
Starf bókara í matvælaráðuneyti
Í matvælaráðuneytinu er laust til umsóknar starf bókara á skrif-

stofu fjármála. Starfið lýtur að færslu bókhalds, afstemmingu og 

skýrslugerð ásamt ýmiskonar úrvinnslu úr bókhaldi.

Undir skrifstofuna heyra mál sem lúta að rekstri ráðuneytisins, 

mannauðsmálum, skjalavistun og miðlun upplýsinga auk þess 

sem skrifstofan veitir fagskrifstofum ráðuneytisins stoðþjónustu. 

Þá fer skrifstofan með skiptingu á fjárhagsramma ráðuneytisins 

og annast framkvæmd og eftirfylgni fjárlaga.
Helstu verkefni og ábyrgð Bókari hefur umsjón með bókhaldi matvælaráðuneytisins, en 

ráðuneytið notar Oracle viðskiptahugbúnað. Helstu verkefni eru  

merking og skráning reikninga sem og uppgjör og afstemming  

ýmis konar tengd bókhaldi. Þá sér bókari um móttöku og úrvinnslu  

reikninga sem berast rafrænt. Ennfremur hefur bókari samskipti 

við aðrar stofnanir og viðskiptavini varðandi bókhald og sinnir 

ýmsum verkefnum sem upp koma í daglegum rekstri.
Hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi.• Reynsla og þekking af færslu bókhalds
og afstemmingu nauðsynleg.• Góð kunnátta í töflureikni og færni í helstu notenda- 

forritum nauðsynleg.• Reynsla eða þekking á fjárhagskerfi ríkisins er kostur.

• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfileika

og getu til að vinna hratt og vel undir álagi.

Stjórnarráð ÍslandsMatvælaráðuneytið

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efna-

hagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Starfsmenn ráðuneytisins starfa skv. kjarasamningum félags 

starfsmanna Stjórnarráðsins og Félags háskólamenntaðra starfs-

manna Stjórnarráðsins eftir því sem við á.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 

er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir 

hæfniskröfur. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að 

umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna  

um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum nr. 464/1996  

sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 

um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.Áhugasamir einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja 

um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu hefur verið tekin. Starfshlutfall er 100%. Sótt er um starfið á starfatorg.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar 2023. 
Nánari upplýsingar veitir Benedikt Árnason, ráðuneytisstjóri — benedikt.arnason@mar.is

RÁÐNINGAR

RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR

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.

Mest lesna atvinnublað Íslands*

AtvinnublaðiðSölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Arna Rut Kristinsdóttir, arnarut@frettabladid.is 550 5621
*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára
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Alla daga
gegn kulda og sól

Apótek, Hagkaup og Fjarðarkaup

www.celsus.is

Margrét segir að hún finni mun á liðleika eftir að hún byrjaði að taka inn Active JOINT. Margrét er mikil íþróttakona og stundar þríþraut af miklu kappi. 

 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK 

Ofurkona sem keppir í þríþraut

Margrét Ágústsdóttir er ótrúleg ofurkona þegar kemur að hreyfingu. Hún stundar þríþraut 

og lætur ekki aldurinn stoppa sig. Til að verja liði tekur hún Active JOINTS frá Eylíf. 2

Ramen-súpur eru frægar fyrir að 

taka sinn tíma.  FRÉTTABLAÐIÐ/GeTTy.

jme@frettabladid.is

Japönsk ramen-súpa er tilvalin í 

veðrinu sem herjar á landann, en 

tekur sinn tíma. Hér er uppskrift 

fyrir fjóra að núðlusúpu þar sem öll 

brögðin í kokkabókinni eru nýtt til 

að fá rjúkandi skál á hálftíma.

Ramen-súpa

400 g þurrkaðar ramen-núðlur

2 lítrar kjúklingasoð

1 msk. olía
250 g svínahakk

2–3 hvítlauksgeirar

2 tsk. rifið engifer + 3 engifer-

sneiðar
½ dl miso
200 g spínat
3 dl maískorn (ferskt, frosið eða 

úr dós)
2-4 egg, linsoðin og skorin í tvennt

2 msk. sojasósa

1 msk. sesamolía

vorlaukur

Láttu soðið krauma með 2 hvít-

lauksgeirum, 3 engifersneiðum og 

1 vorlauk. Í öðrum stærri potti skal 

steikja á miðlungshita rifið engifer, 

þrjá kramda hvítlauksgeira, miso 

og hakk í olíu. Þegar hakkið hefur 

tekið á sig lit og brún skán mynd-

ast á pottbotni er soðinu hellt út á 

gegnum sigti. Sjóddu næst núðlur 

í ósöltu vatni. Settu svo maís út í 

súpuna og spínat og slökktu undir. 

Bragðbættu með sojasósu og 

sesamolíu. Tylltu eggjahelmingi 

ofan á núðlurnar í súpunni og 

stráðu vorlauk yfir. Gott að bera 

fram með smjörklípu út á. n

Ramen með hraði

| f r e t t a b l a d i d . i s  | 

Frítt 

2 0 2 3

Gunnar 
stígur á ný 
inn í búrið

Guðni hrósar 
hugrekki Söru
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Fimmtíu ár frá gosi

Hlýlegt  
hesthús

l a u g a r D a g u r  2 1 .  j a n ú a r| 

Mynd/saga sig

U-beygja 
Jóhönnu 
Guðrúnar
Eftir skilnað ætlaði Jóhanna 
Guðrún að vera ein með 
börnum sínum tveimur, en 
örlögin tóku í taumana og 
stuttu síðar var hún komin 
í sambúð og þriðja barnið, 
dóttirin Jóhanna Guðrún, 
bættist í hópinn. Nýbakaðri 
móðurinni bauðst svo 
draumahlutverk á Akureyri 
og skoraðist ekki undan.  
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Við reynum að vera 
landi og þjóð til sóma 
og öskra okkur hása.

.

Ólafur Helgi 
Kristjánsson,  
eigandi Brass
erie Kársness

HM-draumurinn að fjara út

Vonir Strákanna okkar um að komast í átta liða úrslit Heimsmeistaramótsins í handbolta eru nánast úr sögunni eftir 35–30 tap gegn Svíþjóð í gær. Eftir jafnan 
leik framan af sigu Evrópumeistararnir örugglega fram úr í seinni hálfleik og tryggðu sér um leið efsta sæti milliriðilsins. Ísland þarf því að treysta á hagstæð 
en langsótt úrslit úr öðrum leikjum í lokaumferð riðlakeppninnar á morgun.  Fréttablaðið/EPa

Um hundrað manna hópur 
heldur til Lyon í Frakklandi 
um helgina til að hvetja 
Bocuse d’Or-lið Íslands. 
Ólafur Helgi Kristjánsson, 
eigandi Brasserie Kársness, 
heldur utan um hópinn 
sem verður í KSÍ-treyjum og 
stefnir á að gera allt vitlaust.

benediktboas@frettabladid.is

fólk „Sum matreiðslufötin, eins 
og Danir og Norðmenn eru að bera 
fram á, eru gerð af konunglegum 
gullsmiðum og kosta tugi milljóna. 
Ísland hefur yfirleitt staðið sig vel 
og það var því smá skellur þegar 
ríkið hætti að styrkja okkur. En við 
stefnum hátt sem endranær,“ segir 
Ólafur Helgi Kristjánsson, eigandi 
Brasserie Kársness í Kópavogi, sem 
fer ásamt um 100 Íslendingum á 
Bocuse d’Or keppnina í Lyon.

Bocuse d’Or er heimsmeistara-
keppni í matreiðslu og mun íslenska 
liðið keppa á mánudag. Sigurjón 
Bragi Geirsson keppir fyrir Ísland 
og er farinn utan með aðstoðarfólki.

Alls taka 24 lönd þátt. Kokkarnir 
hafa fimm og hálfan tíma til að 
búa til sjávarréttadisk úr skötusel 
og hörpuskel fyrir 15 manns. Tvær 
grænmetisskreytingar fara á fatið og 
eitt skraut af „ragout“ gerð sem sýnir 
belgjurt frá þátttökulandinu.

Sigurjón tryggði sér þátttökurétt 
í mars með því að ná fimmta sæti.

„Hann er búinn að vera við 
æfingar í tvö ár. Það eru tíu manns 
með honum til að aðstoða hann og 
ætli það hafi ekki farið um tonn af 
búnaði og mat með þeim.

Við förum um 100 manns héðan 
frá Íslandi. Flestallir úr veitingageir-
anum, birgjar og fjölskylda hans. 
Það er líka stór og mikil matvæla-

sýning í kringum keppnina sem er 
skemmtilegt að fara á,“ segir Ólafur.

Hann hefur áður farið með stóran 
hóp til að styðja íslenska keppend-
ur, síðast árið 2017. „Það eru stúkur 
eins og á íþróttakappleik. Sigurjón 

er í fimm klukkutíma að elda og 
það eru um fimm þúsund manns í 
stúkunni að syngja og tralla.

Brasilía er fremst meðal jafningja. 
Koma með hljómsveit með sér og 
Bretarnir eru líka sterkir. Syngja 
God save the King og allur pakkinn. 
Við reynum að vera landi og þjóð til 
sóma og öskra okkur hása.“

Íslandi hefur gengið vel í Bocuse 
D’Or og aldrei endað neðar en í 
tíunda sæti. Tölfræðin sýnir að 
Íslendingar eru í hópi sex bestu 
þjóða í heiminum í matreiðslu. 

„Bandaríkjamenn eru að setja 
milljarða í sitt lið. Þeir fóru út fyrir 
mánuði og búa bara á svæðinu með 
æfingaeldhús í risastórum trukk. 
Liðið þeirra telur um 50–60 manns.

Við erum að reyna að keppa við 
stóru strákana án styrkja frá ríkinu, 
sem hætti að styrkja okkur í ár. Skar 
20 milljónir af þannig að þetta eru 
birgjar á Íslandi sem eru að láta 
enda ná saman,“ segir Ólafur. n

Hundruð streyma héðan til 
Frakklands á Bocuse d’Or

Sigurjón Bragi Geirsson keppir fyrir hönd Íslands en hann hélt utan á þriðju
dag. Hér fagnar hann því að hafa verið valinn.  Fréttablaðið/Valli

olafur@frettabladid.is

DóMSMÁl Á miðvikudag hefst mál-
f lutningur í máli Frigusar II gegn 
ríkinu og Lindarhvoli ehf. vegna 
sölu á Klakka ehf., sem var ein stöð-
ugleikaeignanna sem gömlu bank-
arnir afhentu ríkinu. Fjármálaráðu-
neytið stofnaði Lindarhvol til að 
ráðstafa sumum þeirra eigna.

Sigurður Þórðarson, fyrrverandi 
settur ríkisendurskoðandi í málum 
Lindarhvols, ber vitni en lögmaður 
ríkisins og Lindarhvols, Steinar Þór 
Guðgeirsson, hafði barist gegn því.

