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Partí, glimmer  
og pastel
Ný lína Hildar Yeoman er 
óður til bjartari tíma og boðar 
partí, glimmer og fjör.  ➤ 32

Pólitíkin  
útlagi í Júró
Saga Söngvakeppninnar er 
hlaðin pólitískum deilu-
málum.  ➤ 30

Lætur 
ekkert  

stöðva sig

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Eftir mistök við fæðingu  
frumburðarins hefur  
Sigríður Lárusdóttir  

undirgengist hátt í 20  
aðgerðir og fékk hún  
nýverið ristilstóma.  

Sigríður lætur það ekki 
stöðva sig og ætlar  

að verða fyrsti stóma-
þeginn til að synda yfir 

Ermarsundið. ➤ 26
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rafmagnshlaupahjól
og aukahlutir í úrvali
Við hjálpum þér að finna réttu græjuna fyrir þig
Sjáðu allt úrvalið á elko.is



Þetta er ekki auðveld 
ákvörðun, en ég er 
orðinn áttræður og 
þarf að finna einhvern 
til að taka við þessu.

Brynjólfur H. 
Björnsson, 
framkvæmda-
stjóri Brynju

Fólk er miklu opnara 
núna og spenntara að 
ferðast. 

Janina

Selenskíj snerti við þingi og þjóð 

Þingmenn, forseti Íslands og ráðherrar stóðu á fætur og klöppuðu fyrir Volodímír Selenskíj, forseta Úkraínu, þegar hann ávarpaði Íslendinga með hjálp fjar-
fundarbúnaðar í gær. Í ræðunni hvatti Selenskíj Íslendinga til að halda áfram aðstoð við Úkraínu og að beita Rússland þrýstingi. SJÁ SÍÐU 12   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Talning atkvæða í sveitarstjórnarkosningum þann 
14. maí 2022 í Kópavogi fer fram í íþróttahúsinu 
Kórnum að Vallakór 12–14 og hefst að kjörfundi 
loknum kl. 22.

Yfirkjörstjórn í Kópavogi,
Snorri G. Tómasson 
Ingibjörg Ingvadóttir
Jón Ögmundsson

kopavogur.is

Auglýsing
frá yfirkjörstjórn 
í Kópavogi

Dæmi eru um að íslensk gisti-
hús hafi á skömmum tíma 
farið úr engu í 100 prósenta 
bókanir út sumarið 2023. 
Erlendir ferðamenn segjast 
njóta ferðalaga betur en 
nokkru sinni.

bth@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Mjög vel horfir 
með bókanir í ferðaþjónustu í sumar. 
Dæmi eru um að gististaðir séu full-
bókaðir út sumarið 2023.

Að sögn starfsmanna á Fosshóteli 
Núpum í Skaftárhreppi er nýtingin 
á hótelinu að nálgaðist 100 prósent.  
Staðarhaldarar víða um Suðurland 
hafa svipaða sögu að segja af bók-
unarstöðunni. Sum gistihús hafa 
farið úr núlli vegna Covid upp í fulla 
nýtingu á undraskömmum tíma. 
Dæmi eru um gististaði sem eru full-
bókaðir út sumarið 2023.

Fréttablaðið ræddi við ferðamenn 
við Skógafoss í vikunni. Janina frá 
Finnlandi sagði að henni liði eins og 
hoppandi kálfi að vori. „Það er stór-
kostlega stórkostlegt að fá tækifæri 
til að ferðast á ný,“ sagði Janina og 
brosti. Hún sagði að íslensk náttúra 
væri aðdráttarafl, en nefndi einn-
ig félagslegar og menningarlegar 
ástæður fyrir Íslandsheimsókninni. 
Ekki síst hefði hún heillast af sögum 
um álfa og tröll.

„Ég bý úti á landi þannig að Covid 
hafði kannski ekki eins mikil áhrif 
á líf mitt og ef ég hefði búið í borg. 
En auðvitað var lífið einmanalegt í 
faraldrinum og þess vegna er svo frá-
bært að finna orkuna sem hér er, fólk 
er miklu opnara núna og spenntara 
að ferðast,“ sagði Janina.

Alba Sanchez frá Spáni sagðist, 
eins og Janina, vera í sinni fyrstu 
Íslandsheimsókn. Hún hefur nánast 
ekkert ferðast síðustu tvö ár. Þegar 
ferð tengd störfum hennar kom upp 
í hendurnar á henni hafi hún fyllst 

mikilli gleði og ákveðið að lengja 
ferðalagið og njóta landsins sem 
ferðamaður.

Spurð hvort kuldi og rigning hefði 
engin neikvæð áhrif haft á upplifun-
ina af Íslandi hló Alva dátt og sagði 
að eftir fimm ára búsetu í Bretlandi 
sætti hún sig við hvaða veður sem er.

„Ég held að gildin hafi breyst eftir 
Covid, mér finnst ég kunna betur 
að meta virði ferðalaga. Ég er með 
mikið þakklæti í hjartanu yfir að fá 
að ferðast, það er kannski eitthvað 
sem maður fann ekki eins mikið 
fyrir áður en Covid skall á,“ sagði 
Alba. n

Ferðaþjónustan á fullt og 
víða uppbókað út sumarið  

Skógafoss er einn af seglum íslenskrar náttúru.  ANTON BRINK/FRÉTTABLAÐIÐ

Alba Sanchez

kristinnpall@frettabladid.is

REYKJAVÍK Athygli vekur í Frétta-
blaði dagsins að verslunin Brynja 
sem hefur verið rótgróinn hluti í bæj-
arlífi Reykvíkinga er auglýst til sölu. Í 
auglýsingunni kemur fram að versl-
unin hafi verið rekin í rúm hundrað 
ár og á núverandi stað, Laugavegi 29, 
frá árinu 1929 eða í tæpa öld.

Brynjólfur H. Björnsson, fram-
kvæmdastjóri og stærsti eigandi 
verslunarinnar, segist ganga stoltur 
frá borði. „Auðvitað geri ég það. 
Þetta er ekki auðveld ákvörðun, en 
ég er orðinn áttræður og þarf að 
finna einhvern til að taka við þessu. 
Ég er búinn að vera hérna í sextíu ár 
og hef séð ýmsar breytingar,“ segir 
Brynjólfur og heldur áfram: 

„Auðvitað er maður stoltur og 
núna fer maður að gera eitthvað 
annað í ellinni,“ segir Brynjólfur 
glettnislega. n

Sáttur við ævistarfið og selur Brynju 

adalheidur@frettablad.is

STJÓRNSÝSLA  Umboð smaðu r 
Alþingis hefur lagt til við dóms-
málaráðherra að hann veiti for-
stöðumanni ríkisstofnunar gjafsókn 
í máli sem hann hyggst höfða gegn 
ríkinu.

Forstöðumaðurinn leitaði til 
umboðsmanns eftir synjun fjár-
málaráðuneytisins um rökstuðning 
og gögn í tengslum við launakjör 
hans. Umboðsmaður taldi synjun-
ina ekki á rökum reista og mæltist 
til þess við ráðuneytið að það tæki 
málið til meðferðar að nýju yrði 
óskað eftir því. Ráðuneytið lýsti sig 
hins vegar ósammála umboðsmanni 
og fylgdi ekki tilmælum hans.

Forstöðumaðurinn ákvað þá að 
höfða dómsmál gegn ráðuneytinu 
og hefur umboðsmaður ákveðið 
að virkja sérstaka heimild sína til 
að beina þeim tilmælum til dóms-
málaráðherra að veita viðkomandi 
gjafsókn í málinu. n

Ráðuneyti neitar 
að fara að áliti 
umboðsmanns

Umboðsmaður Alþingis styður mál-
sókn á hendur fjármálaráðuneyti. 
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HAPPDRÆTTI

Fimm 40 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða eða 20 milljónir á einfaldan miða
Miðaverð er 1.900 kr. fyrir einfaldan miða og 3.800 kr. fyrir tvöfaldan miða

Drögum út meira en 52 þúsund vinninga á árinu

VERTU MEÐ  |  das.is  |  561 7757

NÝTT HAPPDRÆTTISÁR HEFST 10. MAÍ
DREGIÐ ALLA FIMMTUDAGA



ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR  • S. 590 2300  
OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LAUGARDAGA 12-16

100% RAFMÖGNUÐ 
ÍTÖLSK HÖNNUN

Hvað nærðu að gera á fimm mínútum? Það tekur Fiat 500e aðeins 
fimm mínútur í hraðhleðslu að ná 50km akstursdrægni. Fiat 500e  
sameinar gæði og tímalausa ítalska hönnun sem hentar vel fyrir þá 
sem þurfa að komast örugglega á milli staða innanbæjar.

Með 3+1 hurðum og allt að 433 km drægni

FIAT.IS

birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Þórólfur Guðnason sótt-
varnalæknir segist ekki geta úti-
lokað að undiraf brigði Omíkron-
af brigðis kórónaveirunnar sem 
greindist fyrst í Suður-Afríku sé 
komið til Íslands.

„Það er verið að skoða þetta og við 
munum gera það betur um helgina 
og birta fréttir af því eftir helgi hvort 

þetta sé komið hingað eða ekki,“ 
segir Þórólfur.

Undirafbrigðin tvö sem um ræðir 
hafa fengið nöfnin BA4 og BA5 og 
eru sögð meira smitandi en BA2 
sem hefur verið ríkjandi undan-
farið. Einnig hefur undiraf brigðið 
BA2.12.1 greinst víða og er einnig 
sagt afar smitandi.

Þórólfur segir mörgum spurning-
um varðandi undiraf brigðin enn 

ósvarað en greint hefur verið frá því í 
erlendum miðlum að fólk sem hefur 
verið bólusett gegn Covid-19 eða 
smitast af sjúkdómnum geti engu 
að síður smitast af afbrigðunum.

„Það eru ákveðnar vísbendingar 
um að þessi undirafbrigði séu meira 
smitandi en valdi svipuðum ein-
kennum, en þeim vísbendingum 
þarf að taka með varúð. Það er óljóst 
hvernig ónæmi af bólusetningu og 

fyrri sýkingum verndar en það eru 
allir að fylgjast mjög náið með þessu 
og við þurfum að vera vel vakandi 
næstu vikur, þetta fer að skýrast,“ 
segir Þórólfur.

Hann segir ekki ástæðu til að 
„panikka“ vegna undirafbrigðanna. 
„Þetta bara segir okkur að veiran er 
víða um heim og ný af brigði geta 
sprottið upp hvar sem er. Þetta var 
ekki óviðbúið,“ segir Þórólfur. ■

Ekki útilokað að nýtt undirafbrigði sé komið til Íslands

Þórólfur Guðna-
son, sóttvarna-
læknir.

gar@frettabladid.is

EFNAHAGSMÁL Ríkisstjórnin hyggst 
hækka bætur almannatrygginga 
um 3 prósent, húsnæðisbætur 
hækka um 10 prósent auk þess sem 
20 þúsund krónur verða greiddar á 
hvert barn aukalega til foreldra sem 
fá tekjutengdar barnabætur.

Eru þessar aðgerðir sagðar verða 
hluti mótvægisaðgerða til að draga 
úr áhrifum verðbólgu á lífskjör við-
kvæmustu hópa samfélagsins. ■

Nánar á frettabladid.is

Hækka bætur 
vegna verðbólgu

kristinnhaukur@frettabladid.is

SAMGÖNGUMÁL  Farþegaf jöldi 
Strætó undanfarnar tvo mánuði er 
að nálgast það sem hann var fyrir 
faraldurinn. Notkunin árið 2021 var 
7 prósentum betri en árið á undan.

Strætó mælir fjölda farþega í 
innstigum. Í apríl mánuði árið 2019 
voru þau 888.617 en hröpuðu niður í 
383.244 árið eftir vegna takmarkana 
faraldursins og minni ferðaþarfar 
fólks. Árið 2021 jókst fjöldinn í 
678.654 og í ár er hann 808.081.

Þetta gera rúmlega 90 prósent 
af innstigum aprílmánaðar árið 
2019. Það ár var metár hjá Strætó og 
heildarfjöldi innstiga 1.2183.269. ■

Notkun á strætó 
eykst verulega

Farþegafjöldi með strætó hefur 
aukist verulega síðustu tvo mánuði. 

Íslenski leigumarkaðurinn 
er algerlega á skjön við það 
sem þekkist annars staðar í 
Evrópu. Hérlendis er leigu-
verðið sjálfdæmi leigusala og 
fyrir vikið eru engin bönd á 
verðhækkunum.

ser@frettabladid.is

HÚSNÆÐISMÁL Verð á leiguhúsnæði 
á Íslandi hefur hækkað um 100 pró-
sent á síðustu tíu árum á sama tíma 
og leiguverð hefur hækkað um rétt 
ríflega fimmtán prósent að meðal-
tali í öðrum löndum Evrópu.

Þetta kemur fram í samantekt 
Samtaka leigjenda á Íslandi, en 
forvígismenn þeirra segja neyðar-
ástand ríkja á leigjendamarkaði – og 
ef fram haldi sem horfi í húsnæðis-
eklunni hér á landi eigi lífskjör leigj-
enda aðeins eftir að versna.

„Ísland sker sig algerlega úr hvað 
leiguverð varðar, enda er hér rekin 
hrein og klár okurstefna af ósvífn-
asta tagi,“ segir Guðmundur Hrafn 
Arngrímsson, formaður samtak-
anna, en hann segir það vera þvert á 
húsnæðismenningu annarra landa 
að láta hagnaðardrifin fasteigna-
félög keyra markaðsvirði húseigna 
upp úr öllu valdi, eins og tíðkist á 
Íslandi.

Hann segir ástandið bitna á þeim 
sem síst skyldi, enda séu leigjendur á 
Íslandi almennt í efnaminnsta hópi 
landsmanna. „Og þeir eiga enga 
undankomuleið. Leigusalinn hefur 
öll völd og getur hækkað leiguverðið 
eins og honum sýnist, allt þar til 
leigjandinn hættir að anda,“ segir 
Guðmundur Hrafn.

Ísland sker sig mjög úr öðrum 
löndum Evrópu hvað þroskaðan 
leigumarkað varðar. Víðast hvar 
í Evrópu er stór hluti húsnæðis til 
leigu, allt upp undir 80 prósent eins 

og á við um Vín, höfuðborg Austur-
ríkis, en annars staðar í landinu er 
um helmingur húsnæðis á leigu-
markaði. Í Frakklandi eru sveitar-
félög sektuð ef 25 prósent af hús-
næði þeirra eru ekki á leigumarkaði.

Guðmundur Hrafn bendir á að í 
Svíþjóð sé leigjendamarkaðurinn til 
mikillar fyrirmyndar. Ekki einasta 
sé hlutfall leiguhúsnæðis þar hátt 
í öllum bæjarfélögum heldur reki 
menn þar virkt eftirlit með rétt-
indum leigjenda og þak á leiguverði 
sé virt í hvívetna.

Raunar sé verðþak á leigu við lýði 
í f lestum löndum Evrópu, nema á 
Íslandi, en Svíar séu hér sér á báti.

 „Sænsku leigjendasamtökin eru 
fjölmennustu félagasamtök lands-
ins og eru samningsaðili hvað leigu-
verðið varðar,“ segir Guðmundur  
Hrafn.

Að sögn Guðmundar Hrafns ríkir 
villta vestrið á íslenskum leigu-
markaði. Raunalegt sé að horfa upp 
á hvað stjórnvöld séu sinnulaus í 
þessum málaflokki.

„Það átti að bæta réttindi leigj-
enda í Lífskjarasamningi stjórn-
valda 2019 en sú viðleitni dagaði 
uppi í samráðsgátt þeirra. Það er 
dæmigert,“ segir Guðmundur Hrafn.

Engri annarri þjóð dettur til 
hugar að sögn Guðmundar Hrafns 
að haga sér með álíka hætti og 
Íslendingar hvað þessa grunnþörf 
varðar.

„Meira að segja Margaret That-
cher tókst ekki að eyðileggja leigu-
markaðinn í Bretlandi, þótt viljinn 
til þess hafi verið mikill. Þar í landi 
eru enn þá um 20 prósent húsnæðis 
á leigumarkaði,“ segir Guðmundur 
Hrafn Arngrímsson. ■

Leiguverð á Íslandi hefur hækkað 
sjöfalt á við önnur lönd í Evrópu

Ísland sker sig 
mjög úr öðrum 
löndum Evrópu 
hvað þroskaðan 
leigumarkað 
varðar. Víðast 
hvar í Evrópu er 
stór hluti hús-
næðis til leigu, 
allt upp undir 
80 prósent eins 
og á við um 
Vín, höfuðborg 
Austurríkis.

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
VILHELM

Leigusalinn hefur öll 
völd og getur hækkað 
leiguverðið eins og 
honum sýnist, allt þar 
til leigjandinn hættir 
að anda.

Guðmundur 
Hrafn Arngríms-
son, formaður 
Samtaka leigj-
enda á Íslandi
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Um er að ræða flótta-
fólk sem leitað hefur 
hælis hér á landi eftir 
að stríðið braust út í  
Úkraínu.

Konur lifa tæpum 
þremur árum lengur 
en karlar.

Það eru margir sem 
tala enga eða litla 
ensku og þá er auð-
veldara að vera sjálf-
stæður í atvinnuleit ef 
þessar helstu vinnu-
miðlanir eru á þínu 
tungumáli.

Guðrún  
Valdimarsdóttir, 
teymisstjóri í 
flóttamanna-
deild hjá VMST

SÓL Á ALBÍR
VIKUFERÐ, FLUG, GISTING  OG FARARSTJÓRN

ÚRVAL ÚTSÝN   |   HLÍÐASMÁRA 19   |   201 KÓPAVOGUR  |   585 4000   |   UU.IS

10. - 17. MAÍ 
ALBIR GARDEN RESORT 3*

ÍBÚÐ MEÐ EINU SVEFNHERBERGI 

VERÐ FRÁ 69.500 KR
 Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA OG 2 BÖRN
VERÐ FRÁ 94.900 KR. FYRIR 2 FULLORÐNA 

10. - 17. MAÍ 
KAKTUS ALBÍR 4*

TVÍBÝLI MEÐ HÁLFU FÆÐI

VERÐ FRÁ 119.900 KR
 Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA OG 2 BÖRN

VERÐ FRÁ 121.900 KR. FYRIR 2 FULLORÐNA

INNIFALIÐ: FLUG,  GISTING, INNRITAÐUR FARANGUR OG HANDFARANGUR 

BEINT
FLUG

Sjötíu úkraínskir flóttamenn 
hafa fengið atvinnuleyfi hér 
á landi frá því stríðið hófst. 
Sérfræðingur hjá Vinnumála-
stofnun segir ekki flókið ferli 
að ráða fólk frá Úkraínu í 
vinnu. Vinnumiðlunin Alfreð 
hefur látið þýða vefsíðu sína 
og app á úkraínsku, sem auð-
veldar atvinnuleit.

birnadrofn@frettabladid.is 

ÚKRAÍNA Sjötíu f lóttamenn frá 
Úkraínu höfðu í gær fengið atvinnu-
leyfi hér á landi. Um er að ræða fólk 
sem hefur komið hingað til lands 
frá því að innrás Rússa hófst í Úkra-
ínu þann 24. febrúar. Þá voru í gær 
tuttugu atvinnuleyfi til viðbótar 
í vinnslu hjá Vinnumálastofnun 
(VMST).

Guðrún Valdimarsdóttir, teymis-
stjóri í f lóttamannadeild VMST, 
segir ekki flókið ferli fyrir atvinnu-
rekendur að ráða f lóttafólk frá 
Úkraínu til starfa. „Starfsmaðurinn 
og vinnuveitandinn fylla saman út 
ráðningarsamning og umsókn um 
atvinnuleyfi og koma með til okkar. 
Ef allt er rétt gert tekur þetta svo einn 
til þrjá daga í vinnslu,“ segir hún.

„Fólk getur nánast byrjað að 
vinna samstundis og það er engin 
fyrirstaða svo lengi sem allt er rétt. 
Ef svo er ekki þá hjálpum við til við 
að laga það sem þarf að laga,“ bætir 
Guðrún við.

Hún segir störfin sem flóttamenn 
frá Úkraínu hafi verið ráðnir í jafn 
fjölbreytt og þau eru mörg. „Þetta 
eru alls konar störf úti um allt land,“ 
segir Guðrún. Þá segir hún einn-
ig stóran hóp Úkraínumanna hafa 
sótt íslenskunámskeið sem greitt sé 
af Vinnumálastofnun fyrir fólk frá 
Úkraínu.

Atvinnuleitarmiðillinn Alfreð 
býður notendum nú upp á úkraínska 
þýðingu á vefsíðu sinni og smáfor-
riti. Halldór Friðrik Þorsteinsson, 
meðstofnandi Alfreðs, segir að lagst 
hafi verið í þýðingar skömmu eftir 
innrás Rússa í Úkraínu.

Úkraínsk þýðing vefsíðu Alfreðs 
fór í loftið á fimmtudag og segir 

Sjötíu Úkraínumenn á vinnumarkað
Landspítali er 
meðal þeirra 
stofnana sem 
ráðið hefur 
flóttafólk frá 
Úkraínu til 
starfa. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

kristinnhaukur@frettabladid.is

VESTURLAND Íbúar í Dalabyggð fá 
að lýsa skoðunum sínum á mögu-
legri sameiningu í könnun sem gerð 
verður samhliða sveitarstjórnar-
kosningunum þann 14. maí næst-
komandi. Niðurstöðurnar munu 
nýtast nýrri sveitarstjórn sem gagn 
um hvort sameiningarviðræður eigi 
að eiga sér stað á komandi kjörtíma-
bili og við hverja.

Fyrri spurningin á seðlinum 
verður hvort Dalabyggð ætti að 
hefja sameiningarviðræður og geta 
kjósendur svarað já, nei eða að þeir 
hafi ekki skoðun.

Í seinni spurningunni er hægt 
að velja annan hvorn þann sam-
einingarkostinn sem sveitarstjórn 
Dalabyggðar hefur velt fyrir sér að 
undanförnu. En það var eftir að 

sveitarfélagið lét gera fyrir sig val-
kostagreiningu.

Annar er sameining til austurs við 
Húnaþing vestra. Hinn er sameining 
til vesturs við Stykkishólmsbæ og 
Helgafellssveit. En þau tvö sveitar-
félög munu brátt sameinast eftir 
sérstaka kosningu í vetur. Þá verður 
einnig hægt að nefna og merkja við 
þriðja möguleikann. ■

Kanna hug Dalamanna til sameiningar

Húnaþing vestra, 
Stykkishólmur og 
Helgafellssveit eru 
meðal valmöguleika.

Íbúar í Dala-
byggð kjósa 
um samruna 
samhliða 
þess að kjósa í 
sveitarstjórnar-
kosningum um 
næstu helgi. 

kristinnhaukur@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Meðalævilengd á 
Íslandi er orðin 83,2 ár, eins og hún 
var árið 2019. Árið 2020 minnkaði 
hún um 0,1 ár eða rúman mánuð. 
Þetta eru minni sveif lur á meðal-
ævilengd en orðið hafa undanfarinn 
áratug. Til dæmis minnkaði hún um 
0,9 ár árið 2013 og 0,3 ár árið 2016.

Undanfarna áratugi hefur meðal-
ævilengdin hækkað. Árið 1961 mátti 
meðal Íslendingur búast við að lifa 
í 73,5 ár. Árið 2001 var talan komin 
yfir 80 og voru þá hæstu lífslíkur í 
Evrópu. Meðalævilengd hefur aldrei 
verið hærri en nú en engu að síður 
höfum við hrapað niður listann.

Hæst er meðalævilengdin í örrík-
inu Liechtenstein, 84,4 ár, en þar á 
eftir koma Sviss og Spánn. Íslend-
ingar deila sæti með Svíum og Norð-
mönnum.

Íslenskir karlar mega gera ráð 
fyrir að lifa tæpum þremur árum 
skemur en konurnar. Meðalævi-
lengd þeirra er 81,8 ár en 84,5 ár hjá 
konunum. Engu að síður lifa íslensk-
ir karlar mun lengur í alþjóðlegum 
samanburði en konurnar. Þeir eru 
í þriðja sæti Evrópulistans en kon-
urnar aðeins í því ellefta. ■

Lífslíkur svipaðar 
og fyrir faraldur

Tekið í spil á Hrafnistu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Halldór appið verða úkraínskt í 
næstu viku. Næst stendur til að þýða 
Alfreð á pólsku. „Við gerum ráð fyrir 
að pólska þýðingin fari í loftið eftir 
um það bil mánuð,“ segir Halldór.

Alfreð rekur einnig starfsemi í 
Tékklandi og segir Halldór straum 
flóttamanna þangað frá Úkraínu 
einnig hafa átt þátt í þeirri ákvörðun 
að þýða Alfreð á úkraínsku. „Okkur 
fannst þjóðráð að snara þessu yfir á 
úkraínsku, bæði fyrir Tékkland og 
síðan fyrir Ísland. Við höfðum heyrt 
fréttir af Úkraínumönnum sem eru 
að leita sér að vinnu og við höfum 
svo sem miðlað einhverjum störfum 
til þeirra en þetta einfaldar starfsleit 
fyrir þá,“ segir hann.

Guðrún tekur undir orð Halldórs 
og segir þýðingu Alfreðs á úkra-
ínsku hjálpa Úkraínumönnum í 
sinni atvinnuleit. „Það eru margir 
sem tala enga eða litla ensku og þá 
er auðveldara að vera sjálfstæður í 
atvinnuleit ef þessar helstu vinnu-
miðlanir eru á þínu tungumáli,“ 
segir hún.

Þá segist Guðrún einnig taka því 
fagnandi að Alfreð verði þýddur á 
pólsku. Hér á landi búi sístækkandi 

hópur frá Póllandi og þýdd útgáfa 
veiti þeim hópi einnig aukið sjálf-
stæði í atvinnuleit. „Það er erfitt að 
veita öllum tímafreka einstaklings-
bundna þjónustu og með þessu er 
búið að gefa fólki tækifæri til þess 
að vera sjálfstæðara í sinni atvinnu-
leit,“ segir Guðrún og bætir við að 
hún myndi taka þýðingum Alfreðs 
og annarra vinnumiðlana á f leiri 
tungumál fagnandi.

„Stærstu f lóttamannahóparnir 
eru spænsku- og arabískumælandi 
svo það eru tungumál sem við 
myndum mjög mikið vilja sjá,“ segir 
Guðrún. ■
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 Herralagerinn Suðurlandsbraut  54  bláu húsin  (við faxafen)   Opið virka daga frá kl. 11 til 18  laugardaga frá kl. 11 til 17  sunnudaga frá 13 til 17  Sími 568 9512   
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Kringlunni  

Kvenvara  60% afsláttur
Herravara  40-50% afsláttur

Troðfull verslun 
af merkjavöru 

frá eftirtöldum 
verslunum



Áður en Jökulsá var 
brúuð héldu líka 
margir að það yrði 
ómögulegt.

Einar Freyr 
Elínarson,  
oddviti

Erlent fyrirtæki hefur hug á 
að flytja út gjall í allt að heila 
öld. Íbúar á Suðurlandi eru 
jákvæðir en vilja nýja höfn 
nálægt námasvæðinu.

bth@frettabladid.is

IÐNAÐUR Hluti íbúa á Suðurlandi 
vill skoða hvort rétt sé að fara í 
framkvæmdir við nýja höfn austan 
Víkur. Hugmyndin tengist áformum 
um útflutning á gríðarlegu magni af 
vikri. Vík er eina hafnlausa sjávar-
pláss landsins.

Fyrirtækið EP Power Minerals 
leitar leiða til að fá leyfi til að flytja 
mikið magn af vikri eða gjalli frá 
námum við Hafursey sem er í landi 
Kolbeinshöfða. Fyrirtækið gaf ekki 
kost á viðtali um áformin að sinni 
en ef mat á umhverfisáhrifum 
verður jákvætt er til skoðunar að 
flytja vikurinn frá Hafursey til Þor-
lákshafnar og skipa efninu þar upp í 
flutningaskip þar sem siglt yrði með 
vikurinn í þeim tilgangi meðal ann-
ars að nýta gjallið sem íblöndunar-
efni í sement. Forskoðun bendir til 
að gjallið í námunni gæti dugað í 
útflutning allt að heila öld.

Hluti heimamanna á Suðurlandi 
sem hlynntir eru áformunum telur 
að hægt væri að koma í veg fyrir 
stórfellda umferð flutningabíla um 
þjóðveginn með því að láta gera 
nýja höfn nálægt námasvæðinu. 
Höfnin fengi þó fleiri hlutverk.

Vík hefur í gegnum tíðina verið 
kölluð hafnleysa, enda eina sjávar-
þorp landsins þar sem aldrei hefur 
verið höfn, að sögn Einars Freys 
Elínarsonar, oddvita í Mýrdals-
hreppi. Hann er í hópi áhugasamra 
íbúa um hafnargerð og þegar Frétta-
blaðið tók hann tali á Suðurlandi 
í vikunni benti hann á að ekki 
væru bara atvinnuleg tækifæri í 
þessum hugmyndum heldur einn-
ig umhverfisleg.

„Þessir f lutningar á vikrinum 
gætu orðið mjög óumhverfisvænir 
og þess vegna hefur sveitarfélagið 
lagt til að skoðað verði að gera nýja 
höfn á suðurströndinni,“ segir Einar. 
Hann tekur fram að hugmyndirnar 
miðist ekki við að hið opinbera 
standi straum af gerð nýrrar hafnar.

Einar telur enga ástæðu til að 
ætla að vandræðagangurinn við 
Landeyjahöfn muni endurtaka sig 
með nýrri höfn við Vík. Hægt sé að 
bregðast við sandburði með tækni-
legum útfærslum.

„Maður skilur að mörgum þyki 
það langsótt hugmynd að gera hér 
nýja höfn en áður en Jökulsá var 
brúuð héldu líka margir að það yrði 
ómögulegt,“ segir Einar.

Einhæfni atvinnulífs er vanda-
mál í Mýrdalshreppi að sögn Einars. 
Íbúar þurfi að vera vakandi fyrir 
fleiri tækifærum þótt blómleg ferða-
þjónusta sé mikil blessun. Hann 
segir að rætt hafi verið um nýja höfn 
við Dyrhólaey alla síðustu öld eða 
þangað til hún var friðlýst. n

Vilja nýja höfn við 
Vík og stórfelldan 
útflutning á gjalli

Hugmyndir eru uppi um nýja höfn austan Víkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kjörskrá vegna kosningar vígslubiskups á Hólum hefur verið samþykkt 
og verður lögð fram 6. maí 2022. Viðmiðunardagur skilyrða kosningar- 
réttar er 28. apríl 2022.

Kjósandi getur kannað á þar til gerðu vefsetri https://kirkjan.is/vígslubiskup/kjör-
skrá hvort nafn hans er á kjörskrá. Við aðgang að vefsetrinu er notuð almenn inn-
skráningarþjónusta, s.s. rafræn skilríki eða Íslykill. Athugasemdir vegna kjörskrár 
skulu berast kjörstjórn eigi síðar en fimm sólarhringum áður en tilnefning hefst. 
Athugasemdir skulu sendar á netfangið kirkjan@kirkjan.is

Tilnefningin verður rafræn. Hún hefst kl. 12:00 hinn 19. maí 2022 og lýkur  
kl. 12:00 hinn 24. maí 2022. Heimilt er að tilnefna allt að þrjá einstaklinga  
sem uppfylla kjörgengisskilyrði skv. 1. gr. ofangreindar starfsreglna. 

Rétt til að tilnefna hafa vígðir einstaklingar sem kosningarréttar njóta auk  
leikmanna á kirkjuþingi, þ.e.:

• Þjónandi prestar eða djáknar íslensku þjóðkirkjurnar er tilheyra 
 prófastsdæmum sem eru í Hólaumdæmi.  
• Þjónandi prestar eða djáknar sem lúta tilsjónar biskups Íslands og eru 
 í föstu og launuðu starfi á vegum stofnunar og/eða félagasamtaka hér 
 á landi og sem starfa í  Hólaumdæmi 
• Kirkjuþingsmenn.
• Vígðir kennarar í föstu starfi við guðfræði- og trúarbragðafræðideild 
 Háskóla Íslands.
• Vígðir starfsmenn á biskupsstofu sem eru í föstu starfi. 

Áætlað er að kosning vígslubiskups á Hólum hefjist kl. 12:00 hinn 23. júní 2022  
og ljúki kl. 12:00 hinn 30. júní 2022.

Reykjavík, 6. maí  2022
f.h. kjörstjórnar þjóðkirkjunnar 
Anna M. Karlsdóttir, formaður.

Auglýsing um  
framlagningu kjörskrár og 
tilnefningar vegna kosningar 
vígslubiskups á Hólum
sbr. 9. og 11. gr. starfsreglna um kosningu  
biskups Íslands og vígslubiskupa nr. 9/2021-2022.

Óbreytt starfsemi

Sami sími - 595 1300

Nýr staður.

HeilSugæSlaN lágmúla  
flytur!
Við opnum á nýjum stað 11. maí nk., Hallgerðargötu 13, Kirkjusandi, 105 reykjavík. 

Heitum nú, Heilsugæslan Kirkjusandi.

birnadrofn@frettabladid.is

GARÐABÆR Sara Dögg Svanhildar-
dóttir, oddviti Viðreisnar í Garðabæ, 
segir mikla óvissu um hvar fjörutíu 
börn í Barnaskóla Hjallastefnunnar 
muni sækja skóla í haust. 

„Skólahúsnæðið á Vífilsstöðum 
er sprungið og hefur Barnaskólinn 
óskað eftir að fá að koma fyrir 
færanlegu húsnæði á lóðinni. Þessu 
hefur Garðabær ekki svarað og því 
er hægt að tryggja skólavist barna 
á miðstigi. Í stað þess að afgreiða 
málið er því vísað á milli nefnda,“ 
segir Sara.

„Hér er sveitarfélagið að missa for-

ystu sína í stuðningi við sjálfstætt 
starfandi skóla, sem er ekki lengur 
sambærilegt við rekstrarumhverfi 
nágrannasveitarfélaganna. Garða-
bær er að taka stór skref afturábak, 
á sama tíma og Hafnarfjörður og 
Reykjavík taka stór skref í þágu for-
eldra og valfrelsis,“ segir Sara. n

Segir óvíst hvar börnin sæki skóla

Sara Dögg  
Svanhildardóttir, 
bæjarfulltrúi 
Garðabæjar  
og oddviti  
Viðreisnar

kristinnpall@frettabladid.is

ÍÞRÓTTIR Dagur B. Eggertsson, borg-
arstjóri Reykjavíkur, Ásmundur 
Einar Daðason, mennta- og barna-
málaráðherra, og Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra skrifuðu í 
gær undir viljayfirlýsingu þess efnis 
að ný þjóðarhöll fyrir innanhúss-
íþróttir rísi í Reykjavík. Stefnt er 
að því að framkvæmdum ljúki árið 
2025 en þetta er ekki í fyrsta sinn 
sem skrifað er undir slíka viljayfir-
lýsingu.

Ef hugmyndir þeirra rætast mun 
ný þjóðarhöll verða tilbúin á sextíu 
ára afmæli Laugardalshallar sem 
hefur verið á undanþágum frá í 
rúma tvo áratugi. n

Vilja reisa nýja 
höll á næstu árum

kristinnpall@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Sigurður Ingi Jóhanns-
son kynnti á ríkisstjórnarfundi gær-
dagsins tillögu um að skipa verk-
efnisstjórn sem sér um undirbúning 
þess að leggja Sundabraut. 

Miðast undirbúningurinn við að 
framkvæmdir hefjist árið 2026 og 
að  Sundabrautin verði tilbúin til 
notkunar 2031. Áætlaður kostnaður 
verði 1,5 milljarðar en að með þessu 
minnki akstur Íslendinga um 150 
þúsund kílómetra á sólarhring. n 

Sundabraut klár 
innan áratugar 
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HAGBLIKK

Þakrennurnar eru frá GRÖNVIK VERK í Noregi
Þær eru einfaldar í uppsetningu

HAGBLIKK

Brotna ekki

Ryðga ekki

Litir á lager:
Svart, hvítt, ólitað, rautt, 
silvurgrátt og dökkrautt

Smiðjuvegur 4C  • 202 Kópavogur • Sími 587 2202 • hagblikk@hagblikk.is • hagblikk.is

Álþakrennur og niðurföll



Norðmaðurinn Carl-
sen hefur verið hand-
hafi heimsmeistara-
titilsins í skák í átta ár.

Fleiri vilja búa hér en 
fá, og við viljum svara 
eftirspurn með 
nútímalegri byggð.

Karl Pétur 
Jónsson, oddviti 
Framtíðarinnar

Sveitarfélögin eru að 
ýta á undan sér veru-
legri fjárfestingarþörf.

Sigurður 
Snævarr, hag-
fræðingur Sam-
bands íslenskra 
sveitarfélaga

Fimmtudaginn 2. júní 2022 kl. 16:30
Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík

Ársfundur SL lífeyrissjóðs 2022

1. Fundur settur
2.  Skýrsla stjórnar
3.  Gerð grein fyrir ársreikningi     
4.  Tryggingafræðileg úttekt
5.  Breytingar á samþykktum
6.  Fjárfestingarstefna sjóðsins kynnt
7.  Önnur mál

Allir sjóðfélagar, jafnt greiðendur sem lífeyrisþegar, eiga rétt til fundarsetu 

á ársfundinum. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta á fundinn.

Reykjavík 25.04.2022 

Stjórn SL lífeyrissjóðs

DAGSKRÁ

Traustur 
lífeyrissjóður 
Trygg framtíð 
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Hlutverk Rannsóknasjóðs er að styrkja vísindarannsóknir 
og rannsóknatengt framhaldsnám á Íslandi. Í þeim tilgangi 
styrkir sjóðurinn skilgreind rannsóknaverkefni einstaklinga, 
rannsóknahópa, háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja.
Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Rannsóknasjóði 
fyrir styrkárið 2023. 
Umsóknarfrestur rennur út 15. júní 2022, kl. 15:00.
Umsækjendur eru beðnir um að kynna sér vel reglur 
Rannsóknasjóðs fyrir styrkárið 2023 áður en hafist er 
handa við gerð umsóknar.
Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum umsóknarkerfi 
Rannís. Umsóknir og umsóknargögn skulu 
vera á ensku.
Nánari upplýsingar og aðgang að rafrænu 
umsóknarkerfi má nálgast á www.rannis.is.

Umsóknarfrestur 15. júní
Rannsóknasjóður

gar@frettabladid.is

ÍÞRÓTTIR Nýleg yfirlýsing Norð-
mannsins Magnusar Carlsen, um 
að hann íhugi að leika ekki f leiri 
keppnisskákir um heimsmeistar-
titilinn, veldur áhyggjum í skák-
heiminum. Carlsen er fimmfaldur 
heimsmeistari og stigahæsti skák-
maður heims til ellefu ára þrátt fyrir 
að vera aðeins 31 árs.

„Það myndi draga úr vægi heims-
meistaraeinvígisins. Þess vegna vona 
ég innilega að Magnús tefli og verji 
titilinn. Það er viðeigandi að besti 
skákmaðurinn sé líka heimsmeist-
ari,“ segir hollenska skákstjarnan 

Jorden van Foreest við norska dag-
blaðið Verdens Gang.

Carlsen sagði við Verdens Gang að 
líklega gefi hann frá sér heimsmeist-
aratignina, en undirstrikaði að það 
væri ekki hundrað prósent öruggt. n

Skákheimurinn bíður 
ákvörðunar Carlsen

Skáksnillingurinn og Íslandsvinurinn Magnus Carlsen.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Árið 2021 lék sveitarfélög 
landsins misgrátt fjárhagslega 
séð. Almennt séð voru tekj-
urnar betri en fólk þorði að 
vona. Laun verða sífellt stærri 
kostnaðarliður.

kristinnhaukur@frettabladid.is

EFNAHAGSMÁL Fjögur af tíu stærstu 
sveitarfélögunum voru með jákvæð-
an rekstrarafgang á árinu 2021 en 
sex skiluðu halla. Almennt séð voru 
tekjurnar meiri en búist var við en 
fjárhagsáætlanirnar voru gerðar 
í myrkri. Í greiningu sinni bendir 
Sigurður Snævarr, hagfræðingur 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, á 
að afkoma ársins 2021 sé mjög slök í 
sögulegu samhengi.

„Tekjuþróunin er þokkaleg, í 
kringum 10 prósentin. Það er tölu-
vert mikið betra en gert var ráð 
fyrir,“ segir Sigurður.

Fjárhagsáætlanirnar haustið 
2020 hafi þó verið gerðar á þeim 
tíma þegar ekki var vitað til hvaða 
aðgerða ríkið myndi taka eða hvern-
ig veiran myndi haga sér. Í óvissu sé 
betra að áætla tekjur varlega.

Rekstrargjöldin hækka um 9 
prósent, um 7,4 í Reykjavík en 10,4 
í hinum níu sveitarfélögunum. En 
þau eru Kópavogur, Hafnarfjörður, 
Reykjanesbær, Akureyri, Garðabær, 
Mosfellsbær, Árborg, Akranes og 
Fjarðabyggð.

Atvinnuleysi fór hátt í faraldr-
inum en reyndist þó minna en óttast 
var. Sigurður bendir á að ríkið hafi 
komið inn með sterkar aðgerðir. Þá 
hafi áhrif atvinnuleysis verið minni 
en eftir bankahrunið því tekjulægra 
fólk missti vinnuna. Margt fólk sem 
var ekkert langt frá lágmarkslaunum 
og atvinnuleysisbótum.

Stórt vandamál er fjárfestingar-
þörfin. Viðhaldsþörf hafi byggst 
upp frá eftirhrunsárunum, sem 
birtist meðal annars í myglumálum 
sem komið hafa upp í skólum. Fjár-
festingar Reykjavíkurborgar hafi 
verið 11,5 milljörðum minni en gert 
var ráð fyrir. Fjárfesting Reykjavíkur 
jókst hins vegar um 9,4 prósent á 

árinu, en aðeins 3,4 prósent í hinum 
níu sveitarfélögunum.

„Sveitarfélögin eru að ýta á undan 
sér verulegri fjárfestingarþörf,“ segir 
Sigurður. Sveitarfélögin séu ekki að 
ná vopnum sínum hvað þetta varðar 
og það sjáist meðal annars á mis-
heppnuðum útboðum.

Svæði sem eru í örum vexti krefj-
ast mikillar fjárfestingar í innviðum, 
svo sem Árborg og Reykjanesbær. 
Sigurður segir sveitarfélögin ekki ná 
að byggja upp þá innviði sem til þarf.

„Veitukerfin eru að verða mikið 
vandamál,“ segir Sigurður. „Það 
þarf að gera gríðarlega mikið átak 
í fráveitumálum. Fráveitan er eitt 
stærsta umhverfismálið.“ Þá sé 
uppbygging leikskóla stórmál því 
ef bjóða á börnum pláss frá 12 
mánaða aldri kosti það sveitar-
félögin gríðarlegar upphæðir. En í 
dag standi leikskólagjöldin aðeins 
undir um 10 prósentum rekstrar-
kostnaðar.

Samkvæmt greiningunni hækk-
aði launakostnaðurinn um 11,2 
prósent, og rúmlega 2 prósentu-
stigum meira í Reykjavík en hinum 
níu. Þessi kostnaður var 56 prósent 
af tekjum árið 2019 en er 60 prósent 
núna. Hækkun um 4 prósent á ekki 
lengri tíma enda voru Lífskjara-
samningarnir þyngri fyrir sveitar-
félögin en aðra. Þeir renna út í mars 
á næsta ári.

Sigurður bendir hins vegar á að 
stærsta fjárhagsmálið fyrir sveitar-
félögin nú sé málefni fatlaðs fólks 
og beðið er eftir skýrslu um þau 
mál. Sigurður segir tekjustofninn 
hafa verið verulega vanreiknaðan 
þegar málaf lokkurinn var færður 
yfir árið 2011. Hallinn árið 2020 af 
honum hafi verið á tíunda milljarð 
króna, sem samsvari heildartekju-
tapi sveitarfélaganna það ár. n

Ekki nægar fjárfestingar

Uppbygging innviða hefur ekki gengið nógu hratt fyrir sig.  MYND/AÐSEND

olafur@frettabladid.is

SELTJARNARES Bæjarmálafélagið 
Framtíðin vill byggja að minnsta 
kosti 120 nýjar íbúðir í miðbæ Sel-
tjarnarness. Framtíðin vill skoða að 
setja leikskólareitinn í miðbæ bæjar-
ins í einkaframkvæmd og blanda 
honum við íbúðabyggð. Þá vill félag-
ið einkarekinn leikskóla.

Þetta kemur fram í Tímavélinni, 
blaði Framtíðarinnar sem dreift 
verður um helgina, en Fréttablaðið 
hefur undir höndum. Karl Pétur 
Jónsson, oddviti listans, staðfestir 
þetta í samtali við Fréttablaðið. „Við 
teljum tækifæri til að fjölga íbúum 
á Seltjarnarnesi. Fleiri vilja búa hér 
en fá, og við viljum svara eftirspurn 
með nútímalegri byggð.“ n

Vilja 120 nýjar íbúðir á Seltjarnarnesið
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Askja · Krókhálsi 11–13, 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir allar 
stærðir fyrirtækja og heimila. 
Nánari upplýsingar askja.is/hledslulausnir

*Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd.

Fylgdu okkur á Instagram.
instagram.com/kiaisland

Innblástur kemur víða að, þú þarft bara að finna hann. Kia Sportage tekur 
akstursupplifun þína í nýjar hæðir með einstökum aksturseiginlegum, tvöföldum 
bogadregnum skjá, öflugu fjórhjóladrifi og einstöku viðmóti. Kia Sportage er 
fáanlegur bæði sem Hybrid og Plug-in Hybrid með allt að 70 km drægi. 
Nánar á kia.com

Komdu og reynsluaktu nýjum Sportage. Opið i dag frá 12-16. 
Við tökum vel á móti þér.

Hannaður 
fyrir hughrif.
Nýr Kia Sportage.



Að öllum líkindum 
mun Pútín þá lýsa yfir 
stríði, þótt hann sé 
búinn að vera í stríði 
í yfir tvo mánuði, til 
þess að geta þvingað 
fram her kvaðningu.

Óskar Hallgrímsson, ljósmyndari

Hátún 6b, 105 Reykjavík / Sími 519 3223 / www.hudin.is

Viltu ljóma til næsta bæjar? 

Bjóðum einnig upp á persónulega ráðgjöf

*gildir til 13. maí 2022

20% afsláttur 
af Cinderella og húðslípun 

Verið velkomin!

*

Heimild: NATO, Financial Times © GRAPHIC NEWS

NATO styrkir austurvæng sinn
NATO hefur 40 þúsund hermenn undir sinni stjórn í Austur-Evrópu. 

