvær, í Garðabæ og á Akureyri.
Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Björgvinsdóttir, mannauðsstjóri, ragnheidur.bjorgvinsdottir@ni.is. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stefnumótun og samhæfing gagnagrunna og landupplýs-

ingakerfa stofnunarinnar
• Tryggja eðlilegan rekstur, gagnavinnslur og öryggismál 

gagnagrunna og landupplýsingakerfa
• Skilvirkni í nýtingu landupplýsingagagna og vandaðri 

gagnahögun
• Stuðla að skipulagðri varðveislu gagna
• Stuðningur við úrvinnslu og framsetningu gagna
• Bæta aðgengi að gögnum

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í landfræði, tölvunarfræði eða önnur menntun 

sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri landupplýsingakerfa
• Þekking á ArcGIS, ArcGIS Server og QGis
• Þekking á fjarkönnun
• Þekking á SQL er kostur
• Reynsla af hönnun og forritun gagnagrunna er kostur
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Skipulagshæfni og nákvæmni
• Jákvætt viðmót og lausnamiðuð nálgun
• Hæfni til að leiðbeina og miðla þekkingu
• Ríkir samskiptahæfileikar og þjónustulund.

Sérfræðingur í gagnagrunnum 
og landupplýsingakerfum

Forstöðumaður Hleinar
Þroskaþjálfi eða annar heilbrigðis-

menntaður starfsmaður
Laus er til umsóknar 80-100% staða þroskaþjálfa eða 
annars heilbrigðis menntaðs starsmanns til að stýra dag-
legum rekstri á Hlein. Um tímabundna ráðningu til eins 
árs er að ræða, með möguleika á fastráðningu. Staðan er 
laus frá ágúst 2021 eða samkvæmt nánara samkomulagi.

Hlein er heimili sjö fatlaðra einstaklinga sem hafa fatlast 
af völdum sjúkdóma eða slysa. Hlein er rekið af Reykja-
lundi.

Við leitum af starfsmanni með framúrskarandi samskipta- 
leiðtoga- og skipulagshæfni. Viðkomandi þarf að vera 
heilbrigðismenntaður og með íslenskt starfsleyfi.  
Kostur er að viðkomandi hafi reynslu af stjórnun.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi þess stéttar-
félags sem fag hans tilheyrir og ríkissjóðs eða SFV, auk 
stofnanasamnings sama stéttarfélags og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lára M. Sigurðar-
dóttir í síma 585-2129 eða í gegnum netfangi laras@
reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðs-
stjóri í síma 585-2143 eða í gegnum netfangið  
gudbjorg@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 23. maí 2021

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is

Reykjalundur endurhæfing ehf.  Sími 585 2000   
www.reykjalundur.is

Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi í gæðastjórnunarteymi Össurar á Íslandi. Deildin sér um að stýra og 

þróa gæðakerfi Össurar í samræmi við ISO 13485 og lög og reglugerðir á markaðssvæðum Össurar.

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla

• Þekking og reynsla af gæðastjórnunarkerfum í stýrðu 

umhverfi

• Þekking og reynsla af ISO 13485 og FDA 21 CFR Part 

820 er kostur

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Sérfræðingur í gæðadeild

STARFSSVIÐ

• Stuðningur og þátttaka í daglegum rekstri  

í gæðadeild Össurar

• Umsjón með þjálfun starfsfólks

• Umsjón með breytingabeiðnum og skjalastjórnun

• Skráningar og stýring á úrbóta- og fyrirbyggjandi 

aðgerðum tengd gæðamálum 

• Þátttaka í innri og ytri úttektum

• Söfnun og greining gagna fyrir mánaðarlegar 

gæðaskýrslur

OSSUR.IS

Við óskum eftir að ráða öflugan tæknimann í viðhaldsdeild Össurar (Maintenance). Leitum eftir einstaklingi sem 

er áhugasamur um að takast á við nýja hluti, er lipur í samskiptum og fellur vel inn í góðan hóp starfsfólks.

HÆFNISKRÖFUR

• Vélstjóri og/eða vélvirki með sveinspróf

• Eiga gott með að vinna í teymi og sjálfstætt

• Jákvæðni

• Stundvísi

• Heiðarleiki

Starfsmaður í viðhaldsdeild

STARFSSVIÐ

• Viðhald, rekstur og breytingar á tækjabúnaði 

fyrirtækisins

• Nýsmíði á tækjabúnaði til framleiðslu

• Uppsetning á tækjabúnaði

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.

Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í yfir 30 löndum.

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2021.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. 

Athugið að velja viðeigandi starf. For English version, please see the above webpage.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 



The Director of Enterprise Architecture (EA) will lead our overall enterprise architecture practice and 

help guide the enterprise through digital optimization and transformation. The EA focuses on under-

standing and applying technologies to transform and optimize the business, and collaborates with 

business leaders to enable the organization to achieve targeted business outcomes.

Job description
• Translate business strategies into enterprise architecture vision and roadmap.

• Collaborate with business and IT leaders on technology investments and opportunities    
 to create business value from technology.

• Shape digital strategies by demonstrating digital opportunities.

• Manage the information technology portfolio, and set guidelines, standards,     
 and guardrails for new technologies.

Qualifications
• MS or BS degree in computer science, engineering, or related field of study.

• 10+ years of experience in IT leadership, enterprise architecture, and strategic planning.

• Knowledge of modern architectural and design patterns, system architecture,     
 cloud computing, data & analytics, and information security.

• Strong leadership skills, strategic thinking, and communication skills.

• Professional IT experience in the pharmaceutical industry preferred.

The Application Administrator will join our growing Application Administrator 
team, which is responsible for the implementation, operations, and administration 
of applications in a regulated environment.

Job description
• Life cycle management of business applications.

• Configuration, change management and documentation.

• Application monitoring, incident resolution, problem solving and   
 user management.

• Implementation of new platforms in collaboration with the business.

• Collaborate with the infrastructure team to ensure availability and security.

• Main technical contact with vendors and service providers.

Qualifications
• MS or BS degree in computer science, engineering or related field of study. 

• 5+ years of IT professional experience.

• Good understanding of application architecture and IT infrastructure.

• Basic knowledge of common programming languages, such as SQL,   
 JavaScript, HTML or XML.

• Knowledge of general IT best practices / ITIL processes.

• Pharmaceutical industry experience beneficial.

The SAP Consultant will join our emerging ERP team and participate in the 
implementation of the SAP S/4HANA platform across our business. SAP is a key 
enabler in our business which will significantly streamline and simplify many of 
our daily business activities.

Job description
• Analyze, design, configure and document business processes in SAP.

• Collaborate with business process owners in digitizing and streamlining  
 our operations.

• Manage smaller projects and engage with external experts.

• User support and user management. 

• Testing and user training activities.

Qualifications
• MS or BS degree in computer science, engineering, business administration  
 or related field.

• 5+ years SAP consulting experience and deep knowledge in Production Planning,  
 Material Management, Sales & Distribution, Warehouse Management, Quality  
 Management and/or Authorization.

• Strong business analysis skills, problem-solving skills and structural thinking.

• Service minded, communication skills and interest in resolving issues for users.

• Pharmaceutical industry experience beneficial.

The IT Sourcing Manager will join our emerging IT Sourcing & Delivery team and 
is responsible for the overall sourcing of IT products, services, solutions, digital 
platforms, and IT vendor management.

Job description
• Drive the technology sourcing strategy and framework, aligned with business  
 objectives, business priorities and technical requirements.

• Sourcing of IT products, services, solutions, and digital platforms in close  
 collaboration with IT and business stakeholders.

• Manage vendor relationships and communication, oversee measurement and  
 reporting of vendor performance, and maintain vendor risk assessment.

• Oversee maintenance of vendor agreements and ensure that they are current  
 and compliant.

Qualifications
• MS or BS in business administration, computer science, law or related field.

• 5+ years of experience in IT sourcing, procurement and/or vendor management.

• Thorough understanding of the vendor life cycle, working knowledge of IT  
 contract management, and strong negotiation skills.

• Broad knowledge of the IT industry and technology vendors, and familiarity with  
 relevant industry requirements.

• Communication and relationship-building skills.

The Project Manager will join Alvotech’s IT Sourcing & Delivery team. Our project 
managers are responsible for leading cross-functional project teams delivering 
new digital platforms and digital solutions.

Job description
• Collaborate with project sponsors on a shared project vision and desired  
 business outcomes.

• Shape the project delivery approach and ensure availability of required skills  
 and competencies in the project team.

• Coordinate and oversee cross-functional project teams in execution and delivery.

• Collaborate with business stakeholders and IT leadership team on project  
 delivery.

Qualifications
• MS or BS degree in engineering, computer science, business administration  
 or related field.

• 5+ years project management experience.

• Exceptional leadership skills, communication skills, and ability to motivate teams.

• Strong business acumen and ability to maintain alignment with business  
 strategy. 

• Understanding of current and emerging technologies to drive digital business.

• Excellent analytical, strategic planning and execution skills.

The Director of IT Sourcing & Delivery will lead our sourcing and delivery practice and team. 

The S&D team is a key enabler in creating business value from technology as it focuses on sourcing 

new technology, fit for purpose and aligned with business priorities, and delivering business value 

from technology with its project execution expertise.

Job description
• Drive digital initiatives across the organization, enabling business strategies and outcomes.

• Lead technical investment prioritization in collaboration with business leaders and manage   
 the digital project portfolio.

• Establish a collaborative project delivery approach and lead the project management practice.

• Oversee strategic IT sourcing and IT vendor management.

• IT budgeting, financial management and cost optimization.

• Performance management for Information Technology.

Qualifications
• MS or BS degree in computer science, business administration or related field. 

• 10+ years IT leadership experience in fields such as project & portfolio management, sourcing   
 & vendor management, strategic planning, and/or IT financial management.

• Expertise in modern ways of working when prioritizing digital initiatives and delivering    
 digital solutions.

• Broad knowledge of the technology vendor landscape, sourcing & vendor management.

• Strong leadership skills, strategic thinking and communication skills.

• Solid grasp of financial concepts and IT budgeting.

Við bætum aðgengi að hátæknilyfjum

Við hjá Alvotech vinnum að því að þróa 
og framleiða líftæknilyf sem geta bætt 
líf og heilsu milljóna manna um allan 
heim. Við höfum byggt upp fjölþjóðlegt 
fyrirtæki í hjarta Reykjavíkur með 450 
starfsmenn frá yfir 50 þjóðlöndum þar 
sem áhersla er lögð á jafnrétti og 
fjölbreytileika. 

Starfsumhverfið okkar einkennist af 
ástríðu, heilindum, fagmennsku og 
teymiskrafti. 

Stafræn tækni lykill að samkeppnisforskoti

Stafræn tækni er mikilvægur þáttur í upp- 
byggingu Alvotech og starfsemi okkar til 
framtíðar. Við ætlum að nýta stafræna 
tækni til að gera okkur kleift að þróa og 
framleiða líftæknilyf með skilvirkum hætti 
og ná samkeppnisforskoti á okkar sviði á 
heimsvísu. Við leitum því að einstaklingum 
með fjölbreytta reynslu og þekkingu á 
sviði upplýsingatækni til að taka þátt í 
vegferðinni og vera með í ört stækkandi 
teymi okkar.

Það eru spennandi tímar fram undan hjá 
okkur og við leitum að hugmyndaríku, 
orkumiklu fólki á upplýsingatæknisvið 
Alvotech, sem brennur fyrir stafrænum 
breytingum og vill taka þátt í vegferð 
okkar!

Alvotech er stolt af því að hafa hlotið Jafnlaunavottun Jafnréttisstofu Íslands.

Alvotech er alþjóðlegt fyrirtæki og samskiptamál okkar er enska. 

Frekari upplýsingar um þessi störf og fleiri er að finna á vefnum okkar. For more information visit www.alvotech.com

DIRECTOR OF ENTERPRISE ARCHITECTURE

DIRECTOR OF IT SOURCING & DELIVERY

APPLICATION ADMINISTRATOR SAP CONSULTANT

IT SOURCING MANAGER PROJECT MANAGER

Stafræn framtíð í líftækni



The Director of Enterprise Architecture (EA) will lead our overall enterprise architecture practice and 

help guide the enterprise through digital optimization and transformation. The EA focuses on under-

standing and applying technologies to transform and optimize the business, and collaborates with 

business leaders to enable the organization to achieve targeted business outcomes.

Job description
• Translate business strategies into enterprise architecture vision and roadmap.

• Collaborate with business and IT leaders on technology investments and opportunities    
 to create business value from technology.

• Shape digital strategies by demonstrating digital opportunities.

• Manage the information technology portfolio, and set guidelines, standards,     
 and guardrails for new technologies.

Qualifications
• MS or BS degree in computer science, engineering, or related field of study.

• 10+ years of experience in IT leadership, enterprise architecture, and strategic planning.

• Knowledge of modern architectural and design patterns, system architecture,     
 cloud computing, data & analytics, and information security.

• Strong leadership skills, strategic thinking, and communication skills.

• Professional IT experience in the pharmaceutical industry preferred.

The Application Administrator will join our growing Application Administrator 
team, which is responsible for the implementation, operations, and administration 
of applications in a regulated environment.

Job description
• Life cycle management of business applications.

• Configuration, change management and documentation.

• Application monitoring, incident resolution, problem solving and   
 user management.

• Implementation of new platforms in collaboration with the business.

• Collaborate with the infrastructure team to ensure availability and security.

• Main technical contact with vendors and service providers.

Qualifications
• MS or BS degree in computer science, engineering or related field of study. 

• 5+ years of IT professional experience.

• Good understanding of application architecture and IT infrastructure.

• Basic knowledge of common programming languages, such as SQL,   
 JavaScript, HTML or XML.

• Knowledge of general IT best practices / ITIL processes.

• Pharmaceutical industry experience beneficial.

The SAP Consultant will join our emerging ERP team and participate in the 
implementation of the SAP S/4HANA platform across our business. SAP is a key 
enabler in our business which will significantly streamline and simplify many of 
our daily business activities.

Job description
• Analyze, design, configure and document business processes in SAP.

• Collaborate with business process owners in digitizing and streamlining  
 our operations.

• Manage smaller projects and engage with external experts.

• User support and user management. 

• Testing and user training activities.

Qualifications
• MS or BS degree in computer science, engineering, business administration  
 or related field.

• 5+ years SAP consulting experience and deep knowledge in Production Planning,  
 Material Management, Sales & Distribution, Warehouse Management, Quality  
 Management and/or Authorization.

• Strong business analysis skills, problem-solving skills and structural thinking.

• Service minded, communication skills and interest in resolving issues for users.

• Pharmaceutical industry experience beneficial.

The IT Sourcing Manager will join our emerging IT Sourcing & Delivery team and 
is responsible for the overall sourcing of IT products, services, solutions, digital 
platforms, and IT vendor management.

Job description
• Drive the technology sourcing strategy and framework, aligned with business  
 objectives, business priorities and technical requirements.

• Sourcing of IT products, services, solutions, and digital platforms in close  
 collaboration with IT and business stakeholders.

• Manage vendor relationships and communication, oversee measurement and  
 reporting of vendor performance, and maintain vendor risk assessment.

• Oversee maintenance of vendor agreements and ensure that they are current  
 and compliant.

Qualifications
• MS or BS in business administration, computer science, law or related field.

• 5+ years of experience in IT sourcing, procurement and/or vendor management.

• Thorough understanding of the vendor life cycle, working knowledge of IT  
 contract management, and strong negotiation skills.

• Broad knowledge of the IT industry and technology vendors, and familiarity with  
 relevant industry requirements.

• Communication and relationship-building skills.

The Project Manager will join Alvotech’s IT Sourcing & Delivery team. Our project 
managers are responsible for leading cross-functional project teams delivering 
new digital platforms and digital solutions.

Job description
• Collaborate with project sponsors on a shared project vision and desired  
 business outcomes.

• Shape the project delivery approach and ensure availability of required skills  
 and competencies in the project team.

• Coordinate and oversee cross-functional project teams in execution and delivery.

• Collaborate with business stakeholders and IT leadership team on project  
 delivery.

Qualifications
• MS or BS degree in engineering, computer science, business administration  
 or related field.

• 5+ years project management experience.

• Exceptional leadership skills, communication skills, and ability to motivate teams.

• Strong business acumen and ability to maintain alignment with business  
 strategy. 

• Understanding of current and emerging technologies to drive digital business.

• Excellent analytical, strategic planning and execution skills.

The Director of IT Sourcing & Delivery will lead our sourcing and delivery practice and team. 

The S&D team is a key enabler in creating business value from technology as it focuses on sourcing 

new technology, fit for purpose and aligned with business priorities, and delivering business value 

from technology with its project execution expertise.

Job description
• Drive digital initiatives across the organization, enabling business strategies and outcomes.

• Lead technical investment prioritization in collaboration with business leaders and manage   
 the digital project portfolio.

• Establish a collaborative project delivery approach and lead the project management practice.

• Oversee strategic IT sourcing and IT vendor management.

• IT budgeting, financial management and cost optimization.

• Performance management for Information Technology.

Qualifications
• MS or BS degree in computer science, business administration or related field. 

• 10+ years IT leadership experience in fields such as project & portfolio management, sourcing   
 & vendor management, strategic planning, and/or IT financial management.

• Expertise in modern ways of working when prioritizing digital initiatives and delivering    
 digital solutions.

• Broad knowledge of the technology vendor landscape, sourcing & vendor management.

• Strong leadership skills, strategic thinking and communication skills.

• Solid grasp of financial concepts and IT budgeting.

Við bætum aðgengi að hátæknilyfjum

Við hjá Alvotech vinnum að því að þróa 
og framleiða líftæknilyf sem geta bætt 
líf og heilsu milljóna manna um allan 
heim. Við höfum byggt upp fjölþjóðlegt 
fyrirtæki í hjarta Reykjavíkur með 450 
starfsmenn frá yfir 50 þjóðlöndum þar 
sem áhersla er lögð á jafnrétti og 
fjölbreytileika. 

Starfsumhverfið okkar einkennist af 
ástríðu, heilindum, fagmennsku og 
teymiskrafti. 

Stafræn tækni lykill að samkeppnisforskoti

Stafræn tækni er mikilvægur þáttur í upp- 
byggingu Alvotech og starfsemi okkar til 
framtíðar. Við ætlum að nýta stafræna 
tækni til að gera okkur kleift að þróa og 
framleiða líftæknilyf með skilvirkum hætti 
og ná samkeppnisforskoti á okkar sviði á 
heimsvísu. Við leitum því að einstaklingum 
með fjölbreytta reynslu og þekkingu á 
sviði upplýsingatækni til að taka þátt í 
vegferðinni og vera með í ört stækkandi 
teymi okkar.

Það eru spennandi tímar fram undan hjá 
okkur og við leitum að hugmyndaríku, 
orkumiklu fólki á upplýsingatæknisvið 
Alvotech, sem brennur fyrir stafrænum 
breytingum og vill taka þátt í vegferð 
okkar!

Alvotech er stolt af því að hafa hlotið Jafnlaunavottun Jafnréttisstofu Íslands.

Alvotech er alþjóðlegt fyrirtæki og samskiptamál okkar er enska. 

Frekari upplýsingar um þessi störf og fleiri er að finna á vefnum okkar. For more information visit www.alvotech.com

DIRECTOR OF ENTERPRISE ARCHITECTURE

DIRECTOR OF IT SOURCING & DELIVERY

APPLICATION ADMINISTRATOR SAP CONSULTANT

IT SOURCING MANAGER PROJECT MANAGER

Stafræn framtíð í líftækni



Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi 
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Áhugasamir eru beðnir að 
sækja um störfin á  
www.vegagerdin.is 

Umsjónar- og eftirlitsmaður  
á Austursvæði 
Vegagerðin auglýsir eftir umsjónar- og 
eftirlitsmanni með nýframkvæmdum og 
viðhaldi á Austursvæði. Um er að ræða fullt 
starf á svæðisstöð á Reyðarfirði. 

Verkstæðisformaður  
á vélaverkstæði
Starf verkstæðisformanns á vélaverkstæði 
Vegagerðarinnar á Reyðarfirði er laust til 
umsóknar.  Um er að ræða 100% starf. 

Umsóknarfrestur fyrir störfin er til og með 17. maí 2021. 

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Sveinsson svæðisstjóri Austursvæðis,  
í síma 522 1000 og tölvupósti, netfang svs@vegagerdin.is.

Tekið skal fram að umsóknir 
geta gilt í sex mánuði frá því 
að umsóknarfrestur rennur út.

Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Starfssvið
Við erum að leita eftir umsjónar- og 
eftirlitsmanni sem hefur áhuga á að takast 
á við krefjandi verkefni. Umsjón- og eftirlit 
með framkvæmda- og  viðhaldsverkefnum.  
Áætlanagerð, tæknilegur undirbúningur og 
eftirfylgni með framkvæmdum. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
→ Verk- eða tæknifræðimenntun eða önnur 

háskólamenntun sem nýtist í starfi
→ Reynsla af ámóta störfum er kostur
→ Reynsla af umsjónar- og eftirlitsverkefn-

um er kostur
→ Góð hæfni í mannlegum samskiptum
→ Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu
→ Frumkvæði og faglegur metnaður
→ Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
→ Góð tölvukunnátta
→ Góð íslenskukunnátta

Starfssvið 
→ Viðhald og lagfæringar á vinnuvélum og 

snjómokstursbúnaði Vegagerðarinnar
→ Viðhald og lagfæringar á vegbúnaði, m.a. 

veðurstöðvum og myndavélum
→ Ýmis vinna í starfsstöð   

Menntunar- og hæfniskröfur
→ Bifvélavirki/vélvirki
→ Meistararéttindi æskileg
→ Starfsreynsla sem nýtist í starfi
→ Stjórnunarreynsla er æskileg 
→ Æskilegt að umsækjandi hafi vinnuvéla-

réttindi og meirapróf  
→ Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu
→ Góð íslenskukunnátta

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður. 
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um. 

Vegagerðin auglýsir  
tvær stöður á Reyðarfirði

Verksmiðjustjóri
BEWI Iceland óskar eftir að ráða verksmiðjustjóra í nýja 

plastkassaverksmiðju á Djúpavogi.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð
• Ábyrgð á framleiðslu
• Þátttaka í uppbyggingu og starfsemi verksmiðjunnar
• Starfsmannahald
• Ábyrgð á áætlanagerð og kostnaðareftirliti
• Samskipti við viðskiptavini og birgja

Menntunar og hæfniskröfur
• Reynsla eða menntun á sviði véla, tækja og 

framleiðslu
• Reynsla af stjórnun
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum 
• Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Bewi Iceland er nýtt fyrirtæki á Djúpavogi sem 
er að reisa 2800 m2 kassaverksmiðju og reiknað 
er með að framleiðsla hefjist í lok árs 2021.   Á 
Djúpavogi er mikill uppgangur í kjölfar 
uppbyggingar laxeldis á Austfjörðum.  
Djúpivogur er fjölskylduvænt samfélag með alla 
helstu þjónustu s.s. leikskóla, grunnskóla, 
verslanir og veitingastaði og þar sem auðvelt er 
að njóta náttúru og menningar

Umsóknir sendist til helgi@laxar.is og 
umsóknarfrestur er til og með 7. júní 
2021.   Með umsókn þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni umsækjanda í starfið. Farið verður 
með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.  Bæði konur og karlar eru 
hvött til að sækja um.
Nánari upplýsingar um starfið veita Helgi 
G Sigurðsson s: 8661065 og Elís H. 
Grétarsson s: 8631022.

250 Litir ehf óskar eftir Málurum
Reynsla er skilyrði og einnig að viðkomandi  

geti unnið sjálfstætt.
Aldurstakmark 20 ár.

Umsóknir óskast sendar á stefan@litir.is

LÖGGILTUR ENDURSKOÐANDI
Gæðaendurskoðun slf leitar að  

löggiltum endurskoðanda

Vegna aukinna umsvifa félagsins leitar Gæðaendur-
skoðun slf að metnaðarfullum löggiltum endurskoðanda 
til starfa hjá félaginu.

Starfs- og ábyrgðarsvið
- Ábyrgð á endurskoðunarverkefnum
- Ársreikningagerð og skattframtöl fyrirtækja
- Skattaráðgjöf til viðskiptavina
- Greiningar á viðskiptatækifærum með viðskipavinum
- Fjármálalegar endurskipulagningar

Hæfniskröfur:
- Löggilding í endurskoðun
- Þjónustulund
- Hæfni til að leiða verkefni með öðrum starfsmönnum
- Hæfni til að halda utan um viðskiptavinatengsl

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Bachmann.
Umsóknarfrestur er til 24. maí 2021.
Umsóknir sendist á gunnar@endurskodandi.is.

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is



Alcoa Fjarðaál leitar að jákvæðu og duglegu fólki í framleiðslustörf í kerskála. 
Fimm öflug framleiðsluteymi vinna á þrískiptum vöktum í kerskálanum og
framleiða há� í þúsund tonn af áli á sólarhring. Framleiðslustarfsmenn eru
kjarninn í þessari mikilvægu verðmætasköpun.

Hvers vegna að vinna með okkur?

Framleiðslustörf í
kerskála Fjarðaáls

Við höfum 150 klukkustunda vinnuskyldu á mánuði.
Við erum með vaktakerfi sem gefur góðar tekjur og góðan frítíma. 
Við fáum ókeypis akstur til og frá vinnu og frí� fæði í frábæru mötuneyti. 
Við höfum okkar eigin heilsugæslu og aðgang að Velferðarþjónustu Heilsuverndar.
Við leggjum mikla áherslu á að tryggja öryggi allra á vinnustaðnum. 
Við trúum því að ölbrey� teymi ólíkra einstaklinga skili bestum árangri.
Við gerðum með okkur sameiginlegan sá�mála um góða vinnustaðarmenningu.
Við erum með metnaðarfull markmið í jafnré�ismálum í samstarfi við Jafnré�isvísi.
Við fáum góð tækifæri til þjálfunar, menntunar og starfsþróunar.
Við erum með virkt umbótastarf þar sem áhersla er lögð á þá�töku starfsmanna. 
Við búum í nálægð við ná�úruna í ölskylduvænu samfélagi á Austurlandi.

•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•

„Störfin í kerskálanum eru �ölbrey� og kre�andi en 
skemmtileg. Í kerskálanum vinnur alls konar fólk sem 
gerir þe�a allt svo miklu skemmtilegra og þar hef ég 
eignast marga vini fyrir lífstíð,“ 
Aldís Mánadó�ir, framleiðslustarfsmaður í kerskála.

„Það er áskorun að láta þe�a allt ganga upp og krefst 
mjög góðrar skipulagningar. Vinnan getur verið erfið og 
hentar kannski ekki öllum en fólkið hérna er frábært, 
starfsandinn góður og allir hjálpast að,“ 
Guðbergur Már Skúlason, stóriðjutæknir í kerskála.

Ef þú hefur áhuga á að vinna með okkur í álverinu á Reyðarfirði þá hvetjum við þig til að kynna þér málið nánar. 
Frekari upplýsingar veitir mannauðsteymi Fjarðaáls í gegnum netfangið starf@alcoa.com eða í síma 470 7700.

Hægt er að sækja um framleiðslustörf í kerskála Fjarðaáls á www.alcoa.is. Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára 
aldri, tala íslensku, vera með gild ökuré�indi og hreint sakavo�orð. Umsóknir eru trúnaðarmál og er þeim öllum 
svarað. Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí.



Reykjavíkurborg auglýsir 477 
ný sumarstörf fyrir námsmenn 
18 ára og eldri.

Hægt er að sækja um margskonar störf sem snerta daglegt líf 
borgarbúa með ýmsum hætti með það að leiðarljósi að gera 
Reykjavík að lifandi og fallegri borg.

Kynntu þér störfin sem eru í boði á vefsíðu Reykjavíkurborgar: 
reykjavik.is/sumarstorf

SUMAR
STÖRF

Tónlistarskóli Eyjafjarðar  
auglýsir eftir tónlistarkennurum  

í eftirfarandi stöður:
Tónlistar-/tónmenntakennari í 75-100% starfshlutfall.
Tónlistarskóli Eyjafjarðar leitar að tónlistar-/tónmennta- 
kennara til að kenna og móta fjölbreytta tónlistarkennslu  
við skólann.   

Sinna þarf fjölþættri kennslu, m.a. forskóla-/tónmennta- 
kennslu í samvinnu við leik- og grunnskóla á starfssvæðinu 
sem er Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Svalbarðsstranda- 
hreppur og Grýtubakkahreppur. Fyrir hæfan og metnaðar-
fullan aðila eru möguleikar á að þróa og móta starfið en 
unnið hefur verið með ýmsa þætti eins og marimbukennslu, 
kórstarf, samsöng, rythmískt samspil o.fl. Hljóðfærakennsla 
getur verið hluti af starfinu ef umsækjandi óskar.

Píanókennari í 100% starfshlutfall. 
Leitað er eftir kennara sem sýnir frumkvæði, mætir nem- 
endum á áhugasviði þeirra og nýtir sér fjölbreytta  
kennsluhætti. Kennsla fer fram í öllum útibúum skólans.

Tónlistarkennari í 75-100% starfshlutfall. 
Leitað er eftir kennara með breiðan bakgrunn sem gæti  
kennt fjölbreytta hljóðfærakennslu byrjenda, hópkennslu  
og fræðigreinar. Yfirmenn eru skólastjóri og aðstoðar- 
skólastjóri tónlistarskólans en í nánum samskiptum við  
aðra stjórnendur leik- og grunnskóla.

Umsækjandi hafi menntun og reynslu sem nýtist í starfi. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum tónlistarkennara við 
Samband íslenskra sveitarfélaga. Umsækjandi þarf að hafa 
bíl til umráða, akstur greiddur samkvæmt samningi.
Góð samskiptahæfni er lykilatriði.

Höfuðstöðvar skólans eru á Hrafnagili innan við 10 mínútna 
akstur frá Akureyri.  
Umsóknarfrestur er til 25. maí. 
Upplýsingar um starfið veitir Guðlaugur Viktorsson,  
skólastjóri. Fyrispurnir og umsóknir berist á netfangið  
te@krummi.is
Skólastjóri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

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



Deild stafrænnar þróunar óskar eftir að ráða 
einstakling til að verkefnastýra fjölbreyt-
tum og krefjandi tæknilegum verkefnum.          
Tæknilegur verkefnastjóri sér um að þarf-
agreina og veita öðrum deildum og sviðum 
innan Isavia ráðgjöf við val á tæknilausnum.  
Við leitum að umbótamiðuðum einstakling, 
með framúrskarandi samskiptahæfni og 
brennandi áhuga á stafrænum og snjöllum 
lausnum.   

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,   
 tölvunar- eða hugbúnaðarverkfræði er  
 mikill kostur 
• Þekking og reynsla af hugbúnaðarþróun  
 og upplýsingatækni
• Reynsla af vinnu með Agile   
 aðferðafræði
• Reynsla af því að leiða umfangsmikil   
 þróunarverkefni og teymi
• Góð reynsla af þarfagreiningu og   
 skilgreiningu verkefna

Starfsstöð: Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir Raquelita Aguilar 
forstöðumaður stafrænnar þróunar,                  
raquelita.aguilar@isavia.is

Við leitum að lögfræðingi sem býr yfir 
ríkum umbótavilja og er tilbúinn að stíga af 
krafti inn í metnaðarfullt teymi viðskipta 
og markaðsmála á Keflavíkurflugvelli. 
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga 
á útboðs- og þróunarverkefnum þar sem 
starfið snýst m.a. um umsjón útboða á sér-
leyfissamningum og stjórnun samningagerða 
vegna veitinga, verslana, samgangna ofl. 

Hæfniskröfur

• Háskólagráða í lögfræði,    
      framhaldsmenntun æskileg
• Þekking og reynsla á sviði opinberra   
 innkaupa er kostur
• Þekking og reynsla á sviði samkeppnislaga  
 er kostur
• Hæfni í verkefnastýringu og geta til að  
 vinna í teymi
• Mikil hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á  
 íslensku og ensku

Starfsstöð: Keflavík og Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Rún 
Guðjónsdóttir forstöðumaður viðskipta- og 
markaðsmála, thorhildur.gudjonsdottir@
isavia.is

Við óskum eftir öflugum og metnaðarfullum 
vefstjóra til að hafa umsjón með vefjum 
Isavia, Keflavíkurflugvallar og dótturfélaga 
Isavia. Leitað er að einstaklingi sem getur 
greint ferðalag viðskiptavina á vefsíðum 
félagsins til að hámarka notendaupplifun og 
séð til þess að vefirnir séu notendavænir,  
vel hannaðir og endurspegli stefnu félagsins. 