Sigurður sendi forseta Alþingis 
harðorða greinargerð um Lindar-
hvol er hann hætti sem settur ríkis-
endurskoðandi. Stangast hún mjög 
á við skýrslu Skúla Eggerts Þórðar-
sonar ríkisendurskoðanda sem gaf 
starfsemi Lindarhvols fagra ein-
kunn.

Búast má við að í máli Sigurðar 
komi fram upplýsingar sem Birgir 
Ármannsson, forseti Alþingis, 
hefur hindrað að líti dagsins ljós. 
Hann hefur neitað að birta greinar-
gerð Sigurðar þótt forsætisnefnd 
Alþingis hafi samþykkt birtingu. n

Sigurður mun tala  
fyrir héraðsdómi

Sigurður Þórðarson var settur ríkis
endurskoðandi í málum Lindarhvols.

kristinnpall@frettabladid.is

Reykjavík „Dagurinn var mjög 
þéttur. Við fórum í 28 útköll vegna 
vatnstjóns úti um allt höfuðborgar-
svæðið, bæði í fyrirtæki og heimili,“ 
sagði Ásdís Gíslason, upplýsinga-
fulltrúi hjá Slökkviliði höfuðborgar-
svæðisins, um verkefni gærdagsins.

„Það var helst að það væri að leka 
inn á þök, svalir og  staði þar sem 

fólk gleymdi að hreinsa niðurföllin,“ 
segir Ásdís. Viðvaranir um fyrirhug-
aða asahláku gætu hafa skilað sér.

„Þegar allir hjálpast að gengur 
þetta betur,“ segir Ásdís og bætir 
við að slökkviliðið hafi undirbúið 
sig vel.

„Við vorum með aukalega tvo 
þjónustubíla til taks sem voru að fara 
milli staða og vorum vel undir þetta 
búin. Það reyndist heillaskref.“ n

Tugir útkalla í gær vegna vatnstjóns

Neðst í Fossvog
inum myndaðist 
lón. 
 Fréttablaðið/
 Valli
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Lýkur um helgina

20-30%20-30%
Öll búsáhöld

20-30%20-30%
Öll verkfæri

25%25%
Öll blöndunartæki

30%30%
Öll LADY málning

30-45%30-45%
Allar flísar

20-25%20-25%
Plastbox og hillurekkar

Allt að                       afsláttur50%50%

ÚTSALA
POTTAPLÖNTUR

30-50%
afsláttur

af öllum pottaplöntum

Skoðaðu 
útsölublaðið

25-50%25-50%
Allt parket



Costco vissi af bil-
uðum mengunar-
varnabúnaði áður en 
olían lak út í kerfið.

Hildur Rós Guð-
bjargardóttir, 
bæjarfulltrúi 
Samfylkingar

Auðvitað viljum við 
forðast í lengstu lög að 
keyra verksmiðjuna á 
gasi.

Halldór Hall-
dórsson, for-
stjóri Íslenska 
kalkþörunga-
félagsins

gar@frettabladid.is

Úkraína Bandaríkin ætla að beita 
refsiaðgerðum gegn Wagner-hópn-
um svokallaða sem tekur virkan 
þátt í stríði Rússa í Úkraínu.

„Wagner eru alþjóðleg glæpa-
samtök sem halda áfram umfangs-
mik lum grimmdar verkum og 
mannréttindabrotum,“ sagði John 
Kirby, fjölmiðlafulltrúi Joe Biden 
Bandaríkjaforseta, í gærkvöldi.

Sagði Kirby nú vera merki um 
núning milli stjórnvalda í Rússlandi 
og Wagner-hópsins sem lýtur stjórn 
auðmannsins Jevgení Prígozjín, sem 
kallaður er „kokkur Pútíns“. n

Refsiaðgerðir gegn
her kokks Pútíns

kristinnpall@frettabladid.is

Hafnarfjörður Úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála felldi 
úr gildi ákvörðun byggingarfull-
trúa Hafnarfjarðar um samþykki 
byggingaráforma um knatthús að 
Ásvöllum.

„Þessi niðurstaða kemur mér á 
óvart en þetta hlýtur að vera eitt-
hvað sem hægt er að vinna sig í 
gegnum,“ segi Magnús Gunnars-
son, framkvæmdastjóri Hauka, sem 
kveður tíðindin óvænt.

Í vor verða tvö ár frá skóflustungu 
að knatthúsinu. Málið hefur velkst 
um í kerfinu vegna gruns um að 
framkvæmdin hefði slæm áhrif 
á umhverfið og þá sérstaklega 
Ástjörn. n

Leyfi fyrir Hauka 
úrskurðað ógilt

Vladímír Pútín Rússlandsforseti. 
 Fréttablaðið/Getty
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Vonast er til að kalkþörunga-
verksmiðja, sem mun skapa 
yfir 30 ný störf í Súðavík, 
verði gangsett eftir tvö ár. 
Verksmiðjan mun að öllum 
líkindum ganga fyrir gasi 
fyrst um sinn þar sem enn 
hefur ekki tekist að tryggja 
verkefninu orku og leggja raf-
streng um Súðavíkurhlíð.

ggunnars@frettabladid.is

orkumál Unnið hefur verið að því 
að koma verksmiðju Íslenska kalk-
þörungafélagsins á laggirnar í Álfta-
firði við Súðavík svo árum skiptir. 
Viljayfirlýsing um verkefnið var 
fyrst undirrituð fyrir sjö árum en 
síðan þá hefur verið unnið að því að 
afla verkefninu nauðsynlegra heim-
ilda og ganga frá skipulagi.

Þessi vinna hefur tekið mun 
lengri tíma en gert var ráð fyrir í 
upphafi. Nú hillir hins vegar undir 
að verkefnið verði að veruleika. 

Kalkþörungafélagið hefur tryggt 
sér nýtingarleyfi upp á 125 þúsund 
rúmmetra af kalkþörungum á 
hverju ári. Framkvæmdir eru hafnar 
við landfyllingu undir starfsemina á 
Langeyri rétt innan við íbúðabyggð 
í  Súðavíkurþorpinu.

Við það skapast yfir 30 ný störf í 
sveitarfélagi sem telur einungis um 
240 íbúa.

Halldór Halldórsson, forstjóri 
Íslenska kalkþörungafélagsins, segir 
ánægjulegt að skriður sé loks að 
komast á verkefnið. Framkvæmdir 
við landfyllingu gangi vel og svæðið 
sé farið að taka á sig mynd.

„Þetta er mikið hagsmunamál. 
Ekki bara út af þeim verðmætum 
sem skapast heldur líka fyrir sam-
félagið í Súðavík í heild,“ segir Hall-
dór.

Að hans sögn á þó eftir að ryðja 
stærstu hindruninni úr veginum 
því enn eigi eftir ganga frá samn-
ingum við Orkubú Vestfjarða um 
raforkuna sem þarf til að knýja 
verksmiðjuna. Halldór segir að þótt 
orkuþörf verksmiðjunnar sé ekki 
nema sjö til átta megavött á ári þá 
sé það margfalt meira en núverandi 
aðstæður í Súðavík bjóði upp á.

„Samskiptin við Orkubúið hafa 
verið jákvæð en það er ekki búið að 
skrifa undir neinn samning. Auð-

vitað viljum við forðast í lengstu lög 
að keyra verksmiðjuna á gasi en ef 
þessi strengur verður ekki kominn 
í tæka tíð þá einfaldlega neyðumst 
við til þess.“

Halldór segist vonast til að hægt 
verði að leysa málið og að strengur-
inn verði kominn áður en starf-
semin fari af stað.

„Við getum alveg klárað þetta, 
en tíminn er að verða naumur. Ég 
kann ekki að skýra af hverju þetta 
hefur tekið svona langan tíma en 
það eiga örugglega allir sinn þátt í 
því. Aðalmálið núna er að koma raf-
orkumálum í Súðavík í viðunandi 
horf svo við getum nýtt græna orku 
frekar en gas,“ segir Halldór. n

Ný verksmiðja í Súðavík mun ganga 
fyrir gasi í byrjun því raforku skortir

Vinna er hafin við grjótgarð og landfyllingu á svæðinu þar sem kalkþörungaverksmiðja mun rísa rétt innan við Súðavík. 
 MyND/aðSeND

kristinnhaukur@frettabladid.is

Hafnarfjörður Hildur Rós Guð-
bjargardóttir, fulltrúi Samfylking-
arinnar í minnihluta bæjarstjórnar 
Hafnarfjarðar, telur meirihlutann 
ekki taka mengunarslysið í Costco 
nógu alvarlega.

Telur Hildur bæinn hafa brugðist 
tilkynningarskyldu sinni til íbúa og 
bæjarfulltrúa. Þá hafi Umhverfis-
stofnun ekki strax verið látin vita.

„Íbúar voru ekki látnir vita hver 
upptökin væru. Ekki heldur við 
í minnihlutanum sem sitjum í 
nefndum,“ segir Hildur sem lagði 
fram tillögu um rannsókn á til-

drögum og viðbrögðum við slysinu 
í bæjarstjórn í vikunni.

Það var fyrir jól sem íbúar í norð-
urbæ og vesturbæ Hafnarfjarðar 
fundu stæka ólykt sem minnti á 
olíulykt. Sumir fundu fyrir ógleði 
og höfuðverk vegna lyktarinnar. 
„Fólk var við það að hætta við fjöl-
skylduboð því þetta gerðist yfir 
hátíðirnar,“ segir Hildur.

Þremur vikum seinna kom í 
ljós að lyktin kom frá bensínstöð 
Costco þar sem búnaður brast. Í 
minnisblaði veitustjóra kemur 
fram að Costco hafi vitað af bil-
uðum viðvörunarbúnaði áður en 
það gerðist.

„Costco vissi af biluðum meng-
unarvarnabúnaði áður en olían lak 
út í kerfið. Af hverju er ekki tilkynn-
ingarskylda hjá svona fyrirtæki?“ 
segir Hildur. „Mín ósk er að það 
verði farið í rannsókn á þessu slysi 
og ábyrgð sett á rétta staði.“

Aðspurð um Costco segir Hildur 
ólíklegt að nokkuð verði aðhafst 
gegn því fyrirtæki. Engin sektar-
ákvæði séu í lögum og fyrirtækið 
hafi ekki misst starfsleyfi sitt. Einn-
ig segist hún sjálf ekki kalla eftir því. 
Hún vilji hins vegar fá rannsókn á 
slysinu til þess að hægt verði að bæta 
verkferla og gera betur í framtíðinni 
ef svona gerist á nýjan leik. n

Bæjarstjórn taki mengunarslys ekki alvarlega

Fyrirhugað knatthús.  MyND/haukar



 

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og 
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 Nýr Hybrid = 100% afsláttur 
af lántökugjöldum. 
Sjá nánar á toyota.is

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

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

Toyota RAV4 verð frá: 6.450.000 kr.
Toyota RAV4 Hybrid verð frá: 7.850.000 kr.
Toyota RAV4 plug-in Hybrid verð frá: 9.950.000 kr.