Það eru um það bil tífalt �eiri en voru fyrir innrás Rússlands í Úkraínu.

*Tölurnar ná ekki samtals 40 þúsund því inn í þær vantar herlið sem starfar á vefnum, 
  í geimnum, á sjó og í lo�i.
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Fjöldi NATO-hermanna*

tsh@frettabladid.is

Volodímír Selenskíj, forseti Úkra
ínu, ávarpaði Alþingi í gær í gegnum 
fjarfundarbúnað. Þingmenn, ráð
herrar og forseti Íslands fylgdust 
grannt með því er Selenskíj bauð 
þingheimi góðan daginn á íslensku. 
Hann kvaðst þakklátur fyrir að fá að 
tala fyrir framan Alþingi Íslendinga, 
„elsta löggjafarþingi í hinum frjálsa 
heimi“, og undirstrikaði menning
arleg tengsl Íslands og Úkraínu.

„Úkraína og Ísland eru svo sann
arlega nátengd, við höfum tengst 
menningarlegum böndum í yfir 
þúsund ár,“ sagði hann og bætti 
því við að þótt þjóðirnar tvær lifðu 
við ólíkar aðstæður sín á hvorum 
enda Evrópu deildu þær svipuðum 
gildum, ást á frelsi og lýðræði.

„Auðvitað snýst þetta um frelsi, 
jörðina sem er réttilega okkar og 
menningu okkar,“ sagði hann.

Selenskíj lýsti innrás Rússa sem 
tilraun til að brjóta niður lýðræði og 
sjálfstæði Úkraínu og sakaði Rússa 
um að flytja hálfa milljón Úkraínu
manna nauðuga til Rússlands.

„Til að tryggja að við höfum ekki 
lýðræði, til að tryggja að við höfum 

ekki sjálfstæði, til að tryggja að jarð
vegur okkar og náttúra okkar séu 
notuð gegn okkar hagsmunum.“

Forsetinn kvaðst vera þakk
látur Ís lendingum fyrir þátttöku 
þeirra í efna hags þvingunum gegn 
Rússum. „Ég hvet ykkur ein dregið 
til að stoppa ekki, ég hvet ríkis
stjórn ykkar, diplómata ykkar og 
fólkið ykkar til að berjast fyrir 
áframhaldandi pressu gegn Rúss
landi, verið baráttumenn fyrir frelsi 
á öllum sviðum. Engin við skipti við 

ein ræðið,“ sagði Selenskíj.
Guðni Th. Jóhannesson, forseti 

Íslands, ávarpaði samkunduna  eftir 
ræðu Selenskíjs og sendi stuðnings
kveðjur til úkraínsku þjóðarinnar á 
þessum „dimmu tímum“.

Guðni lauk ræðu sinni á úkra
ínsku og sagði: „ Við stöndum með 
öllum þeim sem leita friðar, við 
stöndum með þeim sem þurfa að 
verjast of  beldi og við stöndum með 
þeim sem vilja búa í frjálsu lýð
ræðis legu sam fé lagi.“ n

Úkraína og Ísland nátengdar þjóðir

Selenskíj flutti ræðuna á úkraínsku á fjarfundi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

NATO eykur viðbúnað sinn 
í austri á meðan Rússlands
forseti heldur áfram að hóta 
árás á aðildarríki. Búist er 
við tíðindum í ræðu Pútíns 
á Rauða torginu á sigurdegi 
Rússa þann 9. maí.

tsh@frettabladid.is

Talið er að Vladímír Pútín Rúss
landsforseti muni senda Vestur
löndum „dómsdagsviðvörun“ næsta 
mánudag, 9. maí, er Rússar fagna 77 
árum frá sigri Sovétmanna á nas
istum í síðari heimsstyrjöldinni, að 
sögn Reuters.

Talið er að Pútín muni halda ræðu 
á Rauða torginu í Moskvu frammi 
fyrir fylktu liði hermanna, skrið
dreka, herflugvéla og langdrægra 
skotf lauga. Að sögn varnarmála
ráðuneytis Rússa munu herþotur 
og Tu160 sprengjuflugvélar f ljúga 
yfir Dómkirkju heilags Basils ásamt 
„dómsdags“ yfirherflugvélinni Il80 
sem mun sjást á slíkum viðburði í 
fyrsta sinn síðan 2010.

Ef svo fer að Rússland efni til 
kjarnorkustríðs mun sú f lugvél 
verða hreyfanleg stjórnstöð Rúss
landsforseta og hæstráðandi yfir
manna rússneska hersins. Flugvélin 
er búin hátæknilegum búnaði en 
nákvæmar upplýsingar um hana 
eru hernaðarleyndarmál.

Pútín hefur reglulega líkt stríðinu 
í Úkraínu við stríði Sovétríkjanna 
gegn Þýskalandi nasismans í síðari 
heimsstyrjöldinni en Vesturlönd 
hafa hafnað þeirri orðræðu sem 
þvælu og sakað Rússa um tilefnis
laus grimmdarverk í kjölfar inn
rásarinnar.

Ýmsir hafa velt vöngum yfir því 
að Pútín gæti gripið tækifærið á 
sigurdaginn 9. maí til að lýsa form
lega yfir stríði gegn Úkraínu eða 
stigmagna átökin á annan hátt.

„Að öllum líkindum mun Pútín 
þá lýsa yfir stríði, þótt hann sé 
búinn að vera í stríði í yfir tvo mán
uði, til þess að geta þvingað fram 
her kvaðningu,“ sagði Óskar Hall
grímsson fyrr í vikunni.

Pútín hefur einnig haldið áfram 
að hóta mögulegri árás á aðildarríki 
Atlantshafsbandalagsins, eitthvað 
sem myndi án efa virkja 5. grein 

Telja að Rússlandsforseti  
sendi dómsdagsviðvörun

NATOsamningsins þar sem því 
er lýst að árás á eitt bandalagsríki 
jafngildi árás á þau öll og gæti greitt 
leiðina fyrir heimsstyrjöld.

Va r na r v iðbú naðu r NATO 
ríkjanna á eystri væng sambands
ins, frá Eystrasaltslöndunum í 
norðri niður til Búlgaríu og Svarta
hafs í suðri, samanstendur í dag af 
um 330.000 hermönnum. Inni í 
þeim fjölda eru herir aðildarríkj
anna ásamt liðsauka frá VesturEvr
ópu, Bandaríkjunum og Kanada. Til 
viðbótar við fótgönguliða eru hátt í 
130 NATOherflugvélar í viðbragðs
stöðu og um 150 herskip sinna sjó
gæslu, samkvæmt upplýsingum The 
Financial Times. n

12 Fréttir 7. maí 2022  LAUGARDAGURFRÉTTABLAÐIÐ

mailto:tsh@frettabladid.is
mailto:tsh@frettabladid.is


Gleðilegan
mæðradag!

Úrval af glæsilegum mæðradagsvöndum, blómstrandi 

plöntum og fleiru til að gleðja mömmu.

500kr af hverjum blómvendi rennur til UN Women til 

styrktar verkefnisins “Náðir þú að pakka”

opið alla daga 10 - 21 & allan sólarhringinn á gardheimar.is

Nellika, Snædrífa, 
Stjúpa og Fjóla 
eru sterk sumarblóm 
sem hafa reynst 
vel í íslenskri veðráttu.

Úrval af fallegum
plöntum og pottum

Fyrstu sumarblómin
byrjuð að streyma inn
Fyrstu sumarblómin
byrjuð að streyma inn

20%
p O t Ta r  



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

* Afsláttur gildir af öllum sófum nema Construct og sérpöntunumReykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

PASO DOBLE 
Tungusófi, vinstri eða hægri tunga. Beinhvítt eða dökkgrátt áklæði.  
Stærð: 303 x 157 x 64 cm.

 447.992 kr.   559.990 kr.

PARIS
Hornsófi með hægra eða vinstra horni. Dökkgrátt 
áklæði. 247 x 195 x 92 cm. Nú 199.992 kr. 249.990 kr.

SICILIA
3ja sæta nettur sófi. Ljósgrátt áklæði.
196 x 94 x 82 cm. Nú 103.992 kr. 129.990 kr.
Hnakkapúði. Nú 14.320 kr. 17.900 kr.

PINTO
4ra sæta sófi úr sterku bonded leðri. 253 x 97 x 85 cm. 
Nú 199.992 kr. 249.990 kr.

OREGON
Tungusófi, hægri. Grátt áklæði. 
315 x 179 x 82 cm. Nú 351.992 kr. 439.990 kr.

DC 8900
3ja sæta sófi í Savoy/split leðri. Koníaksbrúnu eða 
svörtu. 224 x 86 x 80 cm. Nú 263.992 kr. 329.990 kr.

AVILA
2ja sæta sófi í Kentucky koníakslituðu bonded leðri. 
190 x 94 x 77 cm. Nú 103.994 kr. 159.990 kr.

ATLANTA
3ja sæta sófi. Þægilegur  
sjónvarpssófi, Ekta dökk-
brúnt eða svart leður.  
Tvö sæti eru rafknúin og 
hægt að leggja miðju 
sætið niður og verðu 
að borði. 198 x 96 x 98 cm. 
 Nú 263.920 kr. 329.990 kr.

KOS
3ja sæta XL sófi í ljósu áklæði.  
248 x 100 x 84 cm. Nú 239.992 kr. 299.990 kr.

CLEVELAND
Tungusófi hægri eða vinstri. Dökkgrár. 
231 x 140 x 81 cm. Nú 103.992 kr. 129.990 kr.

NATUZZI EDITIONS
2ja sæta sófi í svörtu mjúku ítölsku gæðaleðri.   
166 x 88 x 76 cm. Nú 311.992 kr. 389.990 kr.

CLEVELAND
Hornsófi hægri eða vinstri. Ljósgrár eða dökkgrár. 
308 x 203 x 81 cm. Nú 159.992 kr. 199.990 kr.

DC 3600
3ja sæta sófi í Savoy/split leðri. Koníaksbrúnu eða 
svörtu. 202 x 80 x 80 cm. Nú 239.992 kr. 299.990 kr.

SCOTT
Hornsófi, vinstra eða hægra horn. 293 x 217 x 85 cm.  
Nú 223.992 kr. 279.990 kr.

HEAVEN
3,5 sæta sófi í Danny Nougat brúnu áklæði.  
290 x 105 x 82 cm. Nú 263.992 kr. 329.990 kr.

VERA
3ja sæta sófi í gulu fallegu áklæði.   
226 x 96 x 85 cm. Nú 223.992 kr. 279.990 kr.

www.husgagnahollin.is

V
E

F V E R S L U
N

MÆÐRADAGSTILBOÐ
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308 x 203 x 81 cm. Nú 159.992 kr. 199.990 kr.

DC 3600
3ja sæta sófi í Savoy/split leðri. Koníaksbrúnu eða 
svörtu. 202 x 80 x 80 cm. Nú 239.992 kr. 299.990 kr.

SCOTT
Hornsófi, vinstra eða hægra horn. 293 x 217 x 85 cm.  
Nú 223.992 kr. 279.990 kr.

HEAVEN
3,5 sæta sófi í Danny Nougat brúnu áklæði.  
290 x 105 x 82 cm. Nú 263.992 kr. 329.990 kr.

VERA
3ja sæta sófi í gulu fallegu áklæði.   
226 x 96 x 85 cm. Nú 223.992 kr. 279.990 kr.

www.husgagnahollin.is
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156 líf-
eyrisþegar 
hafa enn 
ekki fengið 
endurút-
reikning 
vegna 
skráningar 
séreignar-
sparnaðar 
á árinu 
2020. 

Lífeyrisþegar sem tóku út 
lífeyrissparnað sem hluta af 
sérstöku úrræði stjórnvalda 
í heimsfaraldri Covid, búa 
margir hverjir enn við skerð-
ingar og skuld við Trygginga-
stofnun nærri tveimur árum 
eftir úttekt, þrátt fyrir að 
skýrt væri tekið fram í lögum 
að úttektin ætti ekki að leiða 
til skerðinga.

Til að bregðast við Covid-heims-
faraldrinum heimiluðu stjórnvöld 
lífeyrisþegum, með takmörkunum, 
úttekt á séreignarsparnaði sínum 
án þess að það hefði áhrif á bætur 
þeirra eða réttindi. Rúmu ári eftir 
að heimildin var gefin kom í ljós að 
allt að 300 lífeyrisþegar sem nýttu 
sér þetta höfðu mögulega orðið fyrir 
skerðingu.

Á st æða skerðingar innar er 
ýmist sú að úttektin var vitlaust 
skráð hjá vörsluaðilum sem úttekt 
vegna örorku, að ekki voru til rétt 
umsóknareyðiblöð fyrir úttektina 
hjá vörsluaðila, eða að umsókn-
areyðublaðið var ekki þannig hann-
að að lífeyrisþeginn gæti komið því 
á framfæri að um slíka úttekt væri 
að ræða.

Eins og stendur er eitt mál til 
meðferðar hjá Yfirskattanefnd 
vegna slíkra skerðinga, en í síðasta 
mánuði kvað nefndin upp sinn 
fyrsta úrskurð í slíku máli og felldi 
úr gildi ákvörðun ríkisskattstjóra 
í máli manns sem hafði tekið út 
sparnað sem var vitlaust skráður á 
skattframtali sem tekjur.

Í frétt á vef Tryggingastofnunar í 
júlí í fyrra kom fram að orsök skerð-
ingarinnar hjá þeim  væri skrán-
ing tekna í skattframtal af hálfu 
vörsluaðila séreignarsparnaðar. Var 
úttektin skráð í skattframtal sem líf-
eyrisgreiðslur úr séreignarsjóðum 
en ekki sem sérstök útgreiðsla sér-
eignarsparnaðar, sem hefur ekki 
áhrif á tekjutengdar bætur. Þar 
kom svo fram að Tryggingastofnun 
bæri að fara eftir skráningu frá 
Skattinum og gæti því ekki breytt 
skráningunni.

Á annað hundrað bíða 
Tryggingastofnun sendi bréf til 
þeirra 300 sem töldu sig hafa orðið 
fyrir slíkri skerðingu með upp-

lýsingum um hvernig væri hægt að 
fá leiðréttingu. Samkvæmt upp-
lýsingum frá stofnuninni kom í 
ljós við nánari skoðun að alls urðu 
207 einstaklingar fyrir lækkun og 
við síðustu úttekt stofnunarinnar 
hafði aðeins 51 þeirra fengið skatt-
framtali sínu breytt hjá Skattinum 
og í kjölfarið endurútreikning hjá 
TR.

„Það eru því 156 lífeyrisþegar sem 
hafa ekki fengið endurútreikning 
vegna skráningar séreignarsparn-
aðar á árinu 2020,“ segir í svari 
stofnunarinnar við fyrirspurn 
Fréttablaðsins og að ítrekað verði 
við hópinn hvernig er hægt að óska 
þess að fá þetta leiðrétt.

Júlíus Birgir Jóhannsson hefur 
í meira en ár barist fyrir því að fá 
skráningu í skattframtali leiðrétta 
svo hægt verði að leiðrétta skerð-
ingu á tekjum hans og réttindum, 
en í miðjum heimsfaraldri tók 
hann út hluta séreignarsparnaðar 
síns, í þeirri trú að það myndi ekki 
skerða tekjur hans eða réttindi með 
neinum hætti.

Anna Kjartansdóttir tók út sér-
eignarsparnað lífeyrissjóðs hjá 
Íslenska lífeyrissjóðnum hjá Lands-
bankanum árið 2020 og segist, eins 
og margir aðrir í þessari stöðu, hafa 
hakað í vitlausan reit og úttektin 
því vitlaust skráð á skattframtalinu 
hennar.

Ásgeir Jónsson öryrki tekur í 
sama streng og Anna, en hann tók 
út séreignarsparnaðinn sinn hjá 
Almenna lífeyrissjóðnum í tengsl-
um við úrræði stjórnvalda í þeim 
tilgangi að kaupa sér húsnæði.

„Ég fékk svo bréf frá TR þar sem 
þau biðja lífeyrissjóðinn um að 
haka við reit 140 í stað 143 en þau 
neita því og biðja Skattinn að gera 
það, sem neitar því líka, og þá þurfti 
ég að borga alla summuna til baka 
því það er ekki reitur á eyðublaðinu 
frá Almenna lífeyrissjóðnum til að 
haka við vegna húsnæðiskaupa. Svo 
vegna þess að ég er öryrki er verið 
að hegna mér tvisvar fyrir að taka 
þetta út,“ segir Ásgeir, en reitur 140 á 
framtalinu er sá reitur sem þeir sem 
taka út samkvæmt úrræðinu eiga að 
haka við. n

Nánar á frettabladid.is

Covid-úrræði olli tekjutapi og skuldum 
Búinn að margborga til baka

Júlíus Birgir  
Jóhannsson
Rúmu ári 
eftir að Júlíus tók 
sparnaðinn út 
komst hann að 
því að úttektin 
var skráð með 
vitlausum hætti 

á skattframtali hans og reiknuð 
sem tekjur.

„Það hefur skapast ákveðinn 
vítahringur frá því að þetta 
byrjaði. Ég er daufblindur og 
heyri ekki neitt. Það kom nýlega 
á markað búnaður fyrir fólk eins 
og mig sem Heyrnar- og tal-
meinastöðin hefur milligöngu 
um, þetta er sérstakur dyra-
bjöllubúnaður, reykskynjarar 
og vekjaraklukkur. Sjúkratrygg-
ingar borga bara 80 prósent en 
eftir standa 20 prósent. Mig 
vantaði peninginn fyrir mínum 
hluta kostnaðarins. Ég sótti 
um styrk hjá borginni og var að 

bíða eftir úrvinnslunni þegar ég 
ákvað að taka lífeyrissjóðinn 
út,“ segir Júlíus Birgir.

Hann segir hina röngu 
skráningu hafa haft víðtæk áhrif 
á líf hans og geri enn. Þar sem 
Skatturinn skráði þetta sem 
tekjur hafði það áhrif á upp-
hæðina sem hann fékk greidda 
út frá Tryggingastofnun og svo 
í kjölfarið skertust húsaleigu-
bæturnar í samræmi við þessar 
meintu hærri tekjur.

Hann segir að afleiðing-
arnar séu svo umfangsmiklar og 
dreifist á svo margar stofnanir 
að hann geri sér varla  vonir um 
að fá allt til baka. Það eigi þó 
eftir að koma í ljós eftir nýfall-
inn úrskurð Yfirskattanefndar.

„Ég veit að ég er búinn að 
margborga úttektina til baka.“

Aðspurður segir Júlíus að 
hann hefði hætt við úttektina 
hefði hann vitað hverjar af-
leiðingarnar yrðu.

Lífeyrisþegar 
sem tekið hafa 
út séreignarlíf-
eyrissparnað 
hafa orðið fyrir 
skerðingum 
hjá Trygginga-
stofnun.
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Fær enn skertar tekjur 
vegna málsins

Anna 
Kjartansdóttir
„Ég hélt að ég 
væri að haka 
við á grund-
velli sérstöku 
heimildarinnar 
í tengslum við 
Covid og sam-

kvæmt henni átti úttektin 
ekki að skerða mínar tekjur 
hjá TR. Það var grundvöllur 
úttektarinnar,“ segir Anna.

Hún segir að eftir að þetta 
uppgötvaðist hafi hún verið í 
stöðugu sambandi við Skatt-
inn en að þau hafi ekki enn 
fengist til að breyta skráning-
unni á skattframtali hennar 
og segist ekkert geta gert.

„Ég fór í skuld við Trygginga-
stofnun út af þessu og enn í 
dag er verið að skerða tekjurn-
ar mínar þar,“ segir Anna.

Hefði líklega ekki tekið 
sparnaðinn út  

Ásgeir  
Jónsson
Ásgeir segir 
að hann sakni 
þess að hafa 
ekki fengið 
leiðbeiningar 
um umsókn 

sína en að þegar hann sótti 
um hafi ekki verið neinar leið-
beiningar á vef Almenna líf-
eyrissjóðsins um þetta. Þess 
má geta að á umsókninni 
þegar Ásgeir sótti um var ekki 
hægt að haka við að það væri 
vegna úrræðis stjórnvalda.

„Það kom hvergi fram að 
þetta gæti valdið skerðingum 
hjá Tryggingastofnun,“ segir 
Ásgeir og bætir við að hefði 
hann vitað af þessu þá hefði 
hann líklega ekki sótt um að 
taka sparnaðinn út.

Lovísa  
Arnardóttir

lovisa 
@frettabladid.is
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STYRKTARSJÓÐUR 
LYFJU 2022 
Sýn Lyfju er að lengja líf og auka lífsgæði 

Með það að leiðarljósi veitir Lyfja styrki ár hvert til 
verkefna sem teljast heilsueflandi og hafa forvarnargildi.

Lyfja styrkti eftirfarandi 
verkefni á síðasta ári 

Sofa Borða Elska 
Markmið verkefnisins er að hjálpa 
barnafjölskyldum að sofa betur

Lífrænt líf
Heimildarmynd sem fjallar 
um lífræna ræktun á Íslandi

Okkar heimur 
Verkefni á vegum Geðhjálpar 
sem felur í sér stuðning og fræðslu 
fyrir börn og aðstandendur barna 
með geðrænan vanda

Þögul tár
Forvarnarmynd um sjálfsvíg

Frú Ragnheiður - Rauði krossinn
Þjónusta á vettvangi við jaðarsetta einstaklinga

Sæktu um á lyfja.is/styrkir 
Umsóknarfestur til 1. september 2022
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Sif  
Sigmarsdóttir

n Mín skoðun

Íslendingar 
hafa afhent 

örfáum 
útgerðar-

fjöl-
skyldum 

öll yfirráð 
til sjós, svo 
auðurinn 
vellur upp 
úr vösum 

þeirra. 
Þessar fjöl-

skyldur 
sitja að 
völdum 
sem ná 
langt út 
fyrir lýð-
ræðið í 

landinu.

Þyrsti fólk 
í átök um 

„óuppgerð-
an menn-
ingararf“ 

er af nógu 
að taka 

án þess að 
mannorð 

mynd-
höggvara 

og við-
fangsefnis 

hans sé 
atað aur að 

ósekju.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is

Við Íslendingar tollum að jafnaði í tískunni. 
Nýverið hefur okkur hins vegar gengið illa 
að sníða heitustu hegðunina í útlöndum að 
aðstæðum heimafyrir.

Í síðasta mánuði var styttu Ásmundar 
Sveinssonar af landkönnuðinum Guðríði 
Þorbjarnardóttur stolið af stalli sínum við 
Laugarbrekku á Snæfellsnesi. Verkið, sem er 
talið fyrsta íslenska styttan af nafngreindri 
konu og sýnir Guðríði og nýfæddan son 
hennar í Ameríku í kringum árið 1000, 
birtist stuttu síðar fyrir utan Nýlistasafnið 
innan í heimasmíðaðri geimflaug. Um var 
að ræða gjörning tveggja listakvenna, sem 
sögðu styttuna rasíska og vildu breyta henni 
í geimrusl.

Síðustu ár hefur styttum af rasistum og 
þrælahöldurum verið steypt af stalli víða 
um heim. Margir klóruðu sér hins vegar 
í höfðinu yfir íslenskri útgáfu mótmæla-
bylgjunnar. Hvað höfðu Ásmundur og 
Guðríður unnið sér til saka? Listakonurnar 
viðurkenndu að hvorki myndhöggvarinn 
né viðfangsefni hans hefðu verið rasistar. 
Þær héldu þó ásökunum sínum til streitu og 
túlkuðu eigin gjörning sem „átök um óupp-
gerðan menningararf“.

Afrek eins, harmur annars
Hinn 8. júní árið 793 horfðu munkarnir á 
eyjunni Lindisfarne við norðausturströnd 
Englands til sjávar. Utan úr þokunni birtist 
óvættur, höggormur eða dreki sem beraði 
tennurnar. Eftir því sem skepnan nálgaðist 
land varð munkunum þó ljóst að ekki var 
um að ræða eiginlegt skrímsli heldur skip, 
stærra og hraðskreiðara en þeir höfðu 
nokkru sinni séð.

Drungi himins speglaðist í hjálmum 
þungvopnaðra manna sem stukku frá borði 
og þustu upp ströndina. Örvæntingaróp 
fylltu loftin er innrásarherinn slátraði 
munkunum einum af öðrum. Blóð þakti 
veggi kirkjunnar. „Heiðingjar tröðkuðu á 
líkum dýrlinga í musteri Guðs eins og mykju 

á götu.“ Gestirnir yfirgáfu eyjuna klyfjaðir 
gersemum klaustursins.

Árásin á eyjuna Lindisfarne er talin marka 
upphaf víkingaaldar í Evrópu. Frá sjónar-
hóli okkar Íslendinga eru forfeður okkar 
víkingarnir holdgervingar hugrekkis og 
framtakssemi. Í grunnskóla er okkur sagt frá 
heimshornaflakki þeirra, sjálfsbjargarvið-
leitni og hæfileika þeirra á sviði skipasmíða. 
Látið er sem strandhögg hafi verið þess tíma 
verslunarleiðangur í Kringluna og stúlknarán 
á Írlandi hafi verið í ætt við að pikka upp 
skvísu á Kaffibarnum. Í nýlegri kennslubók 
í Íslandssögu sem Námsgagnastofnun gaf út 
segir: „Víkingaöld er að mörgu leyti merki-
legasta tímabilið í sögu Norðurlanda en afrek 
norrænna manna á þeim tíma gerðu þá að 
mestu heimsborgurum Evrópu.“

En „afrek“ eins er harmur annars. Í 
breskum grunnskólum læra börn um Alfegus 
erkibiskup af Kantaraborg, sem víkingar 
drápu eftir að hafa farið ránshendi um dóm-
kirkjuna hans og brennt hana til grunna. 
Í augum þeirra voru víkingarnar ofbeldis-
menn, þjófar og þrælasalar.

Margar þjóðir endurmeta nú sögu sína. 
Styttur falla; hetjudáð verður hrottaskapur; 
hnigið heimsveldi þar sem „sólin settist aldrei“ 
kiknar nú af skömm yfir athæfi sínu í nýlend-
um þar sem „blóðið storknaði aldrei“. Langi 
okkur Íslendinga til að taka þátt í þeirri veg-
ferð er ekki nokkur þörf á listrænni oftúlkun 
í leit að gömlum syndum. Fyrir framan nefið 
á okkur er hneyksli sem við erum ekki aðeins 
sek um að hunsa heldur líka hagnast á.

Á stöllum um borg og bý upphefjum við 
hjálmklædda blóðhunda fortíðar án þess 
að gefa því nokkurn gaum. Að auki gerum 
við okkur víkingana að féþúfu en líkneski 
af þeim fylla hillur helstu túristabúða. Við 
Íslendingar stöndum vel undir okkar eigin 
styttu-hneisu. Þyrsti fólk í átök um „óupp-
gerðan menningararf“ er af nógu að taka án 
þess að mannorð myndhöggvara og viðfangs-
efnis hans sé atað aur að ósekju. n 

Okkar eigin þrælasalar

Aðalsafnaðarfundur 2022
Aðalsafnaðarfundur Háteigssóknar,   

verður haldinn sunnudaginn 15. maí n.k.  
í Safnaðarheimili kirkjunnar kl.12.

Dagskrá: 
Venjuleg aðalfundarstörf.

Sóknarnefnd.

Verbúðin vakti gríðarlega lukku á 
vetrinum sem leið, en þar var um 
leikið sjónvarpsefni að ræða. Og 
margur áhorfandinn mátaði efni 
þáttanna við liðna tíð, sláandi sér á 

lær yfir ósköpunum, gott ef ekki skríkjandi af 
hlátri.

En verbúðin er líka veruleiki. Hún er ekki bara 
leikrit. Og hún er enginn brandari. Hún blasir 
við okkur, enn þann dag í dag, í öllum sínum 
seinni tíma nöturleika.

Fyrir fjórum árum, akkúrat einu kjörtímabili, 
missti Sjálfstæðisflokkurinn í Vestmannaeyjum 
meirihluta sinn í bænum eftir tólf ára samfellda 
sigurgöngu. Það var forkólfum flokksins gríðar-
legt áfall. Það fór enda svo að valdakerfi hans í 
bænum hrundi, svo til á einni nóttu.

Við tók atburðarás sem var algerlega úr kar-
akter fyrri tíma eigenda útgerðarfyrirtækjanna 
í Vestmannaeyjum sem vissu sem var, að sakir 
yfirburðastöðu sinnar í atvinnulífi eyjaskeggja 
yrðu þeir að halda sér til hlés í pólitík bæjarins.

En annað kom á daginn fyrir fjórum árum 
þegar flokkurinn var allt í einu og skyndilega 
kominn í minnihluta. Þá var tekið til sinna ráða.

Tvö stærstu útgerðarfyrirtækin í bænum, 
Ísfélagið og Vinnslustöðin, sem eru í hópi 
allra ríkustu fyrirtækja sinnar atvinnugreinar 
á Íslandi, keyptu hvort sinn ríkjandi hlut í 
bæjarblaðinu Eyjafréttum og sameinuðust um 
að koma rétta fólkinu að ritvélinni. Ritstjór-
arnir sem ráðnir voru tengdust báðir bæjar-
stjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins sterkum 
böndum, annar þeirra eiginmaður þáverandi 
oddvita flokksins og hinn situr núna í fjórða 
sæti listans. Og fóru þar með í hönd skeyta-
sendingar í garð nýrra valdhafa í Eyjum sem 
áttu sér ekki nokkur fordæmi hvað illmæli og 
hrakyrði varðar, enda erindið augljóst, að rífa 
niður manneskjurnar sem komnar voru við 
völd – og höfðu hrifsað þau af hinum útvalda 
og rétta ráðstjórnarflokki.

Og til að taka af allan vafa um að þessi sterku 
útgerðarfyrirtæki ætluðu sér að ráða einu og 
öllu í pólitíkinni í bænum tóku þau til við að 
raða sínu fólki á lista flokksins fyrir kosning-
arnar að viku liðinni. Í oddvitasæti flokksins 
var valinn útgerðarstjóri Ísfélagsins og í bar-
áttusætið rataði dóttir helsta eiganda Vinnslu-
stöðvarinnar. Listinn var þannig tryggður í bak 
og fyrir. Hér átti ekki að taka nokkra áhættu.

Íslendingar hafa afhent örfáum útgerðar-
fjölskyldum öll yfirráð til sjós, svo auðurinn 
vellur upp úr vösum þeirra. Þessar fjölskyldur 
sitja að völdum sem ná langt út fyrir lýðræðið í 
landinu. n

Verbúðin sanna
SKOÐUN FRÉTTABLAÐIÐ 7. maí 2022  LAUGARDAGUR



Októberfest
blómstrar á ný!

icelandair.is

Matur og menning 
á meginlandinu

Októberfest verður loksins haldin aftur með hefðbundnu 
sniði í ár. Þetta er hátíð sem allir þurfa að upplifa að minnsta 
kosti einu sinni á lífsleiðinni. Svo er München líka bara frábær 
áfangastaður fyrir fjölskylduna allan ársins hring.

Bókaðu þína ferð til München í dag!
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Mino Raiola, einn merki-
legasti fýr fótboltans, er látinn. 
Hann lætur eftir sig tvo syni 
og ókláraða samninga um 
framtíð Erling Braut Haaland 
og Paul Pogba – svo tveir séu 
nefndir. Hann kom að samn-
ingaviðræðum Inter og Ajax 
um Dennis Bergkamp en stóra 
tækifærið kom þegar Pavel 
Nedved sló í gegn á EM 1996.

benediktboas@frettablaðid.is

Umboðsmaðurinn Mino Raiola 
lést í vikunni aðeins 54 ára gamall. 
Hann var ólíkur f lestum öðrum 
umboðsmönnum sem vilja yfir-
leitt vera bak við tjöldin, klæddir 
í fínustu jakkaföt. Raiola var bara 
í stuttermabol og gallabuxum, 
þéttur á velli og hataði ekkert 
sviðsljósið. Hann lenti upp á kant 
við fjölmarga knattspyrnustjóra 
og yf irmenn knattspyrnumála 
hjá stórum félögum en það er ljóst 
að leikmenn sem hann vann fyrir 
elskuðu hann. Og það eru ekkert 
bara einhverjir leikmenn því Raiola 
var með á sínum snærum marga af 
bestu og efnilegustu knattspyrnu-
mönnum Evrópu.

Mino Raiola fæddist á Suður-Ítal-
íu en flutti ungur til Haarlem í Hol-
landi með foreldrum sínum þar sem 
þau opnuðu pitsustað. Hann sagði 
eitt sinn að fjölskyldan hefði kennt 
honum vinnusiðferði. Að hver einn 
og einasti viðskiptavinur skipti máli 
og enginn starfsmaður væri of góður 
til að þrífa klósettið.

Hann skar sig úr í fjöldanum. Yfir-
borðskenndir fótboltamenn eru 
yfirleitt uppteknir af útlitinu en 
Raiola var alveg sama. „Ég er lítill og 
feitur og er í fötum sem mér líður vel 
í. En margir vanmátu mig lengi vel 
vegna þess að ég var ekki í jakka-
fötum, eitthvað sem ég nýtti mér við 
samningaborðið,“ sagði hann árið 
2019 við Sport1.

Hann spilaði fótbolta með Haar-
lem en vann á pitsustað foreldra 
sinna með tuðrusparkinu en hann 
var ekki nógu góður til að verða 
atvinnumaður og lagði skóna á hill-
una um 18 ára gamall. Hann lærði 
lögfræði í tvö ár, sem hann sagði við 
þýskt sporttímarit að hefði verið 
mesta tímasóun lífs síns. Þar sem 
hann talaði betri hollensku en karl 
faðir hans sá Raiola um bókhaldið 

og samskipti við birgja, meðal ann-
ars ítalska þar sem hann talaði jú 
ítölsku. Draumur hans var samt að 
vera tengdur fótboltanum.

Eitt sinn kom eigandi Haarlem-
liðsins inn á pitsustaðinn og Rai-
ola á að hafa sagt við hann að liðið 
gæti ekki neitt en undir hans stjórn 
myndi það breytast. Eigandinn 
sannfærðist og réð Raiola sem yfir-
mann knattspyrnumála. Raiola 
hafði stóra drauma og í viðtali við 
The Financial Times sagðist hann 
hafa séð ungling hjá Ajax, Dennis 
Bergkamp, og að hann ætlaði að 
koma honum til Haarlem, selja 
hann til stórliðs og byggja upp 
Haarlem fyrir þá peninga. Það 
gekk ekki og Raiola yfirgaf stöðuna 
skömmu síðar.

Stóra tæk ifærið í umboðs-
mennsku kom þegar Rob Jansen, 
sem þá var að selja téðan Bergkamp 
til Inter frá Ajax, bað Raiola að vera 
þýðanda og þul í þeim vistaskipt-
um. Raiola talaði alls sjö tungumál 
og fékk hann starf í kjölfarið hjá 
Jansen hjá Sports Promotions. Eftir 
að hafa verið viðloðandi vistaskipti 
Bryan Roy til Foggia, Wim Jonk til 
Inter og f leiri Hollendinga yfirgaf 

Raiola Sports Promotions til að 
byrja með sinn eigin rekstur.

Fótboltinn var að breytast í kjöl-
far Bosmans-samningsins og sjón-
varpspeninga. Eftir Evrópukeppn-
ina 1996 keypti Lazio Pavel Nedved 
og Raiola sá um samninginn. Lazio 
var þá undir stjórn Zdenek Zeman 
sem Raiola hafði kynnst hjá Foggia 
í tengslum við Bryan Roy-samning-
inn. En fyrsta alvöru samningnum 
var lokað og stjarna við samninga-
borðið var fædd. Stjarna sem skein 
allt til dauðadags.

Hann sá um viðskiptavini sína 
eins og foreldrarnir höfðu kennt 
honum. Allir voru mikilvægir og 
ekkert verk var of erfitt til að leysa. 
Miðað við minningarorð fyrrver-
andi skjólstæðinga hans á Twitter 
hjálpaði hann sínum mönnum að 
koma sér fyrir á nýjum stöðum. 
Kaupa íbúðir, bíla, ísskáp, fá raf-
virkja til að tengja og nánast allt þar 
á milli. Trúlega voru fleiri klukku-
tímar í hans sólarhring en annarra.

Heilsu Raiola fór að hraka í 
byrjun árs en í upphafi árs sagði 
þýska blaðið Bild að hann hefði 
verið lagður inn á gjörgæsludeild 
San Raffaele-sjúkrahússins þar sem 
hann gekkst undir aðgerð. Þá var 
ástand hans sagt stöðugt og heilsan 
öll á uppleið en hann hafði fengið 
lungnabólgu. Tilkynnt var að hann 
væri látinn fimmtudaginn 28. apríl 
en það reyndist vera uppspuni. Fjöl-
skyldan tilkynnti þó um andlátið 
tveimur dögum síðar. „Hann snerti 
marga með vinnu sinni og skrifaði 
nýjan kafla í sögu fótboltans. Hann 
barðist við veikindin af sama krafti 
og hann barðist fyrir leikmenn sína 
og markmiði Mino um að gera fót-
boltann að betri stað fyrir leikmenn 
verður haldið áfram af sama krafti,“ 
sagði meðal annars í yfirlýsingu 
fjölskyldunnar.

Frændi Raiola, Vincenzo Raiola, 
kallaður Enzo, hefur tekið við kefl-
inu ásamt brasilíska lögmanninum 
Rafaela Pimenta sem vann náið 
með þeim frændum. Fram undan 

er risastórt sumar þar sem Erling 
Braut Haaland mun væntanlega 
fara frá Dortmund, Paul Pogba frá 
Man chester United og Ryan Graven-
berch, einn efnilegasti miðjumaður 
heims, mun væntanlega fara til 
Bayern frá Ajax. Svona mætti áfram 
telja en Raiola hafði um 80 leik-
menn á sínum snærum og virtist 
hafa tíma fyrir þá alla.

Upphafið með Zlatan
Í ævisögu sinni segir Zlatan Ibra-
himovic frá kynnum sínum af Rai-
ola. Þeir hittust á sushi-stað og kom 
Raiola á fundinn í Nike-bol og galla-
buxum. Áður en hann sagði nokkuð 
dró hann upp nokkur A4-blöð með 
tölfræði framherja. Zlatan hafði 
þá skorað fimm mörk í 25 leikjum. 

„Hvernig á ég að geta selt þig ef þetta 
er tölfræðin?“ spurði Raiola. Hann 
benti svo á útlit Zlatan og setti út á 
gullúrið, Porsche-bílinn sem hann 
átti og Gucci-jakkann sem hann var 
í. „Ef þú vilt vera bestur, einbeittu 
þér að fótboltanum. Allt hitt mun 
þá fylgja. Seldu úrin og byrjaðu að 
æfa eins og maður, því tölfræðin þín 
er hræðileg.“

Zlatan hugsaði sig um í stundar-
korn en hringdi svo í Raiola og 
sagðist vilja vinna með honum. 
Seldi Porsche Turbo-bílinn sinn og 
fékk sér Fiat Stilo-smábíl, byrjaði að 
ganga um í æfingafatnaði og úrin 
urðu að snjallúrum til að fylgjast 
með æfingunum. Ætli f lestir viti 
ekki hvernig sú saga endaði.

Sir Alex hataði Raiola
Sagan um Sir Alex Ferguson og Paul 
Pogba er einnig þekkt úr fótbolta-
heiminum en Pogba var ungur 
drengur í Manchester og Raiola 
sagði að hann væri á allt of lágum 
launum. Ferguson varð orðlaus yfir 
kröfunum og Raiola fór með Pogba 
til Juventus. Þar blómstraði Frakk-
inn og snéri til baka til Man chester 
United fyrir um 105 milljónir evra. 
Sögur herma að 27 af þeim hafi 
endað í vasa Raiola. Ferguson skrif-
aði í sína ævisögu að hann hefði 
ekki treyst Raiola frá því hann gekk 
inn á skrifstofu hans. Einu sinni var 
Raiola spurður hvort það væri rétt 
að Ferguson hataði hann. „Það er 
frábært hrós. Ef maður á enga óvini 
hefur maður ekki sinnt vinnunni 
sinni nógu vel,“ sagði Raiola við GQ 
Italia. n

Umbinn sem 
breytti leiknum

Eftir að Juvent
us hafði tryggt 
sér Matthijs de 
Ligt kom Mino 
Raiola með 
leikmanninum 
og var fagnað 
sem þjóðhetju 
af stuðnings
mönnum 
Juventus. Allir 
stuðningsmenn 
sungu Mino, 
Mino, Mino og 
vildu fá mynd 
af kappanum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 GETTY

Zlatan Ibrahimovic og Mino Raiola á HM í Rússlandi árið 2018. Þeir félagarnir 
áttu í merkilegu sambandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Mino Raiola velti sér ekki upp úr út
litinu. Hér með skjólstæðingi sínum 
Mario Balotelli á götum Mílanó. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Nokkrir leikmenn sem 
voru hjá Raiola

n  Erling Braut Haaland, fram
herji Dortmund

n  Matthijs de Ligt, varnar 
maður Juventus

n  Gianluigi Donnarumma, 
markmaður PSG

n  Paul Pogba, miðjumaður 
Man. Utd

n  Marco Verratti, miðjumaður 
PSG

n  Ryan Gravenberch, miðju
maður Ajax

n  Justin Kluivert, framherji 
Roma

n  Xavi Simons, miðjumaður 
PSG

mailto:benediktboas@frettablaid.is


Hringbraut er heimili Lengjudeildar karla í sumar. 

Leikurinn er í opinni dagskrá.

Grótta - Vestri
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Ég veit ekki hvenær 
þeir sprengdu íbúðina 
mína.

Það er því miður 
ekkert öruggt svæði í 
Úkraínu.

Oleksii Bykov þurfti að flýja 
heimaland sitt, Úkraínu, 
þegar stríðið þar í landi hófst. 
Bykov er 24 ára gamall knatt-
spyrnumaður og er samnings-
bundinn FK Mariupol sem er í 
samnefndri borg. Maríupol er 
sú borg sem hefur farið hvað 
verst út úr innrás Rússlands.

Bykov er nú búsettur á Akureyri eftir 
að hafa gengið í raðir KA. Hann segir 
erfitt að horfa á stöðuna í heima-
landi sínu en íbúð hans er ónýt eftir 
sprengjuárás Rússa. „Lífið á Íslandi 
er gott, allir í kringum KA hafa séð 
afar vel um mig eftir að ég kom til 
landsins,“ segir Bykov um hið nýja 
líf. Áður en innrás Rússlands hófst 
í Úkraínu voru íbúar Maríupol um 
470 þúsund sem er talsvert meira en 
á öllu Íslandi. Þessi ungi maður er að 
venjast því að búa í litlu samfélagi. 
„Ísland er mjög lítið land, það virðist 
vera eins og allir þekki alla hérna. 
Það er aðeins öðruvísi en ég er vanur 
í Úkraínu,“ segir Bykov og brosir.

Ég er ekki hermaður
Þegar Bykov er beðinn um að hugsa 
til baka til 24. febrúar, dagsins sem 
Rússar réðust inn í Úkraínu, er bara 
eitt orð sem kemur upp í huga hans. 
„Þetta var helvíti,“ segir Bykov. „Það 
skildi enginn hvað var að gerast, 
það var mjög erfitt að horfa á þetta 
gerast því þarna eru vinir mínir og 
fjölskylda.“

Bykov var í æfingaferð með FK 
Mariupol þegar stríðið hófst í Úkra-
ínu. Hann og liðsfélagar hans voru 
mættir á flugvöllinn í Tyrklandi og 
á heimleið þegar Rússar hófu inn-
rásina. „Við vorum að leggja af stað 
heim til Úkraínu eftir góða æfinga-
ferð í Tyrklandi. Þegar við komum á 
flugvöllinn komumst við að því að 
það væri byrjað stríð.“

Margir karlmenn á aldur við 
Bykov gengu til liðs við herinn. „Ég 
er ekki hermaður. Ég taldi mig geta 
hjálpað fólki betur með því að spila 
fótbolta og hjálpa á annan hátt," 
segir Bykov.

Rússar sprengdu upp íbúð hans
Fjölskylda og vinir Bykovs eru 
margir hverjir enn staddir í Úkra-
ínu, þeir hafa komið sér fyrir á 
svæðum sem eiga að teljast örugg. 
„Mitt nánasta fólk hefur komið sér 
fyrir á „öruggum svæðum“ en það 
er því miður ekkert öruggt svæði í 
Úkraínu,“ segir Bykov brúnaþungur 
um ástandið í heimalandinu.

Þegar Bykov lenti á Íslandi 
komst hann að því að Rússar hefðu 
sprengt upp íbúð hans í Maríupol. 
„Ég brotnaði algjörlega niður, ég 
missti allt sem ég átti. Ég þakka bara 
guði fyrir að enginn af ættingjum 
mínum var í íbúðinni minni. Ég veit 
ekki hvenær þeir sprengdu íbúðina 
mína en ég komst að þessu degi eftir 
að ég kom til Íslands.“

Getur ekki farið heim á næstunni
Bykov segir ómögulegt að snúa 
aftur heim til Maríupol á næst-
unni. „Þessa stundina er ekki hægt 
að snúa heim, ég get ekki farið aftur 
til Maríupol, borgin mín er gjöreyði-
lögð. Hér á Íslandi er ég umkringdur 
frábæru fólki sem hjálpar mér á 
þessum erfiðu tímum.“

Þrátt fyrir að Bykov búi nú á 
Akureyri og finni fyrir öryggi í sínu 
daglega lífi, er hugurinn oft á heima-
slóðum og það getur tekið á. „Þegar 
staðan er svona í Úkraínu er mjög 
erfitt að hugsa bara um fótboltann, 
ég ligg oft andvaka til morguns því 
ég tala við vini mína í heimalandinu 
og sé fréttir um stöðuna þar. Þegar 
ég mæti til æfinga og í leiki með KA 
þá reyni ég að hugsa bara um fót-
boltann.“

KA hefur farið vel af stað í Bestu 
deildinni og frammistaða Bykovs 
hefur verið góð. „Við höfum unnið 
alla þrjá leikina og ég vil vinna alla 
leiki. Fótboltinn hér er allt öðru-
vísi en ég hef vanist í Úkraínu. Hér 
er mikið barist innan vallar, í raun 
hálfgerð slagsmál,“ segir Bykov sem 
útilokar ekki að fleiri leikmenn frá 
Úkraínu komi til Íslands í náinni 
framtíð. ■

Andvaka á Akureyri 
og hugsar heim til 

Maríupol

Bykov segir erfittt að hugsa heim þar sem ættingjar og vinir eru.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Bykov hefur komið sterkur inn í lið 
KA. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Maríupol lýst sem helvíti á jörðu í stríðinu

Rússar náðu hafnarborginni Maríupol á sitt vald 
fyrir nokkrum vikum, en Úkraínumenn berjast 
ennþá í Azovstal-stálverinu sem er síðasta vígi 
borgarinnar. Maríupol er hafnarborg og hefur því 
hernaðarlegt gildi fyrir rússenska herinn. Með 
því að ná valdi á borginni opnast leiðir til suðurs 
og austurs frá Svartahafi. Rússar hafa næstum 
jafnað borgina við jörðu í sprengjuárásum sínum 
síðustu vikur og hafa Sameinuðu þjóðirnar verið 
að aðstoða við að koma óbreyttum borgurum 
út úr borginni. 

