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Gísli Elíasson, sölustjóri fyrirtækjasviðs S4S, segir að nýju gjafakortin frá S4S hafi marga frábæra kosti.  

FRÉTTA
BLAÐIÐ

/ERNIR

Gjafakort S4S endast að eilífu

Hjá S4S er hægt að fá gjafakort sem nýtast í öllum þrettán verslunum og fimm netverslunum fyrirtækisins. Gjafa-

kortin endast að eilífu, virka líka á útsölum og fara í veskið í símanum, en fleiri en einn sími getur notað sama kortið. 2

Útgefandi hjá Forlaginu fékk 
senda hótun frá netþrjóti sem 
hugðist hafa af honum hand-
rit nýútgefinnar skáldsögu. 
Málið er partur af alþjóðlegri 
svikamyllu bókaþjófa sem 
hafa herjað á rithöfunda, 
þýðendur og forleggjara víða 
um heim undanfarin ár.

tsh@frettabladid.is

BÆKUR Hólmfríður Úa Matthías-
dóttir, útgefandi hjá Forlaginu, fékk 
senda hótun frá óprúttnum aðila 
sem hugðist hafa af henni handrit 
skáldsögunnar Olíu eftir Svika-
skáld, sem er nýkomin út. Þjófurinn 
villti á sér heimildir og sendi Úu 
tölvupóst í nafni Tone Myklebost, 
norsks þýðanda, og bað hana um að 
senda sér PDF-útgáfu bókarinnar.

„Ég sá strax að þetta var þessi 
svindlari sem við vorum að tala 
um, í fyrsta lagi vegna þess að ég 
var náttúrlega meðvituð um að 
þetta væri í gangi en svo sá ég líka 
netfangið. Svo er það bara þannig 
að þessi norski þýðandi, þó ég hafi 
verið í sambandi við hana, þá er það 
ekki þannig að hún sé að skrifa mér 
og biðja mig um handrit,“ segir Úa.

Hún vissi að ekki væri allt með 
felldu því sami aðili hefur áður 
herjað á höfunda og starfsfólk For-
lagsins og reynt að hafa af því hand-
rit með sambærilegum hætti. Úa 
sendi bókaþjófnum því póst um hæl 
og spurði hvort hann myndi ekki 
vilja ræða málin við Silviu Cosimini, 
ítalskan þýðanda sem hann hafði 
áður þóst vera, og lét fylgja með 
falskt netfang í nafni Silviu.

„Með þessu var ég að segja: Við 
sjáum í gegnum þig. Þá brást við-
komandi ókvæða við og sendi mér 
skilaboð þar sem hann segir: Hæ! 
Einn daginn kem ég til þín. Ég veit 
hvar þú býrð.“ Þetta er staðfest í 
afriti af tölvupóstsamskiptunum.

Mál Úu er ekki einsdæmi því 
sambærileg atvik hafa átt sér stað í 
bókabransanum undanfarin ár og 
virðast partur af alþjóðlegri svika-
starfsemi sem teygir anga sína til  
Bandaríkjanna, Svíþjóðar og Ísra-
els. Íslenskir höfundar eins og Einar 
Kárason og Hildur Knútsdóttir hafa 
orðið fyrir barðinu á bókaþjófnum, 
jafnt sem stjörnur á borð við Marg-
aret Atwood og Ian McEwan.

Þrátt fyrir að Úa hafi áður þurft 
að verjast ásókn bókaþjófsins lýsir 
hún atvikinu sem fremur óþægilegu 
og fyrir hvatningu samstarfsfólks 
síns ákvað hún að tilkynna málið 
til lögreglu. Hún segist þó ekki taka 
hótunina mjög alvarlega.

„Ég get ekki sagt að þetta hafi glatt 
mig en ég var ekkert uggandi. Ég tek 
þetta ekki alvarlega. Þessi mann-
eskja veit ekkert um mig og situr 
eflaust einhvers staðar í útlöndum 
og er að gera þetta,“ segir Úa. n

Nánar á frettabladid.is

Netþrjótur hótaði 
útgefanda vegna 
bókarhandrits

LÍFEYRISMÁL Jóhannes Sigurjóns-
son, blaðamaður frá Húsavík sem 
hefur þurft að dvelja á Sjúkrahúsinu 
á Akureyri í meira en hálft ár vegna 
veikinda, lenti í skerðingu lífeyris-
greiðslna frá Tryggingastofnun. 
Hafði hann með svo langri sjúkra-
húsdvöl misst rétt sinn til lífeyris.

Stefán Ólafsson, sérfræðingur 
í lífeyrismálum, segir að ákvæði 
Tryggingastofnunar um að fella 
niður greiðslur eftir sex mánuði 
sé mjög umdeilanlegt og óréttlátt. 
Sérstaklega þar sem það rekist á 
sjúkratryggingaréttinn, sem aðrir 
en tekjulágir njóti. SJÁ SÍÐU 8

Sviptur lífeyri við langa sjúkrahúsvist

Þjónustuskoðun HEKLU
Tryggir betri endingu og viðheldur ábyrgð!

Sími 590 5000 · Laugavegur 170 · HEKLA  Pantaðu tíma á www.hekla.is/timabokanir Viðurkenndur þjónustuaðili

Allt þitt uppáhalds á afslætti

Hólmfríður Úa 
Matthíasdóttir, 
útgefandi hjá 
Forlaginu

Lágreistar byggingar á horni Nóatúns og Borgartúns eru horfnar. Í þeim var „nokkuð blómleg atvinnustarfsemi“ eins 
og segir í auglýstum gögnum borgarinnar. Þar á í staðinn að reisa klasa tveggja til sjö hæða bygginga. Samkvæmt 
samþykktu skipulagi verða þar 65 nýjar íbúðir og 1.650 fermetrar fara undir atvinnuhúsnæði.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Í spor alþingismanna

Nemendur úr 10. bekk í Seljaskóla settust í gær á skólaþing Alþingis. „Nemendurnir fá tækifæri til að setja sig í spor þingmanna með því að leiða fyrir fram 
ákveðin málefni sem fyrir þá eru lögð til lykta á þingflokksfundum, nefndafundum og þingfundum,“ segir meðal annars í kynningu um skólaþing. „Nem-
endur eiga að komast að lýðræðislegri niðurstöðu með því að hlusta á og meta rök og álit annarra og skiptast á skoðunum.“  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

arib@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Dómsmálaráðuneytið 
hefur ekki svarað erindi Félags 
atvinnurekenda, FA, um lögmæti 
áfengisverslunar á netinu; átta vikur 
eru frá því að félagið óskaði eftir 
leiðbeiningum frá stjórnvöldum.

„Fyrirtækin eru í mjög óþægilegri 
óvissu, stjórnvöldum ber skylda 
til að leiðbeina þeim en gera það 
ekki. Það er ekki gott,“ segir Ólafur 
Stephensen, framkvæmdastjóri FA.

Í ítrekunarbréfi sem félagið sendi 
ráðuneytinu í vikunni segir að 
brýnt sé að svara erindinu. Innan 
raða FA séu bæði fyrirtæki sem eru 
hikandi við að fara inn á markaðinn 
af ótta við kæru frá ÁTVR og fyrir
tæki sem vilja bregðast við sam
keppninni frá netverslunum sem 
eru þegar starfandi.

„Að mati félagsins er útilokað að 
gefa þessum fyrirtækjum þau svör 
að þau verði að bíða niðurstöðu 
þeirra málaferla sem ÁTVR stendur 
nú fyrir, enda geta þau tekið einhver 
ár,“ segir í bréfinu.  ■

Ráðherra ekki 
enn svarað erindi 
um áfengissölu

ÁTVR vill að málið verði útkljáð fyrir 
dómstólum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR

Renndu við og fáðu ly�n afgreidd beint í bílinn

www.lyfsalinn.is   

BÍLAAPÓTEK
VIÐ VESTURLANDSVEG

Landeigendur og íbúar á 
Kjalarnesi segja formann 
borgarráðs í fjölmiðlaherferð 
gegn mannréttindum þeirra í 
tengslum við deilur um skot
æfingasvæði á Álfsnesi.

gar@frettabladid.is

SKIPULAGSMÁL „Við skiljum ekki 
upp né niður í þeirri fjölmiðlaher
ferð sem Þórdís Lóa [Þórhallsdóttir] 
hjá Viðreisn hefur leitt gegn mann
réttindum íbúa á Kjalarnesi,“ segir 
í yfirlýsingu íbúa og landeigenda á 
Kjalarnesi, vegna tilvistar skotæf
ingasvæða í Álfsnesi.

Íbúar við Kollafjörð hafa um 
árabil barist gegn  skotæfingasvæð
unum á Álfsnesi. 21. september síð
astliðinn voru nýjustu starfsleyfin, 
sem Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 
gaf út fyrr á þessu ári til handa 
skotfélögunum tveimur, felld úr 
gildi. Íbúarnir höfðu kært leyfin til 
úrskurðarnefndar umhverfis og 
auðlindamála sem segir rekstur 
skot æfingavalla ekki samrýmast 
aðalskipulagi svæðisins.

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, for
maður borgarráðs, hefur sagt að 
þverpólitískur vilji sé fyrir því hjá 
borginni að tryggja að starfsemin 
haldist í Álfsnesi. Kom þetta fram á 
visir.is á mánudag.

Íbúarnir segja að Þórdís Lóa tali 
þvert gegn fyrri skilaboðum borgar
yfirvalda, sem sagt að núverandi 
staðsetning skotsvæðanna sé hvorki 
ásættanleg fyrir íbúa né náttúru. 
Þetta hafi fulltrúar Samfylkingar
innar, Pírata og Vinstri grænna 
bókað í mars. Skipulagsfulltrúi 
borgarinnar hafi hafnað leyfisveit
ingu til tólf ára og leyfin því aðeins 
veitt í tvö ár vegna kvartana íbúa.

„Var það skilningur íbúa að friður 
væri loks komin í fjörðinn, blý og 

hávaðamengun myndi tilheyra 
fortíðinni og fólk gæti farið að anda 
léttar,“ segir í yfirlýsingu íbúanna.

„Núna virðist eins og það eigi 
að bola okkur öllum burt eins og 
Reykjavíkurborg gerði á sínum tíma 
við bæinn Skriðu, þar sem fjölskylda 
fór í mál vegna hávaðamengunar 
og málið endaði með að Reykja
víkurborg keypti eignina og seldi 
með kvöð um að ekki mætti kvarta 
undan hávaða frá skotsvæðunum. 
Það er greinilegt að við íbúar á Kjal
arnesi búum ekki við sömu mann
réttindi og aðrir íbúar í Reykjavík.“

Það bæti gráu ofan á svart að eng
inn hafi haft samband við íbúana.

„Er látið líta svo út í fjölmiðlum 
að um nokkra einstaklinga sé að 
ræða og smávægilegar kvartanir 
hafi borist. Verkfræðingar sem hafa 
mælt hávaðamengunina hafa sagt 
að ekki væri hægt að finna verri 
staðsetningu en Álfsnes, það er 
ekkert sem tekur við hvellinum 
nema hús og fjöll, síðan bergmálar 
hvellurinn með fram allri Esjunni,“ 
er aðstæðum lýst.

„Að geta ekki verið úti í garði eða 
inni í húsi þegar vindáttin er í norð
ur vegna heilsuspillandi hávaða
mengunar, hlustandi á börnin sín 
hlaupa hrædd inn í hús, eru þau 
mannréttindi sem við höfum þurft 
að búa við,“ segir einnig í yfirlýsing
unni þar sem fullyrt er að nú sjái 
stór hópur fram á að þurfa að selja 
eignir sínar og flytja.

„Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 
hefur ávallt notað kolranga mæli
aðferð við að mæla hávaðameng
unina og hafa viðurkennt að þessi 
mæliaðferð sýni ranga niðurstöðu, 
þar sem hávaðatopparnir eru þurrk
aðir út,“ segja íbúarnir, sem einnig 
ræða um blýmengun frá höglum 
byssumanna sem yfirvöld hafi ekki 
viljað rannsaka.

„Það er sorglegt að við sem stóð
um að kærunni og höfum búið við 
þessar aðstæður sum í sextán ár, 
að enginn hefur haft samband við 
okkur eða íbúaráð Kjalarness til að 
hlusta á okkar hlið málsins. Það er 
lágmark að við fáum sæti við borðið 
eins og skotfélögin.“ ■

Íbúar saka borgarfulltrúa 
um yfirgang í skotvallamáli

Hópur íbúa og landeiganda á Kjalarnesi hittist á miðvikudagskvöld og réði 
ráðum sínum.  MYND/AÐSEND

kristinnhaukur@frettabladid.is

FÓTBOLTI Langþráð yfirtaka sádí 
arabískra fjárfesta, með krón
prinsinn Mohammed Bin Salman í 
forsvari, á Newcastle United gekk í 
gegn í gær. Með kaupunum verður 
liðið langríkasta lið heims og skákar 
liðum á borð við Manchester City og 
Paris St. Germain, sem einnig voru 
keypt af fjárfestum frá Arabíuskaga.

„Við í stuðningsmannafélagi 
Newcastle tökum við nýjum um
sóknum í klúbbinn,“ segir Steinþór 
Hróar Steinþórsson, eða Steindi 
jr. Segir hann klúbbinn telja um 
40 þúsund meðlimi í dag, en gerir 
ráð fyrir að hann stækki hratt eftir 
fréttir gærdagsins. 

„Ég spái því að við fáum dolluna 
heim og vinnum líka bikarinn og 
svo meistaradeildina. Við munum 

vinna allt sem hægt er að vinna,“ 
segir Steindi bísperrtur. Gerir hann 
ráð fyrir að fyrstu titlarnir komi í 
hús strax á þessu tímabili.

Í dag er liðið í fallbaráttu og 
félagaskiptaglugginn opnast ekki 
fyrr en í janúar. Steindi segir borð
leggjandi að kaupa reynslumikla 
leikmenn þá. „Með allan þennan 
pening finnst mér líklegt að þeir 
taki Alan Shearer aftur inn sem 
senter. Það er eina vitið. Og ekki 
væri verra að fá Andy Cole með.“ ■

Gerir ráð fyrir fyrstu dollunum í vor

Steindi jr., 
stuðningsmað-
ur Newcastle 
United 
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FRAMLEITT Á ÍSLANDI

STERK BYRJUN
Á DEGINUM

50%
MEIRA
ENGIFER

Floridana Engifer snýr aftur og nú með 50% meira engifer. 
Engifer inniheldur kalíum, kalk, zink, fosfór og vítamín sem veita líkamanum 
aukna vörn fyrir mánuðina framundan. Floridana Engifer er ekki bara sterk 

byrjun á deginum, heldur líka sterk byrjun á haustinu.



Við mat á alvarleika 
skal hafa til hliðsjónar 
lengd vistunartíma og 
önnur atriði sem 
kunna að hafa gert 
dvölina þungbæra.

Úr reglugerð dómsmálaráðherra 
22. september 2021

Húsaleiga hefur 
hækkað um 70 prósent 
á áratug.

Alls stendur til að 
byggja 400 íbúðir á 
reitnum og tæplega 
1.300 í bænum 

arib@frettabladid.is

AKRANES Í dag hefst útboð fyrir 
fyrstu 108 íbúðirnar á sements-
reitnum svokallaða á Akranesi. Til 
stendur að reisa þar samtals 400 
íbúðir ásamt þjónustuhúsnæði.

Sævar Freyr Þráinsson, bæjar-
stjóri Ak raness, segir reitinn 
líklega þann eftirsóttasta á suð-
vesturhorni landsins. „Það er alveg 

gríðarlegur áhugi verktaka á reitn-
um. Loksins eftir margra ára ferli á 
að gefa mönnum færi á að bjóða í 
reitinn,“ segir hann. „Þetta er upp-
hafið á töluverðri sókn hjá okkur á 
Akranesi í því að bjóða fram mikið 
magn af lóðum.“

Auk þeirra 400 íbúða sem til 
stendur að reisa á sementsreitnum 
stendur til að reisa 200 íbúðir á Dal-
brautarreit og um 670 íbúðir sem 

bætast við í Skógarhverfi.
„Við erum að koma inn með 

lóðir fyrir 1.270 íbúðir, sem núna 
og á næstu misserum er ætlað að 
mæta eftirspurn á uppbyggingu á 
suðvesturhorninu,“ segir hann, nú 
þegar eru um 500 íbúðir í byggingu.

Sævar segir að farin verði önnur 
leið í þessu útboði, verðið muni 
aðeins gilda 60 prósent þegar 
kemur að vali á verktaka, verður 

einnig litið til uppbyggingartíma 
og frágangs. 

„Þetta er einstakur reitur. Þetta er 
nálægt miðbæ, nálægt höfn, nálægt 
gullfallegri strönd, Guðlaugu, heitu 
lauginni við Langasandinn, þetta 
snýr til suðurs og allir með útsýni 
út á haf.“

Þá skipta innviðir einnig máli, 
reisa á leikskóla og stækka grunn-
skóla. n

Opna útboð á sementsreit fyrir rúmlega hundrað íbúðir

Þeir Íslendingar sem urðu 
fyrir varanlegum skaða af 
dvöl á stofnunum fyrir fötluð 
börn fram til ársins 1993 geta 
sótt um sannngirnisbætur úr 
ríkissjóði út janúar á næsta 
ári. Berist krafa ekki fyrir 
þann tíma fellur bótaréttur-
inn niður.

gar@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Fólk sem dvaldist á 
stofnunum hérlendis fyrir fötluð 
börn á árunum fyrir 1993 getur sent 
inn kröfu um sanngirnisbætur fram 
til 31. janúar á næsta ári.

Að því er fram kemur í auglýsingu 
frá Sýslumanninum á Norðurlandi 
eystra verður tekið við kröfum frá 
þeim hópi sem ekki hefur þegar 
fengið sanngirnisbætur frá ríkinu 
vegna misgjörða á umrædddum 
stofnunum.

„Hér með er skorað á alla þá sem, 
eða aðra í þeirra umboði, dvöldu á 
stofnun fyrir fötluð börn, einni eða 
fleiri, fyrir 1. febrúar 1993 og urðu 
þar fyrir misgjörðum sem ollu þeim 
varanlegum skaða, að lýsa kröfu 
um sanngirnisbætur,“ segir í aug-
lýsingun sýslumannsins. Ítrekað er 
að berist ekki krafa innan frestsins 
falli hún niður.

Þeim sem telja sig eiga rétt á 
bótum er í auglýsingunni bent á að 
þeir geti leitað ókeypis aðstoðar við 
kröfugerðina hjá sérstökum tengi-
liði vegna stofnana fyrir fötluð börn.

Í reglugerð sem dómsmálaráð-
herra gaf út 23. september síðast-
liðinn segir að ríkissjóður greiði 
sanngirnisbætur til þeirra „sem 
urðu fyrir varanlegum skaða af illri 
meðferð eða of beldi á stofnunum 
þar sem fötluð börn voru í sólar-
hringsvistun“. Reglugerðin byggir á 
lögum sem Alþingi samþykkti í jóla-
mánuðinum í fyrra.

Þegar lögin voru samþykkt í fyrra 
kom fram að talið væri að bæturnar 
næðu til 80 til 90 karla og kvenna og 
að áætlaður kostnaður væri 414 til 
469 milljónir króna.

Segir í reglugerðinni að umsækj-
andi um bætur þurfi að tilgreina í 
hverju ill meðferð eða ofbeldi gegn 
honum var fólgin. „Skal umsækj-
andi gera grein fyrir persónulegum 
högum sínum fyrir og eftir vistun til 
nánari skýringar á afleiðingum mis-
gjörða,“ segir í reglugerðinni.

Þá er umsækjendum gert að veita 
sýslumanni aðgang að gögnum sem 
skýrt geta málsatvik frekar, þar með 
töldum gögnum sem kunna að vera 
til staðar hjá opinberum aðilum og 
varða dvöl umsækjanda á viðkom-
andi stofnun.

„Telji sýslumaður líkur til þess 
að umsækjandi um greiðslu bóta 
hafi sætt of beldi eða illri með-
ferð meðan hann dvaldi á stofnun 
sem lög númer 47/2010 taka til 
og það hafi haft varanlegar nei-
kvæðar afleiðingar fyrir hann, það 

er líkamlegar, sálrænar eða félags-
legar afleiðingar, telst skilyrðum til 
greiðslu bóta fullnægt,“ segir í reglu-
gerðinni.

Bætur eru sagðar eiga að taka 
mið af alvarleika misgjörða. „Til 
dæmis hvort um hafi verið að ræða 
gróft líkamlegt eða kynferðislegt 
of beldi. Við mat á alvarleika skal 
hafa til hliðsjónar lengd vistunar-
tíma og önnur atriði sem kunna að 
hafa gert dvölina þungbæra,“ segir í 
reglugerðinni.

Við ákvörðun bótafjárhæðar á 
einnig að meta alvarleika af leið-
inga of beldis eða illrar meðferðar 
fyrir vistmann. „Afleiðingar skulu 
metnar eftir missi tækifæra í lífinu, 
tapi lífsgæða og andlegum afleið-
ingum misgjörðanna.“

Enn fremur er tekið fram að verði 
sáttaboði frá sýslumanni ekki tekið 
innan 30 daga teljist því hafa verið 
hafnað. Sömuleiðis segir að telji 
sýslumaður skilyrði til greiðslu bóta 
ekki uppfyllt, að hluta eða að öllu 
leyti, skuli hann synja kröfunni. n

Skorað á þá sem kvöldust sem börn  
á heimilum fatlaðra að krefjast bóta

Afhjúpað var 
á árinu 2017 
að börn hefðu 
verið beitt and-
legu og líkam-
legu ofbeldi á 
Kópavogshæli í 
rúm fjörutíu ár 
til ársins 1993. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

kristinnhaukur@frettabladid.is

HÚSNÆÐISMÁL  Hú snæðisverð 
hefur hækkað mest á Íslandi í ger-
vallri Evrópu undanfarinn áratug. 
Alls um 140 prósent. Húsaleiga 
hefur hækkað um tæplega 70 pró-
sent á sama tímabili, frá árinu 2010 
til fyrsta ársfjórðungs 2021. Þetta 
kemur fram hjá Eurostat, tölfræði-
stofnun Evrópusambandsins.

Eina landið sem kemst nálægt 
Íslandi þegar kemur að hækkandi 
húsnæðisverði er Eistland, með 
rúmlega 130 prósent. Í Svíþjóð og 
Noregi er hækkunin í kringum 80 
prósent og í Danmörku er hún rúm-
lega 50 prósent. Meðaltal álfunnar 
er umtalsvert lægra, eða um 35 pró-
sent og í sumum löndum, til dæmis 
Ítalíu og Grikklandi, hefur orðið 
verðhjöðnun á áratugnum.

Hækkun leiguverðs í álfunni er 
almennt séð mun minni, eða um 
15 prósent. Í einstaka ríkjum hefur 
hún þó verið meiri en hækkun hús-
næðisverðs, svo sem í Finnlandi, 
Írlandi og Litáen. Í Noregi, Svíþjóð 
og Danmörku er hækkun húsaleigu 
mun lægri en á Íslandi, eða um 20 
prósent. n

Húsnæðisverðið 
hækkað mest hér

Uppbygging í Kópavogi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Njóttu 
helgarinnar

1.104

kr/pk

Ribeye hamborgarar
2x120 g
Verð áður 1.299

20% afsláttur af öllum 
léttbjór 1. - 31. október

15% 
afsláttur

2.239

kr/kg

Kjúklingabringur
Verð áður 2.799

20% 
afsláttur

1.499

499

kr/kg
kr/pk

Lambalæri  
af nýslátruðu

Filotea Le Matassine 
Hágæða ítalskt pasta
Verð áður 599

1.349

kr/pk

Oggi
Beyond Meat pizzur

Hvernig hljómar...
Bleikja í límónu og kóríander  
í kvöldmatinn?

VEGAN



Humira er mest selda 
líftæknilyf heims.

Sérfræðingur í öryggi barna 
segir að margar slysagildrur 
geti leynst á heimilum, þar á 
meðal eru klifurgrindur og 
hreiður.

arib@frettabladid.is

NEYTENDUR Búið er að taka mikið 
af hættulegum barnavörum úr 
sölu hér á landi, en neytendur eru 
oft töluvert tregir til að skila vörum 
sem hafa verið innkallaðar.

Nýverið kom út skýrsla CASP 
2020, sameiginlegs átaks eftirlits-
stofnana í Evrópu. Þar kom í ljós 
að ýmsir vankantar voru á vörum 
í sölu hér á landi. Öryggi barnavara 
og leikfanga var áður undir Neyt-
endastofu en var nýverið f lutt til 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar 
(HMS).

Guðrún Lárusdóttir, sérfræð-
ingur hjá HMS, sem var teymis-
stjóri vöruöryggis hjá Neytenda-
stofu, segir að þegar Ísland hóf 
þátttöku í átaksverkefnum Evr-
ópusambandsins fyrir tíu árum, 
hafi lítið sem ekkert eftirlit verið 
með vörum fyrir börn. „Þegar við 
byrjuðum í þessu samstarfi áttum 
við þann vafasama heiður að eiga 
alltaf lélegustu vörurnar. Þess vegna 
höfum við verið að einblína á vörur 
fyrir börn,“ segir hún. Staðan er því 
gjörbreytt í dag.

Í CASP 2020 átakinu var því sér-
staklega litið til vara á borð við 
vöggur sem festar eru á annað rúm, 
ungbarnastóla, ungbarnahreiður, 
útileikföng og klifurgrindur sem 
notaðar eru innandyra, svokallaða 
pikklera.

„Við höfum ekki haft aðgang að 
upplýsingum um slys sem verða 
vegna vara sem við höfum eftirlit 
með, eins og með barnavörum. Það 
væru mjög gagnlegar upplýsingar 
fyrir forgangsröðun í eftirliti og til 
að við sæjum ef fylgni væri á milli 
ákveðinnar vöru og slysatíðni,“ 
segir Guðrún. Í löndum á borð við 
Bretland og Holland, er slysaskrán-
ing mjög góð, til dæmis voru skoðuð 
ungbarnahreiður, vegna þess að 
það mátti rekja nokkur dæmi um 
ungbarnadauða til þeirra.

Telur hún þó ólíklegt að slíkt hafi 
átt sér stað á Íslandi, en ungbörn 
eigi alls ekki sofa í þeim. Ástæðan 
er sú að dýnan er mjúk og það getur 
myndast bil á milli botns hreið-
ursins og hliðanna. Ef barnið snýr 

höfðinu, getur það fest sig í bilinu á 
milli hliðar og botns, sem getur leitt 
til köfnunar. Í kjölfar átaksins er 
nú unnið að sérstökum staðli sem 
notaður verður til að gera hreiður 
örugg í framtíðinni.

„Í kjölfar þessa verkefnis CASP 
2020 fórum við skoða pikklera,“ 
segir Guðrún. Eintak var sent til 
Ítalíu til prófunar. „Útkoman var 
bara ekki góð. Leikfangið felur í sér 
hengingarhættu þar sem börn geta 
fest höfuðið á milli rimla á klifur-
grindinni auk þess sem pikkler inn 
var mjög valtur.“ Í kjölfarið voru 
innkallaðir og stöðvuð sala á fjölda 
pikklera, þar sem í ljós kom að sami 
galli reyndist vera á mörgum grind-
um. Eru nú öruggar vörur þegar 
komnar á markaðinn hér á landi.

Mörg f leiri dæmi eru um vörur 
sem hafa ekki verið fullprófaðar, til 
dæmis barnabílstólar sem snúast, 
ekki hafa verið fullkönnuð áhrif 
hliðaráverka á slíka stóla. Þá eru 
einnig dæmi um að leiðbeiningum 
sé ekki fylgt, til dæmis um öryggis-
hlið sem eru ekki hönnuð til að vera 
við stiga.

Guðrún er ánægð með markaðs-
aðila hér á landi, sjaldgæft sé að 
mótþrói sé við innköllun.

„Erlendis þykir þetta neikvætt, 
hér þykir það bara jákvætt að verið 
sé að passa upp á gæðaeftirlit. Það 
hjálpar mjög mikið.“ n

Barnahreiður og pikkleri 
geti reynst dauðagildra

Guðrún Lárus-
dóttir, sérfræð-
ingur hjá HMS

Dæmi eru um að höfuð barna hafi lent á milli dýnunnar og púðans í barnahreiðrum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

AÐALFUNDUR 
kNAttspyRNUDeiLDAR FyLkis

Þriðjudaginn 26. okt. 2021 kl. 19:30 er boðað til aðalfundar  
knattspyrnudeildar Fylkis í samkomusal Fylkishallar.
 
Dagskrá:
• Hefðbundin aðalfundastörf samkvæmt reglugerð 
   knattspyrnudeildar og lögum félagsins.
• Önnur mál.

 
stjórn knattspyrnudeildar Fylkis

Þín borg
Í fasteignaviðskiptum
fylgjum við þér alla leið
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kristinnhaukur@frettabladid.is

BRETLAND Hinum fræga togara Arc-
tic Corsair, þeim síðasta úr hinum 
gamla úthafsflota Hull-verja, hefur 
verið lagt. Var hann dreginn í land 
í Hull, að viðstöddu margmenni, 
þar sem hann mun verða sýningar-
gripur.

Íslendingar þekktu togarann, 
sem byggður var árið 1960, vel úr 
þorskastríðunum þegar togarasjó-
menn frá Hull og Grimsby reyndu 
að veiða við strendur Íslands, varðir 
af breskum freigátum.

Þann 30. apríl árið 1976 var Arc-
tic Corsair stímt aftan í varðskipið 

Óðin, sem hafði í þrígang reynt að 
klippa netin aftan úr togaranum. 
Við þennan árekstur skemmdist 
Arctic Corsair svo mikið að honum 
var siglt aftur til Bretlands þar sem 
hann var marga mánuði í slipp.

Árið 2017 skiptust skipverjar á 
Óðni og Arctic Corsair, eða Arctic 
Cavalier eins og skipið hét frá árinu 
1988, á skipsbjöllum. Þrátt fyrir að 
hafa eldað grátt silfur sögðu skip-
verjarnir að bræðralag þessara 
tveggja sæfaraþjóða væri sterkt. „Öll 
stríð taka enda og svo sættast menn 
á ný og kætast,“ sagði Guðmundur 
Hallvarðsson, formaður hollvina-
samtaka varðskipsins Óðins. n

Sögufrægum andstæðingi Íslands lagt

Arctic Corsair var byggður árið 1960.  MYND/GEORGE ROBINSON

kristinnhaukur@frettabladid.is

DÓMSMÁL Máli bandríska lyfja-
fyrirtækisins AbbVie gegn hinu 
íslenska Alvotech vegna stuldar 
á viðskiptaleyndarmálum, hefur 
verið vísað frá dómi í Bandaríkjun-
um. Var það dómarinn Harry D. Lei-
nenweber, við alríkisdómstólinn í 
Illinois-fylki, sem vísaði málinu frá.

Kæra AbbVie var vegna gigtarlyfs-
ins Humira, sem fyrirtækið sakaði 
Alvotech um að gera eftirlíkingu af 
með saknæmum hætti, það er lyfið 
AVTO2. Humira er mest selda líf-
tæknilyf heimsins og var söluverð-
mæti þess 20 milljarðar dollara á 
heimsvísu árið 2020.

Alvotech réð til sín vísindamann-
inn Rongzan Ho, sem starfaði hjá 
AbbVie við hönnun Humira. Sam-
kvæmt AbbVie hafði umræddur 
Ho sent upplýsingar um lyfið á sitt 
persónulega netfang áður en hann 
hætti störfum hjá fyrirtækinu.

Sakaði AbbVie Alvotech um að 
hafa notað þessar upplýsingar sem 
og upplýsingar frá tveimur öðrum 
fyrrverandi starfsmönnum AbbVie 
sem Alvotech hafði ráðið. Ho sagðist 
hins vegar hafa eytt öllum gögnum 
tengdum AbbVie úr tölvum sínum 
þegar hann skipti um starf. n

Kæru gegn Alvotech vísað frá dómi í Bandaríkjunum

Höfuðstöðvar Alvotech í Vatnsmýri.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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BYR JAÐU DAGINN Á  
ALVÖRU ÍTALSKRI  UPPLIFUN

Segafredo er bragðmikið alvöru ítalskt kaffi. 
Hvort sem þú velur malað, espresso, baunir 
eða hylki getur þú treyst því að dagurinn hefst 
með ríkulegu bragði í hæsta gæðaflokki.



Núna stefnir í að það 
verði gefinn út ansi 
hressilegur loðnukvóti 
og því væri súrt að geta 
ekki sinnt veiðunum 
sem skyldi.

Matthildur Ásmundsdóttir, 
bæjarstjóri Hornafjarðar

Þetta er mjög 
umdeilan legt ákvæði 
og í raun óréttlátt. 

Stefán Ólafsson, 
prófessor

Fjölskyldumeðlimir 
forsætisráðherrans 
hafa mátt þola ofsókn-
ir á samfélagsmiðlum.

Réttur efnaðra og efnaminni 
er ójafn í langveikindum. 
Sjúkrahúsvist er ekki ókeypis 
fyrir alla. Prófessor segir laga
breytingar þörf.

bth@frettabladid.is

LÍFEYRISMÁL Tekjulágir ellilífeyris
þegar sem dvelja meira en 180 daga 
á sjúkrahúsi geta átt von á sviptingu 
lífeyris fyrir utan vasafé. Jóhannes 
Sigurjónsson, blaðamaður frá 
Húsavík sem hefur þurft að dvelja 
á Sjúkrahúsinu á Akureyri í meira 
en hálft ár vegna veikinda sinna, 
lenti í skerðingu lífeyrisgreiðslna 
frá Tryggingastofnun ríkisins (TR). 
Litið er á sem hann hafi með sjúkra
húsdvölinni misst rétt sinn til elli
lífeyris.

„Mér finnst skrýtið að ef veik
indaréttur er fyrir hendi og þú ert 66 
ára gamall og lendir í langvarandi 
veikindum og færð að vera á spítala 
þá sé dvölin frí. Ef þú ert 67 ára með 
góðar tekjur þá er dvölin frí. En ef þú 
ert 67 ára eins og ég, með lífeyri, sem 
tekjulágur þá þarftu að borga fyrir 
sjúkrahúsvistina, því þá ertu svipt
ur þessum tekjum,“ segir Jóhannes.

Hann segir að áður en dvöl hans 
á spítalanum náði 180 dögum hafi 
hann fengið útborgað um 220.000 
krónur á mánuði úr lífeyrissjóði og 
frá Tyggingastofnun. Mest komi frá 
TR, því hann sé fátækur. „Sjúkrahús
ið ætlar nú að taka af mér hundrað 
og sjötíu þúsund krónur. Það fara 
fjörutíu þúsund hjá mér í húsnæði 
úti í bæ. Þá á ég eftir tíuþúsundkall 
á mánuði.“

Jóhannes segist hafa lent í 
skerðingunni á sama tíma og hann 
horfði á fundi í sjónvarpi með öllum 
stjórnmálaforingjum landsins um 
að allir ættu rétt á ókeypis sjúkra
húsvist. Guðrún Sigurjónsdóttir, 
systir Jóhannesar, hefur barist 

fyrir bróður sinn ásamt f leirum í 
fjölskyldunni, enda á hann sjálfur 
erfitt um vik í þeim efnum vegna 
veikindanna. Guðrún segir að líta 
megi svo á sem tekjulágir ellilíf
eyrisþegar „borgi“ fyrir sjúkra
húsvist sína með tekjumissinum. 
Sjúkrahúsvistin sé þá ekki ókeypis 
fyrir alla sjúklinga. Hinir efnameiri 
sem ekki fái tekjur frá TR geti dvalið 
á sjúkrahúsi eftir 180 daga án tekju
missis, en hinir tekjulágu geti lent í 
að lítið verði eftir af þeirra tekjum 
eftir skerðingu til að standa undir 
eigin rekstrarskuldbindingum.

„Maður sér ákveðið misrétti. Við 
báðum um endurskoðun hjá Trygg
ingastofnun en fengum synjun. 
Ætli næsti áfangastaður verði ekki 
úrskurðarnefnd velferðarmála,“ 
segir Guðrún.

Stefán Ólafsson, prófessor í félags
fræði og sérfræðingur í lífeyrismál

um, þekkir ekki þetta tiltekna mál, 
en bendir á að ef eldri borgari fari 
inn á hjúkrunarheimili sem varan
legur íbúi gangi lífeyrisgreiðslur 
hans til viðkomandi hjúkrunar
heimilis og hann fái naumt 
skammt aða vasapeninga í staðinn.

„Það er skýrt í lögum að TR er 
heimilt að fella niður lífeyrisgreiðsl
ur eftir sex mánaða dvöl á sjúkra
húsi, en þetta er mjög umdeilanlegt 
ákvæði og í raun óréttlátt. Sérstak
lega af því að það rekst á sjúkra
tryggingaréttinn sem aðrir njóta en 
þeir sem stóla á greiðslur frá TR. Það 
er því full ástæða til að löggjafinn 
taki þetta til endurskoðunar,“ segir 
Stefán.

Samkvæmt símsvara hjá Trygg
ingastofnun var starfsdagur starfs
manna í gær og engin leið að ná 
tali af sérfræðingum vegna máls 
Jóhannesar. n

Fátækum refsað fyrir sjúkrahúsdvöl
Jóhannes 
Sigurjónsson 
blaðamaður 
segist hafa 
10.000 krónur 
til umráða á 
mánuði eftir að 
hann var sviptur 
lífeyri frá TR 
vegna lang-
dvalar á spítala. 
Myndin er tekin 
skömmu fyrir 
veikindi hans.
 MYND/AÐSEND

kristinnhaukur@frettabladid.is

SUÐURLAND Vegagerðin mun fara 
í stóra dýpkunarframkvæmd í 
Grynnslunum í Hornafirði, sem 
mun kosta á bilinu 150 til 300 millj
ónir króna, án þess að hafa fullvissu 
um að hún beri árangur. Vegna sands 
komast stærri skip ekki að höfninni.

„Þetta er mjög stórt mál fyrir 
bæjarfélagið. Þess vegna er verið 
að ræða um svona stóra aðgerð án 
þess að hafa fullvissu um að hún 
skili árangri,“ segir Fannar Gísla
son, forstöðumaður siglingadeildar 
Vegagerðarinnar. Segir hann þetta 
vera dýrt rannsóknarverkefni.

Hornafjarðarhöfn og Grynnslin, 
sem er innsiglingin að henni, 
eru erfið vegna veðurfarslegra 
aðstæðna. Sunnan við landið eru 
suðvestanáttir ríkjandi, sem leiðir 
til sandflutnings til austurs. Á nokk
urra ára fresti kemur vetur með 
austlægum áttum sem hjálpar ekki 
til.

Í fyrra lauk framkvæmdum á 
sandfangara í Einholtsklettum sem 
kostuðu 250 milljónir króna. Hann 
átti að taka sandinn og koma honum 
á meira dýpi. Fannar segir fangar
ann ekki nógu langan og ekki taka 
allan sandinn. Nú sé verið að ræða 
um hvað sé hægt að gera til langrar 
framtíðar, það er að lengja garðinn, 
eða gera meiri dýpkanir á hverju ári.

„Nú erum við að undirbúa að 

dýpka Grynnslin svolítið hraustlega 
og gá hverju það skilar,“ segir hann 
og horfir til næsta vors eða sumars. 
Það hafi verið gert fyrir tíma sand
fangarans en þá hafi fyllst upp á 
aðeins einum mánuði.

Útgerðin, SkinneyÞinganes, þarf 
að kaupa stærri skip til þess að vera 
samkeppnishæf. En það eru stóru 
uppsjávarskipin, sem veiða loðnu, 
síld og makríl, sem komast illa inn í 

höfnina sem og stóru flutningaskip
in. Bæði fiskiskip og flutningaskip 
hafa tekið niðri í Grynnslunum á 
undanförnum tuttugu árum, brotið 
stýri og orðið stjórnlaus.

„Þetta er ein helsta ástæðan fyrir 
að við fáum ekki mikið af skemmti
ferðaskipum. Þau hafa sýnt því 
áhuga að koma en treysta sér ekki 
í okkar höfn,“ segir Matthildur 

Ásmundardóttir, bæjarstjóri Horna
fjarðar.

Vegagerðin ber ábyrgð á dýpk
unarframkvæmdunum en þó fellur 
ávallt einhver kostnaður á sveitar
félagið. Einnig hefur það orðið af 
tekjum vegna þessara aðstæðna.

„Á sama tíma erum við líka að 
glíma við landris sem ýtir undir 
vandamálið,“ bendir Matthildur á, 
en þessir tveir þættir eru samverk
andi. Landið rís um sentimetra á ári, 
vegna bráðnunar Vatnajökuls. Páll 
Einarsson jarðeðlisfræðingur hefur 
bent á að ef land rís mikið meira geti 
fjörðurinn orðið ófær.

Bæði Matthildur og Fannar eru 
sammála um að ávallt verði dýpk
unar þörf í Hornafirði. Árlega er 
dýpkað í höfninni um 40 þúsund 
rúmmetra á ári og Grynnslin hafa 
verið tekin af og til.