KINTO ONE langtímaleiga
Toyota RAV4, verð frá: 154.000 kr. á mán.
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Langflestar stelpurnar 
hafa orðið fyrir  
kynferðisofbeldi og 
orðið óléttar út af því.

Anna Þóra Baldursdóttir,  
hjá Haven Rescue Home

Fólk flykkist hingað í 
tugþúsundatali til að 
upplifa nóttina og þá 
sérstaklega það sem 
skín á nóttunni, sem 
eru norðurljósin.

Sævar Helgi 
Bragason, 
stjörnufræði-
kennari

helgisteinar@frettabladid.is

umhverfismál Sævar Helgi Braga
son stjörnufræðikennari gagnrýnir 
ljósmengun sem hafi færst í aukana 
undanfarin ár.

Ljósmengunina segir Sævar ekki 
aðeins hafa það í för með sér að ekki 
sjáist til himins á nóttunni, heldur 
hafi lýsingin heilsuspillandi áhrif á 
bæði fólk og umhverfið.

„Það sem við höfum lært er að 
þessi mikla raf lýsing hefur rask
andi áhrif á líkamsstarfsemi okkar 
og veldur því meðal annars að við 
sofum verr. Það eru líka rannsóknir 
sem benda til þess að fækkun skor
dýra og fugla í heiminum megi að 
mörgu leyti rekja til of mikillar raf
lýsingar á nóttunni.“

Sævar segir ljósmengun vera stórt 
vandamál um allan heim en fáir vilja 
grípa til aðgerða þar sem fólki finnst 
oft óþægilegt að vera í miklu myrkri. 
Hann segist ekki tala fyrir því að 
slökkva á öllum ljósum, heldur ætti 
að haga lýsingunni skynsamlega og 
minnka birtuna þar sem á við.

„Við megum heldur ekki gleyma 
að myrkrið er ekki bara heilsusam
legt, heldur er það auðlind. Fólk 
flykkist hingað í tugþúsundatali til 
að upplifa nóttina og þá sérstaklega 
það sem skín á nóttunni, sem eru 
norðurljósin,“ segir Sævar. n

Segir myrkrið heilsusamlega auðlind

benediktboas@frettabladid.is

selfoss Guðrún Arndís Tryggva
dóttir gaf Árborg málverkið Kafar
ann sem verður sett upp á gangi 
sundlaugarbyggingarinnar á Sel
fossi. Skilmálar Guðrúnar eru að 
ef verkið verði fært af einhverri 
ástæðu geti hún eða afkomendur 
hennar fengið verkið til baka. Enda 
sé ástæða gjafarinnar sú að sund
laugargestir fái notið þess við heim
sókn í laugina.

Gjöfin var tekin fyrir á fundi 
bæjarráðs í vikunni sem þakk

aði kærlega fyrir höfðinglega gjöf. 
„Sveitarfélagið getur ekki ábyrgst 
verkið í almenningsrými í sund
lauginni, það er tryggt það sérstak
lega fyrir skemmdum,“ segir þó í 
bókun bæjarráðs. n

Ábyrgjast ekki kafarann í lauginnni

Guðrún Arndís 
Tryggvadóttir, 
listakona

DAGSKRÁ

í Háskólanum í Reykjavík mánudaginn 23. janúar 2023 kl. 13:00 - 17:00

Verið velkomin í stóra sal HR V101 - aðgangur ókeypis  -  beint streymi á www.mbl.is

Opnun: 
dr. Ragnhildur 
Helga dóttir, 
rektor

Fundarstjóri 
fer yfir 
markmið 
ráðstefunnar

Söguleg atriði 
Pétur H.
Ármansson,
arkitekt

Hús og heilsa
dr. Alma D. 
Möller,  
landlæknir

Byggeskader
Trond 
Bøhlerengen, 
Sintef, Noregi

„Fúsk!“
dr. Ríkharður 
Kristjánsson,
verkfræðingur
RK Design

2/3 fúsk er 
ekki alslæmt
Einar K. 
Haraldsson, 
tækni
fræðingur

Ingólfur Bjarni 
Sigfússon 
fréttamaður 
stýrir 
pallborðs
umræðum

Fundarstjórn:  
dr. Ólafur H. 
Wallevik
Prófessor 
við HR

dr. Ríkharður 
Kristjánsson, 

RK Design

Árni Björn 
Björnsson, 

VFÍ

Indriði 
Níelsson, 

VERKÍS

Þorvaldur 
Gissurarson, 

ÞG Verk

Sylgja Dögg 
Sigurjónsdóttir, 

EFLA

Kolbeinn 
Kolbeinsson, 

KK Consulting 

Þorsteinn 
Þorsteinsson,

VÍS 

Kl. 15:00 Pallborðsumræður

RÁÐSTEFNA UM RAKA
SKEMMDIR OG MYGLU

Fagráðið Betri  byggingar í samvinnu við IceIAQ og HR heldur ráðstefnu 
með áherslu á bygginga galla og „fúsk“ í nýlegum byggingum. 

Haldið til heiðurs dr. Ríkharði Kristjánssyni.

kristinnpall@frettabladid.is

reykjavíkurborg Kolbrún Bald
ursdóttir úr Flokki fólksins gagnrýn
ir að American Bar fái undanþágu til 
að sýna frá úrslitaleiknum um Ofur
skálina í amerískum ruðningi. 

„Í ljósi umræðunnar um hávað
ann í miðbæ og vinnu við að koma 
böndum á hann koma upp í hugann 
margar spurningar sem tengjast leyfi 
af þessu tagi,“ segir í bókun Kolbrún
ar. Þetta er í annað sinn sem Kolbrún 
setur sig upp á móti tímabundnu 
áfengisleyfi American Bar vegna 
Super Bowl en hún lýsti óánægju 
sinni með leyfið árið 2019. n

Á móti undanþágu 
vegna Ofurskálar

Kolbrún 
Baldursdóttir, 
borgarfulltrúi 
Flokks fólksins

Heimilið HRH í Kenía er eitt 
af fáum úrræðum fyrir bæði 
unga móður og barn. Anna 
Þóra Baldursdóttir sem rekur 
heimilið keypti nýlega land 
undir kjúklingaræktun.

kristinnhaukur@frettabladid.is

hjálparstarf Anna Þóra Baldurs
dóttir og félagar hennar sem reka 
heimilið Haven Rescue Home 
fyrir ungar mæður nálægt Naír
óbí í Kenía hafa keypt land undir 
kjúklingaræktun. Það er hluti af 
því að gera heimilið sjálf bært en í 
dag treystir starfið nær algjörlega á 
framlög einstaklinga.

„Eiginlega er þetta fjármagnað í 
gegnum Snapchat,“ segir Anna Þóra 
sem hefur búið í Kenía í tæp átta ár. 
Heimilið hefur verið starfandi í tæp 
sex. Þar starfa auk Önnu Þóru átta 
starfsmenn, svo sem félagsráðgjafi, 
kennari og sálfræðingur. Á Snapchat 
leyfir Anna Þóra fylgjendum að sjá 
hvernig lífið á heimilinu er, bæði 
hvað gengur vel og hvað illa. Mæð
urnar eru allar á barnsaldri, frá 12 
til 18 ára.

„Langf lestar stelpurnar hafa 
orðið fyrir kynferðisof beldi og 
orðið óléttar út af því,“ segir Anna 
Þóra. Allar eru þær sendar af barna
verndarfulltrúa en sumar hafa verið 
komnar á götuna, að betla. Sumar 
þurfa aðeins að dvelja á heimilinu í 
stuttan tíma, vegna erfiðra heimil
isaðstæðna eða fátæktar. Flestar 
dvelja í tvö eða þrjú ár en þær sem 
hafa ekkert öruggt bakland lengur. 
Elsta stúlkan sem dvelur á heimil
inu núna er 18 ára með fimm ára 
dóttur sinni.

Anna Þóra kom upprunalega til 
Kenía sem sjálf boðaliði til þess að 
hugsa um ungbörn sem höfðu verið 
yfirgefin. En eftir samtöl við heima
fólk áttaði hún sig á því að mesta 
þörfin var á heimili þar sem bæði 
móðir og barn gátu dvalið, menntað 
sig og komið fótunum undir sig í líf
inu. Haven Rescue Home er einn 
fárra staða í Kenía sem bjóða upp 
á þetta.

„Minn draumur var sá að þær 
myndu allar fara mjög langt í námi. 
En reynslan sýnir að maður þarf að 
sætta sig við að þær muni hafa það 
þokkalegt í lífinu,“ segir Anna Þóra. 
„Flestar fara ekki í háskóla en þær 
klára eitthvert nám og læra oft iðn 
eins og hárgreiðslu, saum eða veit
ingaþjónustu. Þetta er vissulega 
árangur þó að hann sé ekki jafn 
háleitur og ég hafði upphaflega.“

Þegar stúlkurnar koma á heimilið 
eru miklar líkur á að þær myndu 
yfirgefa barnið sitt og margar eru 
ekki sáttar við að vera sendar þang
að. Þegar þær fara frá heimilinu er 
sá möguleiki hverfandi í f lestum 
tilvikum.

Anna Þóra, sem á í dag fjögurra 
ára gamla stelpu, segist hafa svo
litla heimþrá en hún sé alls ekki til
búin til að flytja heim strax. Hún sér 
fram á að gera þetta í langan tíma. 
„Draumurinn er að koma þessu 
í góðan farveg til að ég geti verið 
hluta ársins hér og hluta á Íslandi,“ 
segir hún.

Kjúklingaræktunin er hluti af því 
að gera heimilið sjálf bært. Kjötið 
verður selt og eggin nýtt á heimil
inu. Anna Þóra segir að þetta skapi 
um 100 til 150 þúsund krónur á 
mánuði. „Okkur munar helling um 
það,“ segir hún.

Hægt er að nálgast upplýsingar 
um hvernig megi styrkja starfsem
ina á Facebook og Instagramsíð
unum Styrktarfélag HRH. n

Stefnt að sjálfbæru 
heimili ungmæðra

Anna Þóra Baldursdóttir og íbúar á Haven Rescue Home.  Mynd/Aðsend
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En þegar 
betur er 
að gáð 

má velta 
því fyrir 
sér hvor 
er villtur 

og hvor er 
stilltur.

Þætti í 
lagi að 

matvöru-
verslun 

hætti einn 
daginn 

að greiða 
starfsfólki á 
kassa laun 

en henti 
nokkrum 
krónum 
í Mæðra-

styrks-
nefnd í 

staðinn?

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is

Mín skoðun

Gunnar

Sif  
Sigmarsdóttir

Erum við tilbúin?
Samband íslenskra sveitarfélaga og Mannvit standa 

að fræðsluviðburði og pallborðsumræðu um áhrif 

loftslagsbreytinga á sveitarfélög, fyrirtæki og innviði.