Úkraínumenn hafa sagt Rússa verið að vinna 
markvisst að því að loka flóttaleiðum og hafa 
íbúar sem hafa sloppið út úr borginni lýst Maríu-
pol sem helvíti á jörðu um þessar mundir. 

Úkraínskir hermenn berjast enn í Azovstal 
og nýta sér neðanjarðarbyrgi verksmiðjunnar. 
Vladímír Pútín hefur sagt síðustu úkraínsku her-
mönnunum í borginni að leggja niður vopn og 
gefast upp, en hann stefnir að því að fagna fulln-
aðarsigri á borginni samhliða fagnaðarlátum 
Rússa í tengslum við seinni heimsstyrjöldina í 
Moskvu 9. maí.

Hörður Snævar  
Jónsson
hordur 

@frettabladid.is

 
Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

 

Golfið í sumar
Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 

Ásgeir Aron Ásgeirsson, markaðsfulltrúi 
Sími 550 5649 /asgeiraron@frettabladid.is 

Föstudaginn 13. maí verður Fréttablaðið  
með golfþema í Allt-hluta blaðsins.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Ársfundur SL lífeyrissjóðs 2022 
verður haldinn 2. júní kl. 16:30

sl.is
Borgartún 29 · 105 Reykjavík · sími 510 7400

Hjá SL lífeyrissjóði vinna 16 manns 

Í stjórn sjóðsins eru: Tómas Brynjólfsson stjórnarformaður, 
Svana Helen Björnsdóttir varaformaður, Aðalbjörg 

Lúthersdóttir, Reynir Þorsteinsson, Einar Sveinbjörnsson, 
Þorvaldur Ingi Jónsson, Þórunn Hulda Sveinbjörnsdóttir

Framkvæmdastjóri er: Sigurbjörn Sigurbjörnsson

STARFSEMI ÁRIÐ 2021

EFNAHAGSREIKNINGUR (í millj.kr.) 31.12.2021 31.12.2020

Eignarhlutir í félögum og sjóðum 134.129 103.791

Skuldabréf 102.533 99.291

Innlán og bankainnstæður 1.350 1.007

Kröfur 822 876

Aðrar eignir og rekstrarfjármunir 188 174

239.022 205.139

Skuldir -44 -41

Séreignarsjóður, Söfnunarleið I, II og III 3.681 3.268

Samtals 242.660 208.365

KENNITÖLUR 31.12.2021 31.12.2020

Nafnávöxtun 17,1% 13,5%

Hrein raunávöxtun 11,7% 9,7%

Hrein raunávöxtun 5 ára meðaltal 7,9% 5,5%

Hrein raunávöxtun 10 ára meðaltal 6,6% 5,8%

Hrein raunávöxtun 20 ára meðaltal 5,4% 4,8%

Fjöldi virkra sjóðfélaga 5.923 6.376

Fjöldi sjóðfélaga 146.729 145.308

Fjöldi lífeyrisþega 17.990 17.131

Rekstrarkostnaður í % af eignum 0,2% 0,2%

Eignir í íslenskum krónum 57,3% 61,1%

Eignir í erlendum gjaldmiðlum 42,7% 38,9%

LÍFEYRISSKULDBINDINGAR 31.12.2021 31.12.2020

Eignir umfram áfallnar skuldbindingar 17.443 13.280

Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum 8,0% 7,0%

Eignir umfram heildarskuldbindingar 7.240 10.786

Í hlutfalli af heildarskuldbindingum 2,5% 4,2%

ÁRSREIKNINGUR (í millj.kr.) 2021 2020

Iðgjöld 5.215 5.130

Lífeyrir og endurhæfingarsjóður -6.185 -5.627

Fjárfestingartekjur 35.737 25.083

Rekstrarkostnaður -473 -429

Hækkun á hreinni eign á tímabilinu 34.294 24.158

Hrein eign frá fyrra ári 208.365 184.208

Samtals 242.660 208.365

ÁVÖXTUN SÉREIGNARDEILDA 2021
Nafnávöxtun Söfnunarleiðar I sem er innlánsreikningur ásamt 
stuttum traustum skuldabréfum var 5,4% eða 0,5% hrein raunávöxtun.

Nafnávöxtun Söfnunarleiðar II sem inniheldur ýmis verðbréf nam 
10,2% eða 5,2% hrein raunávöxtun.

Nafnávöxtun Söfnunarleiðar III sem hefur hæsta vægi erlendra eigna 
nam 13,8% eða 8,6% hrein raunávöxtun.

SL lífeyrissjóður er opinn öllum launþegum og sjálfstætt starfandi 
einstaklingum sem eiga ekki kjarasamningsbundna aðild að öðrum 
lífeyrissjóðum. 

Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign. 

11,7% 
RAUNÁVÖXTUN

17,1% NAFNÁVÖXTUN

5,4% 
RAUNÁVÖXTUN 

20 ÁRA MEÐALTAL

Tryggingafræðileg staða er 2,5% 

Styrkar stoðir til framtíðar 
undir lífeyrisréttindi sjóðfélaga

Heildareignir séreignardeildarinnar í árslok

2.958 millj.kr.
3.268 millj.kr.

3.681 millj.kr.

2019 2020 2021

SJÓÐURINN HEFUR ALDREI SKERT 
LÍFEYRISGREIÐSLUR SJÓÐFÉLAGA

SKIPTING EIGNASAFNS

242.659.610 kr.

HREIN EIGN

Traustur 
lífeyrissjóður 
Trygg framtíð 

Bein og óbein 
ábyrgð ríkissjóðs

Önnur innlend 
skuldabréf

Sjóðfélagalán

Innlend skráð 
hlutabréf

Óskráð hlutabréf 
og framtakssjóðir

Erlendir skráðir 
hlutabréfasjóðir

Erlendir 
framtakssjóðir

21%

13%

8%

10%5%

33%

10%



Umræð-
an er þó 
þörf og 
sögurnar 
verða að 
heyrast.

n Í vikulokin

Ólafur  
Arnarson

Krónan 
hamlar 
sam-
keppni 
á banka-
markaði.

 BJORK@FRETTABLADID.IS

Við mælum með

Allsherjar hönnunarhátíðin 
HönnunarMars var sett í 
vikunni og stendur út sunnu-
dag. Má með sanni segja að af 
nægu sé að taka fyrir fagur-
kera og listunnendur.

bjork@frettabladid.is

Hið óvenjulega ár 2020 færði tíma-
setningu hátíðarinnar aðeins til og 
vegna ánægju með að hún færi fram 
nær sumri var ákveðið að halda í 
nýja hefð og fer hátíðin nú fram 
fyrstu helgina í maí. Sýningar og 
viðburðir breiða úr sér um höfuð-
borgarsvæðið, allt frá Hafnartorgi 
og Hörpu að Elliðarárstöð og Gerð-
arsafni. Hér verður stiklað á stóru 
um nokkra viðburði sem berja má 
augum yfir helgina.

Elliðaárstöð fyrir unga og aldna
Laugardag og sunnudag frá kl. 11-17

Bæði laugardag og sunnudag hefst 
dagskráin klukkan 11 á hönnunar-
göngunni Maðurinn í skóginum, 
um Elliðaárhólma þar sem gestir 
upplifa hönnunarverk Kristínar 
Maríu Sigþórsdóttur, Friðriks Steins 
Friðrikssonar, Sóleyjar Þráinsdóttur 
og Stúdíó Fléttu.

Frá kl. 13 til 14 býður hönnunar-
hópurinn Terta upp á leiðsögn um 
Elliðaárstöð.

Kl. 16 verður tónverkið Skerpla 
frumflutt í einstökum vélasal Ell-
iðaárstöðvar.

Frá kl. 12 til 17 verður upplifun 
fyrir börn og fullorðna á svæðinu: 
Blómahönnunarverkstæði, Hljóð-
garður og fleira.

Tískugjörningur Atelier Helgu 
Björnsson
Laugardag kl. 18

Safnahúsið, Hverfisgata 15.
Fatahönnuðurinn Helga Björns-

son hefur verið búsett í tískuborg-
inni París til fjölda ára og vakið 
athygli fyrir litskrúðugar og lifandi 
flíkur. 

Helga hannar nú slæður, fatnað 
og húsbúnað undir eigin nafni, 

mynstrað efni, slæður, fatnað og 
húsbúnað og verður hönnun hennar 
til sýnis í allsherjar tískugjörningi á 
laugardagskvöld og er farið fram á 
stundvísa mætingu kl. 18.

Hljóðhimnar
Kl. 14 til 15 laugardag og sunnudag

Jarðhæð Hörpu.
Í Hljóðhimnum, upplifunarrými 

fyrir börn og fjölskyldur, má upp-
götva töfraheim hljóðs og tóna. 
Á HönnunarMars var opnuð fjöl-
skylduvæna sýningin „Undir Hljóð-
himnum“ sem veitir innsýn í hönn-
unarferlið á bak við rýmið. Hvað gera 
hönnuðir eiginlega? Geta krakkar 
verið sérfræðingar hönnuða?

Kl. 14 á laugardag er á dagskrá 
Dýratónar – tónlistarsmiðja með 
Sólveigu.

Kl. 14 á sunnudag er á dagskrá 
tónlistarsmiðjan Klapp klapp 
stapp stapp.

Hvernig náttúra sköpunar er að 
breytast
Sunnudagur kl. 14

Sý ningarrý mi Bláa Lónsins, 
Hafnartorgi.

Þeir Hrólfur Karl Cela, arkitekt 
hjá Basalt arkitektum, og Sigurður 
Þorsteinsson, hönnuður hjá Design 
Group Italia, unnu að sköpun The 
Retreat hótelsins. Munu þeir í 
þessu spjalli fjalla um vegferðina 
og óvænt áhrif náttúrunnar á verk-
efnið. Náin samvinna upplifunar-
hönnunar og arkitektúrs verður til 
umfjöllunar sem og hvernig nátt-
úran varð leiðarstefið í gegnum allt 
ferlið.

The Retreat hótelið við Bláa 
Lónið var opnað árið 2018. Það 
hefur á skömmum tíma hlotið á 
fjórða tug alþjóðlegra sem og inn-
lendra verðlauna og viðurkenninga 
fyrir hönnun.

Rammagerðin X Hnoss
Laugardag og sunnudag

Hnoss, Harpa.
Hnoss , ný r veit inga st aðu r 

í Hörpu, hefur í samstarfi við 
Rammagerðina sett upp heilan 
heim íslenskrar hönnunar og mat-
reiðslu. 

Boðið er í alíslenskt borðhald og 
öll hráefni beint frá býli. Ramma-
gerðin útbýr borðhald þar sem hver 
hlutur er sérhannaður fyrir við-
burðinn. Áhugafólki um íslenska 
hönnun er boðið að setjast að borð-
um og upplifa íslenska hönnun og 
matreiðslu á hátt sem ekki hefur 
verið kynntur hér á landi, saltfisk, 
blálöngu, alíslenskan borðbúnað, 
textíl og smávöru.

Tvö borð verða tekin undir sam-
starfið fyrir fimm gesti við hvort og 
boðið er upp á pantanir í tveimur 
hollum, kl. 18 og kl. 20. 

Hnoss tekur við pöntunum í 
síma 655-5500 og með tölvupósti á 
info@hnossrestaurant.is. n

HönnunarMars-erað

Helga Björnsson sýnir nýja línu.

Hljóðhimnar verða í Hörpu. 

Í sýningarrými 
Bláa Lónsins, 
Hafnartorgi, 
munu skaparar 
Retreat hótelins 
spjalla. 

Ísland er herlaust land. Engu að 
síður er stundaður linnulaus hern-
aður hér á landi. Linnulaus hern-
aður gegn almenningi og atvinnu-
lífinu í landinu.

Íslensk stjórnvöld herja á eigin 
þjóð. Um hernaðinn sér peninga-
stefnunefnd Seðlabanka Íslands.

Vopnið er íslenska krónan. Henni 
er markvisst beitt gegn almenningi 
og atvinnulífinu í landinu.

Í vikunni hækkaði Seðlabankinn 
stýrivexti um heilt prósentustig og 

hafa þeir nú fimmfaldast á einu ári, 
eru miklu hærri en í nágrannalönd-
um okkar þrátt fyrir að verðbólga sé 
þar áþekk og hér, og í mörgum til-
fellum hærri.

Flestir seðlabankar í Evrópu 
halda vöxtum lágum, jafnvel í núlli. 
Kljást þeir þó við hækkanir hús-
næðisverðs og innflutta verðbólgu 
rétt eins og sá íslenski.

Evrópskir seðlabankar vita að 
miklar vaxtahækkanir eru vita 
gagnslausar við svona aðstæður – 

raunar verri en gagnslausar. Þær 
eru stórskaðlegar. Seðlabanki Evr-
ópu herjar ekki gegn almenningi og 
atvinnulífi eins og sá íslenski.

Vaxtahækkanir Seðlabankans 
undanfarið ár soga tugi milljarða á 
hverju ári frá heimilum og 150 millj-
arða á ári frá atvinnufyrirtækjum til 
fjármálakerfisins.

Í vikunni skiluðu stóru íslensku 
bankarnir uppgjöri fyrir fyrsta árs-
fjórðung. Íslenskir bankar hagnast 
gríðarlega mikið þrátt fyrir að vera 

Skæðu vopni beitt í herlausu landi
á flesta mælikvarða vondir bankar 
í alþjóðlegum samanburði.

Bankarnir eru vondir bankar 
vegna þess að hér á landi vantar 
nauðsynlega samkeppni á þeirra 
markaði. Krónan sér til þess. 
Erlendir bankar vilja ekki starfa á 
örmyntarsvæði íslensku krónunnar.

Taglhnýtingar öf lugra sérhags-
muna fjármálakerfis og stórútgerð-
ar lofa krónuna sem hornstein hag-
sældar en þjóðin sér í gegnum slíkan 
málflutning. Hún veit betur. n

Haldið þið að ég viti ekki hvað ég er 
að gera?“ segir Sigríður Lárusdóttir 
kvensjúkdómalækni hafa spurt sig 
og eiginmann sinn, þegar þau bentu 
henni á að saumar sem taka þyrfti 

væru tveir en ekki einn. Á endanum gáfust þau 
upp á að leiðrétta það sem þau töldu mistök og 
varð það afdrifaríkt.

Sigríður hefur í 33 ár glímt við alvarleg eftir-
köst fæðinga sona sinna, eftirköst sem rænt hafa 
hana lífsgæðum. Eftirköst sem samkvæmt frá-
sögn Sigríðar hefði mátt koma í veg fyrir.

Frásögn Sigríðar kemur ekki löngu á eftir 
umfjöllun Kveiks um Bergþóru Birnudóttur sem 
örkumlaðist í kjölfar fæðingar. Sú umfjöllun 
vakti hörð viðbrögð og hófu fjölmargar konur 
upp raust sína og sögðu hrollvekjandi fæðingar-
sögur sínar. 

Ljósmæður og fæðingarlæknar vinna bæði 
mikilvægt og erfitt starf undir oft miklu álagi 
og hefur gagnrýnin á tíðum verið full óvægin. 
Umræðan er þó þörf og sögurnar verða að 
heyrast. Erfiðar sögur, eins og sagan hennar Sig-
ríðar klárlega er. n

Erfiðu sögurnar

Alvöru Napólí-pitsum
Ljúffengar eldbakaðar Napólí-súr-
deigspitsur gerðar eftir aldagamalli 
hefð, má nú sækja sér að Tryggva-
götu 24, við horn Hafnarstrætis. Í 
hádeginu eru allar pitsur á 1.690 og 
það sem er jafnvel enn betra, pitsan 
er tilbúin á nokkrum mínútum.

Carmina Burana
Á hugamannakórar nir Hljóm-
félagið og Selkórinn flytja eitt ást-
sælasta kórverk síðari ára, Carmina 
Burana eftir Carl Orff, ásamt Skóla-
kór Kársness og einsöngvurum í 
Norðurljósasal Hörpu á sunnu-
daginn klukkan 16. Fjóla Kristín 
Nikulásdóttir stjórnar verkinu sem 
flestir þekkja á upphafshluta þess, 
La Fortuna, sem kallar fram gæsa-
húð hjá hverjum þeim sem hlustar. 
Verkið verður flutt í útsetningu fyrir 
tvö píanó, fimm slagverksleikara og 
einn pákuleikara svo búast má við 
mikilli upplifun í Hörpu. n
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Göngum lengra
– um allt land

Þingflokkur VG
á ferð fyrir
kosningar

Verið öll velkomin að hitta frambjóðendur, þingmenn og 
ráðherra VG á fundum um allt land. Saman ætlum við að 
byggja upp kröftug og lifandi sveitarfélög með áherslu á 
húsnæðisuppbyggingu, gjaldfrjálsa menntun og náttúruvernd.

Laugardagur 7. maí

11:00-12:00
    Náttúruleg orkuhleðsla fyrir fjölskylduna með     
    Orra Pál, René og Elínu Björk í Grafarvogi

13:30
    Katrín Jakobsdóttir og frambjóðendur
    með vöfflukaffi í Mosfellsbæ

Sunnudagur 8. maí 

12.00-13.00
    Húsnæðismálin með Katrínu
    og Líf í VG Portinu 

14:00-15:00
    Katrín Jakobsdóttir og frambjóðendur
    með vöfflukaffi í Kópavogi

15:00-17:00
    Velferðarvöfflukaffi með
    Guðmundi Inga í VG Portinu

Mánudagur 9. maí

11.30 – 13.00
    Fjarðabyggð, súpufundur
    í Molanum, Reyðarfirði

16.00
    Kaffi og vöfflur í Löngubúð, Djúpavogi

20.00 – 21.30
    Egilsstaðir, fundur í Tehúsinu

Þriðjudagur 10. maí

11.30 – 13.00
    Húsavík, súpufundur á Sölku.

14.00-15.00 
    Aðgengileg Reykjavík - Steinunn Þóra
    og Haraldur Þorleifsson

17.30 – 19.00
    Opinn fundur á Hótel KEA Akureyri

19:00 
    Júróvisíonpartí í VG Portinu

Miðvikudagur 11. maí

11.30 – 13.00
    Súpufundur í félagsheimilinu
    Ljósheimum, Skagafirði

17.00 – 19.00
    Fjölskylduskemmtun í Varmalandi
    Borgarfirði - Leikir, fjör og grill

Fimmtudagur 12. maí

12:00
    Húsnæðismál og náttúruvernd
    í Betri Stofunni, Hafnarfirði með
    Katrínu Jakobsdóttur

20:00
    Sveitarstjórnarmál og ný framtíð    
    í Fagrabæ, Árborg með Katrínu Jakobsdóttur

20:00
    Kál og Karaókí með Svandísi
    Svavarsdóttur í VG PortinuKosningamiðstöðvar VG:

Reykjavík: VG Portið, Bankastræti 2
Akureyri: Brekkugata 7 
Kópavogur: Bæjarlind 2
Mosfellsbær: VG Stofan, Kjarninn, Þverholt 2 
Fjarðabyggð: Molinn, Hafnargata 2
Árborg: Fagribær, Bankavegur
Skagafjörður: Húsnæði Þreksport, Borgarflöt 1 
Norðurþing: Fiskifjara (bilið hans Valda), Húsavík

14. maí

X22.vg.is
@vinstrigraen
facebook.com/vinstrigraen



Hún er sérfræðingur í 
áhættumeðgöngum en 
þrætti við okkur um 
þetta og svaraði með 
þjósti þegar við sögð
um að það þyrfti að 
taka tvo: „Haldið þið 
að ég viti ekki hvað ég 
er að gera?“

Sigríður Lárusdóttir hefur 
undirgengist á annan tug 
aðgerða eftir fæðingu frum-
burðarins fyrir rúmum 
þrjátíu árum. Fyrir tæpu ári 
var endi bundinn á ítrekaðar 
aðgerðir með því að koma 
upp ristilstóma. Sigríður 
lætur fátt stöðva sig og stefnir 
á að verða fyrsti stómaþeginn 
til að synda yfir Ermarsundið.

Það var árið 1988 að Sig-
ríður, þá 23 ára gömul, 
nýútskrifuð sem lífeinda-
fræðingur og komin í starf 
hjá Blóðbankanum, átti 

von á sínu fyrsta barni. „Þetta ár 
var skattalaust, þar sem verið var 
að breyta skattheimtunni og ég var 
ákveðin í að vinna eins og ég gæti 
til að eiga fyrir góðu fæðingarorlofi.“

Þar sem Sigríður stóð vaktina 
í nýju vinnunni á tuttugustu og 
þriðju viku meðgöngu hófust fæð-
ingarhríðir og þurfti hún að leggjast 
inn á Landspítalann. „Ég vann ekki 
meira þá meðgönguna og það var 
dælt í mig lyfjum til að stöðva fæð-
inguna því leghálsinn var farinn að 
opnast. Ég lá inni meira og minna 
alla meðgönguna en á þessum tíma 
var þáverandi maður minn í Dan-
mörku við nám svo þetta var frekar 
leiðinlegur tími.“

Á þrítugustu og sjöundu viku 
meðgöngu fékk Sigríður grænt ljós á 
að halda til Danmerkur þar sem ráð-
gert var að barnið kæmi í heiminn. 
„Ég hef svo sem ekki læknisfræði-
lega þekkingu en get ímyndað mér 
að lyfin sem ég fékk vikum saman 
áður hafi haft áhrif, því þegar kom 
að fæðingunni gerðist ekkert. En 
þar sem þetta var í Danmörku hef 
ég ekki fengið að sjá skýrsluna.“

Brútal aðgerðir
Þrátt fyrir harðar hríðir gerðist 
útvíkkunin mjög hægt og lýsir Sig-
ríður því sem þá tók við sem „brú-
tal“ aðgerðum.

„Belgurinn var sprengdur svo 
allt fór á fullt og á endanum kom 
barnið í heiminn á þremur klukku-
stundum. Ég var sjálf óttaleg písl á 
þessum tíma en barnið stórt og mat 
ljósmóðirin það svo að það þyrfti að 
klippa fyrir kollinum. Það eina sem 
ég hef í raun fengið að vita að hafi 
farið úrskeiðis er að ljósmóðirin 
klippti mig á röngum stað og á röng-
um tímapunkti. Það varð til þess að 
ég rifnaði alla leið aftur og inn á við, 
fjórða stigs rof, endaþarmsvöðvi 
skaðaðist auk bandvefjanna og litlu 
vöðvanna þar í kring sem halda öllu 
á sínum stað.

Ég var svo látin bíða í um tvær 
klukkustundir með fæturna í uppi-
stöðum með taubleiu í opinu sem 
var allt rifið og blæðandi. Ég missti 
tvo lítra af blóði í þessum hama-
gangi og fékk blóðgjöf í kjölfarið. 
Enginn virtist þora að taka á málinu 
og var því kallað á lækni utan úr bæ 
til að sauma mig. Ég skildi dönsku 
illa og áttaði mig því ekki nægilega 
vel á því hvað væri að gerast.“

Fyrsta aðgerð af mörgum
Sigríður lá inni í fimm daga og lýsir 
bæði vanlíðan og undarlegum 
vinnubrögðum á þeim tíma. „Ég 
kom ekki frá mér hægðum áður en 
ég fór heim og það var án gríns sett 
upp slanga, sem líktist helst venju-
legri garðslöngu, til að reyna að 
skola út, án árangurs. Ég var samt 
send heim án þess að geta setið eða 
haft hægðir.“

Eiginmaður Sigríðar kom henni 
til heimilislæknis sem sá strax að 
saumarnir voru að gliðna og allt 
bólgið og sendi hana upp á spítala 
til skoðunar. „Þar kom í ljós blóð-
söfnun, eða hematom, á stærð við 
greipávöxt, sem lokaði algjörlega 
fyrir allt fráflæði hægða. Því var ég 
lögð strax inn með barnið og fór í 
aðgerð þar sem svæðið sem hafði 
rifnað var opnað aftur og blóðið 
hreinsað út.“

Þetta var aðgerð númer eitt en 
síðan hafa aðgerðirnar og inngripin 
verið vel á annan tug. Tilraunir til 

Það er ekki öll 
fötlun sýnileg

Sigríður er mikil útivistarmanneskja og stefnir hún á boðsund yfir Ermarsund í byrjun júní.   FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

að leiðrétta þann skaða sem varð 
í fæðingunni og olli bæði þvag- og 
saurleka og gríðarlegri skerðingu á 
lífsgæðum.

Skömm og feluleikur
Sigríður var eins og fyrr segir 23 ára 
að eignast sitt fyrsta barn og skað-
inn sem varð í fæðingunni hafði 
mikil áhrif á líf hennar í framhaldi. 
„Þessu fylgdi mikil skömm og felu-
leikur, því ekki var talað um þessi 
mál fyrir 33 árum. Hægðaleki, 
þvagleki, erfiðleikar við að stunda 
kynlíf líkamlega og andlega, þetta 
voru tabú. Það hjálpaði ekki að vera 
þarna langt frá sínum nánustu og 
líklega lærði ég þarna að best væri 
að harka bara af sér.

Ég fór í aðgerð númer tvö sumarið 
eftir þegar ég flutti heim til Íslands 
en þá var sonur minn tíu mánaða. 
Vefir höfðu rifnað illa, legið var sigið 
og allt var í raun á röngum stað. Upp 
frá því hef ég farið í margar blöðru-
sigsaðgerðir, margar ristilsigsað-
gerðir, aðgerðir í kringum endaþarm 
og grindarbotn.“

Sigríður segir ástandið lagast 
eftir aðgerðir en þar sem vefir 
séu skemmdir endist batinn aldr-
ei nema skamman tíma. „Það er 
munur á hörku og seiglu. Ég hélt ég 
væri búin að sýna svo mikla seiglu 
en í raun hef ég verið að fara þetta 
á hörkunni.“

Vandi í vinnu og útivist
Sigríður starfaði lengi á hjartarann-
sóknardeild Landspítala. „Þetta 
gat verið hrikalegt vandamál ef ég 
vann við aðgerðir enda ekki hægt að 
stökkva til. Þetta var alltaf á bak við 
eyrað, spurningin hvort ég myndi 
ná að hlaupa frá – líka í útivistinni,“ 
segir Sigríður sem hefur alltaf verið 
mikil útivistarmanneskja og ekki 
látið þennan vanda stöðva sig þar 
frekar en annars staðar.

„Hægðir voru alltaf númer eitt í 
lífi mínu,“ segir Sigríður og hlær. „Í 
göngum og á ferðalögum vildi ég 
alltaf vera ein í bíl en gat ekki sagt 
við fólk að ég vildi vera ein því ég 
væri með svo mikið kúkavesen. 
Hver myndi nenna að hlusta á það 

væl eða reyna yfirhöfuð að skilja 
það? Í dag get ég sagt fólki að ég sé 
með stóma og þurfi því að sinna 
því og fólk sýnir því skilning,“ segir 
hún og hristir höfuðið yfir eigin for-
dómum.

Leghálsinn rifinn upp
Sigríður á þrjá syni og segir fæðingu 
númer tvö hafa gengið eins og í 
sögu. „En í þriðju fæðingunni voru 
gerð stór mistök. Ég hafði farið í tvo 
keiluskurði áður en að þessari með-
göngu kom og því var ekkert eftir af 
leghálsinum. Kvensjúkdómalækn-
irinn minn setti því upp tvo sauma 
á fjórtándu viku meðgöngu til að 
halda betur við. Hún bað okkur 
manninn minn að muna með sér 
þegar hún tæki saumana að þeir 
væru tveir – en vanalega væri aðeins 
settur einn. Ég fór svo í saumatöku 
á þrítugustu og fimmtu viku og 
þá segir hún að aðeins sé um einn 
saum að ræða. Hún er sérfræðingur 
í áhættumeðgöngum en þrætti við 
okkur um þetta og svaraði með 
þjósti þegar við sögðum að það 
þyrfti að taka tvo: „Haldið þið að ég 
viti ekki hvað ég er að gera?“

Sigríður segir ekki hafa gengið að 
malda í móinn og því hafi aðeins 
einn saumur verið tekinn. Þegar 
svo kom að fæðingunni gekk illa og 
útvíkkunin kom ekki. „Ég reyndi 
að segja ljósmóðurinni að það væri 
saumur fyrir og var þá talin móður-
sjúk. Á endanum þurfti að rífa upp 
leghálsinn með afli,“ segir Sigríður 
og minnist þess sérstaklega að ljós-
móðirin hafi orðið eldrauð í framan 
við átökin.

Nokkrum vikum eftir fæðinguna 
fór Sigríður til kvensjúkdómalæknis 
sem sagði hana með mikla sýkingu 
og dró út stóran saum. „Hann sagði 
við mig: „Þú varst að fæða barn með 
samansaumaðan legháls.““

Ekkert meira hægt að gera
Sigríður segist hafa hringt í lækn-
inn sem hafi saumað hana en hún 
hafi svarað: „Ég má ekki vera að því 
að tala við þig.“ Síðar hafi hún svo 
hringt til baka en komið með slakar 
afsakanir og útskýringar. „Þetta var 
hálfgert „orðasalat“ en ég gerði ekk-
ert meira í þessu enda nóg að gera 
með að hugsa um stóra fjölskyldu. 
Þetta hjálpaði ekki til við ástandið 
á grindarbotninum og ég átti enn 
fleiri aðgerðir eftir.

Kvensjúkdómalæknirinn minn 
sem bjargaði mér algjörlega, Gunn-
ar Herbertsson, lét af störfum fyrir 
nokkru og ég leitaði þá til nýs læknis 
sem vísaði mér upp á Landspítala. 
Yndislegur læknir skoðaði mig 
þar og hún sagði: „Við getum ekki 
gert neitt meira fyrir þig – hefurðu 
íhugað að fá stóma?““ Sigríður lýsir 
tilfinningunni eins og að hafa verið 
slegin utan undir. „Þetta er ekki eitt-
hvað sem ég hefði pælt í og ég upp-
lifði ákveðna geðshræringu: Bæði 
ótta og eftirvæntingu.“ 

Nú er ég 
aftur á 
móti búin 
að vera í 
mikilli 
sjálfsvinnu, 
bæði hjá 
Kvenna
athvarfinu 
og hjá 
sálfræð
ingum.

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is
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 Prúttaði við lækninn
Aðgerðin sjálf er mikið inngrip en 
Sigríður segir hana ekki síður hafa 
tekið á andlegu hliðina. „Ég hef oft 
verið kölluð nagli en í dag finnst 
mér það nánast orðið neikvætt orð. 
Það skilaði því að ég fór að vinna 
eftir sex vikur. Ég var þá skráð í 13 
daga vinnutörn og þegar meiri hluta 
hennar var lokið hitti ég stóma-
lækni sem horfði á mig og sagði: 
„Þú ert að fara í veikindaleyfi í eitt 
ár.“ Ég svaraði því neitandi og hún 
benti á að ég væri augljóslega búin 
á því og stakk þá upp á hálfu ár sem 
ég líka neitaði. Hún sagði þá: „Ókei, 
þá þrjá mánuði?“ Ég var að prútta 
við lækninn minn,“ segir Sigríður 
og hlær. „Hún sá bara niðurbrotna 
konu.“

Vann aldrei úr neinu
Sigríður hafði verið greind með 
áfallastreituröskun nokkru áður. 
„Ég hafði verið í sambandi í þrjá-
tíu ár og þar þolað töluvert andlegt 
of beldi. Ég sótti um skilnað árið 
2014 en honum lauk þó ekki fyrr 
en sex árum síðar og það tók á. Ég 
greindist með krabbamein í læri 
árið 2010 og svo voru það þessar 
tvær fæðingar auk þess sem for-
eldrar mínir létust bæði þegar ég 
var ung kona.“

Áföllin höfðu því verið mörg og 
Sigríður viðurkennir að hafa ekki 
endilega unnið úr þeim fyrr en eftir 
að greiningin um áfallastreiturösk-
un kom til. „Ég vann aldrei úr neinu. 
Þegar mamma dó tók ég einn dag í 
frí frá vinnu og svo bara mætti ég,“ 
rifjar hún upp. „Nú er ég aftur á móti 
búin að vera í mikilli sjálfsvinnu, 
bæði hjá Kvennaathvarfinu og hjá 
sálfræðingum.“

Sigríður segir undanfarið ár hafa 
tekið á en hún jafnframt lært margt. 
Það hafi verið mikill lærdómur í því 
að sjá hvernig vinirnir brugðust við 
mótlætinu en það hafi hún ekki 
endilega getað séð fyrir.

„Vinskapur er mjög f lókið fyrir-
bæri og maður getur ekki gert kröf-
ur til vina sinna. En maður stendur 
og fellur með sjálfum sér og það er 
eins gott að elska sjálfan sig. Það er 
eins gott að lifa sínu lífi.“

Fordómar gegn sjálfri sér
Sigríður hefur verið í veikindaleyfi 
frá því í október sem svo varð til 
þess að hún sagði upp starfi sínu. 
Starfi sem henni líkaði mjög vel í en 
var of mikil álagsvinna. „Ég þurfti að 
syrgja það að segja upp vinnu sem 
ég brenn fyrir. Það var ákveðinn 
ósigur. En svona er lífið, tímabil sem 
maður fer í gegnum.

Fyrstu vikurnar og mánuðirnir 
eftir aðgerðina fóru bara í skömm. 
Heilsuskömm. Fyrirbrigði sem ég 
er búin að uppgötva – ég veit ekki 
einu sinni hvort það er til. Foreldrar 
mínir voru mjög fullorðnir þegar 
þeir áttu mig, ég er langyngst minna 
systkina og er því í raun á milli kyn-
slóða. Ég er alin upp við að maður 
standi sig, gagnvart maka og vinnu-
veitanda. Ég átti að vera iðin og ég er 
það og það er gott að því leyti að það 
hefur hjálpað mér í mínum bardög-
um að leita mér hjálpar. En ég var 
með fordóma gagnvart sjálfri mér, 
því ég er ekki undir sæng með háan 
hita en þó í veikindaleyfi. En ég 
þakka fyrir þetta ár sem ég var föst 
heima. Þó það hafi verið erfitt. Það 
er svo mikil klisja en það er eins og 
maður þroskist ekki fyrr en maður 
lendir í einhverjum andskotanum.“

Bjargar geðheilsunni
„Ég lærði það núna að ég þarf ekki 
að skammast mín fyrir það sem 
ég bið ekki um. Sum áföll sem við 
lendum í eru þó vegna þess að við 
völdum rangt, en það heitir að vera 
mannlegur. Bentu mér á þann sem 
alltaf velur rétt. Ég hef valið stórar 
áskoranir eins og að skilja, en þær 
vel ég sjálf því mig langar að finna 
drauma mína.

Ég veit að einhverjir hugsa: 
„Hvernig getur hún verið að fara 
að synda Ermarsundið ef hún er í 
veikindaleyfi frá vinnu?“ En þetta 

er eitthvað sem bjargar geðheilsu 
minni. Vill viðkomandi frekar að 
ég sitji heima og horfi á Netflix og 
borði popp? En þetta er líklega sagt 
í hugsunarleysi.“

Ermarsundið meira en markmið
Sigríður stundar eins og fyrr segir 
mikla útivist og það var í einni 
göngunni sem boðsund yfir Ermar-
sundið kom til tals en kona í göngu-
hópnum hafði skráð sig ásamt 
sínum hóp til leiks.

„Að synda yfir Ermarsundið er 
nokkurra ára ferli enda strangar 
reglur og þarf að kaupa sundrétt 
með miklum fyrirvara. Hópurinn 
sem ég er að fara með hafði pantað 
fyrir þremur árum og hefur æft 
síðan. Fyrir rúmu ári sagði ég við 
þessa vinkonu að ef einhver dytti 
út mætti hún hafa mig í huga.“

Stuttu síðar var Sigríður komin á 
fund með hópnum. „Þær voru sex 
og ein hætti við af persónulegum 
ástæðum og þá var ég til í slaginn. 

Þetta er búið að vera magnað ferli og 
þó að við viljum að sjálfsögðu synda 
þetta vitum við að allt getur gerst, 
lífið getur gripið inn í og stoppað 
þetta sund af. En við erum orðnar 
svo þéttur hópur eftir allar æfing-
arnar, ólíkar konur með ólíkan bak-
grunn sem þekktust lítið fyrir. Þetta 
spannst út í að verða mikið meira en 
bara markmiðið.“

Fyrsti stómaþeginn
Hópurinn flýgur utan þann 30. maí 
næstkomandi og á fyrsta sundrétt 
dagana 3. til 10. júní. „Svo um leið 
og aðstæður og veður leyfa erum við 
fyrstar til að fara út.“

Sigríður segir hópinn, sem er á 
aldrinum 39 til 57 ára, hafa æft vel 
bæði tækni og þol. „Við erum búnar 
að undirbúa okkur mjög mikið 
andlega enda snýst þetta mikið um 
það.“

Í undirbúningnum kom í ljós að 
Sigríður verður fyrsti stómaþeginn 
sem syndir Ermarsundið. „Það er 
ein á leiðinni á næsta ári og ég er 
óvart að eyðileggja fyrir henni,“ 
segir hún og hlær.

Hún óttast ekki áskorunina
„Það að vera með stóma er ekki 
alltaf auðvelt enda stjórna ég ekki 
meltingunni og ekki get ég haldið í 
mér. Ég þarf að hafa nægar birgðir 
með mér af réttum vörum og þar 
hefur Icepharma komið sterkt inn. 
Við skrifuðum undir styrktarsamn-
ing og ég fæ alla þá aðstoð og ráðgjöf 
sem ég mögulega þarf fyrir sundið.“

Eins og fyrr segir hefur Sigríður 
sagt upp starfi sínum á Landspítala 
en það gerði hún að læknisráði. 
„Hún sagði að ég væri hvorki með 
heilsu né hendur í það. Ég sagði 
upp og hef ráðið mig á annan stað 
þar sem ég hef störf undir lok sum-

ars. Ég verð verkefnastjóri klínískrar 
kennslu læknanema við HÍ. Ég var 
mjög hreinskilin í umsóknarferlinu 
og mér var boðið að komið væri til 
móts við mig.“

Hamingjan að vera sáttur
Tímann frá vinnu hefur Sigríður 
augljóslega nýtt vel.

„Ég hef verið mikið ein undan-
farið og þá hefur maður tíma til 
að horfast í augu við djöfla sína. Ég 
hélt ég væri búin að því enda alltaf 
verið með annan fótinn í einhverri 
sjálfsvinnu en það er eins og við 
gefum okkur ekki tíma til að kafa 
almennilega djúpt í sárin okkar. 
Við erum alltaf í slökkvistarfi, að 
lesa sjálfshjálparbók eða einhverja 
frasa á Facebook. Lifðu lífinu núna! 
Hvað er að lifa lífinu núna? Ég þoli 
ekki heldur frasann að lifa og njóta. 
Fólk heldur að það sé bara að fara 
út að borða og í nudd. Það getur 
vel verið að það henti sumum en í 
mínum huga snýst þetta bara um að 

vera til. Taka jafn fagnandi á móti 
erf iðleikum og gleðistundum. 
Ég get varla sagt þetta því þetta 
hljómar svo klisjukennt en þegar 
ég vakna á morgnana hugsa ég: 
„Vá! Ég er hérna megin! Ég get farið 
fram úr, hitað mér kaffi og klappað 
kisunum mínum. Ég er frjáls og get 
gert allt það sem ég vil.“ Hamingjan 
er í mínum huga ekki það að vera 
alltaf glaður. Ég er líka hamingju-
söm þegar ég er döpur enda gleði og 
sorg tilfinningar sem koma og fara 
og vara ekki að eilífu. Hamingjan 
er bara að vera sáttur við lífið. Ég er 
ekki endilega sátt við hegðun allra 
gagnvart mér en það bara er ekki 
mitt.“

Ekki öll fötlun sýnileg
Sigríður vill að fram komi að hún 
samþykkti viðtal því hún vill hjálpa 
þeim sem eru með stóma og þora 
ekki að gera það sem þá dreymir 
um. Hún vill líka uppræta fordóma. 
„Það er ekki öll fötlun sýnileg og á 
þessum stutta tíma sem ég hef verið 
með stóma hef ég lent í ýmsu og 
heyrt af öðru. Sem dæmi þá þurfum 
við að nota klósett fyrir fatlaða,“ 
segir Sigríður og sýnir mér skilríkin 
sem sýna að hún sé fötluð og megi 
nota aðstöðu fyrir fatlaða. „Sjálf hef 
ég fengið athugasemdir fyrir það 
og vinkona mín lenti eitt sinn í árás 
í Leifsstöð. Hún hafði farið inn á 
klósett fyrir fatlaða og manneskja 
í hjólastól látið kalla á öryggisvörð 
sem opnaði á hana þar sem hún var 
að skipta um poka. En við þurfum 
aðstöðu til þess.“

En skilaboðin eru víðtækari.
„Þó þú sért að verða sextugur 

eða sjötugur þá geturðu ýmislegt. 
Finndu hvað þú brennur fyrir og 
þar næst ferðu í að leita leiða til að 
framkvæma drauminn.“ ■

Sigríður vill upp-
ræta fordóma 
gegn fólki með 
stóma. 
MYND/ELÍN LAXDAL

Bárurnar ætla yfir Ermarsundið í byrjun júní. Hér eru þær: Bjarnþóra Egilsdóttir, Elsa Valsdóttir, 
Guðmunda Elíasdóttir, Harpa Leifsdóttir, Sigríður og Jórunn Atladóttir.  MYND/ELÍN LAXDAL

Eftir skilnaðinn sótti Sigríður ýmis námskeið og lærði 
meðal annars að kafa, hér er hún í Silfru. 
 MYND/ÞRÖSTUR NJÁLS

Ég veit að einhverjir 
hugsa: „Hvernig getur 
hún verið að fara að 
synda Ermarsundið ef 
hún er í veikindaleyfi 
frá vinnu?“ En þetta er 
eitthvað sem bjargar 
geðheilsu minni.

Við erum alltaf í 
slökkvistarfi, að lesa 
sjálfshjálparbók eða 
einhverja frasa á 
Facebook. Lifðu lífinu 
núna! Hvað er að lifa 
lífinu núna?
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Verkfæralagerinn

Súluborvél 350W Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13 mm

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

Pennslasett 
10 stk.

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

Bón og bílavörur 
í miklu úrvali 

Fötur og 
balar í miklu 
úrvali

Bensínbrúsar 
5/10/20L 
Plast/Stál

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
Toppasett Kraft-
mann 94stk 

1/2 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Háþrýstidælur

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Verkfærasett

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBarnaverkfærasett

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Loftpressur 
mikið úrval

Viðgerðar-
kollur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 3.995
9.995

9.995

44.995

14.995

12.999

4.995
4.995

9.999

Fjölsög 
Höfftech

5.999

5.995

15.995

4.995

2.985

4.795

7.995

6.985

785

19.995

14.995

frá 1.495

frá 4.995

frá 995
24.995

19.995

Jeppatjakkur 
2.25T 

19.999

Stigar og 
tröppur í úrvali

Burstar 
í borvél  

1.995

frá 9.999 Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

 Jarðskrúfa 

Flugnanet 
margar gerðir

frá 795

999



En þau 
ættu að 
vera að 
senda 
Úkraínu-
mönnum 
peninga en 
ekki 
atkvæði.

Jan Demulder

Eurovision-keppnin fer fram 
í Tórínó á kosninganótt. 
Undir glysi og glamúr leynist 
spenna, þegar Evrópa reynir, 
undir slagorðinu The Sound 
of Beauty, að leggja átakamál 
til hliðar og efna til sameigin-
legrar menningarhátíðar.

Eurovision-lag þarf að inni-
halda boðskap, sagði hin 
úkraínska Jamala í sam-
tali við fjölmiðla árið 2016, 
eftir sigur Úkraínumanna 

í Eurovision-keppninni með laginu 
1944. Að sögn Jamölu fjallaði lagið 
um þjóðernishreinsanir Stalíns 
á fimmta áratugnum, sem beind-
ust gegn Rómafólki á Krímskaga. 
Amma söngkonunnar var einn 
þeirra borgara sem flúðu á sínum 
tíma. Rússneskum stjórnvöldum 
hugnaðist ekki sú skýring og tengdu 
framlagið við innrás Rússa á Krím-
skaga 2014 sem endaði með inn-
limun svæðisins í Rússland.

Rússland kveður keppnina
Árið 2022 hófst allsherjar innrás 
Rússa í Úkraínu undir stjórn Vla-
dímírs Pútíns og seinnipartinn í 
febrúar var Rússum vísað úr Euro-
vision-keppninni sem haldin verður 
í Tórínó á Ítalíu um næstu helgi. 
Rússar höfðu ekki kynnt formlega 
val á fyrirhuguðum keppanda en 
samkvæmt orðrómi í rússneskum 
fjölmiðlum hefði hin 18 ára Jaros-
lava Símoníova orðið fyrir valinu.

Formleg yfirlýsing Sambands evr-
ópskra sjónvarpsstöðva, EBU, var á 
þá leið að „í ljósi hinnar fordæma-
lausu stöðu sem myndast hefði í 
Úkraínu myndi þátttaka Rússa í 
keppninni skaða orðspor Eurovisi-
on.“ Í kjölfarið tóku rússnesku fjöl-
miðlarnir VGTRK, „Stöð eitt“, og 
Ostankíno-útvarpshúsið ákvörðun 
um að afturkalla aðild sína að EBU.

Systur standa með Úkraínu
Íslenskir keppendur hafa ekki farið 
varhluta af pólitískri umræðu í 
tengslum við keppnina.

Á f immtudag töluðu hinar 
íslensku Systur með málstað Úkra-
ínu á æfingu í Tórínó á Ítalíu, þar 
sem þær sögðu „Slava Úkraíní“, 
til stuðnings Úkraínu. Setningin 
þykir að líkindum of pólitísk fyrir 
Eurovision og ekki er talið líklegt 
að hún heyrist í beinni útsendingu. 
Að sögn Felix Bergssonar, farar-
stjóra íslenska hópsins, sem einnig 
gegnir stöðu í stýrihóp Eurovision, 
hefur EBU beðið þátttökulönd að 
draga úr pólitískum skilaboðum og 
ætla stjórnendur keppninnar þess 
í stað að tala fyrir friði í umgjörð 
keppninnar.