„Núna stefnir í að það verði gefinn 
út ansi hressilegur loðnukvóti og því 
væri súrt að geta ekki sinnt veiðun
um sem skyldi,“ segir Matthildur. n

Grynnslin hafa reynst stórum skipum erfið og í nokkur skipti hafa þau tekið 
niður.  MYND/KRISTJÁN JÓNSSON

Hefja dýra dýpkunarframkvæmd án fullvissu um árangur

thorvardur@frettabladid.is

SKOTLAND Nicola Sturgeon, fyrsti 
ráðherra Skotlands, segir tímann 
vinna með sjálfstæðissinnum, 
einkum þar sem meðal ungs fólks 
fari stuðningur við sjálfstætt Skot
land vaxandi.

Í viðtali við Financial Times varar 
Sturgeon stjórn Boris Johnson við 
að gefa Skotum ekki annað tæki
færi til að ákveða með lýðræðis

legum hætti hvort landið lýsi yfir 
sjálfstæði eður ei. Í kosningum árið 
2014 var ekki meirihlutastuðningur 
við sjálfstæði. Tveimur árum seinna 
kusu Bretar að ganga úr Evrópu
sambandinu, þar sem 52 prósent 
greiddu atkvæði með útgöngu. 
Í Skotlandi greiddu 38 prósent 
atkvæði með útgöngu.

Hún segir að því lengur sem bresk 
stjórnvöld hindri aðra atkvæða
greiðslu um sjálfstæði, aukist  

stuðningur við það. „Ég hef lýðræði 
mín megin, ef þeir halda að þetta 
snúist um að draga lappirnar hef 
ég sennilega tímann með mér líka,“ 
segir ráðherrann.

Samkvæmt skoðanakönnunum 
hefur stuðningur við sjálfstæði 
minnkað frá því í fyrra er hann var 
um 60 prósent. Hann er nú um 48 
prósent.

Sturgeon hefur lagt áherslu á að 
verra sé fyrir Skotland að tilheyra 

Bretlandi sem ekki er í ESB, en að 
öðlast sjálfstæði. Hörgull er á starfs
fólki í Skotlandi og á Brexit stærstan 
hlut að máli, þar sem frjálsir f lutn
ingar fólks, sem Bretland naut 
meðan það var í sambandinu, heyra 
sögunni til. „Afleiðingar ósjálfstæð
is eru miklu, miklu meiri en þær 
voru að öllum líkindum árið 2014. 
Væri það þess virði? Algjörlega. Við 
stöndum frammi fyrir breytingum 
nú, sama hvað við gerum.“  n

Nicola Sturgeon segir tímann með sjálfstæðisbaráttu Skota

Nicola Sturgeon segir Boris Johnson 
ekki geta dregið lappirnar endalaust. 

thorvardur@frettabladid.is

ÁSTRALÍA Scott Morrison, forsætis
ráðherra Ástralíu, var ómyrkur í 
máli í garð nettrölla á samfélags
miðlum, á blaðamannafundi í gær. 
Hann segir samfélagsmiðla vera 
„höll hugleysingja“ þar sem þeir 
geti ausið úr skálum reiði sinnar 
með viðbjóðslegum hætti, öruggir 
í skjóli nafnleyndar.

Á miðvikudaginn greindi Barna
by Joyce aðstoðarforsætisráðherra 
frá því að dóttir hans og aðrir úr 
fjölskyldu hans hefðu mátt þola 
ofsóknir á samfélagsmiðlum vegna 
afskipta hans af stjórnmálum.

„Hér höfum við fyrirtæki sem 
græða milljarða dollara. Þau axla 
ekki ábyrgð á því sem á sér stað á 
miðlum þeirra. Út frá minni per
sónulegu reynslu undanfarið, þá 
kemur að því að maður segi að nú 
sé nóg komið,“ sagði Joyce. n

Samfélagsmiðlar 
höll hugleysingja

Forsætisráðherrann lofar aðgerðum 
gegn níði á netinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Freki karl
inn er enn 
þá valda

mestur 
kynjanna 
á Íslandi. 

Hann 
þykir álíka 

klár og 
hann er 

fylginn sér 
…

Inga Sæland
alþingismaður og 
formaður Flokks 

fólksins

Niður
stöður 

kosn ing
anna eru 

skýrt ákall 
frá kjós

end um til 
lög gjaf ans.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser@frettabladid.is
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Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

Mörg um kom á óvart þegar Flokk ur fólks ins náði 
frá bærum ár angri í nýafstöðnum kosn ingum. Mun 
betri ár angri en kann an ir höfðu gefið til kynna, sem 
skilaði sér í kjördæmakjörnum þingmanni í öllum 
kjördæmum.

Flokk ur fólks ins og Fram sókn ar f lokk ur inn eru 
óum deild ir sig ur veg ar ar kosn ing anna. Þess ir f lokk ar 
eiga það sam eig in legt að hafa lagt mikla áherslu á 
mál efni ör yrkja, eldra fólks, barna og fá tækra. Niður
stöður kosn ing anna eru skýrt ákall frá kjós end um til 
lög gjaf ans um að styrkja verði stöðu þess ara hópa. 
Það er ekki hægt að bíða leng ur eft ir rétt læt inu.

Við verðum að fjármagna heilbrigðiskerfið og 
manna spítala. Við þurfum að útrýma biðlistunum 
sem gera það að verkum að veikt fólk og börn þurfa 
að bíða heilu misserin eftir læknis og sérfræðihjálp. 
Það er engan veginn ásættanlegt að fólk þjáist að 
óþörfu í einu ríkasta landi heims. Þjáning og skerð
ing lífsgæða verður aldrei metin til fjár, en það myndi 
f ljótt borga sig fyrir ríkið að taka á þessum vanda.

Við verðum að hækka framfærslu almannatrygg
inga svo að fólk nái endum saman. Við megum ekki 
láta fólkið okkar bíða fjögur ár í viðbót. Með sam
vinnu og fyrirhyggju getum við lagað allt þetta og 
miklu meira til.

Flokkur fólksins er reiðubúinn að takast á við það 
göfuga verkefni að tryggja öllum réttlæti í okkar ríka 
landi. Við viljum leggja okkar af mörkum til að auka 
og efla virðingu almennings á Alþingi Íslendinga. 
Með því að vinna af heilindum að almannahag 
munum við senda sólargeisla inn í líf margra bræðra 
okkar og systra, sem hafa ekki séð til sólar svo árum 
skiptir.

Fátækt er mannanna verk. Það er í okkar höndum 
að útrýma henni.

Fólkið fyrst, svo allt hitt!,
Höfundur er alþingismaður og formaður Flokks 

fólksins. ■

Áfram veginn til 
réttlætis

arib@frettabladid.is

Monopoly-maðurinn
Fjárhagsstaða sveitarfélaga 
er sliguð af launakostnaði og 
óttast yfirmaður hjá yfirbygg
ingu að það leiði til stórslyss. 
Það þarf ekki talningarstjóra 
úr Norðvesturkjördæmi til að 
komast að því að á meginlandi 
Evrópu má finna íbúðablokkir 
með f leiri íbúðir en íbúa 
sveitarfélaga með sveitarstjóra 
á launum sem fengju Mono
polymanninn til að roðna. 
Þú þegar biðin eftir plássi á 
leikskóla er orðin lengri en 
eftir PlayStation 5 vegna starfs
mannaskorts, þá er ljóst að 
ekki er hægt að setja launa
skriðið í algjört frost, heldur 
mætti kanna að stoppa það 
hinum megin.

Fjaran
Enn og ný ætlaði allt um koll að 
keyra í borgarstjórn Reykja
víkur þegar Píratinn Dóra Björt 
Guðjónsdóttir sagðist hafa 
marga fjöruna sopið. Kom í 
ljós að hún hefur aldrei fundið 
neinn í fjöru, hvað þá migið í 
saltan sjó. Ólíkt Neyðarlínunni 
fékk Atlantshafið afsökunar
beiðni. Meira að segja umræð
an um Fjölskyldu, húsdýra og 
heimilisleysisgarðana í Laugar
dalnum kafnaði í fárinu. Á 
meðan þetta f læðir yfir gerist 
lítið sem ekkert í að fá botn í 
hvort húsnæðisframboðið sem 
búið er að lofa nái að ýta niður 
verðbólgunni. ■

Líklega erum við sem samfélag ekki 
komin lengra í jafnréttismálum en 
svo að konur sem láta í sér heyra 
á vinnumarkaði eru sagðar vera 
frekar, en karlar sem haga sér með 

sama hætti teljast vera ákveðnir.
Mál einu hlaðkonunnar á Reykjavíkurflug

velli sem Fréttablaðið greindi frá á þriðjudag 
er erkidæmi um þennan veruleika; hún 
reyndist jú sem trúnaðarmaður á vinnu
staðnum vera helst til óþægur ljár í þúfu 
og verja hagsmuni starfsfélaga sinna full 
til djarflega – og var fyrir vikið sagt upp 
störfum fyrir þær sakir að vera „hvöss í tali 
og erfið“.

Fréttinni var fylgt eftir næsta dag þar 
sem Gyða Margrét Pétursdóttir, prófessor í 
kynjafræði við Háskóla Íslands, sagði að svo 
virtist sem mál hlaðkonunnar væri eitt af 
þrástefjunum um kynjaðar hugmyndir. Mál 
hennar veki upp spurningar um viðhorf og 
orðræðu, en konur hafi, þegar til kastanna 
komi, minna rými en karlar til tjáningar og 
athafna í störfum.

Við erum sum sé ekki komin lengra sem 
samfélag í þessum efnum en að framkoma, 
talsmáti og hegðun eru metin á ólíkan máta 
eftir því hvaða kyn á í hlut. Og enn er það 
svo, í raun og sann, að konur úti á vinnu
markaðnum – og kannski líka heima fyrir 
– eigi helst af öllu að vera vingjarnlegar og 
halda sér til hlés, en ruggi þær bátnum megi 
þær teljast heppnar að falla ekki fyrir borð, af 
sjálfsdáðum eða annarra manna völdum.

Freki karlinn er enn þá valdamestur 
kynjanna á Íslandi. Hann þykir álíka klár og 
hann er fylginn sér – og fer mikinn á fundum 
þar sem konur hafa á stundum verið hafðar 
til punts, en leggi þær eitthvað til málanna er 
geispað meira en hlustað.

Þessar viðtökur þekkja konur úti í atvinnu
lífinu. Allar bestu hugmyndirnar virðast 
enn vera ættaðar úr orðavaðli karlanna, en 
athugasemdirnar kvennanna, dirfist þær að 
láta þær í ljósi, lýsa ýmist vanmætti þeirra 
eða vankunnáttu á hefðum og þeim leiðum 
sem helst og best hafa virkað í karllægu sam
félagi.

Við höldum að þetta sé að breytast. Og 
mjög líklega er þetta að breytast. En senni
legar hægar en við töldum. Við teljum nefni
lega að kynjajafnréttinu hafi verið náð, þótt 
raunin sé önnur.

Þess vegna á mál hlaðkonunnar á Reykja
víkurflugvelli að vera okkur rækileg áminn
ing. ■

Frekar konur
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Endurtalning atkvæða í Norðvestur-
kjördæmi hefur með réttu leitt til 
umræðu um ákvæðin um kosningar 
til Alþingis. Margir hafa furðað sig á 
því að örfáir tugir atkvæða til eða 
frá í kjördæminu skuli hafa valdið 
því að fimm þingsæti fóru á flakk. 
Breytingin snertir þó einvörðungu 
niðurröðun jöfnunarsæta á kjör-
dæmislista flokkanna. Kjördæmis-
sætin haldast óbreytt svo og skipting 
jöfnunarsæta milli flokka.

Vitaskuld getur það einatt oltið 
á einu atkvæði hvort sætaskipan 
breytist. Það gerist í öllum kosn-
ingum og undir hvaða kerfum sem 
er. En spurningar vakna þegar þetta 
hreyfir við tíu þingsætum. Raunar 
hefði sama runa af sætaskiptum 
farið af stað við það eitt að atkvæð-
um Viðreisnar hefði fækkað um tvö 
í seinni talningunni í kjördæminu.

Þessari grein er ætlað að varpa 
ljósi á hvernig útkoman varð þessi. 
Í framhaldsgrein verður fjallað um 
það hvort betur megi gera.

Hver er tilgangur jöfnunarsæta?
Svarið stendur í gildandi stjórnar-
skrá: „[Jöfnunarsætum] skal ráð-
stafa í kjördæmi og úthluta þeim til 
jöfnunar milli stjórnmálasamtaka 
[þ.e. flokka] þannig að hver samtök 
fái þingmannatölu í sem fyllstu sam-
ræmi við heildaratkvæðatölu sína.“ 
Þetta hefur verið markmiðið allt frá 
því að slík ákvæði tóku gildi 1934, en 
áður hafði verið hróplegt misvægi 
milli landsfylgis f lokka og þing-
mannatölu þeirra. Tala jöfnunarsæta 
hefur þó alltaf verið skorin við nögl 
þannig að markmiðið um fulla jöfn-
un milli flokka náðist fyrst 1987, en 
frá og með 2013 hefur það ekki náðst 
aftur. Að stórum hluta er misvægið 
sem leiðrétta þarf með jöfnunarsæt-
unum því að kenna að þingsætum er 
ekki skipt hlutfallslega á milli kjör-
dæmanna. En fleira kemur til sem 
ekki er tóm til að rekja hér.

Úthlutun eftir gildandi lögum
Til þess að skýra það sem gerðist 
verður að rifja upp hvernig jöfnunar-
sætum er útdeilt á kjördæmislista 
flokka. Um þetta fjallar 108. gr. kosn-
ingalaga nr. 24/2000. Efnislega segir 
lagagreinin að jöfnunarsætunum 
skuli skipt á milli þeirra flokka sem 
komast yfir 5%-þröskuld í lands-
fylgi og að teknu tilliti til þeirra 
kjördæmissæta sem þeir eru búnir 
að fá. Aðferðin við þessa skiptingu 
byggir eins og úthlutun kjördæmis-
sætanna á svonefndri D'Hondt-reglu 
sem hefur verið notuð í þessu skyni 
allt frá 1934. Þá situr eftir það skref 
sem hefur ávallt reynst örðugast: Að 
finna jöfnunarsætum hvers flokks 
stað í kjördæmunum. Þá þarf bæði 
að láta hvern f lokk fá sinn sæta-
fjölda, og sömuleiðis hvert kjör-
dæmi, en í lögunum er niðurneglt að 
hvert kjördæmanna á höfuðborgar-
svæðinu fái tvö sæti en hin eitt, eða 
níu alls.

Með gildandi lögum varð breyting 
á fyrri reglum um hvernig jöfnunar-
sætunum skyldi útdeilt. Byrjað er 
á að reikna svonefndar landstölur 
fyrir hvert jöfnunarsæti sem úthluta 
skal. Þær endurspegla á vissan hátt 
sanngjarna forgangsröð flokkanna 
að sínum jöfnunarsætum, eins og 

útskýrt verður hér á eftir. Fyrsta jöfn-
unarsætið fær sá flokkur sem hæsta 
hefur landstöluna og fer það í kjör-
dæmið þar sem næsti maður á lista 
hans hefur hæst hlutfall atkvæða. 
Síðan er gengið á næsthæstu lands-
töluna og þannig koll af kolli.

Úthlutun jöfnunarsæta nú
Eins og fyrr segir breyttist úthlutun 
kjördæmasætanna 54 ekkert milli 
talninga, til þess var atkvæðabreyt-
ingin of lítil. Jafnframt breyttist 
fjöldi jöfnunarsæta sem hver flokkur 
fékk í sinn hlut ekkert. Bæði fyrir og 
eftir endurtalninguna áttu fimm 
flokkar rétt á jöfnunarsætum, Við-
reisn (2), Miðflokkur (2), Píratar (3), 
Samfylking (1) og Vinstri græn (2).

Eins og fyrr segir kemur tvennt 
við sögu þegar jöfnunarsætunum er 
komið til síns heima, til kjördæmis-
listanna: Annars vegar fyrrnefndar 
landstölur og hins vegar atkvæða-
hlutfall næsta manns í hverju kjör-
dæmi. Þessar tölur eru sýndar í með-
fylgjandi töflu.

Landstölurnar eru reiknaðar út 
sem atkvæði að baki næsta sætis 
hvers viðkomandi flokks miðað við 
landsfylgi, þ.e. eins og landið væri 
eitt kjördæmi. Þá er að sjálfsögðu 
tekið tillit til þeirra þingmanna 
sem flokkarnir eru þegar búnir að 
fá kjördæmiskjörna. Til dæmis er 
fyrsta landstala Pírata fundin svo: 
Þeir hlutu 17.233 atkvæði á landinu 
öllu í fyrri talningunni og fengu þrjú 
kjördæmissæti. Fyrsta landstala 
þeirra reiknast skv. D‘Hondt-reglu 
vera 17.233/(3+1) = 4.309, eins og 
fram kemur í töflunni. Þetta er hæsta 
landstalan, fyrir og eftir endurtaln-
inguna. Þeir eiga því fyrstir tilkall til 
þess að sæti þeirra sé fundið pláss í 
kjördæmi. Valið ræðst af því hvar 
næsti maður Pírata hefur hæst hlut-
fall atkvæða, 6,42%. Það er í Reykja-
víkurkjördæmi suður fyrir og eftir 
endurtalningu.

Þá er komið að ráðstöfun ann-
ars jöfnunarsætisins. Fyrir og eftir 
endurtalninguna er næsthæsta 
landstalan hjá C, Viðreisn. Fyrir 
endurtalningu var hæsta hlutfalls-
tala næsta manns hjá þeim flokki 
í Norðvesturkjördæmi, hlutfallið 
6,22%. Hvernig er sú tala fundin? Skv. 
fyrri talningunni fékk listinn 1.063 
atkvæði af 17.251 í kjördæminu. 
Listinn fékk ekki kjördæmiskjörinn 
mann og því reiknast atkvæðahlut-
fall efsta manns listans 1.063/17.251 
= 6,22%. Við endurtalninguna lækk-
aði C-listinn í Norðvesturkjördæmi 
örlítið, eða í 6,16% (sem sést þó ekki 
í töflunni), en nóg til þess að vera 
komið niður fyrir hlutfall C í Suður-

kjördæmi sem var og varð 6,21%. 
Samkvæmt ákvæðum kosninga-
laganna skal því sætið færast þangað 
eins og sést á meðfylgjandi mynd.

Miðf lokkurinn á þriðju hæstu 
landstöluna. Svo vill til að hæsta 
hlutfall næsta manns á listum 
flokksins er einmitt í þessu sama 

kjördæmi. En eftir    fyrri talninguna 
var kjördæmið „uppselt“; C-listinn 
búinn að fá eina jöfnunarsæti kjör-
dæmisins. Sæti Miðflokksins varð 
því að sækja á önnur mið; í Suð-
vesturkjördæmið þar sem maður 
M-listans var næsthæstur að hlutfalli 
til meðal lista flokksins. Við endur-
talninguna breyttust forsendur. Þá 
varð Norðvesturkjördæmið laust og 
þangað fór því Miðflokkssætið út á 
hlutfallið 7,41%. Ef svo vel hefði viljað 
til að þetta sæti hefði í fyrri talning-
unni verið í Suðurkjördæminu, ekki 
því Suðvestra, hefði hringurinn 
lokast. Færsla sætis C-listans, sem 
orsakaðist í raun af missi tveggja 
atkvæða í Norðvestri, hefði þá 
dregið minnstan dilk á eftir sér, þ.e. 
skiptum C og M á jöfnunarsætum í 
Norðvestur- og Suðurkjördæmi. En 
þessu er því miður ekki að heilsa. 
Hringekjan hélt því áfram eins og 
rakið er á myndinni.

Eru lögin gölluð?
Eðlilega er spurt hvort eitthvað sé 
bogið við gildandi úthlutunarkerfi 
sem getur leitt til þessara sviptinga 

vegna örfárra atkvæða. Reiknitil-
raunir með sérstökum hugbúnaði 
sem kynntur verður bráðlega sýna 
að önnur kerfi hefðu valdið minni 
röskun að þessu sinni, en það gæti 
vel verið tilviljun. Til að skera úr 
því þarf að gera frekari rannsóknir. 
Stutt svar við spurningunni er á hinn 
bóginn bæði nei og já!

„Nei“, þar sem hlutfallskosninga-
kerfi getur aldrei verið gallalaust 
þegar í senn er keppt að því að 
sætum sé rétt skipt á milli f lokka 
miðað við landsfylgi en að um leið 
fái kjördæmin sín sæti og engar 
refjar. „Já“, vegna þess að núgildandi 
kerfi má bæta á ýmsan hátt án þess 
að kollvarpa því. Þar togast reyndar á 
að kerfið sé einfalt og auðskiljanlegt 
og hitt að það uppfylli sem flestar 
sanngirniskröfur.

Ekkert kosningakerfi er fullkomið, 
en gera má vissar gæðakröfur til 
aðferða við útdeilingu jöfnunar-
sæta. Til dæmis þá að listi megi aldr-
ei missa sæti við það eitt að bæta 
við sig atkvæðum. Eða að breyting 
á atkvæðum einhvers lista, sem hafi 
þó engin áhrif á úthlutun til hans, 
megi ekki valda því að sæti ann-
arra lista fari á kreik. Ætli flestum 
þyki þetta ekki sjálfsagðar kröfur. 
Sanna má stærðfræðilega að aðeins 
ein tegund útdeilingaraðferða upp-
fyllir þessar gæðakröfur. Hví eru þær 
þá ekki notaðar? Ástæðan er að sem 
lagatexti þykir aðferðin of f lókin, 
enda þó stærðfræðilega sé hún í raun 
einföld!

Eitt er jákvætt við uppákomuna 
við talninguna í Borgarnesi. Umræða 
um lýðræðismál hefur lifnað við. ■

Hvers vegna fóru þingsætin á flug?

Kristján  
Jónasson
prófessor

Þorkell Helgason
fyrrv. prófessor

Kjördæmi lista Nr. sætis Landstölur Listi  Hlutfall næsta manns
Reykjavík norður 1 4309 P 6,42%
Norðvestur 2 4159 C 6,22%
Suðvestur 3 3628 M 4,46%
Suður 4 3588 V 7,40%
Reykjavík suður 5 3447 P 5,46%
Suðvestur 6 3327 C 5,70%
Reykjavík suður 7 3304 S 6,65%
Norðaustur 8 3139 V 6,46%
Reykjavík norður 9 2872 P 4,28%

Kjördæmi lista Nr. sætis Landstölur Listi Hlutfall næsta manns
Reykjavík norður 1 4308 P 6,42%
Suður 2 4157 C 6,21%
Norðvestur 3 3626 M 7,41%
Reykjavík suður 4 3588 V 7,34%
Reykjavík suður 5 3447 P 5,46%
Suðvestur 6 3326 C 5,70%
Reykjavík norður 7 3304 S 6,30%
Norðaustur 8 3139 V 6,46%
Suðvestur 9 2872 P 4,14%

Útdeiling jöfnunarsæta til lista í kjördæmum
Fyrir endurtalningu Eftir endurtalningu

 C-NV

 C-SU

 P-RN

 S-RS

 M-NV

 P-SV

 S-RN

 V-RS

 V-SU

 M-SV

Ferlið hefst hjá 
C-lista í Norð-
vesturkjör-
dæmi, þar sem 
missir tveggja 
atkvæða setur 
hringekjuna af 
stað. Athygli 
vekur að Norð-
austurkjör-
dæmi er eina 
kjördæmið 
sem kemur 
ekki við sögu. 

Tilfærsla jöfnunarsæta í kjölfar endurtalningarinnar 

I S AV I A . I S

 

 

 
  

 

V I Ð S K I P T A T Æ K I F Æ R I  Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

S A M K E P P N I  U M  A Ð S T Ö Ð U  
F Y R I R  B Ó K A V E R S L U N 

 

Isavia leitar að aðila sem hefur góða reynslu af rekstri 
bókaverslana og mikinn metnað fyrir að veita góða 
þjónustu til Íslendinga og erlendra ferðamanna á leið 
um Keflavíkurflugvöll. Rík áhersla er lögð á að verslunin 
endurspegli Ísland í útliti og upplifun.  

Um er að ræða verslunarrými á 2. hæð í bro�fararsal og 
samningstími er þrjú ár, með möguleika á framlengingu.  

Verið velkomin á kynningarfund og skoðunarferð á 
Keflavíkurflugvelli þriðjudaginn 12. október klukkan 13.30. 
Nánari upplýsingar má nálgast á  isavia.is/bokaverslun. 

Drifkraftur sætaflugsins er að heildartala sæta eftir flokkum og kjör-
dæmum getur ekki breyst þannig að bæði lárétt og lóðrétt þarf að vera 
einn gulur og og einn grænn reitur. 

■ Listi missti sæti
■ Listi bætti við sig sæti
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Sigurður Laufdal endaði í fjórða 
sæti í heimsmeistarakeppninni 
í matreiðslu, Bocus d´Or. Hann 
var aðeins þremur stigum frá 
bronsinu og endaði fyrir ofan 
þekktar matarþjóðir eins og Ítali 
og Japani.

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Það er eitthvað í pípunum 
hjá mér. Nú er ég bara að rifja upp af 
hverju ég er búinn að missa síðustu tvö 
ár eða svo,“ segir matreiðslumeistarinn 
Sigurður Laufdal, sem varð í fjórða sæti 
á heimsmeistaramóti matreiðslumanna 
Bocus d´Or í Lyon í síðustu viku.

Fátt annað hefur komist að í lífi Sig-
urðar síðustu tvö árin en að undirbúa sig 
fyrir stóru stundina í Lyon. Með honum 
voru svo aðstoðarkokkar og þjálfarinn 
Þráinn Freyr Vigfússon. Sigurður segir að 
þetta hafi verið ótrúlegt ferli frá upphafi 
til enda og hjarta hans er fullt af þakklæti 
til allra sem komu að málum.

Kjötplatti Sigurðar var valinn sá besti 
en hann var smíðaður af Sign skart-
gripum. Á honum hvíldi svokallaður 
axlarvöðvi af frönsku nauti sem Sigurður 
brasseraði í heilu lagi. Aðeins tvær teg-
undir meðlætis máttu vera með kjötinu, 
auk sósu. „Fatið þróaðist mjög mikið frá 

fyrstu hugmynd, enda þróaðist matur-
inn einnig mjög mikið. Það var í raun 
ekki hægt að smíða fatið fyrr en allt var 
tilbúið mín megin.

Ætli við höfum ekki verið rúman 
mánuð í stanslausri vinnu að fikta í 

plattanum,“ segir Sigurður, sem hafði 
trú á plattanum um leið og hann sá 
útkomuna.

Hann viðurkennir að það sé enn svo-
lítið súrt að hafa endað í fjórða sæti, enda 
munaði aðeins þremur stigum á brons-
verðlaununum. „Ég trúði á sjálfan mig 
og var viss um góðan árangur. Hausinn 
skiptir svo miklu máli í svona. Þessi 
tvö ár hafa snúist um þetta og auðvitað 
er gaman að enda í fjórða sæti, en það 
munaði svo litlu. Það eru 24 dómarar 
sem dæma matinn og 12 dómarar sem 
dæma eldhúsið og það munaði sáralitlu, 
sem er svolítið grátlegt og gerir þetta 
aðeins erfiðara,“ segir hann þó glaður 
með árangurinn.

Árangur Íslands í Bocus d´Or-keppn-
inni er í raun ótrúlegur og tölfræðin 
segir að Íslendingar séu í hópi sex bestu 
þjóða í heiminum í matreiðslu. Í ár voru 
þekktar matarþjóðir eins og Ítalir og Jap-
anir langt fyrir neðan Sigurð og félaga. 
„Við erum með fáránlega góðan árangur 
miðað við að við erum auðvitað smáþjóð. 
Hér á Íslandi er mikill metnaður og 
kennslan í skólunum er góð.

Ég er mjög harður á því að Íslendingar 
séu góðir að elda. Þó það séu ekki margir 
Michelin-staðir hér á landi er mjög sjald-
gæft að fara inn á veitingastað og fá 
vondan mat,“ segir Sigurður. ■

Svolítið súrt í bragði að enda 
þremur stigum frá bronsinu

Íslenska liðið 
fagnar úti í Lyon 
þegar kjötplatt-
inn hafði fengið 
fyrstu verðlaun. 
 MYND/AÐSEND

Ástkær móðir mín,  
dóttir, systir og frænka, 
Guðbjörg Sigríður 

Einarsdóttir 
sem lést þann 25. september, verður 
jarðsungin frá Lindakirkju í Kópavogi 

mánudaginn 11. október kl. 13.00.  
Útförinni verður streymt á slóðinni:  

lindakirkja.is/utfarir/

Ivy Alda Guðbjargardóttir
Alda Breiðfjörð Indriðadóttir Einar Bjarnason
Bjarni Georg Einarsson Bryndís Guðmundsdóttir
Guðrún Ólöf Einarsdóttir
Jóhanna Ásgerður Einarsdóttir

og frændsystkini.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Katrín Marteinsdóttir 
verslunarkona,

lést sunnudaginn 3. október  
á Hjúkrunarheimilinu Seltjörn á 

Seltjarnarnesi. Útförin fer fram frá 
Seltjarnarneskirkju miðvikudaginn 20. október kl. 13.00.

Lilja Jónsdóttir Ragnar Daníel Stefánsson
Marteinn Jónsson Þórunn Björg Ásmundardóttir
Kristján Jónsson Kristín Ólöf Jansen

                              barnabörn og barnabarnabörn.

Þórdís Björnsdóttir Thoroddsen, Birgir 
Einarsson og Hildur Ósk Sigurðardóttir 
frá Sign smíðuðu plattann. 

1720  Bjarnastaðaskriða fellur úr Vatnsdalsfjalli í Húna-
vatnssýslu á tvo bæi og farast sex manns. Skriðan 
stíflar Vatnsdalsá og myndast stöðuvatn að ofan-
verðu og kallast það Flóðið.

1879 Hið íslenska fornleifafélag stofnað í Reykjavík.
1910  Enskur togari rænir hreppstjóra og sýslumanni 

Barðstrendinga og fer með þá til Englands.
1969  Peter Ustinov, leikari og leikskáld, viðstaddur 

frumsýningu á verki sínu, Betur má ef duga skal, í 
Þjóðleikhúsinu.

1976  Hjónin Finnbogi Rútur Valdimarsson og Hulda Dóra 
Jakobsdóttir eru kjörin fyrstu heiðursborgarar 
Kópavogs.

1997  Réttarhöld yfir franska nasistanum Maurice Papon 
hefjast í Bordeaux.

1998 Gardemoenflugvöllur opnaður í Noregi.
2001  Mislæg gatnamót Breiðholtsbrautar, Nýbýlavegar 

og Reykjanesbrautar formlega tekin í notkun. Um 
fimmtíu þúsund bílar fara þá um gatnamótin á 
sólarhring.

2005  Gífurlegur jarðskjálfti skekur Pakistan, Afganistan 
og Indland norðanverð. Yfir 70 þúsund manns 
farast.

2007  Spretthlauparinn Marion Jones skilar fimm 
Ólympíuverðlaunum sem hún vann í Sydney árið 
2000, eftir að hafa játað ólöglega lyfjanotkun.

2008  Kaupthing Singer & Friedlander sett í greiðslu-
stöðvun af breska fjármálaeftirlitinu.

2008 Íþróttafélagið Draupnir stofnað á Akureyri.
2018  Milliríkjanefnd um loftslagsbreytingar gefur út 

skýrslu þar sem fram kemur að breytingar þurfi 
á öllum sviðum mannlegs samfélags til að halda 
hnattrænni hlýnun undir einni og hálfri gráðu.

Eftir að hafa fengið upplýsingar um 
bækistöðvar Che Guevara og skæru-
liða hans í Yura, umkringdi sérsveit 
bólivíska hersins búðir þeirra, með 
fulltingi 1.800 hermanna, þann 
8. október 1967 og tók Guevara 
höndum. Hann særðist töluvert í 
átökunum við herinn og er sagður 
hafa gefist upp sjálfviljugur, lagt frá 
sér byssuna og hrópað: „Skjótið ekki! 
Ég er Che Guevara og ég er ykkur 
meira virði lifandi en dauður.“

Eftir handtökuna var Guevara í 
haldi í gömlum skóla í þorpinu La 
Higuera. Hann neitaði staðfastlega 
að svara þegar yfirmenn í bólivíska 
hernum reyndu að yfirheyra hann. 
Það eina sem hann fékkst til að segja 
var að hann vantaði tóbak, sem hann 
fékk.

Að morgni 9. október fyrirskipaði 
forseti Bólivíu, René Barrientos, að 
Guevara skyldi tekinn af lífi. Banda-
ríska ríkisstjórnin hafði reyndar farið 
fram á að hann yrði fluttur til Panama 
til frekari yfirheyrslu en Bólivíumenn 
létu það sem vind um eyru þjóta. 
Til að forðast vandræði fengu þeir 
drukkinn hermann, Mario Terán, sem 
átti harma að hefna gegn Guevara, til 
að skjóta hann, og sögðu að hann yrði 
að láta líta svo út að Guevara hefði 
fallið í bardaga.

Terán fylgdi þeim fyrirmælum 
dyggilega og skaut hann alls níu 
skotum í líkamann. Samkvæmt sam-
tímaheimildum voru síðustu orð 
byltingarforingjans: „Skjóttu mig 
bara, hugleysinginn þinn. Þú ert bara 
að drepa mann.“ ■

Þetta gerðist: 8. október 1967

Che Guevara handtekinn

Merkisatburðir

Che Guevara með kúbverskan vindil og 
höndina í fatla forðum daga. 
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Sara Victoría og Brynja Mary eru systur í átta systkina hópi og hafa búið í sex löndum. Þær eru á samningi hjá Universal. MYND/JEPPE KLAUSEN FYRIR UNIVERSAL

Gleði og depurð  
geta verið jafnfallegar

Systurnar Brynja Mary og Sara Victoría Sverrisdætur  
stefna á heimsfrægð með norrænni töfranostalgíu. 

thordisg@frettabladid.is

„Ef sá dagur kemur að við náum 
heimsfrægð munum við nota 
frægðina til að vera góðar fyrir
myndir og reyna að hafa góð áhrif 
með tónlistinni okkar. Við viljum 
koma því áleiðis til sem flestra að 
það má aldrei gefast upp því allt er 
mögulegt ef maður bara vill, hefur 
trú á sjálfum sér og vinnur hart að 
því að láta drauma sína rætast,“ 

segir systurnar Brynja Mary og 
Sara Victoría Sverrisdætur í syst
radúettnum EYJAA.

Þær systur hafa sannarlega 
unnið vel í sínum draumum. 
Þær eru nú á útgáfusamningi hjá 
útgáfurisanum Universal, einu af 
þremur stærstu útgáfufyrirtækjum 
veraldar. Á mála hjá því eru fræg
ustu tónlistarmenn samtímans.

„Við höfum vakið mikla athygli 
hjá Universal sem norrænn systra

dúett. Í tónlistarbransanum er 
bæði einstakt og sjaldgæft að 
systur gefi út tónlist sem dúett og 
hafi nákvæmlega sömu áhugamál. 
Það er mikið talað um að við séum 
íslenskar og nafnið EYJAA hefur 
fengið mikla athygli, ekki síst fyrir 
merkingu þess sem er íslenska 
orðið eyja með tveimur aum, en 
ain eru tvö af því við erum tvær. 
Tónlistin okkar þykir ferskur and
blær hjá Universal og vegna sam

vinnu okkar með listamönnum frá 
Norðurlöndum verður útkoman 
norræn og falleg. Tónlistinni hefur 
verið lýst sem poppi með norrænni 
töfranostalgíu,“ segir Brynja Mary.

Átta systkini og sex lönd
Brynja Mary er sautján og Sara Vic
toría verður sextán ára í nóvember. 
Þær systur slitu barnsskónum í 
átta systkina hópi í sex löndum, 
en áttunda systkinið, lítill bróðir, 



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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr 
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, 
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is, s. 550 5767 
| Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Björn  
Víglundsson
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Brynja og Sara vilja hafa góð áhrif með tónlist sinni og sýna að draumar geta ræst. MYND/JEPPE KLAUSEN FYRIR UNIVERSAL

fæddist í maí. Hann er augasteinn 
systranna sem sjá ekki sólina fyrir 
honum. Þær Brynja og Sara búa nú 
á vegum IDA-dansskólans í Kaup-
mannahöfn með átta stelpum alls 
staðar að úr heiminum.

„Það gengur mjög vel hjá okkur í 
Danmörku og við erum að fá sífellt 
meiri athygli erlendis. Fyrsta lagið 
okkar, Don’t forget about me, er 
alltaf í útvarpinu, alls staðar, og við 
erum líka á mörgum play-listum á 
Spotify í Noregi og Svíþjóð,“ upp-
lýsir Sara Victoría.

Lagið Don’t forget about me, sem 
kom út í vor, sat í sextán vikur á 
vinsældarlistum í Danmörku.

„Það var alveg súrrealískt, sér-
staklega vegna þess að þetta var 
fyrsta lagið okkar sem við gáfum 
út. Lagið kom okkur algjörlega á 
kortið á Norðurlöndunum og síðan 
höfum við vart haft undan að tala 
við fólk sem vill kynnast okkur 
betur. Það er algjörlega frábært 
því enginn vissi hverjar við vorum 
áður. Universal hafði strax stórar 
væntingar um lagið, en við gerðum 
okkur engan veginn grein fyrir að 
það yrði svona vinsælt og urðum 
steinhissa,“ segir Brynja Mary kát. 
Samstarfið við Universal gengur 
líka glimrandi vel.

„Við höfum undanfarið verið 
uppteknar í hljóðverum með 
góðum og þekktum upptöku-
stjórum við að semja tónlist og 
taka upp sönginn okkar. Það 
er mjög spennandi. Það eru þó 
nokkur lög á leiðinni og mikið af 
efni sem við hlökkum til að senda 
frá okkur. Við erum með rosalega 
gott teymi hjá Universal, þar er 
haldið vel utan um okkur og við 
erum mjög þakklátar fyrir það. Þar 
á bæ er búið að gera frábær plön 
fyrir framhaldið og við hlökkum 
mikið til,“ segir Sara Victoría.

Ekki feimnismál að vera dapur
Í vikunni kom út glænýtt lag 
með EYJAA fyrir Universal, The 
Wrecking Crew.

„Hugtakið „Wrecking Crew“ 
er í okkar huga eins og gengi af 
slæmum hugsunum sem reyna að 
fella mann. Það fjallar um að upp-
lifa slæmar hugsanir og ofhugsa 
alla hluti, en slíkt lætur manni líða 
illa. Lagið er líka um þá staðreynd 
að allir eiga sína slæmu daga en 
engu að síður má sjá í því fegurð. 
Það gæti fengið mann til að hugsa 
um allt sem maður getur verið 
þakklátur fyrir í lífinu. Við reynum 
því að sjá það fallega sem fylgir því 
að vera sorgmæddur eða í vanlíð-
an; jafnvel þótt það geti stundum 
verið þrautin þyngri,“ útskýrir 
Brynja Mary um boðskapinn í nýja 
laginu.

Í því samhengi segjast systurnar 
vitaskuld eiga sína góðu og slæmu 
daga, rétt eins og allir aðrir.

„Lögin okkar byggja oftar en 

ekki á eigin lífsreynslu, enda 
verður til persónulegri tónlist 
þegar hún er samin frá hjartanu 
og um eigin upplifanir. Tónlist 
hefur heilandi áhrif og því er hún 
góð leið til að koma mikilvægum 
skilaboðum áleiðis og láta fólki 
líða vel.“

Þær segja jafn fallegt að vera 
dapur og að vera glaður.

„Það ætti hvorki að vera feimnis-
mál né er það veikleikamerki að 
vera dapur því ef fólki líður illa 
ætti það alltaf að deila hugsunum 
sínum og líðan með öðrum. Það að 

tala um vanlíðan sína fær mann til 
að líða betur. Allir upplifa hvoru 
tveggja og það er hluti af því að 
vera manneskja.“

Þær segja ungmenni nútímans 
þrá að vera hamingjusöm en til 
þess þurfi:

„Músík, vini, stuðning og að vera 
samþykktur eins og maður er.“

Það sem gerir systurnar daprar 
er að missa náinn vin, ættingja 
eða gæludýr, en það sem gerir þær 
hamingjusamar er fjölskyldan, 

tónlist og dans. Báðar eru nú í 
dansnámi við hinn virta dansskóla 
IDA (International Dance Aca-
demy) og fer námið fram í Kaup-
mannahöfn og Los Angeles.

„Þar dönsum við í átta tíma 
á dag, fimm daga vikunnar, og 
lærum allar danstegundir. Það 
mun koma sér vel á tónlistar-
ferlinum, auk þess sem við lærum 
góða sviðsframkomu,“ segir 
Sara Victoría, en þess má geta 
að IDA hefur unnið með Britney 

Spears, Beyonce, JLo, Taylor Swift, 
Justin Bieber, Will Smith og Kylie 
Minogue, svo fáeinar stjörnur séu 
upptaldar.

Nýja lagið samdi sænski laga-
smiðurinn Lukas Nathanson sem 
er mjög þekktur hjá Universal.

„Það var frábært að vinna 
með Lukasi sem hefur nokkrum 
sinnum verið tilnefndur til 
Grammy-verðlaunanna og unnið 
með frægu og hæfileikaríku 
fólki, svo sem Justin Bieber, Chris 
Brown og Boys II Men. Hann 
sendi Universal demó-upptöku af 
laginu, sem við systur og Universal 
elskuðum strax, og höfum nú gert 
það að ekta EYJAA-lagi,“ segir Sara 
Victoría.

Líkar en þó eins og dagur og nótt
Þær Brynja Mary og Sara Victoría 
eru sláandi fallegar og sannarlega 
flottir fulltrúar sinnar kynslóðar.