Grand hótel             3.febrúar           Kl. 8:30-10:00

Skráning á www.mannvit.is

Hjúkrunarfræðingar í Bretlandi fóru í tveggja 
daga verkfall í vikunni. Að sögn Samtaka 
breskra hjúkrunarfræðinga hefur raunvirði 
launa félagsmanna þeirra lækkað um tuttugu 
prósent á síðustu tíu árum.

Kórónaveiruárin afhjúpuðu ólíkt mikil-
vægi einstakra starfsstétta. Það voru ekki 
auglýsingahönnuðir eða sjóðstjórar sem 
báru byrðar heimsfaraldursins á herðum 
sér. Yfir dimmustu daga faraldursins, þegar 
útivistarbann ríkti í Bretlandi og einu hljóðin 
sem bárust utan af götu voru ýlfur sjúkrabíla, 
sýndi almenningur þar í landi hjúkrunarfólki 
þakklæti sitt með vikulegu lófataki.

Margir heilbrigðisstarfsmenn tóku 
gjörningnum þó fálega.

Kaldar, dauðar hendur
Styr hefur staðið um áramótaskaup Sjón-
varpsins sem sýnt var á gamlárskvöld. 
Deilurnar standa þó ekki um hvort skaupið 
hafi verið fyndið eins og venjan er. Hinn nýi 
fjölmiðill Heimildin greindi frá því nýverið 
að leikstjóri skaupsins, Dóra Jóhannsdóttir, 
hefði gert alvarlegar athugasemdir við fram-
göngu framleiðslufyrirtækisins S800 sem 
RÚV fól gerð skaupsins. Dóra sagði fram-
leiðandann hafa þrýst fast á um að tökur á 
skaupinu færu fram í nýjum miðbæ Selfoss, 
en í ljós kom að fasteignafélagið sem byggði 
og á miðbæinn á Selfossi er helmings eigandi 
í umræddu framleiðslufyrirtæki. Einnig 
gerði Dóra athugasemdir við duldar aug-
lýsingar og að kröfu hennar um að fá að sjá 
fjárhagsáætlun hefði verið neitað. En þá er 
ekki allt talið.

Hársbreidd munaði að hin sívinsæla 
Spaugstofa hefði hætt við þátttöku í lokalagi 
skaupsins. Var ástæðan sú að framleiðandinn 
ákvað að leikurunum yrðu ekki greidd laun 
fyrir vinnu sína heldur yrði fé í staðinn látið 
af hendi rakna til góðgerðarmála.

Í vikunni sagði talsmaður verkalýðsfélags 
heilbrigðisstarfsfólks í Bretlandi „kaldar, 
dauðar hendur“ í forsætis- og fjármálaráðu-

neytinu koma í veg fyrir mannsæmandi laun 
starfsstéttarinnar. Þetta eru þó sömu hendur 
og klöppuðu fyrir heilbrigðisstarfsfólki í 
Covid.

Lokalag áramótaskaupsins hefur 
hlotið mikið lof. En leikarar, listamenn og 
skemmtikraftar vita – rétt eins og hjúkr-
unarfræðingar – að lófatak leiðir ekki til 
magafylli.

„Okkur fannst skrítið og óeðlilegt að við 
ættum að koma og vinna vinnuna okkar á 
þessum forsendum,“ sagði Pálmi Gestsson 
Spaugstofumaður í samtali við Heimildina. 
Spaugstofan leitaði til Félags íslenskra 
listamanna í sviðslistum og kvikmyndum. 
Framkvæmdastjóri stéttarfélagsins brást 
hart við og sagði „gjörsamlega galið“ hvernig 
staðið var að málum.

Öllum finnst okkur sjálfsagt að við fáum 
greitt fyrir vinnu okkar. En þegar kemur að 
listafólki gegnir öðru máli. Ef undirrituð, sem 
starfar sem rithöfundur, fengi þúsundkall 
fyrir hvert það verkefni sem boðist hefði í 
áranna rás gegn greiðslu á formi „þetta er gott 
fyrir ferilskrána þína“ eða „börnin/gamal-
mennin/saumaklúbburinn yrðu þér þakk-
lát“, ætti ég fyrir svo glæsilegri ferð til Tene að 
hún ylli seðlabankastjóra andvökunótt.

Var tökufólk áramótaskaupsins krafið um 
sjálfboðavinnu? Bílstjórar? Framkvæmda-
stjóri framleiðslufyrirtækisins? Þætti í lagi að 
matvöruverslun hætti einn daginn að greiða 
starfsfólki á kassa laun en henti nokkrum 
krónum í Mæðrastyrksnefnd í staðinn?

Leikstjóri áramótaskaupsins segir fram-
leiðendur þess hafa reynt að koma sér undan 
því að svara spurningum sem komu þeim 
illa með því að útmála hana sem erfiða í 
samskiptum. Hún bað fólk að vera á varð-
bergi þegar reynt væri að „sverta mannorð og 
þagga niður í konum með eitraðri orðræðu, 
hegðun og gaslýsingum.“

Ekki verður annað séð en að í veröld fullri 
af tilætlunarsömum körlum vanti heldur 
fleiri erfiðar konur en færri. n

Erfiðar konur

Það sem maðurinn má, leyfist öðrum 
ekki. Þar er komin meginreglan í 
sambúð manns og dýra, að því er 
mönnum finnst. Hún hverfist um 
þá hugsun að stilltur og skynugur 

maðurinn eigi að heita villtum skepnum 
yfirsterkari. Svo einfalt sem það er.

En þegar betur er að gáð má velta því fyrir 
sér hvor er villtur og hvor er stilltur. Svona 
í raun og sann. Og hvor sýnir hinum meiri 
yfirgang og ofstæki. Eins er spurningin auð-
vitað sú – og hún er á stundum æði ágeng; 
hvor er skynugri?

Í nýsögðum fréttum var greint frá því að 
forkólfar Sveitarfélagsins Múlaþings hefðu 
óskað eftir því við Umhverfisstofnun að 
vöktun yrði hafin á hreindýrum vegna 
tjóns sem þau valda á bújörðum. Kanna ætti 
hversu miklar skemmdir þessi villtu spendýr 
væru að valda á túnum, girðingum, ökrum 
og skógræktarsvæðum.

Og ekki var látið hjá líða að taka dæmi í 
téðri frétt. Fyrir áratug hefði stór hreindýra-
hjörð nagað upp tré hjá bónda í Breiðdal. 
Sveitamaðurinn hefði engin önnur ráð en að 
siga hundum á skaðvaldinn og reyna með 
því móti að stugga dýrunum á burt. Að öðru 
leyti væru búhöldar á Héraði svo til alveg 
ráðalausir.

Í fréttinni var raunar látið hjá líða að segja 
frá því að landeigendur eystra fá vel yfir 100 
milljónir á ári í tekjur af leyfum til að drepa 
hreindýrin.

Álíka kvartsárir eru búandmenn á Suður-
landi, en þar er að vísu vargurinn í líki álftar. 
Þær éti upp heilu hektarana frá jarðar-
eigendum á örskotsstund. Ótækt væri að 
ekki mætti fækka álftinni. Auðvitað ætti 
mönnum að vera frjálst að skjóta hana, svo 
halda mætti aftur af óværunni.

Þegar betur er að gáð – og málið skoðað 
ofan í rótina, hafði viðkomandi bóndi tapað 
tveimur prósentum af ræktuðu landi sínu.

Fyrir norðan og vestan kvarta menn líka 
sáran yfir ágangi tófunnar, þeim svívirðilega 
svarki sem engu þyrmi. Og enda þótt þar 
sé komið eina náttúrulega og upprunalega 
landspendýrið á Íslandi sem ætti ef til vill að 
njóta ákveðinnar sérstöðu í lífríki landsins, 
stendur hugur margra landeigenda til þess 
að útrýma lágfótunni, þessum djöfullega 
dýrbít.

Engu skiptir þótt fyrir liggi litlar sem engar 
upplýsingar um fjárhagstjón af völdum refa. 
Samt eru yfir hundrað þúsund melrakkar 
skotnir á ári. Og ríkið greiðir byssumönnum 
milljónir fyrir það í hverjum einasta mánuði.

Það er af því að maðurinn má. Sú skynuga 
skepna. n

Markaðurinn má
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Ef þér tekst að klára 
Rodriguez geturðu 
verið viss um að fá 
athygli, það hefur ekki 
mörgum tekist að klára 
hann, ekki mörgum 
tekist að vinna hann.

Þetta er maður sem 
æfði engar íþróttir þar 
til hann varð 25 ára. Þá 
fór hann í MMA og 
komst í UFC á nokkrum 
árum sem verður að 
teljast ansi merkilegt.

Pétur Marinó 
Jónsson. MMA-
sérfræðingur

Gunnar Nelson stígur aftur 
inn í bardagabúrið á vegum 
UFC þann 18. mars næstkom-
andi. Andstæðingurinn er 
þorpari frá Suður-Kaliforníu 
sem er vanur að láta höggin 
tala fyrir sig. Gunnar á þó 
möguleika.

aron@frettabladid.is

UFC Pétur Marínó Jónsson er helsti 
MMA-sérfræðingur þjóðarinnar, 
náinn samstarfsmaður og vinur 
Gunnars Nelson sem stígur á ný inn 
í bardagabúrið eftir árs fjarveru þar 
sem hann mætir Daniel Rodriguez á 
risakvöldi UFC í London.

„Rodriguez hefur verið á góðu 
skriði frá því að hann kom inn í UFC 
fyrir nokkrum árum síðan. Hann 
var á topp 15 listanum í veltivigtar-
deildinni fyrir sinn síðasta bardaga 
og hefur verið inn og út af honum 
síðastliðið ár. Það þykir mjög gott að 
vera inni á þessum topplista.

Hann kom fyrst inn í UFC árið 
2020 en er þrátt fyrir stuttan tíma 
innan bardagasamtakanna búinn 
með níu bardaga. Það er nokkuð vel 
gert. Marga af þessum bardögum 
hefur hann tekið með skömmum 
fyrirvara, hann gerði það til að 
mynda á móti Kevin Lee og bar þar 
sigur úr býtum.

Á sínum atvinnumannaferli hefur 
hann unnið 17 bardaga og tapað 
þremur, það telst nokkuð gott og 
innan UFC stendur ferill hans í 7 
sigrum og 2 töpum.“

Mætir þorpara  
í búrinu í London

Ólíkar týpur
Rodriguez gæti, að sögn Péturs, ekki 
verið ólíkari týpa en Gunnar.

„Ég vil líkja honum við Diaz-
bræðurna Nick og Nate, Daniel sé 
þar með þriðji Diaz-bróðirinn, en 
allir komust þeir í kast við lögin 
fyrir MMA-feril sinn.“

Daniel hefur unnið sig úr erfiðum 
aðstæðum þar sem hann var lengi 
vel viðriðinn glæpagengi í Suður-
Kaliforníu og hefur eytt drjúgum 
tíma í fangelsi.