Fögnuðu fjölbreytni einhvers
Keppnin á slagorð ár hvert og 
hugsanlega er pólitískasta slagorð 
seinni ára Celebrate Diversity, þegar 
keppnin var haldin í Úkraínu árið 
2017. Baráttusamtök hinsegin fólks 
fögnuðu því sem virtist skýr afstaða 
keppnishaldara, en Jon Ola Sand, 
þáverandi stjórnandi keppninnar, 
fór diplómatísku leiðina í útskýr-
ingum á hugmyndinni og minnt-
ist ekki á neina hópa sem skyldi 
fagna, en sagði: „Hugmyndin um að 
fagna fjölbreytileikanum er eitt af 
kjarnagildum keppninnar. Það er 
umburðarlyndi á alla bóga og snýr 
að löndum alls staðar í Evrópu, sem 
og utan hennar, þar sem við samein-
um og fögnum okkar sameiginlegu 
gildum til jafns við okkar einstöku 
fjölbreytni, auk frábærrar tónlistar.“

Slagorð keppninnar í ár er The 
Sound of Beauty. Þema keppninnar 
snýst um hljóðbylgjur og sjónræna 
túlkun hljóðbylgjunnar sem á einn-
ig að vísa í hönnun ítalskra lysti-
garða. Ekki er minnst á frið í þessu 
yfirlýsta þema keppninnar þó að 
keppnishaldarar séu vissulega með-
vitaðir um möguleikann á því að 
keppendur og áhorfendur láti í ljós 
skoðanir sínar á Úkraínustríðinu.

Hatarar veifa fána
Árið 2019 var RÚV sektað vegna 

Er fegursta hljóðið ópólitískt?

Úkraínska söng-
konan Jamala 
flutti sigurlagið 
1944, frá árinu 
áður, á loka-
kvöldi Eurovisi-
on-keppninnar 
2017 sem haldin 
var í Kænugarði. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Íslensku keppendurnir í Hatara brutu í bága við reglur keppninnar þegar þeir 
veifuðu palestínska fánanum í Ísrael árið 2019.  MYND/SKJÁSKOT

brots á reglu EBU um pólitískt hlut-
leysi, eftir að meðlimir Hatara veif-
uðu palestínska fánanum í beinni 
útsendingu á lokakvöldi keppn-
innar sem haldin var í Ísrael. Sektin 
var 5.000 evrur, norðan við hálfa 
milljón íslenskra króna.

Hatarar voru þó ekki einu lista-
mennirnir sem létu kveða að 
pólitískum skoðunum það kvöld, 
en bandaríska poppdrottningin 
Madonna steig á svið ásamt fjölda 
dansara, sem báru palestínska fána 
á bakinu og dönsuðu dans sem 
var erfitt að túlka öðruvísi en sem 
ádeilu á stríðsrekstur Ísraelsmanna 
á Gasa.

Spenna Asera og Armena
Pólitísk spenna hefur fylgt keppn-
inni frá upphafi. Sem dæmi má 
nefna nágrannaríkin Aserbaísjan 
og Armeníu, sem staðfesta óvild-
ina árlega með því að gefa fram-
lagi hvort annars núll stig. Árið 
2009 yfirheyrði lögreglan í Bakú á 
fimmta tug Asera sem sakaðir voru 
um að hafa kosið með armenska 
laginu í Eurovision. Í kjölfarið sáu 
EBU sig knúin til að gefa út nýjar 
reglur um kosningafrelsi í keppn-
inni.

Þegar Aserbaísjan hélt keppnina 
árið 2012 heyrðust háværar gagn-
rýnisraddir í tengslum við byggingu 
Kristalshallarinnar, en stjórn lands-
ins lét ryðja burtu fátækrahverfum 
og heimilum fólks til að rýma fyrir 
framkvæmdinni. Alþjóðleg mann-
réttindasamtök fordæmdu aðgerð-
irnar.

Þagnarlínan þögguð
Árið 2008 sendu Spánverjar Rodolfo 
Chikilicuatre, hvers söngtextar 
vísuðu beint til Hugo Chavez, fyrr-
verandi forseta Venesúela, og Jóns 
Karls Spánarkonungs. Í laginu „Baile 
El Chiki Chiki“ heyrðist línan „Því 
þegir þú ekki?“ eða „Por que no te 
callas?“, nokkuð sem Spánarkon-
ungur hafði sagt við Chavez á opin-
berum vettvangi árið 2007. EBU 
hótuðu að reka Spánverja úr keppni 
ef línan yrði ekki fjarlægð úr laginu 
og svo fór að orðin fengu að fjúka.

Á kaldastríðsárunum voru gerðar 
tilraunir til að mynda söngva-
keppni undir járntjaldinu, þó ekki 
endilega til höfuðs Eurovision. Hin 
svokallaða Intervision var haldin 
á árunum 1965-1968 í fyrrum 
Tékkóslóvakíu og aftur í Póllandi 
á árunum 1977-1980, í því skyni að 
efla frelsi í menningarlífi og styðja 

við vestrænt samstarf í listum. En í 
bæði skiptin var keppnin brotin á 
bak aftur af stjórnvöldum í Kreml.

Mikil áhersla á öryggismál
Keppnin þetta árið er sem fyrr segir 
haldin í skugga stríðs í Úkraínu, og 
heimsbyggðin enn í sárum eftir 
heimsfaraldur. Jan Demulder er 
fyrrverandi starfsmaður keppninn-
ar til 15 ára en í ár er fyrsta árið sem 
hann mætir sem gestur. Aðspurður 
hvort stríðið hafi áhrif á fram-
kvæmd keppninnar svarar hann:

„Í hreinskilni sagt er Eurovision 
alltaf frekar öruggur staður. Af því 
að við lentum í hryðjuverkaárásum 
fyrir mörgum árum finnst mér eins 
og það sé afskaplega mikið öryggi,“ 
segir Jan og vísar til tilraunar til 
árásar í Aserbaísjan árið 2013, sem 
var afstýrt á ögurstundu. „Í Ísrael 
var eftirlit afskaplega stíft, en um 
leið og þú ert kominn í búbbluna 
finnurðu ekki fyrir þessu,“ segir 
hann. „Ég er ekki viss um að þessi 
tiltekni stríðsrekstur í Úkraínu 
hafi áhrif á tilhögun öryggismála á 
Eurovsion í ár.“

Hann leggur áherslu á að gæsla 
sé eins og gerist og gengur á heims-
viðburðum sem þessum, þar sem 
margar milljónir manna eru að 
fylgjast með. „Og það þarf að hafa í 
huga að Ísraelar eru líka með,“ segir 
hann.

„Rússar eru ekki með í ár, það 
væri ekki hægt. Stjórnvöld geta 
ekki tortímt öðru keppnislandi en 
sent svo einhvern á Eurovision til að 
syngja um frið.“

Jan segir að sér finnist ástandið 
virkilega sorglegt og honum þyki 
vænt um rússneska hópinn. „En það 
eru stjórnvöld í landinu sem eru í 
þessu stríði,“ segir hann.

Telur keppnina ekki pólitíska
Hvernig gengur EBU að standa við 
yfirlýsingar um að blanda sér ekki í 
pólitík?

„Meinarðu þá að þeir séu að 
heimila Úkraínumönnum að keppa 
þegar landið þeirra sætir árásum? 
Málið er að fólk kallar þetta pólitík, 
en ég hef unnið við þessa keppni í 
fjölda ára og mér finnst þetta bara 
ekkert snúast um pólitík. Við erum 
vinir, vináttulönd. Skandinavísku 
löndin eru vináttulönd. Þau þekkja 
tónlistarstefnur og listamenn 
nágrannaríkja sinna. Þau kjósa þau. 
Þetta er ekki pólitískt heldur menn-
ingarlegt,“ segir Jan.

„En það eru ekki öll lönd sem 
eiga svona marga nágranna sem 
elska þá svona mikið, tökum sem 
dæmi Belgíu. Kýpur og Grikkland, 
er það pólitík? Nei, þar er talað 
sama tungumál og löndin eru hluti 
af sama menningarsvæði og þar af 
leiðandi er þetta ekki pólitískt.“

Hann telur að Úkraínumenn fái 
f lest stig í símaatkvæðum. „Vegna 
þess að fólk hugsar þannig að þau 
vilja styðja við þau. En þau ættu að 
vera að senda Úkraínumönnum 
peninga en ekki atkvæði. Þannig 
að ég held að símaatkvæðin muni 
endurspegla það og Úkraína vinni 
þá kosningu. Þetta snýst um tilfinn-
ingar.“ ■

Fréttablaðið  
á Eurovision

Nína Richter
ninarichter 

@frettabladid.is
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Jónína Birna Björnsdóttir er vörumerkjastjóri hjá ÓJK-ÍSAM. Hér  er hún í vinsælu og undurþægilegu Boody Downtime Lounge-buxunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kósífötin sem fólk fæst ekki úr
Kósífötin frá Boody eru enginn venjulegur fatnaður. Þau eru framleidd úr lífrænni bambus-
bómull við bestu aðstæður; þau eru líka fádæma náttúruvæn og skaffa jörðinni enn meira 
súrefni. Fötin eru jafnframt dásamlega létt og mjúk. Þau anda vel og rafmagnast ekki. 2

Lengdu líftíma blómvandarins með 
þessum ráðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

jme@frettabladid.is

Fátt gleður auga og nef jafnmikið 
og falleg blóm í vasa. Hvort sem 
þau eru úr blómabúðinni, mat-
vörubúðinni eða tínd úti í haga. 
En hvað má gera til þess að lengja 
líftíma þessara afklipptu og litríku 
dásemda? Þar á blómabúðastarfs-
fólk nokkur góð ráð.

Blóm elska ferskt vatn. Því er 
æskilegt að skipta um vatn. Margir 
blómvendir koma með litlum nær-
ingarpakka sem er það besta sem 
hægt er að setja út í vatnið fyrir 
blómin. En í þeim tilfellum sem 
pakkinn kemur ekki með er hægt 
að búa til eigin blómanæringu.
Uppskriftin er:

1 tsk. sykur
1 tsk. klór
2 tsk. sítrónu- eða límónusafi
950 ml volgt vatn

Nokkur góð ráð
Fleira má gera til að halda blóm-
unum í vasanum ferskum.

Skerðu um 1 og ½ cm neðan af 
stilknum á ská til að opna fyrir 
vatnsæðarnar.

Gakktu úr skugga um að vasinn 
sé hreinn. Í blómavösum má oft 
finna örverur sem geta haft slæm 
áhrif á nýju fínu blómin þín.

Ekki hafa ávaxtaskálina rétt hjá 
blómvendinum. Sumir ávextir gefa 
frá sér ethyline sem hraðar rotnun 
plantna og ávaxta í kring.

Staðsettu blómin á svölum stað 
þar sem þau fá nóg af sólarljósi.

Ekki hafa blóm nálægt raftækj-
um eins og sjónvarpi eða tölvu. ■

Blómlegra líf

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN

www.celsus.is

mailto:jme@frettabladid.is


„Þeir sem einu sinni hafa prófað 
Boody geta ekki hætt og vilja 
meira,“ segir Jónína Birna Björns-
dóttir, vörumerkjastjóri hjá 
ÓJK-ÍSAM um Boody-fatalínuna 
sem unnin er úr lífrænt ræktaðri 
bambusbómull og hefur slegið í 
gegn.

„Það er einstaklega skemmti-
legt að vera vörumerkjastjóri fyrir 
Boody vörumerkið, vörur sem allir 
elska sem prufa og er líka umhverf-
isvænn valkostur. Við byrjuðum að 
selja grunnlínu Boody árið 2018, 
nærföt, boli, toppa, sokka fyrir öll 
kyn og leggings fyrir konur, sem 
hlutu strax frábærar viðtökur. 
Tveimur árum síðar, eða um sama 
leyti og fólk þurfti að verja meiri 
tíma heima vegna samkomu-
banns kom Boody Lounge-línan 
á markað, sem var frábær tíma-
setning og naut hún strax mikilla 
vinsælda,“ upplýsir Jónína um 
Boody Lounge-heimakósílínuna 
sem unnin er úr bambusbómull 
sem hefur fjölmarga kosti fram 
yfir hefðbundna bómull.

„Boody Lounge, eða heimafatn-
aður Boody, eru frábærar vörur 
sem hægt að klæða upp og niður, 
hvort sem þarf að skjótast út í búð, 
nota í jógatímann eða ræktina, eða 
einfaldlega til að sofa í eða hafa 
það notalegt heima. Boody Lounge 
fatnaðurinn er líka frábær í ferða-
lög og flug,“ greinir Jónína frá.

Lífrænn og vistvænn fatnaður
Boody vörumerkið kemur frá Ástr-
alíu. Það voru tveir vinir í Sidney 
sem stofnuðu Boody árið 2011 með 
það að leiðarljósi að sameina tísku 
og sjálfbærni.

„Markmið Boody er að bjóða 
upp á úrval af þægilegum hvers-
dagsvörum með því að nota 
náttúruleg efni sem hafa sem 
minnst áhrif á náttúruna. Allur 
Boody fatnaður er unninn úr líf-
rænt ræktuðum bambus við bestu 
aðstæður og öll framleiðslan fylgir 
ströngustu kröfum, bæði fyrir 
náttúruna og starfsmenn í fram-
leiðsluferlinu,“ útskýrir Jónína og 
heldur áfram:

„Hefðbundin bómullarræktun 
hefur þurrkað upp heilu stöðu-
vötnin, enda þarf mikið vatn, 

tilbúinn áburð og skordýraeitur til 
að rækta bómull. Bambus er hins 
vegar ótrúleg planta sem á einum 
sólarhring getur vaxið um heilan 
meter. Hann þarf margfalt minna 
vatn en hefðbundin bómull og er 
reyndar eingöngu ræktaður með 
rigningarvatni. Auk þess er allt 
vatn í framleiðsluferlinu endur-
nýtt,“ upplýsir Jónína.

„Bambus þarf heldur engan 
tilbúinn áburð eða skordýraeitur, 
og framleiðir auk þess 30 prósent 
meira súrefni en sambærileg svæði 
sem eru gróðursett með trjám. 
Þá gleypir bambus enn meiri 
koltvísýring (CO2) og gróðurhúsa-
lofttegundir,“ segir Jónína um þá 
mögnuðu plöntu sem bambus er.

Góð kaup um helgina í Hagkaup
Dagana 5. til 11. maí eru Tax Free-
dagar á Boody vörum í Hagkaup.

„Því er hægt að kaupa Boody 
Lounge vörurnar á enn betra verði 
og ég veit að margir fagna því, enda 
eru þetta dásamleg kósíföt sem 
fólk hreinlega fæst ekki úr. Boody 
Downtime Lounge buxurnar hafa 
sérstaklega slegið í gegn enda 
passa þær alltaf og alls staðar og 
eru einstaklega þægilegar,“ segir 
Jónína kát.

Boody Lounge vörurnar fást í Hag
kaup og á Heimkaup.is. Grunnlín
an fæst í öllum helstu apótekum, 
Fjarðarkaupum, Nettó, Vistveru, 
Mini market og víðar. Hægt er 
að skoða vörurnar á boody.is og 
fylgja Boody Iceland á Facebook 
og Instagram þar sem oft eru vin
sælir gjafaleikir. n

Jónína segir 
einstaklega 
skemmti
legt að vera 
vörumerkja
stjóri fyrir 
Boody vöru
merkið. Það sé 
umhverfisvænn 
valkostur og 
vörur sem allir 
elska sem prófa.  

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Af hverju að velja Boody fatnað?
n  Hrindir frá sér lykt – bambus hefur náttúrulega 

bakteríu og sveppadrepandi eiginleika sem gera 
fatnaðinn lyktarfráhrindandi, líka eftir endur
tekinn þvott.

n  Ekki ofnæmisvaldandi – Boody vörur henta sér
staklega vel fyrir fólk með viðkvæma húð, exem 
eða sóríasis.

n   Góð öndun – bambustrefjar samanstanda af 
smásæjum holum sem veita loftræstingu þannig 
að rakinn dregst frá líkamanum svo húðin getur 
andað og fólk svitnar síður í fötunum.

n  Dásamleg mýkt – bambus býr yfir léttleika og 
óviðjafnanlegri mýkt. Þess vegna er svo gott að 
klæðast fatnaði úr bambus.

n  Hitastillandi – bambusþræðir eru hlýir á veturna 
og kælandi á sumrin. Þú svitnar síður í Boody 
fötum sem eru því líka frábær í hverskyns líkams
rækt og útivist.

n  Loða ekki við – Boodyfötin verða ekki raf
mögnuð og festast því ekki við mann.

Boody Lounge er flott og klæðileg heimakósílína sem slegið hefur í gegn.

Því fylgir góð 
tilfinning og 
vellíðan að 
klæðast flíkum 
frá Boody. Efni 
og hönnun er 
dásamlegt um 
leið og hlúð er 
að náttúrunni 
í framleiðslu
ferlinu. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Boody Downtime Lounge buxurnar 
eru fádæma vinsælar enda mjög 
klæðilegar og passa við öll tilefni.

Heimafatnað 
Boody er hægt að 

klæða upp og niður, 
hvort sem þarf að skjót-
ast út í búð, fara í rækt-
ina, sofa í eða hafa það 
kósí heima. Fatnaðurinn 
er líka frábær í ferðalög 
og flug.

2 kynningarblað  A L LT 7. maí 2022 LAUGARDAGUR



RÉNERGIE MULTI-LIFT ULTRA

Nútímalegt, létt krem með 
hörfræjaþykkni sem bráðnar inn í 
húðina og vinnur gegn öldrun hennar. 
Húðin verður þéttari, fylltari, útlínur 
andlitsins skýrari og minna ber á dökkum 
blettum, línum og hrukkum. Einnig 
fáanlegt með SPF 20 og mýkjandi 
augnkrem sem vinnur á þremur helstu 
öldrunareinkennum; hrukkum, dökkum 
baugum og augnpokum.

ANTI-WRINKLE – FIRMING – TONE EVENNESS CREAM
RÉNERGIE MULTI-LIFT

Silkikennt kremið blandast óaðfinnanlega 
við húðina, gefur henni mýkt og vinnur 
gegn öldrun hennar. Með einstakri 
formúlu og Up-CohesionTM tækni verður 
húðin mýkri, þéttari og fylltari. Útlínur 
andlitsins verða skýrari og minna ber 
á hrukkum og línum. Í línunni eru 
einnig krem fyrir þurra húð, næturkrem, 
þéttandi, nærandi og lyftandi kremmaski 
og augnkrem. Dagkrem eru með SPF 15.

ANTI WRINKLE – FIRMING – CONTOURING

RÉNERGIE MULTI-LIFT ULTRA

Nýr, nútímalegur og tæknilegur „grímu“ 
maski með 20 grömmum af Rénergie 
Multi-Lift Ultra kremi og jafn miklu 
hörfræjaþykkni og í einni krukku af 
kreminu. Húðin verður þéttari og 
fylltari, húðliturinn jafnari, útlínur 
andlitsins skýrari og minna ber á línum 
og hrukkum. Maskinn er tvískiptur, 
fyrir efri og neðri part andlitsins. Notist 
einu sinni í viku í 20 mínútur.

DOUBLE-WRAPPING CREAM MASK
RÉNERGIE MULTI-GLOW

Krem sérhannað fyrir GULLNU ÁRIN. 
Með hækkandi aldri missir húðin 
þéttleika og ljóma. Kremið bráðnar 
inn í húðina, gefur raka og næringu. 
Inniheldur m.a. berjaþykkni og 
hörfræjaþykkni sem endurvekja fallegan 
húðlit og ljóma, vinna gegn hrukkum, 
þétta og lyfta. Multi-Glow næturkremið 
styrkir varnarkerfi húðar og augnkremið 
mýkir, dregur úr þreytumerkjum, línum 
og hrukkum og frískar upp á húðina.

RADIANCE – PLUMPNESS – LIFTING

RÉNERGIE HEFUR SVÖR 
FYRIR ALLAR KONUR

MEÐ HÖRFRÆJAÞYKKNI 
SEM INNIHALDA PEPTÍÐ

VIKA 4
DÖKKIR BLETTIR
MINNA SJÁANLEGIR*

VIKA 1
HÚÐIN ER ÞÉTTARI
OG FYLLTARI**

EFTIR 1 KRUKKU
DREGUR SJÁANLEGA ÚR 
SÝNILEIKA LÍNA OG HRUKKA

* Klínískt mat sérfræðings, 40 konur. Styrkleikastig dökkra bletta mælt. **Sjálfsmat 65 kvenna.

8 6 % S Ý NI L EG A H EI L B R I G ÐA R I  HÚ Ð**
LY F T I R  •  Þ É T T I R  •  V I N N U R Á  D Ö K K U M B L E T T U M

RÉNERGIE LIFT MULTI-ACTION ULTRA

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL Í EIGIN SKINNI.
KLÍNÍSKAR PRÓFANIR. ÞREFÖLD VIRKNI.



Bjórböðin á Árskógssandi 
njóta mikilla vinsælda og 
áhugavert er að heimsækja 
þau. Bjórböðin voru stofnuð 
árið 2015 af Agnesi Sigurðar-
dóttur og Ólafi Þresti Ólafs-
syni, eigendum brugg-
verksmiðjunnar Kalda á 
Árskógssandi og voru opnuð 
árið 2017.

sjofn@frettabladid.is

Bjórböðin eru staðsett á afar fal-
legum stað þar sem útsýnið er ein-
stakt og sjá má Hrísey, Kaldbak, 
Þorvaldsdal og Múlann. Stundum 
má sjá glitta í hvali í Eyjafirðinum 
og fjallasýnin er öll hin fegursta.

Leyndardómur Bjórbaðanna er 
einstaklega góð spa-meðferð fyrir 
líkama og sál. Þeir sem hafa notið 
bjórheilsulindarinnar segjast 
koma endurnærðir eftir heim-
sóknina og húðin verði silkimjúk. 
Það er þessi dásamlega blanda 
sem er í bjórböðunum sem nærir 
húðina og gefur henni fallega 
áferð.

Í bjórbaði baðar fólk sig í 
ungum bjór, lifandi bjórgeri, 
humlum, vatni, bjór, olíu og bjór-
salti. Bjórinn er ungur í gerjun og 
er á þeim stað í ferlinu að hann 
hefur lágt pH-gildi og hefur þar af 
leiðandi stinnandi og mýkjandi 
áhrif á húð og hár. Bjórgerið sem 
notað er í böðin er einstaklega 
ríkt af nánast öllum B-vítamín 
skalanum, sem er endurnærandi 
fyrir húð og hár. Sömuleiðis er 
gerið ríkt af próteini, kalíum, 
járni, sinki og magnesíum. Það má 
því segja að þetta sé sannkölluð 
heilsulind.

Endurnærandi bjórbað
Humlarnir sem eru notaðir í böðin 
hafa góð áhrif á líkamann þar sem 
þeir eru ríkir af andoxunarefnum 
og alfa-sýrum. Olíurnar og örefnin 
úr plöntunni hafa bólgueyðandi 
áhrif og eru einnig notuð til að 
minnka roða í húð og hafa góð 
áhrif á æðakerfið. Það er sannað að 
humlar hafa slakandi áhrif á vöðva 
og líkama. Til að fá sem mest út 
úr böðunum er mælt með því að 
fara ekki í sturtu í þrjár til fimm 
klukkustundir eftir baðið til að 
árangurinn sé sem bestur. Þessi 
meðferð er hreinsandi fyrir húðina 
og hefur jákvæð áhrif á heilsuna.

Fyrir þá sem það ekki vita virkar 
bjórbað þannig að fólk liggur í 
25 mínútur í baði sem er fyllt af 
bjór, vatni, humlum og geri. Eftir 
það er farið slökun í 25 mínútur. 
Á staðnum eru sjö ker í sérklefum 
og í boði er að pör geti farið saman 
í baðið. Hitastig baðkaranna er 
u.þ.b. 37 til 39°C og fyllt upp með 

nýrri blöndu fyrir hvern kúnna. 
Ekkert aldurstakmark er í bjórbað 
þar sem bjórvatnið er ódrykkjar-
hæft en bjórdæla er við hvert bað 
fyrir þá sem vilja fá sér bjór og hafa 
aldur til.

Það er fjölmargt annað í boði 
í Bjórböðunum og má þar nefna 
heita potta utandyra þar sem hægt 
er að njóta útsýnisins eða að fara í 
sánu. Heitu pottarnir eru tveir en 
þeir innihalda aðeins vatn. Þeir 
eru handsmíðaðir úr sedrusviði 
og koma frá Kanada. Margir velja 
að fara í pottana áður en farið 
er í böðin sjálf og má með sanni 
segja að þetta sé sannkölluð nátt-
úruupplifun. Á staðnum er líka 
veitingastaður þar sem hægt er 
að fara í bjórsmakk og prófa allar 
tegundirnar frá bruggverksmiðju 
Kalda og njóta góðra kræsinga. 
Hér eru leyndardómar bjórsins 
krufnir til mergjar og það besta 
úr bjórnum nýtt til að endurnæra 
líkama og sál. ■

Leyndardómar Bjórbaðanna
Það er hægt að 
skapa sér róm-
antíska stund í 
Bjórböðunum á 
Ársskógströnd í 
Eyjafirði.
  MYND/AÐSEND

Boðið er upp á heita potta utanhúss í fallegu umhverfi og sauna. Einnig er 
veitingastaður og hægt er að fara í bjórsmakk hjá Kalda.  MYND/AÐSEND

Það kom mér 
mikið á óvart að 

eftir stuttan tíma minnk-
uðu bólgurnar mikið og 
verkirnir eiginlega 
hurfu. 

Pétur Björnsson

Pétur segir að 
Protis Liðir hafi 
hentað honum 
frábærlega og 
gert honum 
kleift að fara 
aftur að hreyfa 
sig og hjóla, 
en áður voru 
allir „demparar“ 
farnir úr hnján-
um. Hann fann 
mikinn mun á 
sér eftir fimm 
daga notkun og 
honum versnar 
fljótt ef hann 
sleppir því að 
taka Liði.
 MYNDIR/AÐSENDAR

Sæbjúgu 
eru gjarnan 
kölluð „ginseng 
hafsins“ en þau 
innihalda lífvirka 
efnið sapónín 
sem er í Protis 
Liðum. 

Protis sérhæfir sig í þróun, 
framleiðslu og sölu á líf-
virku fiskprótíni úr villtum 
íslenskum þorski og öðru 
sjávarfangi. Lífsgæði Péturs 
Björnssonar gjörbreyttust 
eftir að hann byrjaði að taka 
Protis Liði.

Protis Liðir er náttúrulegt fæðu-
bótarefni sem unnið úr kollagen-
ríkum skrápi sæbjúgna með 
viðbættu vatnsrofnu þorskprótíni, 
fyrir viðhald vöðva og  túrmeriki 
fyrir bólgueyðandi áhrif. Pétur er 
búsettur á Sauðárkróki og starfar 
sem kerfisstjóri hjá tölvufyrir-
tækinu Fjölneti, sem hann á og 
rekur. Pétur hefur alla tíð stundað 
íþróttir enda segist hann vera 
keppnismaður. Ástæða þess að 
hann byrjaði að taka inn Protis 
Liði var ónýt hné.

Áhrifin komu á óvart
„Ætli ég hafi ekki byrjað að taka 
Protis Liði vegna verkja í hné. Það 
var fyrir um það bil sex árum. 
Annað hnéð er brjósklaust og 
klippa þurfti til liðþófa. Ég hef farið 
í tvær aðgerðir vegna þess. Þá hef 
ég einnig farið í aðgerð út af hinu 
hnénu. Þar hafa liðþófar einnig 
verið klipptir auk þess sem sprunga 
er í brjóski. Þegar ég reyndi að 
hreyfa mig urðu hnén stokkbólgin, 
líkt og handbolti að stærð. Þessu 
fylgdu miklir verkir, til dæmis 
þegar ég gekk upp tröppur. Mér 
fannst líka erfitt að sitja lengi í bíl 
eða flugvél. Það var virkilega erfitt 
fyrir mig að keyra frá Sauðárkróki 
til Reykjavíkur,“ útskýrir Pétur.

„Ég hafði ekki mikla trú á Protis 
Liðum í upphafi, en ákvað að prófa 
að taka inn fjórar töflur á dag með 
morgunmatnum. Um sama leyti 
hætti ég að gleypa Voltaren rapid, 
sem er bólgueyðandi lyf og fer ekki 

vel í maga. Það kom mér mikið á 
óvart að eftir stuttan tíma minnk-
uðu bólgurnar mikið og verkirnir 
eiginlega hurfu. Ég veit svo sem 
ekkert hvernig ég á að að útskýra 
þetta, en það er eins og eitthvað 
læknist í hnénu með Protis Liðum. 
Ég gat allt í einu skokkað smá-
vegis og hreyft mig. Áður voru allir 

„demparar“ farnir úr hnjánum,“ 
segir hann.

Fór að geta hjólað
Pétur er kyrrsetumaður þar sem 
hann starfar við tölvur og finnst 
því mikilvægt að hreyfa sig. „Ég 
hjóla mikið. Það gat ég illa gert 
fyrir sex árum. Það var í rauninni 

alveg magnað að strax á fimmta 
degi eftir að ég byrjaði á Liðum var 
ég farinn að finna mikinn mun á 
mér. Sömuleiðis versnaði mér fljótt 
þegar ég sleppti að taka inn Liði og 
fékk aftur vonda verki. Protis Liðir 
hafa hentað mér frábærlega og ég 
er ekkert að liggja á skoðunum 
mínum um að þetta gerir mér 
mjög gott. Ef ég myndi hætta alveg 
að taka Liði væri ekkert annað 
í stöðunni en að fara í hnjáliða-
skipti. Á meðan þetta er í lagi er ég 
ekkert að hugsa um slíkt.“

Þegar Pétur er spurður hvort 
hann viti um ástæðu þess að hnén 
gáfu sig, svarar hann: „Ég slasaðist 
fyrir rúmum 28 árum þegar ég var 
að hlaupa utanvegar í Noregi þar 
sem ég var í námi. Steig illa niður 
og reif liðþófa, átti síðan að fara í 
aðgerð sem aldrei varð úr, þannig 
að fóturinn varð alltaf verri og 
verri. Ég fór að setja allan þungann 

á hinn fótinn og skemmdi hann 
líka. Það má segja að þetta séu 
týpísk íþróttameiðsli. Ég hljóp 
mikið á þessum árum og tók þátt 
í hinum og þessum íþróttum. 
Þegar maður er vanur að hreyfa sig 
kemur upp eirðarleysi og pirringur 
ef það er ekki hægt af einhverjum 
orsökum. Ég hef reynt ýmislegt 
en á mjög erfitt með hlaup. Ég hef 
hins vegar fundið mig á reiðhjólinu 
enda gerir það mér gott að hjóla. 
Það er frábært að hjóla hér um 
sveitirnar, lítil umferð og fátt sem 
truflar,“ segir Pétur. „Ég fer því út 
að hjóla á hverjum degi.“

Ginseng hafsins
Skrápur sæbjúgna inniheldur 
lífvirka efnið kondroitín súlfat. 
Skrápur sæbjúgna inniheldur einn-
ig hátt hlutfall af sinki, joði og járni 
og eru sæbjúgu gjarnan kölluð 
„ginseng hafsins“ en þau innihalda 
lífvirka efnið sapónín. Kollagenið 
sem unnið er úr sæbjúgum inni-
heldur hátt hlutfall af mikilvægum 
amínósýrum, sérstaklega tryp-
tófan, auk mangans og nauðsyn-
legra vítamína fyrir heilbrigð bein, 
brjósk og liðvökva. ■

Nánar á protis.is. 
 
Protis-vörurnar fást í apótekum, 
heilsuverslunum og heilsuhillum 
stórmarkaða.

Fór að geta hreyft sig aftur með Protis Liðum
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Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2022 en umsækjendur eru hvattir til að sækja um starfið sem fyrst. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að 
fylgja starfsferilskrá. Umsækjanda gefst að auki kostur á að gera betur grein fyrir hæfni sinni, þekkingu og reynslu í kynningarbréfi. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni. Metnaðarfullir einstaklingar, af öllum kynjum, eru hvattir til að sækja um störfin.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Framkvæmdastjóri  
byggingasviðs

Öryggis- og gæðastjóri 
framkvæmda
GG verk leitar að öflugum leiðtoga í starf öryggis- og gæðastjóra 
framkvæmda. Leitað er að aðila sem hefur ríka samskiptahæfni og 
brennandi áhuga á að tryggja öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi 
GG verks þar sem öryggi fólks er í fyrsta sæti. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla af byggingaframkvæmdum
• Menntun sem nýtist í starfi, s.s. tækni- eða byggingafræði  

og/eða húsasmíði 
• Áhugi og þekking á öryggis- og gæðastjórnun byggingaframkvæmda
• Þekking á öryggis- og gæðastöðlum og reglugerðum 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfileikar, drifkraftur og umbótasinnuð hugsun
• Skipulagshæfileikar, yfirsýn og geta til að halda mörgum boltum á lofti 
• Mjög góð tölvufærni
• Góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti

Gjaldkeri/launafulltrúi
GG verk óskar eftir að ráða einstakling í starf gjaldkera/launafulltrúa.  
Viðkomandi ber ábyrgð á greiðslu reikninga og innheimtu ásamt því að 
sjá um vinnslu og frágang launa. Um 50-70% starf er að ræða. 

• Menntun sem nýtist í starfi 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af gjaldkerastarfi og launavinnslu
• Gott talnalæsi
• Góð þekking á Excel
• Nákvæmni og skipuleg vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Mjög góð tölvufærni 

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Helga Birna Jónsdóttir  
(helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

Mannauðsstjóri
GG verk óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan einstakling í nýtt starf 
mannauðsstjóra. Hugmyndaauðgi, umbótasinnuð hugsun og kraftur til að hrinda 
hlutum í framkvæmd eru eiginleikar sem viðkomandi þarf að búa yfir. 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla á sviði mannauðsmála
• Reynsla af launavinnslu og jafnlaunavottun
• Skilningur á öryggismálum, rík þjónustulund og virk hlustun 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Faglegt frumkvæði, drifkraftur og umbótasinnuð hugsun
• Góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti. Kunnátta í pólsku er kostur
• Mjög góð tölvufærni

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. verk-, tækni- eða byggingafræði. 
• Iðnmenntun til viðbótar við háskólanám er kostur
• Víðtæk reynsla af stjórnun og umfangsmiklum byggingaframkvæmdum
• Mjög góð færni í rekstri og fjármálum verkefna, þ.m.t. áætlanagerð og eftirfylgni
• Þekking á hönnunar- og verkþáttarýni. Áhugi og reynsla af BIM er kostur
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar, yfirsýn og geta til að halda mörgum boltum á lofti
• Leiðtogahæfileikar, drifkraftur og umbótasinnuð hugsun
• Mjög góð tölvufærni
• Góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti

GG verk óskar eftir að ráða öflugan stjórnanda með mikla getu til að leiða, samræma 
og hafa yfirsýn yfir umfangsmikil framkvæmdaverkefni fyrirtækisins. Um er að ræða  
lykilstarf innan fyrirtækisins og er leitað að einstaklingi með mikla leiðtogafærni og 
farsæla reynslu af stærri byggingaframkvæmdum. 

Vegna aukinna umsvifa og traustrar verkefnastöðu óskar GG verk eftir að ráða metnaðarfulla og drífandi 
einstaklinga í spennandi störf. Leitað er að áreiðanlegum einstaklingum sem setja fólk í fyrsta sæti og sýna 
auk þess fyrirhyggju og ábyrgð í verki. 

GG verk er traust og framsækið byggingafyrirtæki sem byggir á áratuga reynslu og sterkum grunni. Hlutverk og leiðarljós GG verks er að byggja vönduð mannvirki 
innan tilskilins tíma, af framúrskarandi metnaði og umhyggju fyrir fólki og umhverfi. Verkefnin eru fjölbreytt, bæði eigin verk, sem og verk unnin í verktöku bæði fyrir 
hið opinbera og aðra þróunaraðila. GG verk leggur mikið upp úr því að vera fjölskylduvænn vinnustaður. Nánari upplýsingar má finna á www.ggverk.is. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:Menntunar- og hæfniskröfur:

Mest lesna atvinnublað Íslands*

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

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



Deildarstjóri afgreiðsludeildar

Menntasjóður námsmanna (MSNM) 
er félagslegur jöfnunarsjóður sem 
hefur það að markmiði að tryggja 
námsmönnum í lánshæfu námi jöfn 
tækifæri til náms, án tillits til efnahags 
og stöðu að öðru leyti, með því að 
veita námsmönnum fjárhagslega 
aðstoð í formi námslána og styrkja. 

Hjá Menntasjóði námsmanna starfa 
um 40 starfsmenn. 

Gildi sjóðsins eru: fagmennska, 
samstarf og framsækni. 

Nánari upplýsingar má finna á:  
www.menntasjodur.is. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) 
í síma 511 1225.

• Stjórnun og ábyrgð á starfsemi deildarinnar
• Ábyrgð á daglegri umsýslu og mótun verklagsreglna 

um móttöku og meðferð erinda
• Umsjón með skjalavörslu sjóðsins og skilum gagna til 

Þjóðskjalasafns
• Ráðgjöf og fræðsla til starfsmanna vegna rafrænnar 

stjórnsýslu og skjalavörslu
• Ábyrgð á innri- og ytri vef MSNM
• Umsjón með útsendingum og skönnun á uppgreiddum 

skuldabréfum
• Ábyrgð á símsvörun og afgreiðslu

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf (hvort tveggja 
á íslensku), þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um 
starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra við Fræðagarð stéttarfélag. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. á sviði bókasafns-  
og upplýsingafræði eða sambærilegt

• Reynsla af skjalastjórnun er skilyrði og reynsla af  
notkun rafrænna skjalavistunarkerfa er kostur

• Reynsla af stjórnun og eftirfylgni verkefna er kostur
• Mjög góð tölvufærni
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og 

lausnamiðuð hugsun
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti 
• Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Menntasjóður námsmanna óskar eftir að ráða metnaðarfullan leiðtoga með yfirgripsmikla þekkingu og brennandi 
áhuga á skjalamálum og rafrænni þjónustu. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225 og Elías Pétursson, 
bæjarstjóri (elias@fjallabyggd.is) í síma 464 9100.

Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga.  
Í sveitarfélaginu, sem telur rúmlega  
2.000 íbúa, eru tveir þéttbýliskjarnar, 
bæirnir Ólafsfjörður og Siglufjörður. 

Bæirnir byggja afkomu sína að mestu 
á sjávarútvegi og vinnslu fiskafurða. 
Í seinni tíð hefur fjölbreytnin í atvinnu- 
lífinu aukist og mikill vaxtarbroddur er  
í ferðaiðnaði og ýmis konar fjar-
vinnslu fyrir fyrirtæki og stofnanir á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Fjallabyggð er fjölskylduvænt sveitar- 
félag og eru þar tveir leikskólar, 
grunnskóli, framhaldsskóli og tón- 
skóli. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar. 

Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð 
og margar góðar gönguleiðir liggja 
um sveitarfélagið. Í Fjallabyggð eru 
landsþekkt söfn og menningarlífið 
blómstrar. 

Nánari upplýsingar má finna á: 
www.fjallabyggd.is.

Deildarstjóri stjórnsýslu 
og fjármála
Fjallabyggð auglýsir laust til umsóknar starf deildarstjóra stjórnsýslu og fjármála. Deildarstjóri heyrir beint 
undir bæjarstjóra og er staðgengill hans. Um er að ræða áhugavert atvinnutækifæri í vaxandi sveitarfélagi fyrir 
einstakling sem býr yfir leiðtogahæfileikum, frumkvæði og góðum samskiptahæfileikum. Um 100% starf er að 
ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

• Stjórnun og daglegur rekstur og mannauðsmál stjórnsýslu- 
og fjármáladeildar

• Umsjón með fjármálum sveitarfélagsins og stofnana þess 
og eftirlit með fjárreiðum

• Undirbúningur funda bæjarstjórnar og bæjarráðs í 
samvinnu við bæjarstjóra og ritun fundargerða

• Ráðgjöf og upplýsingagjöf til stjórnenda og kjörinna  
fulltrúa varðandi stjórnsýsluhætti, rekstur og mannauðsmál

• Undirbúningur og gerð fjárhagsáætlunar, auk eftirlits og 
eftirfylgni með framkvæmd  

• Umsjón með launagreiðslum sveitarfélagsins
• Þátttaka í stefnumótun og framkvæmd stefnu í þeim 

málaflokkum sem undir sviðið heyrir

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun  
er kostur 

• Reynsla af rekstri, fjárstýringu, áætlunargerð og stjórnun 
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu, helst af vettvangi 

sveitarfélaga
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði og skipulagshæfileikar
• Almenn þekking á mannauðsmálum 
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Mjög góð tölvukunnátta, þekking á Navision er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá 
og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Launakjör eru 
skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru 
hvattir til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 



Kennarasamband Íslands (KÍ) óskar eftir að ráða fulltrúa á upplýsinga- og kynningarsvið.  
Starfið er tímabundið til eins árs með möguleika á fastráðningu að þeim tíma loknum.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið:
• Greinaskrif, framsetning og uppfærsla efnis í ritum og á miðlum KÍ og aðildarfélaga.
• Umsjón með útgáfu efnis.
• Skipulagning á viðburðum og fundum KÍ. 
• Þátttaka í ímyndar- og stefnumótunarvinnu.
• Önnur verkefni í samráði við yfirmann.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af blaða- eða fréttamennsku er æskileg. 
• Áhugi og þekking á skólamálum er kostur.
• Afburða íslenskukunnátta í ræðu og riti. 
• Reynsla af textaskrifum.
• Þekking og reynsla af birtingu upplýsinga á samfélagsmiðlum.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Reynsla af ljósmyndun og myndvinnslu er kostur.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. maí nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur um hæfni 
viðkomandi til að gegna starfinu. 

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarna
dóttir (audur@vinnvinn.is) og Garðar Óli 
Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Fulltrúi á upplýsinga og 
kynningarsviði

Kennarasamband Íslands var stofnað 1. janúar 
árið 2000. Félagsmenn eru ríflega 10.500 og 
starfa í leikskólum, grunnskólum, framhalds
skólum og tónlistarskólum. 

Kennarasamband Íslands starfar á landsvísu 
og innan þess eru átta aðildarfélög. Hlutverk KÍ 
er að gæta hagsmuna og réttinda félagsmanna, 
fara með samningsrétt um kaup og kjör, 
efla fag og stéttavitund, efla skólastarf, 
kennaramenntun og starfsþróun félagsmanna.

ILVA leitar að metnaðarfullum og árangursdrifnum verslunarstjóra til að stýra verslun ILVA í Kauptúni. 
Verslunarstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri verslunarinnar, mannauðsmálum ásamt því að tryggja 
framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini. Um er að ræða 100% starf.

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á daglegum rekstri verslunar.
• Gerð sölu- og fjárhagsáætlana.
• Yfirsýn yfir lykiltölur úr rekstri.
• Ábyrgð á þjónustu og upplifun viðskiptavina. 
• Ábyrgð á útliti og útstillingum í verslun.
• Innkaup og pantanir. 
• Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi. 
• Reynsla af verslunarrekstri/verslunarstjórn. 
• Rík þjónustulund, áhugi og reynsla af starfi í söludrifnu umhverfi.
• Stjórnunarreynsla og hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Sveigjanleiki, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður til að ná árangri.   
• Góð íslenskukunnátta.
 

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur um hæfni 
viðkomandi til að gegna starfinu.

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarna 
dóttir (audur@vinnvinn.is) og Garðar Ó. 
Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Verslunarstjóri
ILVA rekur tvær glæsilegar verslanir með 
húsgögn og smávöru. Verslunin á rætur sínar 
að rekja til Danmerkur þar sem fyrsta verslun 
ILVA var stofnuð árið 1974. ILVA rekur tvær 
verslanir í dag, önnur í Kauptúni í Garðabæ og 
aðra á Akureyri. 

Hjá ILVA starfar öflugur hópur einstaklinga 
með fjölbreytta menntun, starfsreynslu og 
áhugamál. Nánari upplýsingar er hægt að 
finna á www.ilva.is.
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Stjórnandi vefmála BIOEFFECT

Við leitum að öflugum stjórnanda með yfirgripsmikla þekkingu og 
reynslu af vefþróun. Stefna okkar er að fjárfesta enn frekar í þróun og 
uppbyggingu á vefumhverfi fyrirtækisins. Við viljum efla ásýnd og 
upplifun viðskiptavina okkar ásamt því að auka sölu og krosssölu. 
Vefir BIOEFFECT gegna lykilhlutverki í sölu- og markaðsstarfi okkar á 
heimsvísu. BIOEFFECT rekur eigin vefi en auk þess reka dreifiaðilar um 
allan heim útgáfur af vef og vefverslun. Umhverfið er því sérstaklega 
krefjandi. 

BIOEFFECT fékk tilnefningu til þriggja vefverðlauna SVEF 2021.

Menntun og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Yfirgripsmikil þekking af þróun og rekstri vefja og vefverslana
• Reynsla af innleiðingu á vef
• Reynsla og þekking á Google Analytics er kostur
• Reynsla af netmarkaðssetningu og hönnun þjónustuferla er kostur
• Þekking á Shopify, Prismic, HTML, CSS og JavaScript er kostur
• Mjög gott vald á íslensku og ensku
• Frumkvæði, sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Metnaður og löngun til að ná árangri

Veist þú allt um
veröldina á vefnum?

BIOEFFECT  I  Víkurhvarfi 7  I  Kópavogi  I bioeffect.com  I  bioeffect.co.uk  I  bioeffect.is 

Nánari upplýsingar veitir Elísabet Austmann, framkvæmdastjóri
markaðssviðs, elisabet.austmann@bioeffect.com.

Sækið um á alfred.is til og með 22. maí 2022.
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

SÉRFRÆÐINGUR
Á FJÁRMÁLASVIÐI
Við leitum að metnaðarfullum og talnaglöggum sérfræðingi til starfa á 
fjármálasviði VIRK. 

Helstu verkefni
• Kostnaðareftirlit og skýrslugerð
• Aðstoð við uppgjör og uppsetningu ársreiknings
• Greining reglulegra uppgjöra
• Aðkoma að gerð fjárhagsáætlunar
• Eftirlit og utanumhald ýmissa gagna
• Vinna við gerð og þróun árangursmælikvarða
• Gæðamál og umbótastarf

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af fjármálum og notkun bókhaldskerfa
• Frumkvæði, fagmennska og skipulagshæfni
• Góð færni í Excel
• Mjög góð tölvukunnátta
• Nákvæmni, jákvæðni og heiðarleiki
• Þekking á og reynsla af verkefnastjórnun og gæðamálum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða 
slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur 

í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum 
ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er 
leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK 
standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði. 