„Helstu bjútítrixin eru nægur 
svefn, hollur matur, góð hreyfing 
og að reyna að vera jákvæðar og 
þakklátar fyrir hvern dag,“ upplýsa 
systurnar.

Þær eru með stór plön fyrir 
næsta ár, nú þegar heimurinn er að 
opnast smátt og smátt.

„Við gætum ekki verið spenntari 
fyrir komandi tímum, og von-
andi verður Íslandsferð fljótlega á 
dagskránni. Ísland er alltaf í huga 
okkar og hjörtum, þaðan kemur 
nafnið okkar EYJAA, því Ísland er 
eyja, og þaðan fáum við orku og 
drifkraft; frá fallegri náttúrunni 
og föðurlandinu okkar. Það hefur 
hjálpað okkur mikið,“ segir Sara 
Victoría.

Í fyrra söng Brynja Mary lagið 
Augun þín í Söngvakeppni Sjón-
varpsins og í vikunni rann út 
lokafrestur til að skila inn lagi í 
Söngvakeppnina 2022.

„Við sendum því miður ekkert 
lag til keppninnar í ár, en kannski 
í framtíðinni; það gæti verið 
gaman. Okkur langar að syngja 
lag á íslensku, fyrir landsmenn og 
heiminn í gegnum Universal, og 
einnig að mixa ensku við íslensku í 
lagi,“ segir Brynja.

Þær systur eru miklar vinkonur, 
samræmdar og samstíga.

„Þó eru persónuleikar okkar afar 
ólíkir, eins og dagur og nótt. Við 
erum einhuga í að gera alltaf okkar 
besta og vinnum hart að mark-
miðum sem okkur hefur dreymt 
um síðan við vorum litlar stelpur. 
Við viljum gera foreldra okkar 
stolta með því að sýna þeim að 
við vinnum vel og gefumst aldrei 
upp. Líka að við gleymum því ekki 
hverjar við erum og erum alltaf við 
sjálfar.“

Það er föstudagur í dag og föstu-
dagar eru í sérstöku dálæti hjá 
Brynju Mary og Söru Victoríu.

„Föstudagar eru bestir. Þá 
slöppum við vanalega af með 
fjölskyldunni eða vinum eftir 
langa viku, horfum á bíómynd og 
borðum eitthvað gott.“

Hlustið á The Wrecking Crew á 
Spotify og fylgist með systrunum á 
Instagram, TikTok og Facebook.n

Hversu vel þekkjast systurnar?
Hvert er uppáhaldslag systur 
þinnar?
Brynja: Little did I know með 
Juliu Michaels og One last time 
með Ariönu Grande. (Rétt.)
Sara: September með James 
Arthur og Remember með 
Becky Bill and David Guetta. 
(Rétt.)
Hver er hennar kærasta minning 
um ykkur tvær?
Brynja: Þegar draumar okkar 
rættust við að skrifa undir 
plötusamning við Universal. 
(Rétt.)
Sara: Þegar við sömdum okkar 
fyrsta útgefna lag saman, Don’t 
forget about me. (Rétt.)
Hvaða sælgæti er hennar uppá-
halds?
Brynja: Mjólkursúkkulaði og 

kirsuberjahlaup. (Rétt.)
Sara: Dökkt súkkulaði. (Rétt.)
Hvað óttast hún helst?
Brynja: Að missa einhvern sem 
hún elskar. (Rétt.)
Sara: Að missa einhvern í fjöl-
skyldunni. (Rétt.)
Hvar líður henni best?
Brynja: Heima. (Rétt.)
Sara: Heima og í hljóðverinu. 
(Rétt.)
Hver er uppáhalds liturinn 
hennar?
Brynja: Rauður og svartur. 
(Rétt.)
Sara: Bleikur. (Rétt.)
Hvað fær hana til að hlæja?
Brynja um Söru : Ég og mamma. 
(Rétt.)
Sara um Brynju: Ég, mamma og 
pabbi. (Rétt.)

Það er staðreynd 
að allir eiga sína 

slæmu daga en engu að 
síður má sjá í því fegurð. 
Það gæti fengið mann til 
að hugsa um allt sem 
maður getur verið þakk-
látur fyrir í lífinu.
Brynja Mary Sverrisdóttir
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Fyrirtækjagjafir

Gísli Elíasson, sölustjóri fyrirtækjasviðs S4S, segir að nýju gjafakortin frá S4S hafi marga frábæra kosti.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gjafakort S4S endast að eilífu
Hjá S4S er hægt að fá gjafakort sem nýtast í öllum þrettán verslunum og fimm netverslunum fyrirtækisins. Gjafa-
kortin endast að eilífu, virka líka á útsölum og fara í veskið í símanum, en fleiri en einn sími getur notað sama kortið. 2
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„Gjafakortin frá S4S bjóða upp á 
algjöra byltingu í notagildi, þau 
renna aldrei út og það er ekki hægt 
að týna þeim, því þau fara beint í 
veskið í símanum,“ segir Gísli Elías-
son, sölustjóri fyrirtækjasviðs S4S. 
„Gjafakortin gefa inneign í öllum 
okkar verslunum, en S4S er smá-
sölufyrirtæki og undir hatti þess 
eru skóverslanirnar Ecco, Kaup-
félagið, Skechers, Steinar Waage og 
Toppskórinn, sérhæfða Nike-
búðin Air, útivistarvöruverslunin 
Ellingsen og fimm netverslanir. 
Alls eru þetta átta mismunandi 
búðir á þrettán ólíkum stöðum, en 
við rekum líka Rafhjólasetrið, sem 
er búð inni í Ellingsen sem sérhæfir 
sig í rafhjólum.“

Gjafakort með marga kosti
„Ég hjálpa fyrirtækjum að finna 
gjafir fyrir starfsfólk sitt, hvort 
sem það eru vörur eða gjafakort, 
en gjafakortin eru vinsælust núna 
því þau hafa svo marga góða kosti,“ 
segir Gísli. „Við vitum ekki um 
önnur gjafakort sem hafa engan 
gildistíma, en ástæðan fyrir því að 
við höfum hann ótakmarkaðan er 
að við viljum að kortin nýtist fólki 
og það er líka ástæðan fyrir því 
að við settum þetta í símann, svo 
þetta gleymist aldrei eða dagi uppi 
í einhverri skúffu heima.

Það tekur um 40 sekúndur að 
setja gjafakortin í veskið í sím-
anum og það er hægt að setja hvert 
kort í f leiri en einn síma, sem er 
hentugt fyrir pör og fjölskyldur,“ 
segir Gísli. „Kortin eru líka bein-
tengd bókhaldskerfi, þannig að 
þau uppfærast jafnóðum og það 
er alltaf hægt að sjá hve mikil 
inneignin er.

Það er hægt að nota gjafakortið 
til að versla á afslætti og útsölum, 
sem er mikils virði fyrir þann sem 
fær kortið, því þá geta hagsýnir 
beðið eftir afsláttardögum,“ segir 
Gísli. „Notendur geta líka fengið 
tilkynningar í símann varðandi 
stöðu á inneign og tilboðum þegar 
þeir eru staddir við verslanir 
okkar.“

Einföld leið til að gleðja alla
„Gjafakort S4S er tilvalin jólagjöf 
fyrir starfsfólk fyrirtækja og allir 
ættu að geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi í verslunum okkar, enda 
þurfa allir á fatnaði og skóm að 
halda, hvort sem það er fyrir börn 
eða fullorðna,“ segir Gísli. „Það er 
líka hægt að fá vörur á breiðu verð-
bili hjá okkur, allt frá skóreimum 
upp í stór og dýr tæki.

Með því að gefa starfsfólki gjafa-
kort fær það val um hvaða gjöf það 
fær og situr ekki uppi með gjöf sem 
gagnast því ekki, með tilheyrandi 
sóun,“ segir Gísli. „Það hafa ekki 
allir sama smekkinn og það er oft 

Gísli segir að 
það að gefa 
gjafakort sé ein-
föld og þægileg 
leið til að gleðja 
alla, því það er 
svo erfitt að 
finna gjöf sem 
allir eru ánægðir 
með. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Gjafakortið rennur aldrei út og það fer í símann svo að það gleymist aldrei 
og týnist aldrei. Það er hægt að setja hvert kort í fleiri en einn síma og það er 
alltaf hægt að sjá hve mikil inneignin er. Kortin nýtast á útsölum og afsláttar-
dögum og í öllum verslunum S4S.  MYND/AÐSEND

erfitt að gleðja alla með einni gjöf. 
Þess vegna er það að gefa gjafakort 
einföld og þægileg leið til að gleðja 
alla. Við fundum það líka í fyrra 
að starfsfólk fyrirtækja sem fékk 
þetta gjafakort var rosalega ánægt, 
enda eru fyrirtækin að koma aftur 
til okkar í ár.“

Sniðið að þörfum viðskiptavina
„Við höfum veitt fyrirtækjaþjón-
ustu frá A-Ö fyrir stærri fyrir-
tæki og stofnanir. Þau fá kortin 
bara tilbúin og við getum jafnvel 
haft umslagið utan um kortið 
sérhannað. Fyrirtæki sem vilja 
vera umhverfisvæn geta líka til 
dæmis valið um að fá gjafakortið 
á rafrænu formi eða endurunnum 
pappír, í staðinn fyrir hefðbundið 
plastkort,“ útskýrir Gísli. „Það er 
hægt að gera ýmislegt til að aðlaga 
þau þörfum hvers og eins.

Stofnanir og bæjarfélög sem 
vinna með beiðnakerfi hafa líka 
nýtt kortin í stað útprentaðrar 
beiðni því þau gefa möguleika á 
því að versla á netinu og kaupa 
dýrari vörur og bæta greiðslu við,“ 
segir Gísli. „Leikskólar hafa líka 
nýtt kortin til að gefa starfsfólki 
sínu fatapeninga.“

Ein karfa í öllum netverslunum
„Það er spennandi tími hjá okkur 
í S4S núna vegna þess að á næstu 
vikum opna allar netverslanirnar 
okkar nýjar heimasíður í nýjum 
og notendavænni búningi,“ segir 
Gísli. „Það er sérlega þægilegt að 
versla í netverslunum okkar, því 
allar fimm verslanirnar deila sömu 
körfu, þannig að það er hægt að 
ganga frá kaupum frá þeim öllum 
í sömu andrá og fá allar vörurnar 
sendar heim ókeypis á sama tíma. 
Það er bæði þægilegt fyrir við-
skiptavini og og umhverfisvænna 
en að senda sér sendingar frá 
hverri búð.“ ■

Við vitum ekki um 
önnur gjafakort 

sem hafa engan gildis-
tíma, en ástæðan fyrir 
því að við höfum hann 
ótakmarkaðan er að við 
viljum að kortin nýtist 
fólki.
Gísli Elíasson

Allir ættu að geta 
fundið eitthvað við 

sitt hæfi í verslunum 
okkar, enda þurfa allir á 
fatnaði og skóm að 
halda, hvort sem það er 
fyrir börn eða fullorðna.

Gísli Elíasson

Gjafakort S4S fara beint í símann og endast að eilífu. 
Kynntu þér fyrirtækjaþjónustu S4S með því að skanna kóðann.
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Verslaðu á 66north.is
 Fylgdu okkur á Instagram @66north

Hafðu samband við fyrirtækjasvið 66°Norður með tölvupósti á netfangið  

soludeild@66north.is eða í síma 535-6660 og fáðu tilboð fyrir þitt fyrirtæki.

Jólagjöfin er 
66°Norður

66°Norður íþróttataska

Taska framleidd úr afgangsefni  

úr verksmiðju okkar.  Renndur  

vasi að framan með endurskini  

og vatnsheldum rennilás.

Léttar ullarflíkur sem  

nýtast vel sem innsta lag.

Tæknilegir útivistarhanskar  

fyrir svalt veður og vind. 

Hanskarnir eru með 

praktísku gripmynstri.

Hlý rúllukraga peysa úr  

mjúkri 100% ull. Prjónuð  

með kaðlamynstri.

Gjafakortið gildir í öllum  

verslunum okkar á Íslandi  

og á 66north.is.

Snæfell hanskar Básar merino ullar sett Bylur ullarpeysa Gjafakort

Gjafakort



Með því að brjóta 
upp hversdags

leikann gefum við starfs
fólki tækifæri á að skapa 
minningar með vinnu
félögunum sem ekki 
tengjast þeirra daglegu 
verkefnum.
Sigrún Ósk Jakobsdóttir

Starfsmenn upplýsinga-
tæknifyrirtækisins Advania 
njóta tímans á aðventunni 
ár hvert með ýmsum uppá-
komum. Fyrir vikið er 
einstaklega skemmtileg 
stemming á vinnustaðnum í 
desember.

starri@frettabladid.is

Þrátt fyrir hefðbundið jólastress 
reyna starfsmenn upplýsinga-
tæknifyrirtækisins Advania að 
eiga notalegar stundir á aðvent-
unni ár hvert. Einn lykill í þeirri 
viðleitni er að reyna að brjóta upp 
hversdagsleikann með stórum og 
smáum jólauppákomum segja þær 
Sigrún Ósk Jakobsdóttir, mann-
auðsstjóri Advania, og Hólm-
fríður Rut Einarsdóttir, vörustjóri 
á rekstrarlausnasviði og formaður 
starfsmannafélags Advania. „Með 
því að brjóta upp hversdagsleik-
ann gefum við starfsfólki tæki-
færi á að skapa minningar með 
vinnufélögunum sem ekki tengjast 
þeirra daglegu verkefnum. Þessar 
uppákomur hafa reynst alveg ein-
staklega vel og skapað skemmti-
lega stemmingu á vinnustaðnum í 
desember mánuði,“ segir Sigrún.

Þær eru sammála um að starfs-
menn séu ánægðir með þá við-
burði og hefðir sem hafa skapast 
hjá fyrirtækinu. „Það sést helst á 
því hvað þátttaka fólks er mikil á 
þeim viðburðum sem boðið er upp 
á þrátt fyrir að allir hafi í nægu að 
snúast við undirbúning jólanna 
heima við,“ bætir Hólmfríður við.

Ofvirkt starfsmannafélag
Þær segja desembermánuð alltaf 
vera viðburðaríkan þótt vissulega 
sé hann breytilegur milli ára. „Við 
búum að því að eiga alveg ein-
staklega ofvirkt starfsmannafélag 
með ótrúlega hugmyndaríkt fólk 
í forystu. Árlega hafa verið tveir 
stórir viðburðir; við höfum boðið 
annað hvort til hefðbundins jóla-
hlaðborðs eða boðið öllum starfs-
mönnum á jólalega tónleika. Í ár 
blöndum við þessu tvennu saman, 
bjóðum starfsfólki á tónleika 
og eftirpartí í framhaldinu sem 
verður með jólahlaðborðsívafi. 
Á þessum tíma árs kemur yfir-
leitt einhver stórmyndin í bíó, og 

höfum við leigt bíósal og fjölmennt 
þangað með makana og börnin.“

Keppnisskap í starfsfólki
Á vinnustaðnum skapast einnig 
mikil jólastemming með ýmsum 
uppákomum að þeirra sögn. 
„Leynivinaleikir innan smærri 
hópa er frekar föst hefð hjá okkur 
og endar oftast með jólakaffi-
boði og notalegri stund. Undir lok 
mánaðarins er jóladagur Advania 
haldinn hátíðlegur. Þann daginn 
hætta allir aðeins fyrr í vinnunni 
og boðið er til viðburðar í mötu-
neytinu. Þar afhenda allir stjórn-
endur starfsfólki sínu jólagjafir, 
boðið er upp á jólalegar veitingar, 

heitt kakó og jólaöl og yfirleitt 
einhver skemmtiatriði. Þennan 
dag mæta allir í sínu jólalegasta 
dressi og þá eru tilkynnt úrslit í 
jólaskreytingarkeppninni og veitt 
verðlaun fyrir jólalegasta starfs-
manninn. Það er mikið keppnis-
skap í okkar fólki og undantekning 
ef einhver starfsmaður er ekki í 
jólapeysu.“

Veisla í hvert mál
Ilmurinn í eldhúsinu er svo 
sannarlega lokkandi vikurnar fyrir 
jólin því mötuneyti Advania sér 
til þess að færa starfsfólki bragð af 
jólum frá mismunandi heimshorn-
um allan nóvember og desember-
mánuð. „Þegar líður á mánuðinn 
ættu allir að hafa fengið kalkún og 
allt sem honum fylgir, hnetusteik 
og hamborgarhrygg, svo eitthvað 
sé nefnt. Þetta er að okkar mati 
algjört lykilatriði í því að skapa 
jólastemningu á vinnustað enda 
er leiðin að hjörtum fólks oftar en 
ekki í gegnum mat.“

Dagskráin er að öllu jöfnu fjöl-

breytt vikurnar fyrir jól. „Helsta 
breytingin í ár verður eflaust að 
við erum orðin betri í því að gera 
þeim sem sitja heima, í öðrum 
landshlutum eða löndum, kleift 
að taka þátt í dagskránni. Það er 
í takt við þann nýja vinnustað 
sem Advania er, en hér vinnur fólk 
þaðan sem því hentar. Við erum 
staðráðin í því að sveigjanleiki sé 
kominn til að vera og honum fylgja 
nýjar kröfur sem við aðlögum 
okkur að. Það á við um viðburði í 
aðdraganda jóla líkt og allt annað 
sem kemur að vinnustaðnum.“

Meiri áhersla á sjálfbærni
Síðustu ár hefur áhersla fyrirtækja 
á sjálfbærni aukist á heimsvísu 
og um leið á Íslandi. „Til að mæta 
þeim höfum við lagt áherslu á að 
minnka sóun. Það er alltaf erfitt að 
finna eina gjöf sem höfðar til 600 
manns og því gefur það augaleið að 
jólagjafir síðustu ára hafa komið 
að mismiklum notum á heimilum 
fólks. Síðustu tvö ár höfum við gert 
starfsfólki kleift að velja sína eigin 
gjöf af gjafavef Advania þar sem 
er að finna gjafabréf frá margvís-
legum fyrirtækjum. Við höfum 
lagt áherslu á fjölbreytt úrval og að 
ávallt sé í boði að velja sér upp-
lifun eða gefa andvirði gjafarinnar 
til góðgerðarmála. Þannig teljum 
við okkur lágmarka sóun og 
gefa starfsfólki okkar kost á að 
finna sér gjöf við hæfi. Þetta form 
hefur vakið mikla ánægju meðal 
starfsfólks okkar og er sérstaklega 
gaman hvað margir hafa kosið að 
gefa til góðgerðarmála.“ n

Hversdagsleikinn brotinn upp fyrir jólin

Hólmfríður Rut Einarsdóttir (t.v.), vörustjóri á rekstrarlausnasviði og for-
maður starfsmannafélags Advania, og Sigrún Ósk Jakobsdóttir, mannauðs-
stjóri Advania.  MYND/ADVANIA  

Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að 

velja rétta jólagjöf fyrir starfsfólkið. Þú ákveður 

upphæðina og sá sem þiggur velur gjöfina. 
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Með Óskaskríni er 
verið að gefa upp-

lifun, upplifun sem á að 
skilja eftir sig fallegar 
minningar um stund og 
stað og hlýlegar hugsanir 
til þeirra sem gáfu gjöf-
ina. 

Óskaskrín er frábær lausn 
ef þig langar að gefa sér-
staka gjöf sem inniheldur 
skemmtilega upplifun. 
Óskarskrín býður upp á fjöl-
breytta möguleika fyrir alla 
þá sem hafa gaman af því að 
láta koma sér á óvart.

Hrönn Bjarnadóttir, sölu- og 
markaðsstjóri, segir að Óska-
skrín sé 10 ára gamalt fyrirtæki en 
fyrstu Óskaskrínin voru kynnt til 
sögunnar árið 2011. „Óskaskrín 
eru þemabundnar gjafaöskjur 
sem virka þannig að sá sem hefur 
eignast Óskaskrín getur valið úr 
fjölda ólíkra upplifana,“ segir hún. 
„Þannig hefur Gourmet Óskaskrín 
að geyma úrval veitingastaða þar 
sem hægt er að velja úr og borða 
dýrindis mat. Í Rómantík er boðið 
upp á gistinótt á fjölda hótela með 
kvöldmat og morgunmat víða um 
land. Í Dekurstund er boðið upp á 
margar mismunandi dekurmeð-
ferðir. Eins erum við með sérhann-
aða fyrirtækjapakka í nokkrum 
verðflokkum þar sem búið er að 
blanda saman upplifunum úr 
ólíkum öskjum og búa þannig 
til Óskaskrín með mun fleiri og 
fjölbreyttari valmöguleikum. Þau 
eru hugsuð fyrir fjölbreytta starfs-
mannahópa svo allir finni eitthvað 
við sitt hæfi. Við erum með 19 
tegundir af almennum Óska-
skrínum og 5 verðflokka í fyrir-
tækjapökkunum okkar,“ upplýsir 
Hrönn og bætir við:

Mikil fjölbreytni
„Sá sem fær Óskaskrín að gjöf velur 
einn af valmöguleikum sem í boði 
eru, bókar sína upplifun hjá þjón-
ustuaðilanum, mætir svo á staðinn 
og greiðir með því að afhenda 
gjafakortið við komu á hótelið, á 
veitingastaðinn, á snyrtistofuna 
eða allt í takt við þá tegund af 
Óskaskríni sem viðtakandinn fékk 
að gjöf.“

Hrönn segir að sérstaða Óska-
skríns sé hin mikla fjölbreytni 
og hið mikla val sem handhafi 
öskjunnar hefur. „Óskaskrín er 
ekki eins og hefðbundið gjafakort 
sem gildir einungis á einn tiltekinn 
stað. Óskaskrín er hægt að nota 
á mörgum stöðum og er því ólíkt 
öllu því sem er í boði á mark-
aðnum. Við höfum líka bent á að 
þó svo að einum eða fleiri stöðum 
sé lokað þá sjáum við til þess að 
ætíð séu til staðar margir valkostir 
að velja úr og við erum stöðugt að 
bæta við nýjum samstarfsaðilum. 
Við veljum samstarfsaðila okkar 
af mikilli kostgæfni því við viljum 
vera örugg um að handhafi Óska-
skríns fá ætíð góðar viðtökur þegar 
hann mætir til að njóta. Við erum 
líka ótrúlega stolt að segja frá því 
að upplifun korthafa er nánast 
undantekningarlaust góð og sam-
starf okkar við alla okkar sam-
starfsaðila er mjög gott,“ segir hún.

„Við höfum orðið vör við mikla 
aukningu í því að fyrirtæki gefi 

Óskaskrín til starfsmanna sinna, 
bæði sem jólagjafir og aðrar tæki-
færisgjafir. Óskaskrín er til dæmis  
frábær jólagjöf fyrir stór fyrirtæki 
með fjölbreyttan starfsmannahóp 
þar sem gjöfin gefur starfsmann-
inum val á milli fjölmargra ólíkra 
valkosta í stað þess að geta aðeins 
valið um eitt eins og er venjan með 
hefðbundin gjafabréf. Við bjóðum 
fyrirtækjum upp á að sérmerkja 
öskjurnar með lógói og litum 
fyrirtækisins ásamt persónulegri 
kveðju að eigin vali. Eins eru kortin 
öll með sérstakt heimasvæði á 
heimasíðunni okkar þar sem hægt 
er að skoða alla valmöguleikana. 
Þessar gjafir hafa notið mikilla 
vinsælda. Eins bjóðum við nú í 
fyrsta sinn upp á inneignarkort 
með tiltekinni fjárhæð að eigin 
vali hjá sérvöldum verslunum og 
þjónustuaðilum.

Glaðningur og bröns
Öll Óskaskrínin okkar seljast mjög 
vel. Af hefðbundnu Óskaskrín-

unum okkar eru það Glaðningur 
og Bröns fyrir tvo sem seljast alltaf 
mjög vel, ásamt dekurpökkunum 
okkar tveimur, Dekurstund og 
Eðal Dekur. Eins erum við tvö 
Óskaskrín með hótelgistingum, 
Rómantík og Góða Helgi sem eru 
alltaf jafn vinsæl enda alveg frábær 
gjöf,“ segir Hrönn.

Hrönn segir að Óskaskrín sé 
frábær gjöf sem henti öllum. 
„Úrvalið er fjölbreytt og upplifanir 
ólíkar og eigandi Óskaskríns hefur 
mikið um það að segja hvað hann 
vill upplifa. Að gefa Óskaskrín er 
líka frábær leið til að minnka sóun 
og hugsa um umhverfið og gefa 
frekar upplifun sem býr til minn-
ingar í stað hluta sem skilja mun 
minna eftir sig og flestir eiga alveg 
nóg af. Að gefa Óskaskrín tónar 
líka mjög vel við ástandið í dag 
með hvatningunni um að ferðast 
innanlands og styðja við bakið á 
íslenskum fyrirtækjum. Með því 
að gefa Óskaskrín er gefandinn 
að styðja við bakið á veitinga-

stöðum, hótelum, snyrtistofum og 
fyrirtækjum í ferðaþjónustu sem 
mörg hver hafa verið að berjast í 
bökkum vegna ástandsins í þjóð-
félaginu. Með Óskaskríni er verið 
að gefa upplifun, upplifun sem á að 
skilja eftir sig fallegar minningar 
um stund og stað og hlýlegar hugs-
anir til þeirra sem gáfu gjöfina. 

Öll Óskaskrín koma í fallegri 
öskju og inni í henni er gjafakortið 
sjálft ásamt handbók með lista 
yfir alla valmöguleikana sem í 
boði eru. Við bjóðum einnig upp á 
að senda Óskaskrín beint til þess 
sem á að fá gjöfina og getum bæði 
pakkað fallega inn ásamt því að 
senda persónulega kveðju með 
gjöfinni. Starfsmenn Óskaskríns 
veita ráðgjöf um val á hinni full-
komnu gjöf.“ n

Óskaskrín fæst í öllum verslunum 
Pennans Eymundsson og Hag-
kaups. Einnig á oskaskrin.is. Boðið 
er upp á heimsendingu hvert 
sem er á landinu og innan 24 klst. 
heimsendingu á höfuðborgar-
svæðinu. Hægt er að sækja og 
kaupa á skrifstofunni að Suður-
landsbraut 30, 4. hæð. Til að fá 
nánari upplýsingar um fyrirtækja-
pakkana er best að senda tölvu-
póst á info@oskaskrin.is

Spennandi upplifun fyrir starfsfólkið
Hrönn Bjarnadóttir með margvíslegar útgáfur af Óskaskríni sem er tilvalin gjöf hvort sem er á afmæli eða jólum.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

KASKRiN 
VIO MERKJUM 
�FTIR l>iNUM 
OSKUM 

Eins og sjá má 
er hægt að velja 
um marga góða 
kosti með Óska-
skríninu. Hvort 
sem það er út að 
borða, gisting á 
góðu hóteli eða 
dekur.
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Gjafabréf frá FlyOver Iceland 
er jólagjöf sem hittir alltaf 
í mark og er ávísun á gleði, 
undrun og alvöru ævintýri.

„Við hjá FlyOver vitum hversu 
strembið það getur verið að velja 
rétta jólagjöf fyrir fjölbreyttan 
hóp fólks,“ segir Valgeir Bjarna
son, sölustjóri FlyOver Iceland. 
„Tveir miðar í FlyOver Iceland 
eru skemmtun sem hentar öllum 
aldurshópum og við fáum ítrekað 
umsagnir um að sýningin fari fram 
úr væntingum gesta. Það þykir 
okkur alltaf frábært að heyra.“

Nýjar og magnaðar sýningar
FlyOver Iceland er grunnsýning 
sem er alltaf í boði.

„Íslandsmyndin hefur verið 
sýnd í Vancouver og Las Vegas við 
frábærar viðtökur. Hún var meðal 
annars tilnefnd sem ein af bestu 
flugsýningum í heimi af Blooloop, 
fagtímariti í heimi skemmtigarða. 
Myndin okkar er að stóru leyti 
íslensk framleiðsla, enda voru það 
heimamenn sem völdu staðina 
sem flogið er yfir og sömdu tón
listina undir. Við einblínum mikið 
á hálendið í myndinni okkar enda 
er landslagið ótrúlega fjölbreytt og 
ég sé eitthvað nýtt í hvert sinn sem 
ég horfi á hana,“ segir Valgeir.

Nú í vetur tekur FlyOver einnig 
til sýninga The Real Wild West, 
sem er nýjasta sýning FlyOver 
 Attractions.

„Ég mana lesendur til að finna 
sýnishorn úr þeirri sýningu á 
YouTube; hún verður mögnuð. Þar 
er meðal annars flogið yfir ýmis 
svæði í Arizona, Utah og Kali
forníu og landslagið er stórfeng
legt,“ upplýsir Valgeir.

„Gjafabréfin okkar gilda á allar 

sýningar þannig að þeir sem hafa 
þegar komið á Íslandsmyndina geta 
þá nýtt sinn miða á gestasýning
arnar. The Real Wild West sýnum 
við fram á vor og er von á annarri 
gestasýningu næsta haust.“

Gott aðgengi fyrir alla
Hjá FlyOver er mikið lagt upp úr 
góðu aðgengi og í húsakynnum 
fyrirtækisins komast allir í 
gegnum sýninguna.

„FlyOver Iceland er sýndarflug
sýning á heimsmælikvarða og við 
viljum að allir geti notið hennar. 

Fyrir flest okkar er þetta líka besta 
leiðin til að sjá hálendi Íslands í 
návígi, enda þyrfti maður bæði 
súperjeppa og þyrlu til að sjá suma 
staðina í myndinni okkar,“ segir 
Valgeir.

Miðar afhentir í gjafbréfsformi
Valgeir segir sum fyrirtæki byrja 
að hugsa um jólagjafirnar í júlí 
en hjá flestum viðskiptavinum 
FlyOver hefst sú vinna í október.

„Við getum afgreitt pantanir 
hratt og höfum undanfarin jól 
verið að klára törnina á Þorláks
messu. Það er aldrei of seint að 
redda jólagjöfunum hjá FlyOver 
en auðvitað best að vera tíman
lega. Flestir vilja fá gjafabréfin í 
umbúðum enda er skemmtilegra 
að afhenda pakka þannig og 
umbúðirnar okkar eru prentaðar á 
endurunninn pappír.“ n

Fyrirtæki geta haft samband við 
söludeild FlyOver í síma 527 6700 
eða með tölvupósti á netfangið 
sales@flyovericeland.is.

Ný og hreint mögnuð gestasýning væntanleg

Valgeir Bjarnason er sölustjóri FlyOver Iceland. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Já, það er svo sannarlega satt. Gjafa-
bréf frá FlyOver er ótrúleg upplifun.

Það þyrfti bæði súperjeppa og þyrlu til að ferðast eins og fuglinn fljúgandi 
yfir stórbrotið landslagið sem blasir við í sýningum FlyOver.  MYND/AÐSEND

Vinkonurnar Guðrún Tinna 
Thorlacius, Margrét Leifs-
dóttir og Ragnheiður Arn-
grímsdóttir hafa skapað 
skemmtilegar draumagjafir 
sem koma á góðri heimilis-
sátt og gæðasamveru fyrir 
fjölskyldu og vini.

thordisg@frettabladid.is

„Hugmyndin fæddist rétt fyrir 
jólin í fyrra og spannst út frá 
umræðum okkar um hvað væri 
mikilvægast í lífinu. Við vorum 
allar sammála um að það væru 
ekki veraldlegir hlutir heldur 
minningar og samverustundir 
með þeim sem okkur þykir vænt 
um,“ segir Margrét Leifsdóttir, 
arkitekt og heilsumarkþjálfi.

Margrét er ein þriggja vin
kvenna sem fengu hugmynd að 
nýstárlegri tækifærisgjöf sem þær 
nefna Glettu.

„Gletta er sáttmáli um samveru 
í formi plakats; samveru sem er 
uppbyggileg og skemmtileg og 
jafnvel heilsueflandi líka. Glettan 
er ákveðin, tímasett og undir
rituð af gefanda, sem skrifar líka 
á Glettuna fyrir hvaða tíma hún á 
að framkvæmast,“ útskýrir Tinna 
Thorlacius, hómópati og mark
þjálfi. „Þetta er akkúrat gjöfin fyrir 
þá sem eiga allt og líka fyrir þá sem 
vita ekki hvað þeir eiga að gefa.“

Vel úthugsuð gjöf gleður
Til eru tvær tegundir af Glettum. 
Lítil Gletta sem inniheldur eina 
glettilega góða samveru og stór 
Gletta sem inniheldur fjórar mis
munandi Glettur.

„Þar er til dæmis Glettilega 
góður greiði, sem er góðgerða

Gletta sem gefur tækifæri fyrir 
gefanda og þiggjanda að gera 
eitthvað saman í þágu annarra, 
eins og góðverk eða greiða. Þá geta 
systkini til dæmis gefið foreldrum 
sínum matarboðsGlettu. Þá 
mæta þau heim til foreldra sinna 
og halda fyrir þau matarboð, sem 
foreldrar bjóða vinum sínum í. Það 
er gæðasamvera fyrir systkini og 
snilldargjöf fyrir foreldrana,“ segir 
Ragnheiður Arngrímsdóttir, ljós
myndari og lífsráðgjafi.

Þær stöllur segja Glettu ólíka 

öllum öðrum gjöfum því hún 
hvetji til jákvæðra verka og er auk 
þess tvíhliða gjöf sem gleður bæði 
þá sem gefa og þiggja.

„Við gáfum til dæmis ungum 
frændum okkar frisbíGlettu í 
jólagjöf í fyrra. Innifalið var að fara 
saman í frisbígolf og hafa kósí
kvöld á eftir. Þetta er ein af bestu 
gjöfum sem við höfum gefið því 
það er svo nærandi að umgangast 
fólkið sitt, en oft gefur maður sér 
ekki nægan tíma í það,“ segir Mar
grét.

„Gletta kemur þeim sem fá hana 
þægilega á óvart. Maður getur 
annað hvort ákveðið hana fyrir 
fram, eða leyft þiggjandanum að 
velja hvaða Glettu hann óskar sér 
því Glettunni fylgir skemmtilegur 
hugmyndabanki,“ upplýsir Tinna.

Þær Margrét, Ragnheiður og 
Tinna eru sammála um að sælla sé 
að gefa en þiggja.

„Það er alveg klárt, og með 
Glettu veitir maður viðkomandi 
athygli, gefur honum nærandi 
samverustund með þér og skapar 
góðar minningar saman. Glettur 
eru jafn viðeigandi á milli vina 
og fjölskyldu en eru líka frábær 
vinnustaðagjöf, því hvað gæti verið 
betra en að fá glettilega góða upp
lifun með okkar nánustu? Þannig 
gæti vinnustaður gefið gjafabréf 
í skemmtilegri upplifun þar sem 
allir fá að njóta sín og skapa góðar 
minningar,“ segir Ragnheiður.

„Það hlýjar manni að innan að fá 
vel úthugsaða og sniðuga jólagjöf 
frá vinnunni, og enn betra þegar 
gjöfin getur glatt alla fjölskyld
una,“ bætir Tinna við.

Liðsheild í húsverkum
Senn koma jól og fæðst hefur ný 
gjöf hjá þeim lagskonum, eða Leik
mannaskipulag.

„Sem foreldrar hugsum við oft 
hvernig okkur tókst að klúðra 
uppeldinu þar sem börnin eru ekki 
alltaf virkir þátttakendur í hús
verkunum. Þar kemur Leikmanna
skipulagið til sögunnar, svo við 
foreldrarnir séum ekki alltaf með 
ábyrgð á því að leika allar stöður 
sem manna þarf innan heimilisins. 
Ég get jú alveg tekið vörnina og séð 
algjörlega um miðjuna, en svo þarf 
ég líka að sjá um að skora mörkin, 

og það er ekki einu sinni fagnað!“ 
segir Margrét hlæjandi um tilurð 
Leikmannaskipulagins.

„Með leikmannaskipulaginu 
eru stöðurnar, eða verkefnin á 
heimilinu, gerð sýnileg og allir 
leikmenn fá úthlutað fimm verk
efnum sem þeir festa upp á skipu
lagið og ákveða hvenær þeir vilja 
framkvæma þau. Það er tvennt 
sem er lykilatriði í þessu; skipu
lagið er sýnilegt því það hangir á 
áberandi stað á heimilinu, og hver 
og einn velur hvenær hann vill 
sinna sínum hlutverkum. Þannig 
hvetjum við til ábyrgðar,“ útskýrir 
Ragnheiður.

Tinna er sannfærð um að heim
ilisfólk yrði sátt við að fá aukin 
heimilisstörf í jólagjöf.

„Með góðu leikmannaskipulagi 
er hægt að skapa öfluga liðsheild 
þar sem hver liðsmaður sinnir sínu 
hlutverki og þannig skapast tæki
færi fyrir foreldra að sleppa við 
nöldur og tuð. Er hægt að fá betri 
jólagjöf en það?“

Hægt er að nálgast Glettur og 
Leikmannaskipulag í versluninni 
Mix Mix á Langholtsvegi 62, 
Pixlum á Suðurlandsbraut 52 og í 
gegnum Facebooksíðuna Gletta. n

Sáttmáli um samveru

Gletta er sáttmáli um skemmtilega 
og uppbyggilega samveru.

Leikmannaskipulagið góða sem 
kemur í veg fyrir nöldur og tuð.

Með góðu leik-
mannaskipulagi 

skapast tækifæri til að 
sleppa við nöldur og tuð. 
Er hægt að fá betri jóla-
gjöf en það?

Guðrún Tinna Thorlacius

Margrét, Ragnheiður og Tinna, höfundar Glettna.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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ELKO býður upp á fyrir-
tækjaþjónustu sem getur 
séð um að velja og skaffa 
starfsmannagjafir fyrir fyrir-
tæki af öllum stærðum og 
gerðum. Þar býðst frábært 
verð, gríðarlegt úrval og góð 
og persónuleg þjónusta.

„Við þjónustum fyrirtæki um allt 
land með öll raftæki og höfum 
unnið mikið fyrir verktaka, sem 
og bæði minni og stærri fyrirtæki,“ 
segir Stefán Pétur Kristjánsson, 
umsjónarmaður fyrirtækja
þjónustu ELKO. „Við bjóðum upp 
á persónulega og faglega þjónustu, 
frábært verð og gríðarlegt vöru
úrval, en á heimasíðunni okkar 
er ekki tæmandi listi yfir allt sem 
við bjóðum upp á, því við höfum 
aðgang að stærsta heimilis og 
raftækjalager á Norðurlöndunum, 
sem er 108 þúsund fermetrar.“

Með lausnir fyrir öll fyrirtæki
„Þegar fyrirtæki leita til okkar til 
þess að fá aðstoð við starfsmanna
gjafir byrjum við á því að að fá að 
vita hversu margir starfsmenn 
vinna hjá fyrirtækinu og þann 
verðpunkt sem fyrirtækin miða 
við,“ segir Stefán. „Við vinnum svo 
út frá því og getum bent á ýmsar 
gjafir sem henta hverju sinni. 
Við getum líka hjálpað þeim 
óákveðnu að velja gjafir ef þess er 
óskað.

Svo fer þetta bara eftir fyrir
tækjum og hve rausnarleg þau 
vilja vera, ELKO býður upp á vörur 
á öllum verðbilum sem ættu að 
henta f lestum fyrirtækjum,“ segir 
Stefán. „Við tökum svo á móti 
vöruskilum allt til 30. janúar 
2022 og ef fólk er óvíst með hvort 
það vilji eiga vöruna eða ekki, þá 
virkar skilarétturinn þannig að 
það getur prófað vöruna en fengið 
henni skipt ef það er ekki ánægt.

Við getum líka boðið upp á 
innpökkunarþjónustu gegn vægu 
gjaldi ef fólk hefur áhuga á því, 
það þarf bara að hafa samband og 
þá græjum við það,“ segir Stefán.

„Það skiptir miklu máli að 
huga að þessum jólagjöfum og 
panta þær tímanlega, sérstaklega 
fyrir stærri fyrirtæki, því það er 
töluvert um vöruskort í raftækja
heiminum um þessar mundir og 
því getur verið erfitt að útvega 
kannski 300 eintök af sömu vöru 
með litlum eða engum fyrirvara,“ 
útskýrir Stefán.

Úrval af frábærum vörum
„Það eru nokkrar vörur sem okkur 
langar sérstaklega að vekja athygli á 
því við teljum þær sérlega hentugar 
sem fyrirtækjagjafir,“ segir Stefán. 
„Þetta er auðvitað bara brot af 
þeim vörum sem við höfum sérval
ið sem heppilegar fyrirtækjagjafir 
og við hvetjum alla til að kynna sér 
úrvalið nánar á elko.is.

n Lefrik töskurnar fást í mörgum 
stærðum og gerðum, allt 
frá snyrtitöskum til bak-
poka og þær eru á verðbilinu 
2.995-18.995 kr. Þetta eru líka 
umhverfisvænar vörur, því 
töskurnar eru gerðar úr endur-
unnum efnum,“ segir Stefán.

n Chilly’s Series 2 flöskurnar eru 
svo ný og endurbætt útgáfa af 
klassískri hönnun sem hefur 
slegið í gegn. Góð vatnsflaska er 
auðvitað klassísk gjöf og þessar 
halda köldu í 24 tíma og heitu 
í 12 tíma,“ segir Stefán. „Flösk-
urnar eru líka á frábærum verð-
punkti sem allir ráða við.

n Discmania Active Frisbígolf 
startpakkinn inniheldur allt 
sem þú þarft til að byrja á 
þessari skemmtilegu útivist,“ 
segir Stefán. „Frisbígolf er 

ELKO auðveldar valið á starfsmannagjöfum
Stefán Pétur 
Kristjánsson, 
umsjónarmaður 
fyrirtækjaþjón-
ustu ELKO, segir 
að ELKO bjóði 
upp á lausnir í 
fyrirtækjagjöf-
um sem henta 
öllum gerðum 
fyrirtækja.
  MYND/AÐSEND

Lefrik tösk-
urnar fást 
í mörgum 
stærðum og 
gerðum og 
eru gerðar úr 
endurunnum 
efnum.