„Og hann ber það með sér. Þetta 
er maður sem æfði engar íþróttir 
þar til hann varð 25 ára, þá byrj-
aði hann í MMA og komst í UFC á 
aðeins nokkrum árum sem verður 
að teljast ansi merkilegt. Hann seg-

ist eiga á bakinu 200 sigra í götu-
bardögum, meðal annars í 

fangelsum og ekkert 
tap.“

Eftir að hafa sagt skilið við 
af brotaferilinn reyndi Daniel að 
finna sér almennilega vinnu en 
enginn vildi gefa honum tækifæri, 
því sneri hann sér að MMA.

„Þetta er grjótharður náungi sem 
veður áfram, það er ofboðslega erf-
itt að stoppa hann. Daniel er sá bar-
dagamaður í sögu veltivigtardeildar 
UFC sem er að koma frá sér flestum 
höggum sem lenda á mínútu. Á 
móti kemur að tölfræðin  sýnir 
okkur það einnig að hann er að taka 
við mörgum höggum á móti. Hann 
er þannig bardagamaður sem er til 
í að koma frá sér tveimur höggum 
á kostnað þess að fá eitt á sig á 
móti.“

Tækifæri fyrir Gunnar
Bardagastíll hans er ólíkur stíl 
Gunnars og í því felast tækifæri.

„Ef Gunnar nær honum niður og 
kemst í yfirburðastöðu. Neal Magny 
náði að klára Rodriguez í þriðju lotu 
í síðasta bardaga hans, Rodriguez 
var þá orðinn þreyttur í bardaga 
sem hann var, að mínu mati, á leið 
að vinna þegar hann gleymir sér og 
Magny nær að hengja hann.

Ég sé tækifæri fyrir Gunnar ef 
hann nær honum niður í hengingar-
tök eða lása, það verður hins vegar 
ekkert auðvelt. Rodriguez er með 
ágætis fellivörn og glímutakta en 
Gunnar hefur samt sem áður náð 
betri mönnum en honum niður í 
gólfið.

Rodriguez mun að mínu mati 
reyna að keyra upp tempóið í bar-
daganum, vera alveg í andlitinu á 
Gunnari og það verður áhugavert 
að sjá hvernig Gunnar mun eiga 
við það. Hann og allir vita það hins 
vegar að langmestu möguleikarnir 
á sigri felast í því að ná Rodriguez í 
gólfið og það er alltaf það sem á að 
stefna að.“

Heldur út
Hvernig sér Pétur fyrir sér að Gunn-
ar muni haga undirbúningi sínum 
þessar næstu vikur fyrir bardaga?

„Gunnar mun vilja koma tíma-
setningunni hjá sér almennilega 
í gang, hann mun sparra mikið og 
er þar af leiðandi á leið til Írlands á 

næstunni þar sem hann mun 
æfa hjá SBG í Dublin. Líkam-
legt form hjá Gunnari er 
mjög gott, úti á Írlandi getur 
hann tekið lotur á æfingum 
með atvinnubardagaköpp-

um og náð tímasetningunum 
hjá sér betur í gang.

Hann er bara mjög spenntur 
að vera kominn með bardaga á 

nýjan leik, koma sér aftur í þessa 
púlíu. Það var búið að stefna að því 
lengi að reyna komast inn á þetta 
bardagakvöld í London og Gunn-
ar hafði það alltaf á bak við eyrað. 
Hann var bara mjög feginn að vera 
kominn með andstæðing og að hafa 
eitthvað til að stefna á.

Sjálfur vissi hann ekkert ýkja 
mikið um Rodriguez þegar nafn 
hans kom til hans. Hann var bara til 
í erfiðasta gæjann sem stóð honum 
til boða, sigur á honum mun gefa 
mest upp á framhaldið að gera.

Gunnar er bara tilbúinn að stíga 
aftur inn í bardagabúrið og gera það 
sem hann er bestur í.“

Setti strik í reikninginn
Bardaginn gegn Rodriguez fer fram 
rúmu ári eftir að Gunnar bar sigur 
úr býtum í bardaga gegn Takashi 
Sato. Fyrir þann bardaga hafði 
Gunnar verið frá í um tvö og hálft ár.

Vonir stóðu til þess í fyrra að 
Gunnar myndi berjast oftar en 
raunin varð, ófyrirséð aðgerð á nefi 
setti strik í reikninginn. Vonbrigði 
fyrir okkar mann sem var kominn 
aftur á ról.

„Sér í lagi 
vegna þess að 
fyrir þann bardaga hafði Gunnar 
verið lengi frá bardagabúrinu. Hann 
vonaðist til að geta barist meira í 
fyrra, að taka árið með trompi, en 
því miður fór þetta svona og endur-
hæfingin tók aðeins lengri tíma en 
menn vonuðust eftir. Vonandi nær 
hann fleiri bardögum á þessu ári, 
það verður spennandi að sjá hvað 
það felur í sér.

Hann er enn á góðum aldri sem 
íþróttamaður. Í UFC hefur maður 
verið að sjá bardagamenn toppa á 
mjög mismunandi tíma og aldri. 
Það er erfitt að segja til um það hve-
nær menn eru upp á sitt besta, það 
eru dæmi um bardagakappa sem 
hafa unnið titla í UFC 37-38 ára.

Mér finnst ég sjá það í Gunnari að 
hann er til í að minna á sig. Maður 
sér það bara á tilkynningum UFC 
á samfélagsmiðlum í tengslum við 

bardaga hans að margir segjast hafa 
verið búnir að gleyma Gunnari. Það 
stóð til að gera það í fyrra í kjölfar 
sigursins á Sato og fylgja því eftir en 
þá tók aðgerðin við. Nú er bara að 
reyna ná sigrinum aftur, helst klára 
gæjann. Ef þú klárar Rodriguez get-
urðu verið viss um að fá athygli, það 
hefur ekki mörgum tekist að klára 
hann, ekki mörgum tekist að vinna 
hann á atvinnumannaferlinum.“

Selst upp á nokkrum mínútum
Bardagakvöldið í London er að 
sögn UFC það stærsta sem haldið 
hefur verið í Evrópu. Aðalbardagi 
kvöldsins er titilbardagi veltivigtar-
deildarinnar milli Leon Edwards og 
Kamaru Usman, þeirra þriðji bar-
dagi. Þá munu fleiri þekkt nöfn stíga 
inn í búrið í O2-höllinni.

„Það verður mjög gaman að sjá 
hvaða bardagar munu bætast þarna 
við en eins og þetta lítur út núna er 
von á svakalegri veislu. Ég held að 
stemningin verði mögnuð, miða-
salan hefst í næstu viku og ég býst 

við því sama og alltaf þegar 
barist er í Lundúnum, það selst 
upp á innan við fimm mínútum 
eftir að miðasala er opnuð.

Það verður vesen að tryggja 
sér miða því ég veit að áhuginn er 

mjög mikill á þessu bardagakvöldi. 
Maður var pínu svekktur að sjá bar-
dagakvöldið vera sett aftur í O2-
höllina, margir höfðu gert sér vonir 
um að Wembley yrði bókaður undir 
þetta, jafnvel Þúsaldarleikvangur-
inn í Cardiff.“ n
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Hlutirnir gerast aldrei 
af sjálfu sér. Við erum 
blessunarlega á réttri 
leið þegar kemur að 
jafnrétti kynjanna í 
íþróttum.

Guðni Th. Jóhannesson

Álagningar- og breytingarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2023 verða birtir á vefsíðunni island.is og á 
Rafrænni Reykjavik á næstu dögum. Álagningar- og breytingarseðlar eru ekki sendir í pósti í samræmi við 
breytingu sem gerð var á lögum nr. 4/1995 sem tók gildi 1. janúar 2019, en þá er sveitarstjórn heimilt að 
senda tilkynningu um álagningu fasteignaskatts rafrænt.

Fasteignagjöldin verða innheimt í gegnum netbanka þar sem jafnframt er hægt að prenta út greiðsluseðil. 
Greiðsluseðlar verða ekki sendir út en hægt er að óska eftir heimsendum greiðsluseðlum á mínum síðum á 
www.reykjavik.is eða í gegnum þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma 411 1111.

Fjármála- og áhættustýringarsvið Reykjavíkurborgar annast álagningu 
og innheimtu á fasteignaskatti, lóðaleigu og sorphirðugjaldi.

Fasteignagjöld ársins 2023, yfir 25.000 kr., greiðast með ellefu 
jöfnum greiðslum á eftirfarandi gjalddögum: 30. janúar, 4. mars,  
2. apríl, 2. maí, 3. júní, 2. júlí, 2. ágúst, 2. september, 2. október, 
1. nóvember og 3. desember. Eindagi er 30 dögum síðar.

Gjalddagi fasteignagjalda undir 25.000 kr. er 30. janúar.

Tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar, sem fengu afslátt af fasteigna-
skatti og fráveitugjaldi sem greitt er til Orkuveitu Reykjavíkur á 
síðast liðnu ári, fá einnig að óbreyttu afslátt af fasteignaskatti og 
fráveitugjaldi fyrir árið 2023 að teknu tilliti til tekjuviðmiða. Eftir 
yfirferð Ríkisskattstjóra á skattframtölum elli- og örorkulífeyrisþega 
gerir Fjármála- og áhættustýringarsvið breytingar á fasteignaskatti 
og fráveitugjaldi. Það þarf því ekki að sækja sérstaklega um afslátt 
þessara gjalda. Við álagningu fasteignagjalda í janúar verður afsláttur 
elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við tekjur ársins 
2021. Þegar álagning vegna tekna ársins 2022 liggur fyrir í júní 2023, 
verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá allar breytingar 
tilkynntar bréflega seinnipartinn í október.

Skilyrði afsláttar eru að viðkomandi sé elli- eða örorkulífeyrisþegi, 
sé þinglýstur eigandi fasteignar, eigi þar lögheimili og geti átt rétt 
á vaxtabótum vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um 
tekjuskatt og eignaskatt.

Einungis er veittur afsláttur vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli-og örorkulífeyrisþega vegna 
afsláttar fasteignaskatts og fráveitugjalds á árinu 2023 verði eftirfarandi:

100% afsláttur: Einstaklingur með tekjur allt að 4.950.000 kr.
A100 Samskattaðir einstaklingar með tekjur allt að 6.910.000 kr.
80% afsláttur: Einstaklingur með tekjur á bilinu 4.950.001 til 5.670.000 kr.
A80 Samskattaðir einstaklingar með tekjur á bilinu 6.910.001 til 

7.660.000 kr.
50% afsláttur: Einstaklingur með tekjur á bilinu 5.670.001 til 6.590.000 kr.
A50 Samskattaðir einstaklingar með tekjur á bilinu 7.660.001 til 

9.150.000 kr.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, veitir 
allar upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á gjaldi fyrir meðhöndlun 
úrgangs í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á 
netfangið sorphirda@reykjavik.is.

Fjármála- og áhættustýringarsvið Reykjavíkurborgar, Höfðatorgi, Borgar-
túni 12-14, veitir upplýsingar varðandi álagningu fasteignaskatts og 
lóðarleigu og breytingar á þeim í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga 
með tölvupósti á netfangið fasteignagjold@reykjavik.is.