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan 
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða 
menningu með traustu fagfólki.  Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og 
metnaður og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum 
sínum. 

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veitir
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til  og með 18. maí 2022.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og
einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem
á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir
því hvernig viðkomandi uppfyllir
hæfnikröfur starfsins.  

VIRK starfsendur-
hæfingarsjóður



hagvangur.is

hagvangur.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%. Vakin er athygli á 
stefnu Sveitarfélagsins Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá sveitarfélaginu og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins. 

Umsóknarfrestur er til 17. maí 2022. Umsóknum skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá, auk kynningarbréfs þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Nánari upplýsingar veita Þorsteinn Hjartarson, sviðsstjóri fjölskyldusviðs, thorsteinnhj@arborg.is eða í síma 480-1900 og Yrsa Guðrún 
Þorvaldsdóttir hjá Hagvangi, yrsa@hagvangur.is. 

Fjölskyldusvið sveitarfélagsins Árborgar auglýsir lausa til umsóknar
stöðu skólastjóra Barnaskólans á Eyrarbakkka og Stokkseyri. Við 
leitum að öflugum og farsælum leiðtoga til að stýra framsæknum skóla 
í ört stækkandi sveitarfélagi. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2022 
eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Veita skólanum faglega forystu
• Virk þátttaka í þróun og skipulagi skólastarfs í Árborg
• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri skólans
• Samstarf við fjölskyldusvið og ýmsa aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun er skilyrði
• Leyfisbréf grunnskólakennara og kennslureynsla á grunnskólastigi  

er skilyrði
• Þekking og árangursrík reynsla af rekstri og stjórnun er skilyrði
• Framhaldsmenntun í stjórnun eða uppeldis- og kennslufræðum  

er æskileg
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Sérstök áhersla er lögð á að viðkomandi búi yfir lipurð í samstarfi  

og mannlegum samskiptum

Skólastjóri Barnaskólans á 
Eyrarbakka og Stokkseyri

Í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri eru 
um 150 nemendur í 1.-10. bekk. Kjörorð skólans 
er Jákvæðni – Metnaður – Virðing – Heiðarleiki. 
Skólinn er heilsueflandi grunnskóli þar sem 
skapandi greinar fá mikið vægi og gott samstarf 
er við leikskólana. Einnig er lögð áhersla á góða 
samvinnu við heimilin og Erasmus+ verkefni, 
m.a. verkefnið Undur vatns í náttúru og vísindum. 
Nánari upplýsingar um skólann má finna á vef 
hans, barnaskolinn.is

Góð samvinna starfsfólks, nemenda, foreldra og 
annarra samstarfsaðila skólans er lykill að árangri. 
Skólar og fjölskyldusvið sveitarfélagsins vinna 
að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu við börn, 
foreldra og skóla. Áhersla er lögð á snemmtækan 
stuðning, öflug tengsl skóla og skólastiga og 
skólaþróunarverkefni sem unnin eru í anda 
lærdómssamfélagsins.

Sótt er um starfið  
á hagvangur.is



Spennandi tækifæri
hjá Símanum

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí næstkomandi. 
Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum siminn.is/storf. 
Fyrirspurnum skal beint á netfangið mannaudur@siminn.is. 
Í anda jafnréttisstefnu Símans hvetjum við alla til að sækja um; óháð kyni.

Helstu verkþættir
• Þróun og rekstur viðmóta fyrir sjónvarp
• Viðmótshönnun
• Utanumhald og umsýsla með þróunar- og prófunarumhverfi viðmóta
 
Reynsla og þekking
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærilegu er æskileg
• Að minnsta kosti 2ja ára reynsla í sambærilegu umhverfi er æskileg
• Þekking á: React Native, React, Redux, Typescript og Native kóðun fyrir iOS og Android
 
Persónulegir eiginleikar
• Jákvætt hugarfar, frumkvæði og drifkraftur
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna í teymi

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

ERTU SMIÐUR ?

SMIÐUR ÓSKAST
VERKTAKI ÓSKAST

 Vegna aukinna verkefna óskar Mannverk 
eftir faglærðum smið til starfa. 

Æskilegt að viðkomandi hafi 
reynslu af viðhaldsverkefnum.  

 
UPPSTEYPA - VERKTAKI

Mannverk óskar jafnframt eftir verktaka í 
lítið uppsteypuverkefni í Rvk í sumar.  

Áhugasamir hafi samband við  
Björn Karlsson í síma 7711118

bjorn@mannverk.is.  

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Skjalastjóri
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu leitar að skjalastjóra sem hefur áhuga á að leiða þróun skjalastjórnunar innan 
embættisins. Skjalastjóri ber faglega ábyrgð á skjalamálum embættisins og hefur það markmið að skjalastjórn sé rekin með 
skipulegum og skilvirkum hætti í samræmi við lög og reglur sem stofnunin starfar eftir.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð og umsjón með skjalasafni embættisins
• Ábyrgð og ritstjórn gæðahandbókar
• Rekstur og eftirlit gæða- og skjalastjórnunarkerfis 
• Þróun skjalastefnu og mótun verklags við skjalastjórn, þ.m.t. rafræna skjalavörslu
• Ráðgjöf og fræðsla fyrir starfsfólk um skjalamál og eftirfylgni með skjalaskráningu 
• Samstarf við önnur sýslumannsembætti um samræmingu skjalamála
• Frágangur og skil á gögnum til Þjóðskjalasafns  
• Stuðlar að stöðugum umbótum á ferlum sem varða skjalastjórnun og rafræna 
skjalavörslu

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf í upplýsingafræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Þekking á gæðamálum
• Gott vald á upplýsingatækni, þ.m.t. á rafrænni skjalavörslu
• Góð samskipta- og samvinnuhæfni og jákvætt viðmót
• Frumkvæði, drifkraftur, skipulagni og sjálfstæði í starfi 
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022.  Sótt er um starfið á Starfatorg.is
Umsókn þarf að fylgja afrit af prófskírteinum og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda í starfið. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Vigdís Edda Jónsdóttir mannauðsstjóri (vigdisj@syslumenn.is).
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Við ráðningu er tekið mið af jafnréttisstefnu Sýslumannsins á 
höfuðborgarsvæðinu.

Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, hver í sínu umdæmi, skv. lögum nr. 50/2014. Í umdæmi sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu búa um 64% 
landsmanna. Nánari upplýsingar um verkefni sýslumanna má finna á island.is/syslumenn.
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Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að 
ráðningu lokinni, Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. 

• Þekking og brennandi áhugi á loftslagsmálum 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Leiðtogahæfni ásamt framúrskarandi samskipta- og 

samstarfshæfni 
• Þekking á íslensku atvinnulífi og stjórnsýslu
• Drifkraftur, frumkvæði, jákvæðni og hugmyndaauðgi
• Umfangsmikil reynsla af markaðsmálum og kynningarmálum 

ásamt reynslu af notkun samfélagsmiðla í markaðsstarfi
• Þekking og reynsla af markaðssetningu á erlendum mörkuðum 

er æskileg
• Reynsla af verkefnisstjórnun 
• Framúrskarandi ensku- og íslenskukunnátta skilyrði, önnur 

tungumálakunnátta er kostur
• Færni og reynsla í að koma fram 

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og  
Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

• Kynna fjölbreytt framlag Íslands til loftslagsmála
• Efla samstarf stjórnvalda og atvinnulífs um aðgerðir í 

loftslagsmálum þ.m.t. um kolefnishlutleysi árið 2040
• Styðja við loftslagsvegferð atvinnulífsins og auka þátttöku 

fyrirtækja í grænu ferli, umbótaverkefnum og loftslagsvegferðinni
• Styðja við markaðs- og viðskiptaþróunarstarf fyrirtækja tengt 

loftslagsmálum
• Vekja athygli hérlendis sem og erlendis á framlagi Íslands og 

íslenskra fyrirtækja og hvetja til frekari framþróunar

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns Grænvangs, samstarfsvettvangs atvinnulífs og stjórnvalda 
um loftslagsmál og grænar lausnir. Um spennandi starf er að ræða sem snýr að stuðningi við 
loftslagsvegferð atvinnulífsins ásamt kynningu á framlagi Íslands og árangri í loftslagsmálum. Leitað 
er að drífandi og reynslumiklum leiðtoga með öfluga fagþekkingu og reynslu á sviði loftslagsmála og 
af markaðs- og kynningarmálum. Forstöðumaður er ráðinn af Íslandsstofu og stjórn Grænvangs og 
starfar innan Íslandsstofu.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu verkefni og ábyrgð:

Forstöðumaður Grænvangs

Markmið Grænvangs er að bæta árangur Íslands í loftslagsmálum og miðla fjölbreyttu framlagi landsins á því sviði, stuðla að 
framgangi grænna lausna og efla samvinnu stjórnvalda og atvinnulífs varðandi aðgerðir í loftslagsmálum í samræmi við markmið 
stjórnvalda, þ.m.t. kolefnishlutleysi árið 2040. Þá vinnur vettvangurinn, í samstarfi við Íslandsstofu, að kynningu á íslensku hugviti 
og framleiðslu sem byggja á íslenskri orkuþekkingu og grænum lausnum. Nánari upplýsingar má finna á www.graenvangur.is. 

Grænvangur hefur verið starfræktur í tæp þrjú ár. Að baki vettvangnum standa fjölbreyttir aðilar úr íslenskri stjórnsýslu og atvinnulífi. Íslandsstofa er 
samstarfsvettvangur atvinnulífsins og stjórnvalda og hefur það hlutverk að auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Íslandsstofa sinnir mörkun og markaðs-
setningu fyrir Ísland og íslenskar útflutningsgreinar, styður íslensk fyrirtæki í sókn á erlenda markaði og greiðir götu erlendrar fjárfestingar í íslensku 
atvinnulífi.
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Íslenskukennari við  
Sorbonneháskóla í París

Staða íslenskukennara við Sorbonneháskólann í París 
er laus til umsóknar. Ráðið verður í stöðuna frá og með 
1. september 2022. Ráðning er tímabundin til tveggja ára 
með möguleika á endurráðningu til jafnlangs tíma. Krafist 
er MA-prófs í íslensku eða tengdum greinum. Æskilegt er 
að umsækjendur hafi lokið kennararéttindanámi og/eða 
hafi reynslu af því að kenna íslensku sem annað eða erlent 
mál. Kunnátta í frönsku er nauðsynleg. Nær eingöngu er 
um íslenskukennslu að ræða á BA-stigi en umsækjendur 
þurfa einnig að geta kennt íslenskar bókmenntir og fjallað 
um íslenskt samfélag. Æskilegt er að umsækjendur hafi 
búið á Íslandi undanfarin ár. 

Umsóknir sem greina frá námi og störfum umsækjenda, 
ásamt skýrslu um ritsmíðar og rannsóknir, skal senda í 
tölvupósti til Branislav Bédi, verkefnisstjóra á alþjóðasviði, 
(branislav.bedi@arnastofnun.is) fyrir 15. júní 2022.

Nánari upplýsingar veitir verkefnisstjóri í gegnum  
tölvupóst eða í síma 525 4421.

Reykjavík, 28. apríl 2022
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

VERKEFNASTJÓRI VIÐ BORFRAMKVÆMDIR
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða óska eftir að ráða verkefnastjóra við 
borframkvæmdir. Verkefnastjóri hefur umsjón með áætlanagerð, undirbúningi 
og hönnun borverka ásamt því að annast verkefnastjórn við borframkvæmdir.
Starfsstöð verkefnastjóra er á Selfossi.

Starfs- og ábyrgðarsvið
·  Verkefnastjórn við borframkvæmdir
·  Eftirlit með framvindu verkefna og framvinduskýrslur
·  Undirbúningur og gerð framkvæmda- og kostnaðaráætlana
·  Samskipti við hlutaðeigandi aðila innan sem utan fyrirtækisins
·  Undirbúningur verksamninga, eftirlit með framkvæmd og uppgjör samninga
·  Verkefnaöflun og tilboðsgerð

Menntunar- og hæfniskröfur
·  Háskólagráða í verk- eða tæknifræði
·  Starfsreynsla við verkefnastjórnun æskileg
·  Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
·  Hæfni í mannlegum samskiptum
·  Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri
·  Geta til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða | Víkurheiði 6 | 801 Selfossi | Sími 480 8500 | raekto.is

Upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Á. Böðvarsson, framkvæmdastjóri í síma 897 7767 eða í gudmundurb@raekto.is.
Umsóknarfrestur er til 22. maí næstkomandi. Sækja skal um starfið á www.raekto.is 

EFLA leitar að öflugum stjórnanda til að leiða starfsemi EFLU á Suðurlandi.  
Höfuðstöðvar EFLU á Suðurlandi eru á Selfossi, en einnig er starfsstöð á Hellu.

STARFSSVIÐ SVÆÐISSTJÓRA:

• Leiðir svæðisteymi EFLU á Suðurlandi, sem ber ábyrgð á 
  daglegri starfsemi og rekstri

• Ábyrgð á markaðsmálum, mannauðsmálum, rekstri og þróun 

• Leiðir stefnumótun og framþróun á svæðinu og er þátttakandi í  
 stefnumótun  og þróun EFLU í heild

• Tryggir samræmingu og samstarf svæðisins við EFLU í heild

• Sinnir sérfræðiþjónustu við viðskiptavini í samræmi við menntun og reynslu 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Leiðtogahæfileikar og mikil færni í mannlegum samskiptum

• Menntun sem nýtist í starfi, framhaldsnám á háskólastigi t.d. í  
 verkfræði eða öðrum tæknigreinum er æskileg

• Reynsla og árangur í leiðandi hlutverkum, stjórnun og rekstri

• Stefnumótandi og árangursmiðuð hugsun

• Hæfileikar til að skapa sterka liðsheild 
 
Ef þú leitar að afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðum starfsvettvangi í alþjóð- 
legu umhverfi og hressu samstarfsfólki þá gætum við átt samleið. 
 
Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og 
samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Þannig vinnum við að fjöl-
breyttum verkefnum í teymum þvert á svið og svæði.  EFLA er jafnlaunavottað 
fyrirtæki með skýra jafnréttisstefnu og leitast við að jafna kynjahlutfall innan 
hinna ýmsu starfa hjá okkur. Í stjórnendateymi EFLU eru karlar í meirihluta og 
hvetjum við því önnur kyn sérstaklega til að sækja um. 
 
Umsókn og kynningarbréf, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu,  
skal berast rafrænt í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/laus-storf, fyrir  
22. maí 2022. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar 
veitir Ingibjörg Sigrún Stefánsdóttir sviðsstjóri Mannauðs (iss@efla.is).

efla.is/laus-storf412 6000

Svæðisstjóri á Suðurlandi

Erum við 
að leita að þér?
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Miðstöð mannlífs og ferðalaga
Við bjóðum upp á spennandi sumarstörf á stöðvum okkar hringinn  
í kringum landið. Þetta eru líflegir vinnustaðir sem iða af mannlífi frá 
morgni til kvölds. Þú starfar með frábæru teymi, lærir margt nýtt og 
kynnist skemmtilegu fólki úr nærsveitum og frá öllum heimshornum.

Við leitum að þjónustulipru og metnaðarfullu sumarstarfsfólki,  
18 ára og eldri, til að sinna afgreiðslustörfum og öðrum verkefnum  
í dagvinnu eða vaktavinnu. Viltu ganga til liðs við okkur?

Kynntu þér störfin og sæktu  
um á n1.is undir:
„Um N1 – Starfsfólk – Laus störf“

 440 1000      n1.is

Spennandi
sumarstörf 
hjá N1

Fjölbreytt verkefni

Góð vinnuaðstaða

Vaktavinna/dagvinna

Þjálfun og fræðsla

Afsláttarkjör hjá N1, Krónunni og ELKO

Glaðningur: Gjafabréf frá 66°Norður

%



Mannauðs- og starfsumhverfissvið

Lögfræðingur 
Skrifstofa kjaramála leitar að öflugum lögfræðingi til starfa. 
Skrifstofa kjaramála ber ábyrgð á gerð kjarasamninga fyrir hönd Reykjavíkurborgar og annast fyrirsvar Reykjavíkurborgar 
gagnvart stéttarfélögum og öðrum aðilum vinnumarkaðarins.  Skrifstofan veitir ráðgjöf vegna vinnuréttar og ber ábyrgð á túlkun 
kjarasamninga ásamt því að bera ábyrgð á og hafa eftirlit með launamyndunarkerfi Reykjavíkurborgar. 

Skrifstofa kjaramála tilheyrir mannauðs- og starfsumhverfissviði sem er kjarnasvið innan stjórnskipulags Reykjavíkurborgar  
og hefur aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Umsóknarfrestur er til 23. maí nk. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf og skal umsóknum skilað rafrænt  
á vefsíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Guðmundsdóttir skrifstofustjóri á skrifstofu kjaramála í gegnum netfangið:  
rakel.gudmundsdottir@reykjavik.is. 

Helstu verkefni:
• Túlkun og framkvæmd kjarasamninga Reykjavíkurborgar
• Samskipti við stéttarfélög og aðila vinnumarkaðarins
• Lögfræðilegar álitsgerðir og/eða umsagnir tengdar lögum, 

reglugerðum og reglum um vinnurétt og kjarasamninga
• Lögfræðileg ráðgjöf á sviði vinnuréttar 
• Situr í samninganefnd Reykjavíkurborgar 
• Tekur þátt í stefnumótun og innleiðingu í kjara- og  

mannauðsmálum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og reynsla á sviði vinnuréttar
• Þekking og reynsla af kjaramálum er æskileg
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur 
• Góð íslensku og enskukunnátta í ræðu og riti
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð

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

Sölustjóri hjá Skeljungi 

Helstu verkefni og ábyrgð
n	Öflun nýrra viðskiptasambanda
n Skipulagning söluherferða 
n Fylgja eftir settum markmiðum
n	Viðhald viðskiptasambanda
n	Fleiri verkefni í samráði við næsta yfirmann

Menntunar og hæfniskröfur
n	Reynsla af sölustörfum og viðskiptastýringu
n Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og mikil þjónustulund
n Eiginleiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
n Auðvelt með að koma frá sér upp lýsingu í ræðu og riti
n Góð tölvukunnátta
n	Grunnþekking á smurolíum og bílarekstrarvörum er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingi Fannar Eiríksson, sviðs stjóri  
sölu- og rekstrarsviðs, ingifannar@skeljungur.is, sími: 444-3000.

Sótt er um starfið á vef Skeljungs, skeljungur.is/laus-storf.
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí næstkomandi.

Skeljungur ehf. leitar að öflugum og metnaðar fullum 
aðila í starf sölustjóra. Hlutverk sölustjóra er að selja 
eldsneyti, smurolíur og ýmsar rekstrarvörur til smærri 
og stærri fyrirtækja um land allt. 

Um Skeljung
Skeljungur er traustur félagi viðskiptavina sinna og leggur áherslu á að 
hafa innanborðs áhugasamt og hæft starfsfólk sem sýnir frumkvæði, met-
nað í starfi og tekur virkan þátt í að gera félagið sífellt betra.

Hlutverk Skeljungs er að þjóna orkuþörf fyrirtækja á hagkvæman og 
öruggan máta í sátt við samfélagið og umhverfi sitt. Starfsemi Skeljungs 
er á sviði sölu og þjónustu við fyrirtæki tengt fjölorku. Fyrirtækið sér um 
dreifingu, innkaup og heildsölu á eldsneyti, smurolíum, hreinsi- og ef-
navörum, áburði sem og öðrum vörum og þjónustuþáttum til fyrirtækja 
og bænda. Þjónusta og sala til stór notenda, til útgerða, í flug og verktöku 
er einnig hluti af starf seminni. Skeljungur IS er enn fremur umboðsaðili 
Shell á Íslandi auk þess að fara með eignarhald í Barki, EAK og Fjölveri.

Ert þú  
traustur félagi?

Skeljungur er jafnlaunavottað fyrirtæki og hvetjum við konur jafnt sem karla að sækja um viðkomandi starf.

Skeljungur, traustur félagi

Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í 50 ár

hagvangur.is
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Málmblásturskennari  
60 – 100 %

Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa 
málmblásturskennara frá hausti 2022. 

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tónlistarkennaramenntun og/eða kennslureynsla
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Samviskusamur, skapandi og skipulagður.

Upplýsingar gefa Helga Sighvatsdóttir skólastjóri í síma 
861-9687 eða Jóhann I. Stefánsson aðstoðarskólastjóri  
í síma 864-1235. Umsóknarfrestur er til 21. maí 2022.  

Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til  
helga@tonar.is og joi@tonar.is.

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með 
starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 560 og 
um 40 kennarar starfa við skólann.

Allir áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2022.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.  

Sótt er um starfið á www.mognum.is og nánari upplýsingar veitir 
Sigríður Ólafsdóttir hjá Mögnum, sigga@mognum.is. 

Ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun samtakanna.
Skipulagning og verkefnastýring.
Stefnumótunarvinna.
Samskipti og samstarf við hagaðila (atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög, opinberar 
stofnanir og aðra hagaðila).
Önnur verkefni í samráði við stjórn.

Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Leiðtogahæfni og færni til að hvetja aðra til árangurs.
Reynsla af stjórnun 
Reynsla af rekstri æskileg.
Reynsla af mótun stefnu og innleiðingu hennar æskileg.
Þekking og reynsla af atvinnu-, menningar- og/eða byggðamálum æskileg.
Góð þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg.
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður. 
Lipurð og mikil færni í mannlegum samskiptum 
Heiðarleiki og gott orðspor
Gott vald á tjáningu í ræðu og riti á íslensku 

Starfssvið

Sjá nánar um hlutverk framkvæmdastjóra í 18. gr. samþykkta SSNE

Menntunar- og hæfniskröfur

SSNE eru landshlutasamtök sveitarfélaga á svæðinu frá Fjallabyggð að vestan að 
Langanesbyggð að austan, að báðum sveitarfélögum meðtöldum. Markmið með
starfsemi félagsins er að efla Norðurland eystra sem eftirsótt svæði til búsetu og 
atvinnu. Félagið skal vera sterkur bakhjarl aðildarsveitarfélaga í sameiginlegum 
málum þeirra og stuðla að góðu mannlífi, lifandi menningarlífi og öflugri 
atvinnustarfsemi á starfssvæðinu. SSNE er líflegur og kraftmikill vinnustaður í mikilli 
sóknStarfsstöðvar félagsins eru á fjórum stöðum: Húsavík, Akureyri, Tröllaskaga og 
Norður Þingeyjarsýslum. Starfið krefst reglulegrar viðveru í starfsstöðvum SSNE.

Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, SSNE, óska eftir að ráða
drífandi einstakling í starf framkvæmdastjóra. Leitað er að dugmiklum einstaklingi í krefjandi
stjórnunar- og leiðtogastarf þar sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði og forystuhæfileika.

Um er að ræða spennandi starf sem gefur réttum aðila tækifæri til að vera leiðandi í
uppbyggingu og þróun á svæðinu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 
1. september 2022. Ráðið er í starfið til fimm ára í senn. 

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Barnavernd Garðabæjar leitar að tveimur 
fjölskyldum sem eru tilbúnar að taka á móti 
börnum sem þurfa umönnun utan síns heimilis 
í skemmri tíma.

Hlutverk vistforeldra er að veita börnum 
móttöku, þar með talið í bráðatilvikum, til að 
tryggja öryggi barnanna, greiða vanda þeirra 
eða til könnunar  á aðstæðum þeirra. Þegar 
barn er í vistun utan heimilis er lögð áhersla á 
að það stundi sinn heimaskóla, sæki tómstundir 
og geti haldið vinatengslum. Því er kostur ef 
fjölskyldurnar búa í Garðabæ.

Starfið er fjölbreytt og gefandi og unnið í nánu 
samstarfi við starfsmenn barnaverndar- 
þjónustu.
Umsóknarfrestur er til 22.05.2022.

Nánari upplýsingar eru á gardabaer.is

gardabaer.is

HEFUR ÞÚ ÁHUGA 
Á AÐ GERAST 
VISTFORELDRI?

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.



Forsætisráðuneytið auglýsir eftir 
sérfræðingi á skrifstofu   
stjórnskipunar og stjórnsýslu

Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á skrifstofu stjórnskipunar og stjórnsýslu. 
Starfið er fjölbreytt og felur meðal annars í sér aðkomu að undirbúningi funda, aðstoð við alþjóðafulltrúa, 
upplýsingaöflun og þátttöku í teymisstarfi innan ráðuneytisins. Um er að ræða áhugavert starf í krefjandi 
starfsumhverfi þar sem reynir á skipulagningu, frumkvæði og vönduð vinnubrögð.

Skrifstofa stjórnskipunar og stjórnsýslu fer meðal annars með þróun stjórnskipunarréttar, stjórnsýslu- og 
upplýsingalög, málefni ríkisstjórnar og ríkisráðs, heilindi í opinberum störfum, samskipti við Alþingi og 
forseta Íslands, alþjóðasamskipti og mannauðsmál forsætisráðuneytisins, þjóðlendur og upplýsingagjöf til 
almennings og fjölmiðla. 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert. 

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið 
störf sem fyrst. Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðum umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir hæfniskröfur. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í 6 
mánuði, sbr. reglur nr. 1000/2019 um auglýsingar lausra starfa. 
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022

Nánari upplýsingar veita
Páll Þórhallsson skrifstofustjóri pall.thorhallsson@for.is
Eydís Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri eydis.eyjolfsdottir@for.is

Sótt er um starfið á Starfatorgi: starfatorg.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Undirbúningur ríkisráðsafgreiðslna og

ríkisráðsfunda
• Aðstoð við og þátttaka í verkefnum

alþjóðafulltrúa ráðuneytisins
• Undirbúningur ýmissa viðburða
• Upplýsinga- og gagnaöflun og svörun erinda
• Aðkoma að undirbúningi ríkisstjórnafunda
• Þátttaka í umbótastarfi og teymisvinnu
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni og afleysingar

innan ráðuneytisins

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Reynsla af starfi innan Stjórnarráðsins er kostur
• Góð tölvufærni og þekking á helstu Office365 forritum
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að setja

fram mál í ræðu og riti
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og lausnamiðuð hugsun
• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi
• Þjónustulund ásamt færni og lipurð í mannlegum

samskiptum

Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið

hagvangur.is
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Umsjón með starfinu hafa Hilmar G. 
Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og Garðar 
Ó. Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Vilt þú vera með okkur í stafrænni vegferð?

Hagar leita að öflugum liðsfélögum til að þróa stafrænar lausnir fyrir fyrirtækið og dótturfélög. Hagar leggja sig 
fram við að hlusta á ólíkar þarfir viðskiptavina og gera verslun auðveldari og aðgengilegri fyrir alla landsmenn 
með snjallri notkun á tækni.

Framundan eru fjölbreytt og spennandi verkefni í þróun á stafrænni þjónustu fyrir viðskiptavini Haga og 
dótturfélög. Leitað er að aðilum í kraftmikið teymi þar sem allir fá að njóta sín við sköpun á framtíðarverslun.

Hagar er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem lögð er áhersla á samvinnu og að allir fái tækifæri til að koma 
hugmyndum í framkvæmd.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, 
óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um 
færni viðkomandi til að gegna starfinu og 
upplýsingar um árangur sem viðkomandi 
hefur náð og telur að nýtist í starfi.

Hagar hf. er leiðandi verslunarfyrirtæki 
á íslenskum sérvörumarkaði.

Meginstarfsemi Haga er á sviði 
verslunar með dagvöru og eldsneyti 
og tengdrar starfsemi vöruhúsa. 
Hagar starfrækja samtals 37 matvöru
verslanir undir vörumerkjum Bónus og 
Hagkaups, 25 Olís þjónustustöðvar, 
42 ÓBstöðvar, umfangsmikla vöru
húsastarfsemi, birgðaverslun auk 
verslunar með sérvöru.

Hjá Högum og dótturfélögum starfa 
um 2.500 manns sem hafa það 
að markmiði að stuðla að bættum 
lífskjörum viðskiptavina í gegnum 
framúrskarandi verslun.

• Umbreyting á þjónustulausnum
• Uppbygging og áætlanagerð 

á stafrænum lausnum
• Umsjón og ábyrgð á stafrænum 

verkefnum og lausnum

• Greining á verkefnum, hagnýting gagna 
og hugmyndavinna

• Miðlun upplýsinga til hagaðila

Verkefnastjóri í stafrænum verkefnum
Helstu verkefni:

Ráðgjafi í tæknilausnum
Helstu verkefni:
• Er tengiliður dótturfélaganna við UT
• Heldur utan um þjónustuframboð 

upplýsingatæknisviðs
• Hefur þekkingu á þróun í þjónustu fyrir 

markaðinn
• Hjálpar félögunum við að fylgjast með 

framþróun á markaðnum

• Kemur auga á leiðir þar sem tæknin getur 
hjálpað við að ná settum markmiðum 
félaganna

• Tryggir framkvæmd og framþróun 
í samvinnu við félögin

Öryggis- og gæðastjóri
Helstu verkefni:
• Mótun og innleiðing stefnu 

í öryggis- og gæðamálum
• Þróun verkferla og verklagsreglna 

í rekstri og hugbúnaðarþróun
• Stöðugar umbætur á öryggis- og gæðamálum 

í góðu samstarfi við hagsmunaaðila
• Ábyrgð á öryggisferlum og eftirliti með 

upplýsingaöryggi

• Úrvinnsla ábendinga um öryggismál
• Yfirsýn á meðhöndlun og geymslu 

rafrænna gagna
• Leiðbeinandi ráðgjöf í öryggismálum 

við samstarfsaðila innan UT, við dóttur- 
félög og birgja

• Samskipti við hagsmunaaðila

Leiðtogi í hugbúnaðarþróun
Helstu verkefni:
• Leiðir vinnu við högun og uppbyggingu 

tækniumhverfis
• Leiðir teymi sem vinnur að forritun stafrænna 

lausna

• Hefur umsjón með vinnulagi og stöðlum í 
hugbúnaðarþróun

• Ber ábyrgð á og hefur umsjón með vinnu við 
hugbúnaðarverkefni

Hugbúnaðarsérfræðingar - viðskiptahugbúnaður (ERP)
Helstu verkefni:
• Þróun á ERP lausnum
• Ráðgjöf og samvinna við 

dótturfélög Haga

• Viðhald og framþróun
• Samþætting við önnur kerfi
• Innleiðing á ERP kerfum

Hugbúnaðarsérfræðingar - vefverslunarlausnir
Helstu verkefni:
• Þróun á vefverslunum á B2B og B2C markaði 

fyrir dótturfélög Haga
• Bak- og framenda forritun 

í Magento (PHP)

• Tengingar við vefþjónustur/GraphQl
• Samskipti og samvinna við aðra innan 

hugbúnaðarteymis

App forritarar
Helstu verkefni:
• Þróun á öppum á B2B og B2C markaði 

fyrir dótturfélög Haga
• Stöðugar umbætur á hugbúnaði 

og ferlum í þróun

• Samskipti og samvinna við aðra 
innan hugbúnaðarteymis



SÖLUMAÐUR 
FAGAÐILA Í 
NÝRRI VERSLUN!
Selhella - Fullt starf
Það eru spennandi tímar framundan hjá okkur í BYKO Leigu í 
glæsilegri nýrri starfsstöð á Selhellu 1, Hafnarfirði. Við erum 
að opna nýja tegund af verslun sem einbeitir sér að leigu 
og sölu á verkfærum. Við leitum því að metnaðarfullum og 
þjónustulunduðum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á 
verkfærum og tengdum vörum í starf sölumanns til fagaðila. 

Helstu verkefni eru ráðgjöf og þjónusta við fagaðila, stofnanir 
og bæjarfélög.

BYKO Leiga er hluti af hringrásarhagkerfinu og við viljum 
hámarka nýtingu alls okkar búnaðar ásamt því að leita leiða  
til að gera það á umhverfisvænan hátt.

Helstu verkefni
• Tilboðs-, reikninga og leigusamningagerð
• Þjónusta við viðskiptavini
• Þátttaka í sölu- og áætlanagerð og vöruþróun
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við næsta yfirmann

Hæfniskröfur
• Frábær þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á verklegum framkvæmdum er mikill kostur
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af sölu- og þjónustustörfum er kostur
• Reynsla af starfi í byggingariðnaði eða þjónustu  

við hann er kostur
• Góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti er skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta er kostur

Hvetjum alla áhugasama aðila til þess að sækja um, óháð kyni.

Allar frekari upplýsingar veitir Bragi Jónsson  
(bragi@byko.is), rekstrarstjóri.

Sótt er um á byko.is, umsóknarfrestur til 9. maí 2022

 
 

Verksýn ehf er tækniþjónusta með sérhæfingu í viðhaldi og endurbótum 
mannvirkja, innandyra og utan. Fáumst einnig við fjölbreytt verkefni er snúa að 
verkefnastjórnun og eftirliti með nýframkvæmdum.  
 
Við erum fjölskylduvænn vinnustaður og bjóðum eftirsóknarvert starfsumhverfi 
fyrir starfsfólk, sem er okkar helsta auðlind. Við viljum ráða hæft starfsfólk í 
eftirfarandi stöðu: 
 

BYGGINGAFRÆÐINGUR / BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR 
 
Umsækjendur með sambærilega menntun koma einnig til greina. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf 1. júlí nk. eða eftir nánara samkomulagi. Starfsreynsla 
er kostur en ekki skilyrði. 
 
Í starfinu felst m.a. eftirfarandi: 
 

• Ástandsgreiningar • Hönnun 
• Gerð útboðs- og verklýsinga • Framkvæmdaráðgjöf 
• Framkvæmdaeftirlit • Verkefnastjórnun 

 
Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn ásamt ferilskrá á netfangið 
andri@verksyn.is, fyrir 23. maí nk. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð 
umsókna. Hægt er að nálgast hagnýtar upplýsingar um fyrirtækið á heimasíðu 
þess, www.verksyn.is. 
 

Verksýn ehf 
Síðumúla 1 

Sími 517-6300 

Aðstoðamaður Rekstarstjóra

Gamla Bíó óskar að ráða starfsmann sem hefur þekkingu á 
þjónustu, uppsettningu á veislum, tónleikum og að geta stjórnað 
vöktum auk þess að setja upp vaktaplön fyrir viðburði í húsinu.

Æskilegt er að viðkomandi tali Íslensku auk annara tungumála 
Unnið er á vöktum skv samkomulagi

Umsóknir sendist á gamlabio@gamlabio.is

Grillum í sumar

Petersen svítan óskar að ráða 2 starfsmenn til að sjá um og  
reka útigrillið í sumar á pallinum. Viðkomandi þurfa að hafa  
þekkingu á matargerð, starfað sjálfstætt, séð um innkaup og 
þrif á vinnusvæðinu.

Pallurinn í Petersen svítunni er vinsæll útisvæðis veitingastaður 
í Reykjavík

Æskilegt er að viðkomandi tali Íslensku auk annara tungumála 
Unnið er á vöktum skv samkomulagi

Umsóknir sendist á gamlabio@gamlabio.is
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Forsætisráðuneytið auglýsir eftir 
sérfræðingi í fjármálum og rekstri
Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á nýrri skrifstofu innri þjónustu. 
Starfið felur í sér vinnu við fjárlagagerð, stefnumótun, reikningshald, rekstur og þjónustu við aðrar skrifstofur 
ráðuneytisins. Leitað er að drífandi einstaklingi með ríka þjónustulund og þekkingu og reynslu á opinberum 
fjármálum. Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir meðal annars á 
sjálfstæði, frumkvæði og lipurð í samskiptum. 

Skrifstofa innri þjónustu fer meðal annars með fjármál, fjárlagagerð, framkvæmd fjárlaga, rekstur og 
áætlanagerð forsætisráðuneytisins, ber ábyrgð á gæða- og umbótamálum í ráðuneytinu, skjalavistun, 
upplýsingakerfum og sér um öryggismál, starfsumhverfi og eignaumsjón. Starfsfólk skrifstofunnar styður við 
innra starf ráðuneytisins, meðal annars við störf hópa og teyma sem starfa þvert á ráðuneytið.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðs hafa gert. 

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið 
störf sem fyrst. Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðum umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir hæfniskröfur. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í 6 
mánuði, sbr. reglur nr. 1000/2019 um auglýsingar lausra starfa. 

Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022

Nánari upplýsingar veita

Margrét Hallgrímsdóttir skrifstofustjóri margret.hallgrimsdottir@for.is 

Eydís Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri eydis.eyjolfsdottir@for.is

Sótt er um starfið á Starfatorgi: starfatorg.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Fjárlagagerð 
• Vinna við fjármálaáætlun ásamt aðkomu að 

stefnumótun og kostnaðarmati
• Efnisöflun og vinna við gerð skýrslna og 

greinargerða 
• Reikningshald og ferðauppgjör
• Aðkoma að rekstraráætlanagerð
• Þátttaka í framkvæmd fjárlaga 
• Þátttaka í teymisvinnu, umbótastarfi og innri 

þjónustu ráðuneytisins 
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af Oracle bókhaldskerfi ríkisins
• Reynsla af starfi í opinberri stjórnsýslu
• Þekking á lögum um opinber fjármál  
• Reynsla af fjárlagagerð og stefnumótun
• Reynsla og þekking af reikningshaldi  
• Góð þekking á Office 365 forritum
• Þekking og reynsla af Power BI 
• Greiningarhæfni, þ.e. geta til að greina og vinna úr 

gögnum og upplýsingum
• Þjónustulund ásamt færni og lipurð í mannlegum 

samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og hæfni til að 

forgangsraða verkefnum
• Skipulagshæfni og lausnamiðuð hugsun

Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 
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www.ruv.is

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það hlutverk að vekja, virkja og efla.  
Öflugt og samhent starfsfólks RÚV skoðar samfélagið með gagnrýnum hætti, 
segir mikilvægar sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar. Við leitum að fólki  
sem vill vera hluti af mikilvægu starfi á skapandi og líflegum vinnustað.

Dagskrárgerðarfólk

Umsóknum skal skilað á vef RÚV,  
www.ruv.is/storf, þar er einnig að finna 
nánari upplýsingar um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 5. sept. 2021

Hefur þú brennandi áhuga á fólki og þjóðmálum, þægilega rödd og góða nærveru?  
Langar þig til að færa þjóðinni nýjustu fréttir á morgnana í bland við skemmtileg viðtöl  
við áhugavert fólk?

Við leitum að dagskrárgerðarfólki í Morgunútvarp Rásar 2 með breiða þekkingu, góða 
reynslu af fréttatengdri dagskrárgerð eða blaðamennsku og mjög gott vald á íslensku máli.

Við leitum að metnaðarfullum mannauðsráðgjafa til að starfa við fjölbreytt verkefni í 
mannauðsteymi. Ef þú hefur góða faglega þekkingu og reynslu, mikinn áhuga á þróun 
ásamt því að nálgast samskipti með jákvæðni, fagmennsku og hvatningu að leiðarljósi 
gæti þetta verið rétta starfið.

Við hvetjum áhugasöm til að sækja um 
störfin, óháð kyni, uppruna, fötlun eða 
skertri starfsgetu.

www.ruv.is

Dagskrárgerð á Rás 1 
Rás 1 svalar forvitni hlustenda um 
margbrotna heima menningar og 
samfélags allan sólarhringinn alla daga 
ársins. Við leitum að einstaklingi með 
breiða og góða þekkingu og brennandi 
áhuga á dagskrárgerð í útvarpi.

STARFSSVIÐ

• Dagskrárgerð í daglegum 
fréttaskýringarþætti á Rás 1.

• Framleiðsla og þróun útvarpsefnis 
á Rás 1 svo sem heimildarþátta og 
útvarpsfrásagna af ýmsu tagi.

• Vinnsla dagskrárefnis fyrir vef.
• Þátttaka í þróun dagskrár Rásar 1.

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólapróf sem nýtist í starfi.

• Reynsla af fréttamennsku og 
dagskrárgerð í útvarpi er kostur.

• Reynsla af vinnslu vefefnis er kostur.

• Gott vald á íslenskri tungu og ágæt 
tungumálaþekking.

• Góð samstarfs- og samskiptafærni.

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

RÚV starfar í almannaþágu  
og hefur það hlutverk að vekja, 
virkja og efla. Öflugt og samhent 
starfsfólk RÚV rýnir samfélagið, 
segir mikilvægar sögur og þróar 
nýjar leiðir til miðlunar.

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Þröstur Helgason, 
dagskrárstjóri Rásar 1, 
throstur.helgason@ruv.is, 
s. 515 3000.

Umsókn skal skilað á  
www.ruv.is/storf

Umsóknarfrestur er til 
og með 11. maí.

Við hvetjum áhugasöm til að 
sækja um starfið, óháð kyni, 
uppruna, fötlun eða skertri 
starfsgetu.

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

hagvangur.is



faxafloahafnir.is

Starfsmennirnir munu hafa aðstöðu á skrifstofu Faxaflóahafna að Tryggvagötu 17 í Reykjavík. Við hvetjum hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk til að sækja um störfin, 
óháð kyni, en fyrirtækið hefur skýra jafnréttisstefnu og vill auka fjölbreytileika í starfsliði sínu.
 
Nánari upplýsingar um störfin gefa Gunnar Tryggvason sviðsstjóri viðskiptasviðs gunnart@faxafloahafnir.is
og Inga Rut Hjaltadóttir sviðsstjóri framkvæmdasviðs inga@faxafloahafnir.is
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is eigi síðar en föstudaginn 20. maí n.k.

Faxaflóahafnir reka umfangsmestu hafnir landsins en þar starfa um 70 manns 

og eru umráðasvæði fyrirtækisins í Reykjavík, Akranesi, Grundartanga og 

Borgarnesi. Fyrirtækið leggur áherslu á að vera leiðandi í umhverfis- og 

öryggismálum auk þess að vera í vegferð að þróa snjallar og grænar hafnir. 

Einstaklingarnir sem við leitum að þurfa að hafa góða hæfni í mannlegum 

samskiptum, geta unnið sjálfstætt og hafa haldgóða reynslu af markaðsmálum 

og verkefnastýringu. Ef þú ert þessi einstaklingur þá viljum við heyra frá þér.

Faxaflóahafnir sf. leita að metnaðarfullum og framsýnum 
einstaklingum til að bætast í hóp starfsmanna okkar

Viltu vera hluti
af góðri liðsheild?

Menntunar og hæfniskröfur  
Menntun á háskólastigi, sem nýtist í starfi.
Haldgóð reynsla af markaðsmálum og verkefnastýringu.
Góð íslensku- og enskukunnátta.

Menntunar og hæfniskröfur  
Verkfræðingur, tæknifræðingur eða byggingarfræðingur.
Reynsla af teymisvinnu og verkefnastjórn.
Reynsla af verklegum framkvæmdum og mannvirkjagerð er kostur.

Helstu verkefni
Umsjón með viðburðum tengdum markaðsmálum og markaðssetningu.
Samskipti við helstu viðskiptavini og umsjón með viðskiptaþróun.
Framsetningu upplýsinga í ritmáli og umsjón með heimasíðu
og samfélagsmiðlum.
Umsjón með uppsetningu ársreiknings og framsetning á heimasíðu.
Umsjón viðburða á vegum Faxaflóahafna s.s. Hátíð hafsins og fleira.
Gerð markaðsáætlana og framkvæmd þeirra.
Greining markaðar skemmtiferðaskipa og verðlagning þjónustuliða.

Helstu verkefni
Umsjón og verkefnastýring verkefna á öllum stigum framkvæmda.
Samskipti við ytri og innri aðila hafnarinnar í ýmsum verkefnum
sem við koma mannvirkjum, landi, lóðum og götum.
Umsjón og eftirlit framkvæmda á hafnarsvæðum.
Ýmis önnur tilfallandi störf.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Markaðs- og viðskiptastjóri 
á viðskiptasviði

Verkefnastjóri/Sérfræðingur
á framkvæmdasviði

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Skjalastjóri
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu leitar að skjalastjóra sem hefur áhuga á að leiða þróun skjalastjórnunar innan 
embættisins. Skjalastjóri ber faglega ábyrgð á skjalamálum embættisins og hefur það markmið að skjalastjórn sé rekin með 
skipulegum og skilvirkum hætti í samræmi við lög og reglur sem stofnunin starfar eftir.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð og umsjón með skjalasafni embættisins
• Ábyrgð og ritstjórn gæðahandbókar
• Rekstur og eftirlit gæða- og skjalastjórnunarkerfis 
• Þróun skjalastefnu og mótun verklags við skjalastjórn, þ.m.t. rafræna skjalavörslu
• Ráðgjöf og fræðsla fyrir starfsfólk um skjalamál og eftirfylgni með skjalaskráningu 
• Samstarf við önnur sýslumannsembætti um samræmingu skjalamála
• Frágangur og skil á gögnum til Þjóðskjalasafns  
• Stuðlar að stöðugum umbótum á ferlum sem varða skjalastjórnun og rafræna 
skjalavörslu

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf í upplýsingafræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Þekking á gæðamálum
• Gott vald á upplýsingatækni, þ.m.t. á rafrænni skjalavörslu
• Góð samskipta- og samvinnuhæfni og jákvætt viðmót
• Frumkvæði, drifkraftur, skipulagni og sjálfstæði í starfi 
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2022.  Sótt er um starfið á Starfatorg.is
Umsókn þarf að fylgja afrit af prófskírteinum og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda í starfið. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Vigdís Edda Jónsdóttir mannauðsstjóri (vigdisj@syslumenn.is).
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Við ráðningu er tekið mið af jafnréttisstefnu Sýslumannsins á 
höfuðborgarsvæðinu.

Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, hver í sínu umdæmi, skv. lögum nr. 50/2014. Í umdæmi sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu búa um 64% 
landsmanna. Nánari upplýsingar um verkefni sýslumanna má finna á island.is/syslumenn.

Erum við að leita að þér?
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Skipulagslýsing vegna nýs deiliskipulags 
fyrir Gráhelluhraun

Á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar þann 
6.4.2022 var samþykkt að senda 
skipulagslýsingu, fyrir Gráhelluhraun, í 
auglýsingu í samræmi við skipulagslög. 

Svæðið er 39 ha að stærð og hentar vel til 
útivistar. Áhersla verður lögð á að aðgreina 
göngu- og reiðleiðir ásamt tengingum græna 
stígsins í græna treflinum í átt að Setbergslandi 
til norðurs og að Hvaleyrarvatni og Kaldárseli til 
suðurs. 