Hæfniskröfur

• Mikil reynsla og þekking af vefstjórnun  
 og vefumsjónarkerfum
• Þekking á stefnumótun netmiðla og      
 verkstjórn
• Reynsla af textaskrifum og framsetningu  
 á efni, góð íslensku- og enskukunnátta
• Þekking á markaðssetningu á netinu,  
 leitarvélabestun og vefgreiningarkerfum 
 er kostur
• Framúrskarandi samskiptafærni og   
 þjónustudrifið hugarfar

Starfsstöð: Keflavík og Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Rún 
Guðjónsdóttir forstöðumaður viðskipta- og 
markaðsmála, thorhildur.gudjonsdottir@
isavia.is 

U M S Ó K N I R :
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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 ?

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.

V E R K E F N A S TJ Ó R I L Ö G F R Æ Ð I N G U R V E F S TJ Ó R I 

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is



Vörumerkjastjóri
Shell og fleiri vörumerkja
Skeljungur hf. leitar að vörustjóra fyrir Shell og önnur vörumerki. Í boði 

er fjölbreytt og krefjandi starf hjá rótgrónu og traustu fyrirtæki. Markmið 

Skeljungs er að hafa innanborðs áhugasamt og hæft starfsfólk, sem sýnir 

frumkvæði, metnað í starfi og tekur virkan þátt í að gera félagið sífellt betra.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun í vélfræði, bifvélavirkjun eða 
    vélvirkjun er kostur en ekki skilyrði

• Hæfni til að veita ráðgjöf og fræðslu varðandi 
    smurolíur og smurefni

• Góð enskukunnátta

• Reynsla af sambærilegu starfi er skilyrði

• Reynsla og þekking á samningaviðræðum/ 
    samningagerð

• Hæfni til að vinna með töluleg gögn  
    og skýrslugerð

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Starfslýsing

• Tæknileg ráðgjöf um smurolíur  
    og smurbúnað

• Samskipti við birgja og innkaup

• Námskeið og fræðsla

• Úrvinnsla olíurannsókna

• Öflun nýrra viðskipta

• Markaðsmál og kynningarefni

• Þróun vöruúrvals

• Skipulagning og framkvæmd sölu- 
    hvetjandi aðgerða

Við hvetjum alla sem uppfylla hæfniskröfur til að sækja um óháð kyni. Skeljungur er 
jafnlaunavottað fyrirtæki og eru allar launaákvarðanir teknar á faglegum forsendum. 
Óútskýrður launamunur milli karla og kvenna er í dag 0,7%.

Umsóknum skal skilað á skeljungur.umsokn.is — frestur er til og með 18. maí.  
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og verður þeim öllum svarað. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir:

Guðmundur Þór Jóhannesson, 
innkaupastjóri
444 3000 / gudmundur@skeljungur.is

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR



Eftirfarandi kennarastöður eru 
lausar til umsóknar hjá Tækniskólanum

Kennari í húsasmíði

Kennari í bókbandi

Kennari í prentun

Kennari í rafiðngreinum

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans tskoli.is

Kennari í véltæknigreinum

Kennari í stálsmíði

Kennari í hársnyrtiiðn
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VIÐ LEITUM AÐ  
GÓÐU FÓLKI 

Kubbur óskar eftir  
meiraprófsbílstjórum og  
verkafólki til starfa við  
sorphirðu í Hafnarfirði.

Umsóknir sendist á kubbur@kubbur.is 
Nánari upplýsingar í síma 456-4166

Kubbur ehf. er endurvinnslufyrirtæki með 
starfssemi á Ísafirði, í Vestmannaeyjum, 
Hafnarfirði, Bolungarvík og Ölfusi.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.
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__________ Útboð ___________ 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 

 
MALBIKUN 2021 

Helstar magntölur eru: 
 

Malbik   1.300 tonn 
Útlögn  11.100 m2 
Fræsing  770 m2 

 

Verklok eru 1. ágúst 2021. 

Útboðsgögnin verða aðgengileg á rafrænu formi á 
útboðsvef Faxaflóahafna; 
https://faxafloahafnir.ajoursystem.is/ 

frá og með 12.maí kl.12:00.  

Tilboðum skal skila á útboðsvef fyrir miðvikudaginn  
26. maí  2021 klukkan 10:00. Ekki verður haldinn 
opnunarfundur. Niðurstöður opnunar verða birtar á 
útboðsvef.  

 
 

 
 
 
 
 
 

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Rekstur á líkamsræktar
aðstöðu við sundlaugar 
Kópavogs

kopavogur.is

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í að reka 
líkamsræktarstöðvar í sundlaugum Kópa-
vogs, um er að ræða Sundlaug Kópavogs og 
Sundlaugina Versölum. 

Útboðsgögn verða afhent rafrænt.  
Þeir sem óska eftir útboðsgögnum geta 
nálgast gögnin með því að senda tölvupóst á  
netfangið utbod@kopavogur.is frá og með 
þriðjudeginum 11. maí nk.

Tilboð skulu hafa borist með tölvupósti á  
netfangið utbod@kopavogur.is  fimmtudag
inn 27. maí fyrir kl 13:00

 
Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti formanns kærunefndar 
útlendingamála. 
Kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem úrskurðar í málum 
sem til hennar eru kærð á grundvelli laga um útlendinga nr. 80/2016. Formaður 
kærunefndar útlendingamála hefur yfirstjórn hennar með höndum, fer með fyrir-
svar nefndarinnar út á við og ber ábyrgð á fjárhag hennar og daglegum rekstri auk 
þess sem hann úrskurðar, ýmist einn eða sem hluti af nefnd.  Um frekara hlutverk 
vísast nánar til ákvæða í lögum nr. 80/2016, um útlendinga.  Formaður nefndar-
innar skal hafa starfið að aðalstarfi.

Umsækjendur skulu uppfylla skilyrði um embættisgengi héraðsdómara skv. 2. mgr. 
29. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016. 

Aðrar hæfniskröfur eru:
• Reynsla af stjórnun með mannaforráð
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar
• Reynsla af dómstörfum, gerð stjórnsýsluúrskurða eða öðrum störfum sem veita 

hliðstæða lögfræðilega reynslu.
• Þekking af málum á starfsviði nefndarinnar er æskileg
• Rekstrarþekking og/eða reynsla er æskileg
• Mjög góð forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni 
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg

Dómsmálaráðherra skipar í embættið til 5 ára í senn, sbr. lög um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. Miðað er við að skipað verði í embættið 
frá og með 1. júlí 2021. Dómsmálaráðherra skipar nefnd sem skal meta hæfni um-
sækjenda um embætti formanns og láta honum í té skriflega rökstudda umsögn 
um umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun 
liggur fyrir. Umsóknarfrestur er til 25. maí nk.

Um laun og starfskjör formanns kærunefndar útlendingamála fer samkvæmt  
39. gr. a. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, með síðari 
breytingum.   
Nánari upplýsingar veitir Berglind Bára Sigurjónsdóttir skrifstofustjóri  
í síma 545 9000.
Umsóknir skulu berast í gegnum starf@dmr.is. 

Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá, starfsheiti og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfylli hæfnis-
kröfur fyrir starfið. Umsækjandi skal í kynningarbréfi gera skýra grein fyrir hæfni 
sinni í samræmi við þær hæfniskröfur sem fram koma í 2. mgr. 29. gr. laga um  
dómstóla nr. 50/2016 og aðrar hæfniskröfur samkvæmt auglýsingu.

Embætti formanns kærunefndar  
útlendingamála

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Skólaakstur og hópbifreiða-
þjónusta fyrir Kópavogsbæ 
2021-2024 

kopavogur.is

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í skóla-
akstur fyrir grunnskóla Kópavogsbæjar og 
akstur í vettvangsferðir nemenda í grunn- og 
leikskólum Kópavogsbæjar ásamt akstri fyrir 
ferðir sem pantaðar eru af sviðum og stofn-
unum Kópavogsbæjar á árunum 2021-2024. 

Til þjónustuverksins heyrir einnig útvegun 
hópbifreiða og fjármögnun þeirra ásamt 
viðhaldi og rekstri.

Útboðinu er skipt upp í tvo hluta: 
Innkaupahluti 1: Þjónustusamningur um 
skólaakstur fyrir grunnskóla Kópavogbæjar. 
Innkaupahluti 2: Rammasamningur um vett-
vangsferðir nemenda í grunn- og leikskólum 
Kópavogsbæjar og akstur fyrir ferðir sem 
pantaðar eru af sviðum og stofnunum Kópa-
vogsbæjar. 

Heimilt er að bjóða í einstaka innkaupahluta 
útboðsins. 

Útboðsgögn verða afhent rafrænt. 
Þeir sem óska eftir útboðsgögnum geta 
nálgast gögnin á vefslóðinni 
vso.ajoursystem.is. frá og með mánudeginum 
10. maí nk. Útboðsgögnin verða einnig  
aðgengileg í gegnum utbodsvefur.is

Tilboð skulu hafa borist á útboðsvef  
vso.ajoursystem.is miðvikudaginn 9. júní 
2021 fyrir kl. 13:00.

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Fífan Knatthús  
– Endurnýjun lýsingar

kopavogur.is

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í endur-
nýjun lýsingarbúnaðar í Fífunni Knatthúsi við 
Dalsmára Kópavogi.  Um er að ræða opið 
útboð. Verkið felst í lýsingar með tilheyrandi 
stýringum í knattspyrnusal Fífunnar.

Verkinu skal að fullu lokið 27. ágúst 2021. 

Útboðsgögn verð afhent rafrænt og skulu 
þeir, sem óska eftir útboðsgögnum fyrir verk 
þetta, senda tölvupóst á netfangið utbod@
kopavogur.is, frá og með þriðjudeginum  
11. maí nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn 
tengiliðs vegna útboðsins, símanúmer,  
netfang og nafn fyrirtækis.

Eiginlegur opnunarfundur með bjóðendum 
verðu ekki haldinn, tilboðum ásamt nauðsyn-
legum gögnum skal skila rafrænt (tölvupóst-
ur) á póstfangið utbod@kopavogur.is fyrir   
kl. 11:00 þriðjudaginn 25.maí 2021.  
Niðurstöður opnunar verða sendar þeim 
aðilum sem skila inn tilboðum. 



Dalaþing 13. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 13. apríl 2021 með tilvísan í 1. mgr. 43. gr. skipu-
lagslaga nr. 123/2010 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi Dalaþings 13. Í gildandi 
deiliskipulagi er á lóðinni gert ráð fyrir einbýlishúsi á tveimur hæðum, stakstæðum bílskúr og 
hesthúsi ásamt gerði. Í breyttri tillögu felst að komið verði fyrir tveimur einbýlishúsum á einni 
hæð ásamt parhúsi á tveimur hæðum auk þess sem aðkoma að húsunum breytist með vegi 
og bílastæðum miðlægt á lóðinni. Parhúsin, Dalaþing 13a og 13b, er áætlað 400 m2 að flatar-
máli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og fjórum bílastæðum á lóð. Einbýlishúsið, 
Dalaþing 13c, er áætlað um 220 m2 að flatarmáli á einni hæð með innbyggðum bílskúr og 
þremur bílastæðum á lóð. Einbýlishúsið, Dalaþing 13d, er áætlað um 210 m2 að flatarmáli á 
einni hæð með þremur bílastæðum á lóð. Lóðin er 3.349 m2 að flatarmáli og verður nýtingar-
hlutfall eftir breytingu 0,25
Tillaga að breyttu deiliskipulagi lóðarinnar var áður auglýst í ágúst árið 2019. Ofangreind  
tillaga er breytt að því leiti að byggingarreitum fyrirhugaðra húsa hefur verið breytt og  
staðsetning þeirra endurskoðuð til að koma til móts við sjónarmið hagsmunaðila. 

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 
26. mars 2021. Nánar er vísað til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Ef óskað er eftir 
nánari upplýsingum um tillöguna er hægt að senda fyrirspurn á starfsfólk skipulagsdeildar á 
netfangið skipulags@kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til 
að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags-
deildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en  
kl. 15:00 föstudaginn 25. júní 2021.

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi

kopavogur.is

 

Auglýsing um breytt deiliskipulag  
í Kópavogi.

Ú
tboð

Grasæfingasvæði í Kaplakrika - 
efnisflutningar
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum 
í framkvæmdir í tengslum við nýtt 
grasæfingasvæði í Kaplakrika í 
Hafnarfirði. Um er að ræða efnisflutninga 
á sandi og drenmöl ásamt útjöfnun. 
Jafnframt er um að ræða jarðvinnu vegna 
lagna. 

Tilboð verða opnuð 25.05.21, kl. 11:00.

Nánar á:

hfj.is/utbod

Ný útboð í auglýsingu

AÐALFUNDUR 
Seljasóknar

verður að lokinni guðsþjónustu 
sem hefst kl. 13, sunnudaginn 9. maí.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Kosning í trúnaðarstörf.

Safnaðarfólk er hvatt til þátttöku á fundinum.

Sóknarnefnd

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Endurgerð leiksvæða við Grænuhlíð, Víðihlíð og 
Ljósheima, útboð nr. 15208.

• Gervigrasvöllur KR -Endurnýjun vallarlýsingar, 
útboð nr. 15204

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

Auglýsing um tillögur að deiliskipulags-
breytingum Eyrarinnar á Ísafirði

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 4. febrúar s.l.að 
auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Eyrarinnar, 
Ísafirði, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingartillagan snýr að því að því að skipta upp 
Sundstræti 36 upp í tvær lóðir, númer 36 og 38 til að auka 
svigrúm fyrir fjölbreytta nýtingu. Lóðin númer 38 mun 
stækka í norður og lóðarmörk að austanverðu verður 
hliðrar til vegna göngustígs.

Breytingartillagan verður til sýnis á heimasíðu  
Ísafjarðarbæjar: www.isafjordur.is frá 6. maí 2021 til  
4. júní 2021.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingar-
tillöguna til og með föstudagsins 4. júní 2021. Athuga-
semdir skulu berast til skipulagsfulltrúa á netfangið 
skipulag@isafjordur.is eða bréfleiðis á Ísafjarðarbæ, 
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði.

Skipulagsfulltrúi

Styrktarsjóður 
Richards P. Theodórs og 

Dóru Sigurjónsdóttur
Styrktarsjóður Richards P. Theodórs og Dóru Sigurjóns-
dóttur auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.  

Tilgangur sjóðsins er annars vegar að styrkja ungt, blint 
eða sjónskert fólk til mennta, og hins vegar menntun eða 
vísindastarf í þágu blindra og blinduvarna.  Heimilt er að 
úthluta árlega úr sjóðnum allt að 2 milljónum króna. 

Umsóknir sendist rafrænt (eða á pappír) til Ingu Lísar 
Hauksdóttur ingaliso@landspitali.is  Augndeild LSH, 
Eiríksgötu 37, 3.h., 101 Reykjavík, sem einnig veitir nánari 
upplýsingar.  Umsóknin skal í stuttu máli gera grein fyrir 
þeirri skólagöngu, menntun eða verkefni sem sótt er um, 
ásamt upplýsingum um umsækjanda, náms- og starfsferil 
og sjónskerðingu, ef við á.

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudeginum 15. júní 2021.

MENNTUNARSJÓÐUR 
Mæðrastyrksnefndar  

Reykjavíkur

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr  

Menntunarsjóði Mæðrastyrks-
nefndar Reykjavíkur

Sjóðurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á 
skólaárinu 2021-2022

Umsókn verður afgreidd þegar öll umbeðin gögn hafa 
borist og staðfesting hefur fengist á skólavist.

Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu 
hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda 
kleift að stunda og ljúka námi.

Umsóknarfrestur rennur út 25. júní 2021

Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðasta árs
- staðfesting á námsvist

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari  
upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef  
Mæðrastyrksnefndar - www.maedur.is -  
og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

intellecta.is

RÁÐNINGAR



Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
sölustjóri / 899 1882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Magnea S. Sverrisdóttir
MBA
Löggiltur fasteignasali
861 8511

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
824 9098

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði
Löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
661 6021

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
694  6166

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðinugr
Löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
Löggiltur fasteignasali
663 2508

Unnar Kjartansson
Nemi til lögg. fasteignasala
867 0968

Kári Sighvatsson
Nemi til löggi. fasteignasala
899 8815

Guðný Ösp Ragnarsdóttir
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
665 8909

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Jenný Sandra Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H. Júlíusdóttir
Ritari

María Waltersdóttir
Móttökuritari
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Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is

s. 777 2882

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is
s. 824 9098

Ólafur H. Guðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is

s. 663 2508

Ólafur H. Guðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is

s. 663 2508

Lárus Ómarsson 
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is

s. 824 3934

Ólafur H. Guðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is

s. 663 2508

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is

s. 777 2882

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is

EINSTAKT ÚTSÝNI

FROSTAÞING 10 ÓSKAÐ EFTIR  TILBOÐI

Útsýni 332 m2 4-5 herb. 203 Kóp

OPIÐ HÚS / 17:30-18:00 
þriðjudaginn 11. apríl

SAFAMÝRI 27 76.9 mkr

Efri 
sérhæð 189 m2 3-býli 108 Rvk

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

HLYNSALIR 3, 201 KÓP

Lyftuhús
bílskúr

OPIÐ HÚS MIÐ. 12. MAÍ KL. 17:15-17:45 

102,8 m2 3 herb.

VERÐ
53.9 mkr.

VALLARGERÐI 6, 200 KÓP

Einbýlishús

OPIÐ HÚS SUN. 9. MAÍ KL. 12:00-12:30 
BÓKIÐ SKOÐUN

106,9 m2 5 herb.

VERÐ
74.9 mkr.

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is

s. 777 2882

LAUTASMÁRI 8, 201 KÓP

Fjölbýli
bílageymsla

OPIÐ HÚS MÁN. 10. MAÍ KL. 17:30-18:00

160,7 m2 5 herb.

VERÐ
74.9 mkr.

LAUTASMÁRI 1, 201 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS SUN. 9. MAÍ KL. 13:00-14:00

79,5 m2 3 herb.

VERÐ
49.9 mkr.

SKÓGARSEL 15, 109 RVK

Sérhæð

OPIÐ HÚS MÁN. 8. MAÍ KL. 17:00-18:00

136 m2 2-3 herb.

VERÐ
77.9 mkr.

LJÓSHEIMAR 9, 104 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS MÁN. 10. MAÍ KL. 17:00-17:30

87,3 m2 3 herb.

VERÐ
48.9 mkr.

HJARÐARHAGI 56, 107 RVK

Fjölbýli
m/bílskúr

OPIÐ HÚS SUN. 9 MAÍ KL. 15:00-15:30

117 m2 3 herb.

VERÐ
59.9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

GRUNDARGERÐI 9, 108 RVK

Parhús

OPIÐ HÚS MÁN. 10. MAÍ KL. 17:00-18:00

183,5 m2  6-7 herb.

VERÐ
84.9 mkr.

ENGJASEL 35, 109 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS ÞRI. 11. MAÍ KL. 17:00-18:00

91 m2 2-3 herb.

VERÐ
42.9 mkr.

GEIRSGATA 2, 101 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS SUN. 9. MAÍ KL. 14:30-15:30

117,5 m23 herb.

VERÐ
89.9 mkr.

VALBRAUT 10, 250 SUÐURNES

Einbýlishús 
bílskúr

OPIÐ HÚS SUN. 9. MAÍ KL. 17.00-17.30

194 m2 6 herb.

TILBOÐ 
ÓSKAST

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is
s. 824 9093

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali

sverrir@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS / 13:00-13:30 
laugardaginn 8. maí

KRISTNIBRAUT 51 74.9 mkr

Endaíbúð 142,8 m2 4 herb. 113 Rvk

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is
s. 824 9098

Bjarni T. Jónsson
Löggiltur fasteignasali
bjarni@eignamidlun.is

s. 895 9120

 LANGHOLTSV. 132, 104 RVK

Hæð & 
bílskúr

OPIÐ HÚS MÁN. 10. MAÍ KL. 17:15-17:45

113,3 m2 3 herb.

VERÐ
47.5 mkr.
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FURUGRUND 3

LAUGAVEGUR 151-155

FREKARI 
UPPLÝSINGAR

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 777 2882

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 13:30-14:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 13-14

Vel skipulagðar, smekklegar 2ja - 4ra herbergja íbúðir í þriggja hæða fjölbýlishúsi í hjarta 
Reykjavíkur. Stæði í bílageymslu fyrir 6 bíla – 2 merkt stæði á baklóð. Góð aðkoma er að 
bílakjallara. Rúmgóðar geymslur fylgja hverri íbúð.  

Glæsilegar vandaðar fullbúnar íbúðir við Furugrund 3. Íbúðirnar eru 
2ja og 3ja herbergja tilbúnar til afhendingar. Innréttingar frá Axis, 
innfelld eldhústæki frá AEG, parket og flísar frá Agli Árna.

Verð frá 56.900.000 kr.
íbúð 302, stærð 80,8fm, 2ja herbergja.

Á jarðhæð eru vinnustofur útbúnar með eldhúsi, 
parketi á gólfum, fullbúnu baðherbergi með sturtu 
og gluggalausu herbergi.

Verð frá 25.900.000 kr.
vinnustofa númer 103, stærð 33,7 fm.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignas., lögg. 
leigumiðlari. Sími 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096
dadi@eignamidlun.is
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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.

Garðar K.
s: 853-9779

Hallgrímur
s: 896-6020

Styrmir
s: 846-6568

Guðlaug
s: 661-2363 

Kristján
s: 867-3040

Garðar Hólm 
s: 899-8811

Guðbjörg G.  
s: 899-5949

Garðar B.
s:  898-0255

Sólveig 
s: 869-4879

Kristín María
s: 837-1177

Aðalsteinn Jón  
s: 767-0777

Micha
s:766-0891

Linda
s:848-9455

Ólafur Haukur
s: 866-1242

Viktoría Larsen 
s: 618-5741

Einar Örn
s: 823-4969

Halldór 
s: 660-5312

Bára
s: 693-1837

Ragnheiður
s: 788-3069

STARARIMI 33
112 REYKJAVÍK 

ÁLFHÓLSVEGUR 83
200 KÓPAVOGI

HOLTASEL 37
109 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG 8. MAÍ KL. 14:00 – 15:00
Glæsilegt 176,5 fm. 5 herbergja einbýlishús ásamt bílskúr. 
Um er að ræða bjálkahús innflutt frá Finnlandi. Góður sól-
pallur í suður með heitum potti ásamt palli í austur.  
Nánari uppl. veitir Sólveig lgf. s. 869-4879,  
solveig@trausti.is

Verð: 104,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 9. MAÍ KL. 13:00 – 14:00
Falleg og björt efri sérhæð með miklu útsýni ásamt auka-
íbúð á jarðhæð. Hæðin sjálf er um 124 fm, fimm herbergja, 
og íbúðin á jarðhæðinni er 72 fm, tveggja herbergja. 
Nánari uppl. veita Kristján lgf. s. 867-3040, kristjan@
trausti.is og Hallgrímur s. 896-6020, hallgrimur@trausti.is 

Verð: 79,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Einstaklega fallegt, mikið uppgert og vel skipulagt 4-6 
herbergja 226,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
óskráðu íbúðarherbergi í risi, þar af er 31 fm. bílskúr
Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf. s. 823-4969,  
einar@trausti.is

Verð: 109,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kristján
S: 867-3040

Hallgrímur
s: 896-6020

Einar Örn
S: 823-4969

Sólveig 
S: 869-4879

BÓKIÐ SKOÐUN

FURUGRUND 3
200 KÓPAVOGI

Nýjar og afar vandaðar íbúðir og atvinnurými á besta 
stað við Furugrund 3 í Kópavogi í nýuppgerðu húsi. 

Opið hús í dag 8. maí frá kl. 13:00-14:00

Frábær staðsetning og gott útsýni til norðurs yfir Fossvoginn. 

Atvinnurými eru fullbúin með eldhúsi, baðherbergi með sturtu og 
parketi á gólfum.

Stærðir eigna eru frá 33,7 fm til 95,3 fm. 

Verð íbúða er frá 56,9 - 66,9 millj.
Verð atvinnurýma er frá 25,9 - 47,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:

Einar Örn Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali 

823-4969/einar@trausti.is

Hallgrímur Hólmsteinsson
Aðstoðarmaður fasteignasala

896-6020/hallgrimur@trausti.is.

Kristján Baldursson
Löggiltur fasteignasali

867-3040/kristjan@trausti.is

OPIÐ HÚS







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

Um er að ræða fyrrum útihús ríkisjarðarinnar Brúar,  
samtals fimm matshlutar sem boðnir eru til sölu á sér 
leigulóð og eru nánar tiltekið, hlaða byggð árið 1939,  
votheysgryfja byggð árið 1952, blásarahús byggt árið 1971, 
fjós byggt árið 1972 og kálfahús byggt árið 1990. Hús og 
lóð eru staðsett á fallegum útsýnisstað í grónu umhverfi 
við bakka Laxár í Þingeyjarsveit.
Leitað er eftir tilboðum í útihúsin á leigulóðinni Brúar 3. 
Seljandi áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum. 

Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: 
www.rikiskaup.is
Verð: Tilboð óskast. 
Tilboð verða opnuð 3. júní 2021, kl. 13:00

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

BRÚAR 3, 641 HÚSAVÍK 
– ÚTIHÚS Á LEIGULÓÐ

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

Tilboð óskast í sumarhús til flutnings, staðsett á lóð  
Verkmenntaskólans á Akureyri og byggt af nemendum í 
húsasmíði, rafvirkjun og pípulögnum.
Um er að ræða timburhús, 53 m2 að grunnfleti með 
svefnaðstöðu og geymslu á lofti. Að utan er húsið klætt 
olíugrunnaðri bandsagaðri vatnsklæðningu og bárujárni, 
örlítil vinna er eftir í frágangi klæðningar. Þak er báru-
járnsklætt. Í húsinu eru timburgluggar og úthurðir. Lagt 
er fyrir rafmagni og neysluvatni í húsinu, búið er að leggja 
fyrir gólfhita, þá er eftir að setja gólfniðurföll í sturtu og í 
þvottahús
Húsið verður til sýnis eftirfarandi daga; miðvikudaginn  
12. maí kl 16:30-18:30 og þriðjudaginn 18. maí kl. 15-18. 
Húsið er tilbúið til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja 
það eigi síðar en 15. ágúst 2021.
Tilboðum skal skila rafrænt á heimasíðu Ríkiskaupa fyrir 
kl. 12:00 mánudaginn 22. maí n.k. merkt  
Sumarhús VMA 21445.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa:  
www.rikiskaup.is
Verð: Tilboð óskast

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI ÓSKAR EFTIR 
TILBOÐUM Í SUMARHÚS TIL FLUTNINGS 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Miklabraut 54

Góð rishæð við Miklubraut 54.  
Íbúðin er 5- 6 herbergja og hefur 
húsið verið mikið endurnýjað.
Forstofuherbergi, hol, 3 svefnherbergi 
stofa, borðstofa, baðherbergi og eld-
hús.  Svalir til suðurs út frá hjóna-
herbergi. Góð lofthæð í stórum hluta 
íbúðar.  Íbúð sem kemur á óvart. 
Verð 54,9 millj. 

OPIÐ HÚS

Ásta María Benónýsdóttir 
lögg.fasteignasali s: 897-8061 asta@kjoreign.is

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10 MAÍ FRÁ KL. 17:00-17:30

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Hallgrímur Óskarsson, löggiltur fasteignasali

Opið hús mánudaginn 10. maí  frá kl. 17:30-18:00
Um er að ræða  246,5 fm einbýlishús en þar af er bílskúr 84 fm.  Húsið 
var byggt árið 2014 úr timbri og klætt að utan með lituðu járni og litað 
járn er á þaki. Vindskeiðar eru úr áli  Gluggar og hurðir eru úr pvc. 
Bílskúrinn er 84,0 fm að stærð og álflekahurð með rafmagnsopnara er 
fyrir skúrnum.  Geymsla er í enda bílskúrsins og er hún dúklögð en þar 
er stór skápur. Lóðin er skráð hjá Þjóðskrá 1.065 fm að stærð Lóðin er 
gróin. Framanvið húsið er hellulögð innkeyrsla og stéttar að útidyrum. 
Hitalagnir eru undir stéttinni.  Hellulögð verönd er einnig á baklóð 
en meðfram húsinu og á baklóð er einnig 
timburverönd sem liggur að hellulögðu 
veröndinni. Skjólveggur er við hellulögðu 
veröndina.  Heitur pottur er á veröndinni

Kistuholt 19, Reykholti, 
Bláskógabyggð

OPIÐ HÚS

Jóhann Friðgeir 
Valdimarsson

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

 Kristnibraut 5 – 113 Reykjavík

 OPIÐ HÚS Á ÞRIÐJUD., 11. MAÍ - Milli kl.17:30 og 18:30 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

GLÆSILEG 240 FM ÚTSÝNIS SÉRHÆÐ Í NÝLEGU HÚSI
Á EFTIRSÓTTUM STAÐ Í GRAFARHOLTI.
Glæsilegar innréttingar, verönd og svalir. Um er að ræða sér-
hæð ásamt sér íbúðarrými á neðri hæð og innbyggður bílskúr. 
Íbúðin á hæðinni er 158,8 fm og íbúðarrýmið á neðri hæð er 
skráð 55,6 fm. bílskúrinn er skráður 25,8 fm. Einstök eign sem 
vert er að skoða nánar - Sjón er sögu ríkari.  
Ásett verð 104,0 millj.
Allar nánari uppl. og skoðun veitir 
Jóhann Friðgeir, lgf. s: 896-3038 
eða á johann@hofdi.is  

 

OPIÐ HÚS

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Húsasmiðjan hefur alla tíð 
boðið upp á mikið og gott úrval 
af grillum og grillvörum frá 
traustum framleiðendum. Sífellt 
fleiri nýta sér vefverslun Húsa-
smiðjunnar og sækja grillin í 
verslun í sinni heimabyggð.

Þótt Húsasmiðjan sé rótgróið 
fyrirtæki með afar breitt vöruúr-
val er hún í huga margra lands-
manna „grillverslun“ og hefur 
lengi verið þekkt fyrir mikið úrval 
af grillum og grillvörum, segir 
Arnar Már Þorsteinsson, vörustjóri 
málningar, heimilistækja, árstíða- 
og bílavara hjá Húsasmiðjunni. 
„Við leggjum því eðlilega mikinn 
metnað í að bjóða upp á gott úrval 
af grillum og höfum í gegnum árin 
kynnt ýmsar spennandi nýjungar. 
Þannig vorum við til dæmis með 
þeim fyrstu sem kynntu Weber 
grillin fyrir Íslendingum.“

Í ár býður Húsasmiðjan upp á 
fjölbreytt úrval grilla frá Outback, 
Broil King, Weber og Nexgrill, segir 
Arnar. „Þetta eru allt vörumerki 
sem þekkt eru fyrir gæði og henta 
víðum hópi neytenda. Nexgrill 
er nýtt á markaðnum en þar fara 
saman gæði og mjög hagstætt 
verð sem viðskiptavinir ganga að 
sem vísu hjá okkur eins og alltaf. 
Við leggjum áherslu á að allir geti 
fundið eitthvað við sitt hæfi fyrir 
heimilið, bústaðinn eða ferðalagið. 
Auk þess bjóðum við allar helstu 
stærðir, gerðir og verðflokka og 
seljum að sjálfsögðu bæði gas- og 
kolagrill.“

Góð áhöld skipta máli
Húsasmiðjan býður einnig upp 
á mikið úrval auka- og fylgihluta 
fyrir grillin. „Við bjóðum meðal 
annars upp á vandaða fylgihluti frá 
Broil King, Weber og Vaggan, allt 
frá töngum, burstum og hreinsi-
efnum til kjúklingagrinda og hita-
mæla. Góð áhöld létta undir með 
eldamennskunni og viðhaldinu á 
grillinu. Það sem hefur verið sér-
staklega vinsælt undanfarn ár eru 
pitsasteinar og stafrænir kjötmæl-
ar. Við leggjum líka alltaf áherslu 
á að fólk taki yfirbreiðslu fyrir 
grillið sem ver það gegn bleytu og 
óhreinindum og getur svo sannar-
lega lengt líftíma þess.“

Nexgrill er nýr kostur
Aðspurður um helstu nýjungar 
sumarsins nefnir hann aftur nýja 
birginn Nexgrill sem er að hans 
sögn mjög spennandi bandarískt 
fyrirtæki. „Það eru fáir sem skáka 
Bandaríkjamönnum í grillmenn-
ingu. Nexgrill Evolution fjögurra 
brennara grillið frá þeim hefur líka 
slegið í gegn hjá okkur. Nexgrill 
hefur verið að auka hlutdeild sína 
á Norðurlöndum, í Þýskalandi og 
víðar enda frábær grill á mjög hag-
stæðu verði. Við eigum von á að fá 
fleiri gerðir frá Nexgrill um miðjan 
maí, allt frá þriggja, fjögurra og 
fimm brennara grillum á verðum 
sem koma ánægjulega á óvart.“

Samsetning og heimsending 
vinsæl
Samsetning og heimsending á 
grillum er sú þjónusta sem hefur 
notið vaxandi vinsælda hjá Húsa-
smiðjunni undanfarin ár. Arnar 
segir marga nýta sér að fá grillið 
samsett og heimsent í vefverslun 
Húsasmiðjunnar. „Við bjóðum 
samsetningar í vefverslun á mjög 
sanngjörnu verði. Þegar kemur að 
viðhaldi á grillum er mikilvægt að 
geta fengið það helsta hjá okkur 
og við leggjum áherslu á að vera 
með alla helstu íhluti fyrir við-
skiptavini okkar eins og brennara 
á lager. Við f lytjum flest af grillum 
okkar til landsins sjálf og erum 
því í beinu sambandi við fram-
leiðendur. Þess má einnig geta að 
Weber grillin í Húsasmiðjunni eru 
öll í ábyrgð hjá Weber á Íslandi. 
Það er mikilvægt að hafa það í 

huga þegar grill er keypt hvaða 
þjónustu þú getur átt von á að fá 
því oft er um talsverða fjárfest-
ingu að ræða.“

Húsasmiðjan rekur sextán 
verslanir um land allt og úrvalið 
er misjafnt. „Allar grillvörur 
okkar eru auðvitað fáanlegar í 
vefverslun okkar og í glæsilegri 
grilldeild okkar í Skútuvogi í 
Reykjavík. Það er mjög algengt 
að fólk kaupi grill í vefverslun og 
sæki svo pöntun í verslun í sinni 
heimabyggð. Það kostar ekkert að 
nýta sér Pantað & sótt í verslun 
hjá okkur.“

Spennandi grillsumar  
fram undan
Sjálfur er Arnar mjög spenntur 
fyrir komandi grillsumri. „Núna 
í sumar ætla ég að prófa mig 
meira áfram með grænmetisrétti. 
Maðurinn minn er grænkeri, svo 
helmingurinn af grillinu er alltaf 
undirlagður af steikum og hinn af 
stökku grænmeti. Þessar vikurnar 
ligg ég yfir myndböndum á You-
Tube til að fá hugmyndir fyrir 
sumarið.“

Húsasmiðjan er með stöðugar nýjungar í grillum

Arnar Már Þorsteinsson, vörustjóri málningar, heimilistækja, árstíða- og bílavara hjá Húsasmiðjunni, segir að mikið úrval af gæðagrillum sé nú fáanlegt og 
um margt að velja. Samsetning og heimsending á grillum er sú þjónusta sem hefur notið vaxandi vinsælda hjá Húsasmiðjunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Glæsilegt grill 
sem er eins og 
heilt eldhús frá 
Broil King.