Hægt er að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is

Fasteignagjöld
2023

Borgarstjórinn í Reykjavík, 21. janúar 2023.

www.reykjavik.is

Það vakti heimsathygli þegar 
Sara Björk Gunnarsdóttir, ein 
fremsta knattspyrnukona í 
sögu Íslands, sagði frá reynslu 
sinni í vikunni. Franska félag-
ið Lyon reyndi þá að ræna af 
henni laununum á meðan 
hún bar barn undir belti. 
Frásögn Söru mun hafa áhrif 
til framtíðar að mati forseta 
Íslands.

helgifannar@frettabladid.is

Fótbolti Guðni Th. Jóhannesson, 
forseti Íslands, segir það frábært 
framtak hjá Söru Björk Gunnars-
dóttur að stíga fram og segja frá 
framkomu Lyon í sinn garð. Hefur 
það vakið mikla athygli að Sara 
steig fram og sagði frá því hvernig 
franska stórveldið kom fram við 
hana á meðan hún var barnshaf-
andi. Guðni var gestur í Íþróttavik-
unni með Benna Bó á Hringbraut á 
föstudagskvöld.

Félagið neitaði að greiða Söru 
Björk full laun á meðan hún gekk 
með barnið. Var það ekki fyrr 
en FIFA fór að vasast í málinu að 
franska félagið gerði upp við Söru. 
Þá hafði félagið lítinn áhuga á að 
vita af því hvernig Sara hefði það á 
meðgöngunni og voru samskiptin 
lítil sem engin.

„Það var frábært framtak hjá 
henni. Þessi barátta hennar mun 
skila árangri, ekki bara fyrir hana, 
heldur íþróttakonur í fleiri greinum 
og um víða veröld. Við eigum að 
fagna því að hún hafi ekki látið vaða 
yfir sig í Lyon,“ segir Guðni.

Sara eignaðist sitt fyrsta barn 
undir lok ársins 2021 en snéri fljótt 
aftur á völlinn með Lyon. Þegar 
samningur hennar var svo á enda 
síðasta sumar yfirgaf Sara félagið og 
samdi við stórlið Juventus á Ítalíu.

„Hlutirnir gerast aldrei af sjálfu 
sér. Við erum blessunarlega á 
réttri leið þegar kemur að jafnrétti 
kynjanna í íþróttum. En sú var tíð 
að þær þurftu að fá nýtt búningasett 
og þá var gamla settinu af strákun-
um hent í þær. Það þætti óþolandi 
í dag rétt eins og að eftir nokkur ár 
verður það óþolandi að litið sé svo á 
knattspyrnukonu sem hefur orðið 
þunguð að það sé einhver svaka-
legur skellur sem eigi ekki að þola. 
Það verður liðin tíð eftir nokkur ár,“ 
segir Guðni um málið.

Hörður Snævar Jónsson, frétta-
stjóri íþrótta á Torgi, sat með Guðna 
í þættinum hjá Benna Bó og lagði 
orð í belg. „Það kom skemmtilega 
á óvart hversu víða þetta fór. Það 
segir kannski ýmislegt um þann 
prófíl sem Sara er í heimsfótbolt-
anum, afrek hennar tala fyrir sig. En 
það kom manni gríðarlega á óvart 
að svona stór klúbbur eins og Lyon 
sé að reyna að snuða leikmennina 
sína um þessa peninga, 12 milljónir 
króna, fyrir klúbb eins og Lyon eru 
það smáaurar í stóra samhenginu. 
Þegar fram líða stundir munu félög-
in ekki gera svona því þau sjá hvaða 
afleiðingar það hefur.“ n

Fagnar því að Sara hafi ekki látið vaða yfir sig

Guðni Th. mætti á Hringbraut og ræddi íþróttafréttir, eitt af því sem hann snerti á var mál Söru 
Bjarkar Gunnarsdóttur. Fréttablaðið/Ernir

Vonar að Arsenal vinni þann stóra

Guðni heldur með Manchester United í enska 
boltanum en er mjög hrifinn af því sem er í gangi 
hjá toppliði Arsenal. Lærisveinar Mikel Arteta 
hafa komið öllum á óvart með vaskri framgöngu 
sinni á þessu tímabili. 

„Ég dáist að Arsenal. Þar á bæ ákvað fólk 
greinilega að vinna eftir einhverju langtímaplani. 
Gefa Arteta smá tíma til að búa til lið. Auðvitað 
fá þeir leikmenn til sín. Það er happdrættis
vinningur að fá Martin Ödegaard en það koma 
líka leikmenn úr unglingastarfinu þar,“ segir 
forsetinn um félagið sem situr á toppnum. Man
chester United heimsækir Emiratesvöllinn á 
sunnudag, ætli rauða liðið úr Manchester að eiga 
veika von á titilbaráttu þarf það á sigri að halda. 
Sigur fyrir Arsenal væri hins vegar stórt skref í átt 
að titlinum stóra sem félagið vann síðast fyrir 
19 árum. Eftir erfiða tíma undir stjórn Arteta á 
síðustu leiktíð hefur orðið gríðarleg bæting á leik 
Arsenal sem Guðni fagnar.

„Það er nánast borin von að United beri sigur 
úr býtum í deildinni en sem almennur áhuga
maður um knattspyrnu vona ég að það verði 
Arsenal. 

Það er hluti af þessu sporti að peningar geta 
skipt sköpum. Ég er ekki að segja að Arsenal sé 
lítið félag en þeir eru samt ekki vaðandi í seðlum 
eins og ónefnd önnur lið. Ég held það verði gott 
fyrir íþróttina að þeir nái að fara alla leið.“ 

Fréttablaðið  íþróttir 1121. janúar 2023
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LAND ROVER HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK SÍMI: 525 6500 

Við sýnum nýjan Defender 130 fyrir lengra komna
í dag klukkan 12–16. Þér er boðið.
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Segja má að Jóhanna Guðrún Jónsdóttir sé eina 
alvöru barnastjarna landsins frá því frægðar
sól Kötlu Margrétar og Rutar Reginalds skein 
sem skærast. Jóhanna Guðrún hefur verið 
landsþekkt nánast frá tíu ára afmælisdegi 

sínum, þegar fyrsta plata hennar kom út og sló í gegn.
Það eru því fáir sem þekkja pressuna sem fylgir 

kastljósi fjölmiðla jafn vel og hún. Þrátt fyrir það segir 
hún frá því, hér í þessu tölublaði, að þegar fjölmiðlar 
tilkynntu að hún ætti von á barni í nýju sambandi 
hafi henni fundist farið yfir strikið.

„Þarna var valdið tekið úr höndum mér og fannst 
mér farið algjörlega yfir línuna og ráðist inn í mitt 
persónulega rými,“ segir Jóhanna í viðtalinu en ekki 
var fengin staðfesting á þunguninni hjá henni sjálfri. 
Jóhanna, sem er að eigin sögn ýmsu vön þegar kemur 
að fjölmiðlaumfjöllun, lýsir þessu sem því versta sem 
hún hafi lent í, í þeim efnum. Hún hafði ekki sagt 
ungri dóttur sinni að von væri á litlu systkini og þurfti 
að gera það í gegnum síma þegar fréttin birtist.

Þó svo að í f lestum tilfellum sé það gleðiefni í lífi 
fólks að von sé á barni eru þær fréttir líka viðkvæmar 
og kannski eðlilegast að foreldrarnir sjálfir vilji sjá um 
slíkar tilkynningar.

Barnastjörnur eða ekki. n

Barnastjarna með barni
 bjork@frettabladid.is

Jóhanna, 
sem er að 
eigin sögn 
ýmsu vön 
þegar 
kemur að 
fjölmiðla-
umfjöllun, 
lýsir þessu 
sem því 
versta sem 
hún hafi 
lent í, í 
þeim 
efnum.

Frönsku bíói
Franska kvik
myndahátíð
in hófst í gær í 
Bíó Paradís og 
stendur til 29. 
janúar. Um 
er að ræða 
franska kvik
myndaveislu 
þar sem brot 
af bestu kvik
myndum ársins er sýnt og þar á 
meðal myndin Grand Marin eða 
sjókonan. Heiðursgestur hátíðar
innar, Dinaru Drukanova, leikstýrir 
bæði myndinni og fer með aðalhlut
verkið.

Ostasnúð og kaffi
Plantan kaffi
hús, á horni 
N j á l s g ö t u 
og Baróns
stígs, er lík
lega með 
eitt besta 
morg u nt il
boð bæjarins. 
Kaffidrykkur og 
ostasnúður á þúsund krónur. Allt 
sem í boði er á Plöntunni er vegan 
og í kaffidrykkina er notuð hafra
mjólk. Á matseðlinum er, ásamt 
ostasnúðunum góðu, fjölbreytt 
úrval af samlokum og um helgar er 
boðið upp á bröns. n

Um helgina | 

Við mælUm með | 

eva laufey kjaran 
markaðs og upplifunarstjóri Hag
kaupa og þekktur sjónvarpskokkur, 
naut bóndadagsins með fjölskyld
unni í gær. Þau elduðu góðan mat og 
horfðu saman á Idolið.

„Svo er þorrablót hérna á Akra
nesi á laugardaginn [í dag] og við 
ætlum að fara saman þangað vina

hópurinn,“ segir Eva Laufey.
Spurð að því hvort hún sé mikið 

fyrir þorramat segir hún svo ekki 
vera. 

„Bara alls ekki, þetta snýst bara 
um stemninguna og það er mikil 
stemning þarna og sem betur fer er 
boðið upp á annan mat líka,“ segir 
hún.

Gauti Þeyr Másson
betur þekktur sem tónlistarmaður
inn Emmsjé Gauti, ætlar að eiga fjöl
breytta og skemmtilega helgi.

„Ég ætla að taka solid blöndu af 
fjölskyldutíma og góðu kvöldi með 
vinum,“ segir Gauti en hann og eig
inkona hans, Jovana Scully, giftu sig 
6. ágúst síðastliðinn og samtals eiga 
þau þrjú börn.

„Svo gigga ég í Keflavík á laugar
dag,“ segir Gauti en hann spilar á 
klúbbnum LUX í Reykjanesbæ í 
kvöld.

Þorgerður katrín Gunnarsdóttir
þingmaður segir helgina ein
kennast af handbolta og þvotti. 
„Vonandi verð ég bara í vímu eftir 
sigur á Svíum á föstudaginn og bíð 
spennt eftir leik á móti Brössum 
sem við þurfum líka að vinna. Það 
er svona mín draumsýn,“ sagði Þor
gerður í samtali við Fréttablaðið 
fyrir leikinn.