Lýsinguna er hægt hægt er að skoða á 
hfj.is/skipulag

Skriflegar ábendingar við skipulagslýsinguna 
sendist á netfangið: skipulag@hafnarfjordur.is
eigi síðar en 3.6.2022 eða skriflega í 
þjónustuver:

Auglýsing um skipulag
Hafnarfjarðarbær

hafnarfjordur.is

Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

Fyrirtæki 
ársins 2021

hagvangur.is



Auglýsing á deiliskipulagi Miðbæjar 
Strandvegur 51 (Tölvun)

Vestmannaeyjabær auglýsir tillögu að breyttu deiliskipulagi 
Miðbæjarskipulags, 2 áfangi við Strandveg 51 þar sem Tölvun 
er til húsa (skv. 1 mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010). 

Helstu breytingar eru að lóðar- og byggingarreitur við Strand-
veg 51 stækkar, og hámarksfjöldi hæða eykst í 4 hæðir. Heildar 
byggingarmagn var 514,6 m2 og verður 1490 m2. Grunnflötur 
byggingarinnar er einnig stækkaður er nú 334,6 m2 og í 467 
m2. Hámarksfjöldi íbúða verður 8 íbúðir. Hámarkshæð vegg-
hæð hússins hækkar frá 9 m í 14,5 m, en hámarkshæð helst 
óbreytt, 14,5 m. 

Krafa um atvinnustarfsemi á jarðhæð helst óbreytt en á hluta 
hæðarinnar er gert ráð fyrir bílastæðahúsi fyrir 4 bíla.  
Gert er ráð fyrir 2 bílastæðum með innkeyrslu frá Miðstræti.  

Skipulagsgögn verða til sýnis hjá Umhverfis- og framkvæm-
dasviði Skildingavegi 5, frá og með 28. apríl til 9. júní 2022  
og má einnig finna í skipulagsgátt sveitafélagsins  
(https://www.vestmannaeyjar.is/thjonusta/skipulag/).

Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila 
skriflega eigi síðar en 9. júní 2022  í afgreiðslu Skildingavegi 5, 
eða á netfangið umhverfissvid@vestmannaeyjar.is

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	 Æfingavöllur	Víkings.	Endurnýjun		
				vallarlýsingar,	útboð nr. 15499
•	 Eiðsgrandi	–	Ánanaust	–	stígar	og	útsýnis	
				pallur,	útboð nr. 15531
•	 Hamraskóli	–	rif	og	endurnýjun	kerfislofts,	
				útboð 15534
•	 Íþróttamiðstöðin	Klébergsskóla		
				–	Endurnýjun	þaks,	útboð nr. 15535
•	 Hlemmur	og	nágrenni	2.	áfangi:	Rauðarár-	
				stígur.	Gatnagerð,	yfirborðsfrágangur	og	
				lagnir,	útboð 15539

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

Útboð nr. 2022-43
Vöru�utningur
á Þjórsársvæði

Óskað er eftir tilboðum í verkið
Vöru�utningur á Þjórsársvæði 
samkvæmt útboðsgögnum
nr. 2022-43. 

Bjóða skal í þjónustuna í heild sinni.

Samningstími eru þrjú ár,
með heimild til framlengingar
um eitt ár. 

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

Skilafrestur á tilboðum er til 
31.5.2022 kl. 12.  

Nöfn bjóðenda og heildartilboðs-
fjárhæðir verða birtar eftir kl. 12:00 
sama dag á landsvirkjun.is.

Samþykkt skipulags fyrir 
tvöföldun Reykjanesbrautar frá 
Krýsuvíkurafleggjara að mörkum 
Hafnarfjarðar og sveitarfélagsins Voga. 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi 
sínum þann 8. desember 2021 að auglýsa nýtt 
deiliskipulag fyrir Reykjanesbraut í samræmi við 
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Deiliskipulagið var auglýst tímabilið 13.12.2021-
24.1.2022. Athugasemdir bárust og hefur þeim 
sem gerðu athugasemdir verið send umsögn 
sveitarstjórnar.
 
Deiliskipulagið var samþykkt með þeirri 
breytingu að mislæg gatnamót, norðan við 
Reykjanesbraut, við Straumsvík verða óbreytt. 
Þeir sem óska eftir nánari upplýsingum 
geta snúið sér til skipulagsfulltrúa 
Hafnarfjarðarbæjar.  

Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. 
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu 
auglýsingar um gildistöku deiliskipulagsins í 
B-deild Stjórnartíðinda. 

Auglýsing á niðurstöðu 
sveitarstjórnar 

hafnarfjordur.is

Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

Garðabær óskar eftir tilboðum í reglubundinn 
akstur fyrir börn á milli skóla og frístundastarfs 
á skóladögum á tímabilinu 14:15 til 17:10. 
Á líðandi skólaári voru akstursleiðirnar þrjár 
en þeim getur fjölgað á milli ára. Miðað er við 
að gera samning til fjögurra ára.

Útboðsgögn er hægt að nálgast 
endurgjaldslaust á vef Garðabæjar, 
gardabaer.is

Tilboð skal afhenda í þjónustuver 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, fyrir kl. 11:00 
miðvikudaginn 8. júní 2022. 

Fræðslu- og menningarsvið Garðabæjar   

gardabaer.is

ÚTBOÐ
FRÍSTUNDAAKSTUR 
Í GARÐABÆ
2022-2026

Skipulagsauglýsingar  
í Dalvíkurbyggð

Breytingartillaga á Aðalskipulagi Dalvíkur- 
byggðar 2008- 2020 fyrir Hauganes
Þann 22.03.2022 samþykkti sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar að 
auglýsa breytingu á Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-
2020 skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingartil- 
lagan tekur til þéttbýlisins á Hauganesi í Dalvíkurbyggð. 
Öll gögn má nálgast á heimasíðu Dalvíkurbyggðar 
www.dalvikurbyggd.is og í Ráðhúsinu á Dalvík.
Athugasemdir eða ábendingar skulu berast fyrir 13. júní 
2022 á skrifstofur Dalvíkurbyggðar í Ráðhúsinu, 620 Dalvík 
eða á netfangið helgairis@dalvikurbyggd.is

Deiliskipulagstillaga fyrir íbúða-, hafnar-,  
verslunar- og ferðamannasvæði á Hauganesi
Þann 22.03.2022 samþykkti sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar  
að auglýsa breytingu á deiliskipulagi íbúða,- hafnar-,  
verslunar- og ferðamannasvæði á Hauganesi skv. 1. mgr.  
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Öll gögn má nálgast á heimasíðu Dalvíkurbyggðar 
www. dalvikurbyggd.is og í Ráðhúsinu á Dalvík.
Athugasemdir eða ábendingar skulu berast fyrir 13. júní 
2022 á skrifstofur Dalvíkurbyggðar í Ráðhúsinu, 620 Dalvík
 eða á netfangið helgairis@dalvikurbyggd.is

Þjóðvegur í þéttbýli Dalvíkur  
– Deiliskipulagstillaga
Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar samþykkti á fundi sínum 
þann 18. janúar 2022 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir 
Þjóðveginn í gegnum Dalvík skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010.
Öll gögn má nálgast á heimasíðu Dalvíkurbyggðar 
www. dalvikurbyggd.is og í Ráðhúsinu á Dalvík.
Athugasemdir eða ábendingar skulu berast fyrir 31. maí 2022 
á skrifstofur Dalvíkurbyggðar í Ráðhúsinu, 620 Dalvík 
eða á netfangið helgairis@dalvikurbyggd.is

Breyting á deiliskipulagi Lokastígsreits  
– Lokastígur 6
Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar samþykkti á fundi sínum 
þann 23. nóvember 2021 að auglýsa tillögu að breytingu á 
deiliskipulagi Lokastígsreits á Dalvík skv. 1. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan er aðgengileg á heima-
síðu Dalvíkurbyggðar www. dalvikurbyggd.is og í Ráðhúsinu 
á Dalvík.
Athugasemdir eða ábendingar skulu berast skipulags- 
og tæknifulltrúa fyrir 24. maí 2022 á skrifstofur Dalvíkur- 
byggðar í Ráðhúsinu, 620 Dalvík eða á netfangið 
helgairis@dalvikurbyggd.is
 

Skipulags- og tæknifulltrúi Dalvíkurbyggðar

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 
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Til sölu lager- og skrifstofuhúsnæði að Skútuvogi 1D, 104 Reykjavík, 
alls 802,0 fm. Laust við kaupsamning. Ný gólfefni á skrifstofuhæð. 
Möguleiki á að skipta eigninni upp og vera með verslunarrými á 
jarðhæð.

Á jarðhæð er móttaka og þar fyrir innan stórt lagerpláss með góðri 
móttöku fyrir vörur, lofthæð um 5,0 - 5,5 m., innkeyrslurð um 3,58 
m. Góður matsalur, alrými með vinnuaðstöðu fyrir 6 - 8 manns og 
þar fyrir innan lokuð skrifstofa. Dökkar gólfflísar, parket og linoleum 
dúkur á gólfum.

Á efri hæð  eru þrjár aflokaðar skrifstofur og gott fundarherbergi. 
Salernisaðstaða og eldhús. Opið rými sem hægt er að nýta sem 
vinnuaðstöðu fyrir nokkra starfsmenn og annað rými sem hægt er 
að nýta fyrir nokkra starfsmenn eða sýningarsal. Lokuð geymsla 
er inn af því rými. Nýtt parket er á stiga á milli hæða og á allri efri 
hæðinni.

Mögulegt að breyta hluta af neðri hæð í ca. 180 fm verslunarrými. 
Góð aðkoma er að húsnæðinu og næg bílastæði fyrir utan.  
Gámapláss er fyrir utan húsið.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
Gunnar Bergmann Jónsson löggiltur fasteignasali  
í síma: 839-1600 eða gunnar@fasteignamidlun.is

Til sölu lager- og skrifsTofuhúsnæði  
að skúTuvogi 1D, 104 reykjavík, alls 802,0 fm. 

GrandagarðI 5 - 101 Reykjavík
Sími 575 8500 - www.fasteignamidlun.is

Ármúla 19 •108 Reykjavík
Sími 575 8500 • Fax 575 8505

Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali

kt. 261056-4459

Sverrir Pálmason, 
lögmaður og löggiltur fasteignasali, 
sími 867-1001
Gunnar Bergmann Jónsson, 
Löggiltur fasteignasali, sími 839-1600

Til sölu 
Verslunin Brynja ásamt fasteignum við Laugaveg 29

Til sölu er rekstur Byggingavöruversluninnar Brynju, sem er ein af 
elstu og þekktustu verslunum landsins ásamt tilheyrandi fasteign-
um. Verslunin hefur verið rekin við Laugaveg allt frá árinu 1919 og á 
núverandi stað frá árinu 1929. 

Fasteignirnar eru samtals 728,6 fermetrar að stærð. 

Framhúsið sem er friðað er bárujárnsklætt timburhús  
á steinkjallara ásamt tengibyggingu 325,4 fermetrar.  
Áföst vörugeymsla, steinsteypt, sem tengist verslunarhæðinni 
161,2 fermetrar og efri hæð í steinsteyptu bakhúsi 242,0  
fermetrar. 

Stórt port með 6 bílastæðum og vörumóttöku er á baklóðinni með 
aðkomu frá Laugavegi.  

Verslunin Brynja verslar með fjölda vöruflokka og hefur skapað sér 
traust viðskiptasambönd á löngum starfstíma verslunarinnar.  

Allar nánari upplýsingar veitir:  
Jón Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

Einstakt tækifæri til að eignast eina af elstu og þekktustu verslunum landsins. 

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is







OPIÐ HÚS 12. MAÍ 16:30- 17:00

Þrúðvangur 11
220 Hafnarfjörður

119.900.000

Einbýlishús 173,2 fm 5 herbergi

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Raðhús 226 fm 5 herb.

Vesturvör 13C

129.700.000

200 Kópavogi

Einbýli 160,5 fm 5 herb.

Mosabarð 10

92.900.000

220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS 
11. maí 17:00-17:45

OPIÐ HÚS 
8. maí 16:00-16:45

67.900.000

Lautasmári 45
201 Kópavogur

Fjölbýli 97,9 fm 4 herb.

OPIÐ HÚS 
9. maí 17:00-17:30

107.900.000

Hellagata 6
210 Garðabær 

Einbýlishús  - Fokhelt en 
einangrað að utan og klætt 213,2 fm 6 herb.

132.000.000

Hvassaleiti 107
103 Reykjavík

Raðhús 228,3 fm 6 herb.

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasalii
hilmar@eignamidlun.is
824 9098



OPIÐ HÚS 12. MAÍ 16:30- 17:00

Þrúðvangur 11
220 Hafnarfjörður

119.900.000

Einbýlishús 173,2 fm 5 herbergi

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Raðhús 226 fm 5 herb.

Vesturvör 13C

129.700.000

200 Kópavogi

Einbýli 160,5 fm 5 herb.

Mosabarð 10

92.900.000

220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS 
11. maí 17:00-17:45

OPIÐ HÚS 
8. maí 16:00-16:45

67.900.000

Lautasmári 45
201 Kópavogur

Fjölbýli 97,9 fm 4 herb.

OPIÐ HÚS 
9. maí 17:00-17:30

107.900.000

Hellagata 6
210 Garðabær 

Einbýlishús  - Fokhelt en 
einangrað að utan og klætt 213,2 fm 6 herb.

132.000.000

Hvassaleiti 107
103 Reykjavík

Raðhús 228,3 fm 6 herb.

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasalii
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

71.900.000

Hverfisgata 94
101 Reykjavík

Fjölbýli 83,6 fm 2 herb.

OPIÐ HÚS 
 9. maí 17:00-17:30

45.900.000

Furugrund 79
200 Kópavogur

Fjölbýlishús 54 fm 2 herb.

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og 
framkvæmdastjóri
824 9093

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
663 2508

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Kári Sighvatsson
Löggiltur fasteignasali og 
lögfræðingur
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún 
Waltersdóttir
Móttaka
588 9090

Úlfar Freyr Jóhannsson
Lögmaður og löggiltur 
fasteignasali
588 9090

Lilja Guðmundsdóttir
Viðskiptafræðingur og nemi 
til löggildingar fasteignasala
649 3868

Ragnhildur A. Gunnarsdóttir
Lögfræðingur og löggiltur 
fasteignasali
861 1197

Daníela R. Reynisdóttir
Móttaka
588 9090

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali
896 1168

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali
861 8511

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur 
fasteignasali
694 6166

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
sölustjóri
899 1882

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

56.400.000

Starengi 24
112 Reykjavík

Fjölbýli 86,5 fm 3ja herb.

OPIÐ HÚS 
10. maí 17:00-17:30

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

45.900.000

Mávahlíð 9
105 Reyjavík

Fjölbýli 59 fm 2ja herb.

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Ragnhildur Anna Gunnarsdóttir
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
ragnhildur@eignamidlun.is
861 1197

46.900.000

Baldursgata 3
101 Reykkjavík

Fjölbýlishús 54.8 fm 2ja herb.

OPIÐ HÚS 
9. maí 17:15-17:45

OPIÐ HÚS 
11. maí 17:00-17:30

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

33.900.000

Útey 1
806 Selfoss

Sumarhús 62 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
 8. maí 14:00-15:00

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

75.900.000

Grettisgata 72
101 Reykjavík

Fjölbýli – tvær íbúðir 103 fm 5 herb.

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Tilboð óskast

Æsufell 4
111 Reykjavík

Fjölbýli – lyftuhús 93 fm 4 herb.

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

125.000.000

Laufásvegur 52
101 Reykjavík

Hæð og ris 149,9 fm 6 herb.

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8511



Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

Bústaðurinn er um 64 fermetrar að stærð. Falleg aðkoma, hlaðnir 
veggir, limgerði, steinbeð með íslenskum jurtum og matjurtabeð 
meðfram uppgöngunni. Stór pallur er hringinn í kring um húsið.
Einstakur staður til að endurnæra sál og líkama með orku 
beint frá Snæfellsjökli. Matsölustaður á svæðinu. Tilvalið fyrir 
smábátaútgerðarmenn og útivistarfólk.  Verð kr. 15 millj

JAÐAR 13 - 
Sumarbústaður   Arnarstapa, Snæfellsbæ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. JÚLÍ
SKÓLABRAUT 27 
Rekstur og Verslunarhúsnæði  
á jarðhæð (116,2 m²)

Um er að ræða rekstur 
Rammar og myndir, 
lager og tæki sem 
fylgja rekstrinum. 
Aðal áhersla er lögð 
á innrömmun, karton, 
ljósmyndaprentun og 
myndlistavörur. Einnig 
er fyrirtækið með 
umboð fyrir gardínur 
frá Álnabæ og sér um 
bæði máltöku og uppsetningu á þeim.  
Staðsett stutt frá Akratorgi. Tilvalið fyrir fólk sem vill vinna sjálfstætt. 
Verð kr. 29 millj.

Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

Bústaðurinn er um 64 fermetrar að stærð. Falleg aðkoma, hlaðnir 
veggir, limgerði, steinbeð með íslenskum jurtum og matjurtabeð 
meðfram uppgöngunni. Stór pallur er hringinn í kring um húsið.
Einstakur staður til að endurnæra sál og líkama með orku 
beint frá Snæfellsjökli. Matsölustaður á svæðinu. Tilvalið fyrir 
smábátaútgerðarmenn og útivistarfólk.  Verð kr. 15 millj

JAÐAR 13 - 
Sumarbústaður   Arnarstapa, Snæfellsbæ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. JÚLÍ

 Daníel Rúnar Elíasson
Löggiltur fasteignasali

Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

Bústaðurinn er um 64 fermetrar að stærð. Falleg aðkoma, hlaðnir 
veggir, limgerði, steinbeð með íslenskum jurtum og matjurtabeð 
meðfram uppgöngunni. Stór pallur er hringinn í kring um húsið.
Einstakur staður til að endurnæra sál og líkama með orku 
beint frá Snæfellsjökli. Matsölustaður á svæðinu. Tilvalið fyrir 
smábátaútgerðarmenn og útivistarfólk.  Verð kr. 15 millj

JAÐAR 13 - 
Sumarbústaður   Arnarstapa, Snæfellsbæ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. JÚLÍ

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Um er að ræða glæsilegt einbýlishús með innbyggðum bílskúr  
samtals 212,5 fm auk garðstofu. Frábært útsýni og staðsetning.   
Húsið er á tveimur hæðum. Á jarðhæðinni er forstofa, forstofusalerni, 
hol, stofa, borðstofa, stofa, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherb., 
þvottahús og bílskúr. Á efri hæðinni er rúmgóð stofa með útgengi  
á svalir. Verð: kr. 109.800.000,- 

Nánari upplýsingar veita:
Sigurður Sigurðsson,  löggiltur fasteignasali  
í síma  690-6166, sigurdur@log.is
Árni Hilmar Birgisson, aðstoðarmaður  
fasteignasala í síma 856-2300, arni@log.is
Hallgrímur Óskarsson, löggiltur fasteignasali/ 
skjalavinnsla í síma 845-9900, halli@log.is

Ártún 2a, Selfossi, 

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

Húsið er byggt af nemendum Fjölbrautaskóla Suðurnesja 
veturinn 2021 til 2022. Húsið er 56 m2 að grunnfleti með milli-
lofti sem reiknast um 9 m2 en gólfflötur er um 22 m2. Húsið er 
fullklárað að utan, klætt með 32 mm bjálkaklæðningu. Alusink 
er á þaki. Veggir að innan eru klæddir með gipsi og einnig loft 
í holi og herbergjum. Loft yfir stofu og risi eru panelklædd. 
Á gólfi er 22 mm nótar gólfplötur. Húsið er án endanlegra 
gólfefna, innréttinga og innihurða. Rafmagn er fullklárað 
með tilbúinni rafmagnstöflu og ljósum þar sem við á. Húsið 
er einangrað með 200 mm steinull í gólfi , 150 mm steinull í 
útveggjum og þak er einangrað með 200 mm steinull. Gluggar 
eru allir með tvöföldu k-gleri. 
Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson  
s: 8995163.

Tilboðum skal skila rafrænt á heimasíðu Ríkiskaupa fyrir  
kl. 13:00 fimmtudaginn 19. maí n.k. merkt Sumarhús 21735.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is
Verð: Tilboð óskast

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

FJÖLBRAUTASKÓLI SUÐUNESJA  
ÓSKAR EFTIR TILBOÐUM Í SUMARHÚS TIL FLUTNINGS 

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

Eignin verður sýnd miðvikudaginn 11. maí n.k.  
á milli kl. 15:00 og 15:30. 
Ríkiskaup kynna 112,8 m2 tveggja hæða einbýlishús byggt 
árið 1953 úr timbri. Eignin skiptist í jarðhæð sem er skráð 
76,6 m2 og rishæð 36,2 m2. Húsið stendur við sjóinn og er 
gott útsýni út á haf og yfir hafnarsvæði úr húsinu.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa:  
www.rikiskaup.is Verð: 14,5 mkr.

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

FJARÐARVEGUR 31, 680 ÞÓRSHÖFN. 
EINBÝLISHÚS

Ráðgjöf varðandi húsnæðisskipti, erfðaskrá, kaupmála
eða dánarbúskipti. Lögmaður þér við hlið við sölu fasteignar

án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.

BÚUM VEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Sími 783 8600 | elin@buumvel.is | www.buumvel.is
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FRÉTTAVAKTIN
KL. 18.30 ALLA VIRKA DAGA
Fjölbreytt fréttaumfjöllun í opinni dagskrá fyrir fólkið 
í landinu. Úrvalslið fjölmiðlafólks fer yfir fréttayfirlit 
dagsins ásamt því að fá til sín góða gesti til að ræða 
helstu mál líðandi stundar. 

Þátturinn er sýndur á Hringbraut og frettabladid.is 



Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is
íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Hótelstarf

Hotel Speiereck óskarað ráða tvo einstaklinga til að sjá um  
og reka lítið hótel í Austurrísku ölpunum

Starfið felur í sér almenn hótelstörf svo sem móttöku gesta, 
afgreiðslu á morgunverði, létt innkaup og þrif á herbergjum 
Tímabil 25 maí til 15 september. Einnig möguleiki á starfi  
yfir veturinn 22 til 23

Reynsla af hótelstörfum æskileg ásamt tungumála kunnáttu
Húsnæði og uppihald til staðar 

Umsóknir sendist á info@hotelspeiereck.com

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Verslunin Curvy | Fellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.is

Túnika
5.990 kr

Viscose kjóll
7.990 kr

Beinar 
gallabuxur

9.990 kr

Blómabuxur
8.990 kr

NÝ SENDING AF SUMARVÖRU 
FRÁ KAFFE CURVE OG ZIZZI

Fallegar og vandaðar vörur í stærðum 42-58
Sjáðu úrvalið í netverslun Curvy.is 

Eða komdu í verslun Curvy við Grensásveg

Soft Túnika
6.990 kr



 
 

Staðurinn 
er 
afskekktur 
og ljós-
mengun 
mjög lítil.
 

Hallgrímur Tómas Ragnars-
son hefur vakið athygli fyrir 
landslagsljósmyndun. Hann 
er viðskiptafræðingur frá 
H.Í. og með MBA-gráðu frá 
alþjóðaskólanum í San Diego 
í Kaliforníu. Hallgrímur bjó 
um árabil í Bandaríkjunum 
ásamt konu sinni, Önnu 
Haraldsdóttur íþróttakenn-
ara.

Hallgrímur og Anna fluttu heim 
ásamt þremur börnum eftir alda-
mótin en hafa þó enn annan fótinn 
vestan hafs. Hallgrímur hefur 
komið að stofnun og rekstri fyrir-
tækja í nokkrum löndum og hefur 
meðal annars þróað hugbúnað 
sem er leigður til fyrirtækja um 
allan heim. Hjónin hafa heimsótt 
um 100 lönd en hafa hvergi nærri 
svalað þrá sinni til að kynnast 
jarðarkúlunni.

Aðspurður segir Hallgrímur 
að hann hafi gengið í Golfklúbb 
Reykjavíkur ásamt nokkrum 
vinum fyrir 43 árum og strax kom í 
ljós fullkominn skortur á hæfileik-
um. En gleðina hefur ekki vantað 
og saman standa vinirnir fyrir 
einu elsta golfmóti landsins og 
trúlega með lengsta heitið: Masters 
Private Golf Tournament.

Hallgrímur segist jafnframt 
vera mikill áhugamaður um 
hvers konar tónlist, en hann sé 
því miður bæði laglaus og takt-
laus og það hafi helst staðið í vegi 
fyrir glæstum tónlistarframa. 
Fyrsti launaseðillinn var notaður 
til kaupa á forláta tenór-sax en 
tónlistarkennarinn endurgreiddi 
námsgjaldið og bað Hallgrím 
um að ónáða sig ekki frekar. Að 
áeggjan móður sinnar var hann í 
læri hjá Heiðari Ástvaldssyni við 
enn minni frama. Jafnframt sé 
hann sögumaður sem finnst engin 
góð saga eiga skilið að vera sögð 
aðeins einu sinni og hafi börn hans 
haft talsverðan ama af því.

„Það hefur gengið illa að upp-
fylla ósk barna minna að syngja 
hvorki né dansa opinberlega,“ segir 
hann og bætir við að hann hafi 

Fangar gleði náttúrunnar í næturhimni

Myndin, sem er 
tekin að nætur-
lagi í Monu-
ment Valley 
í Bandaríkj-
unum, er gríðar-
lega falleg.  
MYND/HALLGRÍMUR 

TÓMAS

Hallgrímur Tómas Ragnarsson ljós-
myndari tekur öðruvísi myndir.

ekki komist í bekkjarliðið í hand-
knattleik í MS þrátt fyrir að aðeins 
sjö drengir hafi verið í bekknum. 
„Það var víst meiri styrkur í því að 
tefla fram 6 manna liði,“ segir Hall-
grímur, sem tekur sig ekki mjög 
alvarlega og bætir við að þrátt 
fyrir vonbrigðin hafi þetta trú-
lega verið rétt ákvörðun þar sem 
andstæðingarnir voru öflugir með 
Guðmund Guðmundsson, fram-
tíðarlandsliðsþjálfara, í broddi 
fylkingar.

Hallgrímur segir ljósmyndunar-
áráttuna hafa blundað í sér lengi, 
en hafi snúist upp í algjöra bilun 

fyrir nokkrum árum. Hann sé í 
raun ljósmyndari í fullu launa-
lausu starfi. Selur ekki ljósmyndir 
sínar en kemur þeim til vina og 
vandamanna hvort heldur eftir-
spurn reynist fyrir hendi eða ekki 
og bætir við að framboð sé marg-
falt á við eftirspurn.

Dalur minnisvarðanna
Þegar Hallgrímur er beðinn að lýsa 
myndinni sem hann tók og birtist 
hér, segir hann. 
„Monument Valley liggur á 
fylkismörkum Arizona og Utah, en 
margir kannast við landslagið þar 
sem Forrest Gump lauk langhlaupi 
sínu. Kvikmyndaleikstjórinn John 
Ford og nafni hans Wayne komu 
staðnum á kortið fyrir stríð í fjöl-
mörgum kúrekamyndum eins 
og nokkur örnefni bera vitni um. 
Staðurinn er afskekktur og ljós-
mengun mjög lítil sem gerir hann 
tilvalinn til stjörnuskoðunar.

Dalurinn er á verndarsvæði 
Navahó-ættbálksins og er opinn 
ferðamönnum á daginn gegn vægu 
gjaldi. Auðveldlega má komast að 
mörgum kennileitum, en öflug 
ökutæki þarf til að komast að 
þeim afskekktari. Að næturlagi er 
eingöngu hægt að ferðast undir 
leiðsögn Navahóa. Fara þarf með 
gát því hættur eru ýmsar, ekki 
síst frá skröltormum. Myrkrið er 
svo algjört að ekki sjást handaskil 
sem gerir himnafestinguna enn 
stórkostlegri. Hnegg villihesta og 
stjörnuhrap eykur á upplifunina.

Vetrarbrautin er sjáanleg á 
norðurhveli á nýju tungli ef 

himinn er heiðskír og nætur 
dimmar, einkum frá mars og fram í 
september. Með aðstoð smáforrits-
ins Photopills má reikna út afstöðu 
Vetrarbrautarinnar frá öllum 
stöðum jarðar, hvenær hún rís og 
sest og hversu hallandi hún virðist 
frá jörðu á hverjum tíma. Miðja 
hennar er skærust og er eftirsótt 
til ljósmyndunar en er því miður 
vart sjáanleg á Íslandi. Það var því 
engin tilviljun að ljósmyndarinn 
var staddur þarna í eyðimörkinni 
einmitt á þessu augnabliki. Fyrr 
um daginn var alskýjað og aðstæð-
ur afleitar með moldroki og útlit 
var fyrir að langt ferðalag myndi 
engu skila. Um lágnættið birti til 
og lægði, kjöraðstæður mynduðust 
þegar miðja vetrarbrautarinnar 
settist í klettana kl. 3 að nóttu, rétt 
eins og Photopills ráðgerði.

Vandaverk við ljósmyndunina
Til að halda skerpu er ljósopið tak-
markað við 15 sekúndur með 16 
mm linsu og víðasta ljósopi (F2.8) 
og miklu ljósnæmi (ISO 4000). 
Að öðrum kosti má setja mótor á 
þrífótinn sem snýr myndavélinni 
með snúningi jarðar og ljósop 
haft lengra og ljósnæmi lægra og 
skærustu stjörnum samt haldið í 
fullri skerpu. Enn önnur aðferð er 
sk. stöflun, en þá er fjölmörgum 
hraðmyndum skeytt saman. Allar 
stillingar eru á hendi ljósmyndar-
ans (manual) og slökkt á suði 
(noise reduction).

Önnur ljósmynd er svo tekin 
með forgrunn í skerpu og hann 
lýstur með sk. Lumecube, en þá má 
velja hitastig ljóssins eftir smekk, í 
þessu tilfelli 3500 Kalvin. Eyði-
merkurvindurinn hafði myndað 
gárur í sandinn og hliðarlýsing 
framkallar andstæður ljóss og 
skugga, tilvalinn forgrunnur. 
Mikilvægt er að lýsingin komi frá 
hlið til að skapa dýpt,“ útskýrir 
Hallgrímur.

„Að lokum var kletturinn til 
hægri lýstur með bílljósum úr mik-
illi fjarlægð til að skapa enn frekari 
dýpt og myndunum þremur 
blandað saman í myndvinnslu 
eftir kúnstarinnar reglum.“

Sjá má ljósmyndina í fullri upp-
lausn á frettabladid.is. Fréttablaðið 
mun á næstunni birta fleiri ljós-
myndir Hallgríms Tómasar. ■

við frjókornaofnæmi

Flott þrenna

provision.is

Fæst í öllum 
apótekum
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Vertu með! Skráning og upplýsingar á hjoladivinnuna.is

NOTUM
 VIRKAN

FERÐAMÁTA

4.-24. maí20ÁRA

HJÓLAÐ Í VINNUNA



Bílar 
Farartæki

FORD F350 king range. Árgerð 2019, 
ekinn 23 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur og 
Northwood Arctic fox 990 camper 
Verð án vsk 14.990. Klár hvert á land 
sem er Rnr.118399.

FIAT Sunlight capron t 64. Árgerð 
2017, ekinn 60 Þ.KM, dísel, 
beinskiptur. Verð 9.450. Rnr.118406.

FORD Econoline 250. Árgerð 2001, 
ekinn 100 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.490.Mjög fallegur og 
eigulegur bíll Rnr.118190.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupum bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og við höfum samband

 Bátar

Þjónusta

 Bókhald

 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.

 Skemmtanir

SKEMMTANIR

HLJÓMSVEIT: A. KRÖYER /
DÚETT

Tek að mér að spila í 
einkasamkvæmum, brúðkaupum, 

árshátíðir, afmælum og fl.
Síðan get ég líka verið með með 
fjöldasöng og nota þá kassagítar.

Verð við allra hæfi.
Anton uppl. í síma 895 9376 og 

antonben@simnet.is.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt
Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda 
brons, silfur og gullpeninga. 
Peningaseðla frímerki póstkort. 
Verðmet heil söfn. S. 615 2715.

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

 Heilsuvörur

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN, DANISH & 

SWEDISH F. FOREIGNERS - 
ENSKA, NORSKA, DANSKA, 

SÆNSKA
Only 1-4 students per course 
! Special Icelandic for Thais, 
Vietnamese and Chinese. 
Sérnámskeið: Íslenska f. 
Tælendinga, Víetnama og 
Kínverja. Einnig Sérnámskeið fyrir 
Heibrigðisstarfsfólk/Also Special 
courses for Health Personnel. Enska 
fyrir Leiðsögumenn/ Icelandic for 
Guides. Start: 16/5, 30/5, 20/6, 4/7, 
18/7, 8/8, 15/8, 12/9: * 4 weeks x 5 
workdays or/eða * 10 weeks/vikur x 
Sat/Sun/lau/sun. AM & PM/f.h&e.h. 
Price/verð: 49.500. Labour 
Unions pay back 50-90 % of price. 
Stéttarfélög endurgreiða 50-90% 
námsgjalds. www.iceschool.is . ff@
icetrans. is - facebook.com/icetrans. 
IceSchool-Fullorðinsfræðslan, 
Ármúli 5. 108, s. 8981175.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

Óskum eftir starfsmönnum 
í sumarstarf og heilsársstarf, 
við viðgerðir á sláttuvélum, 

smávélum, sláttutraktorum og fl. 
Uppl. í s. 554 0661 699 2505

SNYRTIVÖRUHEILDSALA
Snyrtiheildsala leitar eftir 

starfsmanni í fullt starf.
Sumarafleysing möguleg.

Fjölbreytt og skemmtilegt starf.
Ökuréttindi og hreint sakavottorð 

skilyrði.
Vinsamlega sendið umsókn 
á Sgunnbj@simnet.is ásamt 

ferilskrá.

Tilkynningar

 Fundir

FÉLAG HESTHÚSEIGENDA  
Í VÍÐIDAL

Aðalfundur félagsins verður 
haldinn í C-tröð 4 reiðhöllinni hjá 

Sigurbirni mánudaginn 23. maí 
nk. kl. 19.00. Dagskrá: venjuleg 

aðalfundarstörf.
Stjórnin

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Létt og skemmtileg spænskunámskeið

Námskeiðin hefjast 9. maí og 10. maí 
og ljúka 2. júní.
Verð á mann er 35.000 krónur.

Uppplýsingar í síma 790 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Facebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram:  spaenskuskolinn_hablame

Verða haldin í MÍR salnum á Hverfisgötu 105. 
Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales. 

Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðin standa í 4 vikur. 
Boðið er upp á byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið. 

Bjóðum einnig upp á einkatíma.

Byrjendanámskeið: 
Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Þriðjudaga og fimmtudaga: 13:00 - 14:30
þriðjudaga og fimmtudaga: 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska II:
Mánudaga og miðvikudaga: 13:00 - 14:30

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45

Framhaldsnámskeið spænska IV:
Þriðjudaga og fimmtudaga: 10:00 - 11:30

Framhaldsnámskeið spænska V:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00
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Ábendingahnappinn má 
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Palissade útihúsgögn

Tilbúin til 
afhendingar.

10% af öllum útihúsgögnum til 15. maí

Hönnun: Ronan & Erwan Bouroullec

Bekkur L120 
58.950.- 
TILBOÐSVERÐ

Borð 170x90 

125.100.- 
TILBOÐSVERÐ

Bekkur án arma 
91.800.- 
TILBOÐSVERÐ

Stólar með örmum 
53.820.- 
TILBOÐSVERÐ

Stólar án arma 

38.610.- 
TILBOÐSVERÐ

 

Legubekkur 
124.200.- 
TILBOÐSVERÐ



og fermingarblaðið okkar sem við 
gerðum um daginn. Það er ekki séns 
að gera þetta allt einn,“ útskýrir 
Hildur sem segist umkringd hæfi-
leikaríku fólki.

Hildur tekur fram að þær konur 
sem starfi hjá Yeoman séu bæði á 
breiðu aldursbili og alls konar í lag-
inu. „Við framleiðum fjölbreyttar 
stærðir og tökum allar þátt í að máta 
snið og stærðir. Við hugsum mikið 
um að gera föt sem klæða alls konar 
líkamstýpur og gerum föt í stærðum 
frá XS-XXL. Okkur langar að gera föt 
sem efla sjálfstraustið, konur veita 
okkur innblástur og við viljum vald-
efla þær með réttu flíkinni.“

Óður til bjartari tíma
Það er alltaf mikil eftirvænting eftir 
nýrri línu frá Yeoman en í gærkvöldi 
var hulunni svipt af IN BLOOM, 
nýrri línu, með sýningu í Höfuð-

stöðinni, safni Shoplifter 
í Elliðaárdalnum.

„Línan er óður 
t i l  bja r t a r i 
tíma sem eru 
loksins mætt-

ir, partí, glimm-
er, pastel og fjör. 

E f t i r  þ en na n 
harða vetur lang-
aði okkur bara í 
smá hamingju-
sáldu r,“ seg ir 
hún og bendir 
á að í línunni sé 
að finna sumar-
leg a r f l í k u r 
s e m  h e n t i 
bæði í strand-
ferðalögin og 
s u m a r æ v i n-
týri í íslenskri 
náttúru.

Stórstjörnur í 
Yeoman
Markaðssetn-
ing út f y r ir 
landsteinana 
er f lókið fyrir-

bæri en erlendar 
stjör nur hafa 

sést í Yeoman-
flíkum.

„Þetta er marg-
þætt en hef ur 

mikið að gera með 
samfélagsmiðlana 
okkar. Oft f inna 
stílistar stjarnanna 
okkur á Instagram 
og hafa samband. 
En einnig erum við 
með PR-skrifstofu í 
London sem sér um 
að lána f líkur til 
tónlistarfólks, leik-
ara, eða áhrifafólks 
á sviði tísku. Kard-
ashian-systurnar 
eru til dæmis með 
nokkrar f líkur í 
láni, svo stundum 
er maður heppinn 

og þær sjást í ein-
hverju eins og Kylie 

Jenner sem birti 
mynd af sér á dög-

unum í f lík frá mér. 
En stundum er maður 

það ekki.“
Sjálfri f innst Hildi 

skemmtilegast að vinna 
náið með tónlistarfólki. 

„Ég er til dæmis mikill 
aðdáandi sveitar sem heitir 

Kruangbin og við Laura, 
bassaleikarinn, spjöllum oft. 

Hún og hennar tónlist veita 
mér innblástur og hún hefur oft 

klæðst fatnaði frá mér við ýmis til-
efni. Hún klæðir sig meira sjálf og er 
ekki alltaf með stílista.“

Hildur nefnir einnig bandarísku 
söngkonuna Kehlani. „Hún er algjör 
töffari og stílistinn hennar er oft í 
bandi að biðja um eitthvað nýtt og 
spennó fyrir mismunandi tækifæri.“

Stórar búðir banka upp á
Hildur vann sjálf í plötubúð í mörg 
ár og segist alltaf hafa haft gaman af 
því að grúska í tónlist. „Nú þegar ég 
hef minni tíma í að uppgötva eitt-
hvað nýtt hjálpar þessi vinna við 
það. Ég dýrka hvað þetta heldur 
manni á tánum tónlistarlega séð.“

Hildur segir fatnaðinn farinn að 
seljast töluvert erlendis í gegnum 
vefsíðuna. „Einnig eru stórar búðir 
úti farnar að banka upp á sem er 
frábært. Það er samt mjög erfitt 
að keppa við sendingarkostnað á 
öðrum erlendum síðum.

Það mætti hjálpa þessari grein 
miklu meira en gert er hér heima 
svo hún verði samkeppnishæfari. 
Það er svo mikið af hæfileikafólki 
hér heima og þessi grein hefur alla 
burði til að verða mjög sterk útflutn-
ingsgrein,“ segir hún að lokum. ■

Hildur segist hafa farið að vinna að klassískari flíkum á Covid-tímum.  MYND/SAGA SIG

Glaðlegt hönnunarteymi Yeoman.  MYND/ANNA MAGGÝ

Hildur Yeoman hefur fest sig 
í sessi sem einn vinsælasti 
fatahönnuður landsins og því 
alltaf mikil eftirvænting sem 
fylgir nýrri línu frá henni. 
IN BLOOM, óður til bjartari 
tíma, gefur sannarlega tóninn 
inn í sumarið.

Við erum mikið partí-
merki, þegar það mátti 
ekki djamma þá var 
því eðlilega rólegra 
hjá okkur, segir Hildur 

spurð út í hvernig reksturinn hafi 
farið út úr Covid-tímanum. „Fyrsta 
bylgjan var erfiðust, þá stóðum við 
á tómum Laugavegi að gera story 
fyrir Instagram eins og einhverjir 
veruleikafirrtir „influencers in the 
wild“,“ segir hún og hlær. „Það var 
samt það sem hélt í okkur lífinu, 
samfélagsmiðlar og vefverslunin 
okkar.“

Hún segist í framhaldi hafa lært 
betur á bylgjurnar og nýtt tímann 
vel.

„Við vorum tilbúin með eitthvað 
nýtt og spennandi þegar losnaði 
um og fólk vildi fara að dansa. Eins 
fórum við að vinna að klassískari 
flíkum og ullarflíkum og ullarsett-
um sem henta vel í útivist, sumar- 
og vetrarævintýri.“

Handteiknaði beint á 
flíkurnar
Í upphafi ferilsins 
ha nnaði Hildu r 
aðallega aukahluti 
en fór svo að færa 
sig yfir í fatnað en 
segir sjálf að þær 
f líkur hafi verið 
algjör „showpieces“, 
og því eðli málsins 
samkvæmt ekki farið 
í framleiðslu.

„Ég var þá að hand-
teikna prentin beint á 
f líkurnar og bródera í 
þær. Eins voru fötin oft 
úr efnum sem hefðu illa 
þolað þvott. Ég var bara að 
gera tilraunir og leyfði mér 
að þróa minn stíl án þess að 
hugsa um að fólk myndi vilja 
ganga í f líkunum.“

En eftirspurnin myndaðist 
og árið 2015 ákvað Hildur að 
gera fyrstu línuna fyrir fram-
leiðslu og síðan hafa þær verið 
þó nokkrar þó að hún segist ekki 
endilega hafa talið þær.

Endurnýtt efni úr plasti
Spurð um ferlið svarar Hild-
ur ákveðin: „Tíska er team-
work. Hönnunarteymið í 
Yeoman samanstendur af 
mér, Steinunni Eyju fata-
hönnuði sem hefur verið 
með mér frá því við opn-
uðum Yeoman verslunina 
og Alexöndru Jónsdóttur 
sem byrjaði fyrir um tveim-
ur árum.“

Hildur segir í mörg horn að 
líta við hönnun fatnaðar. „Við 
erum ekki bara að hanna flík-
ur, gera prent, drapera og sníða. 
Það þarf líka að finna bestu 
efnin, við höfum til að mynda 
lagt mikið upp úr því að finna efni 
úr endurnýttu hráefni,“ segir hún en 
endurnýttir þræðir, unnir úr plasti 
úr sjónum, eru notaðir í fatnað eins 
og sundboli og marga kjólanna en 
sumir þeirra eru unnir úr efni úr 
trjákvoðu.

„Við sjáum líka alveg um mark-
aðsmál sjálf, samfélagsmiðlana, 
setjum upp lookbook og blöð eins 

Partímerkið  
varð klassískara í faraldrinum

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

Ný lína Yeoman, IN BLOOM, er óður 
til bjartari tíma.  MYND/SAGA SIG 

Við hugsum mikið um 
að gera föt sem klæða alls 
konar líkamstýpur og 
gerum föt í stærðum frá 
XS-XXL.
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Eftirfarandi er skrifað á ábyrgð  
höfundar sem náttúrubarns, 
ekki blaðamanns.

Björn Þorláksson

Orð eru alls konar. Sum 
orð virðast gegna 
þeim tilgangi helstum 
að smætta, draga úr. 
Önnur ýkja upp. Engin 

orð eru hlutlaus. En orð eru stundum 
til alls fyrst.

Sá sem leggur leið sína upp í 
fjallasalinn að Lambhagafossi, sá 
sem gengur hljóður hugsandi, með 
orð sín í huganum, ekki á vörunum, 
með ekki annan félagsskap en 
hrossagauk í grennd, kemur ekki 
óbreyttur til baka. Sá sem gengur í 
gegnum hreinsunareld hins verald-
lega vafsturs á göngu að þessu svæði 
finnur opnast fyrir tilfinningar sem 
við erum kannski vön að halda niðri 
vegna síbylju áreitis í veraldlegu 
vafstri.

Þarna er heimurinn algjörlega 
ósnortinn, ummerki mannshandar-
innar hvergi sjáanleg. Svæðið varið af 
náttúrunnar hálfu utan alfararleiðar, 
en nú stendur til að umbylta þessu 
öllu vegna fyrirhugaðrar Hnútuvirkj-
unar í Hverfisfljóti, Skaftárhreppi.

Orðið rask hafði komið upp í hug-
ann, orð sem getur hljómað frekar 
sakleysislega. Orðið rask kemur 
fyrir í skýrslum um umhverfisáhrif 
af rennslisvirkjun, röskun vatns-
magns, rask á gljúfri ef virkjað verð-
ur. En þegar komið er á leiðarenda, 
og það rennur upp fyrir manni að 
stöðvarhús virkjunarinnar mun að 
óbreyttu rísa aðeins steinsnar frá 
fossunum, auk þess sem sár opnast 
þegar vegur verður lagður yfir hið 
sögulega og einstaka mosavaxna 
hraun, Eldhraun Skaftárelda, sjálfra 
móðuharðindanna sem komu af stað 
frönsku byltingunni, kviknar vissa 
um að orðið rask er ekki nálægt því 
að endurspegla það mikla inngrip 
sem nær væri að kalla hamfarir og 
er að óbreyttu handan við hornið.

Orðið sem lýsir best afleiðingum 
ákvarðana þeirra manna sem þarna 
véla um er ekki rask heldur eyðilegg-
ing.

Að kyrkja foss er stór ákvörðun. 
Sérstaklega ef ákvörðun um hálstak 
er tekin í blóra við lög sem ætlað er 
að vernda slíka perlu.

Sá sem situr hljóður við fossinn 
með þungt hjarta af hugsunum, 
seytlandi vatni og hrossagauk, 
hlýtur líka að hugleiða að í efnahags-
legu tilliti er þessi virkjun afskaplega 
vafasöm, því með vaxandi ferða-
þjónustu opnast fleiri tækifæri fyrir 
þá sem eru tilbúnir að borga mikla 
peninga fyrir þá upplifun að fá að 
heimsækja síðustu ósnortnu staði 
heimsins. 

Myndir Antons Brink segja sögu 
af veröld sem er. Veröld sem blasir 
við að verði eyðilögð. n

Orðin, áformin  
og eyðileggingin

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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NORDSKOV Hnakkapúði 
39.900,- nú 29.925,-



Nú styttist óðum í Eurovisi-
on-gleðina og margir slá upp 
Eurovision-matarboði í tilefni 
þess og fjölskyldur og vina-
hópar fylgjast saman með 
keppninni í beinni. Berglind 
Hreiðars, einn ástsælasti 
matarbloggari landsins, er 
ótrúlega klár í því að undir-
búa og bjóða í þemaveislur 
og það á líka við þegar kemur 
að Eurovision-matarboðinu. 