Hér er annað 
veglegt grill 
sem sómir sér 
vel á pallinum. 

Hefðbundið grill en þó veglegt og 
glæsilegt. Grill á góðu verði. 

Við bjóðum sam-
setningar í vef-

verslun á mjög sann-
gjörnu verði. Þegar 
kemur að viðhaldi á 
grillum er mikilvægt að 
geta fengið það helsta 
hjá okkur og við leggjum 
áherslu á að vera með 
alla helstu íhluti fyrir 
viðskiptavini okkar eins 
og brennara á lager. 

Arnar Már Þorsteinsson
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Elín 
Albertsdóttir

elin 
@frettabladid.is

Ragnar notar mikið grænmeti í 
þennan rétt en það er einmitt ein-
staklega gott grillað. Hann notar 
kúrbít, eggaldin, paprikur, sveppi, 
rauðlauk og butternut grasker. 
Grænmetið er síðan skorið gróft 
niður og velt upp úr heimagerðri 
hvítlauksolíu.

Ragnar notar tréspjót sem hann 
lætur liggja í bleyti áður en þrætt 
er upp á þau. Það er gert svo þau 
brenni ekki.

Kjúklingur á grillið

Heill kjúklingur, hlutaður niður í 
bita. Beinin notuð í soð.

Kjúklingaspjót með grilluðu grænmetissalati

Ragnar Freyr, 
eða læknirinn 
í eldhúsinu, 
er með marga 
girnilega rétti á 
bloggsíðu sinni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANT-
ON BRINK

Sumarlegur grillréttur fyrir alla fjöl-
skylduna. MYND/RAGNAR FREYR

Grillað grænmeti er einstaklega 
ljúft og gott. MYND/RAGNAR FREYR

Ragnar Freyr Ingvarsson heldur 
úti öflugri uppskriftasíðu, 
Læknirinn í eldhúsinu, þar sem 
hann gefur lesendum fjölda 
frábærra hugmynda að góðum 
mat. Ragnar er ástríðukokkur og 
deilir hér girnilegri kjúklinga-
uppskrift.

ingurinn á grillinu. „Lykilatriði 
er að pensla það ríkulega með 
hvítlauksolíu og snúa spjótunum 
reglulega til að verja það eldi. 
Grænmetið fær á sig fallega lit og 
er ljúffengt.“

Þegar kjúklingurinn er full-
eldaður eru spjótin lögð á fat og 
ferskum kóríander dreift yfir þau 
ef fólk vill. Ragnar var einnig með 
hrísgrjón og grillsósu. „Einfald-
asta grillsósa í heimi,“ segir hann.

Chilli-sósa

100 ml sýrður rjómi
30-40 ml sæt chillisósa

Hrært saman og sósan er tilbúin.
Mjög góður réttur sem einfalt er að 
gera og við allra hæfi.

Marinering

100 ml sojasósa
50 ml sæt chilli-sósa
Hálfur niðurskorinn rauður chilli-
pipar
30 ml af hvítlauksolíu
Salt, pipar og nokkur fersk mintu-
lauf

Allt hrært saman og kjötið sett 
saman við og látið marinerast í 
að minnsta kosti klukkustund. Þá 
er kjúklingurinn þræddur upp á 
spjót og grillaður við háan hita í 
20 mínútur eða þangað til hann er 
fulleldaður.

Ragnar segir að grænmetið 
þurfi svipaðan tíma og kjúkl-

Kótilettur eru góðar grillaðar 
og nú er veðrið til að taka grillið 
fram. Það er mjög einfalt að 
grilla kótilettur, hvort sem það 
er svínakjöt eða lamb. Einungis 
þarf að passa að þær brenni ekki 
á grillinu. Þessi uppskrift miðast 
við fjóra.

elin@frettabladid.is

Grillaðar svínakótilettur

4 svínakótilettur
1 tsk. salt
Nýmalaður pipar
1 msk. olía

Þurrkið yfir kjötið með eldhús-
pappír. Skerið með beittum hníf 
og skerið rendur í fituna svo hún 
krullist ekki í steikingu. Penslið 
kjötið með olíu og bragðbætið 
með salti og pipar. Það má vel 
nota f leiri krydd, veljið uppá-
haldskryddið og bætið því við eða 
BBQ-sósu.

Grillið kótiletturnar á góðum 
hita í 2-3 mínútur á hvorri hlið. 
Slökkvið þá á miðbrennara og 
eldið áfram þar til þær hafa fengið 
á sig fallegan lit. Penslið með BBQ-
sósunni ef hún er notuð. Ef ekki 
er miðbrennari á grillinu þarf að 
finna stað á því þar sem hægt er 
að elda óbeint (e. indirect).

Berið kótiletturnar fram með 
góðu salati og hvítlaukskart-
öflum.

Gott sumarsalat

1 poki blandað salat
Kirsuberjatómatar
Jarðarber
Mangó
Rifinn parmesanostur
Góð jómfrúarolía

Setjið salatið á fallegan disk, skerið 

niður tómata, jarðarber og mangó. 
Dreifið olíu yfir salatið og rifnum 
parmesanosti.

Hvítlaukskartöflur

Skolið bökunarkartöflur og skerið 
í báta. Látið liggja í köldu vatni í 
smástund til að losa um sterkjuna. 
Þerrið í eldhúspappír og setjið í 
skál. Vætið vel með góðri ólífuolíu 
og setjið síðan í eldfast mót. Takið 
heilan hvítlauk í sundur, takið 
utan af rifunum og dreifið þeim 
um kartöflurnar. Vætið yfir allt 
með ólífuolíu, saltið og piprið. 
Einnig er gott að nota hvítlauks-
pipar ef hann er við höndina.

Bakið við 200°C í klukkustund 
eða þangað til kartöflurnar hafa 
fengið lit. Hægt er að baka þær í 
álformi á grillinu en fylgist með 
þeim og veltið þeim oft yfir eld-
unartímann.

Grillaður maís

Það er mjög gott að hafa maís með 
grillmat. Það er hægt að hafa hann 
í staðinn fyrir kartöflur eða bara 
auka meðlæti. Flestum finnst hann 
mjög góður.

4 maískólfar
2 msk. smjör
Safi og rifinn börkur af einni 
límónu
1 tsk. gott salt

Hreinsið ferskan maískólf og 
sjóðið í tvær mínútur í bullandi 
vatni. Blandið saman smjöri, lím-
ónusafa og rifnum berki. Penslið 
maískólfana vel með smjörinu og 
grillið í 5-6 mínútur. Bætið meira 
smjöri þegar maísinn er settur á 
diskinn og stráið hafsalti yfir. Gott 
er að skera kólfana í tvennt áður en 
þeir eru grillaðir en mörgum finnst 
betra að borða þá þannig.

Grillaðar svínakótilettur með 
frábæru meðlæti

Hvort sem 
valdar eru 
svínakótilettur 
eða lamba þá 
er mjög einfalt 
að útbúa slíkan 
grillmat. Lamb 
og svín þarf 
svipaðan tíma á 
grillinu.

Flestum finnst grillaðir maískólfar 
mjög góðir. Þeir passa vel sem með-
læti með lamba- og svínakótilettum. 

Grillmatur er 
vinsæll hjá öllum 

aldurshópum. Hann 
þarf ekki að vera flókinn 
eða margbrotinn. Einfalt 
er oft best. 

Hreint, gæðakjöt úr íslenskri náttúru.
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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 frá fimmtudeginum 29. apríl til og með 19. maí meðan birgðir endast.

VIRKA DAGA 8 -19 / UM HELGAR 10 -18

Þú færð grillið hjá 
BAUHAUS! Mikið 
úrval gæðagrilla!

Viðarkol, 5 kg
GV 7202013A

Genesis II E410
GV 62011169
4 brennarar, 14,07 kW.  Grillflötur 86x48 
cm. Grillgrind úr porselínsglerungshúðuðu 
steypujárni. Innbyggður hitamælir.  
Hliðarborð úr ryðfríu stáli. Opinn vagn.

Trékol, Premium 3 kg
GV 7202011A

Weber Q2200 
GV 7202230A
Með 1 brennara. Styrkur 3,52kW. Grillflötur: 54 x 39 cm. Grillgrind úr 
postulínshúðuðu steypujárni. Lok og botn úr steyptu áli. Innbyggður hitamælir. 
Rafrænn kveikjari. Niðurfellanleg hliðarborð.

57.995.-

GEM Gasgrill 3 brennarar
GV 7201623A
3 Dual Tube brennarar, 6,9 kW/ klst. Grillflötur: 55 x 37 cm. 
Grillgrind úr steypujárni. Rafrænn kveikjari. Innbyggður 
hitamælir. Hliðarborð sem hægt er að fella niður.

Gasgrill Baron 490
GV 7200736A
4 Dual-Tube brennarar, 12,4 kW. Hliðarbrennar 2,7 kW 
ásamt brennara fyrir snúningsteini 4,4 kW. Grillflötur: 64 x 
44 cm. Rafrænn kveikjari. Lok úr porselínglerungshúðuðu 
stáli. Innbyggður hitamælir.

Kjarakaup
Kjarakaup

164.995.-

1.695.- 1.695.-

39.995.-
48.995.- 

Genesis II 310
GV 7202040A
3 brennarar, 10,99 kW. Grillflötur: 
68 x 48 cm. Grillgrind úr 
porselínglerungshúðuðu steypujárni. 
Innbyggður hitamælir. Hliðarborð úr 
ryðfríu stáli. Opinn vagn.

129.995.-

119.995.-
149.995.- 



Jóhanna María 
Einarsdóttir

johannamaria@
frettabladid.is 

Ragna starfar sem verkefnastjóri 
yfir stórri evrópskri rannsókn á 
vegum Keresis í Evrópu. Bæði verk-
efnin snúast um að skoða árangur 
fiskroðs til að græða krónísk sykur-
sýkisfótasár. Þar fyrir utan er Ragna 
menntaður hjúkrunarfræðingur 
og tekur aukavaktir á Landspítal-
anum, syngur eins og engill, bakar 
og eldar eins og enginn sé morgun-
dagurinn, hefur gaman af því að 
spá í tísku og förðun og margt 
fleira.

Allt eldað á grillinu
Um árabil hefur þessi iðni mat-
gæðingur haldið úti vinsælli 
uppskrifta- og bloggsíðu á netinu, 
ragna.is, þar sem hún birtir girni-
legar uppskriftir að ljúffengum mat, 
meðlæti og dýrindis eftirréttum. 
Hér deilir hún með okkur uppskrift 
að grilluðum steinbít með kaldri og 
frískandi sinnepssósu. Hún mælir 
sérstaklega með því að bera fiskinn 
fram með grilluðu brokkolíní, grill-
uðum kartöfluskífum og grilluðum 
haloumi-osti. 

Fyrst byrjar Ragna á því að skella 
í sósuna sem er ofureinföld, en 
hún er best ef hún fær að standa í 
að minnsta kost fimmtán mínútur 
áður en hennar er neytt. Næst hrær-
ir hún í marineringuna og á meðan 
fiskurinn er að marinerast veltir 
hún brokkolíní og kartöfluskífum 
upp úr olíu og stráir salti og pipar 
yfir. Einnig penslar hún haloumi 
með olíu svo hann festist síður við 
grillgrindina. Þá er allt klappað og 
klárt á grillið og ekkert eftir nema 
að láta logana leika um lostætið. 
Gott er að byrja á kartöflunum sem 
geta tekið lengri tíma, sem og brok-
kolíníinu. Svo má alltaf færa það 
sem er tilbúið upp á efri grindina 
til að halda á því hita á meðan hitt 
klárast.

Grillaður steinbítur með magnaðri sinnepssósu

Ragna er gríðarlegur matgæðingur og sér fram á að eyða löngum stundum úti og grilla mikið 
fyrir fjölskylduna í sumar, sérstaklega ef sumarið verður jafngott og í fyrra. MYNDIR/AÐSENDAR

Það er einfalt 
að hræra í þessa 
sjúklegu sinn-
epssósu sem 
smellpassar 
með grillaða 
fiskinum. Sinn-
epsspretturnar 
toppa svo allt 
með fallegum 
grænum lit og 
frískandi biti.

Fiskinn, kartöflur, haloumi og brok-
kolíní er allt hægt að grilla saman. 

Grillmatur hefur sjaldan verið 
svona ferskur og girnilegur. 

Ragna Björg Ársælsdóttir segist 
svo sannarlega vera komin í 
grillgírinn, enda varla annað 
hægt í þessari endalausu blíðu 
sem hefur leikið um hörund 
landans að undanförnu.

Grillið á miðlungshita á grilli 
(gott að pensla grillgrindina með 
olíu áður en fiskurinn er lagður á). 
Snúið bitunum bara einu sinni á 
meðan þeir eru grillaðir.

 Meðlæti

Grillað brokkolíní
Grillaðar bökunarkartöfluskífur
Grillaður halloumi
Sinnepssósa

Hér er um að ræða æðislega 
sinnepssósu sem bragð er að. 
Þessi er einföld í samsetningu 
og frábær með grillmatnum í 
sumar eða hvers kyns fiskréttum. 
Sósan geymist vel og er tilvalið 
að búa til nóg af henni til að eiga í 
ísskápnum.

Köld sinnepssósa

2 kúfaðar msk. majones
2 kúfaðar msk. sýrður rjómi
1 tsk. dijonsinnep
1 tsk. sætt sinnep
2 tsk. sítrónusafi
¼ tsk. hvítlaukskrydd/duft
Salt og pipar eftir þörfum
3 msk. gróftsaxaðar sinneps-
sprettur

Hrærið öllu saman í skál og látið 
standa í minnst 15 mínútur áður 
en þið berið fram.

Fiskur og marinering

4 þykk stykki af steinbít eða 
skötusel
Safi úr 1 sítrónu
2 msk. matarolía
1 tsk. saltflögur
½ tsk nýmalaður pipar
2 pressuð hvítlauksrif
½ dl söxuð fersk steinselja eða 2 
msk. þurrkuð
1 msk. rifinn börkur af sítrónu

Þeytið saman leginum og hellið 
yfir fiskinn. Látið standa í 10 mín-
útur á borði.

Ragna mælir sér-
staklega með því að 

bera fiskinn fram með 
grilluðu brokkolíní, 
grilluðum kartöflu-
skífum og grilluðum 
haloumi-osti.
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Það er fátt íslenskara, sumar-
legra og meira ómissandi í 
gleðskapinn en gamla góða Voga 
ídýfan frá Vogabæ og köldu sós-
urnar frá E.Finnsson. Á komandi 
vikum munu svo nýjar vörur 
bætast í hópinn ásamt sígildum 
vörum í nýjum búningi.

„Vogabær er markaðs- og söluskrif-
stofa Mjólkursamlags Kaupfélags 
Skagfirðinga í Reykjavík, og sér 
um alla sölu og dreifingu á vörum 
félagsins aðallega hérlendis en 
líka til viðskiptavina erlendis,“ 
segir Stella Björg Kristinsdóttir, 
forstöðumaður sölu-, markaðs- og 
vöruþróunar.

„Vörurnar okkar eru flestar 
framleiddar í Mjólkursamlaginu 
á Sauðárkróki, en þar á meðal eru 
vörumerki sem eru landsmönnum 
flestum vel kunn eins og Mjólka, 
E.Finnsson sósur, Voga ídýfur 
og Íslatte kaffidrykkir. Svo erum 
við líka með önnur vörumerki 
sem eru framleidd erlendis eins 
og próteindrykkurinn Teygur og 
SoNatural djúsarnir.“

Voga ídýfan í nýjum umbúðum
Stella segir engan vafa á því hvaða 
vara njóta mestra vinsælda á 
þessum tíma árs.

„Þar sem Eurovision er nú á 
næsta leiti þá er ekki annað hægt 
en að nefna Voga ídýfurnar. Það 
eru eflaust fá Eurovisionpartí þar 
sem Voga ídýfa er ekki á boð-
stólum. Voga ídýfur eru algjör 
klassíker og langvinsælasta týpan, 
Voga ídýfa með kryddblöndu, 
hefur verið óbreytt frá upphafi. 
Helsta breytingin hefur verið 
þegar nýjar bragðtegundir bætast 

við í fjölskylduna.“
Stella segir mikla eftirvæntingu 

ríkja eftir Voga ídýfunni í nýjum 
og þægilegum umbúðum. „Vegna 
fjölda áskorana ætlum við að 
færa tryggum aðdáendum Voga 
ídýfunnar þá nýjung núna fyrir 
sumarið að geta keypt hana í stærri 
einingum, eða í 400 ml sprautu-
brúsa. Þannig fæst bæði meira 
magn en einnig aukin þægindi, 
til dæmis í veislum þegar maður 
vill geta borið ídýfurnar fram í 
huggulegum skálum. Þá er hægt að 
sprauta ídýfunni beint í skálarnar. 
Það verður mjög spennandi að sjá 
hvernig viðtökurnar verða.“

Sósurnar frá E.Finnsson njóta þá 
ekki síður vinsælda yfir sumartím-
ann. „Með hækkandi sól og léttari 
lund hefst líka grilltímabilið og 
þá er mikið spurt um E.Finnsson 
sósurnar, sem flestir landsmenn 
þekkja vel, enda búnar að vera á 
borðum Íslendinga í bráðum fjóra 
áratugi.“

Nýjar vörur væntanlegar
Vogabær leggur áherslu á að þróa 
og bjóða upp á nýjungar samhliða 
framleiðslu á sígildu vörunum sem 
landsmenn flestir hafa þekkt allt 
sitt líf.

„Þegar maður er með svona rót-
gróin vörumerki er mikilvægt að 
sinna vel þeim trausta viðskipta-
vinahópi sem fyrir er, en samtímis 
vera vakandi yfir nýjungum og 
breyttum áherslum. Til dæmis 
fannst okkur vanta tilfinnanlega 
góða sósu sem hentar sérstaklega 
með fiski og grænmetisréttum, því 
munum við á næstu vikum kynna 
til leiks Tartarsósu sem er vel 
þekkt með Fish&Chips en gengur 

líka frábærlega vel með öllum 
steiktum fiski og grænmeti,“ segir 
Stella.

„Önnur nýjung hjá okkur nú 
á vormánuðunum verður ný 
E.Finnsson Majónes vörulína. 
Neytendur þekkja majónes helst 
þannig að það sé selt í dósum, en 
E.Finnsson majónesið er selt í eins 
brúsum og E.Finnsson sósurnar. 
Persónulega finnst mér majónes 
í brúsa mjög handhægt, sérstak-
lega þegar maður notar bara lítið 
af því í einu, þá geymist það vel í 
lokuðum brúsanum þess á milli. 
Nú svo hlýtur það að vera mjög 
þægilegt að hafa majónesið í brúsa 
þegar maður er á ferðalagi eða í 
útilegu. Majónes vörulínan frá 
E.Finnsson inniheldur venjulegt 
majónes, Chili majónes og vegan 
majónes – allt í 300 ml brúsum.“

Þá eru einnig spennandi 
nýjungar á teikniborðinu fyrir þau 
sem ekki neyta dýraafurða.

„Af því ég nefndi áðan breyttar 
áherslur, þá er líka gaman frá því 
að segja að við höfum undanfarið 
ár unnið að því að þróa nýja upp-
skrift að vegan majónesi sem er 
jafnframt undirstaðan í mörgum 
köldum sósum. Okkur fannst að 
þeir sem velja vegan mataræði 
ættu ekki að þurfa að sætta sig við 
minni bragðgæði í vegan útgáf-
unni af sósunni,“ segir Stella.

„Því lögðum við í umfangsmikla 
rannsóknarvinnu í það að þróa 
nýja uppskrift að vegan majónesi 
og núna sér fyrir endann á þeirri 
vinnu. Við munun því á næstu 
mánuðum kynna til leiks nýtt og 
bætt vegan E.Finnsson majónes og 
vonandi síðar líka vegan útgáfur af 
helstu köldu E.Finnsson sósunum.“

Á borðum Íslendinga í næstum fjóra áratugi

Stella Björg Kristinsdóttir, forstöðumaður sölu-, markaðs- og vöruþróunar 
hjá Vogabæ, segir ekkert lát á vinsældum Voga ídýfunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Grillmatur er góður og enn betri 
þegar sætir ábætisréttir krauma 
með á grillinu til að maula og 
njóta eftir gómsætan aðalrétt. 

Sumarið er tíminn til að gera vel 
við sig í mat og drykk á björtum 
sólskinsdögum. Fátt er eins lokk
andi og sumarlegt og góð grill
angan og fáir sem standast góðan 
grillmat. Þá er punkturinn yfir iið 
að skella ferskum eftirrétt á grillið 
í lok máltíðar. Ávextir koma ein
staklega vel út á grilli, einir og sér, 
kryddaðir og sætaðir, en við það að 
grillast kemur fram nýtt og yndis
legt bragð. Hér eru gefnar fáeinar 
hugmyndir að frískandi eftirmat af 
grillinu, bæði í léttari kantinum og 
sem þyngri og sætari eftirréttur.

Sætar og sumarlegar krásir á grillið

Grillaðar, ferskar ferskjur með van-
illuís og hlynsírópi eru lostæti.

Grillaður, ferskur ananas gleður 
bragðlaukana og sjáið hvað er fal-
legt að skera út blóm úr sneiðunum.

Smores, eins 
og það heitir 
á ensku, er 
dásamlegt grill-
gotterí. Notið 
Ritzkex eða 
hafrakex, setjið 
sykur púða og 
súkkulaði á 
milli og grillið.

Hver hefði 
trúað því að 
jarðarber væru 
góð á grillið? 
Setjið þau á tein 
og setjið lítinn 
rósmarínkvist 
með og grillið á 
vægum hita.

Grillaður banani er sannkallað sælgæti og sígildur ábætisréttur af sumargrillinu. Hýðið er opnað langsum, dýrindis 
súkkulaði stungið ofan í bananann og grillað í álpappír. Borið fram með ís eða þeyttum rjóma. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Dýrindis dádýr, kengúrur, 
alifuglar, steikur í freistandi 
marineringum og ferskur fiskur 
eru meðal þess sem Nettó býður 
landsmönnum á sumargrillið úr 
kjötborðinu og auðvitað æðislegt 
meðlæti og sósur með. Hægt er að 
elta sólina í sumar og grilla hvar 
á landinu sem er því sama góða 
verðið er í öllum nítján Nettó-
verslununum um land allt.

„Við hjá Nettó erum stolt af „Kjöt-
borðinu“ okkar því rétt eins og á 
árum áður er kjötborðið stolt hvers 
kaupmanns og við vinnum með þá 
ímynd,“ segir Hallur Heiðarsson, 
rekstarstjóri Nettó-búðanna.

„Kjötborðið“ sem Hallur vísar 
til er vörumerki Nettó í ferskum 
kjötvörum.

„Undir merkjum Kjötborðsins 
fá grillarar landsins 100 prósent 
ferskt og ómeðhöndlað kjöt, allt 
huggulega snyrt og vel fram borið. 
Við notum eingöngu íslenskt hrá-
efni í þessa línu og fólk getur alltaf 
gengið að 100 prósent gæðum,“ 
upplýsir Hallur.

Fyrir þá sem vilja skara fram úr
Í takti við indælt vor og ilmandi 

grillangan sem líður um loftin hafa 
nýjar vörur bæst við freistandi 
úrval Kjötborðsins.

„Fyrir þá sem vilja skara fram 
úr við grillið bjóðum við upp á 
ómótstæðilega grillkjötslínu úr 
Kjötborðinu, úr fersku, ókrydduðu 
og ómarineruðu lamba-, nauta- 
og svínakjöti. Hún nýtur mikilla 
vinsælda því fjöldi þeirra sem 
vilja krydda sitt kjöt og marin-
era það sjálfir fer ört vaxandi. 
Þá erum við líka með nýja línu 
af kryddmarinerningum undir 
Kjötborðsvörumerkinu, meðal 
annars úr trufflum og grillsmjöri 
yfir í suðrænar og seiðandi krydd-
mareningar,“ upplýsir Hallur um 
heillandi steikur sem Nettó býður 
á grillið.

„Við hjá Nettó gerum okkur líka 
grein fyrir að til þess að skara fram 
úr þurfum við að bjóða enn fjöl-
breyttari flóru af grillmarineruðu 
kjöti en aðrir, og það gerum við 
undir merkjum Kjötsels. Nú í 
fyrsta sinn getur fólk valið á milli 
fjölbreytts úrvals af hefðbundnu 
grillkjöti og einhvers meira 
framandi, svo sem dádýrasteikur 
í trufflu og kengúru-fille með 
reyktum pipar,“ segir Hallur.

Alifugl verður sífellt vinsælli 
á grillið og Nettó mælir því að 
sjálfsögðu með grillmarineruðum 
kalkún og kjúklingi í úrvali.

„Það er engu líkara að fólki líki 
vel við þann sælkeramat því sala á 
marineruðum kjúklingabringum 
hefur aldrei verið meiri en þessa 
dagana,“ segir Hallur.

„Endrum og sinnum náum við 
líka góðum kaupum á hrossakjöti 
og skilum því þá hratt til við-
skiptavina en hrossakjöt er ekki 
í jafn stöðugu vöruframboði og 
folaldakjöt sem á sér nú fastan sess 
í hillum okkar.“

Aðal grillbúðin á landinu
Nettó er aðal grillbúðin á landinu. 
Þar fást einnig gæða grillsósur sem 
fullkomna máltíðina.

„Með grillmat er ómissandi að 
bjóða upp á Kjötsels-grillsósurnar 
okkar. Þær eru meiriháttar ein-
faldar lausnir fyrir þá sem vilja bara 
grilla góða steik og henda í fljótlegt 
og lostætt meðlæti,“ segir Hallur.

Hann segir Nettó fyrsta val-
kost hjá öllum metnaðarfullum 
grillurum.

„Okkar leiðarljós er að bjóða ein-
göngu fyrsta flokks gæði á besta 

mögulega verði og gott úrval. Til 
að geta skarað fram úr í fiski jafnt 
sem kjöti gerðum við samning við 
Hafið, eina fremstu fiskbúð lands-
ins, sem sér okkur stöðugt fyrir 
fersku sjávarfangi og þar halda 
langa, lax og bleikja sínum sess 
sem vinsælasti fiskurinn á grillið.“

Nettó opnar í Mosó í sumar
Nettó er nú með átján búðir um 
land allt og í sumar bætist sú 
nítjánda við í Mosfellsbæ.

„Því er leikur einn að elta sólina 
í sumar og nálgast uppáhalds grill-
matinn sinn í Nettó hér og þar, því 

grillkjötið er á sama verði hvar sem 
er á landinu,“ upplýsir Hallur.

„Í hverri viku er Nettó með 
verðsprengju í verslunum sínum á 
kjöti og í sumar verður grillið auð-
vitað í aðalhlutverki,“ segir Hallur 
og gefur lesendum uppskrift að 
dýrindis grillaðri nautasteik með 
Bernaise-sósu frá Kjötseli.

Grilluð nautalund með Bernaise
Takið nautalund úr ísskáp og látið 
standa á bekk. Penslið lundina 
með smjöri og saltið með grófu 
gæðasalti, duglega eða jafnvel 
óhóflega. Setjið lundina því næst 
á svaka hita á grillið og snúið 
reglulega þar til steikin er orðin vel 
lokuð. Lækkið þá hitann eða setjið 
steikina á efri grind. Þar er henni 
snúið reglulega í 15 til 20 mínútur, 
eða þar til kjötmælir sýnir 57°C 
í kjarnhita. Þá er steikin tekin af 
grillinu og látin standa í rúmar 10 
mínútur, en sú hvíld skiptir jafn 
miklu máli og grillunin.

Borið fram með meðlæti og 
Bernaise-sósu frá Kjötseli.

Nettó er um land allt. Hægt er að 
gera innkaupin líka á netto.is

Nettó fremst í fersku og gómsætu grillkjöti
Hallur Geir Heiðarsson er rekstrarstjóri Nettó-verslananna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI Grillmareningar frá Kjötborðinu kóróna grillmáltíðina.

Undir merki 
Kjötborðsins 
fæst ferskt 
og ókryddað 
grillkjöt fyrir 
þá sem vilja 
marinera og 
krydda grillmat 
sinn sjálfir.

Úrval af fersku 
og gómsætu 
grillkjöti er 
hvergi ríkulegra 
en í verslunum 
Nettó og fæst 
á sama verði á 
öllu landinu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Undir merkjum 
Kjötborðsins fá 

grillarar landsins 100 
prósent ferskt og ómeð-
höndlað kjöt, úr 
íslensku hráefni og alltaf 
í fyrsta flokks gæðum.
Hallur Geir Heiðarsson

NÁÐU Í APPIÐ
OG BYRJAÐU
AÐ SPARA

GILDIR
Í YFIR 60

VERSLUNUM
UM LAND

ALLT

MEIRI
AFSLÁTTUR
OG FRÁBÆR

TILBOÐ!
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Það er mikilvægt að þrífa grill vel. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Það er alltaf mikilvægt að þvo grill 
vel en það er líka mikilvægt að 
nota réttu tólin til þess.

Samkvæmt grillframleiðand-
anum Weber á að skipta út grill-
burstum á hverju ári og jafnvel 
oftar en það er grillað oft yfir 
sumarið. Margir geyma grill-
burstann úti og þeir geta oft fengið 
slæma útreið frá veðrinu, í bland 
við að vera nuddað fast við heitt 
grillið. Þess vegna er mælt með 
að athuga ástandið á burstanum 
áður en hann er notaður. Laus hár 
geta farið í mat og jafnvel valdið 
meiðslum, og ef þau eru byrjuð að 
losna þarf að losa sig við burstann.

Weber segir bestu grillburstana 
vera með ryðfríum hárum sem eru 
vandlega fest við burstahausinn og 
handfangið. Einnig er mælt með 
að velja bursta með nógu löngu 
handfangi til að það þurfi ekki að 
fara mjög nálægt heitu grillinu. Þá 
er gott að vera með grillhanska til 
að verja hendur og framhandleggi 
þegar heitt grillið er burstað.