Chilly’s Series 2 
flöskurnar halda 
köldu í 24 tíma og 
heitu í 12 tíma.

Discmania Ac-
tive Frisbígolf 
startpakkinn 
inniheldur 
allt sem þarf 
til að byrja að 
stunda þessa 
skemmtilegu 
íþrótt.

JBL Flip 5 ferðahátalarnir eru ótrúlega seigir og 
gefa frá sér frábært hljóð.Ninja Foodi 

2-í-1 Power 
Nutri 
blandarinn 
hefur 
öflugan 
mótor 
og hefur 
slegið í 
gegn.

Samsung 
 Galaxy Buds2 
eru þráðlaus 
heyrnartól 
sem hafa góða 
endingu og 
veita hágæða 
hljóm.

þægileg og skemmtileg íþrótt 
sem er stunduð utandyra og 
hentar öllum og þá sérstaklega 
fjölskyldum. Þessi íþrótt er að 
verða sífellt vinsælli og í dag eru 
komnir upp góðir frisbígolfvellir 
víða um land.

n JBL Flip 5 ferðahátalarnir 
eru ótrúlega seigir og gefa frá 
sér frábært hljóð. Þeir henta 
líka mjög vel fyrir þá sem eru 
á ferðinni því þeir eru vatns-
heldir og rafhlaðan endist vel,“ 
segir Stefán. „Þessir hátalarar 
eru fáanlegir í sjö mismunandi 
litum.

n Meater Plus kjöthitamælirinn 
kemur í sérlega smekklegum 
umbúðum, hefur 50 metra 
drægi og tengist beint við snjall-
símaforrit, þannig að notendur 
geta fylgst með kjötinu úr sóf-
anum,“ segir Stefán. „Mælirinn 
lætur svo vita þegar kjötið nær 
réttu hitastigi.

n Ninja Foodi 2-í-1 Power Nutri 
blandarinn hefur öflugan 1.100 
vatta mótor og er tilvalinn fyrir 
smoothie-skálar. Þetta er frá-
bær blandari sem hefur slegið 
í gegn hjá okkur,“ segir Stefán. 
„Honum fylgja líka tvö ferðamál 
sem er hægt að hafa með sér og 
þola uppþvottavél.

n Samsung Galaxy Buds2 eru 
þráðlaus heyrnartól sem veita 
hágæða hljóm,“ segir Stefán. 
„Þau hafa líka skvettuvörn, 
sem þýðir að þau þola svita og 
rigningu og rafhlaðan endist í 
tæplega 30 tíma. Heyrnartólin 
fást líka í fjórum litum.“

Meater Plus kjöt-
hitamælirinn hefur 
50 metra drægi og 
tengist beint við 
snjallsímaforrit.
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Góður starfsandi skiptir 
gríðarlegu miklu máli. Sífellt 
fleiri fyrirtæki eru farin að 
leggja aukna áherslu á gæði 
starfsandans enda mikil-
vægur hluti af fyrirtækja-
menningu að starfsfólki líði 
vel í vinnunni.

sandragudrun@frettabladid.is

Dröfn Guðmundsdóttir, sérfræð-
ingur í mannauðsmálum, segir 
skipta öllu máli að fólki líði vel í 
vinnunni og starfsandinn sé góður.

„Það eru ótal leiðir sem hægt 
er að fara til að bæta andann, en 
í mínum huga er það langhlaup 
að byggja upp sterka fyrirtækja-
menningu og starfsumhverfi sem 
laðar fram það besta í starfsfólki. 
Mikilvægur hluti í sterkri fyrir-
tækjamenningu er að starfsfólki 
líði vel í vinnunni, að það sé í 
verkefnum sem það hefur gaman 
af, hafi tækifæri til að læra og 
þroskast og að það ríki traust og 
virðing í starfsmannahópnum. Svo 
er alltaf gott fyrir starfsandann 
að gera skemmtilega hluti saman 
og að fólk trúi að vinnan þess hafi 
tilgang. Sérstaklega þegar hluti 
starfsmanna vinnur heima, þá er 
enn mikilvægara að hlúa vel að 
félagslega þættinum,“ segir hún.

Dröfn segir hægt að fara fjöl-
breyttar leiðir til að hafa jákvæð 
áhrif á starfsumhverfið.

„Ein af þeim er að eiga í góðum 
samskiptum við starfsfólk og fá 
þau með í lið og að ýta undir frum-

kvæði þeirra. Það koma oft frá-
bærar hugmyndir frá starfsfólkinu. 
Eitt dæmi í vinnunni hjá mér er að 
starfsmaður kom með hugmynd 
um að fá nuddara reglulega í hús 
og tókum við vel í þá hugmynd 
og það gleður sannarlega að hafa 
aðgengi að nuddara af og til á 
vinnutíma,“ segir hún.

Dröfn segir að á hennar vinnu-

stað, en hún er framkvæmdastjóri 
mannauðssviðs hjá Origo, séu 
gerðar púlsmælingar í hverjum 
mánuði þar sem starfsfólk er spurt 
um starfsandann. Niðurstöðurnar 
hafa verið góðar úr mælingunum 
en ef þær lækka er strax gripið inn 
í  og rætt í sameiningu um hvað er 
hægt að gera til að bæta hann.

„Öflugt félagslíf er líka gott til að 

brjóta upp á hversdagsleikann. Það 
getur verið svo margt, til dæmis 
fræðsluerindi með kaffinu um 
málefni sem brenna á starfsfólk-
inu, alls kyns klúbbar í kringum 
áhugamál starfsfólks og fjölbreytt-
ir viðburðir. Á mínum vinnustað 
eru starfsmannaviðburðir aftur 
að fara í gang eftir að slakað var á 
samkomutakmörkunum og því 
mikið um að vera. Fram undan er 
meðal annars hakkaþon sem við 
köllum ofurhetjudaga, þar sem við 
ætlum að gefa starfsfólki tækifæri 
á að þróa nýjar lausnir á 24 tímum. 
Svo eru alls kyns pop up-viðburðir 
fram undan með tónlist, kræsing-
um og leikjum. Starfsmannafélag-
ið skipuleggur fjölbreytta viðburði 
á hverju ári eins og hrekkjavöku og 
árshátíð sem mikill metnaður er 
lagður í,“ segir hún.

Áskorun að finna gjöf
Aðspurð um hvort gjafir til starfs-
fólks um jól skipti máli fyrir starfs-
andann segir Dröfn að jólagjafir 
gleðji að sjálfsögðu.

„Það er gaman að þiggja en það 
er líka gaman að gefa. Það er hægt 
að fara fjölbreyttar leiðir til að 
gleðja. Það getur verið áskorun að 
finna gjöf sem fellur í kramið ef um 
stóra fjölbreytta hópa er að ræða. 
Þess vegna hefur mér þótt mjög 
sniðugt að gefa tvo valkosti. Það 
er auðveldara í útfærslu en maður 
heldur að gefa fólki val og það er 
mín reynsla að það vekur meiri 
lukku. Svo eru komnar leiðir sem 
hjálpa manni við að útfæra slíkt 

val eins og hjá YAY sem eru með 
opin gjafabréf sem hafa slegið í 
gegn,“ segir Dröfn.

„Á mínum vinnustað höfum 
við í gegnum árin prófað ýmis-
legt, bæði vörur frá okkar verslun, 
útivistarfatnað, matarkörfur, 
hótelgistingu og margt fleira. Við 
búum svo vel að vera með frábært 
vöruúrval í verslun okkar og oftast 
gefum við starfsfólki nokkra val-
kosti og þá höfum við alltaf með 
sem valkost að starfsfólk geti keypt 
vörur frá okkur, sem er oftast vin-
sælasti valkosturinn. Síðan gefst 
starfsfólkinu okkar einnig kostur á 
að taka þátt til dæmis í samstarfs-
verkefni með Rauða krossinum – 
og þá erum við að gleðja aðra með 
því að kenna til dæmis á tölvur í 
Afríku.“ ■

Ótal leiðir til að bæta starfsandann
Dröfn Guð-
mundsdóttir 
segir hægt að 
fara fjölbreyttar 
leiðir til að bæta 
starfsanda. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Það er gaman að 
þiggja en það er 

líka gaman að gefa. Það 
er hægt að fara fjöl-
breyttar leiðir til að 
gleðja.

Dröfn Guðmundsdóttir
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Fyrirtækjagjafir Smárabíós 
hafa slegið í gegn síðast-
liðin ár. Í boði er fjölbreytt 
skemmtun fyrir alla aldurs-
hópa. „Við sérsníðum 
gjafabréf í bíó, leiktækjasali, 
leisertag og fleira,“ segir Lilja 
Ósk, rekstrar- og markaðs-
stjóri kvikmyndahúsa Senu.

Bíógjafabréf í kvikmyndahús 
Senu hafa verið vinsæl í fjölda ára 
en gjafabréfin gilda á allar kvik
myndir í Smárabíói, Háskólabíói 
og Borgarbíói. „Við bjóðum upp 
á fjölbreytt bíógjafabréf sem má 
tengja saman við aðra af þreyingu 
Smárabíós. Vinsælt hefur verið 
hjá fyrirtækjum að taka gjafabréf 
fyrir tvo eða jafnvel fjóra, með eða 
án veitinga, ýmist í almenna bíó
sali eða lúxussalinn í Smárabíó. 
Bíógjafabréfin hafa verið mjög 
vinsæl frá stærri fyrirtækjum sem 
langar að gera vel við starfsfólk 
sitt.“

Lúxussalurinn í Smárabíó er 
fremstur í sínum flokki hér á 
landi. „Hann rúmar 66 manns í 
fyrsta f lokks hægindastólum og 
gengur á einum besta myndvarpa 
í boði í dag; Lazer 4K frá Barco. 
Innifalið í lúxussalarmiða er mið
stærð af poppi og gosi eða drykk á 
bíóbarnum.“

Fjölbreytt skemmtun
Smárabíó er stórskemmtilegt 
svæði og mun meira en bara 
venjulegt bíó. „Ásamt fyrsta 
f lokks bíósölum er þar spenn
andi skemmtisvæði með fjöl
breytta og spennandi af þrey
ingu eins og karaoke, lasertag, 
sýndarveruleika, leiktækjasal og 
rafíþróttir. Fyrir tveimur árum 
síðan byrjuðum við að bjóða upp 
á gjafabréf í af þreyingu Smárabíós 
þar sem fólk kaupir sérgjafabréf í 
hverja af þreyingu fyrir sig. Einnig 
höfum við boðið upp á vinsæla 
fjölskyldupakka sem innihalda 
bíóferð með poppi og gosi og svo 
klukkutíma leiktækjakort fyrir 
alla fjölskylduna. Þessir pakkar 
hafa verið mjög vinsælir í fyrir
tækjagjafir.

Frá og með nóvember verður 
svo hægt að kaupa inneignarkort í 
alla afþreyingu Smárabíós. Hand
hafi gjafabréfsins getur þá valið 
um hvernig hann vill verja sínum 
tíma, hvort sem það er í bíóferðir, 
sýndarveruleika, lasertag eða 
annað,“ segir Lilja. „Við erum að 
taka á móti fólki á öllum aldri á 
skemmtisvæði Smárabíós, allt frá 
6 ára upp í 60 ára og jafnvel eldra. 
Á daginn er vinsælt fyrir börn og 
foreldra að mæta saman og hafa 
gaman í leiktækjasalnum, kíkja 
í lasertag eða aðra skemmtun. 
Seinni partinn og á kvöldin er svo 
vinsælt fyrir pör og hópa að koma 
og skemmta sér saman.“

Í Smárabíói eru tveir lasertag
salir. „Þá erum við með tvenns 
konar byssur, annars vegar léttari 
byssur fyrir yngri krakka og 
þyngri fyrir eldri kynslóðina.

Við bjóðum að auki upp á fjöl
breytt úrval af leikjum í sýndar
veruleika. Allt frá flóttaleikjum í 
sýndarveruleika þar sem allt að 
sex geta spilað saman. Til dæmis 
er fólk kannski í FornEgyptalandi 
og þarf að vinna saman að því að 
leysa þrautir og vísbendingar til 
þess að sleppa út úr pýramída. Allt 
að átta manns geta spilað saman 
í skotbardagaleikjum sem eru í 
raun eins og lasertag, nema fólk 
er þá statt í miðri framtíðarborg 
eða jafnvel í neðanjarðarbyrgi. Þá 
erum við með spennandi ævin
týraleiki fyrir yngri kynslóðina.“

Hópefli fyrir ólík fyrirtæki
Fyrirtæki geta nýtt sér bíósali 
og skemmtisvæði Smárabíós 
fyrir ýmiss konar samhristinga 

Fjölbreytt skemmtun í jólapakkann

Lilja Ósk Diðriksdóttir er rekstrar- og markaðsstjóri kvik-
myndahúsa Senu og segir gjafabréf Smárabíós vera frá-
bæra gjöf fyrir starfsmenn fyrirtækja.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sýndarveru-
leiki er ein af 
fjölmörgum 
afþreyingar-
möguleikum 
Smárabíós. 
Lasertag er líka 
sívinsælt. MYND/
AÐSEND

Lasertag er stórskemmtilegt fyrir unga sem aldna. Byss-
urnar eru í tveimur þyngdum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Lúxussalurinn í Smárabíói er eðal dæmi fyrir þá sem vilja 
hafa það náðugt í bíó. Nóg pláss, mjúkir hægindastólar 
og fyrsta flokks hljóð og mynd.  MYND/AÐSEND

Smárabíó býður upp á fjölbreytta skemmtun fyrir alla 
aldurshópa, frá 6 ára upp í 60 ára. MYND/AÐSEND

fyrir starfsfólk sitt. „Núna eftir 
sumarið hrúgast inn bókanir 
fyrir alls konar spennandi sam
hristinga fyrirtækja. Við bjóðum 
upp á sérsniðna pakka í hópefli 
fyrirtækja og höfum tekið við allt 
frá 10 manns upp í 300 manna 
hópa. Þá er til dæmis hægt að 
leigja bíósal og halda þar kynn
ingu fyrir starfsfólk eða sýna því 
nýjar auglýsingar fyrirtækisins. 
Svo er tilvalið að halda yfir á 
skemmtisvæðið í mat, drykk og 
hópefli. Hópeflið okkar kallast 
leikjameistarinn og þar er öllum 
skipt niður í hópa sem svo keppa 
sín á milli. Það eru ýmsir leikir í 
boði eins og þythokkí, körfubolti 
og margt f leira. Svo er sígilt fyrir 
hópinn að enda í karaoke. Við 
bjóðum svo fyrirtækjum einnig 
upp á að leigja allt svæðið undir 
samhristinga, ráðstefnur eða fjöl
skyldu og skemmtidaga.“ n

Smárabíó býður fyrirtækjum 
góðan magnafslátt af gjafabréfum 
og er hægt að nálgast tilboð frá 
okkur með því að senda á  
smarabio@smarabio.is.
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 Við bjóðum upp á 
níu staðlaðar osta-

körfur í ár. Stærri og 
veglegri körfurnar 
innihalda enn fleiri og 
fjölbreyttari bragðgóða 
dýrari osta eins og 
Auði, Gullost og Óðals 
Tind. Kjöt, sælgæti og 
ostanasl er einnig að 
finna í sumum stærri 
körfunum í ár.

Ostar eru sívinsælir á veislu-
borðum yfir hátíðarnar. 
Ostakarfa með íslenskum 
ostum er kærkomin gjöf 
sem gleður og sómir sér vel 
á veisluborðum landsmanna 
á aðventunni og um jól og 
áramót.

Mjólkursamsalan býður sem fyrr 
upp á fjölbreytt úrval ostakarfa 
til fyrirtækja og einstaklinga. Í ár 
verður sú nýjung að boðið er upp 
á sérhönnun viðskiptavina á Osta-
kassann vinsæla, sem gerir gjöfina 
enn persónulegri.

Ostar eiga alltaf við
Litrík og falleg gjafakarfa með 
íslenskum ostum og sérvöldu 
meðlæti hefur fyrir löngu fest sig 
í sessi enda gómsæt og vinsæl gjöf 
með eindæmum. Fólk vill gera vel 
við sig um jólin og hittir gjarnan 
vini og ættingja og þá getur komið 
sér vel að eiga osta á ostabakkann. 
„Allar körfurnar frá MS innihalda 
vinsæla mygluosta úr Dölunum á 
borð við Camembert, Kastala og 
Brie. Til viðbótar eru bragðgóðir 
rjóma- og kryddostar ásamt með-
læti. Eftir því sem körfurnar eru 
stærri fjölgar ostunum,“ segir Íris 
Sigurðardóttir, sem hefur yfirum-
sjón með ostakörfugerðinni hjá 
MS.

Ostar vinsælir til fyrirtækjagjafa
„Við bjóðum upp á níu staðlaðar 
ostakörfur í ár. Stærri og veglegri 
körfurnar innihalda enn fleiri og 
fjölbreyttari bragðgóða dýrari 
osta eins og Auði, Gullost og Óðals 
Tind. Kjöt, sælgæti og ostanasl er 
einnig að finna í sumum stærri 
körfunum í ár, en við leggjum 
sérstaka áherslu á að bjóða upp á 
breitt úrval í magni og verði svo 
allir geti fundið gjöf við hæfi,“ segir 
Íris. Hún bætir því við að vinsældir 
ostakörfugjafabréfa séu sífellt að 
aukast en slík gjafabréf gefa viðtak-
endum tækifæri til að panta körfu 
og sækja þegar þeim hentar, hvort 
sem er fyrir jólin eða á nýju ári.

Sérhönnun á Ostakössum í boði
Íris vekur athygli á þeirri nýjung 
í ár að fyrirtæki sem kaupa að 
lágmarki 30 Ostakassa geta með 
litlum aukakostnaði látið prenta 
sína hönnun á umbúðirnar og 
persónulega kveðju innan á lokin 
í stað jólakorta, sem vinsælt er að 
láta pakka með. Ostakassarnir eru 
afar hentugir til póstflutninga og 
raðast vel í þeim tilfellum sem fólk 
er að kaupa margar gjafir og keyra 

þær út sjálft. Pöntunarfrestur á 
sérhönnuðum Ostakössum er 
15. nóvember en almennt á hefð-
bundnum körfum er tveggja daga 
afgreiðslufrestur hið minnsta.

Nýjung fyrir jólin er umhverfis-
vænni körfur og kassar
Viðskiptavinum býðst að fá osta-
körfur úr pappa í stað bastkarfa, en 
pappakörfurnar og öskjurnar eru 
umhverfisvænni en bastkörfurnar 
auk þess sem þær eru framleiddar 
hér á landi. „Við höfum orðið vör 
við að fólk veit ekki hvað það á 
að gera við bastkörfurnar og því 
höfum við fjölgað pappalausnum, 
sem auðvelt er að endurvinna,“ 
bætir Íris við.

Séróskir og viðbætur
„Það er mjög algengt að fyrirtæki 
vilji bæta vörum eins og víni, bók, 
jólakveðju eða öðru í körfurnar 
og það er bara sjálfsagt að verða 
við því,“ segir Íris. „Það er við-
skiptavinum að kostnaðarlausu, 
það er enginn viðbótarkostnaður 
bætist við þá vinnu sem því fylgir. 
Við viljum veita góða þjónustu og 
þetta er liður í því.

Við bjóðum einnig upp á 
litla ostahnífaöskjur til að gera 
körfurnar enn veglegri. Starfsfólk 
söludeildar MS er boðið og búið 
að aðstoða viðskiptavini við val á 
körfum og innihaldi. Þá má einnig 
benda á að það er í boði að setja 
saman eigin körfur. Við höfum það 
að leiðarljósi að í öllum körfunum, 
óháð stærð þeirra, er hugað sér-
staklega vel að fjölbreyttu úrvali 
osta og meðlætis og að ostarnir 
parist vel á ostabakka,“ segir Íris.

Ostakörfuverslun
Ostakörfuverslun hefur verið 
opnuð á vefnum ms.is þar sem 
nálgast má allar upplýsingar um 
körfurnar og innihald ásamt því 
hvernig best er að haga pöntunar-
ferli. Íris segir að ostakörfuversl-
unin hafi farið í loftið fyrir stuttu 
og að þegar séu pantanir farnar að 
berast. 

„Það er greinilegt að fólk ætlar 
að vera snemma á ferðinni með 
undirbúning jólanna í ár og það er 
alveg óhætt að mæla með góm-
sætum ostakörfum í jólapakkann 
í ár.“ ■

Ostar eru gómsætar jólagjafir
Íris Sigurðardóttir, sem hefur yfirumsjón með ostakörfugerðinni, heldur hér á veglegri ostakörfu með úrvali af 
mygluostum, Óðalsostum, rjóma- og kryddosti ásamt meðlæti.  MYNDIR/AÐSENDAR

Nýjung frá MS í ár er að bjóða upp á sérhönnun á ostakössum, hvort sem er 
framan á kassann eða jólakveðja innan á lokið.

Kíktu á ms.is og skoðaðu úrvalið 
- einfalt og fljótlegt. 

S É RVA LD IR  Í S LE N S KIR  
OS TA R  O G  MEÐ L Æ TI

Veldu milli níu mismunandi ostakarfa 
og bættu við annarri matvöru, víni eða g jafavöru.

Frábær g jöf til viðskiptavina 
eða starfsmanna.
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Gjafahugmyndir 
Við höfum tekið saman nokkrar frábærar gjafahugmyndir til að auðvelda þínu fyrirtæki leitina.  
Auk magnafsláttar gilda afsláttarkjör viðskiptavina Origo einnig við kaupin.

Bose SoundLink 
Revolve II 
Glæsilega hannaður 
Bluetooth hátalari með 
360° hljómi.

Verð: 32.900 kr.

Sony Extra Bass
Ótrúlega nettur vatns- 
og rykheldur þráðlaus 
hátalari.

Verð: 16.990 kr.

Lenovo Tab  
M10 Plus 4G
10,3“ spjaldtölva með 
4GB minni og 64GB 
gagnaplássi.

Verð: 49.900 kr.

Bose NC700
Þráðlaus noise 
cancelling heyrnartól 
með raddstýringu.

Verð: 64.900 kr.

Bose Quiet  
Comfort Earbuds
Magnaðir þráðlausir 
noise cancelling 
heyrnartappar.

Verð: 46.900 kr.

Sony 1000XM4
Margverðlaunuð 
þráðlaus noise 
cancelling heyrnartól.

Verð: 59.990 kr.

Mikilvægt er að huga snemma að pöntunum vegna seinkana á vöruflutningum til Íslands. 

Hafðu samband við okkur í sala@origo.is eða í síma 
516 1200 og við hjálpum þér að finna réttu jólagjafirnar.

Borgartúni 37, Reykjavík  ●  Hvannavöllum 14, Akureyri

Magnaðar 
jólagjafir 
fyrir starfsfólkið



Jólin eru tími kærleiks, 
gleði og gjafa. Flest fyrir-
tæki halda starfsfólki sínu 
gleðskap í aðdraganda jóla, 
hvort sem það er hátíðlegur 
bröns eða jólahlaðborð með 
tilheyrandi skemmtun. Þá 
er ógleymd jólagjöfin frá 
vinnunni, en þar getur verið 
þrautin þyngri að velja gjöf 
sem hittir í mark.

thordisg@frettabladid.is

Tímaritið Forbes segir frá könnun 
sem fyrirtækið Instantprint gerði 
árið 2018. Í henni voru 1.500 ein-
staklingar sem unnu á skrifstofu 
spurðir hvað þeir vildu helst fá í 
jólapakkann frá vinnunni.

Niðurstöður sýndu að 94 pró-
sent starfsfólksins vildu gjöf sem 
sýndi að það væri fyrirtækinu 
mikils virði. Þar af vildu 29 pró-
sent gott og gagnlegt gjafabréf, 
en 29,8 prósent vildu fá að hætta 
fyrr í vinnunni. Önnur 20 prósent 
óskuðu sér ókeypis aðgangs að 
barnum í jólapartíi vinnunnar og 
tíu prósent sögðust verða ánægð-
ust með áþreifanlega gjöf, á meðan 
sjö prósent vildu að fjármunir í 
þeirra nafni yrðu gefnir til góð-
gerðarmála.

Könnunin leiddi ýmislegt fleira í 
ljós. Fólk innan ólíkra deilda fyrir-
tækja dreymdi um mismunandi 
gjafir. Þriðjungur þeirra sem unnu 
við upplýsingatækni þráðu að 
komast fyrr úr vinnunni en aðrir 
starfshópar. Forystulið, eða stjórn-

endur, vildi frekar en aðrir sjá fé í 
sínu nafni gefið til góðgerðarmála, 
eða tíu prósent á móti sjö í heild-
arúrtakinu. Sumir voru spenntir 
fyrir persónulegum gjöfum, á 
meðan aðrir vildu að fyrirtækið 
gæfi öllu starfsfólkinu það sama.

Efst á óskalistanum reyndist 
vera áfengi (38%), súkkulaði (28%), 
kaffibollar (26%), ritföng (4%) og 
snyrtivörur (4%).

Verstu gjafirnar voru svo álitnar 
vera sokkar (52%), að gleymast 
og fá enga gjöf (26%), sápur (15%), 
ódýr vínflaska (5%) og þrjú prósent 
sögðust beinlínis hata að fá sturtu-
sápu í jólagjöf frá vinnunni.

Þegar niðurstöður könnunar-
innar lágu fyrir, sagði James 
Kinsella, framkvæmdastjóri 
Instantprint: „Eitthvað jafn einfalt 
og að mega hætta fyrr í vinnunni, 
fá ókeypis vín í jólaveislunni eða 
gjafabréf sem nýtist starfsfólkinu 
vel, gefur því tilfinningu um að 
vinnuveitandinn kunni að meta 
það. Það eitt og sér getur svo hresst 
verulega upp á móralinn, aukið 
tryggð starfsfólks við vinnuveit-
andann og afköst í vinnunni.“

Besta gjöfin lifir fram yfir jól
John Ruhlin, höfundur bókarinnar 
Giftology, er af sumum talinn 

fremstur meðal jafningja þegar 
kemur að fyrirtækjagjöfum. Hann 
hefur sterkar skoðanir á algengum 
jólagjöfum sem gætu talist skap-
legur kostur frá fyrirtækjum:

■   Hann segir matargjafir vera 
sóun á tíma og peningum. Fólk 
borði þær og gleymi jafn-
óðum, eða gefi þær áfram. Fáir 
geti sagt hvað þeir gerðu við 
ávaxtakökuna sem þeir fengu í 
jólagjöf í fyrra.

■   Áfengi sé næstum jafn slæm 
jólagjöf og allt matarkyns. 
Þess er neytt og gleymist svo 
jafnharðan. Undantekningin 

gæti þó verið flaska af fágætri 
víntegund til vínáhugafólks.

■   Gjafabréf er vissulega auð-
veldur kostur þegar kemur að 
jólagjöf en það getur falið í sér 
skilaboð til þiggjenda um að 
fyrirtækið hafi ekki undirbúið 
sig vel eða nennt að velja betri 
eða þýðingarmeiri jólagjöf til 
starfsmanna.

Um niðurstöður könnunar 
Instantprint sagði Ruhlin:

„Ástæða þess að starfsfólk 
nefnir gjafakort eða opinn bar 
í jólapartíinu, er að það setur 
markið lágt eftir slæmar jólagjafir 
fyrri ára, enda erfitt að klúðra 
gjafakorti.“

Besta jólagjöfin að mati Ruhlin 
er sú sem hægt er að deila með 
fjölskyldunni eða maka. Gjöf sem 
lifir áfram þótt jólin séu búin; sem 
er ekki æt en sannarlega vel þegin. 
Sem dæmi hefur Ruhlin gefið 
ígrafna og vandaða eldhúshnífa, en 
þá má ekki grafa lógó vinnuveit-
andans í stálið heldur persónuleg 
skilaboð, til dæmis: „Handunnið 
af natni og alúð fyrir Guðmund og 
Guðrúnu.“ Það er gjöf sem sýnir að 
í hana var lögð hugsun.

„Ef fyrirtæki vill virkilega sýna 
starfsfólki sínu velþóknun þá 
er gott að hafa í huga gjafir sem 
gefnar eru á öðrum tímum árs. Að 
gefa starfsmanni jólagjöf er eins 
og að gefa ástinni sinni gjöf á Val-
entínusardag. Hennar er vænst og 
hún ber þess merki að vera gefin í 
þakkarskuld,“ segir Ruhlin. ■

Gjöf sem er gefin í þakkarskuld
Því fylgir alltaf 
mikil tilhlökkun 
og spenningur 
að fá jólagjöfina 
frá vinnunni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

HÁTÍÐARKÖRFUR
GRILLMARKAÐARINS

Tilvalið til jólagjafa eða bara til að njóta sjálfur 
Sérhönnum körfur fyrir hvert fyrirtæki eða einstakling

PAKKI 1 - 19.900 KR.
• Gjafabréf á Grillmarkaðnum 

10.000 kr. 
• Tindur frá Ostakjallaranum
• Blandaðar sultur
• Parmesan rósmarín kex
• Léttreykt bleikja frá 

Haukamýri
• Sinnepssósa

PAKKI 2 - 25.990 KR.
• Gjafabréf á Grillmarkaðnum 

15.000 kr. 
• Tindur frá Ostakjallaranum
• Blandaðar sultur
• Parmesan rósmarín kex
• Léttreykt bleikja frá 

Haukamýri
• Sinnepssósa

PAKKI 3 - 34.900 KR.
• Gjafabréf á Grillmarkaðnum 

20.000 kr. 
• Tindur frá Ostakjallaranum
• Truffluostur frá 

Ostakjallaranum
• Blandaðar sultur
• Parmesan rósmarín kex
• Léttreykt bleikja frá 

Haukamýri
• Sinnepssósa

• Miðey carpaccio
• Gæsa- og kjúklingalifrarmús
• Kryddpylsa Grillmarkaðsins
• Zenato Olivo olía
• Zenato Balsamico
• Lavasalt
• Dumle súkkulaði tart
• Zenato Alanera rauðvín

• Miðey carpaccio
• Gæsa- og kjúklingalifrarmús
• Kryddpylsa Grillmarkaðsins
• Zenato Olivo olía
• Zenato Balsamico
• Lavasalt
• Dumle súkkulaði tart
• Zenato Alanera rauðvín
• Zenato Pinot Grigio hvítvín

• Miðey carpaccio
• Gæsa- og kjúklingalifrarmús
• Sveitapaté Grillmarkaðsins
• Kryddpylsa Grillmarkaðsins
• Zenato Olivo olía
• Zenato Balsamico
• Lavasalt
• Dumle súkkulaði tart
• Zenato Alanera rauðvín
• Zenato Ripassa rauðvín

LÉTTVÍN 
FYLGIR 

FRÍTT MEÐ
GJAFABRÉF Á ALLT 
AÐ 30% AFSLÆTTI 

MEÐ PÖKKUM
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Gjöf fyrir heimilið
Rafrænt gjafakort í Húsasmiðjunni 

og Blómavali er gjöf sem nýtist
Fæst í öllum verslunum okkar



  
 

Þar sem fólk upplifir of 
mikið álag, of litla 
stjórn og skort á skiln-
ingi og stuðningi, má 
búast við aukinni 
streitu og aukinni 
vanlíðan, jafnvel þótt 
gaman sé á glæsilegu 
jólahlaðborði, keilu-
kvöldi, eða jólagjöfin sé 
flott gjafakort í streitu-
losandi slökunarnudd. 

Steinunn Inga Stefánsdóttir

Elín 
Albertsdóttir

elin 
@frettabladid.is

Steinunn Inga Stefánsdóttir 
hjá Starfsleikni starfar mikið 
með starfsfólki og stjórn-
endum. Hún segir vellíðan í 
tengslum við vinnuna alltaf 
hafa skipt máli og þannig 
verði það áfram. Heilbrigt 
vinnuumhverfi þar sem fólk 
upplifir skilning, sanngirni 
og áhrif, sé lykilatriði.

Steinunn var spurð hvort það 
skipti máli að umbuna starfsfólki 
með einhverjum hætti. Hún svarar 
því að mjög mikilvægt sé að leið-
togar og stjórnendur fyrirtækja 
þekki starfsfólkið sitt, viti hvað 
hver og einn upplifir sem umbun 
og finnst hvetjandi og sanngjarnt. 

„Ekki rjúka til, jafnvel með 
miklum tilkostnaði, og gera eitt-
hvað sem á að vera óvænt eða 
skemmtilegt, sem fólk kann síðan 
ekki að meta. Það skapar bera 
svekkelsi fyrir alla. Flestir vilja 
finna að álit þeirra skipti máli og 
að vinna þeirra og framlag sé virt 
í stóru myndinni. Að finna tilgang 
með verkefnunum og fyrirhöfn-
inni felst í að rætt sé „hvers vegna 
erum við að þessu?“ og finna 
áhrifin „hvaða máli skipti það að 
ég mætti, eða gerði þetta í dag?“. 
Eins skiptir sérlega miklu máli að 
upplifa að vellíðan og heilsa sé 
metin að verðleikum og að ekkert 
verk eða vandamál sé þess virði að 
fórna heilsunni fyrir,“ segir hún.

Gleðistundir eftir Covid
Steinunn segir að það sé enginn 

Stjórnendur þurfa að hlusta

vafi að nauðsynlegt sé að gera eitt-
hvað fyrir starfsfólkið núna eftir 
heimsfaraldur. „Eins og ávallt þá 
þarf að taka tillit til þess að ekki 
hafa allir sama smekk og því þarf 
að hlusta á fólkið. Suma þyrstir í 
fjöruga hittinga, sameiginlegt stuð 
og gleði, aðra í ljúfari og rólegri 
tækifæri til að gleðjast og eiga 
stund saman. Það skiptir máli fyrir 
flesta að eiga góðar stundir með 
góðum vinnufélögum,“ útskýrir 
Steinunn og bætir við: „Útsjónar-
semi skiptir máli í bylgjunum og 
mun gera það áfram, einnig háð 
starfsemi, staðsetningu og sam-
setningu hópa,“ segir hún.

Þegar Steinunn er spurð hvort 
streita sé algengari á vinnustöðum 
þar sem lítið er gert fyrir starfs-
menn, svarar hún: „Það fer eftir því 
hvað við meinum með „lítið gert 
fyrir“. Streita er gjarnan afleiðing 
þess að starfsmenn séu undir of 
miklu álagi í of langan tíma, með 
of litla stjórn á aðstæðum og skorti 
á stuðningi. Þannig að svar mitt 
litast af því að fólki líður best þegar 
það hefur hæfilega mikið að gera, 
upplifir að það hafi áhrif og finnur 
skilning og stuðning í sínum 
aðstæðum. Þar sem fólk upplifir of 
mikið álag, of litla stjórn og skort 
á skilningi og stuðningi, má búast 
við aukinni streitu og aukinni 
vanlíðan, jafnvel þótt gaman sé 
á glæsilegu jólahlaðborði, keilu-
kvöldi, eða jólagjöfin sé flott 
gjafakort í streitulosandi slökunar-
nudd,“ segir hún.

Góðar fyrirmyndir
„Vinnuveitendur þurfa að taka 
streitu og kulnunareinkenni alvar-
lega. Þess vegna þarf leiðtoga sem 
eru góðar fyrirmyndir og sýna 
heilsusamlegar áherslur í verki 
með lausnamiðuðum samtölum 
og ákvörðunum. Það þarf að skapa 
menningu þar sem er talað um vel-
líðan, vanlíðan, streitu og þreytu 
sem verkefni til að hlúa að, en ekki 
veikleika þeirra sem þjást.“

Steinunn segir að hjá sér eins 

og mörgum öðrum hafi starfsemi 
færst mikið í fjarfundi í kjölfar 
Covid. „Það opnuðust líka aukin 
tækifæri fyrir landsbyggðina 
að leita til mín í handleiðslu og 
stuðning. Í handleiðslunni og 
einkatímunum finnst mér vanda-
mál sem tengjast streitu og kulnun 
vera orðin viðurkenndari enda er 
umræðan í þá veru. Það hefur til 
dæmis aukist að stjórnendur hitti 
mig til að fá handleiðslu og sækja 
sér verkfæri til að koma í veg fyrir 
óþarfa streitu eða kulnun sinna 
starfsmanna, en ekki bara að sá 
streitti hitti mig til að leita úrbóta.

Ég finn að viðurkenning á mikil-
vægi þess að finna heilsusamlegar 
lausnir er til staðar.“

Hlutverkatogsteita
Þegar Steinunn er spurð nánar um 
vandamál tengd streitu og kulnun, 
svarar hún: „Það vantar ótrúlega 

oft skýrleika, samtöl og samþykki 
varðandi hlutverk í störfum. Hlut-
verkatogstreitan, eins og orðið 
hljómar og segir, er ótrúlega oft 
streituvaldur og oft hefði mátt 
koma í veg fyrir mikla vanlíðan og 
togstreitu með því að gefa sér tíma 
í samtal til að leysa úr togstreitu. 
Með samtali eykst skilningur og 
tilfinning um stjórn og virðingu. 
Þannig verð ég stundum tengi-
liður með því að benda á einfaldar 
en samt mjög áhrifaríkar lausnir 
sem tengjast „álagsstjórnun“ í 
vinnuumhverfinu, á sama tíma og 
ég leiðbeini fólki í sinni „streitu-
stjórnun“ og sínu innra jafnvægi.“

Heilsa og vellíðan í forgangi
Steinunn segir að almennt séu 
vinnuveitendur skynsamir og 
geri sér grein fyrir að heilbrigt 
vinnuumhverfi þar sem heilsa og 
vellíðan er sett í forgang skili betri 
árangri. „Ég verð samt að viður-
kenna að ég heyri færri stjórn-
endur en áður hreykja sér af því 
að vera fyrirmyndir sem mæti 
í vinnu þrátt fyrir kvef. Það eru 
færri óheilsusamlegar hetjusögur 
í gangi og umræðan um andlega 
líðan og heilsu fordómalausari. 
Viðhorf og venjur breytast með 
bylgjum, til dæmis er Covid talið 
hafa fengið marga til að líta meira 
inn á við og að því sem raun-
verulega skiptir máli, svo sem 
heilsunni, lífsstílnum og sínum 
nánustu,“ segir hún.

„Viðhorf og venjur eru líka undir 
áhrifum kynslóða, en yngsta 
fólkið er talið líklegra til að velja 
starfsvettvang og vinnusamfélag 
sem styður við og betrumbætir 
þann lífsstíl og lífsgæði sem fólk 
kýs sér, en ekki öfugt. Kannski 
verður það kynslóðin sem fer síður 
í þrot. Enda á fólk ekki að sætta sig 
við vinnuskipulag sem tekur toll 
af heilsu þess og lífsgæðum. Það er 
aldrei þess virði að fórna heilsunni 
eða lífsgæðunum á kostnað vinn-
unnar, sama hversu tilgangsrík og 
mikilvæg vinnan er.“ n

GJAFAKORT BESTSELLER 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

Gjafakortið er fáanlegt í öllum verslunum
BESTSELLER í Kringlunni og Smáralind. 

Kortið kemur í fallegum umbúðum 
og er sannarlega gjöf sem gleður.

Steinunn 
segir að flestir 
starfsmenn vilji 
að álit þeirra 
skipti máli og 
að vinna þeirra 
og framlag sé 
virt. Eins skiptir 
sérlega miklu 
máli að upplifa 
að vellíðan og 
heilsa sé metin 
að verðleikum. 
Eftir Covid sé 
sérstaklega 
mikilvægt að 
gera eitthvað 
saman.  FRÉTTA-
BLAÐIÐ/EYÞÓR
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GJAFAKÖRFUR
LÚXUSKARFA  ·  SÆLKERAKARFA  ·  KLASSÍSK GJAFAKARFA

JÓLAGJAFAKARFA  ·  HAPPY HOUR KARFA

TILVALIN JÓLA OG TÆKIFÆRISGJÖF FYRIR FYRIRTÆKI OG EINSTAKLINGA.
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Fólk hefur oft 
dreymt um að 

eignast stærri verk eftir 
ákveðna listamenn en 
það hefur ekki endilega 
passað inn í heimilis-
bókhaldið á hverjum 
tíma. Gjafabréf brúar 
bilið og getur gert fólki 
kleift að láta drauminn 
rætast.
Jóhann Ágúst Hansen

Hugmyndin er að 
fylla upp í eyðuna 

sem myndaðist þegar 
fyrirtæki hættu að geta 
dreift varningi á alls 
kyns viðburðum, að 
minnka sóunina sem 
fylgir fyrirtækjagjöfum 
sem lítill áhugi er fyrir 
og að hjálpa fyrirtækj-
unum að gefa betri og 
persónulegri gjafir. 