Berglind nýtir hvert tækifæri til að 
halda boð. „Ég hef alla tíð elskað að 
bjóða fólki heim og nota hvert tæki-
færi sem gefst til að gera slíkt. Það er 
alltaf hægt að finna tækifæri til að 
hafa gaman og ég reyni alltaf að gera 
eitthvað skemmtilegt í kringum 
Eurovision. Stundum er það bara 
fyrir okkur fjölskylduna en einnig 
finnst mér gaman að hafa Eurovisi-
on-partí,“ segir Berglind.

Íslenski fáninn aðalþemað
Aðspurð segir Berglind að það séu 
engar fastar hefðir í tengslum við 
Eurovision-boðin. „Það fer bara eftir 
því hvernig stuði ég er í hverju sinni 
og hvort ég er búin að fylgjast mikið 
með keppninni eða ekki. Ef maður 
fylgist vel með, og ég tala nú ekki um 
ef Ísland er með gott lag, þá verður 
maður óneitanlega spenntari.“ 
Íslenskinn fáni er aðalþemað hjá 
Berglindi í þessum boðum. „Ég hef 
ekki skreytt mikið fyrir þessi boð, 
nema kannski setja íslenska fánann 
í matinn og þess háttar. En ég gæti 
klárlega tekið mig á í þeim efnum 
þar sem mér finnst ekkert leiðin-
legt að skreyta. Í næsta boði verða 
það klárlega íslensku fánalitirnir 
eða glimmer og glamúr.“

Margrétta Eurovision-matarboð
Þar sem keppnin er oftast á kvöld-
matartíma finnst Berglindi gaman 
að vera með eitthvað matarkyns í 
bland við smárétti. „Bland af mat 

og einhverju sætu og síðan byrja 
þessi kvöld oft snemma þannig að 
ekki skemmir fyrir að hafa osta-
bakka síðar um kvöldið til að narta 
í og eitthvað viðeigandi að drekka 
líkt og léttvín.  Ostabakkinn klikkar 
aldrei og það er eiginlega sama hvað 
hefur verið í matinn, það eru allir til 
í osta og gúmmelaði yfir stigagjöf-
inni,“ segir hún.

Berglind gefur lesendum Frétta-
blaðsins hér upp skothelda matar-
veislu til að bjóða upp á fyrir 
Eurovision-keppnina sem fram 
undan er. „Hér hef ég sett saman 
sætsterkan kjúklingarétt í aðalrétt 
og dásamlegar Pavlovur í eftir-
rétt. Síðan er hér einnig útfærsla af 
dýrindis ostabakka til að hafa síðar 
um kvöldið, vorlegur og ljúffengur 
með undursamlegum bökuðum 
osti. Það passar einstaklega vel 
með ostabökkum vorsins að skipta 
úr rauðvíni í rósavín, hvet ykkur til 
að prófa.“ n

Kræsingar fyrir 
Eurovision-matarboðið

Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn 
@frettabladid.is

Sætsterkur kjúklingaréttur
fyrir 4

4 stk. kjúklingabringur
100 g Sweet chili sósa
Salt, pipar, hvítlauksduft
Ólífuolía til steikingar

Skerið kjúklinginn í bita og 
steikið upp úr ólífuolíu. Kryddið 
eftir smekk og hellið Sweet chili 
sósunni yfir í lokin, lækkið hit-
ann alveg niður og haldið heitu á 
meðan annað er undirbúið.

Bakaðar sætar kartöflur

Um 900 g sætar kartöflur
Salt, pipar, hvítlauksduft eftir 
smekk
3 msk. ólífuolía

Hitið ofninn í 190°C. Flysjið kart-
öflurnar og skerið niður í teninga. 
Veltið upp úr ólífuolíu og kryddið 
eftir smekk. Bakið í um 20 mínút-
ur eða þar til kartöflurnar mýkj-
ast.

Karamellíseraður laukur

3 stk. laukur
50 g púðursykur
20 g smjör
1 msk. ólífuolía
Salt og pipar

Skerið laukinn í þunnar sneiðar. 
Steikið upp úr smjöri og ólífuolíu 
þar til laukurinn fer að mýkjast, 
kryddið til með salti og pipar. 
Bætið þá sykrinum á pönnuna og 
leyfið að malla við vægan hita þar 
til annað er tilbúið.

Chillisósa

200 g Hellmann‘s Light majónes
150 g sýrður rjómi
100 g Sweet chili sósa
2 msk. hunang

Pískið allt saman þar til kekkja-
laust og geymið í kæli fram að 
notkun.

Wasabi-toppur

Raðið saman kartöflum, kjúklingi 
og lauki. Setjið vel af Sweet chili 
sósu yfir allt og toppið með söx-
uðum wasabi-hnetum.

Bláberja Pavlovur með 
fílakaramellukremi
8-10 stykki

3 eggjahvítur
200 g púðursykur
1 tsk. hvítvínsedik

Hitið ofninn í 150°C. Þeytið eggja-
hvíturnar þar til þær fara aðeins 
að freyða. Bætið sykrinum saman 
við í nokkrum skömmtum og 
hrærið vel á milli. Þegar blandan 
er orðin stífþeytt má bæta edikinu 

saman við og hræra stutta stund 
til viðbótar. Sprautið marens úr 
zip-lock poka eða notið tvær mat-
skeiðar til að skipta niður í 8-10 
Pavlovur. Takið síðan bakhlið á 
teskeið og mótið nokkurs konar 
holu í miðjunni til þess að betra 
sé að sprauta rjómanum ofan í 
eftir bakstur. Bakið í 25 mínútur 
og leyfið að kólna niður með ofn-
inum. Fyllið með rjóma, setjið 
fílakaramellusósu yfir og skreytið 
með bláberjum og söxuðu Toble-
rone.

Fílakaramellusósa

100 g Fílakaramellur (10 stk.)
70 ml rjómi

Bræðið saman þar til slétt sósa 
hefur myndast. Leyfið sósunni að 
kólna aðeins niður og ná stofuhita 
áður en þið setjið yfir rjómann.

Fylling og skreyting

500 ml þeyttur rjómi
Um 300 g Driscolls bláber
70 g saxað Toblerone

Sprautið vel af rjóma ofan á hverja 
Pavlovu. Setjið fílakaramellusósu 
yfir rjómann og næst saxað Toble-
rone og bláber. Geymið í kæli fram 
að notkun.

Evrovision-ostabakkinn 
2022

1 x brie-ostur
200 g jarðarber (skorin í teninga)
1 msk. púðursykur
1 msk. balsamik glaze
2 msk. hunang
1 lúka saxaðar kasjúhnetur
Nokkur myntulauf (söxuð)

Hitið ofninn í 180°C og setjið ost-
inn í eldfast mót. Bakið hann í um 
10 mínútur og útbúið jarðarberja-
toppinn á meðan. Hitið saman 
púðursykur, balsamik glaze og 
hunang þar til sykurinn er bráð-
inn. Takið af hellunni og hrærið 
jarðarberjunum varlega saman 
við. Hellið yfir ostinn þegar hann 
kemur úr ofninum og toppið með 
söxuðum kasjúhnetum og vel af 
myntu.

Annað á ostabakka

Salamirós (ég notaði ítalska 
salami með kryddkanti, um 10 
sneiðar)
Grissini-stangir vafðar í hrá-
skinku
Chili-sulta
Grettir ostur
Möndlur
Döðlur
Súkkulaðihjúpaðar hnetur og 
ávextir
Jarðarber
Ostateningar (Gouda sterkur)
Ritz kex/annað kex

Berglind 
Hreiðars, einn 
ástsælasti 
matarbloggari 
landsins, er 
ótrúlega klár í 
því að undir-
búa og bjóða 
í þemaveislur 
og kann að búa 
til stemningu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

Sætsterkur kjúklingurinn er girnilegur og einfaldur réttur sem allir geta gert.

Guðdómlegar 
Pavlovurnar 
toppaðar með 
bláberjum og 
karamellusósu, 
syndsamlega 
ljúffengur eftir-
réttur.

Ostabakkinn slær ávallt í gegn og 
gestirnir eiga eftir að missa sig yfir 
þessum kræsingum.
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ODDVITASLAGUR STÆRSTU BÆJANNA
MÁNUDAG KL. 19.00 

Fréttavaktin á Hringbraut lengist í vikunni 
fyrir kjördag en þá mæta oddvitar allra 
framboðanna í fimm stærstu bæjarfélögum 
landsins í sjónvarpssal og sannfæra 

kjósendur um ágæti sinna áherslumála.

Reykjanesbær á mánudagskvöld
Kópavogur á þriðjudagskvöld
Akureyri á miðvikudagskvöld
Hafnarfjörður á fimmtudagskvöld
Reykjavík á föstudagskvöld

Elín Hirst og Sigmundur Ernir taka á móti 
oddvitunum rétt fyrir kl. 19:00 frá mánudegi 
til föstudags. 

Fylgstu með pólitíkinni í landinu á 
Fréttavaktinni á Hringbraut. Þættirnir verða 
einnig aðgengilegir á frettabladid.is



Ég er að blanda saman 
mínum sólóferli við lög 
frá Stjórninni. Þetta 
verður úr öllum áttum.

Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda 

tölvupóst á timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Bróðir okkar, 
Haukur Snorrason 

frá Siglufirði, 
er látinn.  

Útför hefur farið fram í kyrrþey.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Edda Snorradóttir
Eiríkur Snorrason

Elskuleg systir okkar og mágkona,
Guðríður Kristín Jónsdóttir

Laugarnesvegi 89,
lést á líknardeild Landspítalans  

22. apríl sl. Útförin hefur farið fram í 
kyrrþey. Þökkum auðsýnda samúð og 

kveðjur. Sérstakar þakkir til allra þeirra 
sem önnuðust Guðríði í veikindum hennar.

Ólafur Gísli Jónsson Þórhalla Eggertsdóttir
Guðrún Vigdís Jónsdóttir Gunnar Thors
Auðunn Örn Jónsson Karen Guðmundsdóttir

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát ástkærs eiginmanns míns, 

föður, tengdaföður og afa, 
Jóhanns Más Maríussonar

verkfræðings, 
Lindargötu 33.

Sérstakar þakkir til vina sem glöddu 
hann og hjúkrunarfólks sem studdi hann 

í veikindum undanfarinna ára.

Sigrún Gísladóttir
Gísli Másson Freyja Hreinsdóttir
Már Másson Sigríður Maack
Guðrún Másdóttir Örn Orrason
Vigdís Másdóttir Tobias Helmer

og barnabörn.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,
Elínborg Unnur 
Sigurðardóttir

Álftamýri 10,
lést þann 17. apríl á Droplaugarstöðum. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Innilegar þakkir fyrir góðar kveðjur og hlýhug.  

Þökkum einnig öllu því frábæra fólki sem hefur annast 
hana í veikindum hennar.

Sigurður Ingi Ragnarsson
Ástríður Ebba Ragnarsdóttir Gunnar Ólafsson
Björg M. L. Ragnarsdóttir Guðjón H. Hlöðversson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur hlýhug og 

samúð við andlát og útför elskulegrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu  

og langömmu,
Þorbjargar Laufeyjar 

Þorbjörnsdóttur
(Bobbu í Uppkoti, Akranesi)

Guð blessi ykkur öll.

Anna Mýrdal Helgadóttir Hafsteinn Guðjónsson
Lúðvík Ibsen Helgason Þórný Guðnadóttir
Þorbjörg Helgadóttir Guðberg Heiðar Sveinsson
Björgvin Ibsen Helgason Vigdís Linda Jack
Helgi Helgason Þóra Þórðardóttir
Kristján Helgason Hjördís Frímann

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Jón Lárus Ingvason

Ægisgarði, Hjalteyri,
lést 2. maí.  

Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju 
miðvikudaginn 11. maí kl. 13.00.

Rannveig Elsa Jónsdóttir Gunnar Arnar Andersen
Jóhanna Jónsdóttir Gunnar Brynjólfsson
Ingvi Hrannar Jónsson

afa- og langafabörn.

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s
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ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi
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Útfararþjónusta í yfir 70 ár

Við tökum vel á móti ástvinum  
í hlýlegu og fallegu umhverfi

Sigga Beinteins fagnar fjörutíu 
ára ferilsafmæli sínu með stór-
tónleikum í Hörpu í kvöld.

arnartomas@frettabladid.is

Sigga Beinteins efnir til stórtónleika í 
Eldborg í Hörpu í kvöld í tilefni af fjöru-
tíu ára söngafmæli sínu. Tímamótin á 
árinu eru þó talsvert fleiri.

„Ég á auðvitað fjörutíu ára ferilsaf-
mæli, verð sextíu ára í júlí og Eurovision-
lagið Nei eða já er þrjátíu ára í ár,“ segir 
Sigga. „Svo vorum við að fatta að Við 
eigum samleið-prógrammið, sem við 
höfum verið að flytja í Salnum, er orðið 
tíu ára í ár. Þetta er virkilega gaman.“

Þótt ferill Siggu sé langur þá er hún 
ekki lengi að benda á hápunktana.

„Stærstu punktarnir eru eflaust Euro-
vision, að minnsta kosti hingað til!“ 
segir hún. „1990 var tvímælalaust stærst 
og má segja að marki upphafið að ferl-
inum hjá Stjórninni. Við erum enn þá á 
fleygiferð.“

Vandasamt að velja
Herlegheitin í Hörpu í kvöld segir Sigga 
að verði með best-of sniði.

„Ég er að blanda saman mínum sóló-

ferli við lög frá Stjórninni. Þetta verður 
úr öllum áttum,“ útskýrir hún. „Stjórnin 
er auðvitað stór hluti af mér en svo eru 
auðvitað líka lög sem ég hef tekið með 
Björgvini Halldórs og fleira.“

Sigga á að baki átta sólóplötur og sex 
plötur með Stjórninni, svo katalógurinn 
er ansi veglegur.

„Það var erfitt að koma lagalistanum 
saman enda eru þetta nokkur hundruð 
lög sem þurfti að velja úr. Ég hef legið yfir 
honum lengi og ég er þrælánægð með 
hann og held að fólk verði það líka.“

Allt á fullu
Hvað sextugsafmælið í sumar varðar er 
Sigga með eitt og annað planað.

„Stjórnin verður á fullu í allt sumar 
og við erum þegar búin að bóka fullt,“ 
segir hún. „Ég fer svo í tveggja vikna frí 
í júlí og verð erlendis yfir afmælið mitt 
stóra en er ekki alveg búin að sjá hvað 
ég ætla gera með það meira. Ég byrja á 
þessu skrefi bara.“

Englendingar í uppáhaldi
Þótt Íslendingum sé ekki spáð sérstak-
lega góðu gengi í Eurovision í ár er Sigga 
samt sem áður spennt fyrir keppninni.

„Stelpurnar eru frábærar og ég styð 
þær alveg hundrað prósent. Þær eru 
alveg rosalega góðar og flott tríó og ég 
vona heitt og innilega að þær komist 
upp úr riðlinum,“ segir hún og bendir á 
að kántrí-tónlist sé að koma sterk inn í 
dag. „Ég vona að það hjálpi okkur.“

En ertu með eitthvað plan B ef við kom-
umst ekki áfram?

„Ég held líka með Englendingum og 
mér finnst spænska lagið mjög f lott,“ 
segir Sigga. „Úkraínu er spáð sigri og Ítalía 
fylgir fast á hæla henni. Svo eru krakk-
arnir rosalega hrifnir af laginu frá Noregi. 
Það er spurning hvert þetta fer.“ ■

Ferföld tímamót

Sumarið 
verður stútfullt af 
Stjórnargiggum, 
segir Sigga. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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BÓKAÐU SÓL
ALLUR PAKKINN 

AlbufeiraPortúgal

595 1000  www.heimsferdir.is

Beint flug í maí og júní

78.050
Flug & hótel frá

Verð með afslætti

á mann

Fáðu meira út úr fríinu

94.700
Flug & hótel frá

Fyrir 2

á mann

SPARAÐU 30.000 KR. Á MANN
MEÐ AFSLÁTTARKÓÐANUM   PORTUGAL

AÐEINS 60 SÆTI Í BOÐI
Takmarkað sætaframboð!

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Frá kr. 78.050 á mann
verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn eða 94.700 m.v. 2 fullorðna

29. maí í 9 nætur

Mirachoro Albufeira

aaaaa

HAGKVÆMT

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Frá kr. 87.775 á mann
verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn eða 122.550 m.v. 2 fullorðna

7. júní í 7 nætur

Clube Albufeira Garden Village

aaaaa

FJÖLSKYLDUVÆNT

STÓRAR ÍBÚÐIR

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Frá kr. 94.750 á mann
verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn eða 127.100 m.v. 2 fullorðna

21. júní í 7 nætur

Forte da Oura

aaaaa

FYRSTUR KEMUR - FYRSTUR FÆR!

VERÐDÆMI MEÐ AFSLÁTTARKÓÐA

FJÖLSKYLDUVÆNT

ÚRVAL AF ÍBÚÐUM



Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 
Jórunn Margrét 
Bernódusdóttir

lést á Hrafnistu 27. apríl síðastliðinn.  
Útför fer fram miðvikudaginn 11. maí  

kl. 15.00 frá Garðakirkju.

Bernódus Kristinsson Hildur Björnsdóttir
Stefán Örn Stefánsson
Elísabet M. Nickel Stefánsdóttir David P. P. Nickel

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Hjörleifur Magnússon
Víkurbraut 15, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
laugardaginn 30. apríl. 

Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, 
fimmtudaginn 12. maí klukkan 13.

Guðbjörg Guðmundsdóttir
Margrét Hjörleifsdóttir Guðmundur Axelsson
Gróa Björk Hjörleifsdóttir  Brynjar Huldu Harðarson
Brynja Hjörleifsdóttir Svavar Marteinn Kjartansson
Unnsteinn Ó. Hjörleifsson Larisa Viktorsdóttir
Sigrún Alma Hjörleifsdóttir Ólafur Árnason

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku eiginmaður minn, 
faðir okkar og tengdafaðir, 

Guðráður Gunnar 
Sigurðsson

Esjubraut 20, Akranesi,
lést þriðjudaginn 3. maí.  

Útför hans fer fram frá Akraneskirkju 
föstudaginn 13. maí kl. 13.00. Streymt verður frá 

athöfninni á vef Akraneskirkju, www.akraneskirkja.is.

Ása Líndal Hinriksdóttir
Hinrik Már Guðráðsson María Edda Sverrisdóttir                        
Guðmunda Freyja Guðráðsd. Gunnlaugur H. Tórshamar 
Anna Katrín Guðráðsdóttir

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristinn Karlsson
vélvirki, 

áður Hamrabergi 12, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 

fimmtudaginn 28. apríl. Útförin fer fram  
frá Fella- og Hólakirkju fimmtudaginn 12. maí kl. 13.  

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hans er bent á Alzheimersamtökin. 

Karl Kristinsson Linda María Ólafsdóttir 
Elfa Kristinsdóttir Viðar Ófeigsson

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Alda Þorvaldsdóttir
Kirkjuvegi 11, Reykjanesbæ,

varð bráðkvödd á heimili sínu, 
fimmtudaginn 21. apríl. 

Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, 
mánudaginn 9. maí klukkan 13.

Ásta Elín Grétarsdóttir Jóhann Gunnar Jónsson
Jón Þorvaldur Eysteinsson
Sigríður Kristín Eysteinsdóttir
Eiríkur Bjarki Eysteinsson Hafdís K. Finnbjörnsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Kristín Björnsdóttir
frá Bólstaðarhlíð í Vestmannaeyjum,

lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum 
sunnudaginn 24. apríl. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey  
að ósk hinnar látnu.

Hjálmfríður I. Hjálmarsdóttir Júlíus Valdimar Óskarsson
Ólafur Hjálmarsson Sigríður Anna Einarsdóttir
Þorleifur Dolli Hjálmarsson Sigurdís Harpa Arnarsdóttir
Soffía Birna Hjálmarsdóttir Sigurður S. Konráðsson

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Kristjánsdóttir 
húsmæðrakennari, 

sem andaðist á Hrafnistu, Laugarási, 
fimmtudaginn 21. apríl sl. verður 

jarðsungin frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 10. maí kl. 13.00.

Egill Benedikt Hreinsson Áslaug Ásgeirsdóttir
Kristján Jónasson Elín Guðbjörg Helgadóttir 
Aðalbjörg Jónasdóttir Helgi Árnason
Gunnlaugur Jónasson Sólveig Jóhannesdóttir
Áslaug Jónasdóttir Þórir Magnússon

barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær og yndisleg móðir okkar,  
systir og amma,

Halla Hallmarsdóttir
sem lést þann 28. apríl, verður 
jarðsungin frá Víðistaðakirkju 
fimmtudaginn 12. maí kl. 15.

Karitas Viggósdóttir 
Nanna Líf Kjartansdóttir

Jóhann Elíasson 
Ellý Guðmundsdóttir

Melkorka Guðmundsdóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Helga Vallý Björgvinsdóttir 
lést á líknardeild Landspítalans  

í faðmi fjölskyldunnar,  
laugardaginn 30. apríl.  

Jarðsungið verður frá Seltjarnarneskirkju 
fimmtudaginn 12. apríl kl. 13.00.

Sverrir J. Hannesson
Hannes Sverrisson
Sigurlaug Sverrisdóttir  Halldór Hafsteinsson

Alexía Helga Hafsteinsson

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Guðlaugur Ketill Ketilsson
vélfræðingur, 

Þjóðbraut 1, Akranesi,
lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á 

Akranesi miðvikudaginn 20. apríl. Útför hans 
fer fram frá Akraneskirkju, þriðjudaginn 10. maí kl. 13.  

Streymt verður frá útförinni á vef Akraneskirkju  
www.akraneskirkja.is

Ingibjörg Rafnsdóttir
Erna Björg Guðlaugsdóttir Hörður Sigurbjarnason
Rafn Hafberg Guðlaugsson Lísa Sigríður Greipsson
Birkir Guðlaugsson Sif Davíðsdóttir
Katla Guðlaugsdóttir Ólafur Sævarsson

afabörnin og langafabörnin.

Innilegar þakkir þeim sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

okkar ástkæru eiginkonu, móður, 
tengdamóður og ömmu,
Kristínar Jóhönnu 

Kjartansdóttur 
(Stínu frá Bakka)

tækniteiknara, 
Fiskakvísl 28.

Okkar innilegustu þakkir til þeirra sem komu að útförinni 
og gerðu hana að yndislegri kveðjustund. 

Stefán Hans Stephensen
Kjartan Á. Guðbergsson       Sara Pálsdóttir
Benedikt, Erla Kristín, Calum Bjarmi, Amalía Eir

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir,  

afi, langafi og bróðir,
Egill Ólafsson

Lækjargötu 28, Hafnarfirði,
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði, 

sunnudaginn 1. maí. Útförin fer fram frá 
Sandgerðiskirkju, miðvikudaginn 11. maí klukkan 13. 

Innilegar þakkir til starfsfólks á Ölduhrauni Hrafnistu,  
fyrir einstaka umönnun og hlýju.

Jóna Guðrún Bjarnadóttir
Jóhanna Þórunn Egilsdóttir Guðmundur G. Sigurðsson
Ólafur Högni Egilsson Dýrfinna Ó. Björgvinsdóttir

barnabörn, barnabarnabarn 
og systkini hins látna.

Sædýrasafnið í Hafnarfirði var opnað 
þann 8. maí 1969. Það stóð neðarlega í 
Holtinu gegnt gatnamótum Krýsuvíkur
vegar og Reykjanesbrautar. Stofnandi 
safnsins var Jón Kr. Gunnarsson sem 
starfaði sem forstöðumaður þess öll 
árin.

Líkt og heiti þess gaf til kynna voru í 
upphafi til sýnis á Sædýrasafninu ýmis 
konar sjávardýr í fiskabúrum en síðar 

bættust við íslensk húsdýr og framandi 
dýr frá öðrum löndum. Gestir safnsins 
gátu meðal annars séð ljón, apa, þvotta
birni háhyrninga og jafnvel tígrisdýr. 
Safnið naut mikilla vinsælda á sjöunda og 
áttunda áratugnum en margir kvörtuðu 
undan aðbúnaði dýranna, sem var mjög 
slæmur.

Sædýrasafnið var starfrækt til 1987 en 
lagðist þá af vegna fjárhagsörðugleika. 

Ein helsta tekjulind safnsins var um 
tíma föngun háhyrninga fyrir sædýra
söfn í öðrum löndum og hinn heimsfrægi 
Keikó meðal þeirra sem þar voru fang
aðir. Sú aðferð var að lokum lögð af eftir 
mótbárur frá náttúruverndarsamtökum 
víðs vegar að úr heiminum. Safninu var 
lokað árið 1987. Þá var mörgum dýranna 
lógað en þau voru orðin gömul og ekki 
hægt að selja þau til annarra garða. ■

Þetta gerðist 8. maí 1969

Sædýrasafnið í Hafnarfirði opnað
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VINNUMARKAÐURINN
ÞARF Á OKKUR AÐ HALDA
Ráðstefna ÖBÍ um atvinnumál fatlaðs fólks
11. maí, kl. 12:30-16:15 á Hótel Hilton, Nordica 

Dagskrá:
· Ávarp. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags–og vinnumarkaðsráðherra

· Viðeigandi aðlögun - hvað er það? Alma Ýr Ingólfsdóttir, lögfræðingur, ÖBÍ

· Örsaga af vinnumarkaði. Berglind Stefánsdóttir

· Atvinnumál fatlaðs fólks í Reykjavík. Auður Björgvinsdóttir, Reykjavíkurborg

· Atvinnumál fatlaðra frá sjónarhorni ráðningarstofu. Torfi Markússon, Intellecta

·· Örsaga af vinnumarkaði. Daði Gunnsteinsson

· Hvað geta atvinnurekendur gert til að auka atvinnuþátttöku fatlaðs fólks? 
   Maj-Britt Hjördís Briem, lögmaður, SA

· Fjölgun starfstækifæra. Hans Benjamínsson, Vinnumálastofnun

· Örsaga af vinnumarkaði. Svala Arnardóttir

· Stjórnun fjölbreytileika og stuðningsúrræði á vinnumarkaði. Stefán Hardonk, lektor, HÍ

· Nýsköpunarvirkni fatlaðs fólks. Elinóra Inga Sigurðardóttir, KVENN, Valdimar Össurarson, 
      SFH, Aileen Sooía Svensdóttir, frumkvöðull 

· Örsaga af vinnumarkaði. Haraldur Þorleifsson

· Vinnustofur.  Lausnir fundnar – eru þær raunhæfar? 

· Hvatning til góðra verka. Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður, ÖBÍ

Rit- og táknmálstúlkun er í boði 
Nánar upplýsingar og
skráning á obi.is



verður í Skútuvogi um helgina 
og veitir ráðgjöf um eyðingu mosa 
í grasflöt, trjáklippingar o.fl. 
kl. 13-17 alla helgina í Skútuvogi.

Vilmundur Hansen, 
garðyrkjufræðingur

Opið í Blómavali um land 
allt á sunnudag

Sumartilboð
Húsasmiðjublaðið er komið á husa.is 

1.990kr
2.490 kr

1.990kr
2.490 kr

Sýpris í 
útipottinn
80-100 cm.

Stjúpur
10 stk. 10210630

Gasgrill Omega 200 
Grillflötur: 50x36 cm, 
tvískiptur brennari. 3000225

29.740kr
34.990 kr

15%

59.490kr
69.990 kr

Gasgrill Tango
Grillflötur: 70 x 42 cm, fjórir ryðfríir 
brennarar. 3000229

15%

89.990kr
119.990 kr

Gasgrill Q1200
Grillflötur: 32 x 42 cm, ryðfrír brennari. 3000376

39.990kr
42.990 kr

Ný sending
af pallaefni

Skoðaðu 
blaðið

Rafmagnsreiðhjól, 26"
Yadea rafmagnsreiðhjól, 7 gíra borgarhjól, 36V rafhlaða 
undir bögglabera, Bafang mótor að framan, hleðslutími 
3-6 klst., ektro V bremsur.  3903103-3903104

Umhverfisvænt - 250W
25 km hraði - Drægni 70 km

20” reiðhjól
Hentar fyrir 115-135 cm hæð

39.890kr

Barnareiðhjól 20" Energy
Grind: 9" grind úr álblöndu. Skipting: 6 gíra (Shimano)
Dekk: 20" x 1,50“. Þyngd: 10,6 kg. 3901788

80.742kr
94.990kr

151.920kr
189.900kr

Garðsófasett 
Sófi og stóll fyrir 
svalir, garð eða verönd. 
Hægt að setja upp sem 
bekk eða legubekk. 
Veðurhelt, úr áli. 
4 púðar og 3 bakpúðar 
úr polyester. 3880032

15%

20%

20%
afsláttur
af öllum sláttuvélum frá Alko og Texas

Bensín- og 
rafmagns-
sláttuvélar

Rafmagns- og götuhjólMæðra
dagurinn

Garðhúsgögn í úrvali

Fallegir 
vendir 
í úrvali

Rafmagnspottar

149.990

Rafmagnsnuddpottur
6 manna, stærð: 204 x 70 cm, vatnsmagn: 930 lítrar. 
Hitar allt að 40°, 138 stútar, þriggja þrepa stillanlegt 
nudd. 8089109

Camaro

25%

Gasgrill  Graphite 3b 
Grillflötur: 56x38 cm, með þremur 
ryðfríum brennurum. 3000390

Mæðradags-
vöndur
10000079

Rósir, 10 stk.
10001880 

42.490kr
49.990 kr

4.990kr

3.990kr

15%
20%

20%

Rafmagnsnuddpottur
4 manna uppblásinn rafmagnsnuddpottur, stærð: 
180x70 cm, vatnsmagn 700 lítrar, hitar allt að 40°, 
118 stútar, þriggja þrepa nuddstillingar. 8089108
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Bergen



verður í Skútuvogi um helgina 
og veitir ráðgjöf um eyðingu mosa 
í grasflöt, trjáklippingar o.fl. 
kl. 13-17 alla helgina í Skútuvogi.

Vilmundur Hansen, 
garðyrkjufræðingur
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Hentar fyrir 115-135 cm hæð

39.890kr

Barnareiðhjól 20" Energy
Grind: 9" grind úr álblöndu. Skipting: 6 gíra (Shimano)
Dekk: 20" x 1,50“. Þyngd: 10,6 kg. 3901788

80.742kr
94.990kr

151.920kr
189.900kr

Garðsófasett 
Sófi og stóll fyrir 
svalir, garð eða verönd. 
Hægt að setja upp sem 
bekk eða legubekk. 
Veðurhelt, úr áli. 
4 púðar og 3 bakpúðar 
úr polyester. 3880032

15%

20%

20%
afsláttur
af öllum sláttuvélum frá Alko og Texas

Bensín- og 
rafmagns-
sláttuvélar

Rafmagns- og götuhjólMæðra
dagurinn

Garðhúsgögn í úrvali

Fallegir 
vendir 
í úrvali

Rafmagnspottar

149.990

Rafmagnsnuddpottur
6 manna, stærð: 204 x 70 cm, vatnsmagn: 930 lítrar. 
Hitar allt að 40°, 138 stútar, þriggja þrepa stillanlegt 
nudd. 8089109

Camaro

25%

Gasgrill  Graphite 3b 
Grillflötur: 56x38 cm, með þremur 
ryðfríum brennurum. 3000390

Mæðradags-
vöndur
10000079

Rósir, 10 stk.
10001880 

42.490kr
49.990 kr

4.990kr

3.990kr

15%
20%

20%

Rafmagnsnuddpottur
4 manna uppblásinn rafmagnsnuddpottur, stærð: 
180x70 cm, vatnsmagn 700 lítrar, hitar allt að 40°, 
118 stútar, þriggja þrepa nuddstillingar. 8089108
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Pondus  Eftir Frode Øverli

Krossgáta

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 tví-
taka neina tölu 
í röðinni.

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábend-
ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað rétt saman birtist nokkur sem allir þurfa að hafa (14) 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 12. maí næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „7. maí “.

A L F R Æ Ð I O R Ð A B Ó K##

R I S A S M O K K U R S V Ú I

A Á K F V Á S K R I F T I N A

M A T V Æ L A V E R Ð R N S N

M T R N N S K E L F L E T T A

A Ð F L U T T A N T Y E L A

L Ú L E A Ð A L T U N G U K

A S E I N K A R F N G E R V I N

U A Ð N Á R A B I L I Ð I Ý

S U N D A G A R Ð A U Í B Á Ð U M

M Ý E A K I S U K L Ó B Y

Á B U R Ð I N N S L I T R Ú A N

Ú A R G R Á M A N N A I D

S I G M A N N S P Ð D Á R A N N A

N Á Y Ý S U B I T A R F Æ

A N D L Á T I N U Á Ú V E S T R A

F Ó R Ð L A S I N N I T S

L O S T A F U L L Ú G S T Ö Ð V I

A I T N A G N Ú A N S Ð E

G A N G A R N I R U R I N N L I T

I A L I A F M Á Ð I R U T

A L F R Æ Ð I O R Ð A B Ó K

Lausnarorð síðustu viku var

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafinn í þetta skipti eintak af 
bókinni Bara móðir, eftir Roy 
Jacobsen frá Forlaginu. Vinnings-
hafi í síðustu viku var Hafþór 
Freyr Víðisson, Hafnarfirði.

VEGLEG VERÐLAUN

##
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40 41 42 43 44

45

46 47 48 49 50
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52 53

54

DÆGRADVÖL

LÁRÉTT 
1 Nemum sting hjá eigin 
herrum í bransanum (9)
11 Hinn óreiðukenndi andi 
rambar á horfna þingið 
(12)
12 Þitt er að hugga lumpið 
fólk og bilað (9)
13 Aðeins afskiptar sálir 
falla í stafi er svona molar 
bjóðast (12)
14 Górillur eru sáttar við 
seil en ekki leiktækið (9)
15 Það vantar ákveðnar 
umgjarðir fyrir þessi 
kvennaker (7)
16 Fljót að fanga herskáa 
frumbyggja (9)
18 Ruglaðir karlar eru 
ástæða aumrar útkomu (6)
19 Drepa heimspeking 
eða snyrta blett? Þar er 
efinn (9)
21 Spýja allsnægtanna 
gleður gildan mann (8)
25 Föl sem aldrei fyrr, 
enda var klárnum brugðið 
(5)
28 Þarf að mála mann sem 
fer í teppabúð? (7)
31 Fólk í fullu fjöri leggur 
lykkju á leið sína fyrir 
þennan drykk (10)
32 Girndarráð í grænu strái 
veldur uppnámi (5)
33 Virkar sem stuðari ef 
áttin breytist mikið (7)
34 Jarðspil eru algeng þar 
sem hafgola er tíð (10)
35 Því miður villtumst við 
einhvern veginn á innvolsi 
(5)
36 Nú hermi ég lög upp á 
sjó á Suðurlandi (7)
40 Mun árstíð lokka til árs-
gamals kálfs málara – eða 
þýðanda? (9)
42 Hvað er skráð hér fyrir 
utan þennan pésa? (6) 
45 Afhending vöru er í for-
stofu (7)
46 Þessi brúnastormur 
kemur sér vel ef ljósavélin 
klikkar (9)
50 Hver maður þarf sinn 
tíma í sínum heimi (6)
51 Finnurðu tré í húsinu 
sem smíðað er úr því? (7)
52 Það má slasa munk 
með sundurlausum 
stílnum (9)
53 Svona dreifum við 
prikum með munnvatninu 
(6)
54 Fjáraustur kallar á for-
kastanlegan málflutning 
(7)

LÓÐRÉTT 
1 Klók í byrjun, kropp er 
næst/kjöt við þetta barið/
þannig heiti þrautar fæst/
það er líka svarið (9)
2 Sker nöldur um gróða af 
búri beina (9)
3 Hver er að tæta skæðin 
Pavlovu? (7)
4 Keyra um með krónur 
tvær og rýja fólk inn að 
skinni (9)
5 Samkomunámið hefst 
þegar veislan er úti (8)
6 Sef er topp-marihjúana 
býðst (8)
7 Yfirleitt nota ég þann sting 
sem flest þekkja og nota (10)
8 Flandur veiru frá einum 
til annarra mun segja til um 
hvað R er há (8) 
9 Naust lífsins með lítinn 
disk í litlum dal (9)
10 Óttast að svipir svipti 
mig lífi á svipstundu (9)
17 Grillið þennan fýr um 
fæðuna (9)
20 Blekking hins drambláta 
tréskurðarmanns (7)
22 Dularfull vist kynjakarla 
og fleiri furðufyrirbæra (9)
23 Ljómi bana leikur um þá 
sem lifa í algjöru óviti (9)
24 Lærir um hús þrátt fyrir 
feila í textanámi (9)
25 Fæ kjöt að utan og 
fljótandi málm! (7)
26 Afaræstur gaur sendir 
banvænt skeyti (7)
27 Vigtaði ögn af byggi og 
rúg (7)
29 Er það einhver lenska að 
skíta Ístak út? (5)
30 Geta ekki annað en 
beðið þess sem á eftir að 
ske (5)
37 Komin með stæði og bíl, 
það eina sem vantar eru 
nokkur borð (7)
38 Fróð leitar helstu meina 
nautgripa (7) 
39 Og þá að því sem snýr að 
veru okkar hér og lífi (7)
41 Vil uppræta allar sögur 
um þennan lærisvein (6)
43 Var hún sjóndöpur þegar 
hún fékk þessa opinberun? 
(6) 
44 Grá í lund af grimmd og 
hatri (6)
46 Fóru frá í nokkra daga (4)
47 Geturðu fengið óðar 
konur til að slaka á? (4)
48 Hvernig á maður að sofa í 
svona brjáluðu veðri? (4)
49 Sé þá kláru sækja kopp 
(4)
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Takk!

Frábær leikur í dag, 
Kamilla! Þú tæklar 
eins og algjör tík!
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ER ELLINNI ÚTHÝST?
SUNNUDAG KL. 19.30
Hringbraut og VR efna til málfundar í sjónvarpi
um húsnæðismál aldraðra á Íslandi
sem eru eitt brýnasta úrlausnarefnið
í samfélaginu hér á landi.

Í þættinum er dregin upp raunsönn mynd
á veruleikanum sem blasir við og bent á lausnir
sem geta skipt sköpum í málaflokknum.

Gestir þáttarins eru
Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Samtaka leigjenda á Íslandi
Helga Ingólfsdóttir, stjórnarmaður í VR og Lífeyrissjóði verzlunarmanna
Helgi Pétursson, formaður Landssambands eldri borgara
María Fjóla Harðardóttir, forstjóri Hrafnistu
Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR



Laugardagur

Þátturinn Veiðin með Gunnari Ben-
der, einum þekktasta fréttaritara 
Íslands þegar kemur að veiðum á 
Íslandi, er á sínum stað á Hringbraut 
í kvöld. Þetta er þriðja þátttaröðin 
sem Gunnar sýnir á Hringbraut, 
en hann hefur fjallað um stang- og 
skotveiði hér á landi í fjóra áratugi 
ásamt því að framleiða sjónvarps-
þætti.

Í þáttunum sem eru fyrir áhorf-
endur á öllum aldri er fylgst með 
Íslendingum á öllum aldri að veiða 
ásamt því að skemmtilegar veiði-
sögur fá að flakka. n

Góð ráð fyrir 
veiðisumarið 

 n Við tækið

Stöð 2

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

08.00 Barnaefni
11.30 Impractical Jokers
12.10 Bold and the Beautiful
13.35 Bold and the Beautiful
13.55 Bob’s Burgers
14.20 The Goldbergs
14.40 Jamie & Jimmy’s Food Fight 

Club
15.30 Kviss
16.20 10 Years Younger in 10 Days
17.15 Skítamix
17.35 Fyrsta blikið
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
19.00 Top 20 Funniest
19.40 Jem and the Holograms
21.35 Color Out of Space  Nicolas 

Cage fer með aðalhlutverk 
í þessari hrollvekju og vís-
indaskáldskap. 

23.25 Inherit the Viper
00.45 Countdown
02.15 Hunter Street
02.35 Impractical Jokers
03.15 Bob’s Burgers
03.40 The Goldbergs
04.00 Jamie & Jimmy’s Food Fight 

Club

11.30 Dr. Phil 
12.15 The Block 
13.30 Chelsea - Wolves  Bein 

útsending frá leik í ensku 
úrvalsdeildinni.

16.30 Spin City 
16.55 The King of Queens 
17.15 Everybody Loves Raymond
17.40 Brúðkaupið mitt 
18.15 Elizabethtown
20.15 Second Act
21.55 The Upside  Eftir að smá-

glæpamanninum Dell Scott 
er sleppt úr fangelsi á skilorði 
þarf hann að leita sér að vinnu 
til að eiga ekki á hættu að vera 
settur inn aftur. Sú viðleitni 
landar honum starfi hjá auð-
kýfingnum Philip Lacasse sem 
þarf á umönnun að halda þar 
sem hann er lamaður. Á milli 
þeirra byrjar að þróast inni-
legt vinasamband sem á eftir 
að gera líf þeirra beggja betra.

00.05 The Yards
02.00 Days of Thunder  Spennu-

mynd frá 1990 með Tom Cru-
ise í aðalhlutverki. Cole Trickle 
byrjar að keppa í Nascar kapp-
akstrinum. Hann er góður bíl-
stjóri, en skapmikill, og lendir 
ítrekað í vandræðum vegna 
þess í samskiptum sínum við 
hina ökumennina, og félaga 
sína í liðinu.

03.45 Tónlist

Hringbraut
18.30 Leikskólar (e)   Þáttaröð í 

umsjón Helga Jónssonar.  
19.00 Undir yfirborðið (e)   Ásdís 

Olsen fjallar hispurslaus 
um mennskuna, til-
gang lífsins og leitina að 
hamingjunni og varpar 
ljósi á allt sem er falið og 
fordæmt.  

19.30 Veiðin með Gunnari 
Bender   Gunnar Bender 
leiðir áhorfendur að ár-
bakkanum, og sýnir þeim 
allt sem við kemur veiði.  

20.00 Bíóbærinn (e)   Fjallað um 
væntanlegar kvikmyndir 
og þáttaraðir ásamt 
almennu bíóspjalli.  

20.30 Leikskólar (e)   Þáttaröð í 
umsjón Helga Jónssonar.  

21.00 Undir yfirborðið (e)   

07.05 SmáRÚV 
07.06 Smástund 
07.10 Tikk Takk 
07.15 KrakkaRÚV
09.20 Frímó 
09.45 Húllumhæ
10.05 Hvað getum við gert?  Nátt-

úrumiðaðar lausnir.
10.15 Gettu betur - Á bláþræði 
11.20 Á tali í Tórínó 
11.50 Skapalón  Fatahönnun.
12.05 Kastljós
12.20 Tobias og sætabrauðið 
13.05 Taka tvö II  Sigurður Sverrir 

Pálsson.
13.55 Veislan  Austfirðir - Borgar-

fjörður eystri.
14.25 Kiljan
15.10 Gítarveisla Bjössa Thors
16.20 Ferðin heim
17.15 Eldhuginn  Sigurður A. 

Magnússon.
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Allt um dýrin 
18.25 Sebastian og villtustu dýr 

Afríku 
18.35 Maturinn minn 
18.45 Reikistjörnurnar í hnotskurn
18.52 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Alla leið  Ómissandi upphitun 

fyrir Eurovision. Í þáttunum 
er farið yfir öll lögin sem 
keppa í Eurovision í ár.

20.55 Bandaríska söngvakeppnin. 
American Song Contest

22.25 Berlín, ég elska þig. Berlin, I 
Love You 

00.20 Poirot. Agatha Christie’s 
Poirot

01.10 Dagskrárlok

Laugardagur Sunnudagur Mánudagur

Stöð 2RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

08.00 Barnaefni
11.45 Top 20 Funniest
12.25 Nágrannar
13.55 Nágrannar
14.15 Simpson-fjölskyldan
14.40 Race Across the World
15.40 Family Law
16.25 Britain’s Got Talent
17.25 Okkar eigið Ísland  Garpur og 

Rakel fara saman og skoða 
Ísland og sýna frá ævin-
týrum sínum.

17.35 60 Minutes
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.00 Skítamix
19.30 The Heart Guy
20.15 Shetland
21.15 Grantchester
22.05 Hotel Portofino  Sögulegir 

dramaþættir sem gerast 
á Ítalíu árið 1926 á þeim 
tíma þegar fasismi Benitos 
Mussolini var að byggjast 
upp. Ættmóðirin Bella Ains-
worth vill að hótelið sitt 
verði heimili ríka, enskra 
ferðamanna en það ætlar 
að reynast henni erfiður 
róður með fjarverandi eigin-
mann og kúgun frá fasískum 
pólítíkusi.

22.55 The Drowning
23.45 Tell Me Your Secrets
00.30 Shameless
01.25 The Blacklist
02.10 Top 20 Funniest
02.50 Simpson-fjölskyldan
03.10 Race Across the World

07.15 KrakkaRÚV
09.56 Eldhugar
10.00 Reikningur  Kalkyl.
10.15 Team Spark
11.00 Silfrið
12.10 Okkar á milli  Guðni Gunn-

arsson.
12.40 Húsið okkar á Sikiley 
13.10 Alla leið 
14.15 Norskir tónar  
15.10 Undirdjúp Íslands  
16.00 Bannað að vera fáviti
16.55 Guðrún Á. Símonar
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Frímó 
18.25 Menningarvikan
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Örlæti  Glennarar - Kirkju-

bæjarklaustur.
20.35 Veislan  Suðurland - Traust-

holtshólmi.
21.10 Vitjanir  Vopn og verjur. 

Kristín hefur áhyggjur af 
Hönnu, hjúkrunarfræðingn-
um á heilsugæslunni, þegar 
hún tekur eftir að Hanna 
er með marbletti sem hún 
reynir að fela. 

22.05 Í leit að ást. The Pursuit of 
Love 

23.00 Gómorra. Gomorrah  Önnur 
þáttaröð þessara ítölsku 
spennuþátta um umsvif Ca-
morra-mafíunnar í Napólí. 
Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi barna.

23.45 Séra Brown. Father Brown  
00.30 Dagskrárlok

11.30 Dr. Phil 
13.45 Dr. Phil 
14.30 PEN15 
14.55 The Block 
16.30 Spin City
16.55 The King of Queens
17.15 Everybody Loves Raymond 
17.40 A Million Little Things
18.30 Heil og sæl?   Léttir, skemmti-

legir og fræðandi þættir um 
heilsu og lífsstíl íslenskra 
kvenna. 