Ef grillgrindin en húðuð með 
mjúkum málmi eða postulíni 
ætti að nota bursta með mýkri 
málmi, eins og kopar, því annars 
gæti burstinn valdið skemmdum á 
grindinni.

Góð ráð fyrir 
grillbursta
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Making our world more productive

ÞÚ FINNUR SÖLUSTAÐI 
FYRIR AGA GAS Á GAS.IS

Linde Gas | Breiðhöfða 11 | Reykjavík | 577 3000

Athugið að slanga og annar gasbúnaður leki ekki | Látið hylkið standa upprétt
Varist að setja hylkið undir grill | Skrúfið fyrir gasið á hylkinu strax eftir notkun

Notið viðeigandi þrýstijafnara | Athugið að propangas er afar eldfimt

Smellt eða skrúfað?
Það skiptir ekki máli, við eigum bæði!

GAS
ALLS STAÐAR
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... að algengasta máltíðin sem fer 
á grillið eru hamborgarar, sam-
kvæmt bandarískri könnun um 
grillsiði vestanhafs. Steik er í 2. 
sæti, pylsur í því 3. og kjúklingur í 
4. sæti?

... að þar í landi er vinsælasti 
grilldagur ársins þjóðhátíðar-
dagurinn, og það sama á við um 
Kanada?

... að algengasta meðlætið sem 
fer á grillið eru maísstönglar, kart-
öflur og grillað grænmeti?

.. að orðið „barbeque“ er talið 
eiga uppruna sinn úr spænska 
orðinu „barbacoa“ sem fylgdi 
Fransmönnum úr karabískum 
nýlendum?

... að flestir grilla heima en 
grillmatur tengist líka útilegum, 
sumarhúsum, almenningsgörðum 
og íþróttaviðburðum sterkum 
böndum?

... að BBQ-sósur hafa mismun-
andi bragð eftir heimshlutum. 
Sums staðar eru sósurnar dísætar, 
aðrar kryddaðar og sterkar.

... að flestir grilla sér mat til að 
njóta góða grillbragðsins, á meðan 
aðrir hafa einfaldlega gaman af því 
grilla eða að skemmta gestum yfir 
tilheyrandi grillstemningu?

... að ómissandi búnaður við 
grillmennsku er bursti til að 
hreinsa grillið, grilltangir og grill-
hanskar?

Vissir þú?

Fylltar tortillur eru þægilegur 
réttur þegar fólk hefur ekki mik-
inn tíma. Upplagt er að nota grillið 
og grilla tortillurnar áður en þær 
eru fylltar. Það er líka hægt að fylla 
kökurnar, rúlla þeim upp og setja 
síðan á grillið.

Fylling
Kjúklingabringur
1 rauðlaukur
1 msk. olia

200 g rifinn ostur
2 tsk. tacokrydd
8 miðstórar tortillur

Dressing

½ dós sýrður rjómi
2 hvítlauksrif
Salt og pipar

Pressið hvítlaukinn úr í sýrðan 
rjóma og hrærið saman, bragð-
bætið með salti og pipar. Gott er að 

setja smá límónusafa og hunang 
saman við ef vill.

Penslið bringurnar með olíu 
og dreifið tacokryddi yfir eða 
setjið bringurnar í marineringu, 
til dæmis í BBQ-sósu. Grillið í sex 
mínútur á hvorri hlið, fer þó eftir 
stærð. Skerið þær niður í lengjur. 
Veljið grænmeti að eigin ósk, lauk 
og setjið í grillaða tortillu ásamt 
ostinum. Það má setja salsa ef fólk 
vil með hvítlaukssósunni. Rúllið 
kökunum upp.

Frábærar tacorúllur

Grillaðar tortillakökur eru mjög 
góðar. Fyllingin er bara eftir smekk. 
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 Ég hef tekið 
sæbjúgnahylkin í 

tvö ár og fer allra minna 
ferða án óþæginda. Það 
er algjör bylting.

Móðurhlutverkið getur verið 
býsna krefjandi en afmælis-
barn dagsins í dag, Sir David 
Attenborough, sagði eitt sinn 
að náttúran væri ekki blíð við 
svefnvana mæður. Á morgun er 
mæðradagurinn og því tilvalið 
að gægjast örstutt inn í heim 
mæðra úr dýraríkinu.

hjordiserna@frettabladid.is

Vísindamenn segja að á sama tíma 
og mæður úr dýraríkinu þurfi að 
huga að öryggi og næringu lifandi 
afkvæma sinna þurfi þær einn-
ig að gæta þess að eiga nægilega 
orku fyrir afkvæmi framtíðarinn-
ar. Því séu „bestu“ mæðurnar þær 
sem séu í góðu formi eða þær sem 
tilheyri stærri hópum þar sem 
aðrir sinna einnig afkvæmunum. 
Það bitni hins vegar oft á lægra 
settum mæðrum sem eiga á hættu 
að vera útskúfaðar eða afkvæmi 
þeirra drepin til þess að koma í 
veg fyrir samkeppni um umönnun 
afkvæma.

Erfiðar ákvarðanir
Það er gríðarleg orka sem fer í að 
ganga með og svo fæða afkvæmi en 
til eru ótal dæmi um það hvernig 
mæður í dýraríkinu ganga á eigin 
birgðir til þess að auka lífslíkur 
afkvæma sinna, jafnvel þó að það 
geti kostað þær lífið. Þetta á vel við 
um sæotra en kvenkyns sæotrar 
eyða um helmingi hvers árs á 

sínum fullorðinsárum í að fæða að 
minnsta kosti eitt afkvæmi.

Það sem gerir þetta ennþá 
strembnara er að fullorðnir 
sæotrar þurfa að innbyrða 
fjórðung líkamsþyngdar sinnar af 
fæðu á hverjum degi til þess að lifa 
af. Þegar afkvæmi er komið í spilið 
getur þessi þörf tvöfaldast sem 
þýðir að móðirin þarf að útvega 
enn meiri fæðu. Mæðurnar eiga 

því á hættu að verða veikburða og 
geta jafnvel drepist vegna sýkinga 
eða sára vegna þess hve orkulitlar 
þær eru. Stundum verður þetta 
til þess að þær neyðast til að taka 
erfiðar ákvarðanir og jafnvel yfir-
gefa afkvæmi sín í von um að betur 
gangi með næstu afkvæmi.

Ljóst er að hlutverk og framlag 
mæðra til viðhalds tegunda er 
ómetanlegt en því miður fá alltof 
margar mæður lítið ef nokkurt 
þakklæti fyrir erfiði sitt og raunir. 
Það er því kjörið að nýta mæðra-
daginn á morgun til þess að leiða 
hugann að þeim fórnum sem nátt-
úran krefst af mæðrum og jafnvel 
þakka þinni eigin fyrir lífsgjöfina.

Örmagna mæður

Sæotramóðir handmatar ungann sinn með nýveiddum krabba sem hún 
veiddi við strendur Kaliforníu í Bandaríkjunum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Það er því kjörið að 
leiða hugann að 

þeim fórnum sem nátt-
úran krefst af mæðrum.

Í Kína eru sæbjúgu þekkt sem 
heilsubótarfæði og notuð til bóta 
við hinum ýmsu meinum. Kínverj-
ar kalla sæbjúgu gjarnan „ginseng 
hafsins“ og til eru sagnir um notkun 
sæbjúgna þar fyrir meira en þúsund 
árum. Arctic Star sæbjúgnahylkin 
innihalda yfir fimmtíu tegundir 
af næringarefnum sem geta haft 
jákvæð áhrif á lífeðlisfræðilega 
starfsemi mannslíkamans, til 
dæmis er mikið kollagen í þeim, en 
það er eitt helsta uppbyggingarpró-
tein líkamans.

Finnur mikinn mun á sér
Á síðustu árum hefur Arctic 
Star sérhæft sig í þróun á fæðu-
bótarefnum, svo sem framleiðslu, 
markaðssetningu og sölu á hágæða 
sæbjúgnahylkjum. Hylkin eru 
framleidd úr íslenskum, hágæða, 
villtum sæbjúgum sem eru veidd í 
Atlantshafinu.

Magnús Friðbergsson hefur tekið 
sæbjúgnahylkin frá Arctic Star 
undanfarin ár. „Vinur minn kynnti 
mig fyrir sæbjúgnahylkjunum og 
þar sem ég hafði lengi verið slæmur 
í hnjám, með liðverki og lítið 
getað beitt mér, ákvað ég að prófa. 
Tveimur til þremur vikum seinna 
fann ég mikinn mun. 
Nú hef ég tekið sæbjúgnahylkin í 
tvö ár og fer allra minna ferða án 
óþæginda. Það er algjör bylting 
frá því sem áður var. Nú get ég 
gert hluti eins og að fara í langar 
gönguferðir, sem ég gat varla gert 
áður. Að minnsta kosti gerði ég það 
ekki með bros á vör og það tók mig 
langan tíma að jafna mig eftir álag,“ 
útskýrir hann. Magnús, sem er 71 
árs, hafði fengið að heyra frá lækni 
að mikið slit væri í hnjám hans 
og ekki væri von á að það gengi til 
baka. „Hann sagði mér að kíkja á 
fæðingardaginn minn og að ég gæti 

ekki búist við að fara aftur í tíma. 
Mér fannst vont að heyra þetta og 
var því tilbúinn að prófa ýmislegt 
sem gæti mögulega lagað þetta. 
Sæbjúgnahylkin frá Arctic Star 
virka mjög vel á mig og ég mæli með 
að fólk prófi þau.“

Framleiðandi sæbjúgna er Arctic 
Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á arcticstar.is. 
 
Arctic Star sæbjúgnahylki fást í 
flestum apótekum, heilsubúðum, 
í Hagkaupum og í Fjarðarkaup.

Magnús er betri í hnjám og finnur 
minna fyrir liðverkjum eftir að 
hann fór að taka sæbjúgnahylkin. 
Hylkin eru nú komin í nýjar um-
búðir eins og sjá má á myndinni. 

Sæbjúgnahylkin eru bylting
Magnús Friðbergsson mælir með 
sæbjúgnahylkjum frá Arctic Star, 
en hann finnur mun á sér 
eftir að hann fór að nota þau. 
Sæbjúgu innihalda yfir fimmtíu 
tegundir af næringarefnum.

Dagskrá:

• Skýrsla stjórnar LSR
• Ársreikningur 2020
• Fjárfestingarstefna
• Tryggingafræðilegar úttektir
• Önnur mál

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
Engjateigi 11, 105 Reykjavík / Sími 510 6100

www.lsr.is

Ársfundur LSR verður haldinn þriðjudaginn 25. maí 2021 
á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, kl. 15:00. 
Ársfundurinn er opinn öllum sjóðfélögum
og launagreiðendum.

Ársfundur LSR
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Bílar 
Farartæki

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsn. Bílalindar, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

RAFMAGNS GOLF!!!
VW GOLF E LUX. Árgerð 2016, 
ekinn aðeins 59þ.km., rafmagn, 
sjálfskiptur. Algjör moli sem vel 
hefur verið hugsað um! Leður, 
bakkmyndavél, leiðsögukerfi o.fl. 
Verð 2.577.000. Rnr.120462.

7 MANNA - DÍSEL - 4X4
 CHEVROLET Captiva 7 manna. 
Árgerð 2015, ekinn aðeins 88þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Með dráttarkrók!. 
Verð 2.477.000. Rnr.120451. Til sýnis 
og sölu hjá Aðalkaup, Skeifunni 3c.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

Toyota Verso Live. 5/2016. 7 
manna. Ekinn aðeins 80 þús km. 
Sjálfskiptur. Kemur frá góðu heimili 
og er með topp þjónusta sögu. Verð 
2.680.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Garðyrkja

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð. Straumblik 
ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Málarar

REGNBOGALITIR.IS
Málningarþjónusta Við 
málum og spörslum hús og 
mannvirki innan sem utan. Við 
háþrýstiþvoum,vatnsverjum og 
styrkjum steiningu og sjónsteypu. 
Við erum vandvirkir fagmenn með 
mikla reynslu. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 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

Gef tilboð í búslóðaflutninga í 
öllum stærðum. Áratuga-reynsla. 
Guðmundur. 864-7896

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLOTUN
Tek af mér að flota gólf og fl.

Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma: 777-2242

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

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

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

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

SMÁAUGLÝSINGAR 7LAUGARDAGUR  8. maí 2021 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 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

TILBOÐ
Fallegur sófi úr Tekk til sölu með 
höfuðpúðum og skammel, grár. St. 
90X220 og skammel 70X85. Tilboð 
óskast S. 663 3313

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Sumarbústaðir

Nýtt 34m2 hús, klárt til flutnings. 
70mm bjálki með tvöfaldri nót. 
Eitt svefnherbergi, salerni og 
stórt alrými. Raflagnir klárar og 
gólfefni komið. Teikningar fylgja 
með. Tilboðsverð kr 6.500.000.- 
Upplýsingar í síma 892-1882.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu nýtt 208m² 
atvinnuhúsnæði við Bugðufljót 
í Mosfellsbæ. 2 stórar 
innkeyrsluhurðir. Kaffistofa og 
snyrting. Mjög hátt til lofts. Afgirt 
útisvæði með rafmagnshliði. Laust 
strax. Nánari upplýsingar veitir Elli í 
síma 892-1882

Til leigu eða sölu 50 m2 bil + 
milliloft. Hurð 3,7 m. Lager eða 
geymsla. Leiga: 109 þús.  
 S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Tilkynningar

 Einkamál

HEIÐARLEGUR KK LANGAR 
AÐ KYNNAST KVK

Mig langar að kynnast konu um 
60+ sem er til í að hittast yfir 

kaffibolla, göngutúr og fl.
Vera með opinn hug varðandi 

framhaldið ef að bæði hafa 
áhuga.

Endilega hafið samb.  
í s. 823 6329

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is Sími 550 5055 | smaar@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

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is
Formbólstrun

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og 
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar 
og öll almenn bólstrun. Við erum 
þekktir fyrir fljóta og góða 
þjónustu. Skoðið video af vinnslu 
á www.hsbolstrun.is

FYRIR EFTIR

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Ábendingahnappinn
má finna á 

BARNAHEILL.IS

af lesendum dagblaða* á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára lesa 
Fréttablaðið daglega. 

Lesa bara FBL

Lesa bæði
FBL OG MBL

Lesa bara MBL

62,6%

88,4%

25,8%

11,6%

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des 2020

MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

SKRÁÐU ÞIG Á 
PÓSTLISTANN
Fáðu blað dagsins 
sent rafrænt
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BIOTHERM MÆLIR MEÐ
BLUE THERAPY RED ALGAE UPLIFT BLUE THERAPY AMBER ALGAE REVITALIZE

BLUE THERAPY CREAM-IN-OIL BLUE THERAPY ACCELERATED
Blue Therapy Accelerated er silkimjúkt, 
mjög létt, gelkennt krem með sömu virku 
þörungunum og eru í seruminu.

Kremið „bráðnar“ við hitastig nálægt 
húðhita og gengur því samstundis inn í 
húðina.

Húðin verður rakanærð, línur minna 
sjáanlegar, húðin virðist þéttari, húð-
litur verður frísklegur og ljómandi og 
útlínur andlitsins verða skarpari.

Viltu samstundis mýkt og næringu?

Uppbyggjandi virkni „sea sugar“ og 
viðgerðareiginleikar olía af náttúru-
legum uppruna í fersku kremgeli sem 
bráðnar inn í húðina. Kremið vinnur 
hratt gegn sjáanlegum öldrunarein-
kennum.

Á aðeins 2 vikum endurheimtir jafnvel 
þurr húð sjáanlega mýkt, þéttleika og 
ljóma.

Líffræðingar Biotherm hafa fangað 
lífskraft dýrmæts rauðs sjávarþörungs 
í einstaka formúlu. Eftir því sem við 
eldumst fækkar collagen og elastin 
þráðum húðarinnar verulega. 

Blue Therapy Red Algae Uplift krem 
og serum hafa sjáanleg yngjandi og 
styrkj-andi áhrif á húðina: Útlínur 
andlitsins verða skýrari, húðin mýkri, 
stinnari og með meiri ljóma. Einnig til 
fyrir þurra húð og næturkrem.

Blue Therapy Amber Algae Revitalize 
dagkrem fyrir andlit, háls og bringu sem 
hentar fyrir þroskaða húð.

Kremið inniheldur einstakan Amber  
Algae þörung, Life planktonTM auk 
uppbyggjandi efna. Það er orkugefandi, 
nærandi, dregur úr öldrunareinkennum 
og styrkir varnarkerfi húðarinnar.

Húðin verður frísklegri, með meiri 
ljóma,mýkri og vel nærð. Einnig til 
næturkrem.

„Red Algae“ er einstakur rauðþörungur sem finnst við strendur Atlantshafs. 
Biotherm gefur einstaka blöndu þörunga og kollagenpeptíða sem veita húðinni 

þéttleika, lyftingu og aukinn teygjanleika.

BLUE THERAPY

HÚÐIN FÆR LYFTINGU, ÞÉTTLEIKA OG ENDURHEIMTIR LJÓMA

KEMUR Í VEG FYRIR ÖLDRUNAREINKENNI 
VEGNA SKORTS Á ÞÉTTLEIKA HÚÐAR

CHRISTY TURLINGTON BURNS

COMMITTED TO A 
BETTER FUTURE 

FOR OUR OCEANS 
SINCE 2012



Tuttugu ár eru um þessar 
mundir liðin frá stofnun 
Fréttablaðsins – og voru 
afmælinu gerð góð skil 
í helgarblaði nýlega og 

sömuleiðis í sérstökum viðhafnar-
þætti á Hringbraut á miðvikudags-
kvöld. Rík ástæða er til að rifja upp 
sögu blaðsins, sem er í senn litrík og 
merkileg, en hún er einnig og ekki 
síst áminning um mikilvægi frjálsr-
ar fjölmiðlunar gagnvart ofríki 
stjórnmálamanna, stjórnsýslu og 
hagsmunaafla í atvinnulífinu.



Og sú saga má ekki gleymast. Hún 
þarf að vera ljóslifandi fyrir hug-
skotssjónum allra fjölmiðlamanna 
um ókomin ár, svo og allra annarra 
talsmanna og áhugamanna um 
tjáningarfrelsi og nauðsyn upp-
lýstrar umræðu og afhjúpunar á því 
sem þar leynist og á að vera almenn-
ingi aðgengilegt í opnu samfélagi.

Saga Fréttablaðsins er einmitt 
táknræn í þessu efni. Hún er lexía 
í lýðræði, hún er aðvörun um að 
láta óttann ekki ráða – og svo það 
sé bara sagt; hún á umfram allt að 
segja okkur að ofstopafullir ein-
ræðistilburðir eru ekki og verða 
ekki liðnir í landinu.



Höldum aftur á síðustu öld. Framan 
af henni var Ísland að efnast og öðl-
ast sjálfstæði með þeim afleiðingum 
að valdið færðist smám saman 
úr höndum danskra höndlara og 
Hafnarmanna til íslenskra auð-
manna sem áttu sér flestir drauma 
um sterk og vegleg stjórnmálasam-
tök sem stýrðu hér málum í þeirra 
þágu. Og það gekk eftir í meginat-
riðum, enda dafnaði f lokkurinn 
ríkulega um og upp úr öldinni, ekki 
síst sakir þess að öll helstu fyrirtæki 
landsins greiddu honum tíund af 
trúarástæðum.

Flokkurinn varð því sterkur og 
stór í krafti fjármagns sem fór í 
byggingu höfuðstöðva og hélt úti 
starfi hans í öllum landshlutum.

En svo breyttist allt eftir að 
síðasti f jórðungur aldarinnar 
gekk í garð. Kvennafrídagurinn 
og stofnun Dagblaðsins árið 1975 
breyttu yfirbragði samfélagsins, 
í fyrstu án þess að landsmenn 
tækju eftir því, en síðar með aug-
ljósum afleiðingum, eða sem nemur 
afhjúpun samfélagsins; það reyndist 
alls ekki vera jafn einsleitt og ætla 
mætti, heldur bæði kúnstugt og 
kynlegt, enda kaus það konu á for-
setastól og kvennafjöld á þing og 
stofnaði Samtökin ’78 um svipað 
leyti. Við vorum sumsé alls konar.

Gott ef atvinnulífið varð ekki 
líka svolítið hinsegin. Alltént komu 
til sögu stórfyrirtæki sem litu ekki 
lengur á það sem sjálfsagðan hlut að 
gjalda keisaranum það sem keisar-
ans var. Erindrekum flokksins var 
sumsé snúið við á dyramottunni 
í Bónus og Stöð 2, tveimur nýjum 
fyrirtækjum sem stofnuð voru á 
áratugnum eftir áðurnefnda upp-
lyftingu samfélagsins. Hér bar nýrra 
við. Það var komin ný hugsun, jafnt 
í fjölmiðlum og fyrirtækjarekstri 
öðrum.



Þeir sem rýnt hafa í þetta umróta-
skeið í íslensku samfélagi eru margir 
þeirrar skoðunar að þarna hafi Sjálf-
stæðisflokknum ekki litist á blik-
una, eða öllu heldur verðandi for-
manni hans, Davíð Oddssyni, sem 
gekk inn rauða dregilinn í Súlnasal 
Hótels Sögu vorið 1990 með 60 pró-
senta fylgi Reykvíkinga, meira en 

nokkru sinni, bæði fyrr og síðar, 
sem skilaði honum rakleiðis í lands-
málin og til lengstrar setu í oddvita-
sæti ríkisstjórnar sem sögur fara af.

Og allir þekkja að vald hans varð 
ærið á þeim tíma. Hann hafði flokk-
inn í vasanum og virtist ósigrandi á 
öllum sviðum stjórnmálanna, enda 
virtust honum allir vegir vera færir.

Allt þar til einn maður varð þar 
fyrir.

Forsetinn.



Fram að því var óvildin orðin aug-
ljós í garð þeirra fjölmiðla sem 
voru í eigu fyrirtækja sem neitað 
höfðu að greiða það sem flokknum 
bar. Þeir voru uppnefndir og þeim 
gerðar upp sakir um annarleg skrif 
og undirferli í faginu. Það urðu til 
Baugsmiðlar og Baugspennar. Og 
allir þekkja þá áralöngu smjörklípu 
sem ættuð er úr einum og sama 
manninum.

En ekki dugði óvildin ein. Af 
hverju ekki að nota einmitt óskorað 
vald sitt til að afnema þennan miðil, 
eyðileggja hann með öllu?

Svarið birtist á borði ríkisstjórn-
arinnar þann 20. apríl 2004 í formi 
fjölmiðlafrumvarps sem byggði á 
áliti nefndar á vegum stjórnvalda 
þar sem dregnar voru fram stað-
reyndir um umsvif fyrirtækja sem 
eiga jafnframt í fjölmiðlum.



En nú fannst jafnvel Framsókn 
nóg um. Ráðherrar gamla bænda-
f lokksins urðu beinlínis hvumsa 
við langborðið í Stjórnarráðshús-
inu, svo sem skrifað stendur í ævi-
sögu Guðna Ágústssonar, landbún-
aðarráðherra í stjórn Davíðs: „Það 
er greinilegt á vandræðalega and-
rúmsloftinu að Davíð hefur ekkert 
rætt þetta frumvarp við Halldór 
Ásgrímsson, formann Framsóknar-
flokksins, og hvað þá aðra ráðherra 
f lokksins. Það er bersýnilegt að 
frumvarpið kemur flatt upp á alla 
ráðherra flokksins …“

Skemmst er frá því að segja að 

Halldór gaf frumvarpinu fallein-
kunn, kvað það ekki standast 
nokkra skoðun, enda fæli í sér að 
fyrirtækjasamstæður sem eru í 
markaðsráðandi stöðu megi ekki 
eiga stakasta aur í fjölmiðli með 
útvarpsleyfi. Hér væri veist að sjálfri 
stjórnarskránni.

En Davíð gaf sig ekki. Hann kall-
aði til Sigurð Líndal, lögfróðasta 
mann landsins um þær mundir, 
svo gefa mætti frumvarpinu fína 
umsögn. En það fór á annan veg. 
Fræg er sena sú á skrifstofu for-
sætisráðherra þegar Líndalinn leit 
yfir frumvarpið og blimskakkaði 
svo augunum yfir á Davíð og æðstu 
menn ráðuneytisins, en spyr svo 
nokkuð ákveðið; eruð þið ekki 
að grínast? Og af því að nástaddir 
komu ekki upp orði, svaraði sá lög-
fróði maður sjálfur; þetta frumvarp 
er handan við frönsku byltinguna!

Sumsé, einræði var það – og ein-
ræði hét það.



Ógleymanlegt er þegar Ólafur Ragn-
ar Grímsson hafnaði sömuleiðis 
þessu frumvarpi um mestu inngrip 
framkvæmdavaldsins í fjölmiðla á 
Íslandi.

Hans rök voru skýr. Íslensk 
stjórnskipan byggir á þremur 
aðgreindum stoðum löggjafarþings, 
framkvæmdavalds og dómstóla, 
sem, vel að merkja, í anda frönsku 
byltingarinnar eiga að vera sjálf-
stæðar svo þær geti haft eftirlit hver 
með annarri. Ólafur Ragnar mat 
það svo að frumvarpið væri aðför að 
þrískiptingunni – og þá ekki síður 
fjórðu stoðinni, fjölmiðlavaldinu 
sem þjóðarsamstaða væri um að 
væri til staðar í stjórnkerfi lands-
ins. Og hann vísaði því málinu til 
þeirra sem í raun og veru ráða – og 
eiga alltaf að ráða, þjóðarinnar.



Fréttablaðið lifir enn, fínu lífi. Og 
Fréttablaðið er áminning um þessa 
sögu. Hún er áminning um tilraun 
til valdaráns á Íslandi.

Handan við frönsku byltinguna

Höfundur er 
sjónvarpsstjóri 
Hringbrautar, 
sem rekin er af 
Torgi, sem jafn-
framt gefur út 
Fréttablaðið.

Ógleymanlegt er þegar 
Ólafur Ragnar Grímsson 
hafnaði sömuleiðis þessu 
frumvarpi um mestu 
inngrip framkvæmda-
valdsins í fjölmiðla á 
Íslandi.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson
sigmundur 

@frettabladid.is
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Helgi Sigurðsson
véltæknifræðingur, 

Skógarseli 43,
lést miðvikudaginn 5. maí á 

krabbameinsdeild Landspítalans. 
Útförin fer fram frá Seljakirkju miðvikudaginn  

19. maí kl. 13. Einnig verður streymt frá athöfninni á  
www.seljakirkja.is.

Árný Kristjánsdóttir
Gunnur Helgadóttir Baldvin Þ. Kristjánsson
Sigrún Helgadóttir Jón Bragi Bergmann

barnabörn og langafabörn.

KIRKJULAND

Við framleiðum mjög vandaða krossa 
á leiði með merkingu.

Hafið samband í síma 895 7745.
Sendum um allt land.

Allar uppl. og myndir www.skiltiogmerkingar.is

Óli Pétur 
Útfararstjóri
s. 892 8947

Hinrik Valsson 
Útfararstjóri
s. 760 2300

Dalsbyggð 15, Garðabæ 
Sími 551 3485 

osvaldutfor@gmail.com

Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson Jóhanna Eiríksdóttir 

síðan         1996

Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta í yfir 70 ár

Við tökum vel á móti ástvinum  
í hlýlegu og fallegu umhverfi

Fyrsta spurning til Magnúsar 
Tuma í tilefni sextugsaf-
mælisins í dag er rándýr: 
Verður boðið upp á gos og 
hraun í afmælinu? Hann 
hefur örugglega heyrt hana 

oft áður og svarar að bragði: „Ja, ég er nú 
meira fyrir hlaup!“

Við erum stödd í Öskju, náttúru-
fræðahúsi Háskóla Íslands, þar sem 
Magnús Tumi er prófessor, svo vill til 
að eldfjallið Askja gaus árið sem hann 
fæddist. Síðan hafa íslensku eldfjöllin 
oft rumskað honum til heiðurs kringum 
stórafmæli. „Hekla var ári of snemma á 
ferðinni 1970 en gaus bæði 1981 og 1991, 
þegar ég varð tvítugur og þrítugur,“ segir 
hann kíminn. „Ég var 35 ára þegar Gjálp 
gaus 1996 og Grímsvatnagosið 2011 bar 
upp á daginn sem ég hélt upp á fimm-
tugsafmælið, 21. maí. Sumir sem boðnir 
voru í veisluna mættu ekki heldur fóru 
að gosinu en ég ákvað að bíða með það 
til næsta dags.“

Nú reyna Geldingadalir að gleðja vís-
indamanninn á sextugasta afmælisár-
inu, hann er ekkert gríðarlega spenntur 
en fylgist með gosinu á skjánum og er að 
undirbúa ferð þangað með nemendum.

Snemma beygðist krókurinn
„Ég fékk strax mikinn áhuga á landinu 
sem strákur. Átti tvo föðurbræður sem 
voru jarðfræðingar, Jens og Hauk Tóm-
assyni, og fannst voða heillandi það sem 
þeir voru að gera,“ lýsir Magnús Tumi. 
„Um fermingu byrjuðum við nokkrir 
félagar að ferðast með Ferðafélagi 
Íslands, svo gekk ég í Alpaklúbbinn 
sextán ára og fór að klífa tinda og var á 

fjöllum nánast um hverja helgi frá fimm-
tán ára aldri fram yfir tvítugt. Við Georg 
Guðni listmálari vorum systkinasynir, 
jafnaldrar og vinir. Hann byrjaði ungur 
að mála á Tungnáröræfum þegar faðir 
hans var að vinna við Hrauneyjar og ég 
var á sama svæði við mælingar í nokkur 
sumur vegna virkjanarannsókna. Það 
var ágætur skóli. Ég hafði gaman af 
reikningi og var með góðan eðlisfræði-
kennara í MS, Þorvald Ólafsson, svo ég 
fór í jarðeðlisfræði. Vann líka um tíma 
fyrir Helga Björnsson jöklafræðing og 
það jók áhugann á jöklum og hlaupum.

Draumur varð að veruleika
Jöklarannsóknafélagið sem Magnús 
Tumi gekk í þegar hann var 17 ára og 
hefur verið formaður í í 23 ár, varð til 
þess að Grímsvötn urðu í uppáhaldi hjá 
honum. „Á árunum 1986-87 kynntist ég 
víðáttum Vatnajökuls. Við Anna Lín-
dal, kona mín, fórum í brúðkaupsferð á 
skíðum 1986 yfir þveran Vatnajökul, úr 
Kverkfjöllum að Þumli og niður í Skafta-
fell. Síðan fluttum við til London í fram-
haldsnám,“ lýsir hann. Í doktorsnámi 
kveðst hann hafa fengið samþykki leið-

beinanda síns fyrir að gera lokaverkefnið 
um Grímsvötn og út frá því hafi gosið í 
Vatnajökli 1938 sem olli stóru hlaupi 
með jakaburði í Skeiðará líka vakið 
rannsóknarþörf. „Ég vonaðist til að fá að 
upplifa eitthvað svipað og sá draumur 
raungerðist þegar Gjálp gaus 1996. Það 
gos hafði mikil áhrif á minn feril.“

Heppnin hefur verið með Magnúsi 
Tuma því síðan hann kom heim frá 
námi hafa f lest eldgos á Íslandi orðið í 
jöklum. „Ég hef verið kringum þau gos 
og unnið við hættumat vegna náttúru-
vár, sérstaklega á Suðurlandi, þar sem 
Kötlugos vofir alltaf yfir. Það skilaði 
miklum árangri þegar Eyjafjallajökull 
gaus. Hef tekið þátt í mörgum fundum 
með heimafólki og það er lærdómsríkt 
og gefandi. Hjarta mitt slær úti á landi 
við rannsóknir. Ég hef unnið með góðu 
fólki og ef ég á að nefna einhvern einn 
vísindamann þá er Guðrún Larsen 
okkar besti gjóskulagafræðingur. Starf 
í raunvísindum er mikið hópastarf þar 
sem fólk með mismunandi styrkleika 
bætir hvert annað upp og treystir hvert 
öðru, líkt og í sögunni um Velvakanda 
og bræður hans.“

Fínir krakkar
Í lokin er forvitnast aðeins um fjöl-
skylduna. „Við Anna eigum tvö upp-
komin börn, Rögnvald, eðlisfræðing 
sem vinnur á Ísor, fyrirtæki í orkurann-
sóknum, og Kötlu Sigríði sem er lærð í 
kvikmyndafræði og stundar nú fram-
haldsnám í viðskiptafræði,“ upplýsir 
Magnús Tumi og bætir við brosandi: „Ég 
er ánægður með krakkana okkar.“
gun@frettabladid.is

Fær eldgos á stórafmælum
Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands, er sextug-
ur. Hann varð ungur forvitinn um landið og hefur miðlað af þekkingu sinni í áratugi.