Ný gerð af þjónustufyrir-
tækjum hefur sprottið upp í 
kjölfar heimsfaraldursins og 
verið í miklum vexti. Þetta 
eru gjafaþjónustufyrirtæki 
sem sérhæfa sig í að sjá um 
gjafir fyrir fyrirtæki.

oddurfreyr@frettabladid.is

Sífellt f leiri sprotafyrirtæki eru 
að spretta upp sem bjóða fyrir-
tækjum upp á að sjá algjörlega um 
fyrirtækjagjafir fyrir þau. Hug-
myndin er að fylla upp í eyðuna 
sem myndaðist þegar fyrirtæki 
hættu að geta dreift varningi á 
alls kyns viðburðum, að minnka 
sóunina sem fylgir fyrirtækja-
gjöfum sem lítill áhugi er fyrir og 
að hjálpa fyrirtækjunum að gefa 
betri og persónulegri gjafir. Fjallað 
var um vöxt þessa geira nýlega 
í viðskiptablaðinu Wall Street 
Journal og víðar.

Sjálfbærni breytir nálguninni
Merktir stuttermabolir, skrif-
blokkir og margnota pokar eru 
hefðbundnar fyrirtækjagjafir sem 
hafa lengi fylgt alls kyns ráð-
stefnum vestanhafs og samkvæmt 
auglýsingafyrirtækinu Advertising 
Specialty Institute eyddu norður-
amerísk fyrirtæki tæplega 26 
milljörðum dollara í kynningar-
varning árið 2019, áður en heims-
faraldurinn breytti öllu.

Á sama tíma hefur áherslan á 
sjálfbæra viðskiptahætti aukist, 
sem hefur orðið til þess að fyrir-
tæki vilja ekki lengur kaupa ein-
hverja eina gjöf handa öllum í 

miklu magni, því fólk hendir eða 
gleymir oft slíkum gjöfum, sem því 
hvorki vantar né langar í.

Ný gerð af þjónustu verður til
Því hafa sum fyrirtæki leitað til 
gjafaþjónustufyrirtækja, sem sér-
hæfa sig í að sjá um fyrirtækjagjafir 
og geta dreift gjöfum og ráðið við 
flækjustigið í stórtækum gjafaaf-
hendingum. Leiðandi gjafaþjón-
ustufyrirtæki hafa vaxið gríðar-
lega hratt að undanförnu og safnað 
mjög miklu fjármagni.

Sum þessara fyrirtækja nota 
gervigreind til að velja gjafir handa 
fólki. Þau leyfa líka oft fyrirtækj-
unum sem leita til þeirra að velja 
úr lista af gjöfum og senda svo 
gjafirnar fyrir þau til viðskiptavina 

eða starfsfólks. Stundum fá við-
takendurnir líka að skipta gjöfinni 
út fyrir aðra áður en hún er send 
í pósti, ef ske kynni að gjafavalið 
hefði ekki heppnast sem best. Í 
sumum tilfellum fá viðtakendur 
líka að velja um að gefa verðgildi 
gjafarinnar til góðgerðarmála.

Sum gjafaþjónustufyrirtæki eru 
líka með þannig kerfi að fyrir-
tæki geta gefið fólki með ólíkan 
starfsaldur eða stöðu ólíkar gjafir 
og þá lesa gjafaþjónustufyrirtækin 
einfaldlega upplýsingar úr starfs-
mannaskrá og nota þær til að sníða 
gjafir eftir þörfum. Þessar sömu 
upplýsingar er líka hægt að nota 
til að setja upp gjafakerfi tengt 
afmælum eða öðrum áföngum.

Gjafaþjónustufyrirtæki eru svo 

oft með samstarf við stórar heild-
verslanir til að geta bæði tryggt 
góð verð og mikið úrval, þannig 
að öll fyrirtæki geti gefið gjafir við 
hæfi.

Gjafaþjónustufyrirtæki græddu 
vel á takmörkunum vegna heims-
faraldursins og mörg fyrirtæki, 
þar á meðal sum af þeim stærstu í 
heiminum eins og Microsoft, fengu 
aðra til að sjá um þann hausverk að 
safna saman gjöfum og senda þær í 
pósti heim til fólks.

Sumum finnst það kannski virka 
ópersónulegt að fá aðra til að sjá 
um gjafir á þennan hátt en það er 
oft erfitt að velja gjöf fyrir þá sem 
maður þekkir, hvað þá ókunn-
uga, og því er kannski betra að fá 
sérfræðinga í verkið. Þessar gjafir 

snúast líka fyrst og fremst um 
hugulsemi og að rækta sambönd, 
en ekki endilega að hitta í mark 
með hinni fullkomnu gjöf.

Mikill vöxtur í geiranum
Hingað til hafa gjafaþjónustufyrir-
tæki að mestu verið að senda gjafir 
heim til viðtakenda, en þau vilja 
líka bjóða upp á þjónustu sína á 
viðburðum þar sem fólk kemur 
saman.

Fyrirtækið Alyce, sem óx um 
300% milli áranna 2019 og 2020, 
hefur til dæmis hannað kort fyrir 
viðskiptavini sína með leiðbein-
ingum um hvernig viðtakendur 
geta valið sér gjöf á netinu og 
fengið hana senda til sín. Snappy 
er annað fyrirtæki sem hefur 
náð mikilli velgengi á þessu sviði 
undanfarið, en tekjur fyrirtækisins 
áttfölduðust árið 2020. Það gefur 
út skafmiða sem er hægt að skafa 
til að sjá hvaða gjöf maður fær og 
ef fólk vill er líka hægt að skipta 
henni fyrir aðra á vef fyrirtækisins 
og svo fá hana senda til sín.

Svona þjónusta er ódýrari fyrir 
fyrirtæki en gömlu venjurnar, segir 
yfirmaður hjá Snappy, vegna þess 
að þau þurfa ekki að borga fyrir 
gjafir sem eru ekki nýttar.

Gjafaþjónustufyrirtæki fá líka 
mikið af fyrirspurnum frá fólki 
sem vill fá þau til að sinna per-
sónulegum gjöfum til vina og 
fjölskyldu og fyrir vikið eru sum 
þeirra farin að íhuga að færa út 
kvíarnar. Svona gjafaþjónustur 
gætu því endað með því að hasla 
sér völl víðar en bara í fyrirtækja-
gjöfum. ■

Gjafaþjónustufyrirtæki spretta upp

Ný tegund þjónustufyrirtækja er farin að sjá um fyrirtækjagjafir fyrir önnur 
fyrirtæki. Sum þeirra hafa vaxið hratt að undanförnu. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Í Gallerí Fold við Rauðarár-
stíg er að finna mikið úrval 
myndverka eftir þekkta 
íslenska listamenn sem 
eru vinsæl til gjafa. Lista-
verk standast oftar en ekki 
tímans tönn og verða jafnvel 
enn verðmeiri þegar fram 
líða stundir.

„Mikil gróska er í myndlistinni 
þessa dagana og gaman að sjá hve 
margt nýtt og ungt listafólk er að 
hasla sér völl í senunni. Það er ekki 
síður gaman að sjá hve fólk vinnur 
að listsköpun sinni í fjölbreytta 
miðla. Nú á tímum má allt og lista-
fólkið sem selur hjá í galleríinu 
vinnur jafnt í teikningu, málun, 
stafrænni tækni, ljósmyndum, ker-
amík, textíl og fleiru. Í Gallerí Fold 
ættu því sannarlega allir að finna 
eitthvað við sitt hæfi,“ segir Maddý 
Hauth, sýningarstjóri gallerísins.

„Hér fyrir nokkrum árum voru 
ýmiss konar smáverk vinsæl gjafa-
vara en þróunin hefur verið sú að 
fólk vill frekar færri og stærri verk 
og þá verða alls konar prentverk 
oft fyrir valinu. Við eigum til að 
mynda alltaf prent í takmörkuðu 
upplagi eftir Kristjönu Williams, 
Harald Bilson og fleiri listamenn 
sem eru mjög vinsæl, jafnt í gjafir 
sem og í beinni sölu inn á heimili 
fólks. Öllum verkum sem keypt 
eru í beinni sölu er svo velkomið 
að skipta og því hafa þiggjendur úr 
miklu að velja ef verkin falla ekki 
að smekk þeirra,“ segir Jóhann 
Ágúst Hansen, framkvæmdastjóri 
Gallerís Foldar.

Gjafabréf láta drauma rætast
Í Gallerí Fold er einnig hægt að fá 
gjafabréf að hvaða upphæð sem er.

„Það er ekki síðri kostur,“ segir 
Jóhann. „Gjafabréf Gallerís Foldar 
renna aldrei út og þau má nota 
jafnt í ný verk, á uppboðum þar 

sem eldri perlur koma aftur á 
markaðinn eða í innrömmun. Þá 
nota margir gjafabréf til að kaupa 
stærri og dýrari verk en annars 
hefði verið möguleiki.“

Jóhann Ágúst bendir á að oft 
hafi fólk lengi dreymt um að 
eignast stærri verk eftir ákveðna 
listamenn, til dæmis olíu- eða 
vatnslitaverk.

„Það hefur svo ekki endilega 
passað inn í heimilisbókhaldið á 
hverjum tíma, en gjafabréf getur 
brúað bilið og gert fólki kleift að 
láta drauminn rætast,“ segir Jóhann 
og tekur fram að það sé afskaplega 
gaman að hjálpa fólki að finna rétta 

verkið enda sé list svo persónuleg 
upplifun á margan hátt.

Þá býður galleríið fólki einnig 
að kaupa verk með kaupleigu-
fyrirkomulagi sem er algjörlega 
vaxtalaust.

Gjafir oft nýttar í stærri verk
Jóhann greinir frá því að sum 
fyrirtæki hafi fyrir sið að gefa 
öllum starfsmönnum verk eftir 
sama listamanninn við ákveðin 
tækifæri, svo sem stórafmæli eða 
hjónavígslu.

„Þá verður oft þekktur og vinsæll 
listamaður fyrir valinu sem flestir 
eru ánægðir með. Sumir starfs-
mennirnir hafa þó nýtt gjöfina 
sem innborgun á stærri verk sem 
þeir hefðu kannski annars ekki 
haft ráð á. Við leggjum mikið upp 
úr þessum sveigjanleika og tökum 
vel á móti öllum.“ ■

Gallerí Fold er á Rauðarárstíg 12-
14. Sími 551 0400.  
Netfang fold@myndlist.is. 
Skoðið úrval listaverka hjá Gallerí 
Fold á gallerifold.is

List við allra hæfi

Jóhann Ágúst Hansen, framkvæmdastjóri Gallerís Foldar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Maddý Hauth, sýningarstjóri Gallerís Foldar, segir alla geta fundið list við sitt hæfi í galleríinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Gulrótarkaka er alltaf vinsæl með 
kaffinu. Það má setja rúsínur í hana 
ef óskað er en er ekki nauðsynlegt.

elin@frettabladid.is 

Þessi góða kaka er bökuð í ofn-
skúffu og hentar því vel til að hafa 
með sér í vinnuna og gleðja starfs-
félagana í kaffitímanum. 

Sítrónu- og gulrótarkaka 

4 egg
4 dl sykur
2 dl repjuolía (canola)
200 g gulrætur, rifnar smátt

1 sítróna, börkur og safi
1 msk. lyftiduft
2 tsk. vanillusykur
2 tsk. kanill
4 dl hveiti

Glassúr

200 g hreinn rjómaostur
100 g mjúkt smjör
4 dl flórsykur
½ sítróna, börkur og safi

Stillið ofninn á 180°C. Þeytið egg 

og sykur þar til blandan verður létt 
og ljós. Bætið þá við olíu, gulrótum, 
rifnum sítrónubörk og safa. Því 
næst er sett lyftiduft, vanillusykur, 
kanill og hveiti og allt hrært saman.

Setjið blönduna í ofnskúffu sem 
er ca. 24x32 cm sem er klædd með 
bökunarpappír. Bakið mitt í ofn-
inum 40-45 mínútur og látið síðan 
kólna í forminu. Hrærið saman 
allt sem á að fara í glassúrinn þar 
til blandan er kekkjalaus og fín. 
Smyrjið á kökurnar. Dragið rákir í 
kremið með gaffli. n

Sítrónu- og gulrótarkaka fyrir vinnufélagana

Það tekur tíma að baka og skreyta 
jólasmákökur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

thordisg@frettabladid.is 

Á sumum vinnustöðum er hefð 
fyrir því að gefa starfsfólki auka 
frídag á aðventunni, svokallaðan 
bakstursdag. Það er vel þegin 
gjöf sem launþegar nota til að 
eiga stresslausa stund heima við 
í aðdraganda jóla, með börnum 
sínum, fjölskyldunni, eða sjálfu 
sér, til að vinna að tímafrekum 
þáttum jólaundirbúningsins, eins 
og flóknum bakstri tertubotna 
og smákaka, lagterta, vínarterta, 
vínleginna ávaxtaterta og til 
dæmis konfektgerðar, eða hvað 
eina gómsætt sem hægt er að verja 
ljúfum bakstursdegi í til að setja á 
veisluborð jólanna.

Þeir sem gætu svo grætt á 
bakstursdegi vinnufélaganna eru 
þeir sem fá að smakka smáköku-
sort eftir annasaman bakstursdag 
og víst er að starfsfólkið verður 
himinsælt og þakklátt fyrir þá 
gjöf sem bakstursdagurinn er, 
og mætir því brosandi, sælt og í 
jólaskapi til vinnu á ný. Það er líka 
sæt hugmynd á vinnustöðum að 
gefa vinnufélögunum rafrænan 
glaðning í formi uppskriftar af 
uppáhaldsjólaköku fjölskyldunnar 
og kannski sýnishorn með. n

Bakstursdagur

Ljúffengur hummus með rauðri 
ristaðri papriku er ljúffengur.

starri@frettabladid.is 

Hollur og næringarríkur hummus 
á vel við á aðventunni. Hér er ein-
föld uppskrift sem er tilvalin að 
bjóða vinnufélögum upp á.

Hummus með rauðri 
papriku 

2 rauðar paprikur, fræhreinsaðar 
og skornar til helminga.
1 dós kjúklingabaunir
1 hvítlauksgeiri
3 msk. tahini
2 msk. sítrónusafi
1 tsk. reykt paprika
½ tsk. salt
½ tsk. svartur pipar
2 msk. góð ólífuolía

Bakið paprikurnar í ofni við 200°C 
í 20-25 mín. Kælið og afhýðið. Setið 
papriku í blandara ásamt kjúkl-
ingabaunum, hvítlauk, tahini, 
sítrónusafa, reyktri papriku og 
salti og pipar. Blandið saman þar 
til mjúkt. Bætið olíunni rólega út 
í þar til blandan er rjómakennd. 
Skreytið með mjög smátt saxaðri 
rauðri papriku, smá olíu og jafnvel 
steinselju. n

Hummus með 
rauðri papriku 
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Gjafabréf hjá A4 eru tilvalin 
jólagjöf fyrir starfsfólkið. Í 
verslunum A4 er mikil breidd 
vara sem henta ólíku fólki. 
Þar má finna föndurvörur, 
hannyrðavörur, hágæða 
ferðatöskur, spil og púsl. 

Gjafakortin gilda einnig í Lego
búðinni. LEGO er klassísk og 
vinsæl gjöf jafnt hjá börnum og 
fullorðnum. Þegar haustar bíður 
jólahátíðin handan við hornið 
ásamt dýrmætum samveru
stundum með þeim sem okkur 
þykir vænt um.

„Þetta er tími sem gefur okkur 
hlýtt í hjartað og tengir okkur við 
það sem virkilega skiptir máli í 
lífinu. Við hjá A4 leggjum áherslu 
á gjafir sem bjóða upp á aukna 
samveru með fjölskyldunni þar 
sem skapandi upplifun leikur 
aðalhlutverkið,“ segir Sigrún Ásta 
Einarsdóttir, framkvæmdastjóri 
markaðs og þróunarsviðs hjá A4.

„A4 er spennandi valkostur 
þegar kemur að gjöfum til starfs
fólks og viðskiptavina eins og 
jólagjöfum og öðrum tækifæris
gjöfum. Óskalisti starfsmanna er 
jafn fjölbreyttur og fólkið er margt 
og þess vegna verður sífellt algeng
ara að fyrirtæki gefi gjafakort eða 
bjóði starfsfólkinu upp á val um 
mismunandi gjafir. Lykil atriði er 
að vera með breitt vöruúrval svo 
allir geti fundið eitthvað við sitt 
hæfi,“ segir Sigrún Ásta.

Verslanir A4 búa að því að vera 
með breitt og mikið vöruframboð, 
allt frá hágæða ferðatöskum frá 
Samsonite yfir í föndurpakka fyrir 
börnin. Fyrir gjafakort hjá A4 getur 
áhugamanneskja um hannyrðir 
keypt sér garn, þau sem eiga börn 
geta keypt vörur til að skapa sam
verustundir, eins og föndurvörur, 
púsl og spil og listamaðurinn fær 
líka eitthvað fyrir sig en Sigrún 
segir A4 státa af góðu úrvali af 
vörum fyrir skapandi fólk.

„Með gjafakorti frá A4 þarftu 
ekki að ákveða hvað hverjum 
þykir best því úrvalið er nánast 
endalaust. Þú velur þá upp
hæð sem fyrirtækinu hentar og 

starfsfólkið velur sem gjöf sem 
því hentar. Þegar fyrirtæki gefa 
gjafakort hjá okkur eru þau að 
gefa samverustundir og frítíma 
frá skjánum sem vill oft yfirtaka 
heimilislífið. Gjafakortin geta jafn
vel verið afhent nokkrum dögum 
fyrir jól svo starfsmenn geti nýtt 
þau í vörur fyrir samverustundir 
jólanna, eins og spil.“

Samsonite í jólapakkann
Hvern dreymir ekki um heims
reisu, göngu um fjöll eða sælu
stund í sumarbústað með fallega 
tösku eða góðan bakpoka?

„Samsonitetöskurnar hafa und
anfarin ár verið geysivinsælar jóla
gjafir til starfsmanna enda Samso
nite þekkt fyrir gæði og glæsileika. 
Má þar nefna Para diverlínu 
Samsonite, sem sameinar bæði 
útlit og hagkvæmni og hentar 
einstaklega vel fyrir íslenskar 
aðstæður. Teflonhúðað ytra byrði 
gerir töskuna einstaklega vatns
varða og það er leikur einn að þrífa 
hana. Paradiverbakpokarnir eru 
fisléttir með innbyggðu flösku
hólfi, stillanlegum axla og bringu
ólum og þægilegum, stífum botni 
sem gerir notandanum auðveldara 
að pakka,“ segir Sigrún Ásta, en 

Samverustundir 
eru besta gjöfin

Í A4 fást Samsonite 
ferðatöskur í  
fjölbreyttum litum 
og stærðum. 

Að púsla eða 
spila skapar 
góðar samveru-
stundir fyrir 
fjölskylduna.

LEGO er vinsælt hjá 
fólki á öllum aldri.

Fallegar umbúðir skipta líka máli.

Með gjafakorti frá 
A4 þarftu ekki að 

ákveða hvað hverjum 
þykir best því úrvalið er 
nánast endalaust.
Sigrún Ásta Einarsdóttir
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Sigrún Ásta 
Einarsdóttir 
og Bylgja Bára 
Bragadóttir 
segja að hjá 
A4 sé áhersla á 
góða þjónustu 
við fyrirtæki 
og gjafir sem 
stuðla að sam-
verustundum 
fjölskyldunnar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Gjafavara frá Umbra passar á flest heimili.

Í A4 er gott úrval 
fyrir listamann-
inn.

söluráðgjafar A4 eru tilbúnir til að 
aðstoða við val á réttu töskunni.

LEGO fyrir börn og fullorðna
Auk þess að gilda í verslunum 
A4 gildir gjafakortið líka í Lego-
búðinni í Smáralind en A4 er 
dreifingaraðili LEGO á Íslandi.

„Markhópur LEGO er frá 18 
mánaða og upp úr. Við erum með 
mikið af fullorðnum forföllnum 
LEGO-fíklum sem koma reglulega 
í búðina. Enda er LEGO alls ekki 
bara fyrir börn,“ segir Sigrún Ásta.

A4 mun á næstu vikum bjóða 
upp á þá nýjung að greiða með 
gjafakortum í netverslun svo 
kortin henta núna öllum, óháð 
búsetu.

„Það er gott að þurfa ekki endi-
lega að fara í verslun eða vera háð 
opnunartíma verslana. Með gjafa-
korti frá A4 þarf ekki að fara að 
heiman til að nýta gjöfina. Núna á 
tímum Covid eru ekki allir tilbúnir 
að fara í mannmergðina sem er í 
verslunum í kringum jól og þá er 
gott að geta skoðað úrvalið í róleg-
heitum á netinu, heima í hlýrri 
stofunni,“ segir Sigrún Ásta.

Umbúðir skipta líka máli
Sigrún Ásta segir að rétt eins og 
innihaldið skipti umbúðir gjafa 
líka máli. „Hjá A4 er mikið úrval af 
fallegum gjafapokum, gjafapappír 
og öðrum spennandi og skemmti-
legum umbúðum sem gera fallega 
gjöf enn fallegri.“

Fjölbreytt fyrirtækjaþjónusta
Auk gjafavöru er A4 einnig með 
gott úrval af skrifstofuvörum 
fyrir fyrirtæki og stofnanir. A4 
þjónustar fyrirtæki og stofnanir af 
öllum stærðum og gerðum. Hjá A4 
starfa reynslumiklir söluráðgjafar 
sem veita faglega og persónulega 

ráðgjöf um innkaup á skrif-
stofuvörum. Mikill metnaður er 
lagður í að veita góða og sérhæfða 
þjónustu.

„Viðskiptavinir okkar hafa 
ólíkar þarfir en við leggjum mikla 
áherslu á að mæta þeim og finna 
hagkvæmar lausnir fyrir hvern og 
einn. Við bjóðum upp á þjónustu-
heimsóknir frá söluráðgjöfum 
okkar sem aðstoða við að ná fram 
hagræðingu í innkaupum á skrif-
stofuvörum, óski fyrirtæki eftir 
því. Söluráðgjafar okkar geta líka 
tekið að sér að passa upp á að alltaf 
sé til það helsta sem fyrirtæki nota 
af skrifstofuvöru og prenttækjum. 
Með því að þekkja viðskipta-
vini okkar getum við aðlagað 
vöruframboðið í takti við þeirra 
þarfir. Þetta samband og traust er 
svo mikilvægt,“ segir Bylgja Bára 
Bragadóttir, sölustjóri fyrirtækja-
þjónustu A4.

„Þjónustuheimsóknir fara fram 
á þann hátt að ráðgjafinn greinir 

þarfir viðskiptavinarins. Hann 
finnur út hvers konar vörur henta 
starfseminni og hvað þarf að vera 
til af skrifstofuvörum á staðnum. 
Hann tryggir svo að vörurnar séu 
alltaf til, með því að koma reglu-
lega á staðinn, yfirfara skápinn 
og fylla á það sem upp á vantar. 
Með þessu móti geta starfsmenn 
fyrirtækisins einbeitt sér að 
kjarnastarfsemi og þurfa ekki að 
hafa áhyggjur af skrifstofuvörum. 
Lykillinn að ánægjulegu sam-
starfi okkar við viðskiptavini sem 
nýta sér þessa þjónustu eru góð 
þarfagreining og heiðarleg og góð 
samskipti,“ segir Bylgja.

Vöruhýsing og dreifing
A4 býður einnig upp á hýsingu á 
ýmsum vörum fyrir fyrirtæki og 
stofnanir sem kjósa að öðlast góða 
yfirsýn á birgðastöðu, spara pláss 
og utanumhald.

„Það er hægt að nálgast yfirlit 
yfir sínar vörur á sínu vefsvæði, 
sem hefur mjög þægilegt viðmót. 
Auðvelt er að panta vörur og fá þær 
afhentar eftir þörfum, ásamt því 
að panta skrifstofuvörur í leiðinni, 
ef þarf. Með hýsingu sparast ýmis 
kostnaður, svo sem lagerhúsnæði, 
starfsmannahald og fleira. Best 
er að hafa samband við okkur og 

kynna sér kosti hýsingar,“ segir 
Bylgja.

Hlustað á viðskiptavininn
Kraftmikill og samhentur hópur 
starfsmanna A4 leggur sig ávallt 
fram um að veita viðskiptavinum 
góða þjónustu, að sögn Bylgju.

„Við leggjum áherslu á að við-
skiptavinir geti nálgast fyrirtækja-
þjónustuna með fjölbreyttum 
hætti, hvort sem er í gegnum 
sölumenn, verslun, síma eða vef. 
En okkar metnaður liggur í því að 
viðskiptavinurinn sé ánægður,“ 
segir hún.

Söluráðgjafarnir hafa sitt sér-
svið en hjá A4 starfar söluráðgjafi 
menntastofnana sem sinnir alfarið 
grunnskólum, framhaldsskólum 
og háskólum og annar sem sinnir 
leikskólum og frístundaheimilum, 
svo dæmi séu nefnd.

„Viðskiptavinir okkar eru bæði 
stærri og smærri fyrirtæki, bæði 
opinber fyrirtæki og fyrirtæki í 
einkageiranum. Þarfir viðskipta-
vina okkar eru því eðli málsins 
samkvæmt ólíkar, en við svörum 
því með breiðu úrvali og góðri 
þjónustu,“ segir Bylgja og bendir á 
að allar upplýsingar um þjónust-
una megi finna á vefsíðunni a4.is/
fyrirtaekjathjonusta. n

Viðskiptavinir 
okkar hafa ólíkar 

þarfir en við leggjum 
mikla áherslu á að mæta 
þeim og finna hagkvæm-
ar lausnir fyrir hvern og 
einn.

Bylgja Bára Bragadóttir
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Það getur verið 
svekkjandi fyrir 

þau sem taka þátt í 
leynivinaleiknum af 
fullum hug að lenda sjálf 
á að fá gjöf frá einhverj-
um sem leggur engan 
metnað í leikinn. 

Plastlausu matarkörfurnar 
frá Matarbúðinni Nándinni 
innihalda matvörur frá fyrir-
tækinu og fjölda íslenskra 
smáframleiðenda. Úrvalið er 
mjög mikið og allir ættu að 
finna eitthvað við sitt hæfi.

Matarbúðin Nándin býður um 
þessar mundir upp á frábæra 
nýjung þegar kemur að fyrirtækja-
gjöfum en um er að ræða plast-
lausar matarkörfur sem innihalda 
matvörur frá bæði fyrirtækinu 
sjálfu og öðrum íslenskum smá-
framleiðendum, segir Guðbjörg 
Lára Sigurðardóttir, markaðsstjóri 
Urta Islandica. „Við framleiðum 
sjálf sælkeragjafavörur, aðallega úr 
íslenskum jurtum. Þar má meðal 
annars nefna margs konar jurtasölt, 
jurtate og jurtasýróp sem hafa verið 
mjög vinsæl í gjafakörfur, ekki síst 
þær sem eru sendar til útlanda.“

Ótrúlegt úrval
Meðal vara frá íslenskum smá-
framleiðendum sem eru vinsælar 
í gjafakörfur þeirra nefnir hún 
frostþurrkaðar Tótuflatkökur 
sem eru að hennar sögn algjört 
sælgæti, frostþurrkaðar sprettur, 
sælkerasinnep frá Svövu og úrval 
af sælgæti frá H-Berg, Kólus og Nóa 
Síríusi, pakkað í fallegar margnota 
glerkrukkur. „Svo má ekki gleyma 
Fjallkonupestóinu, kryddkurli og 
sultum frá Pestó, Sælkerapoppi 
í sellófani frá Ástríki, íslensku 
hunangi, Rabarbaranammi og 
sultum frá Rabarbía, krækiberja-
safa og bláberjasafti frá Íslenskri 
hollustu og sterku piparsósunum 
frá Ölverki sem innihalda íslensk-
an chilipipar og fullt af hnetum og 
kruðeríi sem er pakkað á staðnum 
í fallegar umbúðir.“ 

Guðbjörg er ekki hætt og heldur 

áfram að telja upp íslenskar gæða-
vörur frá smáframleiðendum. „Við 
bjóðum einnig upp á geitafetaosta 
og geitapaté frá Háafelli ásamt 
rósahlaupi og öðru blómahlaupi, 
sælkerapaté og pylsur frá Kjötpól, 
tvíreykt og grafið sauðakjöt frá 
Ytri-Hólmi og einnig frá Sölvanesi 
sem er lífrænt vottað sauðfjárbú, 
hangi reyktan silung, bleikju og 
lax frá Fisherman sem að sjálf-
sögðu kemur í niðurbrjótanlegum 
vakúmpokum. Einnig alls konar 
jólabakkelsi og nammi sem er 
framleitt eða pakkað á staðnum, 
laufabrauð og stollen konfekt, 
sörur og smákökur.“

Verslun án plastumbúða
Matarbúðin Nándin er mat-
vöruverslun rekin af fjölskyldu-
fyrirtækinu Urta Islandica í hjarta 
Hafnarfjarðar að Austurgötu 47 
og leggur áherslu á matvörur án 
plastumbúða. „Í stað plasts eru 
notaðir vakúmpokar og sellófan-
pokar sem brotna niður eins og 
eplahýði og mega fara í heima-
moltu. Einnig er vörum pakkað í 
margnota glerumbúðir sem má 
skila í búðina eftir notkun og þær 
fara þá í þvottastöð Matarbúðar-
innar í Keflavík til endurnýtingar.“

Gott að panta tímalega
Guðbjörg á von á góðum viðtökum 
frá fyrirtækjum við plastlausum 
matarkörfum. „Við höfum áður selt 
fyrirtækjum og stofnunum vinsæla 
gjafapakka frá Urta Island ica en 
núna er allt orðið plastlaust og við 
pökkum vörum frá fleiri framleið-
endum en okkur í hringrásargler 
og plastlaust sellófan. Bæði setjum 
við saman gjafakörfur sem eru með 
kælivörum og körfur sem inni-
halda vörur sem þurfa ekki kæli. 
Körfurnar sjálfar eru úr bylgju-

pappa sem eru lokaðar með selló-
fani og borða, en einnig er hægt að 
setja vörurnar í fallega kassa. Allt 
úr pappa má fara í pappaendur-
vinnslu eða má skila til okkar og fer 
í endurnýtingu. Einnig er hægt að 
fá gjafakörfurnar sérmerktar með 
lógói fyrirtækja og kveðju.“

Hún bendir á að fyrirtæki sem 
hafa hug á að panta margar körfur 
þurfi að láta vita tímanlega svo 
hægt sé að tryggja vörur í körf-
urnar. Gott sé að miða við pöntun 
fyrir 1. nóvember.

Bragðgóðar nýjungar
Þrátt fyrir mikið úrval ætlar 
Matarbúðin Nándin að auka 
úrvalið enn frekar á næstunni. 
„Helstu nýjungarnar frá okkur 
eru meðal annars geitarostar frá 
Brúnastöðum, íslenskt hampte frá 
Gautavík sem við pökkum í hand-
hæga tepoka og fer vel með jurta-
telínu Urta Island ica, ásamt úrvali 
í vegan ostum og áleggi.“

Hún segir að öll vörulína fyrir-
tækisins Urta Islandica muni fást 
plastlaus í matarbúðinni Nánd-
inni. „Á næsta ári verður vörulína 
okkar sem seld er í öðrum búðum 
einnig orðin plastlaus því það er 
ekki hægt að horfa fram hjá því 
að plast er ömurlegt og alls ekki 
í tísku lengur. Við viljum öll vera 
umhverfisvæn og reyna okkar 
besta þegar við veljum hvað á 
að kaupa. Að lokum má nefna 
að við stefnum á að opna núna í 
desember Matarbúðina Nándina 
í framleiðsluhúsnæðinu okkar að 
Básvegi 10 í Keflavík og hlökkum 
til að kynna þar hringrásarkerfi 
glerumbúða sem hefur gengið vel í 
Hafnarfirðinum.“

Nánar á matarbudin.is.

Plastlausar jólagjafakörfur með sælkeravörum 

Frá vinstri eru Þóra Þórisdóttir, framkvæmdastjóri og eigandi Urta Islandica, 
og Guðbjörg Lára Sigurðardóttir, markaðsstjóri og eigandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Plastlausu körfurnar innihalda bæði 
vörur frá Matarbúðinni Nándinni og 
frá íslenskum smáframleiðendum.

Úrval af matvörum í körfurnar er 
ótrúlega mikið og fjölbreytt .

Leynivinaleikur fyrir jólin 
getur verið góð leið til að 
hrista samstarfsfólk saman 
og bæta starfsandann. Sumir 
upplifa leynivinaleiki þó 
sem kvöð og finnst mjög 
erfitt að finna gjafir sem 
hitta í mark.

sandragudrun@frettabladid.is

Sumt fólk tekur alltaf þátt í leyni-
vinaleikjum af fullum hug og ver 
tíma í að finna hina fullkomnu gjöf 
fyrir vinnufélagann sem valinn var 
af handahófi. Það reynir sitt besta 
til að komast að áhugamálum 
viðkomandi og hvað myndi helst 
gleðja leynivininn. Þegar gjöfin 
er fundin, þá leggur fólk sig fram 
við að pakka henni fallega inn og 
koma henni til leynivinarins á 
frumlegan hátt sem vekur lukku.

Svo er sumt fólk sem fer í Tiger og 
kaupir það fyrsta sem það finnur 
sem passar í verðbilið sem var 
ákveðið. Það kuðlar svo dagblaði 
utan um gjöfina og skilur eftir á 
skrifborði viðkomandi án þess að 
reyna að fela slóð sína. Síðan eru 
aðrir sem skrá sig til þátttöku en 
gleyma svo að taka þátt. Leynivina-
leikir eru einfaldlega ekki fyrir alla.

Það getur verið svekkjandi fyrir 
þau sem taka þátt í leynivina-
leiknum af fullum hug að lenda 
sjálf á að fá gjöf frá einhverjum sem 
leggur engan metnað í leikinn. En 
svo eru sumir sem vanda sig við að 
velja gjöf sem fellur einfaldlega ekki 
í kramið.

Eftirfarandi eru sannar íslenskar 
sögur af jólagjöfum og leyni-
vinagjöfum sem hittu ekki alveg í 
mark.

„Ég var eitt sinn að vinna þar 
sem jólagjöf til kvenna var nagla-
klippisett. Þetta voru bara mjög 
beisik naglaklippur, hnífur, skæri, 
þjöl og eitthvað þess háttar. En 
karlmenn fengu grillsvuntu með 
áhöldum til að grilla. Því karlmenn 
klipptu greinilega ekki neglurnar 
á þeim tíma og konur grilluðu víst 
ekki. Þetta var fyrir um það bil 12 
árum síðan,“ segir 42 ára kona sem 
starfaði hjá ónefndu fyrirtæki í 
Kópavogi á þeim tíma.

Önnur kona segist eitt sinn hafa 
fengið rauðvínsflösku í leyni-
vinaleik. „Sem hefði verið ágætis 

gjöf, nema ég drekk auðvitað ekki 
rauðvín og ég var ólétt!“ bætir hún 
við og skellir upp úr.

„Ég hef líka fengið áfengi þegar 
ég var ólétt,“ segir fertug kona sem 
starfar í skóla. „Svo drekk ég hvorki 
te né kaffi en ég hef fengið mikið 
magn af kaffi, tei og súkkulaði-
húðuðum kaffibaunum, sem ég hef 
gefið áfram,“ bætir hún við.

Pakkaði hamstri í skókassa
„Eitt sinn í leynivinaleik fékk ég 
bananaskera, það átti að vera flott 
eitthvað,“ segir fjórða konan hlæj-
andi. „Banaskerinn hefur aldrei 

verið notaður en samt er banani 
mikið borðaður á heimilinu.“

„Mér er minnisstæðast ljósgráa 
flíseyrnabandið sem ég fékk 
þegar ég vann á ónefndu hjúkr-
unarheimili fyrir mörgum árum, 
nafnið á hjúkrunarheimilinu 
stóð með stórum svörtum stöfum 
framan á enninu. Ég notaði það 
aldrei,“ segir sú fimmta.

Rúmlega þrítugur maður sem 
vann hjá Reykjavíkurborg á sínum 
tíma segist hafa lagt sig fram um 
það ein jólin að finna út hvað 
leynivinurinn sem hann dró hefði 
áhuga á.

„Ég þekkti hana ekki mikið svo 
ég fór á Facebook-síðuna hennar 
og skrollaði langt aftur í tímann 
til að komast að hvaða bjórtegund 
henni þætti góð, en við áttum að 
gefa eina gjöf í f ljótandi formi og 
aðra í föstu,“ segir hann.

„Ég held hún hafi verið ánægð 
með gjöfina, en það var svolítið 
svekkjandi að sá sem dró mig 
gleymdi leynivinaleiknum og ég 
fékk ekki neitt.“

„Ég fékk snilldarhugmynd að 
gjöf í leynivinaleik í skólanum 
þegar ég var lítil. Það var hamstur 
sem ég pakkaði inn í skókassa.“ 
segir kona á miðjum aldri.

„Svo vaknaði ég við öskur í 
pabba og í minningunni var hann 
búinn að króa hamsturinn af og 
var bara: Þetta er ekki mús! Dýrið 
er með rauð augu! Gjöfin komst 
aldrei áleiðis og ég veit ekki hvað 
varð um hamsturinn.“

En þó að gjafir hitti ekki alltaf í 
mark þá er það auðvitað hugurinn 
sem gildir og ef hann er að gleðja 
samstarfsfólk sitt, þá er tilgangin-
um náð ef hægt er að hlæja svolítið 
að gjöfinni. n

Konur fengu naglaklippur og karlar grillsvuntu
Hamsturinn 
komst aldrei til 
skila til leyni-
vinarins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY
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Föstudaginn 15. október 
næstkomandi eru lands-
menn hvattir til að bera 
bleiku slaufuna, klæðast 
bleiku og lýsa upp skamm-
degið með bleikum ljóma 
svo allar konur sem hafa 
greinst með krabbamein 
finni stuðning landsmanna 
og samstöðu.

sjöfn@frettabladid.is

Undanfarin ár hefur Krabba-
meinsfélag Íslands verið með 
árvekni- og fjáröflunarátak sem 
ber yfirskriftina Bleika slaufan 
og er Bleiki dagurinn einn liður í 
því. Fjölmargir vinnustaðir, bæði 
fyrirtæki og stofnanir, hafa tekið 
þátt undanfarin ár og hafa notað 
tækifæri til að sýna samstöðu og 
um leið gleðja starfsmenn sína 
með uppákomum og veitingum 
í tengslum við Bleika daginn. 
Margir bíða þessa dags með 
eftirvæntingu og njóta þess að 
brjóta upp hversdagsleikann með 
þessum hætti um leið og góðu mál-
efni er lagt lið.

Kræsingar sveipaðar bleiku  
sem gleðja auga og munn
Á bleika deginum er hægt að gera 
heilmargt til að taka þátt, það 
þarf ekki að vera flókið eða dýrt. 
Til dæmis er hægt að skipuleggja 
bleikt morgunkaffi eða bleikt 
hádegisverðarboð í vinnunni og 
allir gætu til að mynda komið með 
eitthvað á hlaðborð. Enn fremur 
er hægt að koma fólki á óvart með 
bleikum glaðningi en fjölmörg 
fyrirtæki leggja málefninu lið 
með því  að bjóða upp á ýmiss 
konar kræsingar með bleiku ívafi. 
Til að mynda eru mörg bakarí og 
köku kræsingabúðir sem baka og 
skreyta bollakökur og kökur í til-
efni dagsins. Einnig er tilvalið að 
klæðast einhverju bleiku í tilefni 
dagsins eða hreinlega setja eitt-
hvað bleikt á borðið. Bleik blóm 
lífga upp á tilveru eða hvað eina 
sem fólki dettur í hug að gera. Sé 
tíminn naumur má líka leita til 
þeirra fjölmörgu fyrirtækja sem 
leggja Bleiku slaufunni lið með 
bleiku góðgæti og töfra fram 
kræsingar með bleiku ívafi fyrir 
starfsmenn.

Mynda gleðina í bleika  
minningabankann
Síðastliðin ár hefur það færst í 
aukana að fyrirtæki og stofnanir 
taki þátt og sendi Krabbameins-
félaginu skemmtilegar, bleikar 
myndir af sér, vinnufélögum og 
bleikum sælkeraveislum sem 

Bleiki dagurinn brýtur upp hversdagsleikann
Það væri ekki 
amalegt að 
bjóða upp á 
svona ljúffenga 
bleika snúða á 
Bleika daginn.

Það má skreyta kökurnar á misjafnan hátt á Bleika daginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

slegið hefur verið upp í tilefni 
dagsins. Krabbameinsfélagið hefur 
hvatt alla til að senda sér myndir 
frá þessum degi á netfangið bleika-
slaufan@krabb.is og jafnframt 
sett myndirnar inn á fésbókarsíðu 
félagsins sem og aðra miðla eins og 
Instagram.

Þá er upplagt að merkja mynd-
irnar #bleikaslaufan.

Berglind Hreiðarsdóttir, einn 
vinsælasti köku- og matarbloggari 
landsins, sem heldur úti síðunni 
Gotterí og gersemar, gotteri. is, 
deilir hér með lesendum einni 
uppskrift að gómsætum bleikum 
Cinnabon-kanilsnúðum sem eiga 
vel við á Bleika deginum fyrir unga 
sem aldna.