19.00 Sögur sem breyta heiminum
19.15 Ræktum garðinn
19.30 Young Rock 
20.00 Brúðkaupið mitt 
20.35 This Is Us (5.18)
21.25 Law and Order. Special Vic-

tims Unit
23.15 Dexter. New Blood 
00.15 Berlin Station 
01.10 FBI. International
02.00 Blue Bloods 
02.45 Tónlist

Hringbraut
18.30 Mannamál (e)   Einn sí-

gildasti viðtalsþátturinn 
í íslensku sjónvarpi. Sig-
mundur Ernir ræðir við 
þjóðþekkta einstaklinga 
um líf þeirra og störf.  

19.00 Suðurnesja-magasín 
Víkurfrétta (e)   Mannlífið, 
atvinnulífið og íþróttirnar 
á Suðurnesjum.  

19.30 Er ellinni úthýst?   Um-
ræðuþáttur með VR um 
húsnæðismál aldraðra. 

20.30 Mannamál (e)   Einn sí-
gildasti viðtalsþátturinn 
í íslensku sjónvarpi. Sig-
mundur Ernir ræðir við 
þjóðþekkta einstaklinga.  

21.00 Stjórnandinn með Jóni G.  
 Viðtalsþáttur við stjórn-
endur og frumkvöðla í 
íslensku samfélagi í um-
sjón Jóns G. Haukssonar. 

Hringbraut
18.30 Fréttavaktin   Farið yfir 

fréttir dagsins í opinni 
dagskrá.  

19.00 Draugasögur   Í sjónvarps-
þættinum Draugasögum 
kynnumst við lífinu að 
handan.    

19.30 Undir Yfirborðið   Ásdís 
Olsen fjallar hispurslaus 
um mennskuna, til-
gang lífsins og leitina að 
hamingjunni og varpar 
ljósi á allt sem er falið og 
fordæmt.  

20.00 Leikskólar   Þáttaröð í um-
sjón Helga Jónssonar.  

 20.30 Fréttavaktin    
 21.00 Draugasögur (e)   

Mörkin á milli sjónvarps og hvíta 
tjaldsins hafa aldrei verið eins 
óskýr. Þetta eru ekki fréttir fyrir 
neinn sem býr í nútímasamfélagi 
en mörkin eru alltaf að afmást 
meira og meira.

Ég skellti mér á nýjustu ofur-
hetjumyndina frá Marvel um Doc-
tor Strange í bíó í vikunni.

Helmingur vina minna skildi 
hins vegar nánast hvorki upp né 
niður í myndinni vegna þess að 
þeir höfðu ekki séð þáttaröðina 
WandaVision á DisneyPlus streym-
isveitunni sem er komin á fjölmörg 
heimili Íslendinga.

Ég, verandi nörd, hafði sem betur 
fer séð alla níu þættina og vissi því 
upp á hár hvað var að gerast í ofur-
hetjumyndinni. 

Svo var ágætt að hafa líka séð 

þáttaraðirnar um Loka, Captain 
America og jú, ef það hjálpaði ekki 
helling að hafa séð alla þætti nema 
einn af Moon Knight sem nú eru 
allir nýdottnir inn á DisneyPlus. n

Sjónvarpið og hvíta tjaldið

Oddur Ævar 
Gunnarsson

odduraevar 
@frettabladid.is

Á næsta ári 
verða sex-
tíu ár liðin 
frá því að 
Dr. Strange 
birtist 
fyrst fyrir 
augum 
alheimsins.

Álfasala
4. – 8. maí

Veiði veiða Elliðaárvatn 

Gunnar hefur fram-
leitt heimildarefni sem 
tengist fiskveiðum í 
fjóra áratugi.
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09.05.2022 
10:00 - 12:00
Bjarmar 
Kalmannsvöllum 3 
Akranes

06.05.2022 
16:00 - 18:00
Atlas hf
Hvaleyrarbraut 2
Hafnarfjörður
johann@atlas.is
+354 511 4400
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09.05.2022 
14:00 - 16:00
Borgarverk 
Sólbakki 17-19 
Borgarnes

Komdu og hittu okkur í hringferð PALFINGER. 

Komdu sjáðu og prófaðu nýja Palfingerkranann.
Sýnum kranann, ábyggingu og ýmsar aðrar  
lausnir frá PALFINGER.

Verðum á eftirtöldum stöðum: 

12.05.2022 
10:00 - 12:00
Kraftbílar 
Lækjavöllum 3-5 
Akureyri

17.05.2022 
10:00 - 12:00
Orkan 
Vík í Mýrdal

20.05.2022 
17:00 - 19:00
Bifreiðastöðin  
Þróttur 
Lokaviðburður
Reykjavík

17.05.2022 
15:00 - 17:00
Vélsmiðjan 
Magni
Hvolsvöllur

18.05.2022 
14:00 - 16:00
Braggabílar
Tangagata 7
Vesmannaeyjar

19.05.2022 
13:00 - 15:00
JÁ Verk
Gagnheiði 28  
Selfoss

19.05.2022 
17:00 - 19:00
N1
Reykjanesbær

12.05.2022 
15:00 - 17:00
N1 
Húsavík 

13.05.2022 
10:00 - 12:00
Verkstæði Svans 
Egilsstaðir

13.05.2022 
14:00 - 16:00
Launafl 
Óseyri 9 
Reyðarfjörður

16.05.2022 
14:00 - 16:00
Vélsmiðjan Foss 
Ófeigstanga 15 
Hornafjörður

10.05.2022 
14:00 - 16:00
TS vélaleiga 
Dalbraut 2 
Ólafsvík

11.05.2022 
10:00 - 12:00
Lífland 
Efstabraut 1 
Blönduós

11.05.2022 
15:00 - 17:00
Vélaverkstæði KS 
Hesteyri 2 
Sauðárkrókur

PALFINGER.COM

PALFINGER 
Á FERÐ UM 
LANDIÐ  
06.05. - 20.05.2022

Hvaleyrarbraut 2 
220 Hafnarfjordur
+354 511 4400
atlas.is



Á að nota kynningu á 
bílnum til að safna fé 
fyrir nemendur með 
áhuga á tæknimennt-
un sem ekki hafa efni á 
þannig námi.

Bíllinn á að vera með 
hliðarhurðum sem 
auðvelda mjög aðgengi 
en hvort það þýði 
öfugar afturhurðir á 
eftir að koma í ljós.

njall@frettabladid.is

Við kynningu á nýjum ID.5 sem 
haldin var í Austurríki í vikunni og 
Fréttablaðið sótti, kom meðal ann-
ars fram að von er á GTX útgáfu ID.3 
á næsta ári. Mun koma hans verða 
á sama tíma og ID.3 fær andlits-
lyftingu. Volkswagen hefur þegar 

komið með tilraunaútgáfu af þessum 
bíl sem skilar 329 hestöflum gegnum 
tvo rafmótora. Framleiðslubíllinn 
mun þó ekki fá sama afl en líklegra 
að hann muni nota sömu mótora og 
ID.4 sem skila 295 hestöflum. Þar 
sem bíllinn er mun léttari mun hann 
verða fljótari en ID.4 sem er 6,2 sek-
úndur í hundraðið í GTX útgáfu. ■

VW ID.3 GTX mun koma á næsta ári

Brandstatter 
forstjóri 
Volkswagen 
við ID.3 GTX til-
raunabílinn.

njall@frettabladid.is

Samkvæmt vefmiðlinum Automo-
tive News er Renault að fara að selja 
hlut sinn í Lada-bílamerkinu í Rúss-
landi. Er salan tilkomin vegna inn-
rásar Rússlands í Úkraínu sem haft 
hefur mikil áhrif á framleiðandann, 
svo ekki sé meira sagt.

Að sögn miðilsins verður 68% 
hlutur Renault í AutoVAZ seldur 
fyrir eina rúblu eða um 20 krónur 
íslenskar. Er kaupandinn stofnun 

sem kallast Rannsóknastofnun bíl-
iðna og er staðsett í Moskvu. Í fyrra 
seldi Renault gegnum merki sín 20 
prósent allra bíla sem seldir voru í 
Rússlandi.

Lada framleiðir tvo fólksbíla og 
þrjá jepplinga eins og sakir standa 
og er sá frægasti Niva sem lengi 
vel var seldur hér á landi. Mun 
samningurinn einnig kveða á um 
að Renault muni geta keypt aftur 
verksmiðjuna síðar á sama verði, 
hvað sem síðar verður. ■

Renault selur Lada fyrir eina rúblu

Meðal þess sem samstarf Renault 
við Lada skilaði á sínum tíma var 
hönnun á nýjum Lada Niva.

Fiskers-bílaframleiðandinn er 
á leiðinni með þriðja bíl sinn 
á markað á næsta ári, en það 
er fjögurra dyra GT-sportbíll 
sem mun hafa lengra drægi en 
nokkur annar rafbíll. 

njall@frettabladid.is

Ameríska bílafyrirtækið Fiskers 
hefur sýnt hvernig næsti raf bíll 
merkisins muni líta út með því að 
birta mynd af bílnum sem kallast 
Project Ronin. Bíllinn er hannaður 
í Bretlandi og verður frumsýndur í 
ágúst á næsta ári. Eins og sjá má er 
bíllinn mjög sportlegur með löngu 
húddi, ávölum framenda og mikið 
afturhallandi framrúðu. Sjá má 

myndavélarspegla og það vottar 
fyrir samskeytum við aftasta hluta 
farþegarýmis sem bendir til þess að 
um fjögurra dyra bíl sé að ræða.

Fiskers er að þróa fjóra nýja bíla 
fyrir árið 2025 og er Project Ronin 
líklega sá fyrsti af þeim. Að sögn 
Fiskers mun Ronin verða með sér-
stökum hliðarhurðum sem eiga að 
auðvelda mjög aðgengi. Hvort að 
það þýði öfugar afturhurðir á þó 
eftir að koma í ljós. Eitt af mark-
miðunum með þessum bíl er líka að 
kynna bíl með lengsta drægi rafbíla 
og hefur markið verið sett á meira 
en 890 km drægi. Bíllinn mun kosta 
um 26 milljónir króna þegar hann 
kemur á markað seinni hluta ársins 
2024. ■

Fiskers að koma með 
fjögurra dyra sportbíl

Um sportlegan bíl er að ræða með sérstökum hurðabúnaði.

njall@frettabladid.is

Mercedes AMG hefur kynnt bíl 
sem byggður er á AMG GT og kall-
ast The Flip. Er bíllinn búinn til í 
samstarfi við rapparann will.i.am 
sem er einn af stofnendum Black 
Eyed Peas. Má sjá tilvitnanir í aðra 
Mercedes eins og G-línu og SLS 
sportbílnum í þessum bíl. Rappar-
inn fékk meðal annars breytinga-
fyrirtækið West Coast Customs til 
aðstoðar við hönnunina. Var hug-
myndin með bílnum meðal ann-
ars að nota kynningu bílsins til að 
safna fé fyrir nemendur með áhuga 
á tæknimenntun, sem ekki hafa 
efni á henni. „Fyrir mörg borgar-
börn er það að eiga Mercedes merki 
um framfarir og að viðkomandi 
hafi náð árangri. Ég hef náð mark-
miðum mínum og meira að segja 

komið með útgáfu af AMG-módeli. 
Ég snerti þó ekki vélina enda er það 
það sem AMG gerir best af öllum,“ 
sagði will.i.am. Öf lugasti GT-bíll 
Mercedes er 63 S sem skilar 630 
hestöflum og 900 Nm togi, enda er 
um V8 vél að ræða með tveimur for-
þjöppum.  ■

Mercedes AMG kynnir The Flip

The Flip er ansi sérstakur og lítur út eins blanda af ólíkum bílum.
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JEEP® WRANGLER RUBICON 4Xe

NÝ ÆVINTÝRI MEÐ JEEP® WRANGLER
Jeep® Wrangler Rubicon, goðsögnin rafmagnaða, hefur svo sannarlega slegið í gegn og sannað 
gildi sitt við íslenskar aðstæður.  

Þessi kraftmikli jeppi er nú fáanlegur sem Plug-In Hybrid með einstökum drifbúnaði og hlaðinn 
tækninýjungum. Alvöru fjórhjóladrif fyrir ferðir sem krefjast alvöru jeppa. 

PLUG-IN HYBRID
GOÐSÖGNIN
RAFMÖGNUÐ

Bjóðum upp á 35”, 37”  
og 40” breytingar

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300 • ISBAND.IS • JEEP.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

EIGUM BÍLA TIL 
AFHENDINGAR STRAX!



Ég er ekki frá því að 
þetta inngrip Rósu í 
myndveröld Ásmund-
ar sé með allra áhuga-
verðustu sýningum 
sem haldnar hafa verið 
í húsakynnum meistar-
ans.

Athyglin beinist að 
ytra laginu, skurninni, 
skelinni og belgnum.

Skúlptúrana vinnur 
Nína úr keramík og er 
hver skúlptúr hand-
mótaður.

MYNDLIST

Loftskurður
Rósa Gísladóttir og Ásmundur 
Sveinsson
Ásmundarsafn

Aðalsteinn Ingólfsson 

Í þrívíddarverkum sínum hefur 
Rósa Gísladóttir aldrei valið sér 
greiðustu leiðina að listrænu tak-
marki og lýðhylli. Hvernig sem ver-
öldin veltist reiðir hún sig á innsæi 
sitt og sannfæringu. Og sjá, eðlis-
ávísunin hefur borið Rósu áleiðis 
að þeim stað þar sem hún er stödd 
í dag, á myndlistarsviði þar sem 
ríkir tær og mikilfenglegur einfald-
leiki formanna, uppfullur af and-
legu frjómagni og virðingu fyrir 
menningararfi aldanna. Um þetta 
vitnar yfistandandi sýning hennar 
í Ásmundarsafni. En óumdeilt er að 
á opinberum vettvangi hefur mód-
ernísk formhyggja af þessu tagi, 
voldug og knöpp, látið undan síga 
fyrir tilraunaverkefnum á konsept-
kantinum, pálmatrjám í glerkössum 
og öðru í þá veru. Ætli skúlptúrar 
Péturs Bjarnasonar heitins á víða-
vangi í Garðabæ og járnskúlptúr 
Hallsteins Sigurðssonar til hyll-
ingar rafveitunni í Hafnarfirði séu 
ekki einu fulltrúar hreinræktaðrar 
formhyggju í borgarlandslaginu hér 
frá síðustu áratugum?

Sjálf hefur Rósa tekið þátt í 
nokkrum lokuðum samkeppnum 
um opinbera myndlist hér á landi, 
en aldrei verið fengin til að fullgera 
tillögur sínar. Sem er okkar missir, 
því þar sem verk Rósu hafa verið sett 
upp í borgarlandslagi hafa þau verið 
verulega áhrifamikil. Ég nefni ein-
ungis sýningu hennar í Rómaborg 
2012, þar sem hún steypti risastór 
tilbrigði um brúkshluti og skreyti 
úr grárri forneskju Rómverja og 
kom þeim fyrir á torgi Trajanusar 
í rústum gömlu borgarinnar. Með 
þessum hætti efndi hún til frjórrar 
formrænnar og hugmyndalegar 
samræðu venslaðra forma úr fortíð 
og nútíð.

Líf skugganna
Það er sem sagt með uppstokkun 
og tilfæringum á hvítum einingum 
í yfirstærð sem Rósa nær helst fram 
markmiðum sínum; ekki síst að gefa 
til kynna nærveru hins óefnislega í 
gegnheilu efninu. Og fyrir henni 
er ekkert efni hvítara og næmara 
fyrir lífi skugganna en skjanna-
hvítt gifs. En gifs er auðvitað bæði 
viðkvæmt og gljúpt, hentar því alls 

ekki til staðsetningar utandyra. 
En innan dyra og í nánu samneyti 
við Ásmund Sveinsson er Rósa í 
essinu sínu, ekki síst vegna þess 
að Ásmundur, hvers sérgrein var 
myndmótun en ekki myndhögg, 
steypti mikinn hluta verka sinna í 
gifs. Fyrir Ásmundi var gifsið hins 
vegar millistig, en ekki endanlegt 
markmið. Lokatakmarkið var oftast 
nær brons- eða steinsteypa.

Í sjálfu sér á Rósa ekkert vantalað 
við fígúratíf eða hálffígúratíf verk 

Ásmundar, heldur efnir hún til 
umfjöllunar um formskyn hans, 
eins og það birtist í hans stærsta og 
ef til vill merkilegasta rýmisverki, 
sjálfri Kúlunni í sinni uppruna-
legu – og drif hvítu – mynd. Lista-
konan bútar bygginguna niður í 
frumeiningar sínar, en virðir upp-
runaleg hlutföll þessara eininga. 
Þessum einingum raðar hún saman 
með ýmsum hætti, sem væru þær 
hluti af myndmáli óhlutbund-
inna forma. Við það verða til eins 

konar konkret verk, myndlistar-
legar samantektir um húsið – á víð 
og dreif um húsið. Stórbrotnust 
eru tilbrigðin um sjálfa Kúluna, 
sem birtist annars vegar sem eins 
konar öfugt kerald, eitt og sér, eða 
í samfloti með hvítum ferningum 
eða strendingum, hins vegar sem 
risastórt opið kar, heilir 2 metrar 
í þvermál. Við réttar aðstæður er 
engu líkara en þetta kar safni til sín 
þeirri birtu og þeim skuggum sem 
inn í sýningarrýmið rata.

Virkjun tómarúmsins
Einnig er hrífandi hvernig Rósa les 
úr tómarúminu í byggingarfræði 
Ásmundar; hvernig hann loftar á 
milli eininga, eða hleypir birtu inn 
í þær. Eða hvernig hann galopnar 
veggi til að tengja saman skúlp-
túrverk og arkitektúr. Eða einfald-
lega til að gera áhorfendum kleift 
að skoða tvö eða f leiri verk sam-
tímis. Þessi „bil“, „op“ eða „skjáir“ 
í rýmisverkum Ásmundar verða 
Rósu tilefni til skemmtilegra upp-
brota á þeim gegnheilu einingum 
sem leggur undir. Ég er ekki frá því 
að þetta inngrip Rósu í myndveröld 
Ásmundar sé með allra áhugaverð-
ustu sýningum sem haldnar hafa 
verið í húsakynnum meistarans. ■

Um hvítu kúluna
Rósa Gísladóttir 
sýnir verk sín í 
Ásmundarsafni.  

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGIR ARI

Listakonan bútar bygginguna niður í frumeiningar sínar.

kolbrunb@frettabladid.is

Listamaðurinn Carl Boutard opnar 
í dag, laugardag 7. maí, klukkan 
15 sýninguna Peanuts í Y gallery í 
Hamraborginni. Sýningin stendur 
til 28. maí. 

Carl Boutard hefur í sinni list-
sköpun skoðað framleiðslu náttúr-
unnar sem fylgir ákveðnum strúkt-
úrum og stöðugri endurtekningu. 

Á sýningunni Peanuts fæst lista-
maðurinn við samhljóminn milli 
mótaaðferða við skúlptúrgerð og 
þeirrar mótagerðar sem verður til 
af náttúrunnar hendi. 

Athyglin beinist að ytra laginu, 
skurninni, skelinni og belgnum.

Carl Boutard (f. 1975) býr og 
starfar í Reykjavík. Hann er dós-
ent í myndlist við myndlistardeild 
Listaháskóla Íslands. Á síðasta ári 
sýndi hann í Listasafni Reykja-
víkur, Ásmundarsafni og Skissernas 
Museum í Lund. ■

Carl í Y gallery
Sýningin Pea-
nuts er í Hamra-
borginni. 

kolbrunb@frettabladid.is

Á sýningunni Iðkun / Practice í 
Listavali á Granda sýnir Nína Ósk-
arsdóttir röð nýrra skúlptúra þar 
sem hún veltir fyrir sér hugmyndum 
um heilagleika í menningarlegum 
skilningi. Skúlptúrana vinnur 
Nína úr keramík og er hver skúlp-
túr handmótaður og unninn út frá 
þeirri hönnun og fagurfræði sem 
birtist í trúarlegri iðkun. Sýningin 
stendur til 22. maí. ■

Hugmyndir um heilagleika

Einn af skúlptúrum Nínu.
  MYND/AÐSEND
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kolbrunb@frettabladid.is

Tvær sýningar verða opnaðar í dag, 
laugardaginn 7. maí, klukkan 15, í 
Listasafninu á Akureyri: Nemenda-
sýning Myndlistaskólans á Akureyri, 
Sjónmennt 2022, og útskriftarsýning 
nemenda listnáms- og hönnunar-
brautar VMA, Spurningarmerki.

Sýningar á lokaverkefnum nem-
enda hafa lengi verið fastur liður í 
starfsemi listnáms- og hönnunar-
brautar Verkmenntaskólans á Akur-
eyri. Sýningarnar eru tvær yfir árið, 
annars vegar í lok vorannar og hins 
vegar í lok haustannar. Þetta er átt-
unda árið í röð sem þær eru haldnar í 
samstarfi við Listasafnið á Akur-
eyri. Að baki verkunum liggur hug-
mynda- og rannsóknarvinna og leita 
nemendur víða fanga í eigin sköp-
unarferli, allt eftir því hvað hentar 
hverri hugmynd og þeim miðli sem 
unnið er með. ■

Lokaverkefni nemenda

Spurningarmerki koma við sögu á 
Listasafninu á Akureyri. MYND/AÐSEND

kolbrunb@frettabladid.is

Tólf nýjar sýningar verða opnaðar 
í Safnasafninu á Svalbarðsströnd í 
dag, laugardaginn 7. maí. Þar á 
meðal eru verk eftir fjölda listafólks, 
meðal annars Óskar Magnússon og 
Blómey Stefánsdóttur, Eddu Guð-
mundsdóttur, Elínu Sigríði Maríu 
Ólafsdóttur Breiðfjörð Berg, Elínu 
Fanneyju Ólafsdóttur, Guðrúnu 
Bergsdóttur, Helgu Matthildi Við-
arsdóttur, Láru Lilju Gunnarsdótt-
ur og Sigrúnu Huld Hrafnsdóttur, 

Eggert Magnússon, Hauk Halldórs-
son, Helga Valdimarsson, Ragnar 
Bjarnason og Hjalta Skagfjörð Jós-
efsson.

Nemendur í Leikskólanum Álfa-
borg og Valsárskóla sýna verk sín. 
Anna Richardsdóttir, Huglist, Gígja 
Thoroddsen – Gía, Hildur Hákonar-
dóttir, Unnar Örn, Bjarki Bragason, 
Rósa Sigrún Jónsdóttir, Magnhildur 
Sigurðardóttir og Kristín Dýrfjörð.

Sýningin stendur til 11. septem-
ber, opið er daglega frá klukkan 
10.00 til 17.00 ■

Sýningar í Safnasafninu

Þetta skemmti-
lega verk er á 
sýningunni. 
 MYND/AÐSEND

kolbrunb@frettabladid.is

Álafosskórinn fagnar 40 ára afmæli 
sínu með tónleikum í Guðríðar-
krikju, Grafarholti, í dag, laugar-
daginn 7. maí klukkan 15.00.

Kórinn var stofnaður árið 1980 af 
starfsfólki Álafossverksmiðjanna í 
Mosfellssveit. Allmargt fyrrverandi 
starfsfólk er ennþá í kórnum en kór-
inn hefur alla tíð verið blandaður kór 
með aðsetur í Mosfellsbæ og opinn 
öllum þeim sem yndi hafa af söng 
og ánægjulegri samveru. Kórinn 
hefur ferðast víða bæði innan lands 
og utan.

Kórfélagar flytja meðal annars lög 
eftir fjóra kórstjóra sína, auk náins 

vinar. Þeir eru Páll Helgason, fyrsti 
kórstjórinn, Helgi R. Einarsson, sem 
tekur nú lagið með kórnum, Magnús 
Kjartansson tónlistarmaður, Ást-
valdur Traustason sem er núverandi 
kórstjóri og Hans Þór Jensson, saxó-
fónleikari, sem spilar undir í nokkr-
um lögum, þar á meðal í sínu eigin 
lagi sem kórinn flytur.

Auk saxófóns Hans, gítars Helga 
og f lygils Ástvalds má búast við 
að Ástvaldur grípi í harmónikuna 
og Guðbjörg Leifsdóttir setjist við 
flygilinn til að spila undir einsöng 
eiginmanns síns, Óskars Sigurðs-
sonar, sem er kórfélagi.

Kórinn býður upp á afmæliskaffi 
eftir tónleikana. ■

Afmælistónleikar Álafosskórsins

Álafosskórinn heldur tónleika í Grafarvogi.  MYND/AÐSEND
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Viðmótshöfundurinn Salvar 
Þór Sigurðarson, einn mesti 
aðdáandi myndasögunnar 
Calvin og Hobbes, gleðst í 
tilefni dagsins, en í dag er Free 
Comic Book Day. Hann segir 
höfund Calvin og Hobbes 
snilling sem hafi lyft mynda-
söguforminu á hærra stig.

emd@frettabladid.is

„Ég var sirka tíu ára þegar ég 
fékk fyrstu bókina um Calvin og 
 Hobbes og man eftir að hafa fund-
ist það skemmtilegasta bókin sem 
ég átti. Ég á mjög hlýjar minningar 
um þessa karaktera,“ segir Salvar, 
og vísar þar til myndasögu um þá 
félaga Calvin og Hobbes sem kom 
út í dagblöðum í Bandaríkjunum á 
árunum 1985 til 1995.

Fjörugt ímyndunarafl
Myndasagan naut gríðarlegra vin-
sælda þar í landi og fjallar um Calv-
in, sem er mjög hugmyndaríkur en 
frekar óstýrlátur sex ára drengur, og 
Hobbes, sem er tuskudýrið hans. En 
í huga Calvin er Hobbes lifandi.

„Það fer í raun eftir því hver er 
að horfa. Ef einhver fullorðinn, til 
dæmis foreldrar hans eða kennari 

eru í kring, þá er Hobbes tuskudýr. 
En þegar þeir eru bara tveir er hann 
ógurlegt lifandi tígrisdýr,“ segir Sal-
var, og bætir við að fjörugt ímynd-
unaraf l Calvins sé í raun rauði 
þráðurinn í gegnum sögurnar, þar 
sem þeir lenda í ýmsum ævintýrum.

Salvar segir að snilldin við Calvin 
og Hobbes sé ekki eingöngu mynda-
sagan sjálf, heldur einnig höfundur 
hennar. „Þegar ég fór að kynna mér 
Bill Watterson og hans karakter 
jókst áhuginn og virðingin fyrir 
verkinu. Sagan var í raun hans leið 
til að tjá allar hliðarnar á sjálfum 
sér. Hans líf endurspeglast í persón-
unum og því sem þeir lenda í. Það er 
bara einhver snilld í þessu sem erfitt 

er að benda á nákvæmlega hver er,“ 
segir Salvar og hlær.

Listræna gildið meira virði
Rúmlega tíu árum eftir að mynda-
sagan birtist fyrst ákvað Watter-
son að setja þar punktinn yfir i-ið 
og hætta að teikna þá Calvin og 
Hobbes, þrátt fyrir svakalegar vin-
sældir og mikla eftirspurn – ekki 
bara í Bandaríkjunum heldur á 
heimsvísu. Salvar segir ástæðuna 
að baki því vera að Watterson hefði 
náð öllu því fram sem hann gæti á 
þessum miðli, og því væri þessum 
kafla lokið. Þegar allt kom til alls 
hefði Wattson í raun verið sama 
um gróða, enda hefði hann gefið út 
einhverju sinni að hann ynni ein-
göngu að þeim verkefnum sem gæfu 
honum einhverja lífsfyllingu.

„Það er eitthvað svo geggjað að 
vita til þess að listræna gildið var 
honum meira virði en peningar. 
Þetta er mjög fersk hugsun í heimi 
þar sem maður verður eiginlega að 
græða. Hann hafði rosa sterka sann-
færingu um það sem hann vildi gera 
og var sama um hvað öðrum fannst 
um það,“ segir Salvar, og bætir við: 
„Það er eiginleiki sem margir, og að 
minnsta kosti ég, ættu að tileinka 
sér meira.“ n

Hætti með heimsfræga 
myndasögu á toppnum

Salvar keypti á dögunum fjórar bækur með Calvin og Hobbes  og les þær með syni sínum.    FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Það er eitthvað svo 
geggjað að vita til þess 
að listræna gildið var 
honum meira virði en 
peningar. 
Salvar Þór Sigurðarson

Í kvöld er flogið til Mílanó. Við 
stöllur skelltum okkur í Hörpu í gær 
í PCR-próf, og á meðan við stóðum 
í röð mættum við röð af fullum 
köllum í bananabúningum, sem 
hrópuðu á okkur: „Tiktok-Frétta-
blaðsins!“ Sem er ágætis áminn-
ing fyrir þá sem ekki vissu af því 
góða efni sem þar er að finna. Við 
vorum að hakka í okkur sushi eins 
og gamlir fresskettir klukkustund 
seinna, þegar símarnir víbruðu 
með kærkomnum tilkynningum 
um að hvorug okkar væri með 
Covid. Léttirinn var ólýsanlegur.

Við höfum eftir áreiðanlegum 

heimildum að Íslenski hópurinn 
í Tórínó hafi náð fyrsta slökunar-
deginum í gær síðan hann lenti. 
Keyrslan á þeim er auðvitað búin 
að vera svakaleg og hátíðargestir 
og fjölmiðlar láta þau ekki í friði, 
rokkstjörnu-stæl. Það er ekki 
síst bróðir systranna og fjórði 
meðlimur bandsins, Eyþór Ingi, 
merkilegt nokk annar maðurinn í 
röð sem heitir Eyþór Ingi sem fer 
á stóra sviðið fyrir Íslands hönd, 
sem vakið hefur mikla athygli fyrir 
íslenskan þokka og fegurð. Ítalskar 
unglingsstúlkur eru í þessum töl-
uðu að prenta út plaköt af þessum 
heitasta kúreka norðursins. 

Hópurinn hefur stutt við efna-
hag gestgjafanna með verslunar- 
og kaffihúsaferðum. Í dag ætla 
þau að skella sér í sveitaferð í 
ítalska vorinu sem hljómar ekki 
illa. Næst tekur við sunnudagur 
með opnunarhátíð; mánudagur 
með æfingu og þriðjudagur með 
undankeppni verða síðan þyngstu 

dagarnir í dagskránni hingað til.
Við sitjum ekki saman í flug-

vélinni en ætlum hugsanlega að 
reyna að sjarmera einhvern Ítala til 
að skipta um sæti við okkur, með 
öllum ráðum, sveiflandi höndum, 
fótum og gulum hárlengingum. Við 
gistum síðan í mannaboxum á flug-
vellinum í Mílanó í nótt. Nú hefst 
ævintýrið. Og þið getið fylgt okkur 
til Ítalíu á samfélagsmiðlum! n

Mannabox og bananabúningar

Nína Richter
og

Ingunn Lára
Kristjánsdóttir

Fréttablaðið á Eurovision

@frettabladid.is @frettabladid @frettabladid_is

Velkomin á 
Borgarsögusafn 
Aðalstræti!

Götuleikhús, víkingar, 
andlitsmálning, dans  
og tónlist. 

Velkomin á opnun 
götuhátíðar og sýningar  
í Aðalstræti 

laugardaginn 7. maí kl. 13-16.

Ljósmynd: Aðalstræti1898, Sigfús Eymundsson.

Borgarsögusafn,
Aðalstræti 10
101 Reykjavík
Opið alla daga 10:00–17:00

www.borgarsogusafn.is
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Eftir katastrófuna með Morbius kafaði Sony 
strax aftur í skúrkahrúgu Köngulóarmanns-
ins til að undirbúa næsta flopp. Meðfylgjandi 
eru nokkrar tillögur um viðfangsefni. 

arnartomas@frettabladid.is

Það verður ekki af því skafið að nýjasta útspil Sony 
í ofurhetjuútgerðinni, Morbius, f loppaði harkalega. 
Stúdíóið virðist þó hvergi af baki dottið og tilkynnti 
í kjölfarið að mynd væri væntanleg um lucha-glímu-
kappann El Muerto, annan lítt þekktan skúrk úr kreðs-
um Köngulóarmannsins.

Það er nefnilega þannig í pottinn búið að Sony gerði 
samning við Marvel löngu fyrir ofurhetjusprengjuna 
sem gaf þeim kvikmyndaréttinn að öllum persónum 
sem koma fyrir í sögunum um Köngulóarmanninn. 
Sá brunnur er botnlaus og í tilefni af því óhjákvæmi-

lega f loppi sem Muerto verður 
hefur Fréttablaðið tekið 

saman lista af mögulegum 
skúrkum sem Sony gæti 
tekið fyrir næst. Faglegur 

álitsg jaf i var Bjar ni 
Gautur Eydal hjá Hetju 

myndasögum. ■

Grænkerinn (Plantman)

Þarf einhverju við þessa mynd að bæta?

Veggurinn (The Wall)

Múrarinn Joshua Waldemeyer var að störfum 
einn daginn þegar hann varð skyndilega undir 
vegg þegar sprenging varð á vinnustaðnum. Í 
stað þess að kremja hann runnu múrsteinarnir 
saman við líkama Waldemeyers og umbreyttu 
honum í lifandi vegg. Síðan hefur gann gengið 
undir nafninu Veggurinn og er greinilega í miklu 
uppáhaldi hjá aðdáendum Pink Floyd. 

Stultumaðurinn  
(Stilt Man)

Illskeytti vísindamaður-
inn Wilbur Day stal teikn-
ingum að vökvaþrýsti-
búnaði og notaði þær til 
að hanna sinn eigin ofur-
búning með geysilöngum 
málmfótum sem hann 
gat lengt og stytt eftir 
hentisemi. Það er erfitt 
að ímynda sér nokkurn 
ógurlegri skúrk en 
Stultumanninn sem 
hefði plumað sig 
ágætlega í Götuleik-
húsinu.

Kengúran  
(Kangaroo)

Ástralinn Frank Oliver varði 
sem drengur löngum stundum í að 
stúdera kengúrur. Hann lifði með kengúrunum, 
fór þangað sem þær fóru og át það sem þær átu. 
Auk þess að vera lærður hnefaleikamaður undir-
gekkst Oliver síðar aðgerð sem gerði honum 
kleift að stökkva gríðarlangt og hátt.

Rakettukappinn 
(Rocket Racer)

Robert Farrell var elstur 
sjö systkina sem hann 

þurfti að berga ábyrgð á 
eftir andlát móður þeirra. 
Þegar hann gat ekki fram-
fleytt fjölskyldu sinni sneri 

hann sér að glæpastarf-
semi sem hann sinnti búinn 
rakettuknúnu hjólabretti. 

Köngulóarmaðurinn átti 
fullt í fangi með að ná 

höndum yfir Rakettu-
kappann.

OFURHETJUFÍASKÓSony heldur áfram

Æ mig 
auman!

Varið 
ykkur! 

Grænkerinn 
er að kasta 

kókoshnetum!

Fáið ykkur 
kókos-
hnetur!
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EKKI MISSA AF

ÞESSU
REYKJAVÍK   |   AKUREYRI   |   ÍSAFJÖRÐUR

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

Baldur Þórhallsson stjórn-
málafræðiprófessor segir 
gengi landa í söngvakeppn-
inni oft fara eftir stöðu stjórn-
mála í Evrópu hverju sinni. 
Hann segir skorta skilning 
á Íslandi á mikilvægi þess 
að halda pólitík fyrir utan 
keppnina.

odduraevar@frettabladid.is

„Gengi landa í keppninni fer oft eftir 
stöðu stjórnmála í Evrópu hverju 
sinni,“ segir Baldur. Umræða um 
mörk Eurovision og pólitíkur er 
nú í algleymingi enda var Rússum 
meinuð þátttaka vegna innrásar 
í Úkraínu og Úkraínumönnum er 
spáð sigri í öllum veðbönkum.

„Það var engin tilviljun að Úkra-
ína vann keppnina 2016 eftir inn-
rás Rússa á Krímskaga. Ég held það 
megi alveg segja að Jamala hefði 
nú varla unnið nema vegna þessa 
mikla meðbyrs sem Úkraína naut 
þá meðal almennings í Evrópu,“ 
segir Baldur.

Hann segir töluvert f leiri dæmi 
um áhrif stjórnmála á keppnina, 
þannig hafi Ítalía unnið með lag 
um sameinaða Evrópu árið 1990, 
rétt eftir fall Berlínarmúrsins.

Úkraínumenn með gott lag
Baldur segir aðspurður að það sé 
ekki bara vegna pólitíkurinnar, 
Úkraínumenn bjóði líka upp á gott 
lag: Stefania.

„Þetta er kannski ekki týpískt lag 
sem vinnur Eurovision en þetta er 
rosalega þjóðlegt lag með þjóðlegan 
tón sem oft hefur átt góðu gengi að 
fagna í Eurovision,“ segir Baldur og 

segir lagið minna um margt á lag 
Rússlands frá 2012.

„Með ömmunum frá Rússlandi 
sem lentu minnir mig í öðru sæti, 
með austurevrópskt þjóðlegt lag í 
mjög svipuðum tóni og úkraínska 
lagið í ár. Þá hafa Írar líka oft á tíðum 
unnið með þjóðlegum lögum og 
Noregur líka,“ segir Baldur.

Mikilvægt að halda pólitík úti
„Mér finnst vanta pólitískan skilning 
á Íslandi á því að verið sé að reyna að 
halda pólitíkinni úti til þess að menn 
geti talað og unnið saman, þvert á 
milli landa, þvert á milli þjóða og 
þjóðarbrota,“ segir Baldur.

„Tilgangur Eurovision er að menn 
horfi frekar á það sem sameinar þá 
en sundrar. Ef við blöndum pólitík 
inn í keppnina þá mun það ekki 
ganga eftir.“ 

„Það er mikil tilhneiging til þess 
að blanda pólitík inn í keppnina 
sjálfa en það getur ekki endað öðru-
vísi en með upplausn keppninnar. 
Ef menn ætla að láta alla tónlistar-
viðburði og menningarviðburði 
snúast um pólitík þá vinna menn 
ekki saman á sviði menningar,“ 
segir Baldur.

Hann bendir á að það hafi áður 
verið stríð á meðan Eurovision 
hefur verið haldið, meðal annars á 
tíunda áratug síðustu aldar. og átök 
í Írlandi og víðar . „Ef menn ætla sér 
alltaf að hrópa slagorð á sviðinu 
þá leiðir það bara til þess að það 
trosnar upp úr keppninni þannig 
að menn geta ekki haldið hana. Ef 
allir fara að gera þetta, í upphafi 
lags, í miðju lags, í lok lags, þá endar 
þetta bara í einhverju pólitísku 
leikriti.“ ■

Lítill skilningur á því að 
Júró eigi að vera ópólitískt 

Baldur segir Eurovision eiga að sameina, ekki sundra.  FRÉTTABLAÐIÐ/JÓHANNA

Systrunum var líkt við Hatara á dögunum vegna stuðningsyfirlýsinga við Úkraínu á sviði. MYND/EUROVISION

„Það eru eflaust fáir sem gera sér ekki 
grein fyrir því að það eru kosningar 
á næsta leiti. Baráttan um borgina 
virðist vera hvað hörðust enda eru 
sveiflurnar í hinum bæjarfélögun-
um, sérstaklega utan höfuðborgar-
svæðisins, yfirleitt ekki miklar,“ segir 
Máni Snær, blaðamaður á DV.

„Kosningabaráttan hófst af alvöru 
í þessari viku, ekki því hvert og eitt 
auglýsingaskilti bæjarins f lakkar 
nú á milli brosandi frambjóðenda 
og stórra loforða – nei, því í þessari 
viku hófst skoðanapistlaflóðið sem 
kemur alltaf þegar klukkan fer að slá 
kosningar.

Skoðanapistlarnir streyma inn 
á íslenska fjölmiðla eins og enginn 
sé morgundagurinn, hver á fætur 
öðrum og hver öðrum leiðinlegri. 
Nei, í alvörunni, það er eins og 

stjórnmálafólk sé að keppast um 
einhver verðlaun í leiðindaskap með 
þessum pistlum sínum.

Svo er eins og ekkert þeirra hafi 
heyrt um að ritskoða sjálft sig, flestir 
pistlarnir eru eins og unglingaskáld-
sögur að lengd. Það þarf enginn 1.400 
orð til að útskýra af hverju það er 
næs að geta lagt bílnum sínum og 
það þarf enginn að segjast hata borg-
arlínuna með tveimur blaðsíðum. 
Sérstaklega ekki þegar það er hægt 
að gera það með þremur orðum.“ ■

Liggur undir skoðanapistlaflóði
 ■ Frétt vikunnar
Máni Snær Þorláksson, 
blaðamaður

Máni Snær 
Þorláksson, 
blaðamaður 
á DV, gefur 
skoðanapistlum 
frambjóðenda 
ekki háa einkun. 
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LÉTTIR  ULLARJAKKAR
Íslensk ullareinangrun, fullkomin fyrir útivistina

NÝSKÖPUN
Á HLÝJUM GRUNNI

www.icewear.is

Jökulsá ullarvesti 
Þunnt og hlýtt vesti, einangrað með 100 gr/m2 íslenskri ull

Kr. 22.990.-

Langjökull ullarjakki 
Þunnur og hlýr jakki með hettu, einangraður með 100 gr/m2 íslenskri ull

Kr. 28.990.-



Verslaðu á byko.is

13” PIZZAOFN  
Tekur ca. 20 mínútur að 
hita upp ofninn og bara 2 
mínútur að baka pizzuna. 
Hægt að tengja við bæði 
venjulegan gaskút og 
ferðakút. Þrýstijafnari og 
slanga fylgja ekki með.

HVENÆR ER 
VEÐUR FYRIR 
GARÐPARTÝ?

Þú sparar: 9.397

Almennt verð: 46.985

Vnr. 4998046500

37.588-2
0%

SKJÓLTJALD  
Ál og polyester. 3x1,6m, svart. 

Vnr. 41613420

18.995

MARKÍSA  
2,9x2,5m grá. 

Vnr. 41629147

69.995

ELÍSA SETT  
Sófi: B182xD77xH82cm

Stóll: Tveir B72xD77xH82cm

Sorð: B135xD85xH68/45cm. 

Vnr. 41647895

199.995

Kw

8,8 3 55,1x37,6

Vnr. 50657511

89.985

MONARCH 320  
Mjög sterkar grillgrindur úr 
pottjárni. Hæð: 123cm. Breidd: 
131cm. Dýpt: 56cm.

Almennt verð: 39.895

Vnr. 4998046508

31.916

ÚTIBORÐ  
fyrir Cozze pizzaofn.

-2
0%

GARÐSTÓLL  
Rattan, svartur. 

Vnr. 41629011

9.995

GARÐBORÐ  
úr áli., 90x90cm.

Vnr. 41613412

22.995

3x3m

SÓLHLÍF  
Pop up, 300x300cm. 

Vnr. 46231676

23.995



Verslaðu á byko.is
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HVENÆR ER 
VEÐUR FYRIR 
GARÐPARTÝ?

Þú sparar: 9.397

Almennt verð: 46.985

Vnr. 4998046500

37.588-2
0%

SKJÓLTJALD  
Ál og polyester. 3x1,6m, svart. 

Vnr. 41613420

18.995

MARKÍSA  
2,9x2,5m grá. 

Vnr. 41629147

69.995

ELÍSA SETT  
Sófi: B182xD77xH82cm

Stóll: Tveir B72xD77xH82cm

Sorð: B135xD85xH68/45cm. 

Vnr. 41647895

199.995

Kw

8,8 3 55,1x37,6

Vnr. 50657511

89.985

MONARCH 320  
Mjög sterkar grillgrindur úr 
pottjárni. Hæð: 123cm. Breidd: 
131cm. Dýpt: 56cm.

Almennt verð: 39.895

Vnr. 4998046508

31.916

ÚTIBORÐ  
fyrir Cozze pizzaofn.

-2
0%

GARÐSTÓLL  
Rattan, svartur. 

Vnr. 41629011

9.995

GARÐBORÐ  
úr áli., 90x90cm.

Vnr. 41613412

22.995

3x3m

SÓLHLÍF  
Pop up, 300x300cm. 

Vnr. 46231676

23.995
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Óttars 
Guðmundssonar

n Bakþankar

Þessa dagana er ég í endur-
hæfingu á sjúkrastofnun. 
Dagarnir líða inni í skipu-
lagðari stundaskrá. Ég vafra 
líkt og ráfandi sauður eftir 
endalausum göngum hússins 
milli áfangastaða. Fyrirlestur, 
tækjasalur, ganga, þrekhjól, 
matur og sundleikfimi eru 
skráð á stundatöfluna og ég 
hlýði eins og skóladrengur.

Það eru viðbrigði fyrir lækni 
að skipta um hlutverk og 
ímynd og verða þiggjandi heil-
brigðisþjónustu en ekki veit-
andi. Fyrsta vikan var erfiðust 
og ég var stöðugt á leið heim. 
Ég reyndi að kyngja hrokanum 
og setja allt mitt líf og lífsstíl 
undir mæliker og þiggja ráð-
leggingar bláókunnugs fólks. 
Það er afskaplega erfitt og 
niðurlægjandi að vera ramm-
villtur læknir og besserwisser 
í hallærislegum íþróttagalla á 
leið í sundleikfimi.

Læknar hræðast sjúklings-
hlutverkið enda eru þeir 
venjulega í afneitun á eigin 
veikindi. Læknir sem fer úr 
læknasloppnum og klæðist 
formlausum sjúklingafötum 
neyðist til að horfast í augu við 
sjálfan sig. Erfiðust er sú til-
finning að stjórna ekki lengur 
eigin lífi.

Sjúklingshlutverkið hefur 
í för með sér eðlilega sjálfs-
vorkunn og sjálfhverfu sem 
snýst um líðan og einkenni. 
Eftir því sem farið er lengra 
inn í sjúklingshlutverkið 
fækkar öðrum áhugamálum og 
umtalsefnum. Sjúkdómurinn 
ákveður lífsstíl og stjórnar allri 
umræðu. Hvernig gengur með-
ferðin? Hvað sagði læknirinn 
eiginlega? Ertu að fara í f leiri 
rannsóknir? Ertu ekki eitthvað 
að skána? n

Sjúklingur

*Lögum samkvæmt ber okkur skylda til að taka fram að TM tryggingar hf. eru vátryggjandi bílatryggingarinnar sem Verna þróaði, selur og þjónustar.

Kúturinn 
þinn, smellu eða skrúfu? 
Nú getur þú pantað gaskútinn heim með Heimkaup.is
Við sækjum tóma kútinn þegar við afhendum nýja.

Pantaðu kútinn þinn og  
nýttu orkuna í önnur mál.

...fyrir hið ljúfa líf...fyrir hið ljúfa líf

NÝTT