Magnús Tumi á skrifstofu sinni í Öskju. Hann hefur kennt við Háskóla Íslands í 27 ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALL

Við Anna Líndal, kona mín, 
fórum í brúðkaupsferð á 
skíðum yfir þveran Vatnajökul, 
úr Kverkfjöllum að Þumli og 
niður í Skaftafell 1986.

Merkisatburðir
1835 Fyrstu ævintýri H.C. Andersen eru gefin út í Dan
mörku, þar á meðal Eldfærin og Prinsessan á bauninni.

1865 Hilmar Finsen er skipaður stiftamtmaður yfir Íslandi.

1933 Mohandas Karamchand Gandhi byrjar hungurverkfall 
til að mótmæla kúgun Breta á Indlandi.

1945 Síðari heimsstyrjöldinni lýkur með uppgjöf Þjóðverja.

1969 Sædýrasafn er opnað í Hafnarfirði.

1970 Tólfta og síðasta breiðskífa Bítlanna, Let It Be, kemur 
út.

1974 Kristján Eldjárn forseti rýfur þing að ósk forsætis
ráðherrans, Ólafs Jóhannessonar.

1983 Norðurlandahúsið í Færeyjum er tekið í notkun.
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug vegna andláts okkar 

ástkæru eiginkonu, móður og ömmu, 
Ingunnar Ólafsdóttur

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
krabbameinsdeildar 11E fyrir  

einstaka umönnun.

Daníel Dieter Meyer
Sigríður Ósk Atladóttir Kjartan Svanur Hjartarson
Gylfi Geir Gylfason

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma  og langalangamma,

Sigríður Pétursdóttir 
(Stella) 

Garðabraut 10, Akranesi,
 lést á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu 

Höfða, Akranesi, laugardaginn  
1. maí síðastliðinn. Útförin fer fram frá Akraneskirkju 

þriðjudaginn 11. maí kl. 13.  Streymt verður frá athöfninni 
á vef Akraneskirkju, www.akraneskirkja.is.   

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu óska aðstandendur eftir 
að þeir sem vilja koma hafi sambandi í síma 860-3935, 

Adda Lára, eða addal@internet.is. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Hjúkrunar- og 

dvalarheimilið Höfða, Akranesi.

Viktor Björnsson Díana Bergmann Valtýsdóttir
Helga Björnsdóttir Baldur Bjarnason
 Ásdís Gunnarsdóttir
Björn Vignir Björnsson Sigrún Óskarsdóttir

barnabörnin.

Ástkær eiginkona, móðir, dóttir, 
systir og tengdaforeldri,

Valgerður Guðlaugsdóttir
myndlistarmaður og kennari,

lést 27. apríl 2021 á Landspítala. 
Útförin fer fram frá Kirkjuvogskirkju í 

Höfnum þriðjudaginn 11. maí kl.14.00. 
Streymt verður frá athöfninni á Facebook undir 

Njarðvíkurkirkjur – Útfarir. 

Helgi Hjaltalín Eyjólfsson Eyjólfur Orri Helgason
Erla Bil Bjarnardóttir
Ingibjörg Helgadóttir Eyjólfur Ingimundarson

Ástkær eiginkona mín, móðir, dóttir, 
systir, tengdadóttir og mágkona, 

Edda Þöll Hauksdóttir
Tangabryggju 18, Reykjavík,

lést á Krabbameinsdeild  
Landspítalans miðvikudaginn 5. maí. 

Útför auglýst síðar.

Haraldur Þór Sveinbjörnsson
Hera Lind Haraldsdóttir
Hera Sveinsdóttir Kristján Gunnarsson
Arinbjörn Hauksson Lára Sigríður Lýðsdóttir
Sveinbjörn Þór Haraldsson
Inga Björk Sveinbjörnsdóttir Ágúst Heiðdal Friðriksson
Berglind Berndsen Steinar Valur Ægisson 
Sveinbjörnsdóttir 

Elsku sonur minn og bróðir,
Sigursteinn Freyr Vigfússon

lést á Bringham and Womens 
spítalanum í Boston.  

Útförin fer fram í Fossvogskirkju 
miðvikudaginn 12. maí kl. 13.  

Streymt verður frá athöfninni á 
                                               slóðinni sonic.is/sigursteinn

Guðrún Sigursteinsdóttir
Inga Brá Vigfúsdóttir

Okkar ástkæri bróðir,  
mágur, og frændi,

Valdimar Ingibergur 
Þórarinsson
Skúlagötu 40B, 

áður Gnoðarvogi 28,
  lést á Landspítalanum sunnudaginn 2. maí. 

Útför hans fer fram frá Kirkju Óháða safnaðarins við 
Háteigsveg í Reykjavík mánudaginn 10. maí kl. 15. Í ljósi 

aðstæðna munu aðeins nánustu aðstandendur vera 
viðstaddir athöfnina. Athöfninni verður streymt á  

www.ohadisofnudurinn.is/ingi/ 

Hólmfríður Þórarinsdóttir Jón Þórir Jóhannesson
Elísabet Guðrún Þórarinsdóttir

og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi,

Sigurður Pétursson
lögreglumaður og atvinnukylfingur,
sem lést mánudaginn 19. apríl, verður 

jarðsunginn frá Grafarvogskirkju 
miðvikudaginn 12. maí kl. 13.  

Vegna fjöldatakmarkana verða einungis nánustu ættingjar 
og vinir viðstaddir. Útförinni verður streymt á 

www.sonic.is/siggip 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Líknar- og 

hjálparsjóð Landssambands lögreglumanna.

Guðrún Ólafsdóttir
Pétur Óskar Sigurðsson Nína Björk Geirsdóttir
Hannes Freyr Sigurðsson Kristjana Erlingsdóttir
Hanna Lilja Sigurðardóttir Jónas Bjarnason
Ragnar Sigurðsson
Anna Margrét Sigurðardóttir Bjarni Þór Guðmundsson
Ólafur Örn Jónsson Nana Jónsson

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma,

langamma og langalangamma,
Sigfúsína Stefánsdóttir 

(Sína)
lést á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á 
Siglufirði 4. maí. Útförin fer fram frá 

Siglufjarðarkirkju laugardaginn 15. maí kl. 14.00 að 
viðstöddum nánustu ættingjum og vinum.

Jón S. Björgvinsson Ingibjörg H. Kristjánsdóttir
Gunnlaugur S. Vigfússon Þóra B. Jónsdóttir

barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Herbert Herbertsson
vélstjóri,
er látinn.  

Bálför hans hefur farið fram í kyrrþey.

Eiginkona og börn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Bára Soffía Guðjónsdóttir

andaðist 24. apríl. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

   að ósk hinnar látnu.

Magnús Jónasson Ástríður Júlíusdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Okkar elskulega og ástkæra eiginkona, 
mamma, amma, tengdamamma  

og systir,
Gerður H. Helgadóttir

lést á líknardeild þriðjudaginn 4. maí.
Útför verður auglýst síðar.

Gunnar Gunnarsson
Helgi Gunnarsson Brynhildur Björnsdóttir
Gunnar Gunnarsson Katla Hanna Steed
Arna Sif Gunnarsdóttir Sigfús Jónsson

og barnabörn.

Kæru vinir, vandamenn og 
samferðafólk

Árna Óla Ásgeirssonar
kvikmyndaleikstjóra.

Árni Óli kvaddi þennan heim 26. apríl 
síðastliðinn umkringdur sínum nánustu. 

 Við fjölskyldan bjóðum til minningar - 
athafnar mánudaginn 10. maí kl. 13.00 í beinu streymi á 

livestream.com/luxor/arniolafur  
Við sendum ykkur öllum ástarkveðjur og bendum 

þeim sem minnast vilja Árna Óla á minningarkort HERU, 
sérhæfðrar líknarþjónustu Landspítalans.

Marta Iwo
Hafdís Ingó

Til að birta andláts-, útfarar- eða þakkartilkynningar  
í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á   

timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Kvöldið er ok kar … er 
heillandi yfirskrift tvennra 
tónleika sönghópsins 
Fósturvísanna sem haldnir 
verða í Fríkirkjunni við 
Tjörnina næsta mánudag 

og þriðjudag, 10. og 11. maí. Þeir hefjast 
klukkan 20 bæði kvöldin.

Lagavalið er í léttari kantinum í tilefni 
af vori og hækkandi sól. Þar eru nýlegir 

og eldri slagarar, íslenskir og erlendir, að 
því er fregnir herma.

Innanborðs í Fósturvísunum eru 
fyrrverandi félagar úr Karlakórnum 
Fóstbræðrum svo þeir hafa sannarlega 
tekið lagið áður og eiga víst til að grípa 
stundum í perlur úr safni síns gamla kórs.

Allur ágóði af tónleikunum rennur 
óskiptur til Barnahjálpar Sameinuðu 
þjóðanna, UNICEF, sem mikið mæðir 

á nú vegna fjölgunar munaðarleysingja 
í kjölfar heimsfaraldursins og einnig 
dreifingar bóluefna til fátækari svæða 
heimsins.

Vegna fjöldatakmarkana eru aðeins 
100 miðar í boði á hvora tónleika í Frí-
kirkjunni. Hægt er að panta þá í gegnum 
Facebooksíðu Fósturvísanna. Ef húsrúm 
leyfir verða líka miðar til sölu við inn-
ganginn. – gun

 Syngja til heiðurs vori og hækkandi sól
Nafnið Fósturvísarnir vísar til fortíðar sumra félaganna í sönghópnum sem ólust upp í Fóstbræðrum. MYND/AÐSEND
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 Dalsbyggð 21    210 Garðabæ 138.000.000

Frábærlega vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum. Um er að ræða 
eign sem er skráð skv fmr 282,3fm og þar af er bílskúr 52,6fm  en 
að auki er um 50fm sólskáli sem er ekki inni í skráðum fermetrum og 
eignin því um 330fm. Húsið er á mjög eftirsóttum stað innst og efst í 
botnlanga. Virkilega skjólsæll staður og friðsæll með rómuðu útsýni. 
Húsið er allt nýmálað að utan og innan Búið er að endurnýja eldhús og 
öll gólfefni eignarinnar. Mögulegt er að útbúa aukaíbúð á neðri hæð. 
Örstutt er í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og þjónustu almennt.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 8     Stærð: 330 m2

HRINGD OG BÓKAÐU SKOÐUN 898-6106

Hverfisgata 9    580 Siglufirði

Um er að ræða einbýlishús á tveimur hæðum, hvor hæð um sig 71fm. Húsið er 
byggt 1936. Efri hæð: Forstofa, eldhús, stofa og borðstofa, gangur, svefnherbergi 
og minna herbergi með útgengi út á svalir.  Neðri hæð: Inngangur, 2 herbergi, 
eldhús, baðherbergi, geymsla og þvottaherbergi. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 143 m2      

18.900.000

OPIÐ HÚS sunnudaginn 9. maí kl. 17:00-17:30

Hringbraut 38    220 Hafnarfjörður 36.900.000

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ  2-3JA HERBERGJA RISÍBÚÐ Á VINSÆLUM STAÐ Í 
HAFNARFIRÐI OG AÐEINS Í 5 MÍN. GÖNGUFÆRI FRÁ SUÐURBÆJARLAUGIN-
NI. Útsýni yfir Hafnarfjörð og út á sjó. Á síðasta ária var þak viðgert, skorsteinn 
fjarlægður og nýtt járn sett á.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 3     Stærð: 66,5 m2      

Höfuðból og Fjallaland 1.900.000

Til sölu fallegar sumarhúsalóðir við Ytri-Rangá. Kjarri og skógi vaxið hraun.  Auðvelt að 
byggja. Mikil veðursæld, náttúrufegurð og fjallasýn.  Örstutt inn á hálendið.  Merktar 
gönguleiðir á svæðinu. Aðeins 100 km frá Reykjavík og 60 km frá Selfossi. Góður vegur.
Vegir, vatn og rafmagn komið á svæðið. Verð lóða frá 1.9 millj króna upp í 6 milljónir 
króna. Upplýsingar veitir Elka fasteignasali í gsm: 863 8813

Sogavegur 73-77    
108 Reykjavík

AÐEINS 12 ÍBÚÐIR EFTIR: NÝ FJÖLBÝLI MIÐSVÆÐIS - ÖLL 
HELSTA ÞJÓNUSTA Í NÁGRENNINU - GÖNGUFÆRI Í 
GRUNDARGERÐISGARÐINN! 

Sogavegur 73-75 er á tveimur hæðum með 19 3ja-4ra herb. íbúðum í tveimur lyftu/
stigahúsum en Sogavegur 77 er á 3 hæðum með 26 íbúðum, 3ja og 4ra herbergja,
og þremur lyftu/stigahúsum. Bílageymsla í kjallara beggja húsanna. Sameiginlegur 
garður. .

OPIÐ HÚS sunnudaginn 9. maí kl. 14:00-14:30

Þorgeir
Fasteignasali
696 6580
thorgeir@fstorg.is

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889
johanna@fstorg.is

Dæmi um íbúð:
Sogavegur 75
íbúð 204
Stærð: 127,3
Herb. 4
Verð: 73.500.000

OPIÐ HÚS sunnudaginn 9. maí kl. 12:30-13:30

Tryggvagata 23  101 Reykjavík

Verð frá 69,9 mkr

Tryggvagata 23 (T2) hluti af Hafnartorgi sem samanstendur af 70 íbúðum í háum gæðaflokki. 
Byggingarnar tengjast með sameiginlegum bílakjallara, sem tengist einnig við bílakjallara Hörpunnar 
og verður með þeirri tengingu stærsti bílakjallari landsins. Byggingaraðili ÞG verk ehf. Hönnun 
bygginganna er fáguð og tímalaus með áherslur á efni og efnisáferðir, vandaðan frágang, vandaðar 
innréttingar, búnað og tæki. 

Afhending við kaupsamning

Þorgeir
Löggiltur
fasteignasali
Gsm: 696 6580

Íbúð 206
•  Stærð: 78,6 m2

•  Herb: 3ja
•  55 m2 pallur

Herbergi:  2-4   -  Stærð: frá 77 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. mai kl. 17:30-18:00

Brekkubyggð 43    210 Garðabæ 42.900.000

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð með sérin-
ngangi, sér garði og sólpalli við Brekkubyggð 43 í Garðabæ. Eignin er skráð 58 
fm auk geymslu í sameign. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofa/borðstofa, tvö 
svefnherbergi og baðherbergi auk sér geymslu í sameign. 
Upplýsingar veitir Darri aðst.maður fasteignasala  í gsm: 767 0000

Herbergi: 3     Stærð: 58 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. maí kl. 17:30-18:00

Blikahólar 2    111 Reykjavík

Góð 4ra herb. íbúð, skráð 102,9fm, með góðum bílskúr, skráður 25,4fm.  Íbúðin á fyrstu 
hæð, í góðu lyftuhúsi. Íbúðin með með parket á gólfum og skiptist í gott hol, þrjú rúmgóð 
svefnherbergi, aðalrými með útgegni út á góðar vestur svalir með miklu útsýni. Vel skipu-
lagt eldhús og borðkrókur með flísar á gólfi og baðherbergi með sturtu, flísalagt í hólf og 
gólf. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 128,3 m2      

49.900.000

Nýjar íbúðir við Tryggvagötu 23 komnar í sölu

520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Ragnar
Fasteignasali

844 6516

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Elka
Fasteignasali

863 8813

Unnur Svava
Sölufulltrúi

623 8889

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Margir bridgespilarar gleðjast 
yfir því að geta spilað íþróttina 
aftur í spilasölum. Miðvikudags-
klúbburinn er með þakklátt 
framlag á höfuðborgarsvæðinu. 
Þar til sumarbridge byrjar, býður 
klúbburinn upp á spilamennsku 
á 12 borðum (mest út af tak-

mörkunarreglum) á mánudags- og 
miðvikudagskvöldum. AV fengu 
sérstakan topp í þessu spili sem 
var spilað á RealBridge netforrit-
inu fyrir nokkrum dögum. Austur 
ákvað að meta spilin sín niður, 
með óvæntum árangri. Suður var 
gjafari og enginn á hættu.

Austur opnaði á einu grandi (15-17). Vestur hafa lítinn 
áhuga á geimi en ákvað að veðja á hjartalit hjá opnara. 
Hann spurði með „Stayman-sögninni“ tvö lauf og fékk 
svarið tvo tígla (sem neitar lengd í hálit). Vestur var í 
vandræðum og kynnti fjórspil sitt í hjarta með tveimur 
hjörtum. Þá veðjaði austur á þrjú grönd og vonaði að 
vestur ætti einhverja punkta. Norður doblaði þessar 
furðulegu sagnir og útspil suðurs var hjartagosi. Sagnhafi 
drap strax á ás og spilaði laufi á gosa. Norður gaf þann 
slag, því ásinn var innkoma hans. Þá var litlu laufi spilað 
og sagnhafi fékk 10 slagi. Ekki dugar heldur fyrir vörnina 
að spila spaða út með háspili. Sagnhafi getur staðið spilið 
með því að gefa spaða tvisvar. Norður á þá ekki spaða, á 
fríaðan lit varnarinnar, þegar laufi er spilað. 

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
974
K9742
652
Á9

Suður
KD853
G10
G8
10754

Austur
Á62
Á5
ÁK1093
K86

Vestur
G10
D863
D74
DG32

Sérkennilegt toppskor

Hvítur á leik

Helgi Áss Grétarsson (2.437) átti 
leik gegn Sigurbirni Björnssyni 
(2.327)  á Íslandsmótinu í skák. 

31. Dxd4! Rxd4 32. Rf6+ Kh8 33. 
Rxd7 Bxd7 34. Hxf7  og hvítur 
vann skömmu síðar. Íslandsmót 
barnaskólasveita, 1.-3. bekkur, fer 
fram á morgun.  Róbert Lagerman 
var endurkjörinn forseti Vina-
skákfélagsins og Hörður Jónasson 
varaforseti. 

www.skak.is:  Nýjustu skákfréttir.    
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Lausnarorð síðustu viku var
S K A F T F E L L S K A

LÁRÉTT 
1 Við munum uppskera stríð 

tveggja sveita (9)
8 Mælar birtust um hríð (6)
11 Smá fljótfærnisflog og allt fer úr 

skorðum? (7)
12 Reyni að finna einn innan um 

marga svipaða (9)
13 Þessi ver gamlar beinakerlingar 

(6)
14 Aur karla sem á undan gengu (7)
15 Slíkt skítverk forðast fræknir 

menn, þú tókst eftir því? (9)
16 Gerðar út í gróðaskyni og látnar 

fjúka (6) 
17 Þakka berfrævingnum að ég er 

laus undan meininu (7)
18 Gleymdi vagninum í bátnum (9)
20 Horfi á þessa stöð utanfrá til að 

öðlast dýpri skilning (6)

21 Innan þess sem hún segir rúm-
ast allt sem hún fullyrðir (7)

25 Binda frjóanga til að f létta 
spotta (10)

29 Þetta brak hans afa snýr öllu á 
haus (7)

33 Grá og guggin fór hún úr landi 
með verk á markað (5)

34 Er ég kemst í lag bíða mín gígja 
og kontrabassi (10)

35 Bílhræ bíður vagns fyrir síðasta 
spölinn (7)

36 Líst ekki á rýra ræfla sem hafa 
flúið víðigerði (5)

37 Það er gaddur í slöppum töpp-
um og tæpast freðnum (10) 

38 Órói einkennirr atóm og kjarna 
þess (7)

40 Glæpast á rétta bók til uppá-
skrifta (7)

42 At er yfirskrift síðu framar for-
síðu (10) 

44 Stoppa oft og njóta görótts 
gróða (6)

46 Ólétt af því að bannið gildir 
enn (7)

48 Æja helst þegar fólk sýnir mesta 
græðgi (9)

51 Þessi tittur leitar kvenna til að 
stytta sér stundirnar (6)

53 Hér ákallar fólk rok og reiði af 
ákefð (7)

54 Stelpukríli mokar upp þorski en 
það eru eintóm kóð (9)

55 Hví efist þið um vefinn feita? (6)
56 Svíð svað að morgni og velgi svo 

rétt fyrir kvöldmatinn (7)

LÓÐRÉTT 
1 Eygi hér krepping, sá er svo 

mikill að hann fyllir hönd 
mína (9)

2 Bór og brennisteinssýra standa 
undir nafni (9)

3 Fer með Palla út á gólf á milli 
dekkja (9)

4 Greiðan setur hnarreistan herr-
ann út af laginu (7)

5 Lína ferninga sýnir ástand 
kumla (9)

6 Þetta góðgæti er svo harður 
klakastokkur að það fæst 
kannski frekar á Laugaveg-
inum syðra en Aðalstræti 
nyrðra? (8)

7 Einn meðal óklofinna Sama en 
sundraðra þó? (8)

8 Á burt er öll hlýja sem af tækj-
um má fá (7)

9 Bytta bíður bjóra félaga sem eiga 

það til að stríða (9)
10 Rotvarnarefni mun gera sex-

fætlur súrar (9)
19 Ég hef verið með her í húsinu 

hjá þeirri sem fallin er í dag 
(9)

22 Svíkja ekki samning vegna 
trúnaðar (9)

23 Hve mikil skjall þolir efnileg 
sál? (7)

24 Kemst svall Arnar ökuþórs í 
blöðin? (7)

26 Fylgdin var óþörf að göngu 
lokinni (12)

27 Í hverju felst fegrun af punti? 
(9)

28 Tek Simma í sitt sogæðanudd 
þótt hann hafi dáið í gær (9)

30 Nýti fornt beyki í stólpa og Té 
(7)

31 Er áhyggjurnar eru farnar að hafa 
áhyggjur er mikið að (7)

32 Það þarf svakaleg föt undir svona 
svakasamlokur (9)

39 Æ, norður er stefna gamalla 
nauta, það er bara ekki normal 
(8) 

41 Nýti eikarverkfæri til að smíða 
birkikoll (7)

43 Hnoðrasvörður gefur lélegan 
mó (6)

45 Held ég hafi gleymt því sem aldrei 
gleymist (6)

47 Ólmar að hitta Sigfús og Vigfús (5)
49 Það vantar einhvernveginn 

spildu fyrir erni (4)
50 Bölvaður ósiður að slá af vindlum 

í matarílát (4)
52 Sá peni kemst í uppnám ef bil er 

milli fingra (4)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist hljóðfæri (13). Sendið lausnarorðið í 
síðasta lagi 29. apríl næstkomandi á krossgata@fretta bladid.
is merkt „24. apríl“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og 
fær vinningshafinn í þetta 
skipti eintak af bókinni 
Spegilmennið eftir Kepler 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Þuríður Elísa 
Harðardóttir, Múlaþingi.

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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NÁKVÆMAR  

VERKLÝSINGAR
MARGRA ÁRA

REYNSLA

FAGMENNSKA

RAFRÆN 
TILBOÐ OG 
SAMNINGAR

FÖST 

VERÐTILBOÐ

MÁLUM ALLT SEM 
SKIPTIR MÁLI
ÖLL ALLMENN MÁLNINGARVINNA ÚTI OG INNI

BJÖRGVIN HALLGRÍMSSON
MÁLARAMEISTARI
SÍMI: 844 9188

Hjól atvinnulífsins ehf. – alhliða verktaka
Borgartúni 3 
105 Reykjavík
Símar: 8446829 / 6624514

Netfang: hjolatvinnulifsins@gmail.com



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Norðaustanátt í dag, víða 5-10 m/s. Léttskýjað um landið sunnan- og 
vestanvert en él norðaustantil. Hiti 0 til 8 stig yfir daginn, mildast á Suð-
vesturlandi. Næturfrost um allt land.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Augun þín ... 
það er eins 
og þau hrópi 

á hjálp! 

Svo vittu 
þetta ... 

hjálpin er 
nærri!

Munnurinn 
þinn ... er eins 
og nýsprottin 
rós! Full af ... 

tönnum!

 Og tungu! 
Ævintýra-

legt! 

Hárið þitt! Svo 
óaðvitandi að 
það muni senn 

flækjast! 

Flækj-
ast inn í 
nóttina!

Brosið þitt ... 
verður bara 

minning á 
morgun!

Fylgist með, 
strákar! 
Poetry in 
motion!

Jamm, þegar 
kennarinn 

lætur loksins 
undan.

Og þú ætlar að syngja þetta 
á tónleikunum?

Snert vörtu mína himinfagra svín, 
svo hlusti englar guðs 

með Appelsín, 
við götu mína fann ég kanilsnúð, 

og festi á hann vörtu 
af minni húð.

Hvað er í 
kassanum, 

Palli?

Ekkert. 
Kannski 
minkur.

Minkur??
Ég er í 

dýrapössun 
fyrir Pierce.

Og þú spurðir 
mig ekki 
fyrst?

Ég hélt það væri 
betra að sleppa 

því.

Fiskræktar- og veiðifélag 
Reykjadalsár óskar eftir tilboðum í 
byggingu á nýju veiðihúsið í landi 

Reykholts í Borgarfirði.

Upplýsingar í síma 894-3233 eða á  
netfangið reykjadalsa@hotmail.com

Tilboð óskast
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5.000 kr.
Ferðagjöfin þín fyrir

íslenska ferðaþjónustu

Þínar gjafir

Hún rennur út 31. maí!

ferdagjof.island.is

Hefur þú notað
þína Ferðag jöf?
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Nettilboð!
Dagana 8. - 10. maí

10%
afsláttur af 
allri gjafavöru*

20%
afsláttur af DOTS 

snögum, tré og málmi.

*virkja þarf afsláttinn með kóðanum: vor21

Ath! 
Tilboðin gilda aðeins 
í vefverslun okkar: 

epal.is

25%
afsláttur af POV 

kertastjökum og 24 

bottles flöskum og 

fylgihlutum.



Af Elkop tröppum og stigum Af parketi og flísum

59.855 kr

47.880kr

Greinakurlari
2800W, kurlarakerfi, tekur 
allt að 42 mm greinar, 48 ltr., 
safnari, þyngd 29 kg. 5083707

20%

af Texas sláttuvélum

20%
afsláttur afsláttur

7.995kr

Rafmagnshekkklippur
550W, blað 45 cm, klippigeta 
16 mm. 5083754

35.695 kr

28.556kr

Mosatætari 
1300W
38 cm breidd, 
5 hæðarstillingar 
og 55 ltr., safnari. 5083615

20%

Háþrýstidæla 
125 bör,  5 m rafmagns-
snúra, þyngd 6.4 kg. 
5254250

17.995kr
22.495 kr

5.995kr

Rafmagnsorf
Framlengjanlegt 
skaft, 350W, 25 cm 
sláttubreidd, lína 
1,6 mm. 5086616

79.990 kr

69.990kr

Gasgrill Evolution 
Grillflötur: 68,1 x 43,8 cm, fjórir 
ryðfríir brennarar, með auka grill-
plötum, hitamælir í loki. 3000150

NÝTT
NÝ SENDING AF WEBER

89.990 kr

84.990kr

Gasgrill Weber Q3200 
Grillflötur: 63x45 cm, efri grind: 
40x11 cm, grillgrindur úr pottjárni, 
ljós í handfangi. 3000403

Mæðradagurinn

Sumarblóm í úrvali

2.290 kr

Stjúpur
10 stk. 10210630

1.799kr

21%

Sýpris í 
útipottinn
80-100 cm.

1.990kr/stk.

Vilmundur Hansen, 
garðyrkjufræðingur gefur 
góð ráð varðandi klippingar, 
mosaeyðingu og önnur 
vorverk í garðinum.

Laugardag og sunnudag, kl. 13-17 
í Skútuvogi

Garðaráðgjöf

Blómakonfekt
21 cm hengipottur. 10211239

3.990kr

Blönduð 
sumarblóm í potti

Blómakonfekt
Í 2 ltr., potti. 10210499

3.490kr

Blönduð 
sumarblóm í potti

Mæðradagsvöndur 
Blómavals

3.990kr
Ýmsar lita- og blómasam-
setningar í boði

6.990kr

29%

Sumarvöndur

4.990kr

Margar litasamsetningar 
í boði

Opið um land allt í Blómavali 
á sunnudaginn, sjá nánar á husa.is

Sumarveisla
Húsasmiðjublaðið er komið á husa.is 
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Pallaolía, viðarvörn 
og pallahreinsir

20%
afsláttur

25%

39.900 kr

Rafmagns-
hlaupahjól 
Þrjár hraðastillingar, þyngd 
notanda 100 kg. Lithium rafhlaða 
36V/7,8Ah, LCD skjár fyrir hraða. 
3903102

Skoðaðu á husa.is

Nýtt blað 
er komið út

Ný sending
af pallaefni

4.995 kr

3.995kr

Stunguskófla
Með spísslöguðu blaði,  
tréskaft, 115 cm löng. 5084167

49.995 kr

39.995kr

Sláttuvél 
Razor 
Bensínmótor 
139cc/2,3kW, 
sláttubreidd 46 cm, 
6 hæðarstillingar 28-75 mm, 
65 ltr., safnari. 5085301

20%

30%
afsláttur

20%
afsláttur

20%
afsláttur

29.990kr

Gasgrill  Omega 200 
Grillflötur: 50x36 cm, tvískiptur 
brennari. hliðarborð, neistakveikja, 
þrýstijafnari 6,2 Kw. 3000225

Mosaeyðir, 4 kg
10205047

3.990kr

Mold 
45 ltr.
Úrvals gróðurmold  45 ltr. 10333658

999kr
1.299kr

23%

Maja Ben veitir 
LADY litaráðgjöf 
í dag kl. 12-15 
í Skútuvogi

Litaráðgjöf 
í dag

af öllum 
garðverkfærum

af öllum 
háþrýstidælum

Allt fyrir garðinn á lægra verði

1.255kr

Laufhrífa
166 cm. 5084347



Af Elkop tröppum og stigum Af parketi og flísum

59.855 kr

47.880kr

Greinakurlari
2800W, kurlarakerfi, tekur 
allt að 42 mm greinar, 48 ltr., 
safnari, þyngd 29 kg. 5083707

20%

af Texas sláttuvélum

20%
afsláttur afsláttur

7.995kr

Rafmagnshekkklippur
550W, blað 45 cm, klippigeta 
16 mm. 5083754

35.695 kr

28.556kr

Mosatætari 
1300W
38 cm breidd, 
5 hæðarstillingar 
og 55 ltr., safnari. 5083615

20%
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125 bör,  5 m rafmagns-
snúra, þyngd 6.4 kg. 
5254250

17.995kr
22.495 kr

5.995kr

Rafmagnsorf
Framlengjanlegt 
skaft, 350W, 25 cm 
sláttubreidd, lína 
1,6 mm. 5086616

79.990 kr

69.990kr

Gasgrill Evolution 
Grillflötur: 68,1 x 43,8 cm, fjórir 
ryðfríir brennarar, með auka grill-
plötum, hitamælir í loki. 3000150

NÝTT
NÝ SENDING AF WEBER

89.990 kr

84.990kr

Gasgrill Weber Q3200 
Grillflötur: 63x45 cm, efri grind: 
40x11 cm, grillgrindur úr pottjárni, 
ljós í handfangi. 3000403

Mæðradagurinn

Sumarblóm í úrvali

2.290 kr

Stjúpur
10 stk. 10210630

1.799kr

21%

Sýpris í 
útipottinn
80-100 cm.

1.990kr/stk.

Vilmundur Hansen, 
garðyrkjufræðingur gefur 
góð ráð varðandi klippingar, 
mosaeyðingu og önnur 
vorverk í garðinum.