Bleikir „Cinnabon“ 
kanilsnúðar

670-700 g Polselli 00 hveiti
1 pk. þurrger (11,8 g)
120 g smjör (+ til að smyrja formið)
250 ml nýmjólk
100 g sykur
1 tsk. salt
2 egg (pískuð)
2 tsk. vanilludropar

Setjið hveiti og þurrger í hræri-
vélarskálina og blandið saman 
(haldið eftir hluta af hveitinu þar 
til í lokin). Bræðið smjörið í potti 
og hellið síðan mjólk, sykri og salti 
saman við og hrærið þar til ylvolgt. 
Hellið saman við hveitiblönduna 

og hrærið með króknum á meðan. 
Bætið eggjum og vanilludropum 
saman við og síðan restinni af 
hveitinu ef þurfa þykir. Egg eru 
misstór og því þarf mismikið 
hveiti. Setjið hveiti þar til deigið 
hnoðast vel saman en er samt 
frekar blautt í sér, þó ekki þann-
ig að það festist við lófana. Náið 
því þá úr hrærivélinni og hnoðið 
saman í höndunum, penslið skál 
með matarolíu og veltið deiginu 
upp úr henni, plastið og leyfið að 
hefast í um 45 mínútur. Fletjið þá 
út á hveitistráðum fleti í um 40 x 
50 cm og smyrjið kökuform/eld-
fast mót sem er um 25 x 35 cm að 
stærð vel með smjöri.

Fylling

220 g púðursykur
3 msk. kanill
100 g smjör við stofuhita

Smyrjið útflatta deigið jafnt með 
smjöri. Blandið saman sykri og 
kanil og dreifið yfir deigið. Rúllið 

upp frá lengri endanum, skiptið 
niður í 12 einingar og raðið í 
formið. Plastið að nýju og leyfið 
að hefast aftur í um 45 mínútur. 
Bakið þá við 180°C í um 20-25 
mínútur eða þar til snúðarnir 
verða vel gylltir. Leyfið snúðunum 
að standa í um 15 mínútur áður en 
kremið er sett á þá.

Bleikt rjómaostakrem

100 g rjómaostur við stofuhita
60 g smjör við stofuhita
200 g flórsykur
1 tsk. vanilludropar
Salt af hnífsoddi
Bleikur matarlitur (sé þess óskað) 
og kökuskraut

Þeytið saman rjómaost og smjör.
Bætið f lórsykri saman við í 
nokkrum skömmtum, skafið 
niður á milli. Bætið salti og van-
illudropum við í lokin ásamt 
matarlit, sé þess óskað og smyrjið 
yfir volga snúðana ásamt því að 
strá kökuskrauti yfir. ■

Sparaðu tíma og fyrirhöfn - Gefðu gjafakort Bónus
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Aha.is býður upp á fjölbreytt 
úrval gjafabréfa sem henta 
vel sem tækifæris- eða jóla-
gjafir fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki.

Gjafabréfin hjá aha.is hafa verið 
vinsæl meðal Íslendinga allt frá 
stofnun fyrirtækisins árið 2011. 
„Aha hefur í gegnum tíðina verið 
þekkt fyrir að bjóða upp á gjafa-
bréf frá hinum ýmsu fyrirtækjum 
á góðu tilboði. Þetta eru meðal 
annars gjafabréf á veitingastaði, 
hótel, dekur, í afþreyingu eða bara 
eitthvað sem viðskiptavinir eru 
að leita að þegar þeir vilja gera sér 
dagamun,“ segir Gerður Guðna-
dóttir, markaðsstjóri Aha.is. „Við-
skiptavinir geta valið úr gjafabréf-
um sem í boði eru hverju sinni hjá 
Aha.is og prentað út heima. Þannig 
eru þeir komnir með fallega gjöf í 
hendur án þess að fara út úr húsi. 
Ég hef heyrt margar sögur þar 
sem viðskiptavinir eru að redda 
jólagjöfunum á aðfangadag með 
þessum hætti þegar allar búðir 
eru að loka og enda síðan á að slá í 
gegn,“ bætir Gerður við.

Tilvalið fyrir fyrirtæki
Í ár gefst viðskiptavinum kostur 
á að fá gjafabréfið útprentað á 
fallegan pappír og sent heim að 
dyrum. „Þetta er samvinnuverkefni 
með blómastúdíói á höfuðborgar-
svæðinu sem mun pakka gjafabréf-
inu fallega inn, eftir óskum hvers 
og eins, allt frá því að vera einfaldur 
gjafaborði og upp í veglegan blóm-
vönd,“ segir Gerður og bætir við að 
slíkt sé tilvalið fyrir fyrirtæki og 
stofnanir en að einstaklingar geti 
auðvitað nýtt sér það líka.

Sérsniðnir möguleikar
Hægt er að sérsníða gjafabréfin að 
hverjum og einum að sögn Gerðar.

Hefðbundin gjafabréf
Hefðbundin Aha-gjafabréf eru 
gjafabréf þar sem fyrirtæki bjóða 
upp á tilboð á þjónustu sinni en 
þar er oft hægt að gera góð kaup. 
„Enda hafa þessi tilboð slegið í 
gegn nú á tímum Covid þegar 
fjölskyldur, pör og vinahópar fara 
síður í helgarferðir til útlanda og 
leyfa sér frekar dekur á skemmti-
legu hóteli eða veitingastað á 
Íslandi.“

Gjafabréf
Fyrir þessi jól mun Aha bjóða upp á 
gjafabréf sem ekki eru endilega seld 
á sérstöku tilboði. „Við finnum það 
hjá viðskiptavinum okkar að þeir 
eru oft að leita að þægindunum við 
að kaupa gjafabréf á netinu og geta 
prentað út, sem er ekki endilega 
á sérstöku tilboði. Við ætlum að 
koma til móts við þennan hóp nú 
fyrir jólin með meiri fjölbreytni í 
úrvali gjafabréfa.“

Fjölgjafabréf
Nýverið var svo ýtt úr vör nýjum 
tegundum gjafabréfa sem eru 
einfaldlega kölluð Fjölgjafabréf. 
„Þau eru sérstaklega hentug sem 
starfsmannagjafir fyrir fyrirtæki. 
Þar gefst starfsmanni sem fær 
gjafabréfið að gjöf, færi á að nýta 
gjafabréfið sitt hjá mismunandi 
fyrirtækjum og getur því valið 
úr hvar hann vill nýta það. Þessi 
gjafabréf er hægt að sérsníða eftir 

þörfum hvers fyrirtækis og verð-
bili,“ segir Gerður.

Sem dæmi má nefna eftirfarandi 
gjafabréf:

n Tveggja rétta kvöldverður fyrir 
tvo á völdum veitingastöðum.

n Hótelgisting fyrir tvo í eina nótt 
ásamt morgunverði á völdum 
hótelum.

n Hótelgisting fyrir tvo í eina nótt, 
þriggja rétta kvöldverður og 
morgunverður daginn eftir.

Á gjafabréfunum kemur fram 
hvað er innifalið í gjöfinni, gildis-
tími og hvernig viðtakandi bókar 
tíma, borð eða gistingu, en verð 
kemur ekki fram. „Ef handhafinn 
getur af einhverjum ástæðum ekki 
nýtt gjafabréfið, er hægt að breyta 
því í inneign hjá Aha.is sem hægt 
er að nýta í yfir 150 verslunum og 
veitingastöðum sem eru í sam-
starfi við Aha. Fyrirtækið býður 
einnig upp á gjafabréf með inneign 
á markaðstorginu sínu og hafa þau 
notið aukinna vinsælda undan-
farið.“ n

Hægt er að senda tölvupóst á 
gjafabref@aha.is og fá nánari upp-
lýsingar eða í síma 546-5000.

Gefðu upplifun sem lifir lengi
„Aha hefur í gegnum tíðina verið þekkt fyrir að bjóða upp á gjafabréf frá hinum ýmsu fyrirtækjum á góðu tilboði,“ 
segir Gerður Guðnadóttir, markaðsstjóri Aha.is.              FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Gjafabréf Aha eru falleg gjöf sem 
hægt er að nýta á margvíslegan hátt.

Allt það besta fyrir starfsfólkið þitt

Gjafabréf í jólapakkann

Sérsníðum gjafabréf fyrir fyrirtæki og hópa
þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt
hæfi. Bjóðum upp á innpökkun eftir óskum.
 
Hafðu samband á netfangið
gjafabref@aha.is eða í síma 546-5000 og
við aðstoðum þig við samsetningu sem
hentar þínum hópi.
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aðrar sælkeravörur. Sömuleiðis 
bjóðum við upp á ostabretti og 
-skera.“

Frú Lauga og bændurnir hafa 
alla tíð lagt ríka áherslu á sérvörur, 
sælkeravörur og lífrænt ræktaðar 
vörur. „Við virðum og metum 
hreinleika í vinnsluaðferðum. 
Megináherslan undanfarin misseri 
hefur verið að vera í sambandi 
við bændur. Okkar mikilvægasti 

Fyrirtækjagjafir 
snúast því um að 

rækta sambönd, rétt eins 
og persónulegar gjafir, og 
líkt og þegar kemur að 
persónulegum gjöfum 
eru bestu fyrirtækja-
gjafirnar vandlega valdar 
og sýna skilning á við-
takandanum. 

Fyrirtækjagjafir hafa orðið 
mikilvægari hluti af því að 
rækta sambönd fyrirtækja 
við starfsfólk, viðskiptavini 
og samstarfsaðila, eftir að 
heimsfaraldurinn minnkaði 
sambandið milli fólks, og 
fyrirtæki eyða nú meira í 
þær en áður.

oddurfreyr@frettabladid.is

Á hefðbundnum tímum eru fyrir-
tækjagjafir venjubundinn hluti af 
kostnaði fyrirtækja og þjóna því 
hlutverki að sýna starfsfólki að það 
sé mikils metið og styrkja sambönd 
við kúnna eða samstarfsaðila. En 
eftir heimsfaraldurinn hefur mikil-
vægi þeirra aukist enn frekar, því í 
mörgum tilvikum hefur starfsfólk 
verið tvístrað og glímt við erfiðar 
vinnuaðstæður, auk þess sem fjar-
lægðin milli fyrirtækja annars 
vegar og viðskiptavina og sam-
starfsaðila hins vegar hefur aukist. 
Alls kyns viðburðir hafa líka orðið 
að öllu leyti stafrænir og þá getur 
gjöf til mikils metinna þátttakenda 
verið það eina áþreifanlega sem 
situr eftir.

Mikill vöxtur í fyrirtækjagjöfum
Ný rannsókn sem fjallað var um 
á vef Forbes og fór fram á meðal 
300 kaupenda fyrirtækjagjafa frá 
fyrirtækjum sem hafa allt að 30 
milljarða dollara í árstekjur, sýnir 
þær breytingar sem hafa orðið á 
fyrirtækjagjöfum í kjölfar heims-
faraldursins og gefur vísbendingu 
um hvernig þróunin verður næstu 
ár. Rannsóknin var framkvæmd 
af markaðsrannsóknafyrirtækinu 
Coresight Research og studd af 

GiftNow, fyrirtæki sem aðstoðar 
bæði kaupendur og seljendur fyrir-
tækjagjafa.

Rannsóknin sýnir að það er 
meiri vöxtur í fyrirtækjagjöfum en 
öðrum gjöfum og hún áætlar að sú 
þróun haldi áfram til ársins 2024. 
Í henni kemur einnig fram að um 
það bil 60 prósent af kostnaðinum 
við fyrirtækjagjafir fara í gjafir til 
viðskiptavina og samstarfsaðila á 
meðan 40 prósent fara í að verð-
launa starfsfólk.

Meira en helmingur svarenda 
sagðist hafa aukið fjárveitingar til 
fyrirtækjagjafa vegna faraldursins. 
Flestir eyddu um það bil 3.000-
16.000 krónum í gjafir, en stærsti 

hópurinn eyddi sirka 9.500-13.000 
krónum í hverja gjöf.

Skýr ávinningur af gjöfunum
Þessu fé hefur verið vel varið. Yfir 
80 prósent sögðu að gjafir hefðu 
bætt sambandið við starfsfólk og/
eða viðskiptavini og 48 prósent 
sögðu að gjafir skiluðu umtals-
verðum ávinningi.

Helsti ávinningurinn var að 
láta viðtakandanum finnast hann 
mikils metinn, en 45 prósent 
svarenda sögðu að gjafir væru 
mjög gagnlegar til þess. Þær juku 
líka hollustu viðskiptavina, en 43 
prósent svarenda sögðu gjafir vera 
mjög gagnlegar við það. Svo hjálpa 

þær líka mikið við að halda í gott 
starfsfólk, en 41 prósent sagði þær 
mjög gagnlegar til þess.

Einn greinenda Coresight segir 
að 7 af 10 svarendum geri ráð fyrir 
því að gefa jafn mikið eða jafnvel 
fleiri fyrirtækjagjafir á næstunni.

Faraldurinn breytti fyrirtækja-
gjöfum frá rútínu til forgangsat-
riðis og sýndi vel að mikilvægasta 
hlutverk þeirra er að láta við-
takandann finna að hann sé mikils 
metinn af fyrirtækinu. Algengasta 
tilefni gjafanna var að sýna starfs-
mönnum þakklæti (64 prósent) en 
um helmingur gaf viðskiptavinum 
og samstarfsaðilum gjafir til að 
sýna þakklæti.

Góð tækifæri á þessum markaði
Áður fyrr var litið á fyrirtækjagjafir 
sem leið til að auka sölu fyrirtækis-
ins, en núna snúast þær um að 
byggja upp sambönd, að láta við-
takandann finna að hann sé mikils 
metinn og að auka framleiðni og 
hollustu, en allir þessir þættir hafa 
líka áhrif á afkomu fyrirtækja.

Fyrirtækjagjafir snúast því um 
að rækta sambönd, rétt eins og 
persónulegar gjafir, og líkt og þegar 
kemur að persónulegum gjöfum 
eru bestu fyrirtækjagjafirnar 
vandlega valdar og sýna skilning 
á viðtakandanum. Þar lenda 
fyrirtæki hins vegar í vanda, ekki 
síst þar sem þau þurfa oft að gefa 
mjög margar gjafir. Þessi rannsókn 
ber því vitni um að það séu mikil 
tækifæri á þessum hratt vaxandi 
markaði við að hjálpa fyrirtækjum 
við að gefa viðeigandi gjafir, enda 
hafa fjölmörg fyrirtæki sem sinna 
því hlutverki sprottið upp og vaxið 
mjög hratt á allra síðustu árum. n

Mikilvægi fyrirtækjagjafa hefur aukist
Ný rannsókn 
sýnir að í kjölfar 
heimsfarald-
ursins hafa fyrir-
tæki eytt meiru 
í fyrirtækjagjafir 
og lagt meiri 
áherslu á þær en 
áður.
  FRÉTTABLAÐIÐ/
 GETTY

Frú Lauga og bændurnir er 
sérverslun við Laugalæk 
sem býður upp á úrval af 
ýmsum sælkeravörum. 
Lífrænn uppruni hráefna 
vegur þungt og hefur enn 
meiri áhersla verið lögð á 
hann upp á síðkastið. Vör-
urnar eru bæði íslenskar og 
erlendar.

Fyrir jólin eru glæsilegar gjafa-
körfur í boði í Frú Laugu og 
bændunum. „Við byrjum að selja 
körfurnar í nóvember en við erum 
tilbúin til að setja í gjafakörfur 
allt árið eftir óskum viðskiptavina 
okkar,“ segir Dóra Þorvarðardóttir 
verslunarstjóri og bætir við að 
veitt sé persónuleg þjónusta í Frú 
Laugu og bændunum og oft séu 
vænlegustu körfurnar þær sem 
fólk velur sjálft og ákveður bæði 
stærð og innihald. „Einnig bjóðum 
við fyrir fram valdar körfur, jafnt 
stærri sem minni,“ segir hún.

Úrvalið af innlendum sæl-
keravörum er mjög fjölbreytt í 
versluninni og hægt að útbúa 
frábæra gjafakörfu. „Það er algengt 
að fyrirtæki kaupi gjafakörfur fyrir 
jólin fyrir starfsmenn sína eða 
viðskiptavini. Þá er oft um stórar 
pantanir að ræða. Einstaklingar 
velja gjafakörfur til tækifærisgjafa 
eða af einhverju öðru sérstöku 
tilefni,“ útskýrir Dóra. „Allir geta 
fundið sælkeravörur við hæfi. Fólk 
getur valið persónubundnar uppá-
haldsvörur, við erum til dæmis 
með úrval af íslenskum ostum, 
hvort sem er kúa eða geita en þar 
er af mörgu að taka. Við erum með 
vörur frá íslenskum smáfram-
leiðendum en þeim hefur fjölgað 
mikið á undanförnum árum og 
bjóða upp á mjög góða vöru. Þetta 
eru bæði landbúnaðarvörur og 

Sælkeravara beint í gjafakörfuna
Dóra og Þórunn 
Hekla taka vel 
á móti við-
skiptavinum í 
Frú Laugu og 
bændunum á 
Laugalæk.  

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Glæsilegar 
gjafakörfur. 
Hægt er að velja 
um margs konar 
sælkeravörur 
til að setja í 
körfurnar. 

Það er ekki slæmt að fá svona flottar 
vörur í jólagjöf.

Úrvalið af sælkeravörum er fjöl-
breytt í Frú Laugu og bændunum. 

stólum eins og hefur verið allt frá 
opnun verslunarinnar.

„Við reynum að gefa fólki góð 
ráð og svara spurningum um holl-
ustu og heilbrigði og góðar afurðir. 
Við sem störfum í Frú Laugu og 
bændunum erum hugsjónafólk 
og veitum viðskiptavinum okkar 
persónulega ráðgjöf og þjónustu. 
Hér er mikil breidd í vörum frá alls 
kyns framleiðendum og við erum 
stolt af því að bjóða upp á lífrænt 
ræktað,“ segir Dóra. n

Frú Lauga og bændurnir er stað-
sett að Laugalæk 6 en síminn er 
534 7165. Opið er alla virka daga 
frá 11-18. Einnig erum við með 
netverslun, verslun.baenduri-
baenum.is/

metnaður er að koma hollum og 
heilbrigðum afurðum beint frá 
bónda í hendur á neytanda. Við 
erum með hrávörur eins og græn-
meti, egg og kjöt, mjólkurafurðir 
og aðrar unnar afurðir. Þá erum 
við sömuleiðis í sambandi við 
hollenskt fyrirtæki, Eosta, með 

grænmeti og ávexti, sem er í beinu 
sambandi við bændur um allan 
heim og hefur það sama markmið 
að stytta flutningsleiðir og stytta 
tímann sem það tekur að koma 
matvælum á borð neytenda,“ 
segir Dóra og bætir við að ítalskar 
lífrænar vörur séu einnig á boð-
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Dísa Sigurðardóttir er 32 
ára söngelsk og nýbökuð 
móðir sem vinnur aðallega 
í markaðsmálum. Henni 
rennur seint úr minni jóla-
gjöf sem hún fékk fyrir um 
áratug frá fyrirtækinu sem 
hún starfaði hjá.

johannamaria@frettabladid.is

Dísa er með menntun í prent- og 
skjámiðlagrafík og með meistara-
gráðu í ritlist sem hún segir nýtast 
mjög vel í auglýsingagerð. „Ég er 
núna í fæðingarorlofi með þriggja 
mánaða snúð svo þessa dagana er 
ég aðallega að þrífa ælu og skipta 
um bleyjur en geri það syngjandi. 
Svo er ég söngkona í hjáverkum og 
textahöfundur.“

Hefur þú gaman af því sjálf að 
gefa jólagjafir?

„Ég er mjög mikið jólabarn og 
hef alltaf verið það. Ég byrja oft 
í október að plana gjafir og vinn 
mig niður listann. Mér finnst gott 
að gefa mér tíma í að finna réttu 
gjöfina. Svo elska ég að pakka inn, 
það er svolítil jólaathöfn hjá mér.“

Hver er undarlegasta jólagjöf sem 
þú hefur fengið frá vinnustaðnum?

„Risastórt súkkulaðijólatré, sko 
risa! Þetta var fyrir alveg tíu til 
fimmtán árum síðan. Þetta var 
svona Kólus-jólatré, örugglega 40 
sentimetra hátt eða eitthvað. Ég 
man líka að mamma fékk eitt sinn 
brenndan geisladisk frá vinnunni 
sinni í jólagjöf. Það var frekar 
fyndið. Ég man reyndar ekkert 
hvað var á þessum disk, held það 
hafi verið eitthvað frekar ómerki-
legt því hann var aldrei spilaður, en 
við erum ennþá að hlæja að þessu.“

Jahá, bara á stærð við ungbarn?
„Ætli það megi ekki segja það, á 

stærð við fyrirbura?“
Varstu ánægð með gjöfina?
„Já, mjög, þetta var virkilega gott 

súkkulaði og fyllt með nammi eins 
og páskaegg.

Minnir að öll fjölskyldan hafi 
fengið að njóta bara þetta var svo 
mikið.“

Myndir þú íhuga að gefa einhverj-
um Kólus-jólatré sjálf í jólagjöf?

„Nei, allavega ekki sem persónu-
lega gjöf sko, en kannski ef ég væri í 
rekstri og vantaði gjöf sem hentaði 
mjög mörgum í einu.“

Þetta var allavega eftirminnileg 
gjöf.

„Já, og mjög bragðgóð!“
Eruð þið annars mikil páska-

eggjafjölskylda?
„Já, mamma gefur mér ennþá 

páskaegg. Ég er skilnaðarbarn svo 
ég ólst upp við tvöfalt magn af 
páskaeggjum. Ég held það sé bara 
í genunum að geta ekki neitað sér 
um súkkulaði.“

Í hvernig vinnu varstu sem gaf 
þessa veglegu jólagjöf og voru allir 
starfsmenn jafn sáttir við gjöfina?

„Ég vann á veitingastað, það voru 
allir mjög ánægðir með þessa gjöf. 
Ég man að það var mikið hlegið að 
magninu og það voru ekki allir sem 
réðu við það.“

Manstu svo eftir einhverri ein-
staklega góðri jólagjöf sem þú hefur 
fengið frá fyrirtæki sem þú hefur 
unnið hjá?

„Já, ég vann fyrir matvæla-
fyrirtæki einu sinni og við fengum 
alltaf veglega matarkörfu fyrir 
jólin. Þá gátum við valið hvaða 
jólasteik ætti að vera í körfunni 
og svo var fleira góðgæti með jóla-
matnum. Mér fannst þetta mjög 
nytsamleg og góð gjöf sem sparaði 
mér og mörgum öðrum stórfé, 
þannig séð.“ n

Ekki réðu allir við það

Dísa er hér með 
drenginn sinn.  
Hún starfar í 
markaðsmálum 
en hefur verið í 
fæðingarorlofi 
undanfarið.

MYND/AÐSEND

Sólveig Þórðardóttir er að eigin sögn mjög mikið jólabarn. Hér er hún í 
fullum jólaskrúða með kynlífshandbókina góðu.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Sólveig er 37 ára djasssöng-
kona og kemur fram undir 
nafninu Solla Soulful. Hún 
er með ólæknandi jólabarna-
flensu og elskar að gefa 
jólagjafir. Hún gleymir seint 
bók einni sem hún fékk í 
jólavinaleik í vinnunni.

johannamaria@frettabladid.is

Sólveig starfar sem kennari í 
grunnskóla. „Ég er söngkona, 
áhugaljósmyndari og hef gaman af 
að skrifa, með öflugt ímyndunar-
afl, langar að gefa út skáldsögu ein-
hvern tímann,“ segir Sólveig þegar 
hún er beðin um að lýsa sjálfri sér. 
Svo hefur hún söguna af ólíkinda-
jólagjöfinni.

„Þetta var fyrir jólin 2017, minnir 
mig. Það voru litlu jól starfsmanna 
þar sem allir komu með einn pakka 
og svo dró maður númer og fékk 
ákveðinn pakka. Ég dró upp hand-
bók um kynlíf. Starfsmaðurinn 
sem gaf bókina sagði mér eftir á að 
hann hefði ekki verið viss um hvort 
gjöfin myndi passa inn en hann 
var feginn að ég fékk hana því hann 
vissi að ég hefði húmor fyrir þessu.“

Manstu hvað þú gafst í þennan 
pott?

„Úff, ég man það ekki. Það hefur 
hugsanlega verið jólasveinasúkku-
laði, jólaservíettur og kerti, mjög 
sjokkerandi, ég veit! Garg, nú vil ég 
muna. Það hefur allavega verið eitt-
hvað jólakrúttlegt.“

Á hvernig vinnustað varstu?
„Ég var að vinna í úthringistarfi 

fyrir mannréttindasamtök.“ 
Alls konar fólk þá að vinna 

þarna?
„Jebbs, fjölbreytt flóra en talsvert 

af yngra fólki, tuttugu og eitthvað. 
Það hefðu örugglega margir sam-
starfsfélagar mínir roðnað við að fá 
þessa gjöf.“

Og veistu hvað vakti fyrir 
gefandanum þegar hann ákvað að 
smella þessari sprengju í jólagjafa-
pokann?

„Hann er mikill húmoristi og 
þetta átti því að vera grín, pottþétt, 
og vildi koma á óvart. Hann áttaði 
sig alveg á að þetta væri ekkert 
venjuleg jólagjöf. Ég dró bókina 
fram úr náttborðsskúffunni rétt 
í þessu og hún heitir Big Bad Ass 
Book of Sex.“

Nújá. Ég sá fyrir mér að þetta 
væri svona lítil sæt handbók.

„Jú, þetta er einmitt bara lítil 
bók með stórum titli. Inni á milli 
alls kyns hugmynda eru erótískar 
sögur.“

Og hefur hún komið að góðum 
notum?

„Haha, já, ég hef aðeins gluggað 

Fékk kynlífsbók í vinnunni

í hana. En ég þarf að rýna betur í 
hana. Það eru ágætis hugmyndir 
inni á milli, svona um stellingar og 
nautnir, hvernig á að tæla makann, 
fantasíur og fyndnar erótískar 
stuttar sögur, svona eins og senur 
úr bíómynd, en ég verð að viður-
kenna að ég hef ekki lesið um það 
ennþá spjaldanna á milli.“

Hefur þú gaman af því sjálf að 
gefa jólagjafir?

„Já, ég elska að gefa … (úps nú 
hljómar þetta naughty). En jú, ég 
fer venjulega fram úr mér, sérstak-
lega í gjöfum fyrir litlu frænkur 
og frændur í gegnum árin. Ég á 
því auðvelt með að gleyma mér í 
jólabransanum enda algjört jóla-
barn og er í „jólabarnagrúppu“ á 
Facebook. Ég byrja snemma að 
huga að jólunum.“

Hversu snemma er snemma?

„Tja, undir lok sumars, svona í 
ágúst/september. Ég verð ekki leið 
yfir sumarlokum því ég veit hvað 
tekur við, jólin! Ljósadýrðin heillar 
í skammdeginu og ekkert jafnast á 
við snjókomu í stilltu veðri og upp-
lýst jólatré um allt. Ég er sko byrjuð 
að læða einu og einu jólalagi að 
og búin með dall af piparkökum, 
Bónus byrjaði! Costco komið með 
smá jóló en Ikea að undirbúa. Ætli 
þetta sé ekki svona barnæsku-
nostalgíugleði hjá mér og þess 
vegna vil ég aðeins framlengja jóla-
tímann. Þetta líður svo fljótt. Kyn-
lífsbók var því mjög mikill skellur 
inn í jólalandið. Að lokum vil ég 
bara segja: Verum góð við hvert 
annað, sýnum hvert öðru skilning. 
Við erum öll einhvern veginn og 
það kostar ekkert að vera næs. 
Gleðileg friðarjól.“ n
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penninn.is 
540-2000 

Austurstræti
Skólavörðustígur
Laugavegur
Hallarmúli
Kringlan

Mjódd
Smáralind
Hafnarfjörður
Reykjanesbær
Akranes 

Ísafjörður
Akureyri
Húsavík 
Selfoss 
Vestmannaeyjar 

Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Fallegar 
fyrirtækjagjafir
Frábært úrval af fallegum hönnunarvörum og gjafalausnum fyrir þitt 
starfsfólk. Minnum einnig á okkar sívinsælu gjafakort og Óskaskrínið. 

 
Rör Sip Swirl
3.999 kr. 6 Í PAKKA.

 
Kertastjaki Flare
4.399 kr. 

 
Kerti snúin
3.999 kr. 

 
Kertastjaki Arc
5.299-5.999 kr. 

 
Mono Blanket
10.978 kr. 

 
Play HAY Yatzy
6.299 kr. 

 
Play HAY skák
5.299 kr. 

 
Ferðataska Cloud 55 cm
16.799 kr. 

 
Ferðataska Cloud 69 cm
20.999 kr. 

 
Ferðataska Cloud 79 cm
26.989 kr. 

 
Kassi Colour Crate
949-1.899 kr. 

Gjafakort

Stærri pöntun,betra verð!
Hafðu samband  540-2050



Kaupmenn búast 
við að fólk muni 

dekra við sig um jólin í 
mat og drykk. Þeir 
búast við að stærsti 
hluti jólagjafainn-
kaupa fari fram í til-
boðsvikunni „Black 
Friday“. 

Norðmenn og Danir hafa 
nokkrar áhyggjur af jóla-
verslun í ár vegna vöru-
skorts. Ástæðan er lokun 
verksmiðja í Víetnam og 
Kína vegna Covid-heims-
faraldursins en þar fer fram 
gríðarlega mikil verksmiðju-
vinna fyrir vestræn ríki.

elin@frettabladid.is

Þótt við hér á Íslandi teljum mörg 
að heimsfaraldurinn sé að baki eru 
stórir hlutar heimsins enn í mikl-
um vanda og bólusetningarhlutfall 
lágt. Suður-Asía er hluti af þessu 
vandamáli en þar fer mikil heims-
framleiðsla fram. Filippseyjar, 
Malasía, Taíland og Indónesía eru 
til dæmis neðst á lista Bloomberg 
yfir lönd sem best er að heimsækja. 
Í upphafi voru Víetnam og Taíland 
með tiltölulega lága smittíðni en 
sú staða hefur gjörbreyst. Víetnam 
er einn stærsti framleiðandinn 
fyrir Bandaríkin fyrir utan Kína. 
Þar hafa sumar verksmiðjur verið 
lokaðar mánuðum saman.

Yfir helmingur af öllum Nike-
skóm er framleiddur í Víetnam. 
Talsmaður Nike sagði í samtali 
við BBC að búast mætti við töfum 
á nýjum vörum fram á næsta vor. 
Costco í Bretlandi hefur einnig 
kvartað yfir vöruskorti og reynir 
að koma í veg fyrir hamstur á 
salernispappír. Þar eiga flutnings-
vandamál líka þátt þar sem erfið-
lega hefur gengið að fá bílstjóra 
á flutningabíla. Adidas er í sömu 
sporum og Nike og spáir miklum 
verðhækkunum vegna skorts og 
erfiðleikum í flutningum á milli 
landa. Apple getur ekki framleitt 
nýja símann og svarað eftirspurn 

Hræðast vöruskort fyrir jólin

Í fyrra fóru jólagjafakaup að miklu leyti fram á Black Friday. Bæði í verslunum og á netinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Verksmiðjur í 
Asíu hafa verið 
lokaðar í langan 
tíma vegna 
mikillar út-
breiðslu Covid 
og því er mikil 
hætta á vöru-
skorti í Evrópu 
og Bandaríkj-
unum. 

vegna þessa og stórir myndavéla-
framleiðendur sömuleiðis. Þótt 
jólin komi í IKEA hefur fyrirtækið 
lent í svipuðum aðstæðum vegna 
stöðvunar á flutningum á milli 
landa. Fyrirtækið hefur brugðið 
á það ráð að senda vörur með 
flutningalestum frá Asíu til Evrópu 
ásamt því að leigja gámaskip.

Fólk hefur sparað peninga 
í heimsfaraldrinum og hefur 
eftirspurn eftir ýmsum hlutum, 
sérstaklega til heimilisins, 
snaraukist. Afhendingartími er 
því miður langur á þess konar 
vörum. „Við höfum tilfelli þar sem 
afhendingartíminn er sex til sjö 
mánuðir,“ segir Steinar Aase hjá 
rafmagnsvörufyrirtækinu Power 
í Noregi við NRK. Hann segir að 
sumar hillur kunni að verða tómar 
um jólin. Noregur og lönd með fáa 
íbúa eru síðust í röðinni til að fá 
vörur.

Norðmenn benda á að ef fólk 
ætli að panta vörur fyrir jólin 
ætti það að gerast nú þegar. Þótt 
verslunareigendur séu svartsýnir 
fyrir jólin eru umhverfissinnar 
ánægðir. Þeir benda á að fólk eigi 
alltof mikið af fatnaði og upplifun 
sé miklu betri og umhverfisvænni 
kostur auk þess sem hægt sé að 
kaupa vandaðar notaðar vörur á 
nytjamörkuðum.

Kaupmenn búast við að fólk 
muni dekra við sig um jólin í mat 
og drykk. Þeir búast við að stærsti 
hluti jólagjafainnkaupa fari fram 
í tilboðsvikunni „Black Friday“ 
sem nú orðið teygir sig yfir nokkra 
daga. Í fyrra var heimsmet sett í 
verslun á þessum dögum, jafnt í 
verslunum sem á netinu. Líklega 
má búast við sömu eftirspurn í 
ár. n

Hafðu samband við söludeild í síma 535-4000 eða á netfangið 
ka�tar@ka�tar.is og við aðstoðum þig að velja réttu körfuna. 

Hátíðakörfur Ka�társ eru 
tilvalin gjöf fyrir starfsfólk 
og viðskiptavini. 
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leikhusid.is  |  551 1200 

Tillhlökkun, upplifun
og ógleymanlegar 

minningar
Gjafkortið sem fellur aldrei úr gildi

Gjafakort Þjóðleikhússins felur í sér ógleymanlega kvöldstund á 
sýningu að eigin vali úr fjölbreyttu úrvali sýninga leikhússins. Hægt 
er að stækka gjöfina með veitingum fyrir sýningu og í hléi. Það eru 
líka spennandi tilboð í gangi en tilhlökkunin fylgir alltaf frítt með!

Hægt er að óska eftir tilboðum í gjafakortapakka fyrir starfsfólk 
með því að senda póst á gjafakort@leikhusid.is

Hádegisleikhús
tilboð 

Aðeins 7.500 kr.

Gjafakort fyrir tvo á 
Hádegisleikhúsið. Leiksýning 
og ljú�eng súpa í hádeginu. 

Framúrskarandi 
tilboð

Aðeins 14.900 kr.

Gjafakort fyrir tvo á stór-
sýninguna Framúrskarandi 
vinkona og ítalskur 
veisluplatti til að 
njóta í hléi.



YAY hefur á stuttum tíma 
umbylt gjafabréfamarkaðn-
um. YAY er framúrstefnuleg 
stafræn gjafabréfaverslun 
sem hefur sannað sig fyrir 
stjórnendum fyrirtækja sem 
vilja gleðja starfsmenn sína 
og viðskiptavini við hin 
ýmsu tilefni.

Það er flókið mál fyrir fyrirtæki að 
finna eina gjöf sem hentar stórum 
hóp. Gjafabréf eru sniðug lausn en 
hafa ekki verið laus við ókosti.

„Gjafabréfum alls staðar í 
heiminum fylgir sami vandinn. 
Þegar umslagið er opnað fer bréfið 
ofan í skúffu og dagar uppi,“ segir 
Ragnar Árnason, einn af stofn-
endum YAY. Með YAY lausninni 
geta einstaklingar og fyrirtæki 
keypt opin gjafabréf, valið sérstakt 
fyrirtæki eða flokk. „Með opnum 
gjafabréfum hafa þiggjendur val 
um gríðarlegt úrval fyrirtækja 
með fjölbreytta þjónustu, vörur, 
veitingar, afþreyingu, dekur og 
fleira,“ segir Ragnar. „Við finnum 
að fyrirtæki og einstaklingar hugsa 
æ meira um umhverfisþáttinn en 
pappír og plast er úr sögunni með 
YAY,“ segir Sigríður Inga Svarfdal, 
sölustjóri YAY.

YAY gjafabréf beint í símann
YAY er tveggja ára, byggir á 
íslensku hugviti, hönnun og for-
ritun. „Hugmyndin kom upp fyrir 
tíu árum síðan. Nú er heimurinn 
tæknilega tilbúinn að nýta sér 
þessa þjónustu. Þar er ferðagjöfin 
gott dæmi en hún var einmitt 
keyrð með YAY lausninni. YAY 
er nýtt gjafakortasvæði í snjall-

símum, á vefnum yay.is og í sér 
fyrirtækjaaðgangi og leysir alda-
gamlan jólagjafavanda fyrirtækja á 
einfaldan og hagkvæman hátt. YAY 
hefur ekki bara einfaldað jólagjafir 
fyrirtækja til starfsmanna heldur 
líka aukið ánægju starfsmanna og 
líkurnar á því að þiggjendur nýti 
gjafakortin,“ segir Ragnar.

Hundruð möguleika
Samstarfsfyrirtæki YAY eru fjöl-
breytt og hlaupa á hundruðum. 
„Í upphafi lögðum við áherslu á 
úrval afþreyingar, veitingahúsa 
og verslana sem höfða til f lestra. 
Nú hafa fyrirtæki orðið sam-
band við okkur að fyrra bragði. Í 
þessari viku bættum við við fimm 
nýjum fyrirtækjum sem höfðu 
sjálf samband við okkur. Fyrir-
tækin í YAY appinu eru staðsett um 
land allt. Við gerum svo reglulegar 
þjónustukannanir og spyrjum 
hvaða verslanir notendur vilja sjá í 
appinu,“ segir Sigríður.

YAY gjafabréfin alltaf í símanum
YAY tryggir að gjafabréfið nýtist 
viðtakandanum. „Þegar notandi 
opnar YAY gjafabréf er það alltaf 
til staðar í YAY appinu í símanum. 
Það er auðvelt að nálgast gjafa-
bréfið og aldrei þarf að muna eftir 
því þegar farið er úr húsi. Appið 
minnir eiganda gjafabréfsins á og 
tryggir að það úreltist ekki. Not-
andi sér hve mikla inneign hann 
á í rauntíma í formi gjafabréfa og 
gildistíma þeirra,“ segir Ragnar.

Enn fremur má gefa gjafabréf 
eða inneign áfram í appinu. „Það 
eina sem þarf er símanúmer við-
takanda. Þetta eykur enn fremur 

nýtingu gjafakortanna. YAY er 
tengt við greiðslukort notenda og 
því má kaupa gjafir og gjafabréf í 
appinu og senda á vini eða vanda-
menn.

Einnig má endurselja gjafabréf á 
endursölumarkaði YAY. „Ef einhver 
kaupir það af þér færðu í staðinn 
inneign í YAY appið og getur valið 
að nota hana í hvað sem þig lystir.“

Gjafakort fyrir alla
Samstarfsaðilar YAY eru meðal 
annars góðgerðarmálefni. „Góð-
gerðarmál eru fullkomin gjöf 
handa þeim sem á allt og vantar 
ekkert. Finna má mörg góð mál-
efni í appinu eins og Kraft, Ljósið, 
Samferða, Geðhjálp, UN Women 
og marga fleiri,“ segir Ragnar.

Sigríður bætir við að það sé 
stórskemmtilegt að fá gjöf í YAY 
appinu. „Þú velur litinn á pakkan-
um og hvernig hann opnast. Með 
hverri gjöf má senda persónulega 
kveðju, skrifaða eða í myndbandi. 
Fyrirtæki hafa nýtt sér þetta og 
sent starfsmönnum myndbands-
kveðjur frá stjórnendum með 
jólagjöfunum,“ segir hún.

Það eru jafnvel dæmi um að 
fyrirtæki nýti YAY appið á mjög 
skapandi hátt og sendi starfsfólkið 
í spennandi óvissuferðir. „Frá því 
við fórum í loftið höfum við inn-
leyst um hálfa milljón gjafabréfa í 
kerfum YAY,“ segir Ragnar.

Gjafabréfaþjónusta fyrirtækja
Nú geta öll fyrirtæki selt og sent 

eigin stafræn gjafabréf beint í 
símann. „Síðastliðin tvö ár höfum 
við rutt veginn fyrir stafræn gjafa-
bréf á íslenskan markað. Nú viljum 
við miðla okkar reynslu og bjóða 
lausnina til fyrirtækja sem selja og 
senda sín eigin stafrænu gjafabréf 
milliliðalaust beint í síma við-
skiptavina á nokkrum sekúndum. 
Með YAY veita fyrirtæki skemmti-
legri, skilvirkari, umhverfisvænni 
og hagkvæmari þjónustu. Við 
finnum fyrir mikilli eftirvæntingu 
og það er gaman að styðja og leiða 
fyrirtækin inn í nýja stafræna 
heiminn,“ segir Ragnar að lokum. n

Nánari upplýsingar um YAY er að 
finna á vefsíðunni yay.is.

YAY jólagjafir frá vinnunni
Ragnar Árnason 
og Sigríður 
Inga Svarfdal 
eru sammála 
að YAY leysi 
jólagjafavanda 
fyrirtækja á 
skemmtilegan 
og hagkvæman 
hátt. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

YAY fyrir fjölbreyttu úrvali!
Fyrirtækið velur upphæð, 
starfsmaður velur gjöfina
Stafræn gjöf sem hentar öllum 
og minnir eigendur gjafabréfanna 
á sig. Alltaf með í símanum.

Engin pökkunar- eða 
sendingarkostnaður

Stafrænt, umhverfisvænt 
og engin framleiðsla.