Þorgerður fór til Svíþjóðar og 
fylgdist með fyrstu þremur leikj
um íslenska landsliðsins en sonur 
hennar leikur með liðinu. „Sama 
hvernig fer verður maður með 
hugann við handbolta, ætli maður 
reyni ekki að fara líka í þvottahúsið 
sem hefur látið á sjá síðustu vikur. 
Ég viðurkenni það að heimilið 
hefur verið í betra standi.“ n

Spóann gerði Inga meðal annars úr 
hýði af hvítlauk,

Myndlistarkonan Inga 
Höskuldsdóttir býr til myndir 
af hinum ýmsu dýrum úr 
matarleifum. Nú stendur yfir 
sýning á verkum hennar í 
Hannesarholti, sýninguna 
kallar hún Burtfloginn kjúkl
ingur og teiknaðar kartöflur.

birnadrofn@frettabladid.is

Þetta byrjaði eiginlega 
allt þannig að ég fór að 
leika mér með matinn,“ 
segir myndlistarkonan 
Inga Hösk u ld sdót t ir. 

Nú stendur yfir sýning á verkum 
hennar í Veitingastofum Hann
esarholts í Reykjavík, sýningin ber 
heitið Burtf loginn kjúklingur og 
teiknaðar kartöflur.

Á sýningunni sýnir Inga ljós
myndir sem hún hefur gert úr mat
arafskurði. „Ég er fyrst og fremst 
myndlistarkona en fyrir hálfgerða 
tilviljun fór ég að vinna í eldhúsi og 
er alltaf með ruslafötu með afskurði 
fyrir framan mig,“ segir hún.

„Ég bý til myndverk úr afskurð
inum sem kemur til þegar ég er að 
elda og svo tek ég ljósmyndir af því,“ 
segir Inga. „Þegar ég er að skræla 
kartöflur eða rauðrófur, skera utan 
af melónum eða bara hvað sem er 
þá nota ég það sem fellur til,“ segir 
hún.

Inga segir aukna meðvitund um 
sóun í samfélaginu og að fólk sé 
farið að huga betur að því að nýta 
það sem til er. „Undirtónninn í sýn
ingunni er matarsóun, ofgnótt og 
neysluvenjur okkar mannfólksins 

en fyrst og fremst er ég að nýta þann 
efnivið sem hendi er næst, í mynd
sköpun,“ segir hún. „Það er frábært 
að nýta þau efni sem til eru á skap
andi hátt,“ segir hún. Inga hvorki 
borðar né eldar kjöt svo verk hennar 
eru að langmestu leyti úr grænmeti.

Sýningin var opnuð um síðustu 
helgi og aðspurð segir Inga fólk 
hafa tekið vel í myndirnar hennar. 
„Það eru kannski ekki margir að 
gera nákvæmlega þetta svo ég hef 
fengið góðar undirtektir,“ segir hún. 
„Opnunin var mjög skemmtileg og 
það var fullt allan tímann svo ég er 
mjög ánægð,“ bætir hún við.

Sýningin er opin á milli 11.30 og 
16 alla daga nema sunnudaga og 
mánudaga og stendur til og með 
1. febrúar. n

Inga leikur sér að matnum
Inga í eldhúsinu þar sem mikið af hennar listsköpun fer fram.  fréttablaðið/ernir

Lundi sem Inga bjó til úr afskurði af 
ýmsum ávöxtum og grænmeti.

Sitjandi hrafn sem er að mestu leyti 
úr rauðkálsafskurði. 
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Maður verður bara að 
taka ákvörðun um það 
hvort maður ætli að 
gera hlutina og treysti 
sjálfum sér í það. En ég 
viðurkenni að þetta er 
krefjandi verkefni fyrir 
mig þótt ég sé með alla 
mína reynslu.

Jóhanna Guðrún Jónsdóttir 
er ýmsu vön þegar kemur 
að kastljósi fjölmiðla enda 
ólst hún upp í því ljósi. Hún 
segir þó nýjum lægðum hafa 
verið náð þegar fjölmiðlar 
birtu að hún ætti von á barni 
með nýjum manni, að henni 
forspurðri. Það er ansi margt 
breytt í lífi Jóhönnu sem nú 
tekst á við ný hlutverk í einka-
lífi og á sviði.

Ég get ekki gert börnunum 
mínum það að mæta 
í myndatöku þegar ég 
loksins kem heim í helgar-
frí,“ segir Jóhanna þegar 

við tölum fyrst saman í síma með 
mögulegt viðtal í huga.

Jóhanna hef ur undanfar na 
mánuði verið við æfingar á söng-
leiknum Chicago sem frumsýndur 
verður um næstu helgi hjá Leikfélagi 
Akureyrar. Þar hefur hún því búið 
virka daga með yngsta barninu, átta 
mánaða gamalli dóttur sem fékk 
nafn móður sinnar, Jóhanna Guð-
rún. Eldri börnin, sjö og þriggja ára, 
eru í góðum höndum sunnan heiða 
og helgarnar því eðli málsins sam-
kvæmt helgaðar samveru móður og 
barna.

„Elsta stelpan er byrjuð í skóla 
svo það var ekki hægt að fara með 
þau öll norður. Ég flýg heim á föstu-
dögum og er með þeim um helgar 
og sem betur fer er stór her af fólki í 
kringum mig. En þau verða fegin að 
fá mömmu sína alveg til baka,“ segir 
Jóhanna sem sér nú fyrir endann á 
æfingaferlinu og þá snýst rútínan 
við og hún flýgur norður um helgar 
til að sýna.

„Þá tek ég bara djúníor með,“ segir 

hún og á við yngstu dótturina sem 
hjalar í fangi hennar á meðan við 
tölum saman. „Hún er svo lítil að 
hún þarf að fá að vera með.“

Við látum þetta ganga
Jóhanna er í sambúð með Ólafi Frið-
riki Ólafssyni og eiga þau dótturina 
saman. „Hann hefur líka verið með 
mér hér og tekið vinnuna með. Ég 
hefði síður viljað vera alveg ein, en 
þau hafa verið ýmisleg púslin og við 
líka verið með yndislegar konur til 
að passa. Þetta hefur þó gengið 
ótrúlega vel.“

Dóttirin var nýfædd þegar Marta 
Nordal bauð Jóhönnu aðalhlut-
verkið, voðakvendið Velmu, í upp-
færslu hennar á Chicago. „Ég áttaði 
mig strax á því að þetta gæti orðið 
svolítið flókið. En ég er þekkt fyrir 
að vera pínu klikkuð þegar kemur 
að svona löguðu og hugsa bara: 
„Við látum þetta ganga.“ En ég fékk 
góðan stuðning og maðurinn minn 
var til í að koma með mér. Þannig 
hefur þetta gengið þó það sé svolítið 
kreisí að gera þetta.“

Aðspurð viðurkennir Jóhanna 
að áskorunin við að taka að sér svo 
stórt hlutverk stuttu eftir barneign 
sé falin í f leiru en að finna pössun.

„Maður er pínu viðkvæmur svona 
með lítið barn. En mig langaði ótrú-
lega til að prófa, enda virkilega djúsí 
hlutverk, það má eiginlega segja að 
þetta sé draumahlutverk. Þetta er 
verk sem flestir þekkja, skemmti-
legur karakter og kastið er frábært, 
vel valinn maður á hverjum stað.“

Mikilvægt að ögra sér
Jóhanna tók þátt í tónleikaupp-
færslu á Evitu í Hörpu árið 2019 svo 
hún er ekki alveg nýgræðingur í 
söngleikjabransanum.

„Munurinn er aftur á móti sá að 
þar voru allar senur sungnar svo 
ég gat notað söngreynslu mína. Í 
Chicago er mikið meira af leiknum 
senum sem er nýtt fyrir mér. Það var 
ástæðan fyrir því að mig langaði að 
taka þetta að mér, sem listamaður 
verður maður sífellt að ögra sér til 
að stækka og þarna sá ég tækifæri 
til þess. Þetta hefur svo sannarlega 
verið mikill skóli enda er ég í góðum 
félagsskap með reyndum leikurum.“

Jóhanna segist jafnvel vilja leika 
meira í framtíðinni. „Það væri 
gaman, þó ég myndi kannski vilja 
sleppa því að dröslast svona til 
Akureyrar en ef mér byðist eitt-
hvað í bænum hefði ég áhuga á því 
– þetta er svona „level-up“. Ég elska 
auðvitað að dansa og syngja og það 
er mikið dansað í þessari sýningu og 
við með frábæra dansara.“

Hinn breski Lee Proud er dans-
höfundur sýningarinnar en þau 
Jóhanna störfuðu einnig saman í 
Evitu. „Ég vissi því alveg að hverju ég 
gekk þar og að við myndum smella 
saman. Hann er mjög kröfuharður 
en ég hef dansað helling og er ekki 
hrædd við það.

Maður verður bara að taka 
ákvörðun um það hvort maður ætli 
að gera hlutina og treysti sjálfum sér 
í það. En ég viðurkenni að þetta er 

krefjandi verkefni fyrir mig þótt ég 
sé með alla mína reynslu.“

Ósofin á æfingar
Þegar æfingaferlið hófst var dóttirin 
hálfs árs gömul og er enn á brjósti.

„Maður var alveg að fara ósofinn á 
æfingar eins og bara er þegar maður 
er með lítil börn. En ég held ég sé 
bara ekki týpan til að vera heima 
að baka. Mig dreymir um að vera 
þannig en ég bara er það ekki,“ segir 
Jóhanna og rifjar upp þegar hún var 
með soninn nýfæddan árið 2019.

„Ég var þá að skutla eldri dóttur-
inni í barnaafmæli með hann líka í 
bílnum og svo á leið beint á æfingu, 
þegar ég keyri fram hjá konu sem 
var á leið í sama afmæli með barna-
vagn og eldra barn á röltinu. Þetta 
var svo notalegt að sjá og ég sem var 
að verða of sein á æfingu með bæði 
börnin í bílnum á algjörum hlaup-
um, hugsaði með mér: Af hverju er 
ég ekki svona?“ segir hún og hlær.

Þakklát foreldrum sínum
Undanfarin ár hafa sannarlega verið 
viðburðarík í einkalífi Jóhönnu 
Guðrúnar en á sjö árum hefur hún 
eignast börnin sín þrjú, skilið við 
fyrri barnsföður sinn og tekið upp 
samband við þann síðari.

„Ég mæli ekkert með því að gera 
þetta svona hratt en ég er líka ótrú-
lega heppin. Mamma mín og pabbi 
eiga stóran þátt í því að ferill minn 
hefur verið eins og hann er. Þegar 
ég hef verið að koma fram hafa 
þau tekið börnin sem líður eins og 
heima hjá sér þar. Ég hefði aldrei 
viljað að börnin mín liðu fyrir það 
sem ég geri. Ég hef alltaf þakkað for-
eldrum mínum fyrir þetta.