Laugardag og sunnudag, kl. 13-17 
í Skútuvogi

Garðaráðgjöf

Blómakonfekt
21 cm hengipottur. 10211239

3.990kr

Blönduð 
sumarblóm í potti

Blómakonfekt
Í 2 ltr., potti. 10210499

3.490kr

Blönduð 
sumarblóm í potti

Mæðradagsvöndur 
Blómavals

3.990kr
Ýmsar lita- og blómasam-
setningar í boði

6.990kr

29%

Sumarvöndur

4.990kr

Margar litasamsetningar 
í boði

Opið um land allt í Blómavali 
á sunnudaginn, sjá nánar á husa.is

Sumarveisla
Húsasmiðjublaðið er komið á husa.is 
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Pallaolía, viðarvörn 
og pallahreinsir

20%
afsláttur

25%

39.900 kr

Rafmagns-
hlaupahjól 
Þrjár hraðastillingar, þyngd 
notanda 100 kg. Lithium rafhlaða 
36V/7,8Ah, LCD skjár fyrir hraða. 
3903102

Skoðaðu á husa.is

Nýtt blað 
er komið út

Ný sending
af pallaefni

4.995 kr

3.995kr

Stunguskófla
Með spísslöguðu blaði,  
tréskaft, 115 cm löng. 5084167

49.995 kr

39.995kr

Sláttuvél 
Razor 
Bensínmótor 
139cc/2,3kW, 
sláttubreidd 46 cm, 
6 hæðarstillingar 28-75 mm, 
65 ltr., safnari. 5085301

20%

30%
afsláttur

20%
afsláttur

20%
afsláttur

29.990kr

Gasgrill  Omega 200 
Grillflötur: 50x36 cm, tvískiptur 
brennari. hliðarborð, neistakveikja, 
þrýstijafnari 6,2 Kw. 3000225

Mosaeyðir, 4 kg
10205047

3.990kr

Mold 
45 ltr.
Úrvals gróðurmold  45 ltr. 10333658

999kr
1.299kr

23%

Maja Ben veitir 
LADY litaráðgjöf 
í dag kl. 12-15 
í Skútuvogi

Litaráðgjöf 
í dag

af öllum 
garðverkfærum

af öllum 
háþrýstidælum

Allt fyrir garðinn á lægra verði

1.255kr

Laufhrífa
166 cm. 5084347



BÍLAR

NÝR DISCOVERY

FRUMSÝNING
Á ÍSLANDI

LAND ROVER
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

LAND ROVER DISCOVERY D250. Verð frá: 12.390.000 kr.

Discovery er einn öflugasti jeppinn í Land Rover fjölskyldunni. 
Nú frumsýnum við nýja árgerð þar sem búið er að nostra við 
smáatriðin og færa þennan fágaða og fjölhæfa sjö sæta jeppa 
enn nær fullkomnun en áður. Komdu og skoðaðu tæknina, 
kraftinn og glæsilega hönnun.
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OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16

Nýr Skoda Fabia verður rúm-
besti bíllinn í flokki smábíla 
þegar hann kemur á markað og 
búinn búnaði sem venjulega til-
heyrir dýrari gerðum bíla.

Þökk sé hinum nýja MQB-A0 smá-
bílaundirvagni, sem einnig er undir 
nýjum Audi A1 og Volkswagen Polo, 
er ný Fabia mun rúmbetri en fyrir-
rennarinn. Bíllinn er væntanlegur 
á markað snemma á næsta ári og 
ári seinna mun hann einnig koma 
í langbaksútgáfu. Fabia er 111 mm 
lengri en áður og 48 mm breiðari. 
Hjólhafið fer úr 2.470 í 2.564 mm 
sem þýðir meira pláss í aftursætum. 
Farangursrýmið stækkar svo um 50 
lítra og fer í 380 lítra sem er best í 
f lokknum.

Bíllinn er nokkuð breyttur að 
framan með mjóum dagljósum 
og endurhönnuðum þokuljósum 
og stuðara. Afturendanum svipar 
mikið til þeirra breytinga sem hafa 
orðið á Skoda-fjölskyldunni að 
undanförnu. Bíllinn hefur einn-
ig mun minni loftmótstöðu sem 

fer úr 0,32 Cd í 0,28 Cd. Fleiri vélar 
verða í boði, allar þeirra bensínvélar 
sem uppfylla Euro 6 mengunar-
staðalinn. Þær minnstu eru þriggja 
strokka eins lítra vélar sem skila 
64-79 hestöflum. Eins lítra TSI-vél 
með forþjöppu skilar 108 hestöflum 
og verður fáanleg með DSG-sjálf-
skiptingu. Stærsta vélin verður svo 
fjögurra strokka 1,5 lítra vél sem er 
148 hestöfl og hröðunin verður 7,9 

sekúndur í hundraðið. Engar vRS-
útgáfur eru þó í kortunum.

Bíllinn er alveg endurhannaður 
innandyra og að sögn Skoda með 
þægindi sem prýða frekar stærri 
bíla. Endurhannað snjallstýri ásamt 
díóðulýsingu er dæmi um slíkt.
Búið er að endurhanna loftf læði 
með nýjum lofttúðum og mýkri 
efni í mælaborði. Nýr 9 tommu 
upplýsingaskjár er í betur búnum 
útgáfum en hann er búinn Wi-Fi, 
leiðsögukerfi og raddstýringu svo 
eitthvað sé nefnt. Hægt verður svo 
að panta bílinn með 10,25 tommu 
litaskjá í mælaborði. Bíllinn mun 
ef laust hækka aðeins í verði með 
þessum breytingum og því er ekki 
ljóst hvort að hann fari í sölu hér-
lendis ennþá.

Fjórða kynslóð Skoda Fabia 
frumsýnd með meiri búnaði

Loftmótstaða Fabia verður aðeins 0,28 Cd sem er met í flokki smábíla en bíllinn er stærstur í þeim flokki bíla.

Mælaborð með litaskjá, leiðsögu-
kerfi og raddstýringu eru atriði sem 
sjást ekki oft í smábílum.

Mun meira pláss verður fyrir aftur-
sætisfarþegana enda bíllinn lengri 
og breiðari en áður.

Alls verða um 200 Hyundai Kona 
EV innkallaðir  á Íslandi, en þeir 
voru framleiddir á tímabilinu maí 
2018 til mars 2020 í verksmiðjunni 
í Ulsan í Suður-Kóreu.  Er inn-
köllunin  vegna fyrirhugaðra raf-
hlöðuskipta, en eins og komið 
hefur fram urðu 15 brunar vegna 
skammhlaups í rafhlöðu á heims-
vísu. Alls verða um 76.000 bílar 
innkallaðir um allan heim. Fram-
leiðandinn mælist til þess að þar 
til skipt hefur verið um raf hlöðu, 
verði bílarnir einungis hlaðnir að 
90% að hámarki. Hyundai hefur 
jafnframt ákveðið að gefa eigendum 
hleðsluinneign hjá Ísorku að upp-
hæð 20 þúsund krónur (400 kWst) 
til að koma til móts við þau mögu-
legu óþægindi sem breytingin gæti 
haft í för með sér.

Þótt líkurnar séu litlar á að þetta 
gerist er vitað um eitt tilvik í Evr-
ópu, segir í fréttatilkynningu frá BL, 
en ekkert slíkt tilvik hefur komið 
upp hérlendis. Hyundai er hins 
vegar mjög umhugað um gæði fram-
leiðslu sinnar og greip framleiðand-
inn strax til viðeigandi ráðstafana 
til úrbóta og er möguleikinn ekki 
lengur til staðar í framleiðslunni. 
Hyundai vinnur nú að áætlun um 
dreifingu á nýjum háspennuraf-

hlöðum en vegna takmarkaðrar 
framleiðslugetu á þeim liggur fyrir 
að af hending nýrra mun dragast 
fram eftir ári. 

BL gerir ráð fyrir að fá fyrstu 
háspennurafhlöðurnar í sumar og 
hefjast innkallanir þá þegar í kjöl-
farið. Á upplýsingaskjá Hyundai 
Kona EV er hægt að fara inn í skip-
anaferli þar sem hleðslustillingu 
bílsins er breytt á þann veg að hann 
hlaði rafhlöðuna í 90% að hámarki. 
BL er við það að klára að hafa sam-
band við alla hlutaðeigandi eigend-
ur og umráðamenn bílanna, sem 
innköllunin nær til, til að tilkynna 
um fyrirhugaða innköllun.

 200 Hyundai Kona EV 
innkallaðir hérlendis

Skipt verður um rafhlöðuna í öllum 
200 bílunum á þessu ári.

Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

STÆRSTA VÉLIN VERÐUR 
SVO FJÖGURRA STROKKA 1,5 
LÍTRA VÉL SEM SKILAR 148 
HESTÖFLUM OG ER 7,9 SEKÚND-
UR Í HUNDRAÐIÐ.

SALA Á GENESIS HEFST 
FYRST Í SVISS, ÞÝSKALANDI OG 
BRETLANDI, EN ÓVÍST ER 
HVORT HANN VERÐI SELDUR Á 
ÍSLANDI.

HYUNDAI MÆLIST TIL AÐ 
ÞAR TIL SKIPT VERÐUR UM 
RAFHLÖÐU VERÐI ÞEIR AÐEINS 
HLAÐNIR 90% AÐ HÁMARKI.

Genesis, lúxusmerki Hyundai, 
hefur tilkynnt að sala á G80 og 
GV 80 bílum merkisins muni 
hefjast í Evrópu í sumar.

Genesis G80 og GV80 keppa beint 
við lúxusmerki eins og Benz og 
Audi og eru í svipaðri stærð eins og 
Mercedes-Benz E-lína sem dæmi. 
Í framhaldinu koma G70 og GV70 
jepplingurinn en fyrstu löndin til 
að hefja sölu á bílunum verða Bret-
land, Sviss og Þýskaland. Að sögn 
Ragnar Steins Sigurþórssonar er 
hér um spennandi merki að ræða 
en ekki sé ljóst enn sem komið er 
hvort merkið komi til sölu hér-
lendis. Genesis leggur talsverða 
áherslu á einstaklingsþjónustu og 
býður sína bíla með fimm ára fulla 
ábyrgð með varabíl fyrir viðskipta-
vininn. Auk þess fylgir vegaaðstoð 
með bílum Genesis. Þrjár gerðir 
raf bíla verða komnar á markað frá 
Genesis fyrir mitt sumar 2022 og er 

því eftir nokkru að slægjast. Meðal 
þeirra bíla er rafdrifin útgáfa G80 
sem sýndur var nýlega á bílasýn-
ingunni í Sjanghæ. Annar hinna 
bílanna verður á nýjum E-GMP raf-
bílaundirvagni sem Hyundai og Kia 
hafa þróað saman.

Genesis-merkið kemur 
á markað í Evrópu

Genesis G80 lúxusbíllinn er nú líka 
kominn í rafdrifinni útgáfu.
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ÞAÐ SITUR ENNÞÁ Í 
MANNI AÐ ALVÖRUL-

ISTAVERKIN SÉU LANDSLAGS-
MÁLVERK. ÉG ER DÁLÍTIÐ 
VEIKUR FYRIR ÞVÍ.

Listasafn Íslands sýnir 
v íde ói n n s et n i ng u n a 
Sumarnótt (Death Is 
Elsewhere) eftir Ragnar 
Kjartansson. Verkið var 
tekið upp í Eldhrauni, 

skammt frá upptökum hinna sögu-
legu Skaftárelda, og þar sjást ung 
pör ganga um undirlendi og syngja 
við gítarleik.

„Þetta eru vinir mínir, Gyða og 
Kristín Anna Valtýsdætur, sem 
eru tvíburar, og Bryce og Aaron 
Dessner, sem líka eru tvíburar. Öll 
eru þau óskaplega miklir músík-
antar. Ég hef unnið með þeim sitt í 
hvoru lagi en þarna langaði mig til 
að vinna með þeim saman,“ segir 
Ragnar. Lagið sem þau syngja er afar 
seiðandi og var samið af Ragnari og 
fjórmenningunum.

Spurður hvort kalla megi þessa 
innsetningu rómantíska segir 
Ragnar: „Ég er að leika mér að alls 
konar rómantískum minnum. 
Þarna eru alls konar klisjur, eins og 
elskendurnir á gangi í sumarnótt á 
akri, sem er við jaðar eldhrauns.“

Ertu að hæðast að rómantík eða 
ertu kannski rómantíker í þér? spyr 
blaðamaður og fær svarið: „Ég veit 
það ekki. Ætli hvort tveggja eigi 
ekki við, það væri allavega alveg í 
anda 21. aldarinnar!“

Komin í heimahaga
Hann segir hugmyndina að mynd-
bandinu hafa mallað lengi í höfð-
inu á sér. „Það eru alltaf nokkrar 
hugmyndir í gangi í einu og ef þær 
eru þrálátar þá endar maður á því 
að framkvæma þær. Þessi var þann-
ig. Við gerð verksins hugsaði ég 
mikið um Jón Stefánsson og stóra 
málverkið hans á Hótel Holti þar 
sem fólk er í dásamlegri lautarferð 
á Suðurlandi. Ég hafði líka í huga 
Þingvelli eftir Þórarin B. Þorláksson 
þar sem er mjög sérstök næturbirta. 
Mig langaði til að taka verkið upp í 
þannig birtu.“

Hann er spurður um viðhorf sitt 
til landslagsmálverka og segir: „Það 

situr ennþá í manni að alvörulista-
verkin séu landslagsmálverk. Ég er 
dálítið veikur fyrir því.“

Vídeóinnsetningin var fyrst sýnd í 
Metropolitan-safninu í New York og 
hefur verið sett upp á nokkrum stöð-
um. Nú er Sumarnótt loks komin í 
heimahagana og verður til sýnis í 
Listasafni Íslands fram í september.

Tileinkun til vinkonu
Verkið er tileinkað listakonunni 
Carolee Schneemann. „Hún er 
sterkur áhrifavaldur í minni mynd-
list og var mikil vinkona mín. Þegar 
boð kom um að sýna verkið í Metro-
politan sagði ég Carolee að ég hefði 
hugsað mikið til hennar í sambandi 
við hringformið sem er ríkjandi í 
verkinu. Hið umvefjandi hringform 

er mjög algengt í myndbandsinn-
setningum hennar og hún var frum-
kvöðull í að nota eigin líkama sem 
efnivið. Hún dó skömmu eftir að 
ég sagði henni frá áhrifum hennar 
á þetta verk. Mér fannst við hæfi að 
tileinka henni þetta verk.“

Ragnar er sennilega þekktasti 
núlifandi myndlistarmaður þjóðar-
innar. Árið 2019 var vídeóinnsetning 
hans The Visitors valið besta lista-
verk 21. aldar af The Guardian. Um 
þann heiður segir hann hógvær: 
„Öldin er nú bara rétt að byrja!“ 
og bætir við: „Ég er svo heppinn að 
vera í Reykjavíkursenunni, sem 
er skapandi og frábær og þar ríkir 
mikil samstaða. Þar stendur fólk 
með manni bæði þegar maður er að 
ströggla og þegar gengur vel. Maður 

þarf nefnilega líka á andlegum 
stuðningi að halda þegar hlutirnir 
ganga aðeins of vel. Þá er nauðsyn-
legt að eiga vini sem gera grín að 
manni.“

Í sumar verður sýnt í Guggen-
heim-safninu í New York gjörn-
ingalistaverk Ragnars sem ber 
heitið Rómantískir söngvar úr feðra-
veldinu, verk sem hann gerði fyrir 
þremur árum í San Fransisco. Í sept-
ember verður opnunarsýning á verk-
um hans í nýju listasafni í Moskvu. 
„Það er búið að endurhanna gömlu 
rafstöðina sem keyrði Kreml og gera 
að myndlistarsafni. Þetta er stór sýn-
ing og þar verða alls konar verk eftir 
mig og einnig verk sem ég hef valið 
til sýningar eftir samtímalistamenn 
sem ég á í listrænu samtali við.“ 

Leikur sér að alls konar rómantískum minnum
Vídeóinnsetning Ragnars Kjartanssonar, Sumarnótt, er sýnd í fyrsta sinn hér á landi í Listasafni Íslands. 
Ragnar sýnir í Guggenheim-safninu í New York í sumar og verður með opnunarsýningu í Moskvu.

Ragnar við verk 
sitt Sumarnótt 
sem sýnt er í 
Listasafni Ís-
lands. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Í LOFTINU

LAUGARDAGA 09:00-12:00

BAKARÍIÐ

Sækja frá

SÆKTU NÝJA APPIÐ!
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FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

ELLA STÓLL
28.900 kr.

Nú 23.120

MILFORD BORÐ
200x90 cm Polystone. 
164.900 kr.

Nú 131.920

©
ILV
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ECLIPSE GARÐBORÐ  
Bambus rimlar. Granítplata í 
miðjunni. 200x110 cm.
199.900 kr. Nú 159.920 kr.
MONTMARTRE GARÐSTÓLL
Plastseta og gúmmíviður
14.900 kr. Nú 11.920 kr.

ARIANA BORÐSTOFUSTÓLL
Grár með svörtum fótum.
14.900 kr. Nú 10.900 kr.

EASE BORÐSTOFUBORÐ
Eikarspónn og gegnheil eik. 160/240 x 90 cm. 
139.900 kr. Nú 104.900 kr.

ENIX BORÐSTOFUSTÓLL
Hvítur með króm fótum.
9.900 kr. Nú 6.930 kr.

GLORY BEKKUR
Ýmsir litir. L95 cm.  
15.900 kr. Nú 12.720 kr.

TYLER BORÐSTOFUSTÓLL
Svartur með svörtum fótum.  
19.900 kr. Nú 14.900 kr.

DORIA RÚMGAFL
Bleikt velúr áklæði. L192 x H130 cm. 
64.900 kr. Nú 48.675 kr.

20% 
AF SUMARVÖRUM

Frí heimsending
Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 

FYRIR ÞÁ SEM VERSLA 
FYRIR 20.000 EÐA MEIRA

EASE BORÐ
139.900 kr.

Nú 104.900

ARCTIC GASELDSTÆÐI
Trefjasteypa. Ø76,5 cm. 99.900 kr. Nú 79.920 kr.

LUCCA BEKKUR L123 x H46 cm. 
46.900 kr. Nú 37.520 kr.

SÉRTILBOÐ 
LÝKUR 17. MAÍ

25%

20%
25%

25%30%27%

BORGIO  LEGUBEKKUR + 2JA SÆTA SÓFI
Dökkgrátt polyrattan. L249 x D152 cm. 

209.900 kr. Nú 167.920 kr.



Eldur í höfði er skáldsaga 
eftir Karl Ágúst Úlfsson. 
„Þessi bók er saga Karls 
Magnúsar Jósebssonar 
sem er sjúklingur á geð-
deild og segir frá líf i 

sínu og hugmyndum um heiminn. 
Hann berst við að gera heiminn 
skiljanlegan fyrir sjálfum sér og 
reynir um leið að finna lausn á geð-
rænum vandamálum sínum með 
aðferðum stærðfræðinnar,“ segir 
Karl Ágúst.

Töluverðar rannsóknir
Kveikjuna að sögunni má rekja tólf 
ár aftur í tímann. „Þá lék ég í sjón-
varpsþáttaröðinni Heimsendi og 
var þar að fást við persónu sem átti 
við mjög erfiðan geðrænan vanda 
að stríða. Til að skilja þann mann 
betur og geta túlkað hann bjó ég til 
baksögu hans og setti saman hugar-
heim og heimsmynd hans. Þær upp-
lýsingar komu ekki nema að litlu 
leyti fram í þáttunum en sagan var 
orðin til. Ég velti því oft fyrir mér 
hvort ekki væri full ástæða til að 
setja hana á blað og koma henni út 
á bók. Svo ákvað ég loks að halda 
áfram þeim rannsóknum sem ég 
hafði byrjað á árið 2009 og lauk 
þessu verki í byrjun þessa árs.“

Bókin er fyrstu persónu frásögn 
Karls Magnúsar og þar koma stærð-
fræði og stærðfræðiformúlur við 
sögu. „Mér finnst stærðfræði mjög 
heillandi en ég er ekki mikill stærð-
fræðingur sjálfur og þurfti að kynna 

mér ýmislegt í sambandi við hana. 
Bæði lagðist ég í töluverðar rann-
sóknir á sögu stærðfræðinnar og 
stærðfræði sem fyrirbæri og svo á 
ég líka góða að sem ég gat leitað til 
og fengið aðstoð hjá við hluti sem ég 
átti erfitt með að finna út sjálfur.“

Skrifin reyndu á
Karl Ágúst er landsþekktur gaman-
leikari en þessi fyrsta skáldsaga 
hans er langt frá því að vera gaman-
saga. „Þetta er nokkuð dramatísk 
saga og allt öðruvísi en allt annað 
sem ég hef skrifað. Mig langaði til 
að skrifa öðruvísi bók en ég hef 
áður gert og senda frá mér eitthvað 
allt annað en fólk átti von á frá mér.“

Hann segir skrifin hafa reynt á 

sig. „Þegar rithöfundar skrifa út frá 
sjónarhóli ákveðinnar persónu þá 
eru þeir um leið að leika persónuna. 
Það var einmitt það sem ég gerði í 
þessu tilfelli. Ég þurfti að skrifa sem 
þessi maður og Karl Magnús er tölu-
vert veikur, þannig að ég gekk alveg 
í gegnum smá þrengingar í þessu 
ferli. Þetta voru átök og sumt sem 
ég upplifði í gegnum persónuna var 
afar sárt.“

Spurður hvort skáldsögurnar 
verði f leiri segir hann: „Mig hafði 
alltaf langað til að skrifa skáldsög-
ur en var svo upptekinn af öðrum 
skrifum að það gafst ekki tóm til 
þess fyrr en nú. Ég er þegar byrj-
aður á nýrri sögu, svo við skulum 
sjá hvað setur.“ 

Mig langaði til að að skrifa öðruvísi bók en áður
Eldur í höfði er skáldsaga eftir Karl Ágúst Úlfsson. Hann hefur skrifað verk fyrir leiksvið og sjónvarp og 
sent frá sér bækur en þetta er fyrsta skáldsaga hans. Aðalpersónan er á geðdeild og segir frá lífi sínu.

Karl Ágúst Úlfs-
son hefur sent 
frá sér fyrstu 
skáldsögu sína. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Svikaskáld verða með ókeypis 
ljóðasmiðjur fyrir ungmenni í maí 
og júní. Svikaskáld eru þær Fríða 
Ísberg, Melkorka Ólafsdóttir, Ragn-
heiður Harpa Leifsdóttir, Sunna Dís 
Másdóttir, Þóra Hjörleifsdóttir og 
Þórdís Helgadóttir. Saman hafa þær 
gefið út þrjár ljóðabækur en fyrsta 
skáldsaga Svikaskálda er væntanleg 
í haust. Í ljóðasmiðjum Svikaskálda 
er lögð áhersla á að hlúa að skáld-

unum sem þar stíga stundum sín 
fyrstu skref á ritvellinum og tendra 
skáldaneistann. Hverju námskeiði 
lýkur á upplestrarfögnuði og útgáfu 
ljóðabæklings sem þátttakendur 
fá til eignar í nokkrum eintökum. 
Þeir kynnast þannig ferlinu að baki 
útgáfu og standa uppi með tilbúið 
eintak af útgefnum ljóðum að nám-
skeiði loknu. Skráning fer fram á 
svikaskald@gmail.com.

Svikaskáld með ókeypis ljóðasmiðjur
Svikaskáldin halda ljóðasmiðjur.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

ÉG ÞURFTI AÐ SKRIFA 
SEM ÞESSI MAÐUR OG 

KARL MAGNÚS ER TÖLUVERT 
VEIKUR, ÞANNIG AÐ ÉG GEKK 
ALVEG Í GEGNUM SMÁ ÞRENG-
INGAR Í ÞESSU FERLI.

L I S T A S A L U R  M O S F E L L S B Æ J A R
auglýsir eftir umsóknum fyrir sýningarárið 2022

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2021

Listasalur Mosfellsbæjar er í hjarta bæjarins, staðsettur inn af 
Bókasafni Mosfellsbæjar. Sýningar standa að jafnaði um fjórar vikur. 
Salurinn er lánaður endurgjaldslaust. Öllum umsóknum svarað.

Sótt er um rafrænt á www.bokmos.is/listasalur

Listasalur Mosfellsbæjar, Kjarni, Þverholt 2, 270 Mosfellsbær - 566 6822 - listasalur@mos.is 
facebook.com/listasalurmoso - instagram: listasalur_moso
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 G I U S E P P E  V E R D I

HLJÓMSVEITARSTJÓRI BJARNI FRÍMANN BJARNASON · LEIKSTJÓRI ORIOL TOMAS 
VIOLETTA VALÉRY HERDÍS ANNA JÓNASDÓTTIR

ALFREDO GERMONT ROCCO RUPOLO · GIORGIO GERMONT HRÓLFUR SÆMUNDSSON
SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT NORÐURLANDS · KÓR ÍSLENSKU ÓPERUNNAR ÁSAMT DÖNSURUM

HÖRPU 6. NÓVEMBER KL. 20
HOFI 13. NÓVEMBER KL. 20

MIÐASALA HAFIN Á 
OPERA.IS · HARPA.IS · MAK.IS



DAGSKRÁ

Laugardagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Laugardagssögur
08.01 Sögur af svöngum björnum
08.05 Örstutt ævintýri
08.10 Ég er kynlegt kvikyndi
08.12 Örstutt ævintýri
08.15 Greinda Brenda
08.17 Hérinn og skjaldbakan
08.20 Börn sem bjarga heiminum
08.23 Lærum og leikum með 

hljóðin
08.25 Latibær
08.35 Vanda og geimveran
08.45 Ella Bella Bingó
08.50 Monsurnar
09.05 Víkingurinn Viggó
09.15 Dagur Diðrik
09.40 Blíða og Blær
10.00 Leikfélag Esóps
10.10 Mia og ég
10.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.55 Angry Birds Stella
11.05 Angelo ræður
11.10 Denver síðasta risaeðlan
11.25 Hunter Street
12.00 Bold and the Beautiful
13.25 Bold and the Beautiful
13.45 Friends
14.10 Schitt’s Creek
14.55 Schitt’s Creek
15.15 The Great British Bake Off
16.25 Heimsókn
16.55 Skítamix
17.25 Britain’s Got Talent
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.53 Lottó
18.55 Blindur bakstur
19.20 The Lego Movie
21.00 Bombshell
22.50 Valerian and the City of a 

Thousand Planets
01.05 Doctor Sleep
03.30 Friends
03.55 Schitt’s Creek
04.40 Schitt’s Creek

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Office
21.10 Simpson-fjölskyldan 
21.35 Bob’s Burgers
22.00 Gentleman Jack
23.00 The Tunnel. Vengeance
23.50 Friends
00.15 Friends
00.35 The Office

10.50 Hop
12.20 Finding Your Feet
14.10 Dolittle
15.50 Hop
17.25 Finding Your Feet
19.15 Dolittle
21.00 Green Book  Margverð-

launuð og áhrifarík mynd 
frá 2018 um sanna vináttu 
með Viggo Mortensen og 
Mahershala Ali í aðalhlut-
verkum. 

23.05 Ashes in the Snow  
00.45 Sicario 2. Day of the Sol-

dado  Spennumynd frá 2018 
með Benicio Del Toro og 
Josh Brolin. Fíkniefnastríðið 
á landamærum Banda-
ríkjanna og Mexíkó hefur 
magnast, og dóphringirnir 
eru byrjaðir að flytja hryðju-
verkamenn yfir landamærin 
til Bandaríkjanna.

02.40 Green Book

03.30 LPGA Tour 2021  Bein út-
sending frá Honda LPGA 
Thailand .

08.30 PGA Special. FedEx Cares 
Charity Challenge

10.30 European Tour 2021  Bein 
útsending frá Tenerife 
Championship.

15.00 Champions Tour Highlights
15.55 PGA Special. One Shot Away
16.20 PGA Special. 25 Years of 

Tiger
17.00 PGA Tour 2021  Bein út-

sending frá Wells Fargo 
Championship.

22.05 Golf with a Purpose Charity 
Challenge

06.00 Síminn + Spotify
11.15 The Block
12.20 Amazing Hotels. Life 

Beyond the Lobby
13.30 Sheff. Utd. - Crystal Palace 

 Bein útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

16.10 The King of Queens 
16.30 Everybody Loves Raymond
16.55 The Bachelor 
18.20 For the People 
19.05 The Block 
20.10 Mother’s Day
22.10 Pompeii
23.55 Collateral  Spennumynd 

frá 2004 með Tom Cruise 
og Jamie Foxx í aðalhlut-
verkum. Leigubílstjóri í Los 
Angeles, Max Durocher, á 
auðvelt með að spjalla og 
segja sögur af fólki. 

01.50 Meet the Fockers
03.40 The Walking Dead
04.25 Síminn + Spotify

08.00 Real Sociedad - Elche
09.40 Kristianstad DFF - Vittsjö GIK
11.25 Derby - Sheffield Wed-

nesday  Bein útsending.
13.30 La Liga Show 
14.10 Barcelona - Athlético Ma-

drid  Bein útsending.
16.25 Cádiz - Huesca  Bein út-

sending.
18.50 Spezia - Napoli
20.30 Alavés - Levante
22.10 Udinese - Bologna
23.50 Inter Milan - Sampdoria
01.35 Inside Serie A
02.00 Denver Nuggets - Brooklyn 

Nets   Bein útsending frá leik  
í NBA.

08.20 Dominos Körfuboltakvöld
09.30 Breiðablik - Fylkir
11.15 KR - KA
13.20 Fram - KA/Þór  Bein út-

sending frá leik í Olís-deild 
kvenna.

15.00 Keflavík - Valur
16.40 Valur - FH 2019
17.00 Seinni bylgjan - kvenna
18.00 Aron Pálmason
18.30 Fyrsti þáttur 2. umferðar
19.05 ÍA - Víkingur R.  Bein út-

sending frá leik í Pepsi Max- 
deild karla.

21.15 Fyrsti þáttur 2. umferðar
22.30 Dominos Körfuboltakvöld
23.40 Keflavík - Valur

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 

dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Vinill vikunnar
08.00 Morgunfréttir
08.05 Móses og Jón Taylor 

 Íslendingar og sjálfstætt 
lýðveldi í Kanada.

09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Orðin sem við skiljum 

ekki  
11.00 Fréttir
11.03 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Heimskviður
13.15 Gestaboð
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Þar sem orðunum sleppir 

 Endurreisnin og nýr 
taktur barokksins.

18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar  Gene 

Harris og Scott Hamilton, 
Nikolaj Brentzon og Brad 
Mehlau.

20.50 Úr gullkistunniVinnan
21.16 Bók vikunnar
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Litla flugan  Eurovision 

1973-75 og íslensk lög 
sem hefðu átt að fara í 
keppnina.

23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
18.00 433.is (e)  433.is er frétta- og 

viðtalsþáttur um íþróttirnar 
heima og erlendis.

18.30 Matur og heimili (e)  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matargerð 
í bland við íslenska hönnun 
og fjölbreyttan lífsstíl.

19.00 Heima er bezt (e)  Heima er 
bezt er samtalsþáttur um 
þjóðlegan fróðleik í anda 
samnefnds tímarits.

19.30 Fréttablaðið í 20 ár (e)  Litrík 
saga Fréttablaðsins frá vor-
dögum 2001 rakin í máli og 
myndum.  

20.00 Fréttablaðið í 20 ár (e)  Litrík 
saga Fréttablaðsins frá vor-
dögum 2001 rakin í máli og 
myndum.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Rán - Rún 
07.21 Poppý kisukló 
07.32 Lundaklettur 
07.39 Tölukubbar 
07.44 Eðlukrúttin 
07.55 Bubbi byggir 
08.05 Millý spyr 
08.12 Unnar og vinur 
08.35 Stuðboltarnir 
08.46 Hvolpasveitin 
09.08 Grettir 
09.20 Söguspilið 
09.45 Húllumhæ 
10.00 Gettu betur - Bransastríð 
11.05 Vikan með Gísla Marteini
11.50 Kiljan
12.30 Fullkomin pláneta 
13.30 Landinn 21. mars 2021
14.00 Ísland. bíóland Heima og 

heiman
15.00 Í ruslið! Saga um matarsóun 
16.25 Hungur 
17.25 Herra Bean 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie 
18.29 Herra Bean 
18.40 Hjá dýralækninum 
18.45 Landakort  Ullin er afsökun 

fyrir að hittast og hlæja 
saman.

18.54 Lottó 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.45 Alla leið 
21.00 America’s Sweethearts 

Amerískar elskur
22.40 Bíóást. Háskaleg kynni - 

Bíóást. Fatal Attraction 
22.45 Háskaleg kynni Fatal Attrac-

tion  Spennumynd frá 1987 
með Michael Douglas og 
Glenn Close í aðalhlutverk-
um. Farsæll lögfræðingur í 
New York tekur hliðarspor 
sem hefur meiri afleiðingar 
en hann grunar. Kona verður 
heltekin af honum og leitar 
allra leiða til að nálgast 
hann. Leikstjóri: Adrian 
Lyne. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi barna.

00.40 Dagskrárlok

BARÓNSTÍGUR

KEFLAVÍK OG AKUREYRI

8-24

24/7

okkar uppáhalds úr

WWW.EXTRA.IS

1499kr.pk.

Delici Sea Salt Caramel 
Mousse 6x76g

1999kr.pk.

Delici Tiramisu 6x85g

1499kr.pk.

Delici Raspberry White 
Chocolate 6x76g

1499kr. stk.