Tímasparnaður 
og engin umsýsla
Tími gefenda og við-

takenda er verðmætur.

Persónuleg kveðja með 
texta eða myndbandi

Gerir upplifunina enn  
eftirminnilegri.

Öryggi og vernd
gjafabréfa YAY

Alltaf með þér í símanum 
og glatast því ekki.

Fyrirtækið velur 
upphæð og …

Starfsmaðurinn velur 
gjöfina úr fjölda möguleika.

Gildir hjá 200+ 
samstarfsaðilum YAY
Opið gjafabréf gildir hjá 

öllum samstarfsaðilum YAY.

UmhverfisvæntEkkert plasteða pappír.

Hafðu samband

við fyrirtækja-

þjónustu YAY

info@yay.is
Og margt

margt fleira!
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Það er fátt skemmtilegra en að gleðja starfsfólk 
og viðskiptavini með gómsætu súkkulaði í aðdraganda
jólanna. Komdu starfsfólkinu þínu og viðskiptavinum á óvart með 
ljú�engu súkkulaði eða öðrum sérsniðnum gjafalausnum fyrir þitt 
fyrirtæki. Sætustu gjafirnar eru alltaf bestu gjafirnar.

 Öskjur
Nokkrar stærðir af öskjum fylltum af 

innpökkuðu súkkulaði til að deila. 

Sérmerktar öskjur
Hannaðu þitt eigið útlit á sérmerktar 

öskjur í ýmsum stærðum. 

Gjafakörfur
Gjafakörfur með broti af því besta, 

fullkomnar fyrir góðar samverustundir.

Innpakkaðir molar til að deila með 
starfsfólki og viðskiptavinum. 

Sérmerkt smástykki

Konfektkassar 
Klassísku Nóa Síríus konfektkassarnir. 
Mikið úrval stærða og með möguleika 

á innpökkun. 

Hið ómissandi Nóa konfekt í 560g, 800g 
og 1kg öskjum. Fullkomið fyrir 

ka�stofuna eða fundarherbergið.

Konfekt

Vilt þú gleðja 
starfsfólkið þitt? 

Hafðu samband! Við tökum við fyrirspurnum og pöntunum 
í síma 575 1800 eða með tölvupósti á noi@noi.is



Starri Freyr 
Jónsson

starri 
@frettabladid.is 

Heimatilbúið konfekt og 
smákökur eru frábær við-
bót við fyrirtækjagjöfina 
eða bara sem glaðningur til 
starfsmanna á aðventunni.

Fyrirtækjagjafir til starfsmanna 
geta verið af öllum stærðum og 
gerðum. Oft er gaman að bæta við 
heimatilbúnu góðgæti í pakkann, 
eins og konfektmolum og smá-
kökum, eða einfaldlega að gleðja 
starfsmenn á aðventunni með 
því að færa þeim slíkar kræsingar 
á kaffistofunni. Hér eru nokkrar 
einfaldar og gómsætar uppskriftir 
sem vafalaust eiga eftir að gleðja 
margan starfsmanninn síðustu 
vikurnar fyrir jólin.

Kínóa-konfektmolar

Sjálfsagt þykir mörgu fólki sér-
stakt að útbúa konfekt úr kínóa en 
það er próteinríkt, glútenlaust og 
um leið ótrúlega næringarríkt og 
orkugefandi heilkorn. Þessir kon-
fektmolar eru því hollari en margir 
aðrir á þessum árstíma og alls ekki 
verri fyrir vikið.

1 bolli soðið kínóa
½ bolli hnetusmjör – við stofuhita
3 msk. gott hunang
1 msk. saxaðar hnetur
1 tsk. vanilla
Smá salt
Gott dökkt súkkulaði (ca 70g )

Sjóðið kínóa (ath. að hálfur bolli 
af ósoðnu verður að heilum bolla 
soðnum). Blandið saman í skál 
kínóa, hnetusmjöri, hunangi, 
hnetum og vanillu. Blandið vel 
saman og mótið kúlur. Kælið. 
Bræðið súkkulaðið yfir vatnsbaði 
og hjúpið kúlurnar. Kælið.

 HEIMILD: ALBERTELDAR.COM

Ljúffengar viðbætur í pakkann eða á kaffistofuna

Að ofan má sjá 
heslihnetu
smákökur með 
súkkulaðidýfu. 

Jólamolar með 
Síríus pralín
súkkulaði með 
saltkaramellu
fyllingu.

Kínóakonfektmolar eru frumlegur 
valkostur yfir aðventuna.

Kornflekskökur með gráðaosti eru sannarlega frumlegar.

Jólamolar með Síríus 
pralínsúkkulaði með 
saltkaramellufyllingu

Hugmyndin að þessum bragðgóðu 
jólamolum kemur frá Svíþjóð en 
Dröfn Vilhjálmsdóttir, sem heldur 
úti matarblogginu Eldhússögur úr 
Kleifarselinu, útfærði uppskriftina 
á sinn hátt. Í fyrstu notaði hún 
karamellu Pipp en eftir að hætt var 
að framleiða það notar hún Síríus 
pralínsúkkulaði með saltkara-
mellufyllingu.

120 g smjör (við stofuhita)
100 g púðursykur
100 g sykur
2 egg
2 tsk. vanillusykur
6 msk. bökunarkakó
280 g hveiti
2 tsk. lyftiduft
¼½ tsk. salt
200 g Síríus pralín súkkulaði með 
saltkaramellufyllingu
150 g hvítt súkkulaði

Hitið ofn í 200 gráður við undir- 
og yfirhita. Hrærið saman smjör, 
sykur og púðursykur þar til 
blandan verður létt og ljós. Næst 
er eggjum blandað út í, einu í senn 
og hrært vel á milli. Hveiti, kakói, 
vanillusykri, salti og lyftidufti er 
bætt út í smátt og smátt og þess 
gætt að hræra ekki of mikið. Næst 
er tekin um ½ msk. af deiginu, 
því rúllað í kúlu og hún flött út í 
lófanum. Einn pralínmoli er settur 

inn í deigið og því vafið vel utan 
um molann. Bitunum er raðað á 
ofnklædda bökunarplötu og bakað 
við 200 gráður í 6-7 mínútur. Þegar 
kökurnar eru komnar úr ofninum 
er hvítt súkkulaði brætt og því 
dreift yfir kökurnar þegar þær eru 
orðnar kaldar.

 HEIMILD: ELDHUSSOGUR.COM

Heslihnetusmákökur með 
súkkulaðidýfu

Þessar heslihnetusmákökur eru 
ekki bara mjög fallegar og jólalegar 
heldur líka einstaklega bragð-
góðar.

170 g smjör við stofuhita
130 g púðursykur
1 egg
1 tsk. vanilludropar
250 g hveiti
½ tsk. kanill
¼ tsk. salt
100 g Til hamingju hakkaðar hesli
hnetur + meira til skrauts
250 g suðusúkkulaði til skrauts

Þeytið saman púðursykur og smjör 
þar til létt og ljóst. Bætið egginu 
við ásamt vanilludropunum og 
skafið niður á milli þess sem þið 
hrærið vel. Blandið hveiti, kanil 
og salti saman í skál og setjið 
út í smjörblönduna í nokkrum 
skömmtum. Loks fara hakk-
aðar heslihneturnar saman við og 
deiginu er þá hellt yfir á hveiti-

stráðan flöt. Gott að vera líka með 
smá hveiti á höndunum og skipta 
deiginu í tvo jafna hluta. Hvorum 
hluta er síðan rúllað upp í þétta 
pylsu sem er um 5 cm í þvermál, 
rúllan er plöstuð og sett í kæli yfir 
nótt. 

Daginn eftir er hvor rúlla um 
sig skorin (þegar hún er köld) í um 
12-14 sneiðar og sneiðarnar bak-
aðar við 180°C í 15-17 mínútur eða 
þar til þær gyllast vel í köntunum. 
Kökurnar eru kældar á grind og 
næst er suðusúkkulaði brætt og 
kökunum dýft til hálfs í súkku-
laðið. Hökkuðum heslihnetum 
er að lokum stráð yfir súkkulaði-
hlutann og súkkulaðinu leyft að 
storkna að nýju áður en bornar 
fram.

 HEIMILD: GOTTERI.IS

Kornflexkökur með 
gráðaosti

Hverjum datt fyrst í hug að blanda 
saman súkkulaði og gráðaosti? 
Það er vont að segja en útkoman 
getur verið stórskemmtileg eins og 
þessar kornflekskökur sem inni-
halda auk gráðaosts salthnetur og 
döðlur. Þorir þú í þessar?

150 g súkkulaði
80 g smjör
100 g síróp (fínt að nota þetta í 
grænu dósunum)
45 g rifinn gráðaostur
100 g salthnetur fínt saxaðar
100 g döðlur fínt saxaðar
120 g Special K kornflex

Bræðið saman súkkulaði, smjör 
og síróp. Bætið næst út í söxuðum 
döðlum, salthnetum og gráðaosti, 
og hrærið vel saman. Að lokum er 
Special K kornflex sett út í og hrært 
saman við. Notið skeið og búið til 
litlar klessur á bakka eða bökunar-
plötu. Eins er hægt að nota kon-
fektform eða lítil bollakökuform. 
Kælið.

 HEIMILD: GOTTIMATINN.IS

Lime-, chilli- og 
súkkulaðitrufflur með 
pekanhnetum

Þessar bragðmiklu súkkulaði-
trufflur eru einstaklega ferskar og 
smakkast dásamlega með góðum 
kaffibolla. Þær eru fullkomnar á 
veisluborðið eða á kaffistofunni í 
vinnunni á aðventunni.

400 g súkkulaði
1 dl. rjómi frá Gott í matinn
80 g lint smjör
Börkur af 1 lime (má nota appels
ínubörk)
80 g saxaðar pekanhnetur
1 tsk. chilimauk
Til að velta upp úr:
60 g kókosmjöl
½ tsk. chiliduft

Byrjið á því að bræða súkkulaði 
og rjóma saman í örbylgju eða yfir 
vatnsbaði. Bætið næst við lime-
berki, chilimauki og pekanhnet-
um. Hrærið linu smjöri saman við 
og kælið. Þegar massinn er farinn 
að stífna mótið þið kúlur og veltið 
upp úr kókosmjöli og chilidufti. 

 HEIMILD: GOTTIMATINN.IS

Lime, chilli og súkkulaðitrufflur með 
pekanhnetum eru bragðsprengja.

www.lindesign.is

Gjöf 
sem 
gleður
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Við hjá Epal hjálpum þér að velja réttu 
gjöfina fyrir þig og þitt starfsfólk.

·  Mikið úrval 

·  Góð verð 

·  Fagleg ráðgjöf

·  Frí innpökkun

Hafðu samband og fáðu sendan 
glæsilegan gjafavörubækling 
– fullt af skemmtilegum hugmyndum.

Gefðu gjöf 
frá frægustu 
hönnuðum 
heims
Skeifan 6 / Smáralind / Kringlan / Laugavegur 7 / 5687733 / www.epal.is Nánari upplýsingar veitir Iðunn í síma 568 7733 eða idunn@epal.is



Leikhúsferð er 
stund sem lifir í 

minningunni og það er 
einmitt svo dýrmætt 
núna eftir Covid að geta 
komið saman, nærst og 
glaðst.

Brynhildur Guðjónsdóttir

Gjafakortin frá Borgarleik-
húsinu eru ávallt jafnvinsæl 
jólagjöf og eiga ekki síst 
við einmitt núna. Þjóðin er 
að stíga upp úr árslöngum 
flensufaraldri og þyrstir í að 
upplifa eitthvað ógleyman-
legt með sínum nánustu.

Leikhúsferð er skemmtun sem 
hentar öllum hópum. Að sögn 
Brynhildar Guðjónsdóttur, leik-
hússtjóra Borgarleikhússins, 
býður Borgarleikhúsið upp á 
einstaklega fjölbreytt úrval verka 
á fjölunum í haust og vetur. „Við 
erum ákaflega stolt af því að vera 
ferskt og framsækið leikhús og 
mikilvæg menningarmiðja í ört 
stækkandi borg. Í haust sýnum við 
stórskemmtileg fjölskylduverk, 
drepfyndin grínverk, háalvarleg 
leikverk, sýningu á pólsku, leikrit 
fyrir þau allra yngstu og margt 
f leira. Við erum með eitthvað fyrir 
alla.

Þá má segja að leiðarstefið í sýn-
ingardagskránni sé tenging okkar 
við nærumhverfi og samfélag. Í 
sýningunum er spurt: Hver erum 
við og hvað merkir það að vera 
Íslendingur?“ segir Brynhildur.

Gjöf sem lifnar við
Gjafabréf Borgarleikhússins eru 
gjöf sem lifnar við. Þau koma í 
fallegum gjafaöskjum sem gaman 
er að gefa við hin ýmsu tilefni. 
„Leikhúsferð er stund sem lifir í 
minningunni og það er einmitt 
svo dýrmætt núna eftir Covid 
að geta komið saman, nærst og 
glaðst. Miðasala Borgarleikhúss-
ins hefur tekið hressilega við sér 
enda þyrstir fólk í að komast í leik-
hús eftir samkomutakmarkanir. 
Ógleymanlegar stundir er einmitt 
það sem við þurfum á að halda.“

Hin fullkomna fyrirtækjagjöf
„Við viljum koma til móts við 
fyrirtækin í landinu og bjóðum 
upp á ólíkar leiðir til þess að láta 
alla drauma rætast. Hvort sem 
fyrirtækið vill halda hópferð í 
leikhúsið að sjá saman eitthvert 
vel valið verk, eða gefa starfs-
mönnum opið gjafabréf í leikhús. 
Ef vinnustaðurinn mætir saman 
getum við græjað veitingar fyrir 
hópinn og lögum okkur að óskum 
vinnustaðarins. Auk hefðbund-
inna gjafabréfa gefum við út sér-
stakar skreyttar gjafaöskjur fyrir 
leikhúsferð á Emil í Kattholti, Níu 
líf og Veislu. Þá er askjan skreytt í 
takt við sýninguna.“

Ný íslensk verk
Borgarleikhúsið sýnir fjölmörg 
frábær ný íslensk leikverk í haust 
og vetur. „Eftir áramót sýnir 
Borgarleikhúsið nýtt íslenskt 
gamanverk á pólsku sem nefnist, 
Úff hvað allt er dýrt hérna. Verkið 
fjallar á gamansaman hátt um 
samskipti Íslendinga og Pólverja. 
Tungumálið er pólska og sýningin 
er textuð á íslensku og ensku. 
Sýningin hentar sérlega vel fyrir 
starfsmannahópa þar sem stór 
hluti er pólskumælandi.

Tjaldið er dásamleg leikhúsupp-
lifun á miðvikudags- og laugar-
dagsmorgnum í boði leikhópsins 
Miðnætti. Sýningin er sérsniðin 
fyrir börn frá þriggja mánaða aldri 
upp í þriggja ára. Gestir ganga inn 
í sýninguna, fá að upplifa leik-
húsið og svala forvitni sinni með 
því að snerta leikmyndina. Þessi 
sýning er tilvalin fyrir starfs-
mannahópa þar sem eru margir 
foreldrar með ung börn.

Svo erum við með fullkomna 
sýningu fyrir söguþyrsta en leik-
hópurinn Hundur í óskilum fer 

á hundavaði yfir Njálu, einn af 
hornsteinum íslenskrar bók-
menntasögu. Þetta er á margan 
hátt upphaf íslenskrar menningar 
en líka ómenningar, enda er vík-
ingatíminn í öndvegi.

Þétting hryggðar er glænýtt og 
spennandi íslenskt verk eftir Dóra 
DNA. Sýningin er skylda fyrir 
alla arkitekta og skipuleggjendur 
byggðar. Dóri er beittur penni 
með sterka samfélagsvitund og 
verkið er myljandi skondið. Það 
fá sko allir einn á lúðurinn en líka 
upphafningu hjartans.

Veisla eftir Sögu Garðarsdóttur, 
Kötlu Margréti Þorgeirsdóttur, 
Sigrúnu Eddu Björnsdóttur, 
Sigurð Þór Óskarsson og Halldór 
Gylfason verður áfram á fjölunum 
í haust og vetur. Þetta er alveg 
brjálæðislega fyndin sýning þar 
sem veislumenning Íslendinga er 
tekin fyrir. Þetta er kjörin sýning 
fyrir starfsmannahópa að koma 
saman, fá sér drykk á undan 
og hlæja sig máttlaus saman í 
salnum. Berglind Festival sagði að 
hún hefði aldrei hlegið jafnmikið 
í íslensku leikhúsi og að þetta væri 
fullkomin sýning fyrir þá sem 
hafa ekki gaman af því að fara í 
leikhús, sem er fyndið!

Valur Freyr Einarsson leikstýrir 
sínu fyrsta verki, Fyrrverandi, sem 
er frumsýnt í mars á næsta ári, en 
hann er einnig höfundur verksins. 
Hér er fjallað um flókið fjöl-
skyldulíf og sambönd nútímans 
á grátbroslegan hátt. Ilmur 
Stefánsdóttir hannar leikmynd 
og búning og Davíð Þór Jónsson 
sér um tónlistina. Þá f lytja sex 
þjóðþekktir leikarar verkið af ein-
stakri fagmennsku.

Ekki má svo gleyma Níu lífum, 
fimm stjörnu söngleiknum um 
Bubba Morthens sem er skyldu-
áhorf fyrir alla. Verkið er ekki 
bara söngleikur með f lottri tón-
list, heldur líka saga þjóðarinnar 
í þau ár sem Bubbi hefur verið að 
semja tónlist.“

Undir heillastjörnu
„Það er engu líkara en að Borgar-
leikhúsið hafi legið undir heilla-
stjörnu, en forsalan á Emil í 
Kattholti sló öll fyrri met leik-
hússins. Emil í Kattholti verður 
frumsýndur 27. nóvember. Emil 
er sýning fyrir alla fjölskylduna 
og leikhúsgestir ganga beint inn í 
sænsku Smálöndin. María Ólafs-
dóttir sér um búningana sem eru 
hver öðrum fallegri. Fimm manna 
hljómsveit spilar undir og sautján 
leikarar eru á sviðinu. Þórarinn 
Eldjárn þýðir af sinni alkunnu 
snilld. Hér verður talað inn í 

Gjöf sem lifnar við 
í Borgarleikhúsinu

Brynhildur Guðjónsdóttir hlakkar til að taka á móti leikhúsgestum á fjölbreyttar sýningar Borgarleikhússins í haust                                      og vetur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Veitingasvæðið 
er glæsilegt 
og notalegt 
og hægt er 
að fá úrval af 
léttum réttum 
og drykkjum 
í hléi og fyrir 
sýningar. Svo 
er tilvalið að 
setjast þar niður 
með drykk eftir 
sýninguna og 
ræða saman.

Gjafakort Borgarleikhússins eru gjöfin sem þjóðin þarfnast eftir faraldursdoða. 
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Það verður mjög 
máttug stund að fá 

að dást að þessum fjór-
um stórleikkonum í 
vetur.
Brynhildur Guðjónsdóttir

Brynhildur Guðjónsdóttir hlakkar til að taka á móti leikhúsgestum á fjölbreyttar sýningar Borgarleikhússins í haust                                      og vetur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Níu líf. Fimm stjörnu söngleikur um Bubba Morthens. Skylduáhorf fyrir alla.

Veisla. Brjálæðislega fyndin sýning þar sem veislumenning Íslendinga er 
tekin fyrir.

Emil í Kattholti. Sýning fyrir alla fjöl-
skylduna.

Njála á hundavaði. Hundur í óskilum 
snýr aftur með sýningu fyrir sögu-
þyrsta sem vilja hlæja.

Ein komst undan. Máttugur leik-
hópur reynslumikilla kvenna.

Fyrrverandi. Nýtt verk úr smiðju 
Common Nonsense. Grátbrosleg 
sýning um flókið fjölskyldulíf og 
sambönd nútímans.

Þétting hryggðar. Beitt og myljandi skondin samfélagsstúdía eftir Dóra DNA.

Tu jest za drogo (Úff hvað allt er 
dýrt hérna). Gamansöm skoðun á 
samskiptum Íslendinga og pólverja, 
á pólsku.

Lengsti bar Íslands var nýverið opnaður í Borgarleikhúsinu. Þar er tilvalið að 
næla sér í snarl fyrir sýninguna eða drykkjarföng í hléinu.

Ég hleyp. Gísli Örn í einleik um lífið 
eftir barnsmissi. Átakanlegt og 
heillandi verk.

Borgarleikhúsið 
tók forsalinn 
nýverið í gegn 
og útkoman er 
glæsileg.

hjörtu allra barna í salnum, sama 
í hversu gömlum líkama þau eru.“

Lífið eftir barnsmissi
„Ég hleyp er danskur einleikur 
eftir Line Mørkeby og í þýðingu 
Auðar Övu Ólafsdóttur og undir 
leikstjórn Hörpu Arnardóttur. 
Við hittum fyrir föður, sem Gísli 
Örn Garðarsson túlkar af mikilli 
næmni, sex stundum eftir að 
hann hefur misst barnið sitt. 
Hann gengur út, byrjar að hlaupa 
og getur ekki hætt. Hér er farið í 
ferðalag sem er allt í senn óvenju-
legt, átakanlegt og heillandi en 
Gísli Örn hleypur alla sýning-
una.“

Máttugur leikhópur 
 reynslumikilla kvenna
„Svo vil ég minnast sérstaklega 
á leikverkið Ein komst undan. 
Þetta er breskt nútímaverk sem 
verður frumsýnt í janúar á næsta 
ári. Með einstökum húmor rennur 
teboð saman við hörmungar og 

náttúruhamfarir, sem eru jafn 
skelfilegar og þær eru kostulegar. 
Þarna koma saman máttarstólpar 
íslenskrar leiklistarsögu en leik-
hópinn skipa þrír elstu starfandi 
leikarar landsins: þær Kristbjörg 
Kjeld, Guðrún Ásmundsdóttir og 
Margrét Guðmundsdóttir sem 
fagnar 70 ára leikafmæli sínu. Með 
þeim er Edda Björgvinsdóttir. 
Það er eitthvað alveg einstaklega 
merkilegt við að þessar konur séu 
að stíga saman á svið. Það verður 
mjög máttug stund að fá að dást 
að þessum fjórum stórleikkonum 
í vetur.“

Það er af nógu að taka í Borgar-
leikhúsinu á leikárinu og við 
hlökkum til að taka á móti öllum 
starfsmannahópum, stórum sem 
smáum. n

Allar frekari upplýsingar er að 
finna á borgarleikhus.is og öllum 
fyrirspurnum er svarað á mida-
sala@borgarleikhus.is

kynningarblað  35FÖSTUDAGUR   8. október 2021 FYRIRTÆKJAGJAFIR



Það er gott að 
gleðja með 
góðum mat. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
VILHELM

sandragudrun@frettabladid.is

Oft getur verið mikið álag á fólki 
í vinnunni dagana fyrir jól. Þá er 
tilvalið að reyna að brjóta upp 
vinnudaginn og gera eitthvað 
skemmtilegt fyrir starfsfólkið. Eitt 
af því getur verið að bjóða upp á 
jólamat í vinnunni. 

Mörg fyrirtæki bjóða upp á 
að koma og elda fyrir starfsfólk 
eða senda tilbúinn hátíðarmat á 

staðinn, svo eru auðvitað mörg 
fyrirtæki með mötuneyti og kokk 
sem getur galdrað fram góðan 
jólamat. Það er mikilvægt að hafa í 
huga þegar boðið er upp á jólamat 
fyrir stóran hóp fólks að hafa eitt-
hvað fyrir alla. 

Að bjóða bæði kjöt og vegan val-
kosti og einhverja hollari valkosti 
í bland við óholla er lykillinn að 
því að jólamaturinn slái í gegn hjá 
starfsfólkinu. ■

Starfsfólkið glatt með góðum mat

Gjafir gegna mikilvægu hlutverki í 
samfélaginu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

johannamaria@frettabladid.is

Það er ekki að ástæðulausu að 
fyrirtæki víða um heim leggja 
mikinn metnað í að finna hina 
fullkomnu jólagjöf fyrir starfs-
menn sína. Jólagjafir eru síður en 
svo skrapatól kapítalismans heldur 
eru þær mun dýpra grafnar í sam-
félagskerfi okkar.

Gjafir eru samfélagslegt fyrir-
bæri og ástæða þess að við gefum 
gjafir er til þess að stofna til eða 
treysta sambönd okkar við aðra. 
Þær eru eins konar samfélagslegt 
sleipiefni og leið til þess að fagna 
lífinu og vináttunni. Gjafir gera 
okkur kleift að verða betri vinir, 
makar, stjórnendur og starfsmenn. 
Áhrifaríkustu gjafirnar eru þær 
sem endurspegla bæði gefanda 
og þiggjanda og þar af leiðandi 
einstakt samband þeirra. Að gefa 
einhverjum gjöf er leið mannsins 
til þess að túlka tilfinningar og 
þakklæti sitt til náungans.

Í heimi þar sem fyrirtæki verða 
sífellt ópersónulegri og stærri 
gegna gjafir æ mikilvægara hlut-
verki í sambandi starfsmanns og 
stjórnenda. ■

Samfélagslegt 
smurefni

Hvernig væri að  
pakka inn upplifun fyrir 

starfsfólkið þitt?
Icelandair hótel bjóða frábært úrval spennandi gjafabréfa í hótelgistingu 

kringum landið, á veitingastaði eða dekurstundir í heilsulindum okkar.

Hafðu samband á netfangið mice@icehotels.is og við  
stillum upp dæminu á einfaldan og fljótlegan máta.

GJAFABRÉF ICELANDAIR HÓTELA

Á tímum siðaskiptanna varð það 
algengt að gefa börnum jólagjafir. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

oddurfreyr@frettabladid.is

Jólagjafir eiga rætur að rekja til 
heiðinna hefða fyrri alda en síðar 
meir, þegar kristni eignaði sér 
þessar hefðir, urðu gjafir vitring-
anna þriggja til Jesúbarnsins og 
gjafir Nikulásar dýrlings á 4. öld 
réttlætingar fyrir jólagjöfum. Um 
tíma vildu margir leiðtogar Evrópu 
meina að þeir ættu að fá gjafirnar, 
en það breyttist í kringum árið 
1000.

Á tímum siðaskiptanna byrjaði 
svo að vera algengt að gefa börnum 
jólagjafir. Þeim sið var fagnað af 
yfirvöldum, sem vildu að ungir 
menn hættu að ráfa um í hópum 
á jólatímanum og betla af hinum 
ríku og líka af foreldrum, sem vildu 
halda börnum sínum heima.

Það var svo ekki fyrr en um 
miðbik 19. aldar sem aðfangadags-
kvöld og jóladagur festust í sessi 
sem jólagjafadagarnir í vestrænni 
menningu, en fram að því voru 
dagarnir breytilegir milli svæða.

Um svipað leyti byrjuðu versl-
unarmenn að taka eftir gróðanum 
sem fylgdi jólunum og fóru að taka 
hátíðinni opnum örmum. Í byrjun 
20. aldar byrjuðu jólin að snúast 
æ meira um markaðssetningu og 
gjafir og með tímanum þróuðust 
jólin yfir í neysluhátíðina sem við 
þekkjum í dag. ■

Saga jólagjafanna
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Því barnabörnin hafa
frá svo mörgu að segja

Beltone Imagine™

Hágæða heyrnartækin frá Beltone Imagine™ geta valdið straumhvörfum í lí� þínu og 

þinna. Njóttu þess að heyra betur með nýrri kynslóð heyrnartækja sem skilar einstökum 

hljómgæðum og tengist beint við snjallsímann þinn eða önnur snjalltæki. Þú tengist 

fólkinu þínu betur þegar þú leggur við hlustir með Beltone Imagine™. Komdu 

í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

 

Ný
tt heyrnart æ

ki

frá  Belto n e

Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is HEYRNARSTÖÐIN



Bílar 
Farartæki

Nýr 2021 Hyundai Kona EV 
Premium rafmagnsbíll með 64 
kWh rafhlöðu. Raun drægni um 
380 km. Flottasta typa með leðri 
og glertopplúgu. + fullt af öðrum 
lúxus. Nýtt útlit. 5 litir á staðnum. 
Til afhendingar strax ! Okkar verð 
aðeins: 5.790.000,-

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 við höfum samband

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 699-6069 eða 663 5315

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. 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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

 

 

Umhverfismat  
Matsáætlun í kynningu 

Eldisgarður, eldisstöð á Reykjanesi 
 

Samherji Fiskeldi hefur lagt fram matsáætlun til Skipulagsstofnunar 
vegna umhverfismats eldisstöðvar á Reykjanesi með 40.000 tonna 
framleiðslugetu á ársgrundvelli. 

Kynning á matsáætlun: Matsáætlunin er aðgengileg á vef 
Skipulagsstofnunar www.skipulag.is. 

Umsagnarfrestur: Allir geta kynnt sér matsáætlunina og veitt 
umsögn. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 5. 
nóvember til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða með 
tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx@normx.is

Stækkaðu heimilið með  
svalalokun frá

COVER kerfið er vel þekkt um allan heim og á Íslandi hafa 
verið settar upp mörg hundruð slíkar svalalokanir og 
sólstofur á undanförnum árum.    

FINNSK  
GÆÐI Í
35ÁR

5ÁRA
ÁBYRGÐ

hagvangur.is

Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

44%
18-80 ára lesa Fréttablaðið 

daglega að meðaltali*

*Samkvæmt prentmælingum Gallup

20ÁRA—  M E S T   L E S N A   DAG B L A Ð   Á   Í S L A N D I * —

Sími: 550 5050
soludeild@frettabladid.is

NÁÐU TIL 
FJÖLDANS!

Erum við 
að leita að þér?
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Pottaplöntur

4.279 kr

2.290kr

Kölluflekka
13 cm pottur. 
11328400

30%

1.490 kr

1.099kr

Ástareldur
10,5 pottur. 
11328305

26%

Ný sending vikulega

Októberstjarna
komin í Blómaval

25%
afsláttur

1.490 kr

1.099kr

Flauelsblettur
10,5 cm pottur. 
11623850

26%

1.690 kr

1.249kr

Páfuglafjöður
10,5 cm pottur. 
11400280

26%

2.690 kr

1.990kr

Októberstjarna
Bleik og falleg.
126087321

Októberstjarna til 
styrktar Bleiku slaufunni

25%

Blómaáskrift Blómavals
Skráðu þig á blomaval.is



LÁRÉTT
1 fóðurfrekja
5 óvild
6 íþróttafélag
8 dusta
10 stafur
11 sepi
12 hvellur
13 rök
15 glaður
17 ávöxtur

LÓÐRÉTT
1 afgreiða
2 akfæri
3 tryllingur
4 bak við
7 álandsvindur
9 lífæð
12 puða
14 bál
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 afæta, 5 fæð, 6 fh, 8 hrista, 10 eð, 11 
laf, 12 bang, 13 deig, 15 alsæll, 17 daðla.
LÓÐRÉTT: 1 afhenda, 2 færð, 3 æði, 4 aftan, 7 
hafgola, 9 slagæð, 12 bisa, 14 eld, 16 ll.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Suðaustan 5-13 
og rigning með 
köflum í dag, en 
norðaustan 10-18 
á Vestfjörðum, 
hvassast á ann-
esjum. Hægari, 
þurrt og víða 
bjart NA-lands. 
Hiti 3 til 10 stig, 
hlýjast syðst. ■

Veðurspá Föstudagur

Sudoku

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. ■

Bauer átti leik gegn Goellner í Berlín árið 1956.

1. Hxh6+! gxh6 (1...Kxh6 2. Dg5+ Kh7 3. Dh4+). 2. Dg8+!! Rxg8 3. Bf5# 1-0. 
www.skak.is: Allt um skák ■

Hvítur á leik

4 2 6 5 8 9 7 3 1

1 3 8 6 4 7 2 5 9

5 7 9 2 3 1 6 4 8

6 4 1 7 9 8 3 2 5

3 5 2 1 6 4 9 8 7

8 9 7 3 2 5 4 1 6

7 8 3 4 1 6 5 9 2

2 1 5 9 7 3 8 6 4

9 6 4 8 5 2 1 7 3

5 8 1 6 7 9 2 3 4

7 3 6 2 4 8 5 1 9

9 4 2 3 5 1 8 6 7

6 5 9 4 8 2 3 7 1

4 1 7 9 3 5 6 2 8

8 2 3 7 1 6 4 9 5

1 6 8 5 9 3 7 4 2

2 7 5 1 6 4 9 8 3

3 9 4 8 2 7 1 5 6

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Vá! Það er 
aldeilis harka-

legt putt hjá þér 
Harold!

Og 
skakkt!

En þar fyrir 
utan frábært 
putt! Hahaha!

Hvað er hægt 
að segja um fólk 
sem segir putt?

Þú segir ekk-
ert, fyllir bara 
pokann þeirra 

af slátri!

Hvað 
í...

Farðu þarna inn 
og mátaðu þessar 

aðsniðnu buxur.
Allt í lagi

Skrjáf! 

Skrjáf!

Hvernig 
lít ég út?

Eins og flónel snitta.

Brrrrr!

Ah, Ég hef náð heilsu-
markmiði dagsins!

Eru hundrað skref 
heilsumarkmiðið 

þitt?

Ég sagði 
aldrei að það 
væri háleitt.

Mátunar-
klefar

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi.

Allt í lagi ef fólk  
skilur þetta ekki 
Anna Birta Lionaraki segir 
látið fólk hafa birst sér frá 
unglingsaldri en hæfileikann 
kallar hún hyperskynjun. 
Hana þurfti hún að læra að 
beisla með aðstoð fólks með 
sömu sýn og miðlar hún nú 
skynjun sinni til annarra í 
gegnum miðilsfundi. Hún 
vonar að í framtíðinni verði 
gerðar frekari rannsóknir á 
fólki með þennan eiginleika.

Nauðgun ódýrara 
vopn en byssukúla
Christina Lamb, erlendur 
fréttaritari Sunday Times,  
hefur á ferli sínum lagt mikið 
upp úr því að gefa konum 
rödd, og þá sérstaklega 
konum í stríði. Hún segir  
kynferðislegt ofbeldi í 
auknum mæli notað sem 
vopn gegn konum í stríði, 
að ofbeldið sé kerfisbundið 
og furðar sig á því að enginn 
hafi enn verið sakfelldur fyrir 
slíkan glæp.

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PRENTUN.IS

Þessa vöru þarf að sérpanta. S. 561 1433 
Netfang: bjornsbakari@bjornsbakari.is
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Þrír sérfræðingar
Verða verslun okkar Skeifunni 6, 
um helgina, 6.-9. október.

15% afsláttur
á öllum hægindastólum 
og borðum frá Carl Hansen

15% afsláttur
á öllum Montana hillum

20% afsláttur
á Kevi skrifborðsstólum

Skeifan 6  / 5687733 / www.epal.is

15% afsláttur
á öllum borðum 
og Fri og Ro hægindstólum 
frá Fritz Hansen



Ég byrjaði 
að vinna 
Time Map 
árið 2016 
og hef frá 
þeim tíma 
unnið 
þessi verk 
reglu-
bundið 
samhliða 
öðrum 
verkum og 
ætla mér 
að halda 
því áfram.

Upphafið er í miðjunni, er 
yfirskrift sýningar Huldu 
Stefánsdóttur í BERG Con-
temporary.

„Þessi titill, Upphafið er í miðjunni, 
tengist vinnuferli mínu. Ég er alltaf 
á einhvers konar tímaflakki í þróun 
verkanna,“ segir Hulda og bætir við: 
„Verkin eru í senn samtal við þetta 
hér og nú, um leið og þau fara fram 
og til baka á tímaásnum með vísan 
til listasögunnar, ásamt því að kall-
ast á við fyrri verkaraðir mínar. Ég 
hika ekki við að taka eldri verk og 
mála yfir þau. Þannig má segja að 
ég sé að ögra hugmyndinni um það 
hvenær eitt verk byrjar og annað 
endar.

Ég var líka að velta fyrir mér 
ástandinu sem við höfum búið við 
undanfarið, við erum að bíða eftir 
að heimsfaraldri ljúki og eitthvað 
annað taki við. Hugtakið in media 
res er bókmenntahugtak úr latínu 
og vísar í miðju atburðar, til dæmis 
eins og þegar lesanda er hent inn í 
miðja atburðarás í upphafskaf la. 
Ég fór að velta því fyrir mér hvort 
við værum alltaf stödd inni í miðri 
atburðarás og hvort upphafið væri 
þá miðjan hverju sinni.“

Tilraunir með strigann
Hulda segist á síðustu árum hafa 

verið að þreifa sig áfram með að 
nota nokkur lög af striga við gerð 
málverka, þó að það eigi ekki við 
um öll verkin á þessari sýningu. 
„Ég hafði lengi málað í mörgum 
þunnum lögum, en síðan fór ég að 
gera tilraunir með að nota strigann 
sjálfan með ámóta hætti, leggja 
niður grunnlag og mála á, leggja svo 
annað lag yfir. Þá má greina grunn-
lagið óljóst í gegn, eins og enduróm 
myndar sem er hulin. Þetta er aðferð 
til að skapa ákveðna dýpt eða vídd 
og gefa í skyn að undir yfirborðinu 
leynist önnur mynd. Svolítið eins og 
sagan sem aldrei verður sögð fylli-
lega eða eins og síflöktandi minn-
ingar, ólík sjónarhorn og upplifanir 
sem aldrei eru eins á milli einstakl-
inga.“

Kortlagning á tímanum
Nokkur málverkanna á sýning-
unni tilheyra svokallaðri Time 
Map seríu, en á síðasta ári kom út 
hjá Space Sisters Press í New York 
bókverkið Time Map, með völdum 
verkum úr samnefndri verkaröð 
Huldu, ljósrituðum afritum verk-
anna, auk greinar og ljóðs eftir 
rithöfundinn Oddnýju Eir Ævars-
dóttur. „Ég byrjaði að vinna Time 
Map árið 2016 og hef frá þeim tíma 
unnið þessi verk reglubundið sam-
hliða öðrum verkum og ætla mér 

að halda því áfram. Time Map er 
kortlagning á tímanum. Verkin fela 
í sér vísun í stund og stað hverju 
sinni, jafnt sem í málverkasöguna 
bæði í litum og formum, og raunar 
alveg aftur í hellamálverkið. Þau 
kortleggja og þjappa saman hug-
hrifum frá ólíkum stöðum í tíma 
og rúmi.“

Verkin í meginsal standa sem 
sjálfstæðar einingar og eru f lest 
unnin á þessu og síðasta ári. „Þessi 
nýju málverk eru vissulega undir 
áhrifum frá verkunum í Time 
Map-seríunni, þau mynda eins og 
undirliggjandi þráð og samhengi í 
þessari sýningu,“ segir Hulda.

Hulda hefur sýnt á fjölda einka-
og samsýninga, bæði hérlendis og 
erlendis. Verk eftir hana eru í safn-
eign Listasafns Íslands, Listasafns 
Reykjavíkur og Listasafns Háskóla 
Íslands. Á ferli sínum hefur hún 
unnið með alls kyns miðla en hvað 
heillar hana við málverkið? „Mið-
illinn höfðar ekki síst sterkt til 
mín vegna þessa órofa sambands 
hugar og handar, ferlis þar sem eitt 
leiðir af öðru í samblandi af því 
ósjálfráða og ígrundaða. Fyrir mér 
eru óþrjótandi möguleikar í mál-
verkinu og margir enn ókannaðir,“ 
svarar hún.

Sýningin í Berg Contemporary 
stendur til 6. nóvember. n

Alltaf á einhvers konar tímaflakki

Fyrir mér eru 
óþrjótandi 
möguleikar í 
málverkinu, 
segir Hulda.

 FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

kolbrunb@frettabladid.is

Hallg r ímur Helgason, my nd-
listarmaður og rithöfundur, opnar 
sýningu á nýjum málverkum og 
teikningum í Safnaðarheimili Nes-
kirkju sunnudaginn 10. október að 
lokinni messu sem hefst klukkan 
11.00. Séra Skúli S. Ólafsson þjónar 
fyrir altari.

Á sýningu Hallgríms, sem ber 
titilinn Það þarf að kenna fólki 
að deyja, gefur að líta málverk og 
teikningar sem kviknuðu út frá 
andláti föður listamannsins, sem 
lést fyrir réttu ári. Hallgrímur 
málar bæði krabbamein og dánar-
stundir auk tilgátuportretta af 
Dauðanum sjálfum. Einnig fylgja 
með á sýningunni nokkur verk 
af persónulegu tagi sem urðu til 
eftir langar setur listamannsins á 
líknardeildinni. n

Hallgrímur í Neskirkju
Verk eftir Hall-
grím á sýning-
unni.

tsh@frettabladid.is

Nóbelsverðlaunin í bókmenntum 
árið 2021 hlýtur tansaníski rithöf-
undurinn Abdulrazak Gurnah sem 
er búsettur í Bretlandi og skrifar á 
ensku.

Sænska akademían, sem úthlutar 
Nóbelsverðlaununum í bókmennt-
um, tilkynnti um niðurstöðuna í 
gegnum fjarfund frá Stokkhólmi í 
gær.

Í rökstuðningi Akademíunnar 
segir að Gurnah hljóti verðlaunin 
meðal annars fyrir að af hjúpa 
afleiðingar nýlendustefnu og for-
dóma í verkum sínum.