Verð frá

BLÓMVENDIR

!!
VINSÆL VARA 
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NÚ ER ÞAÐ SVART

OG LÍKA RAUTT

Nýi Opal pakkinn á sér tvær hliðar. Við mælum með því að 
smakka þær saman. Prófaðu alveg nýjan Opal frá Nóa Síríus 

með Hindberja og Saltlakkrís - í einum pakka!
Opal, bætir andrúmsloftið



DAGSKRÁ  

Sunnudagur Mánudagur
STÖÐ 2 STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Uppskriftir fyrir 
svanga birni

08.02 Laugardagsklúbburinn
08.05 Rita og krókódíll
08.10 Veira vertu blessuð
08.11 Ég er fiskur
08.13 Örstutt ævintýri
08.15 Ást er ást
08.18 Blíða og Blær
08.40 Monsurnar
08.50 Víkingurinn Viggó
09.00 Adda klóka
09.25 Mörgæsirnar
09.45 Lukku láki
10.10 Ævintýri Tinna
10.30 Mia og ég
10.55 It’s Pony
11.25 Angry Birds Stella
11.30 Top 20 Funniest
12.15 Nágrannar
13.40 Nágrannar
14.05 The Office
14.25 Um land allt
14.45 Dagbók Urriða
15.10 Blindur bakstur
15.40 Inside Ikea
16.50 60 Minutes
17.35 Víglínan
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.50 Ísland í dag
19.05 Skítamix
19.35 Vegferð
20.15 Mr. Mayor
20.40 Brave New World
21.30 We Are Who We Are
22.30 C.B. Strike. Lethal White
23.35 Queen Sugar 
00.15 Warrior
01.10 Warrior
01.50 Empire
02.35 Empire
03.15 Top 20 Funniest
03.55 The Office

08.00 Heimsókn
08.15 Veronica Mars
09.05 Bold and the Beauti-

ful
09.25 The O.C.
10.05 The Goldbergs
10.30 Life and Birth
11.15 Brother vs. Brother
11.55 Golfarinn
12.35 Nágrannar
12.55 Hálendisvaktin
13.20 Modern Family
13.45 Manifest 3
14.30 Last Man Standing
14.50 Last Man Standing
15.15 Ísskápastríð
15.45 Drew’s Honeymoon 

House
16.30 First Dates
17.35 Bold and the Beauti-

ful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Inside Ikea
20.10 Ofsóknir
20.40 All Rise
21.25 C.B. Strike. Lethal White
22.30 Queen Sugar 
23.10 60 Minutes
00.00 Citizen Rose
01.25 The Red Line
02.05 A Black Lady Sketch 

Show
02.30 Veronica Mars
03.20 The O.C.
04.05 The Goldbergs

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 The Office
21.10 Punky Brewster
21.40 True Blood
22.30 True Blood
23.30 Steypustöðin
23.55 Last Man Standing
00.20 Friends
00.40 Friends
01.05 The Office

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 The Office
21.10 Last Man Standing
21.35 Killing Eve
22.20 The Hundred
23.05 The Bold Type
23.45 Castle Rock
00.30 Friends
00.55 Friends
01.15 The Office

11.50 2 Years of Love
13.15 Impractical Jokers. 

The Movie
14.45 Call of the Wild
16.20 2 Years of Love
17.50 Impractical Jokers. 

The Movie
19.20 Call of the Wild
21.00 Good Boys
22.30 The Clovehitch Killer
00.15 Men in Black. Interna-

tional
02.10 Good Boys

11.00 Aliens Ate My Home-
work

12.30 Won’t You Be My 
Neighbor

14.00 Gold
16.00 Aliens Ate My Home-

work
17.25 Won’t You Be My 

Neighbor
19.00 Gold
21.00 The Kitchen  Spennu-

mynd frá 2019  Þær 
Claire, Ruby og Kathy 
búa í hinu alræmda 
Hell’s Kitchenhverfi 
í New York og eru 
giftar gangsterum 
sem vinna fyrir írsku 
mafíuna. 

22.40 The Hurricane Heist
00.20 Autopsy of Jane Doe
01.45 The Kitchen

03.30 LPGA Tour  Bein út-
sending frá Honda 
LPGA Thailand.

08.30 PGA Tour Champions 
Learning Center

08.50 Champions Tour Hig-
hlights 

09.45 PGA Special. Must-
See Moments

10.30 European Tour  Bein 
útsending frá Te-
nerife Championship.

15.00 Herminator Invita-
tional

15.35 Herminator Invita-
tional

16.25 PGA Special. Arnold 
Palmer Special

16.45 PGA Tour Profiles
17.00 PGA Tour  Bein út-

sending frá Wells 
Fargo Championship.

22.05 Ana Inspiration Cha-
rity Event - Annika 
Foundation

08.30 PGA Tour   Útsending 
frá Wells Fargo 
Championship.

12.30 PGA Tour   Útsending 
frá Wells Fargo 
Championship.

17.30 2021 PGA Tour 
Champions Learning 
Center

17.50 PGA Special. One 
Shot Away 2021

18.15 PGA Highlights 2021
19.10 PGA Tour   Útsending 

frá Wells Fargo 
Championship.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Refurinn Pablo 
07.21 Hið mikla Bé !
07.44 Poppý kisukló 
07.55 Kúlugúbbarnir 
08.18 Lautarferð með köku 
08.24 Hæ Sámur 
08.31 Hvolpasveitin 
08.54 Hrúturinn Hreinn 
09.00 Múmínálfarnir 
09.22 Robbi og Skrímsli 
09.44 Eldhugar   
09.48 Sjóræningjarnir í 

næsta húsi 
10.00 Andrar á flandri  Lund-

únir - fyrri hluti.
10.25 Vísindahorn Ævars
10.30 Herra Bean 
11.00 Silfrið
12.10 Attenborough. 

Furðudýr í nátt-
úrunni 

12.30 Alla leið 
13.40 Tónaflóð um landið 

 Suðurnes.
15.00 Söngkeppni Samfés
17.00 Hnappheldan 
17.25 Mamma mín 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Söguspilið 
18.25 Menningin - saman-

tekt 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Ísland. bíóland - 

Spegill á samfélagið 
Saga Íslenskra kvik-
mynda

21.15 Land og synir
22.45 Svona er lífið C’est 

la vie!
00.35 Dagskrárlok

11.00 Heimaleikfimi
11.10 Silfrið 
12.10 Gönguleiðir 
12.30 Spaugstofan 
12.55 Mósaík 2000-2001 
13.30 Landinn 29. septem-

ber 2019
14.00 Gettu betur - Stjörnu-

stríð  Blaðamanna-
skólinn - Listaskólinn.

15.10 Músíkmolar
15.20 James Cameron. 

Vísindaskáldskapur í 
kvikmyndum 

16.05 Nile Rodgers. Galdur-
inn við að slá í gegn 

17.05 Séra Brown 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Loðmundur 
18.08 Skotti og Fló 
18.15 Lestrarhvutti 
18.22 Stuðboltarnir 
18.33 Nellý og Nóra 
18.40 Sammi brunavörður 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Hvað getum við gert? 

Gassugur
20.10 Litlu dýrin í lífríkinu 

Super Small Animals
21.00 Lífsbarátta í nátt-

úrunni. Í hnotskurn-
Dynasties - Miniso-
des

21.10 Sáttasemjarinn Pea-
cemaker 

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Útrás Exit 
23.00 Afdrifarík kynni af 

R. Kelly   Heimildar-
þáttaröð í sex hlutum 
um ofbeldi tónlistar-
mannsins R. Kelly 
gegn konum.

23.50 Dagskrárlok

11.15 The Block 
12.20 Dr. Phil 
15.20 Dr. Phil
16.10 The King of Queens 
16.30 Everybody Loves 

Raymond 
16.55 The Bachelor 
20.20 Systrabönd
21.05 Law and Order. 

Special Victims Unit 
21.55 Gangs of London  

 Hörkuspennandi, 
bresk þáttaröð um 
valdabaráttu í undir-
heimum Lundúna. 
Eftir að valdamesti 
glæpaforinginn í 
borginni í 20 ár er 
myrtur hefst barátta 
upp á líf og dauða en 
það eru margir sem 
ásælast völdin í þess-
ari hættulegu veröld.  
Stranglega bannað 
börnum.

22.55 Penny Dreadful. City 
of Angels 

23.55 Love Island 
00.50 Ray Donovan
01.40 The Rookie 
02.25 Blue Bloods 
03.10 Mayans M.C.
04.00 Síminn + Spotify

08.10 Seinni bylgjan - kvenna
09.10 Fyrsti þáttur 2. um-

ferðar
10.20 Keflavík - Valur
12.05 ÍA - Víkingur R.
13.50 FH - Afturelding  Bein 

útsending.
15.30 Hestalífið
15.50 ÍBV - Stjarnan  Bein 

útsending.
17.30 Seinni bylgjan - kvenna
18.30 Annar þáttur 2. um-

ferðar
19.05 FH - Valur  Bein út-

sending.
21.15 Annar þáttur 2. um-

ferðar
22.05 FH - Afturelding

08.30 Annar þáttur 2. um-
ferðar

09.15 Haukar - Höttur 
 Útsending frá leik í 
Dominos deild karla.

10.55 ÍR - Njarðvík
12.35 Keflavík - Valur
14.15 FH - Afturelding  Út-

sending frá leik í Olís 
deild karla.

15.35 ÍBV - Stjarnan
17.00 Dominos Körfubolta-

kvöld - kvenna
18.45 Dominos Körfubolta-

kvöld
19.15 Leikur í 22. umferð
21.15 Dominos Tilþrifin 22. 

umferð
22.05 FH - Valur  Útsending 

frá leik í Pepsi Max- 
deild karla.

23.45 Fram - KA/Þór  Út-
sending frá leik í Olís- 
deild kvenna.

STÖÐ 2 SPORT 2 STÖÐ 2 SPORT 2
08.40 Athletic Bilbao - 

Osasuna
10.25 Genoa - Sassuolo 

 Bein útsending.
12.55 Parma - Atalanta  Bein 

útsending.
15.00 Barcelona - Athlético 

Madrid
17.00 Boston Celtics - 

Miami Heat  Bein 
útsending í NBA.

19.30 LA Clippers - New 
York Knicks  Bein út-
sending í NBA.

22.20 Denver Nuggets - 
Brooklyn Nets

08.40 Genoa - Sassuolo
10.20 Parma - Atalanta
12.00 Denver Nuggets - 

Brooklyn Nets
14.10 Boston Celtics - 

Miami Heat
16.20 Football League Show
16.45 LA Clippers - New 

York Knicks
19.00 Fréttaþáttur EM 
19.30 Getafe - Eibar
21.10 Fréttaþáttur Meist-

aradeildarinnar
21.35 Valencia - Real Vallado.
23.15 Ítölsku mörkin 
00.05 Villarreal - Celta Vigo

HRINGBRAUT HRINGBRAUT
18.30 Mannamál (e)  Einn 

sígildasti viðtals-
þátturinn í íslensku 
sjónvarpi. Hér ræðir 
Sigmundur Ernir 
Rúnarsson við þjóð-
þekkta einstaklinga 
um líf þeirra og störf. 

19.00 Suðurnesja-magasín 
Víkurfrétta (e)  

19.30 Leiðtoginn  Leið-
toginn með Jóni 
G. er viðtalsþáttur 
við stjórnendur og 
frumkvöðla í íslensku 
samfélagi.

20.00 Sir Arnar Gauti (e) 
 Lífsstílsþáttur með 
Arnari Gauta sem 
fjallar um heimili, 
hönnun, matar- og 
veitingahúsamenn-
ingu, arkitektúr og 
margt fleira.

18.30 Fréttavaktin  Farið 
yfir fréttir dagsins í 
opinni dagskrá. 

19.00 Atvinnulífið  Sigurður 
K. Kolbeinsson heim-
sækir íslensk fyrir-
tæki og kynnir sér 
starfssemi þeirra. 

19.30 Heima er bezt  Heima 
er bezt er samtals-
þáttur um þjóðlegan 
fróðleik. 

20.00 Karlmennskan (e) 
 Femínískt sjónarhorn 
á karlmennsku, karla 
og jafnrétti í feðra-
veldissamfélagi. 

20.30 Fréttavaktin  Farið 
yfir fréttir dagsins í 
opinni dagskrá. 

21.00 Atvinnulífið (e) 
 Sigurður K. Kol-
beinsson heimsækir 
íslensk fyrirtæki og 
kynnir sér starfssemi 
þeirra. 

21.30 Heima er bezt (e) 

RÚV RÁS EITT

RÚV RÁS EITT

06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins

07.00 Fréttir
07.03 Hringsól  Um 

Norður- Kóreu
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 

 Sapiens
11.00 Guðsþjónusta 

í kirkju Óháða 
safnaðarins í 
Reykjavík

12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Lestin
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu 

 Tvær Kúnstpásur
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Orðin sem við 

skiljum ekki
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Móses og Jón Ta-

ylor  Íslendingar og 
sjálfstætt lýðveldi í 
Kanada.

20.35 Gestaboð
21.30 Úr gullkistunni  Elín-

borg Lárusdóttir 
rithöfundur.

22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

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  Change, 

þriðji þáttur
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið  Fyrri og 

seinni hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Hringsól  Um 

Norður- Kóreu
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
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block 
15.05 Zoey’s Extraordinary 

Playlist
15.50 90210
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves 

Raymond 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show
19.05 The Block 
20.10 Gordon Ramsay’s 

24 Hours to Hell and 
Back 

21.00 The Rookie
21.50 Blue Bloods
22.35 Motherland. Fort 

Salem 
23.20 The Late Late Show
00.05 Love Island
01.00 Ray Donovan
01.50 FBI 
02.35 We Hunt Together 
03.20 Pose
04.10 Síminn + Spotify
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Byltingin er hafin. Nýr Tucson er ekki bara einföld uppfærsla heldur er 
búið að bylta allri hönnuninni með þremur gerðum rafdrifinna aflrása. 
Markmiðið er minni losun og meiri akstursánægja.

Skoðaðu nýjan Tucson á hyundai.is.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    
Hyundai Tucson. Verð frá: 5.790.000 kr. 

Nýr og framúrskarandi

TUCSON

Heimsending
á reynsluakstri 
Pantaðu tíma hjá okkur í síma 575 1200 
eða á www.hyundai.is, við komum með 
TUCSON, sótthreinan og fínan,og sækjum 
hann svo aftur til þín.

Rafmögnuð hönnun.
Frábær bíll verður enn betri.

Hyundai býður eina víðtækustu ábyrgð sem til er. Ábyrgð á 
öllum Hyundai bílum er sjö ár/150.000 km akstur, hvort sem 
kemur á undan. Kynntu þér sjö ára ábyrgð á hyundai.is.
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48V Mild Hybrid

Þrjár gerðir:

Vél Rafgeymir

Hybrid

Vél Rafmótor Rafgeymir

Plug-in Hybrid

Vél Rafmótor Rafgeymir Hleðsla

Opið í dag frá 12–16



ÉG MAN AÐ ÞETTA VAR 
ORÐIÐ SVOLÍTIÐ 

GEÐVEIKISLEGT ÞEGAR ÉG VAR 
BÚIN AÐ ÞEKJA ALLA VEGGINA Í 
HERBERGINU MÍNU MEÐ 
ÆFINGUNUM.

+ + + = 19.990 kr. 
A L LT  ÓTA K M A R K A Ð

Fjölskyldupakkinn: 

Snæfríður sýndi strax á barnsaldri að í henni bjö öflug 
kvikmyndaleikkona í Kaldaljósi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Al m a ,  n ý  k v i k
mynd eftir Kristínu 
Jóhannesdóttur, var 
frumsýnd í gær. Snæ
fríður Ingvarsdóttir 
er þar í titilhlutverki 

ungrar konu sem íhugar eftir röð 
áfalla að fremja morð.

Kristín segir í myndinni örlaga
sögu Ölmu sem er lokuð inni á rétt
argeðdeild eftir að hafa játað á sig 
morðið á unnusta sínum án þess þó 
að muna eftir þeim atburði. Eftir sjö 
ár fréttir hún að hinn myrti sé á lífi 
og á leið til landsins. Hún ákveður 
þá að drepa hann þar sem hún hafi 
hvort eð er þegar afplánað dóm 
fyrir glæpinn.

„Þessi persóna lendir í svo miklu 
áfalli og maður tekur kannski ekk
ert alveg rökréttustu ákvarðanirnar 
í þannig ástandi,“ segir Snæfríður 
um þessa ákvörðun persónunnar 
sem hún leikur.

„Hún er búin að lenda í röð áfalla 
þannig að það verður til svo mikil 
reiði innan í henni og hún sér þetta 
kannski sem einu leiðina,“ heldur 
Snæfríður áfram en telur vart óhætt 
að fara nánar út í söguþráðinn.

Tilfinningaríkur tími
Ekki þarf heldur að hafa mörg orð 
um að heitar, kaldar og fyrst og 
fremst sterkar tilfinningar kraumi 
í sögunni og Snæfríður segist 
aðspurð óhjákvæmilega hafa gengið 
nærri sér þegar hún sökkti sér ofan í 
persónu Ölmu.

„Já, ég gerði það alveg svona þegar 
ég hugsa til baka. Vegna þess að ég 
var þarna næstum því í hverjum 
ramma í allri myndinni þannig að 
þetta var mjög tilfinningaþrungið 
tökutímabil. Maður þurfti að vera 
svo ótrúlega einbeittur hvern ein
asta dag og fór bara algerlega inn í 
þennan heim.“

Snæfríður bendir einnig á að 
Alma er fyrsta kvikmyndaverkefni 
hennar síðan hún sýndi á barns
aldri eftirminnilegan og aðdáunar
verðan leik í Kaldaljósi fyrir sautján 
árum síðan.

„Þetta er fyrsta myndin mín sem 
atvinnuleikkona og ég fann hvað ég 
þurfti rosalega mikið að einbeita 
mér þegar ég var ein á setti og þurfti 
að kafa svolítið ofan í þetta.“

Hún nefnir sem dæmi að hún hafi 
þurft að læra sérstaka rithönd Ölmu 
sem var lögð fyrir hana og hún skrif
aði endalaust upp. Aftur og aftur. 

„Ég man að þetta var orðið svolítið 
geðveikislegt þegar ég var búin að 
þekja alla veggina í herberginu 
mínu með æfingunum.“ Snæfríður 
hlær þegar hún rifjar þetta upp en 
segir að þrátt fyrir smá geggjun hafi 
þetta gengið vel.

Frönsk hvatning
Auk Snæfríðar eru franska leik
konan Emmanuelle Riva, Snorri 

Örlagasaga í köldu tilfinningaljósi
Snæfríður Ingvarsdóttir leikkona kafar í sínu stærsta kvikmyndahlutverki til þessa djúpt ofan í sálarfylgsni  
örvæntingarfullrar ungrar konu sem ákveður að fremja morð í myndinni Alma eftir Kristínu Jóhannesdóttur. 

Snæfríður kafaði djúpt ofan í örvæntingu Ölmu þegar hún setti sig í spor persónunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Engilbertsson, Kristbjörg Kjeld og 
Hilmir Snær Guðnason í helstu hlut
verkum en Alma varð síðasta mynd 
Riva sem lést 2017.

„Það var alveg magnað að sjá hana 
þarna. Hún var náttúrlega orðin 
rosalega veik og var víst komin 
með krabbamein þegar hún var að 
leika í myndinni,“ segir Snæfríður 
um frönsku leikkonuna sem meðal 
annars var tilnefnd til Óskarsverð

launanna fyrir Amour 2013 og var 
stjarna myndar Alan Resnais Hiro
sh ima mon amour frá árinu 1959.

„Það var svo magnað hvað hún 
var veikburða á settinu þegar 
tökur voru ekki í gangi en um leið 
og kviknaði á tökuvélinni þá bara 
lifnaði hún öll við,“ segir Snæfríður 
sem vissi ekki frekar en aðrir af 
veikindum leikkonunnar.

„Það var alveg magnað að sjá hana 

leika og ég hreifst af henni þótt ég 
skildi ekki tungumálið. Það var mér 
mikil hvatning bara að horfa á hana 
og ég er mjög þakklát fyrir að hafa 
fengið að upplifa þetta með henni.“

Gagnkvæmt traust
Kristín Jóhannesdóttir á að baki 
kvikmyndir á borð við Á hjara ver
aldar og Svo á jörðu sem á himni og 
er enn þekktari fyrir störf sín sem 
sviðsleikstjóri. Snæfríður segist því 
ekki hafa þurft að hugsa sig tvisvar 
um þegar henni bauðst hlutverkið 
í Ölmu.

„Þegar þetta kom upp var þetta 
stórt tækifæri fyrir mig. Algjörlega. 
Ég þekkti Kristínu líka aðeins fyrir 
og þegar ég var bara krakki lék ég í 
leiklestri hjá henni. Síðan þekkti ég 
myndirnar hennar og hef líka séð 
verk eftir hana í leikhúsinu.

Þannig að ég fór bara í prufu og 
var síðan bara mjög spennt fyrir 
þessu verkefni. Ég man líka að þegar 
hún sendi mér handritið og ég las 
það þá féll ég alveg fyrir því,“ segir 
Snæfríður.

„Þetta er náttúrlega bara alger
lega hennar verk. Hún skrifar hand
ritið, söguna og leikstýrir. Þannig að 
þetta er einhvern veginn allt hennar 
hugarheimur og ég náttúrlega bara 
treysti henni rosalega vel og við 
náðum rosalega vel saman. Hún 
treysti mér mjög vel og það er alltaf 
mjög gott að finna það. Við áttum 
bara mjög gott samstarf.

Mig langar náttúrlega að fara 
meira inn í kvikmyndaheiminn 
og ég held náttúrlega bara ótrauð 
áfram og er spennt fyrir komandi 
verkefnum. Ég meina, þetta er bara 
það sem ég vil gera og það sem ég er 
búin að læra og það sem ég er búin 
að stefna að frá því að ég var pínulít
il þannig að ég hætti ekkert núna,“ 
segir leikkonan unga sem kynntist 
kvikmyndaleik fyrst sem barn.
toti@frettabladid.is

Snæfríður í titilhlutverki Ölmu í nýjustu mynd Kristínar.
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Emil í Kattholti

Þekkir þú Emil eða Ídu?
Skráning í prufur er til og með 13. maí. 
Prufan felur í sér að syngja lag og taka 
þátt í leikjum. 

Nánar á borgarleikhus.is/prufur

Borgarleikhúsið leitar að krökkum 
á aldrinum 8–12 ára til að fara með 
hlutverk Emils og Ídu í sýningunni 
Emil í Kattholti sem frumsýnd verður 
næsta vetur. 



Lífið í  
vikunni
02.05.21- 
08.05.21

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Systurnar Lilja, Sigurrós og 
Ingibjörg blanda ilmi og 
snyrtivörur ásamt Jónsa, 
bróður sínum, forsprakka 
hljómsveitarinnar Sigur 
Rósar, og foreldrum sínum 

Birgi Ögmundssyni og Guðrúnu 
Jónsdóttur í Fischersundi 3 þar sem 
útibú fjölskyldufyrirtækisins kúrir 
í Grjótaþorpinu.

Þrátt fyrir að ekki hafi borið 
mikið á versluninni hér á landi 
hafa Fischer-vörurnar nú ratað 
í verslanir Joönnu Czheck, sem 
höndlar við frægar stjörnur á borð 
við Kardashian-systurnar, Jennifer 
Aniston og Bellu Hadid. Því má 
ætla að íslensku vörurnar verði 
brátt komnar inn á heimili leikara 
og raunveruleikastjarna víða um 
Bandaríkin.

„Joanna gengur sjálf með ilminn 
okkar, Ficher 23, sem er þvílíkt hrós 
af því hún er vinkona helstu ilm-
hönnuða okkar tíma og því um auð-
ugan garð að gresja,“ bendir Lilja á.

Æstir í íslenskan ilm
Vörurnar er nú komnar í fimm 
verslanir í Bandaríkjunum auk 
allra útibúa Joönnu Czheck. Eftir að 
kynning á samstarfinu við Czheck 
fór í loftið hafa heimsóknir á heima-
síðu Fischer margfaldast auk þess 
sem aldrei hafa borist jafn margar 
pantanir.

Lilja segir pantanirnar berast 
frá öllum heimshornum en stærsti 
kúnnahópur Fischer er núna í 
Bandaríkjunum. „Það voru alltaf 
Íslendingar en nú eru Bandaríkja-
menn komnir langt fram úr þeim.“

Stórfjölskyldan í framleiðslunni
Fischer er fjölskylduverkefni sem 
skaut rótum í Grjótaþorpinu í des-
ember árið 2017. „Það eru ekki mjög 
margir sem vita af okkur en það er 
alltaf að færast örlítið í aukana.“ 
Nánast allar vörurnar eru hand-
gerðar af fjölskyldunni sem hefur 
öll lagst á eitt með aukinni eftir-
spurn síðustu vikur.

„Dagur og kvöld eru nýtt og svo er 
stórfjölskyldan bara mætt í verkið,“ 
segir Lilja hlæjandi. Allir sem vett-
lingi geta valdið hafa lagt hönd á 
plóg og eru foreldrar Fischer-systk-
inanna svo gott sem komin í fulla 
vinnu á eftirlaununum.

„Mamma og pabbi eru á fullu í 
þessu verkefni. Pabbi gerir reykelsi 
og umbúðir fyrir okkur og mamma 
er farin að sauma púða og teppi og 
hjálpa við að pakka inn,“ bætir Lilja 
brosandi við.

Sjálfbærni fram yfir eftirspurn
Allar umbúðir fyrirtækisins eru 
umhverfisvænar, plastlausar og lagt 
hefur verið blátt bann við að setja 
eiturefni í vörurnar. „Við erum að 
notast við íslenska náttúru þann-
ig okkur langaði að reyna að koma 
fram við móður jörð af eins mikilli 
virðingu og við getum.“

Sjálf bærni er fjölskyldunni hug-
leikin og spilar lykilhlutverk í vöru-
þróun Fischer. „Hugmyndin er að 
reyna að koma á nýrri tegund af 
neysluhegðun sem inniheldur ekki 
svona mikla sóun.“

Lilja segir Bandaríkjamenn sér-
staklega vera mjög spennta fyrir 

svokölluðum hreinum snyrti-
vörum. „Þetta er iðnaður sem fer ört 
stækkandi eftir því sem fólk verður 
meðvitaðra um kauphegðun og kol-
efnisspor.“

Lilja kveðst ekki hafa miklar 
áhyggjur af því að kapítalisminn 
nái tökum á framleiðsluháttum. 
„Við erum að stækka við okkur 
framleiðsluna en við höldum fast í 
einkenni merkisins sem er að þetta 
eru handgerðar lúxus ilmvörur.“

Eftirspurnin muni ekki koma 
til með að hafa áhrif á hugsjónina. 
„Okkar markmið er alltaf að ef við 
náum ekki að búa eitthvað til, þá er 
það bara ekki til, sem er allt í lagi.“
kristlin@frettabladid.is

Íslenskur ilmur berst 
að vitum stórstjarna 
Fjölskyldufyrirtækið Fischer færir út kvíarnar og slær í gegn í heimi 
fræga og ríka fólksins sem fær að finna íslenskan ilm í Hollywood. 

Ilmur og vörur 
Fischer-fjöl-
skyldunnar 
berast til 
Hollywood úr 
Grjótaþorpinu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Kim Kardashian og Joana Czheck.

JOANNA GENGUR 
SJÁLF MEÐ ILMINN 

OKKAR, FICHER 23, SEM ER 
ÞVÍLÍKT HRÓS AF ÞVÍ HÚN ER 
VINKONA HELSTU ILMHÖNN-
UÐA OKKAR TÍMA.

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

C&J SILVER 
stillanlegt rúm
n	C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en 

hljóðlátum mótor.

n	Þráðlaus fjarstýring með tveimur minnum og ljósi. 

n	Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri 

fjarlægð frá náttborði og lampa.

n	Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í 

upphaflega stöðu. 

Stillanlegt  
    og þægilegt 

Þráðlaus fjarstýring
með 2 minnisstillingum

Fyrir þínar 
bestu stundir

TVEIR C&J STILLANLEGIR SILVER botnar  
með NATURES REST LUXURY dýnum  

Verðdæmi: 2 x 80 x 200 cm – Dormaverð

Aðeins 375.800 kr.

JÓN REYNIR EWING

Þrjátíu ár eru liðin frá því loka
þáttur Dallas, einnar vinsælustu 
sápuóperu allra tíma, var sendur 

út í Bandaríkjunum. 
Óskar Magnússon 

lögmaður rifjaði 
upp þegar hann 

sem blaða
maður á DV 
kom illfyglinu 
J.R. Ewing 
til varnar í 

greininni Til 
varnar Jóni 

Reyni.

COVID-LAUS PLATA
Fimmta breiðskífa þungarokks
sveitarinnar Vintage Caravan 
hefur fengið glimrandi dóma 
víða um Evrópu. Platan var tekin 
upp fyrir Covidfaraldurinn og 
fjallar ekkert um hann þótt marga 
textana megi túlka á þann veg.

BRAGÐ AF VÍETNAM
Fararstjórinn Ása Marin sækir 
innblástur fyrir ferðaskáldsögur 
sínar til söguslóða og í Víetnam 
heillaðist hún svo af matarmenn
ingunni að hún gefur uppskriftir 
að Bahn misamloku og fleiru í 
nýju bókinni Yfir hálfan hnöttinn.

FULLUR AF GINI

Vínfram
leiðandinn 
Arnar Jón 
Agnarsson 
sendir 
fullan 
gám af 
Ólafsson
gininu til 
Bandaríkjanna 
og sækir á markaðinn þar með 
tvo tvöfalda af gullverðlaunum 
frá San Francisco Spirits Competi
tion, sem hann leggur til jafns við 
Óskarsverðlaunin, í farteskinu.
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21%

20%

20%

20%

Verslaðu á netinu á byko.is

Gasgrill
ROYAL 320 með þremur 
ryðfríum brennurum, og 
grillgrindum úr pottjárni  
sem hægt er að snúa við. 

79.995
50657512

Tilboðsverð

Herregård tréolía XO
Viðarvörn fyrir gagnvarið efni, 
palla, girðingar og garðhús-
gögn. Kemur í veg fyrir gráma 
og inniheldur sveppa- og 
mygluvarnarefni. Fæst í ljós- 
brúnu og glæru. 

2.795
80602501-2 

Almennt verð: 3.495
20%

3l.

Sumarblað BYKO
Pallurinn - 1

Tilboðsverð

Málningarsprauta
Notendavæn og þægileg 
málningarsprauta sérhönnuð 
fyrir málningu á timbri. Þægilegt 
að stilla flæði málningar þökk sé 
EasySelect stillikerfi. 

15.548
74867075 

Almennt verð: 19.435

Tilboðsverð

Málningarsprauta
PFS 5000 E. Öflugasta og fjölhæfasta 
málningarsprautan í sínum flokki. 
2X1000 ml tankur, 500 ml/mín, 1200W, 
fyrir allar gerðir af málningu og lakki, 
auðvelt er að stilla kraft á sprautu.

30.156
74867110  

Almennt verð: 37.695

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Aquatak 150 bör. 
480 l/klst 21.1 kg.

67.404     
74810250

Almennt verð: 84.255

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Universal AQU 130 bör,  
380 l/klst, 7,8 kg.   

26.956
74810238

Almennt verð: 33.695

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Advanced Aquatak 140 bör. 
450 l/klst. 18 kg.

41.940   
74810246

Almennt verð: 52.425

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Easy Aquatak 110 bör,  
330 l/klst, 3,8 kg.   

17.972  
74810232

Almennt verð: 22.465

Tilboðsverð

Pallahreinsir

2.995
42377537 

Almennt verð: 3.795
4l.

Hekkklippur
18V BOSCH AHS 55-20.  
Sagarblaðið er 55cm.  
Tvær 2,5Ah rafhlöður fylgja.  

39.285
74890181 

x2

Tilboðsverð

Bensínsláttuvél
2,52kW fjórgengis OHV  
mótor, 46cm sláttu-breidd,  
sjálfdrifin.  55 lítra safnpoki.  
7 stiga hæðarstilling 25-75mm.  
Vatnstengi fyrir þrif.    

59.995
7133004344 

Almennt verð: 69.995

Þú sparar:

10.000

8,8
Kílóvött

3
Brennarar

x1

Hjólbörur 80l.

5.495     
79290094 

Garðkanna
11 l. með úðastút.

1.495
41613316

Tilboðsverð

Gras- og hekksnyrtir
ISIO 3,6 V Li, hleðslutími 3.5 klst. 
vinnutími 50 mín, klippibreidd 
grasklippu 80mm, kippibreidd 
hekkklippu 120mmr.  

12.796
74897861  

Almennt verð: 15.995

16%

Tilboðsverð

Rafmagnssláttuorf
Sláttuorf ART 24, 400W. 

15.995
74890325

Almennt verð: 18.995

Gróðurmold
40 lítrar. 

1.395
55097006 

Sorptunnu- 
geymsla
80x90x122cm, einföld, 
Ósamsett.  

36.995
0291701

Vinsæl 
vara

Vinsæl 
vara

Vinsæl 
vara
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ryðfríum brennurum, og 
grillgrindum úr pottjárni  
sem hægt er að snúa við. 

79.995
50657512

Tilboðsverð

Herregård tréolía XO
Viðarvörn fyrir gagnvarið efni, 
palla, girðingar og garðhús-
gögn. Kemur í veg fyrir gráma 
og inniheldur sveppa- og 
mygluvarnarefni. Fæst í ljós- 
brúnu og glæru. 

2.795
80602501-2 

Almennt verð: 3.495
20%

3l.

Sumarblað BYKO
Pallurinn - 1

Tilboðsverð

Málningarsprauta
Notendavæn og þægileg 
málningarsprauta sérhönnuð 
fyrir málningu á timbri. Þægilegt 
að stilla flæði málningar þökk sé 
EasySelect stillikerfi. 

15.548
74867075 

Almennt verð: 19.435

Tilboðsverð

Málningarsprauta
PFS 5000 E. Öflugasta og fjölhæfasta 
málningarsprautan í sínum flokki. 
2X1000 ml tankur, 500 ml/mín, 1200W, 
fyrir allar gerðir af málningu og lakki, 
auðvelt er að stilla kraft á sprautu.

30.156
74867110  

Almennt verð: 37.695

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Aquatak 150 bör. 
480 l/klst 21.1 kg.

67.404     
74810250

Almennt verð: 84.255

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Universal AQU 130 bör,  
380 l/klst, 7,8 kg.   

26.956
74810238

Almennt verð: 33.695

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Advanced Aquatak 140 bör. 
450 l/klst. 18 kg.

41.940   
74810246

Almennt verð: 52.425

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Easy Aquatak 110 bör,  
330 l/klst, 3,8 kg.   

17.972  
74810232

Almennt verð: 22.465

Tilboðsverð

Pallahreinsir

2.995
42377537 

Almennt verð: 3.795
4l.

Hekkklippur
18V BOSCH AHS 55-20.  
Sagarblaðið er 55cm.  
Tvær 2,5Ah rafhlöður fylgja.  

39.285
74890181 

x2

Tilboðsverð

Bensínsláttuvél
2,52kW fjórgengis OHV  
mótor, 46cm sláttu-breidd,  
sjálfdrifin.  55 lítra safnpoki.  
7 stiga hæðarstilling 25-75mm.  
Vatnstengi fyrir þrif.    

59.995
7133004344 

Almennt verð: 69.995

Þú sparar:

10.000

8,8
Kílóvött

3
Brennarar
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Hjólbörur 80l.

5.495     
79290094 

Garðkanna
11 l. með úðastút.

1.495
41613316

Tilboðsverð

Gras- og hekksnyrtir
ISIO 3,6 V Li, hleðslutími 3.5 klst. 
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hekkklippu 120mmr.  
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Tíminn líður hratt á gervi-
hnattaöld,“ var sungið 
forðum í Gleðibankanum. 

Þessi hraðferð tímans er sígilt 
umræðuefni hjá eldra fólki. Börn 
segja að tíminn líði hægt en eftir 
því sem fólk eldist verður tíminn 
hraðskreiðari. Mörgum finnst 
eins og alltaf sé fimmtudagur og 
helgarnar renni saman í eitt.

Ég var í samkvæmi á dögunum 
þar sem talið barst að tölvubylt-
ingu og tengslaleysi samtímans. 
„Ég er feginn að vera á leiðinni út 
úr þessu öllu,“ sagði einn jafnaldri 
minn og brosti angurvært. Margir 
aldraðir berjast við tilvistar-
kreppu í síbreytilegum heimi.

Mestu skiptir að finna sér mark-
mið í lífinu á eigin forsendum. 
Eiginlegu uppeldishlutverki er 
löngu lokið svo að börn og barna-
börn eiga enga heimtingu á fjár-
munum eða tíma gamla fólksins. 
Nú er kominn tími til að láta óskir 
og langanir rætast í samræmi 
við fjárhag og heilsu án tillits til 
afskiptasemi umheimsins.

Egill afi minn Skallagrímsson 
lét engan segja sér fyrir verkum. 
Hann refsaði börnum sínum fyrir 
frekju og stjórnsemi með því að 
gera þau öll arf laus. Ellilífeyris-
þeginn Sighvatur frændi minn 
Sturluson féll á Örlygsstöðum 
1238. Hann fylgdi Sturlu syni 
sínum í tilgangslausu valdabrölti 
hans og lét lífið fyrir hann og 
óraunhæfar væntingar hans.

Kannski hefði hann betur fylgt 
eigin sannfæringu og ekki látið 
sjá sig á Örlygsstöðum. Í staðinn 
hefði hann getað spilað golf á 
Akureyrarvelli eða dansað gömlu 
dansana í Sjallanum með Halldóru 
konu sinni.

Þá hefði hann allavega lifað og 
dáið á eigin forsendum og í sam-
ræmi við eigin langanir eins og 
Egill afi. Það er reyndar óskoraður 
réttur allra gamlingja.

Alltaf 
fimmtudagur

IKEA® BAKARÍ

Verslun opin 11-20 – IKEA.is 
IKEA Bakarí, Sænska matarhornið og IKEA Bistro opið 11-20
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Stykkishólmur
Hafnarfjörður
Reykjanesbær
Hveragerði
Kópavogur
Egilsstaðir
Borgarnes
Ísafjörður
Reykjavík
Akureyri
Akranes
Selfoss
Vík

Stykkishólmur
Hafnarfjörður
Reykjanesbær
Hveragerði
Kópavogur
Egilsstaðir
Borgarnes
Ísafjörður
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Fullur vilji til að bæta í

Framlög vaxið mest hér

Útrýmum takmörkunum

Katrín Jakobsdóttir
formaður 
Vinstri Grænna

Um helmingur allra útgjalda ríkisins fer til heilbrigðis- og velferðarmála. Á yfirstandandi 
kjörtímabili hafa útgjöld til beggja málefnasviða vaxið umtalsvert að raunvirði.  Á næstu 
misserum þarf að halda áfram að bæta í.

VG telur mikilvægt og leggur áherslu á að styrkja samneysluna og þar á meðal það sem 
að velferðarkerfinu snýr, til að tryggja að þau sem þurfa stuðning samfélagsins fái hann. 
Þau skref sem hafa verið stigin á þessu kjörtímabili hafa verið mikilvæg og það er fullur 
vilji til að halda áfram á þeirri vegferð.

Já, það er mikilvægt að halda áfram að draga úr skerðingum í bótakerfum. Breytingar 
sem verða gerðar þurfa að koma þeim sem lakast standa best, og munu gerast í skrefum. 

Samanburður þarf að fara fram á réttum forsendum, m.t.t. ólíkra kerfa. Hér eru lífeyris-
greiðslur að miklu greiddar úr starfstengdum lífeyrissjóðum og séreignasparnaði, en ekki 
ríkissjóði. Leiðrétt fyrir þessu fer hlutfallið í Finnlandi niður í 17% og 18% í Noregi og 
Svíþjóð, m.v. 15% hér á landi. Munurinn er því mun minni en gefið er til kynna. Rúmlega 
helmingur allra útgjalda ríkissjóðs fer til félags-, húsnæðis- trygginga- og heilbrigðismála. 

Framlög til velferðarmála hafa vaxið mest hér á landi af Norðurlöndunum milli 2015 og 
2019. Á bak við þá aukningu eru m.a. umfangsmiklar kerfisbreytingarnar sem ráðist var í 
fyrir ellilífeyrisþega árið 2017.

Ég hef talað fyrir því að við tökum upp nýja nálgun, m.a. með starfsgetumati. Þar horfum 
við á kraftinn sem býr í fólki og hvað fólk getur, frekar en einungis hvað það getur ekki. 
Til að auðvelda skrefin út á vinnumarkað teldi ég rétt að ekki kæmi til tekjuskerðinga í 
nánar tiltekinn tíma.

Það er stefna Framsóknar að á Íslandi séu lífskjör þau bestu í heimi í alþjóðlegum 
samanburði. Ísland á að vera með besta velferðarkerfi heimsins.

Vert er að benda á þær jákvæðu breytingar sem gerðar hafa verið innan velferðar-
kerfisins á þessu kjörtímabili. Mikið hefur áunnist t.d. minnkuð greiðsluþátttaka 
einstaklinga innan kerfisins m.a. á tannlæknaþjónustu. Þetta eru skref í rétta átt 
og samræma stefnu Framsóknar um að manngildi eigi að vera ofar auðgildi. 

Framsókn leggur höfuðáherslu á að virkja sem flesta einstaklinga sem vilja og 
hafa getu til að sækja vinnumarkaðinn. Grundvallaratriði í mannréttindum hvers 
og eins er atvinnusókn, við sitt hæfi, óháð efnahag og búsetu. Framsókn leggur 
áherslu á að útrýma öllum takmörkunum sem standa í vegi fyrir því að öryrkjar 
geti sótt vinnumarkaðinn.

Bjarni Benediktsson
formaður 
Sjálfstæðisflokksins

Til hamingju með daginn  
Þuríður Harpa Sigurðardóttir, 
formaður ÖBÍ.

„Já takk kærlega fyrir það. Hinn 
formlegi afmælisdagur er 5. maí 
en við minnumst þessara tíma-
móta allt árið.“

Hvað er þér efst í huga á þessum 
tímamótum?

„Mér finnst í fyrsta lagi mikil- 
vægt að við minnum á okkur og 
þau fjölmörgu réttindamál sem 
við erum að berjast fyrir. Sum 
þessara mála hafa fylgt okkur 
allt of lengi án góðrar niður- 
stöðu. En ég ætla líka að leyfa 
mér að vera bjartsýn á afmælis-
árinu. Við finnum fyrir því að 
skilningur hjá atvinnurekendum 
er að aukast. Þá er ég að vísa til 
þess að við höfum lengi barist 
fyrir því að auka möguleika 

fatlaðs fólks til atvinnuþátttöku. 
Spurning mín er aðallega hvort 
og með hvaða hætti þessi aukni 
skilningur birtist í formi starfa. 
Covid hefur sýnt okkur að það er 
ekki nátturlögmál að allir mæti 
til vinnu á sama staðinn.

Það er líka merkilegt að stór 
hluti þjóðarinnar hefur nú síðast-
lið ár í Covidinu, upplifað þá ein-
angrun sem fatlað fólk býr við, 
sumir allt sitt líf. Fólk hefur þurft 
að vera heima hjá sér og geta 
ekki farið út nema afskaplega 
takmarkað, vonandi eykur það 
skilning þjóðarinnar á daglegum 
aðstæðum margs fatlaðs fólks. 
Það er líka jákvætt að fjölmörg 
fyrirtæki hafa verið að koma til 
móts við starfsfólk, t.d. með því 
að senda heim stóla og skjái, sem 
er í raun viðeigandi aðlögun, 
nokkuð sem sem við höfum kall-

að lengi eftir, en mörgum vaxið í 
augum.“

Þuríður segir málalistann langan 
þegar spurt er hvað sé efst á 
baugi í réttindabaráttunni. 

„Við höfum beðið allt of lengi 
eftir því að samningur Sam-
einuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks verði lögfestur. Al-
þingi samþykkti þingsályktunar-
tillögu í júní 2019 um að lögfesta 
samninginn ekki síðar en 13. 
desember 2020.  Sá dagur rann 
upp, en engin kom lögfestingin. 
Þetta er afar stórt hagsmunamál 
fyrir okkar hóp. Þetta snýst um 
aðgengi að menntun, atvinnu og 
samfélaginu í svo víðri merkingu.

Við höldum líka á lofti kröfu 
um réttlæti alla daga, til dæmis 
kröfunni um mannsæmandi líf. 
Hvaða réttlæti er það að fólk, 

sem hefur sér ekkert til saka 
unnið annað en að fatlast sökum 
veikinda eða slysa á lífsleiðinni, 
eða fæðast fatlað, sé geymt í 
neðstu tröppu samfélagsins. 
Hluti þessa hóps þarf að hafa sitt 
framfæri af örorkulífeyri sem í 
dag er fimmtíu þúsund krónum 
lægri en  atvinnuleysisbætur og 
hundrað þúsund krónum undir 
lægstu launum. Í þessu samhengi 
spyr maður sig oft um réttlæti 
og þá afstöðu ríkisins að láta 
okkar hóp búa við mjög háa 
skerðingarprósentu á lífeyri ef 
við vinnum okkur inn einhverjar 
tekjur. Reyndin er að þeir sem 
hafa getu og vilja, þurfa í raun 
að borga með sér á   
vinnumarkaði. 

Einn erfiðasti áhrifaþátturinn í 
því að við höfum ekki náð fram 
réttlæti, er að við glímum við 

mikla fordóma. Sá hópur öryrkja 
sem býr við lægstu framfærsl-
una, á mjög erfitt með að eiga 
fyrir fatnaði, mat og húsnæði. 
Grun þarfir allra. Við höfum velt 
fyrir okkur af hverju við búum 
við þessa fordóma. Margir trúa 
því að öryrkjar nenni ekki að 
vinna fyrir sér. Geti það alveg 
en bara vilji það ekki. Ekkert 
er fjær sanni og ég bara spyr, 
hverra hagur er það að viðhalda 
fordómum í garðs fatlaðs fólks 
og öryrkja. Okkar fólk er margt 
hvert í lægsta þrepi þjóðfélags-
ins og af hverju vilja einhverjir 
tryggja að það verði áfram 
þannig. Ég verð að segja að ég 
missi tiltrú á sumu fólki þegar 
ég upplifi þetta. Og ég krefst 
réttlætis fyrir okkar hóp.“ 

Hvernig kom þín fötlun til?

„Það var í apríl 2007, ég var 
í reiðtúr og merin sem ég sat 
trylltist og rauk stjórnlaust út í 
mýri og sökk, ég sveif af baki í 
stórum boga og lenti á steini. 
Ég lamaðist á sekúndubroti. 
Slysið varð í apríl, en ég kom ekki 
heim fyrr en í október. Lífið fór 
í hreina upplausn, ekki bara hjá 
mér heldur fjölskyldunni allri. 
Það var allt breytt. Dóttir mín var 
þarna rétt tólf ára og yngri sonur 
minn ný fermdur. Það er ekki 
síður áfall fyrir börn og ástvini að 
taka á móti einstaklingi sem fór 
að heiman í fullu fjöri, en kom til 
baka í hjólastól. Það kann enginn 
fyrirfram.“ 

En þú vissir að samfélagið okkar 
býr til öryggisnet til að grípa fólk 
sem lendir í þessum aðstæðum?

„Ég eins og aðrir borgarar 
þessa lands hef lengi staðið í 
þeirri trú að við einmitt höfum 
gott almannatryggingakerfi 
og velferðarkerfi sem grípi þá 
sem verða fyrir heilsutjóni eða 
alvarlegum slysum. Ég hins vegar 
uppgötvaði götótt almanna-
tryggingakerfi sem grípur alls 
ekki nægjanlega vel utan um það 
fólk sem á því þarf að halda. Því 
verður að breyta.

Það er vont að sjá það svart á 
hvítu að við sem búum í þessa 
ríka landi, þar sem nóg er til fyrir 
alla, aðstoðum ekki nægjanlega 
það fólk sem lendir í alvarlegum 
veikindum eða slysum, eða 
eignast fatlað barn. Mér líður 
ekki vel með það að fólkið okkar 
geti ekki lifað mannsæmandi 
lífi, enda ætti að styðja það 
sérstaklega þegar það lendir í  

hremmingum sem breyta lífinu 
á svipstundu til framtíðar. Það er 
enda ærið verkefni fyrir fólk að 
reyna að sættast við heilsuleysi 
eða aðra fötlun. Öðrum ætti 
heldur ekki að líða vel með það. 
Kerfið okkar krefst alltof mikillar 
orku af fötluðum einstaklingum 
sem eiga hana hreinlega ekki til.  
Jafnvel ekki til að sækja rétt sinn 
og leita leiða til að komast af í 
lífinu. Ég myndi vilja sjá örorku-
lífeyri hærri en lágmarkslaun og 
við þurfum að bjóða upp á marg-
þætta aðstoð, við foreldra ungra 
barna, fjölskyldur, húsnæðismál, 
meiri niðurgreiðslur á lyfjum á 
meðan framfærslan er svona lág. 
Fólk verður að geta sótt í aðstoð, 
hvort sem það er sálfræðingur, 
geðlæknir, tannlæknir eða önnur 
þjónusta. Margt fatlað fólk þarf 
líka aðra sérfræðiþjónustu. Það 
er margt sem við þurfum að laga 
í velferðarkerfinu sem skiptir 
okkur öll miklu máli, en sérstak-
lega öryrkja.“

Er öryggisnetið okkar ekki 
nægilega strekkt til að grípa þá 
einstaklinga sem lenda í áföllum?

„Þetta svokallaða öryggisnet er 
strengt svo lágt að allir þeir sem 
í það falla snerta samt botninn 
og eru bláir og marðir. Fólk þarf 
að vakna til vitundar um það 
að ef eitthvað kemur fyrir það 
að þá er þetta öryggisnet alltof 
neðarlega.

Við sjáum svo áþreifanlega hvað 
kerfið er fjársvelt þegar við lítum 
til samanburðar við nágranna-
löndin. Íslendingar ráðstafa ríf-
lega sautján prósentum af vergri 
landsframleiðslu til velferðakerf-
isins. Á meðan að Norðmenn 
og Danir setja ríflega fjórðung 

landsframleiðslunnar í þennan 
málaflokk. Finnar eru svo með 
hátt í þrjátíu prósent. Þetta eru 
tölur frá OECD frá árinu 2019.“

Ert þú að taka örorkulífeyri í 
dag?

„Nei ég er ekki að gera það og 
satt að segja er það mín stærsta 
martröð ef það yrði einhvern 
tíma raunin, sem getur vel 
orðið.“

Eru margir í ykkar hóp sem eru 
ekki að taka lífeyri þó þeir hafi 
rétt til þess?

„Já, um þriðjungur þeirra sem 
eru með örorkumat eru að 
einhverju leiti á vinnumarkaði. 
Af þeim eru fjörutíu prósent 
ekki að taka lífeyri. Að vera 
vinnufær eða ekki fer bara svo 
mikið eftir því við hvað fólk er að 
glíma. Getur þú til dæmis sofið 
á næturnar vegna verkja? Verkir 
eru orkufrekir og sálarslítandi.En 
almannatryggingakerfið okkar 
verður að geta gripið það fólk 
sem er ekki að fara aftur út á 
vinnumarkaðinn og er skyndilega 
bara kippt í nýjar aðstæður.“

Er ykkar fólk þjakað af skömm?

„Já því miður. Ég held að það 
sé mjög djúpt í okkar þjóðarsál 
að lifa í skömm, ef þú ert ekki á 
vinnumarkaði. Fyrir mjög marga, 
fólk sem getur alls ekki unnið, er 
ákveðinn léttir að fá örorkumat, 
fyrir aðra er það mikið högg. 
Þegar ég þurfti að skrifa undir 
mitt örorkumat leið mér ekki 
vel. Það var svo vont að þurfa að 
viðurkenna að ég væri orðinn 
öryrki. Ég vissi ekkert af hverju 
en ég fór að gráta. Tárin bara 
komu. Nú skil ég að skömmin átti 

þar stóran þátt, það að ég væri 
sennilega ekki verðmæt okkar 
samfélagi lengur. En það má 
heldur ekki gleymast að margir 
öryrkjar vinna sjálfboðaliðastörf 
og leggja þar með verðmæti til 
samfélagsins. Þar ráða þeir sínum 
vinnutíma og vinnuframlagi. Þeir 
sem geta, vilja taka þátt í sam-
félaginu, vinna og leggja sitt af 
mörkum, en múrarnir sem stjórn-
völd hafa reist með skerðingum 
eru nær ókleifir og fólki er hegnt 
grimmilega fyrir að reyna sig á 
vinnumarkaði.

Orðið öryrki – hvernig upplifir 
samfélagið þetta orð?

„Ég held að samfélagið sjái fyrir 
sér mjög reitt og brotið fólk, 
fólk sem upplifir mikið ranglæti 
og sem er ekki í tengslum við 
hinn almenna borgara sem fer 
bara í vinnuna sína og á gott 
líf. Fólk horfist sennilega ekki í 
augu við að það sjálft geti lent í 
þessari sömu stöðu ef það veikist 
eða slasast alvarlega. Ég finn að 
margir í okkar hópi telja orðið 
“öryrki” ótrúlega niðurlægjandi 
og fatlað fólk sem er komið á 
örorku vill ekki nota þetta orð 
yfir sig, því það er svo niðrandi, 
gildishlaðið og því fylgir mikil 
skömm. Ég held hins vegar 
að það skipti ekki máli hvort 
við notum orðið “öryrki”, eða 
eitthvað annað. Þetta er erfitt 
orð, en við þurfum að sættast við 
það. Hér er hópur fólks sem mun 
ekki fara út á vinnumarkaðinn 
sökum fötlunar eða veikinda. Í 
því samhengi er rétt að hafa í 
huga að Alþjóða heilbrigðisstofn-
unin, WHO, telur að um fimmtán 
prósent mannkyns sé fatlað á 
einhvern hátt. Það þýðir að á 

Íslandi eru á bilinu fjörutíu til 
fimmtíu þúsund manns fatlaðir. 
Það að hér sé langveikt og fatlað 
fólk er og verður því eðlilegur 
hluti af samfélaginu.“

Einhver skilaboð til stjórnmála-
manna á þessum tímamótum, 
þegar stutt er í kosningar?

„Hækkið örorkulífeyri. Dragið úr 
skerðingum og lögfestið samn-
ing Sameinuðu þjóðanna. Og 
kannski það sem skiptir mestu 
máli: Komið fram við okkur 
eins og fólk. Við erum eins og 
þið, og við kjósum líka. Lækkið 
þröskuldana inn í samfélagið svo 
fleira fatlað fólk eigi raunhæfa 
möguleika á þátttöku, til dæmis 
til að komast út á vinnumark-
aðinn. Þetta eru allt hlutir sem 
stjórnmálamenn geta breytt. Ég 
fullyrði að engin verkefni sem Al-
þingi er að takast á við eru stærri 
eða sanngjarnari.“

Öryrkjabandalag Íslands heldur upp      
á sextíu ára afmæli samtakanna

„Komið fram við   
okkur eins og fólk“

1. Af hverju ver Ísland svona miklu lægra hlutfalli til velferðarkerfisins en nágrannalöndin?  I  2. Er vilji til að breyta þessu af hálfu þíns flokks?  I  3. Vilt þú draga úr tekjuskerðingum fyrir öryrkja sem fara út á vinnumarkað eða halda þeim óbreyttum?

Logi Einarsson
formaður 
Samfylkingarinnar

Gunnar Smári Egilsson
Sósíalistaflokkurinn

Öll svör eru stytt og birtast í heild sinni á obi.is
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Öll svör eru stytt og birtast í heild sinni á obi.is Íterlegri svör á obi.is

Endurskoða tekjuskerðingar
Ástæðan er skortur á framtíðarsýn. Viðreisn hefur lagt áherslu á að efnahags- og vel-
ferðarmál séu samofin. Það hefur alltof lengi verið gripið til þess að plástra vandamálin í 
stað þess að ráðast að rótum þeirra.

Já. Viðreisn lítur á það sem þjóðhagslega nauðsyn að tryggja gott og öflugt velferðar-
kerfi. Aukið aðgengi að þjónustu og einfaldara kerfi er lykilatriði í stefnu flokksins. 

Við höfum verið þeirrar skoðunar að það kerfi sem öryrkjar búa við í dag er allt of 
þunglamalegt og flókið. Viðreisn telur mikilvægt að endurskoða almannatryggingakerf-
ið með það að markmiði að einfalda það, gera það manneskjulegra og notendavænna. 
Einn liður í því er að taka tekjuskerðingar öryrkja til gagngerrar endurskoðunar.
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Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson
formaður Miðflokksins

Inga Sæland
formaður Flokks Fólksins

Björn Leví Gunnarsson
talsmaður Pírata

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir
formaður Viðreisnar

Sigurður Ingi Jóhannsson
formaður 
Framsóknarflokksins

Þúsundir í fátækragildru Lífeyrir ætti að vera 50% hærri

Fólkið ofar kerfinu

Þurfum algera endurskoðun Flatar bætur – bratt skattkerfi

Þetta er mannanna verk og vilji stjórnvalda til að styðja betur við þá sem þurfa að reiða 
sig á velferðarkerfið er ekki meiri en verkin sýna, sem þau vinna. Þúsundir og aftur þús-
undir eru hnepptir í rammgerða fátæktargildru í boði ríkisstjórnar eftir ríkisstjórn. Þetta 
eru okkar minnstu bræður og systur sem eiga enga möguleika á að reisa hönd yfir höf-
uð sér nema stjórnvöld hjálpi þeim til þess. 

Flokkur Fólksins hefur lagt fram á Alþingi fjölda frumvarpa og þingsályktana. Þar má 
m.a nefna 350.000 kr. lágmarksframfærslu skatta og skerðingalaust. Að framfærsla al-
mannatryggingaþega skuli hækka í samræmi við almenna launaþróun í landinu.

Það er löngu orðið tímabært að taka utan um þann mikla mannauð sem felst í okkur 
öryrkjum. Við erum líka fólk. 

Stutta svarið er að ég veit það ekki. Það er augljóst að það er pólitísk ákvörðun. Stað-
reyndin er sú að lífeyrir almannatrygginga ætti að vera um það bil 50% hærri en hann 
er ef hann ætti að halda í við launaþróun og verðbólgu. 

Já. Til að byrja með þarf auðvitað að framfylgja lögum um almannatryggingar og láta 
lífeyri fylgja raunbreytingum á launarþróun eða verðbólgu. Kerfið er of flókið núna, 
með of mörgum fátæktargildrum sem festir fólk í lágtekjuvítahring. Þann vítahring 
verðum við að brjóta með því að afnema skerðingar og styrkja nýsköpun í störfum sem 
henta öllum.

Já við viljum draga úr tekjuskerðinum. Við höfum verið að skoða kosti borgaralauna á 
undanförnum árum og teljum að það sé hægt að stíga þau skref í velferðarkerfinu að 
útrýma tekjuskerðingum.

Það þarf að hækka bótagreiðslur þeirra sem eru á endurhæfingar- eða örorkulífeyri. Þá 
þarf tafarlaust að afnema skerðingar lífeyris krónu á móti krónu. Þá er brýnt að grunn-
bætur öryrkja verði hækkaðar en um leið settir inn hvatar svo fólk með skerta starfs-
getu geti unnið án þess að bætur skerðist. Það er nauðsynlegt að ríki, sveitarfélög og 
samtök atvinnurekenda geri sérstakt átak í ráðningu fólks með skerta starfsorku.

Miðflokkurinn hefur þegar lagt til að atvinnutekjur skerði ekki lífeyrisgreiðslur og lífeyr-
ir á að tryggja lágmarkslaun. 

Við viljum miklar umbætur á kjörum og aðstæðum þeirra sem þurfa á velferðarkerfinu 
að halda, með þarfir fólksins í huga en ekki stýrast af einhverjar tilgangslitlum hlutfalls-
tölum í ríkisreikningi enda á fólkið að vera ofar kerfinu.  

Almannatryggingakerfið byggir í of ríkum mæli á skerðingum og tekjutengingum og er 
hvorki nógu almennt né nógu sterkt. Alltof margir falla á milli kerfa. Samfylkingin vill 
snúa vörn í sókn. 

Við viljum styrkja atvinnuleysis- og almannatryggingar. Greiðslur eiga að sjálfsögðu að 
tryggja mannsæmandi framfærslu og hækka árlega í samræmi við raunverulega launa-
þróun í landinu. Samfylkingin einsetur sér að ráðast af krafti gegn allt of háum jaðar-
sköttum og vinnuletjandi skerðingum, einkum í almannatryggingakerfinu en einnig 
vegna barnabóta. Við leggjum sérstaka áherslu á að hækka frítekjumark vegna atvinnu-
tekna öryrkja.

Það er nauðsynlegt að ráðast í algjöra endurskoðun á almannatryggingakerfinu. Draga 
úr flækjum og gera kerfið mannúðlegra og skiljanlegra. Aðalatriðið er að vinda ofan af 
kjaragliðnun undangenginna ára með því að hækka lífeyrisgreiðslur.

Sósíalískar lausnir lituðu ekki íslenskt samfélag í sama mæli og þróaðri velferðarríki 
Evrópu. Forysta flokka sem spruttu úr verkalýðs- og samvinnuhreyfingunni byggði ekki 
upp raunveruleg alþýðustjórnmál heldur skiptust á að mynda stjórn með Sjálfstæðis-
flokknum og innleiða hægri stefnu hans í stað sósíalisma.

Sósíalistaflokkurinn vill að samfélagið sé byggt upp út frá þörfum, vonum og vænting-
um þeirra sem upplifa óréttlæti, hinna veiku og fátæku. Sósíalistar hafna því alfarið að 
ríkisvaldinu sé beitt til að bæta hag hinna auðugu og valdamiklu.

Skattkerfið er vettvangur fyrir tekjujöfnun, ekki almannatryggingar. Tekjuskerðingar 
eru tæki nýfrjálshyggjunnar til að brjóta niður almannatryggingar, eins og flatt skatt-
kerfi er tæki hennar til að brjóta niður tekjujöfnun skattkerfisins. Sósíalistar vilja flatar 
bætur en bratt skattkerfi.
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Albertína Friðbjörg Elíasdóttir: já 

Andrés Ingi Jónsson: já  

Anna Kolbrún Árnadóttir: já  

Ari Trausti Guðmundsson: já  

Ágúst Ólafur Ágústsson: já  

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir: já  

Ásmundur Einar Daðason: já  

Ásmundur Friðriksson: já  

Bergþór Ólason: já  

Birgir Ármannsson: já  

Birgir Þórarinsson: já  

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir: já  

Bjarni Benediktsson: já  

Björn Leví Gunnarsson: já  

Bryndís Haraldsdóttir: já  

Brynjar Níelsson: greiðir ekki atkvæði  

Guðjón S. Brjánsson: já  

Guðlaugur Þór Þórðarson: já  

Guðmundur Ingi Kristinsson: já  

Guðmundur Andri Thorsson: já  

Gunnar Bragi Sveinsson: fjarverandi  

Alþingi samþykkti mótatkvæðalaust að lögfesta samning sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks eigi síðar en 13. desember 2020. 

Enn hefur þessi vilji Alþingis ekki 
verið uppfylltur

Já: 55 þingmenn Nei: enginn Fjarvist/fjarverandi: 6 Greiddu ekki atkvæði: 2

Halla Signý Kristjánsdóttir: já  

Halldóra Mogensen: já  

Hanna Katrín Friðriksson: já  

Haraldur Benediktsson: já  

Helga Vala Helgadóttir: já  

Helgi Hrafn Gunnarsson: já  

Inga Sæland: já  

Jón Gunnarsson: já  

Jón Þór Ólafsson: já  

Jón Steindór Valdimarsson: já  

Karl Gauti Hjaltason: já  

Katrín Jakobsdóttir: já  

Kolbeinn Óttarsson Proppé: já  

Kristján Þór Júlíusson: já  

Lilja Alfreðsdóttir: já  

Lilja Rafney Magnúsdóttir: já  

Líneik Anna Sævarsdóttir: já  

Logi Einarsson: fjarverandi  

Njáll Trausti Friðbertsson: fjarvist  

Oddný G. Harðardóttir: já  

Ólafur Þór Gunnarsson: já  

Ólafur Ísleifsson: já  

Óli Björn Kárason: já  

Páll Magnússon: já  

Rósa Björk Brynjólfsdóttir: já  

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson: fjarverandi  

Sigríður Á. Andersen: greiðir ekki atkvæði  

Sigurður Ingi Jóhannsson: já  

Sigurður Páll Jónsson: fjarverandi  

Silja Dögg Gunnarsdóttir: já  

Smári McCarthy: já  

Steingrímur J. Sigfússon: já  

Steinunn Þóra Árnadóttir: já  

Svandís Svavarsdóttir: já  

Vilhjálmur Árnason: já  

Willum Þór Þórsson: já  

Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já  

Þorsteinn Sæmundsson: já  

Þorsteinn Víglundsson: já  

Þórarinn Ingi Pétursson: já  

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir: já  

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir: fjarverandi
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