„Í sínum tíu skáldsögum 
hefur hann staðfastlega og af mik-
illi samkennd afhjúpað afleiðingar 
nýlendustefnunnar í Austur-Afríku 
og áhrif hennar á líf rótlausra og 
brottf luttra einstaklinga,“ sagði 
talsmaður Sænsku Akademíunnar.

Gurnah er fæddur árið 1948 í 
Sansi bar í Tansaníu en hélt tvítugur 
til Bretlands til að stunda nám, hvar 
hann hefur búið síðan.

Hann hefur skrifað tíu skáldsögur 
og meðal þekktustu verka hans eru 
bækurnar Paradise (1994), sem var 
tilnefnd til Booker og Whitbread 
verðlaunanna, Desertion (2005) og 
By the Sea (2001) sem var einnig til-
nefnd til Booker verðlaunanna.

Gurnah þakkaði akademíunni 
fyrir heiðurinn sem hann sagði hafa 
komið sér mjög á óvart.

„Þetta var svo fullkomlega óvænt 
að ég þurfti í raun að bíða eftir því 
að ég heyrði þá tilkynna þetta áður 
en ég gat trúað því.“ n

Gurnah fær Nóbel

Abdulrazak Gurnah á bókmennta-
hátíðinni í Edinborg árið 2017.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Skiltagerð og merkingar
Inni og úti merkingar, spjöld og skilti. Kíktu á 
heimasíðuna okkar og skoðaðu þjónustuna 
sem er í boði.

Xprent ehf.  | Sundaborg 3 | 104 Reykjavík | 777 2700 | xprent@xprent.is

SANDBLÁSTURSFILMUR

BÍLAMERKINGAR SKILTAGERÐ

www.xprent.is
KYNNINGARSVÆÐI
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kolbrunb@frettabladid.is

Oliver Paglia, rithöfundur þríleiks-
ins The Animal Kingdoms, mun 
ræða framsetningu skrímsla í goð-
sögum, og mun lesa upp úr bókun-
um sínum: The Merewyrm’s Tooth 
og Gauntlet of Wrath, laugardaginn 
9. október klukkan 15.00 í Gröndals-
húsi.

Áritaðar bækur verða til sölu eftir 
lesturinn. Oliver Paglia er rithöf-
undur og kvikmyndagerðarmaður, 
fæddur og uppalinn í Hampshire 
á Suður-Englandi. Í dag býr hann í 
Reykjavík þar sem hann vinnur og 
skrifar. Fyrsta bókin hans, Mere-
wyrm’s Tooth, var gefin út af Mira-
dor Publishing árið 2016, og þar 
á eftir Gauntlet of Wrath, önnur 
bókin í Animal Kingdom þrí-
leiknum, sem var gefin út árið 2018. 
Oliver er í augnablikinu að vinna 
við að skrifa þriðju bókina: The Tree 
of Life. ■

Oliver Paglia í 
Gröndalshúsi

Skrímsli í goðsögum verða til um-
fjöllunar á laugardaginn.

kolbrunb@frettabladid.is

Næstkomandi sunnudag, 10. októ-
ber, klukkan 16.00 verður í Salnum 
í Kópavogi f lutt dagskráin Ljóð um 
ljóð og geit á beit.

Dagsk ráin samanstendur af 
upplestri Þórarins Eldjárns á eigin 
ljóðum og f lutningi á lögum við 
ljóð hans af tónlistarkonunum 
Lilju Guðmundsdóttur sópran, Erlu 
Dóru Vogler mezzósópran og Evu 

Þyri Hilmarsdóttur píanóleikara.
Á efnisskránni eru lög eftir Hauk 

Tómasson, Jóhann G. Jóhannsson, 
Tryggva M. Baldvinsson, Michael 
Jón Clarke, Kjartan Ólafsson, Atla 
Heimi Sveinsson og Jónas Tómas-
son, og eru ljóðin meðal annars úr 
hinum vel þekktu ljóðaf lokkum 
Heimskringlu og Grannmetis-
lögum.

Frítt er á tónleikana fyrir börn, 
12 ára og yngri. ■

Ljóð um ljóð og geit á beit

Þórarinn Eldjárn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

kolbrunb@frettabladid.is

Andri Björn Róbertsson, bassa-
barítón, og Ástríður Alda Sigurðar-
dóttir píanóleikari koma fram á 
tónleikum í Norðurljósum í Hörpu, 
þriðjudaginn 12. október klukkan 
19.30. Tónleikarnir eru hluti af tón-
leikaröðinni Heimssviðinu, nýrri 
tónleikaröð Hörpu þar sem ung-
stirni evrópskrar tónlistarsenu 
koma fram. Tilefni tónleikanna er 
útgáfa geislaplötunnar Thorstein-

son & Schumann, sem inniheldur 
tvo af ljóðaflokkum Roberts Schu-
mann ásamt sjö sönglögum eftir 
Árna Thorsteinson. ■

Andri og Ástríður á Heimssviði

Andri Björn Róbertsson.

kolbrunb@frettabladid.is

Ensemble Pro-
m e n a  e r 
ný s t o f n a ð u r 
a l þ j ó ð l e g u r 
kammerhópur 
sem sérhæfir sig 
í f lutningi róm-
antískrar tónlistar 
á upprunaleg hljóðfæri með girnis-
strengjum og rómantískum bogum. 
Hópurinn er breytilegur að stærð, en 
á þessum fyrstu tónleikum á Íslandi 
skipa hann Herdís Anna Jónasdóttir 
sópran, Elfa Rún Kristinsdóttir og 
Hed Yaron Meyerson á fiðlu, Muriel 
Razavi á lágfiðlu og Vladimir Walt-
ham á selló.

Tónleikarnir eru í tónleikaröðinni 
Sígildir sunnudagar, og fara fram í 
Norðurljósum í Hörpu, á sunnudag, 
10. október, klukkan 16.

Á efnisskránni eru þrjú verk, 
tvö fyrir söng og strengjakvartett 
og svo þriðji og síðasti  strengja-
kvartett Brahms. Söngverkin eru 
útsetningar eftir tónskáldið Ari-
bert Reimann, eitt þekktasta núlif-
andi tónskáld Þjóðverja, á annars 
vegar 6 Gesänge eftir Schumann 
og hins vegar átta söngljóðum eftir 
Mendelssohn við ljóð eftir Heine, 
sem Reimann velur og tengir listi-
lega saman með millispilum. Þetta 
verður frumf lutningur þessara 
útsetninga hér á landi. ■

Brahms og 
Reimann

Láttu þér líða vel!
Eitt mesta úrval skrifborðsstóla landsins, 
komdu og finndu stólinn sem hentar þér.

Vandaður skrifborðsstóll með allar helstu stillingar. 
Stóllinn hentar vel á skrifstofuna eða fyrir 
vinnustöðina heima.

540-2000 // Skeifunni 10, Reykjavík // Hafnarstræti 91-93, Akureyri  

Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

ID Mesh
Tilboðsverð 119.900 kr.
VERÐ ÁÐUR 164.247 KR.

Þægilegur og smekklegur skrifborðsstóll  
á skrifstofuna. Stóllinn sameinar fallega hönnun  
og vinnuvistfræðilega eiginleika. Hann hefur  
allar helstu stillingar og fjölstillanlega 3D arma.

Kinnarps 6242
Tilboðsverð 113.662 kr.
VERÐ ÁÐUR 162.375 KR.

6242 er einn vinsælasti skrifborðsstóll  
Pennans fyrr og síðar. Góður skrifborðsstóll  
með hæðarstillanlegu bólstruðu baki, fljótandi  
setu og öllum helstu stillingum. 

Shape Mesh
Tilboðsverð 131.162 kr.
VERÐ ÁÐUR 187.375 KR.

Aeron

Tilboðsverð 299.900 kr. 
VERÐ ÁÐUR 374.875 KR.

Aeron sameinar framúrskarandi hönnun, 
vinnuvistfræði og sjálfbæra framleiðslu.
Frá því að stóllinn kom á markað árið 
1994 hefur hann verið álitinn einn allra 
besti skrifborðsstóll sem fyrirfinnst. 
Aeron vann gullverðlaun fyrir hönnun 
aldarinnar og er mest seldi skrifborðsstóll 
allra tíma. Hann kemur í þremur stærðum 
A, B og C sem henta nær öllu fólki óháð 
líkamsvexti.
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Föstudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó
Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn  
08.15 The Mentalist  
09.00 Bold and the Beautiful  
09.25 Grey’s Anatomy  
10.05 Making It  
10.45 Schitt’s Creek  
11.10 Slicon Valley  
11.40 Slicon Valley  
12.05 Svörum saman  
12.35 Nágrannar  
13.00 Nei hættu nú alveg  
13.40 BBQ kóngurinn  
13.55 Grand Designs: Australia  
14.50 Shark Tank  
15.30 Inside Chernobyl with Ben 

Fogle  
16.40 Real Time With Bill Maher  
17.35 Bold and the Beautiful  
18.00 Nágrannar  
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.50 Sportpakkinn  
18.55 Fyrsta blikið  
19.20 Wipeout  Stórskemmtilegur 

fjölskyldu- og skemmtiþátt-
ur þar sem buslugangurinn 
er botnlaus og glíman við 
stærstu þrautabraut heims 
endalaus uppspretta spaugi-
legra atvika.

20.05 The Secret: Dare to Dream       
Rómantísk mynd frá 2020 
með Katie Holmes, Josh 
Lucas og fleiri góðum 
leikurum. Miranda er ung 
ekkja með þrjú börn sem 
gengur ekki vel að fóta sig í 
lífinu. Hún hittir dularfullan 
mann, Bray, sem stundar 
heimspeki með áherslu á 
jákvæða hugsun. Bray hefur 
góð áhrif á fjölskylduna en 
sjálfur á hann sér leyndar-
mál sem á eftir að breyta 
öllu. Myndin er unnin eftir 
sjálfshjálparbókinni vinsælu 
The Secret.

21.55 Charlie’s Angels  
23.50 Miss Bala  
01.30 The Mentalist  
02.10 Making It  
02.55 Schitt’s Creek  
03.15 Slicon Valley  
03.45 Slicon Valley  

10.25 Love’s Last Resort  
11.50 How To Be Single  
13.35 Spotlight  
15.40 Love’s Last Resort  
17.05 How To Be Single  
18.55 Spotlight  
21.00 Shazam!  
23.05 Madame  
00.35 Rambo: Last Blood  

09.30 Tvöfaldur skolli  
10.05 Tvöfaldur skolli  
10.40 PGA Special: Nicklaus: Re-

Designing Muirfield Village 
Golf Club  

11.05 Champions Tour Highlights 
2021  

12.00 European Tour 2021  
17.00 LET Tour 2021  
20.20 Golfarinn 1  
21.00 PGA Tour 2021  

06.00 Tónlist
12.30 Dr. Phil  
13.10 The Late Late Show with 

James Corden  
13.50 The Block  
14.53 The Bachelorette  
16.50 The King of Queens  
17.10 Everybody Loves Raymond  
17.35 Dr. Phil  
18.20 The Late Late Show with 

James Corden  
19.05 The Block  
20.10 Bachelor in Paradise  
22.10 The Insider  Sannsöguleg 

kvikmynd frá 1999. Myndin 
segir frá Jeffrey Wigand, 
fyrrum yfirmanni í tóbaks-
fyrirtæki, sem ákveður að 
koma fram á sjónvarpsstöð-
inni CBS-TV í sjónvarpsþætt-
inum 60 Minutes. Að hluta 
til gerir hann þetta vegna 
samviskubits og að hluta 
að áeggjan framleiðanda 
þáttarins Lowell Bergman, 
en hann upplýsir í þættinum 
að tóbaksiðnaðurinn hafi 
ekki einungis vitað að sígar-
ettur væru ávanabindandi 
og skaðlegar, heldur hefðu 
unnið skipulega að því að 
auka ávanabindandi virkni 
þeirra. 

00.50 Race  
03.00 London Has Fallen  
04.35 Tónlist

06.55 Belgía - Frakkland  
08.40 NFL Gameday 2021/2022
09.10 The Fifth Quarter
09.25 Stoke - WBA  
11.05 Coventry - Fulham  
12.45 Football League Show 

2021/2022  
13.15 Lokasóknin 3. þáttur  
14.10 NFL Gameday 2021/2022
14.40 Casademont Zaragoza - Val-

encia Basket  
16.10 The Fifth Quarter
16.25 Belgía - Frakkland  
18.05 Fréttaþáttur undankeppni 

HM 2022  
18.35 Tyrkland - Noregur  
20.45 Markaþáttur HM 2022  
21.15 Celtic - Leverkusen  
22.55 Tyrkland - Noregur  
00.35 Markaþáttur HM 2022  

07.45 Körfuboltakvöld kvenna  
08.45 Tilþrifin 1. umferð  
09.30 Njarðvík - Þór Þ.  
11.10 Stjarnan - ÍR  
12.50 Tilþrifin 1. umferð  
13.35 Fjölnir - Breiðablik  
15.05 Haukar - Njarðvík  
16.35 Körfuboltakvöld kvenna  
17.30 Njarðvík - Þór Þ.  
19.10 Tilþrifin 1. umferð  
20.00 Tindastóll - Valur  
22.00 Körfuboltakvöld karla  
23.05 Tilþrifin 1. umferð  
23.50 Tindastóll - Valur  

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð 

dagsins  
06.50 Morgunvaktin  
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar  
09.45 Morgunleikfimi  
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin  
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn  
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið  
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið  
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Skyndibitinn  
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Vinill vikunnar  
17.00 Fréttir
17.03 Umhverfis jörðina á 83 

dögum  
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur  
19.45 Lofthelgin  
20.35 Mannlegi þátturinn  
21.40 Kvöldsagan: Í verum, fyrra 

bindi   
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið  
23.00 Umhverfis jörðina á 83 

dögum  
00.00 Fréttir

Hringbraut
18.30  Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 

dagsins í opinni dagskrá.
19.00  433.is  433.is er frétta- og 

viðtalsþáttur um íþróttirnar 
heima og erlendis.

19.30  Fjallaskálar Íslands  Fjalla-
skálar Íslands er heillandi 
heimildaþáttur um landnám 
Íslendinga upp til fjalla og 
inni í óbyggðum.

20.00  Matur og heimili  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matargerð 
í bland við íslenska hönnun 
og fjölbreyttan lífsstíl.

11.00 Heimaleikfimi  
11.10 Kastljós  
11.25 Menningin  
11.35 Eylíf  
12.00 Sagan bak við smellinn – 

Killing Me Softly  
12.30 Síðasti séns 
13.00 Óskalög þjóðarinnar  
14.00 Í blíðu og stríðu – Sambúð 

eða vígsla?  
14.40 Mósaík 2002-2003  
15.15 Basl er búskapur  
15.45 Rætur  
16.10 Myndavélar  
16.20 Tónatal  
17.15 Nörd í Reykjavík  
17.45 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir og veður  
18.10 HM stofan  
18.35 Undankeppni HM karla í fót-

bolta  (Ísland - Armenía) Bein 
útsending frá leik Íslands og 
Armeníu í undankeppni HM 
karla í fótbolta.

20.30 HM stofan  Uppgjör á leik 
Íslands og Armeníu í undan-
keppni HM karla í fótbolta.

20.55 Fréttir og veður  
21.25 Vikan með Gísla Marteini  
22.20 Shakespeare og Hathaway       

Breskir gamanþættir um 
einkaspæjarana Luellu 
Shakespeare og Frank Hat-
haway sem leysa sakamál 
í bænum Stratford-upon-
Avon. Aðalhlutverk: Mark 
Benton og Jo Joyner.

23.10 Úlfaland - Djúpt inni í skóg-
inum  Þýsk glæpamynd um 
lögreglukonuna Violu sem 
flytur til bæjarins Görlitz frá 
Hamborg í von um að hefja 
nýtt líf. Þar er henni gert 
að vinna með einfaranum 
Butsch og saman leysa þau 
stórt sakamál, þrátt fyrir að 
þola ekki hvort annað. Nú er 
raðmorðingi laus í bænum 
og Viola og Butsch neyðast 
til að snúa bökum saman til 
að handsama morðingjann. 
Leikstjóri: Tim Trageser. 
Aðalhlutverk: Yvonne Cat-
terfeld, Götz Schubert og 
Johannes Zirner. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi 
ungra barna.

00.40 Dagskrárlok

Finndu rétta starfskra�inn 
með því að auglýsa í 

MEST 
LESNA 
ATVINNUBLAÐI 
LANDSINS!*
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Tryggðu þér áskrift á stod2.is

Í KVÖLD 20:00
KÖRFUBOLTAKVÖLD STRAX EFTIR LEIK

ÁSKRIFT AÐEINS 3.990 KR./MÁN.



Þetta er alveg tilvalið 
til þess að víkka út 
félagshringinn sinn. 

Heiða Dögg

Það er því gaman fyrir 
alla að taka þátt.

svavamarin@frettabladid.is

Leikhópurinn Miðnætti og Borgar-
leikhúsið veita börnum frá þriggja 
mánaða aldri innsýn í töfraheima 
leikhússins þar sem skyggnst er bak 
við Tjaldið þar sem þau taka virkan 
þátt í öllum þeim undrum og tilfinn-
ingum sem leikhúsið býður upp á.

„Leiksýningin Tjaldið er hugsuð 
sem fyrsta leikhúsupplifun barna á 
aldrinum þriggja mánaða til þriggja 
ára ásamt foreldrum þeirra og for-
ráðafólki,“ segir Kara Hergils, fram-
leiðandi sýningarinnar, í samtali við 
Fréttablaðið.

„Leikhúsgestunum er boðið að 
koma inn í risastórt tjald á sviðinu. 
Hér verður boðið upp á litla veislu 
fyrir skynfærin þar sem börnin fá 
að skyggnast undir leikhústjaldið 
og upplifa tóna, liti og snertingu 
sem bæði örvar, þroskar og gleður 
andann.“

Sýningin hefur þannig þá sér-
stöðu að börn óháð tungumáli 
og uppruna geta komið og notið 
þar sem það er lítið talað en meira 
notast við tákn með tali og ákveðna 
líkamstjáningu.

„Það er því gaman fyrir alla að 
taka þátt,“ heldur Kara áfram. „Þrátt 
fyrir að yngsti hópurinn sé mark-
hópur þá held ég að systkini upp 
í tíu ára hafi líka gaman af því að 
koma og taka þátt, syngja og hrista 
með,“ segir Kara á léttu nótunum.

Kara bæti við, glöð í bragði, að 

fyrsta rennsli hafi gengið vonum 
framar. „Þetta var alveg yndislegt.“

Leikritið fjallar um lirfuna Leif og 
maríubjölluna Maríu sem hittast í 

Tjaldinu og lirfan breytist svo í fal-
legt fiðrildi í lok sýningarinnar.

„Söguþráðurinn er afar einfaldur 
og áherslan er meira á einfaldar 

gjörðir sem börn tengja við líkt og 
að heilsast, kynna sig með nafni, 
mikilvægi þess að bursta tennurnar 
og vera góð við hvert annað.“

Miðnætti sérhæfir sig í leik-
verkum fyrir börn. „Við höfum gert 
ýmis önnur, sem dæmi get ég nefnt, 
Geim-mér-ei, Þorri og Þura og á 
Eigin fótum. Þessar sýningar buðu 
þó ekki upp á þessa beinu þátttöku 
í sýningunni eins og við erum með 
í Tjaldinu,“ segir Kara.

Leikarar sýningarinnar eru þau 
Sigrún Harðardóttir, sem semur 
tónlistina og Nick Candy sirkus-
listamaður. „Hann gerir smá loft-
fimleika í sýningunni,“ segir hún en 
slíkar kúnstir vekja vitaskuld mikla 
kátínu hjá krökkunum.

Tjaldið er frumsýnt klukkan 11 
sunnudaginn 10. október og verður 
á dagskrá Borgarleikhússins á mið-
vikudögum og um helgar á leikár-
inu 2021-2022. ■

Töfrandi leikhúsupplifun fyrir yngstu börnin

Í Tjaldinu fá allra yngstu börnin að kynnast töfrum leikhússins.  MYND/AÐSEND

Fjögur grimm spurninga-
ljón sem hafa um langt árabil 
komið að pöbbkvissinu 
Drekktu betur ætla loks að 
láta verða af því að taka sín 
hjartans mál langt út fyrir 
barinn og eyða saman heilli 
helgi á huggulegu sveitahóteli 
við kviss, krossgátur og skrafl 
á því sem Ævar Örn Jósepsson 
kallar sögulega og hömlu-
lausa nördagleði.

toti@frettabladid.is

„Þessi viðburður er alveg stórkost-
lega einstakur. Ég hef allavegana 
ekki heyrt af öðrum slíkum, fyrr eða 
síðar,“ segir Ævar Örn Jósepsson, 
krossgátuhöfundur Fréttablaðsins 
og útvarpsmaður með meiru, um 
helgarskemmtunina Heilabrot á 
Hamri sem er loksins að verða að 
veruleika eftir þrjár misheppnaðar 
atrennur.

„Jú, jú, nú iðar maður alveg í 
skinninu. Það er ekki hægt að orða 
það öðruvísi,“ segir Ævar Örn um 
spenninginn sem hefur heltekið 
hann. „Þetta verður heil helgi fyrir 
skrýtimenni eins og mig á huggu-
legu hóteli uppi í sveit við kviss, 
krossgátur og skrafl, og meira að 
segja ratleik í kaupbæti fyrir þau 
allra skrýtnustu,“ heldur Ævar Örn 
áfram um nördaviðburðinn sem 
hann telur óhætt að fullyrða að sé 
einstakur. „Það hefur aldrei gerst 
áður að öll herbergi á heilu hóteli 
eru frátekin fyrir okkur.“

Ævar Örn segir nördasamkom-
una miklu hafa verið lengi í undir-
búningi en nú sé loks komið að því 
að heilabrjótarnir komi saman á 
Hótel Hamri í Borgarfirði, helgina 
22. til 24. október.

Sjóað spurningadrykkjulið
„Þetta er búið að vera lengi í undir-
búningi,“ heldur Ævar áfram. „Ég 
var búinn að ganga lengi með þessa 
hugmynd þegar ég fór bara ein-
hvern veginn að spá að það væri 
gaman að taka bara heila helgi í 
þetta.“

Fyrst stóð til að rjúka af stað 2019 
en það gekk ekki upp. Þá var stefnt 
á vorið 2020 og ekki þarf að hafa 
mörg orð um hvað gerði út af við 
þau áform. Sú sorgarsaga endurtók 
sig um haustið. „Þannig að við frest-
uðum þessu alveg þangað til bara 
núna til þess að reyna að vera alveg 
viss svo þetta er búið að vera lengi á 
leiðinni,“ segir Ævar Örn sem hefur 
staðið í undirbúningnum ásamt 
þremur öðrum annáluðum spurn-
ingaljónum.

„Eigum við ekki að segja að þetta 
sé svona í óformlegri samvinnu við 
Drekktu betur. Við höfum náttúr-
lega öll fjögur í rauninni úr þeim 
hópi. Við erum öll sjóað Drekktu 
betur fólk en þetta eru ég, Heiða 
Dögg Liljudóttir, sem er gamalreynd 
Drekktu betur drykkjukona, Sigur-
jón Vilhjálmsson, sem meðal ann-
ars heldur utan um myntsafn Seðla-
bankans. Mikill spurningahaukur 
og Dóra Svavarsdóttir, kokkur og 
matargúru.“

Fullt hús
„Ég er mjög spennt,“ segir Heiða 
Dögg og hlær og bætir aðspurð við 
að hún vonist til þess að Heilabrot á 
Hamri verði til þess að andlit nýrra 
spurninga-, krossgátu- og skraf l-
nörda komi út úr skápnum þótt 
líkur séu á að f lestir þekkist inn-
byrðis þegar á hólminn er komið.

„Það getur verið en ég vona ekki. 
Ég vona að það verði bara fullt af 
nýju fólki. Þetta er alveg tilvalið 
til þess að víkka út félagshringinn 
sinn. Drekktu betur hefur verið 
alveg frábært félagslíf fyrir mig 
þegar ég er komin svona um og 
yfir miðjan aldur. Nú er bara að 
drífa sig. Sýna sig, sjá aðra og hafa 
gaman með öðrum svona nörda-
legum týpum.“

„Þetta er ákveðinn angi af nörd-
unum sem þarna kemur saman,“ 
bætir Ævar Örn við, vongóður um 
að fylla hótelið. „Það eru einhver 

herbergi laus en við vonumst til að 
fylla þetta alveg.“

Þá bætir Ævar við ef eftirspurn og 
áhugi kalli eftir því verði séð til þess 
að sætaferðir verði frá Ölstofunni 
hvar leikar munu hefjast á föstu-
deginum.

Sígildur byrjunarreitur
„Við byrjum á Ölstofunni á einni 
klassískri Drekktu betur, svo er 
alvöru enskt „pub quiz“ um kvöldið 
á Hamri og svo bara laugardagur-
inn, kviss og krossgátur og skrafl og 
ratleikur og meira kviss og dinner 
og meira kviss.“

Þétt dagskrá sem sagt og því má 
spyrja hvort ekki sé hætta á því að 
mannskapurinn verði orðinn lúinn, 
eða jafnvel frávita, af drykkju á 
laugardeginum.

„Nei, nei. Við erum öll orðin svo 
assgoti ráðsett eitthvað og bara 
sjóuð í þessu. Við kunnum að stilla 
þetta af,“ segir Ævar Örn og fullyrðir 
að þeir sem eru háðir krossgátunni 
hans í Helgarblaði Fréttablaðsins 
þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur. 
Hún verði komin á sinn stað áður en 
hann fer úr bænum. „Já, já, já. Maður 
klikkar ekki á því. Það þarf engar 
áhyggjur að hafa af því sko.“ ■

Drykkjufólk brýtur heilann á Hamri

Spurningaljónin, krossgátukempurnar og skraflhetjurnar Ævar Örn og Heiða 
Dögg hafa lengi stefnt á nördahelgi allra nördahelga úti í sveit og nú er 
loksins að koma að stóra fundinum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Nördahelgin mikla

Heilabrot á Hamri fara fram 
á Hótel Hamri í Borgarfirði 
helgina 22. til 24. október 
á sömu kjörum og buðust 
hópnum í fyrra áður en Covid 
setti sitt strik í reikninginn. 
Nördapakkinn kostar 30.000 
krónur á mann fyrir tvær 
nætur, tvo morgunverði, einn 
hátíðarkvöldverð og kviss 
og krossgátur og skrafl og 
ratleik og alls konar, eins og 
það er orðað. Allar frekari 
upplýsingar um samkomuna 
má finna á Facebook undir 
Heilabrot á Hamri.

Byrjað á Drekktu betur

Formleg dagskrá hefst klukkan 
18 á föstudeginum með beinni 
útsendingu frá Drekktu betur 
á Ölstofunni og lýkur á hádegi 
á sunnudag á Hótel Hamri með 
verðlaunaafhendingu.

thorarinn@frettabladid.is 
eddakaritas@frettabladid.is

Sönggoðsögn talar
Íslandsdraumur Debbie
Goðsögnin Debbie Harry, ætíð 
kennd við hljómsveitina Blondie, 
er heiðursgestur RIFF í ár og var 
í góðu stuði þegar hún sat fyrir 
svörum áhorfenda eftir sýningu 
stuttmyndarinnar Blondie: Vivir 
en la Habana í Háskólabíói um 
helgina. Myndin fjallar um lang-
þráð tónleikaferðalag sveitarinnar 
til Havana á Kúbu árið 2019 og 
Íslendingar geta verið lukkulegir 
með að Debbie virðist vera spennt 
fyrir eyjum. „Því fyrr, því betra,“ var 
því svar hennar við spurningu úr 
sal um hvenær Blondie héldi tón-
leika á Íslandi. Þá bætti hún við að 
sig hefði alltaf langað að komast 
bæði til Kúbu og Íslands.

Dópuð í grugginu
Debbie sagðist einnig aðspurð 
ekki hlusta mikið á tónlist en gerði 
það helst á fullu blasti í bílnum 
sínum. Þá nefndi hún Earthu Kitt, 
Ninu Simone og ýmsar R&B söng-
konur, sem helstu áhrifavalda 
sína í tónlist. Hún sagðist einnig 
vera að enduruppgötva gruggið 
(grunge) þar sem hún myndi af 
ýmsum ástæðum lítið eftir níunda 
áratugnum og helst var á henni 
að skilja að dópið hefði bjargað 
henni frá grugginu, en hún hefur í 
gegnum tíðina verið opinská um 
fíkniefnaneyslu sína.

Svali sendiherrann
New York er einhver svalasta borg 
veraldar þar sem saman koma alls 
konar straumar og stefnur úr öll-
um áttum og enn fleiri menning-
arheimum. Blondie spratt upp úr 
þeim kraumandi suðupotti á punk 
pop-tímabilinu þannig að Debbie 
má með sanni teljast þvottekta 
New York búi. Þegar hún var spurð 
hvernig henni hefði fundist að 
vera hálfgerður sendiherra „New 
York city cool“ sagðist hún ekkert 
hafa reynt að vera svöl. Hún hefði 
þvert á móti verið feimin, óreynd 
og hlédræg, sem hefði síðan verið 
túlkað sem svalt. ■

■ Fréttir af fólki
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Hljómsveitin var 
stofnuð fljótlega eftir 
innrásina í Írak og 
nafnið auðvitað kald-
hæðni, að nota nafn 
stríðsæsingamanns.

Auðmaðurinn ljúfi Haraldur 
Ingi Þorleifsson segir ekki 
koma sér á óvart að Tony 
Blair hafi leynst í Pandóru
skjölunum. Halli var eitt sinn 
bassaleikari pönkhljómsveit
arinnar Tony Blair sem nefnd 
var eftir forsætisráðherranum 
fyrrverandi og „skíthæl“ eins 
og Halli orðar það.

odduraevar@frettabladid.is

„Sveitin hefur ekki spilað mjög 
lengi, eða síðan 2005,“ segir Harald
ur Þorleifsson, ekki síður þekktur 
sem Halli í Ueno, léttur í bragði 
yfir gömlum pönkminningum. 
Með honum í sveitinni voru bræð
urnir Hilmar og Páll Hilmarssynir 
auk Guðmundar Björnssonar. Halli 
segist vera í mestu bandi við Hilmar 
en góður félagi hinna þó lengra sé 
síðan þeir hittust.

„Hljómsveitin var stofnuð f ljót
lega eftir innrásina í Írak og nafnið 
auðvitað kaldhæðni, að nota nafn 
stríðsæsingamanns,“ útskýrir Halli. 
Sagan muni líklega dæma sveitina 
Tony Blair betur en hinn uppruna
lega.

Forspárpönk
„Ég held svona eftir á að hyggja að 
við höfum komið töluvert betur út 
úr þessu en hann, enda kom mjög 
f ljótlega í ljós að það voru mikil 
mistök að ráðast inn í Írak.“

Sveitin lét ekki bara stríðsbrölt 
sig varða heldur söng sveitin líka 
um einkavæðingu bankanna. „Við 
sungum um ungu bankastjórana 
sem voru að fara að keyra allt í kaf 

og tveimur árum síðar fór auðvitað 
allt í köku. Ég held við höfum verið 
mjög forspáir,“ segir hann.

Þá gagnrýndi sveitin líka fátækt 
og minnti á mikilvægi þess að hlúa 
að fátækum. „Og ég er eiginlega 
bara mjög stoltur af lögunum okkar, 
svona eftir á.“

Pandóran kom ekki á óvart
Aðspurður hvort það hafi komið 
Halla á óvart að nafn Tony hafi 
dúkkað upp í Pandóruskjölunum, 
skjölum yfir fræga og ríka fólkið 
sem felur auð sinn í aflandssjóðum, 
svarar Halli neitandi.

„Nei. Ég held hann hafi alltaf 
verið hálfgerður skítakarakter. Og 
það kom svolítið í ljós á þessum 
tíma,“ segir Halli og vísar sérstak
lega til Íraksstríðsins.

„Og það hefur eiginlega ekkert 
komið mér á óvart sem hann hefur 

gert síðan. Ég held hann sé algjör 
hentistefnumaður.“

Cherie kom ekki
Eitt af þekktari lögum Tony Blair var 
lagið Cherie Blair, nefnt eftir rithöf
undinum og eiginkonu forsætisráð
herrans. Sveitin bauð henni á tónleika 
í einkaæfingahúsnæði sínu þegar hún 
sótti landið heim 2004.

„Cherie kom ekki!“ segir Halli og 
hlær. „Við hefðum náttúrulega spilað 
fyrir hana. Ég veit nú ekki hversu 
langt boðið komst, en við fengum við
tal í Fréttablaðinu,“ segir Halli.

„Svo sömdum við nú lagið Cherie 
Blair sem var ekki endilega um hvað 
hún væri frábær, þannig við vorum 
að vona, að ef hún kæmi, myndi hún 
ekki skilja íslensku,“ útskýrir kapp
inn. Í laginu lagði sveitin til að Tony 
myndi skipta á Cherie og Lindu Blair, 
sem þekktust er fyrir hlutverk sitt 
í hryllingsmyndinni The Exorcist. 
„Það fannst okkur fyndið,“ segir Halli 
glettinn. ■

Bassaleikarinn í Tony Blair 
trúði öllu upp á Tony Blair

Tony Blair fékk 
í forsætis-
ráðherratíð 
sinni hressi-
lega á baukinn 
frá Halla og 
félögum í pönk-
hljómsveitinni 
sem þeir nefndu 
eftir þessum 
leiðtoga Breska 
verkamanna-
flokksins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI 

Haraldur sá alltaf í gegnum geisla-
baug Tonys Blair.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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Rannsóknir, forvarnir, bætt meðferð 

og greining, stuðningur og ráðgjöf hafa 

tvöfaldað lífslíkur síðustu 50 ár. 

Við ætlum að ná enn meiri árangri!

á bleikaslaufan.is og á sölustöðum 
um allt land 1.-15. október

Verð 2.900 kr

fyrir mömmu, 
fyrir vinkonur,

FYRIR EIGINKONUR,
 fyrir frænkur,

fyrir ástina,
systur og dætur

Kaupum Bleiku
slaufuna

toti@frettabladid.is

Raftónlistarhátíðin Extreme Chill 
hófst í gær og stendur yfir helgina. 
Þetta er ellefta eða tólfta árið sem 
hátíðin er haldin, eftir því hvernig 
er talið, en markmið hennar er sem 
fyrr að kynna íslenskt og erlent raf
tónlistarfólk og tengja ólík listform.

„Það er fáránlega góð stemning og 
mér finnst hún eiginlega bara betri 
en fyrir Covid. Það eru einhvern veg
inn bara allir orðnir þyrstir að gera 
eitthvað skemmtilegt og líka bara 
að fara á svona viðburð á Íslandi er 
náttúrlega bara mjög sjaldgæft,“ segir 
Pan Thorarensen sem hefur haldið 
utan um hátíðina frá upphafi.

„Þetta er náttúrlega bara fjöl

skyldufyrirtæki. Bara ég og pabbi,“ 
segir Pan og hlær. Hann á ekki 
langt að sækja raftaugina en Óskar 
Thorarensen var í hópi raftón
listarfrumkvöðla á Íslandi, sem 
einn stofnenda Inferno 5, á níunda 
áratugnum. „Ég smitast svolítið af 
honum og við búnir að brasa mikið 
í tónlist saman.“

Fjöldi listamanna kemur fram á 
hátíðinni í ár. Meðal annarra Roger 

Eno, Mixmaster Morris, Bjarki, 
Mathilde Caeyers & Arrtu Niemen
en, Ingibjörg Elsa Turchi, Kjartan 
Hólm, Hekla, Hermigervill, Borgar 
Magnason, Harp & Arp, Skurken, 
Tonik Ensemble, Good Moon Deer, 
Brynjar Daðason & Hafdís Bjarna
dóttir, MSEA og Soddill, svo eitt
hvað sé nefnt.

„Hátíðin endar svo á Plague sem 
er frekar stórt nafn á bresku raf
senunni,“ segir Pan og telur óhætt 
að tala um happafeng í þessu sam
bandi.

Hátíðin fer fram á nokkrum stöð
um í miðborginni; Hörpu, Húrra, 
Kex & Space Odyssey og allar upp
lýsingar eru á heimasíðunni extre
mechill.org.■

Fáránlega góð rafstemning
Pan Thoraren-
sen er rafmagn-
aður þessa 
dagana. 
MYND/AÐSEND
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Bókin Þess vegna sofum við, 
eftir dr. Matthew Walker,  hefur 
slegið í gegn um heim allan. 
Bókin opnar augu almennings 
fyrir mikilvægi svefns í 
tengslum við heilsu, vellíðan og 
árangur. 

Matthew Walker er prófessor 
við Harvard háskóla og sér-
fræðingur í svefni, sálfræði 
og taugalífeðlisfræði. Hann er 
virtur vísindamaður á þessu 
sviði og hefur birt fjölmargar 
ritrýndar vísindagreinar.

Þú færð bókina hjá Betra Baki, 
heimsending innifalin.
Fullt verð: 3.990 kr.

Betra Bak verð: 3.490 kr. 
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Alþjóðleg metsölubók

Frábær bók um efni sem snertir okkur öll. 

Sérlega áhugaverð, spennandi 

og aðgengileg bók.

Dr. Erla Björnsdóttir sálfræðingur

Mikilvæg og heillandi bók BILL GATES

Þess vegna sofum við er tímamótaverk sem kannar innstu leyndardóma 

svefnsins og útskýrir hvernig við getum virkjað endurnýjunarmátt hans til að 

breyta lífi okkar til hins betra.

Svefn hefur ávallt verið einn mikilvægasti þátturinn í lífi okkar, heilsu og langlífi 

en jafnframt sá sem við vissum einna minnst um, allt þar til vísindalegar 

uppgötvanir byrjuðu að varpa ljósi á hann fyrir tveimur áratugum. Hinn virti 

taugavísindamaður og svefnsérfræðingur, Matthew Walker, sýnir okkur nú á 

eftirminnilegan hátt hve lífsnauðsynlegur svefn er og hvernig hann styrkir 

hæfileika okkar til að læra og taka ákvarðanir, endurkvarðar tilfinningar, eflir 

ónæmiskerfið, stillir matarlystina og ýmislegt fleira.

Þess vegna sofum við er snilldarleg, hrífandi, áreiðanleg og afskaplega 

aðgengileg bók sem kennir lesandanum að skilja og meta svefn og drauma 

á alveg nýjan hátt.

Dr. Matthew Walker er prófessor í taugavísindum og sálfræði við 

Kaliforníuháskóla í Berkeley, forstjóri Svefnrannsóknarstöðvarinnar þar og 

fyrrverandi prófessor í geðsjúkdómafræði við Harvard háskóla.
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Dr. Mathew Walker
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Við hjá Betra baki tökum stolt þátt í útgáfu þessarar bókar sem stuðlað hefur að bættum 

svefni og þar með auknum lífsgæðum milljóna manna um allan heim. Þessa bók þurfa 

allir að lesa! Hún færir okkur skilning á mikilvægi góðs svefns og breytir þannig lífi fólks 

til hins betra. Góður svefn leggur grunninn að góðum degi ...

Gauti Reynisson

Forstjóri Betra bak 

Þegar ryksugupokarnir mínir 
klárast þarf ég að fara fjórar ferðir 
í búðir til að kaupa nýja. Þrátt fyrir 
að skoða vandlega alla pokana 
sem í boði eru og flokka frá þá sem 
ekki eru sérmerktir minni tegund 
af ryksugu, þá kaupi ég alltaf fyrst 
ranga ryksugupoka. Svona gengur 
þetta í nokkur skipti, þar til ég 
loksins ramba á þá réttu og get þá 
hent öllum vitlausu pokunum sem 
ég hef keypt og sóað.

Ég var líka að henda um 200 
kaffipokum. Því ég man aldrei 
hvort ég á að kaupa stærð 4 eða 2. 
Ég tengi álíka illa við þessar stærðir 
og gallabuxnastærðir í tommum. 
Ég veit ekki einu sinni hvort núm-
erið gefur mér stærri kaffipoka, 
hvað þá að ég muni hvað henti 
minni kaffivél.

Þess vegna elska ég staðla. Það 
er einhver búinn að skilgreina 
ríkisstærðina svo að ég þurfi ekki 
að muna hvaða undirtegund af 
ryksugu ég á, til að geta gengið 
að réttri stærð af ryksugupokum 
vísum. Þetta hefur bandaríski 
herinn bestað og því er það í 
NATO-samþykktum hvaða stærð 
af skrúfum skuli vera til á Kefla-
víkurflugvelli.

Hleðslusnúrum í síma hefur nú 
fækkað úr 7.000 tegundum í þrjár. 
Vegna þess að ESB setti staðla til að 
verja neytendur. Þessum snúrum 
ætlar ESB, í óþökk Apple, að fækka 
í eina. Svo að hleðslusnúran virki 
fyrir alla síma og þú getir tengt 
allar gerðir heyrnartóla við hann. 
Ef ESB tekur upp á því að samræma 
líka stærðir á ryksugupokum mun 
ég persónulega óska eftir aðild 
að þessu bandalagi sem ver mína 
neytendahagsmuni. n

Að kraftelska 
staðla (og ESB)

Allt þitt uppáhalds á afslætti

* Skv. Neyslukönnun Gallup. ** Íbúar á höfuðborgarsvæðinu á aldrinum
 35–65 ára lesa Fréttablaðið daglega að meðaltali, skv. prentmælingum Gallup.

Með því að auglýsa í Fréttablaðinu 
og á frettabladid.is nærðu til 
rétta fólksins.