Maður sér ýmislegt betur þegar 
maður sjálfur eignast börn, en þau 
voru góð í að spotta hæfileika okkar 
systkina og mamma sá strax tónlist-
ina í mér og studdi mig í því.“

Foreldrar Jóhönnu Guðrúnar 
hafa sannarlega verið henni stoð og 
stytta, allt frá því ferill hennar hófst 
á barnsaldri. „Ég á tvo eldri bræður 
sem eru geggjaðir. Það er þó enginn 
nema ég í þessum bransa í fjölskyld-

Ekki hægt að fá 
allt og fórna engu

Stórar breyt-
ingar hafa orðið 
á lífi Jóhönnu 
Guðrúnar sem 
nú tekst á við ný 
hlutverk bæði 
í einkalífi og á 
sviði.
 Mynd/Saga Sig

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is
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Þetta var 
alls ekki 
planið 
mitt, ég 
ætlaði bara 
að skapa 
mér líf með 
börnunum 
mínum 
tveimur.

unni. Ég er kannski svolítið skrítin. 
Þeir eru í allt öðrum geirum en 
framúrskarandi á sínum sviðum.“

Var aldrei kölluð frek
Jóhanna segist hafa verið ákveðið 
barn en verið kennt að fara vel með 
þann eiginleika.

„Ég var aldrei kölluð frek enda 
ekki gott að segja litlum stelpum 
að þær séu frekar heldur betra að 
kenna þeim hvernig maður fer með 
það að vera ákveðinn. Ég hef fengið 
gott veganesti, gott heimili, öryggi 
og ást og umhyggju. Ef ég hefði lent 
í áföllum í æsku væri ég líklega að 
díla við meiri kvíða og slíkt.

Þó að ég eigi auðvitað mína 
slæmu daga og það þyrmi yfir mig. 
Sem mamma er maður líka alltaf 
með þetta mammviskubit, alltaf að 
reyna að gera betur og að gagnrýna 
sjálfan sig. Þannig erum við flestar 
mömmurnar held ég.“

Aldrei farið út á lífið
Jóhanna viðurkennir að hún hafi 
þurft umhugsunarfrest til að ákveða 
að leggja í þetta verkefni, Chicago, 
enda tæki það tíma frá börnunum.

„Maður verður auðvitað þreyttur 
með lítið barn og á lítið eftir um 
helgar. En ég myndi aldrei bóka 
mig í neitt annað en verkefni tengd 
söngnum. Þá fer ég bara og syng, 
það er bara inn-og-út missjón,“ 
segir hún og jánkar því að lítið sé 
um félagslíf utan vinnu. „Það er 
allt í lagi, maður getur ekki fengið 
allt og fórnað engu. Ég er ótrúlega 
heimakær, finnst gaman að halda 
matarboð eða fara í matarboð og á 
kaffihús með vinkonum mínum en 
ég hef aldrei farið út á lífið á ævinni 
og aldrei drukkið áfengi.“

Spurð út í þá ákvörðun að snerta 
ekki áfengi segir hún það í raun 
aldrei hafa komið til greina.

„Ég var mikið erlendis á plötu-
samningi á yngri árum og byrjaði 
aldrei að drekka. Ég vissi að ég 
myndi hafa nóg á minni könnu og 
það væri óþarfi að fara að taka ein-
hverja áhættu líka með áfengi. Ég 
hef ekkert á móti því að fólk geri 
hvað sem það vill í þessum efnum,“ 
bætir hún við sem varnagla.

Hún segist hlýða á sína innri 
rödd. „Mér hefur oft liðið sem það 
sé ákveðin stýring í gangi og þá bara 
hlustar maður á hana.“

Fjölmiðlar fóru yfir línuna
Einkalíf Jóhönnu Guðrúnar var 
áberandi í fjölmiðlum árið 2021 
þegar hún skildi við eiginmann sinn 
og barnsföður og hóf nokkru síðar 
nýtt samband. Þegar hún svo varð 
barnshafandi snemma í því sam-
bandi birtu miðlar fréttir um það án 
þess þó að hafa samband við hana 
til að fá fréttina staðfesta.

„Það sem mér fannst mjög ljótt 
var að þetta voru mjög persónuleg 
mál á mjög viðkvæmum tíma í mínu 
lífi og það var enginn sem hringdi í 
mig og spurði mig út í þetta. Ég var 
sjálf ekki búin að tilkynna neins 
staðar á netinu að ég væri ófrísk. Ég 
var ekki búin að segja dóttur minni, 
enda vildi ég bíða fram yfir 20 vikna 
sónarinn til að ganga úr skugga um 
að allt væri með felldu. Ég gat ekki 
hugsað mér að segja henni fyrr en ég 
vissi það. Maður veit aldrei.“

Sú bið styttist skyndilega þegar 
Jóhanna sá fréttir um sjálfa sig og 
þurfti að segja þá sex ára dóttur 
sinni það símleiðis að hún ætti von 
á systkini, svo hún heyrði það ekki 
annars staðar frá.

„Þarna var valdið tekið úr hönd-
um mér og mér fannst farið algjör-
lega yfir línuna og ráðist inn í mitt 
persónulega rými. Það hefði verið 
það minnsta að ég hefði fengið að 
staðfesta þetta. Ég veit ekki hvernig 
blaðamenn fengu þetta staðfest, 
kannski spurðu þeir einhvern úti í 
bæ, en mér er alveg sama á meðan 
þau spurðu ekki mig, sem fréttin 
fjallaði um. Ég veit að þetta er ekk-
ert einsdæmi þegar kemur að óvið-
eigandi greinum en þetta var það 
versta sem ég hafði lent í – þótt ég 
hafi lent í ýmsu í þessum efnum. 

Þetta fannst mér nýjar lægðir og 
vona að þetta sé ekki það sem koma 
skal á Íslandi. Ég kærði mig ekki um 
að þetta færi í fjölmiðla og hafði því 
sjálf ekkert sett á samfélagsmiðla.“

Til samanburðar nefnir Jóhanna 
að þegar hún gekk með son sinn 
árið 2019 hafi hún ekki sett neitt um 
það á samfélagsmiðla fyrr en hún 
var komin rúmar 30 vikur á leið.

„Ég veit alveg að ef ég set eitthvað 
á Facebook eða Instagram þá ratar 
það í fjölmiðla en þá var það mitt að 
stjórna því.“

Fundu hvort annað á ný
Jóhanna og Ólafur tóku sem fyrr 

segir saman fyrir tveimur árum en 
það voru ekki þeirra fyrstu kynni 
enda höfðu þau verið par á sínum 
yngri árum, eða frá 2008 til 2010.

Aðspurð hvort þetta sé sönnun 
þess að lengi lifi í gömlum glæðum 
skellir Jóhanna upp úr og segir:

„Já, ætli það ekki bara. Við höfð-
um ekkert talað saman í öll þessi ár. 
Við vorum búin að fara út í lífið og 
gera alls konar hluti sitt í hvoru lagi 
en ekkert búin að mætast. Ég rakst 
svo á hann eftir að ég skildi. Ég upp-
lifði það sem þessa ákveðnu stýr-
ingu, ég átti bara að hitta þennan 
mann.“

Jóhanna segir að eftir þennan 

óvænta fund hafi þau tekið upp 
spjall og fljótt hafi verið ljóst í hvað 
stefndi þó svo hún hafi alls ekki 
verið á leið í nýtt samband, nýskilin 
með tvö lítil börn.

„Þetta var alls ekki planið mitt, 
ég ætlaði bara að skapa mér líf 
með börnunum mínum tveimur. 
Ég ætlaði að prófa það í einhver ár 
svo þetta var alveg u-beygja. Það 
var heldur ekkert planað að eignast 
barn svo snemma en hún er náttúr-
lega fullkomin og við gætum ekki 
verið glaðari með hana. Hún er 
algjört ljós í lífi allra í kring.“

Spyrnti á móti nafninu
Jóhanna Guðrún flissar þegar hún 
er spurð út í nafn dótturinnar sem 
heitir í höfuðið á móður sinni. 
Blaðamaður bendir í þeim efnum á 
að slíkt þyki ekki tiltökumál þegar 
kemur að því að synir séu nefndir 
eftir föður og aldalöng hefð sé fyrir 
því og segist Jóhanna einmitt hafa 
rætt þá staðreynd við vinkonur 
sínar á sínum tíma.

„Ég spyrnti hressilega á móti þess-
ari hugmynd í svolítinn tíma,“ segir 
hún, en hugmyndin kom frá barns-
föðurnum.

„Ég hafði sagt að hann mætti ráða 
nafninu enda heita eldri börnin mín 
í höfuðið á foreldrum mínum. Þegar 
hann svo kom með þessa hugmynd 
var ég ekki alveg á því. Hann benti 
þá á að það þýddi ekki að segja að 
hann mætti ráða og segja svo bara 
nei,“ segir hún og hlær.

„Ég ákvað því að segja bara ókei. 
Mér fannst líka mjög fallegt að hann 
vildi þetta – en þetta var mikið 
diskú terað og mér fannst þetta 
svolítið erfitt. Dóttir mín fékk að 
tilkynna nafnið í skírninni og hún 
þurfti alveg að venjast því að segja 
þetta nafn. Það voru allir pínu 
hissa,“ segir hún og hlær. „Bræður 
mínir héldu að dóttir mín væri 
að grínast. En það eru allir glaðir 
með nafnið enda heiti ég í höfuðið 
á tveimur ömmum mínum,“ segir 
hún og viðurkennir að það hafi 
tekið tíma að venjast því að kalla 
dótturina nafninu. „Ég var sífellt að 
segja að ég hefði ekki valið nafnið.“

Skil ekki þessa slúðurmenningu
Ellefu ár liðu frá því að upp úr slitn-
aði milli Jóhönnu og Ólafs og þar til 
þau náðu saman á ný, en ætli hann 
hafi beðið þess að hún rataði aftur 
til hans?

„Ég veit það ekki, en það er sagan 
sem ég segi sjálfri mér,“ segir hún og 
skellir upp úr.

Aðspurð hvernig gangi að púsla 
saman nýrri fjölskyldu segir hún 
það ganga vel.

„En maður er oft þreyttur og bug-
aður á því og ég lenti í því síðasta 
laugardag að vera grenjandi heima 
hjá mér af þreytu. Það er ekkert full-
komið og þetta hefur auðvitað tekið 
á en það eru allir að gera sitt besta. 
Ég get ekki kvartað. Maður þarf líka 
að beita ákveðnu æðruleysi í lífinu, 
það eru allir heilbrigðir og það líður 
öllum vel.“

Sögusagnir eiga það til að kvikna 
þegar fólk efnir til nýs sambands 
stuttu eftir skilnað og fór Jóhanna 
Guðrún ekkert varhluta af því.

„Ég vissi alveg að fólk myndi 
leggja saman tvo og tvo og fá út ein-
hverja fáránlega tölu. Auðvitað er 
það ömurlegt, enda var þetta ekki 
þannig og það kemur heldur ekki 
neinum við. Ég skil ekki þessa slúð-
urmenningu, að sitja og tala um líf 
annarra, sérstaklega þegar fólk er að 
ganga í gegnum erfiðleika. Það var 
mjög erfitt að fara í gegnum og ég 
ætla ekkert að ljúga öðru. Það er erf-
itt að vita til þess að þessa vikuna sé 
maður það sem fólk er að tala um.“

En Jóhanna Guðrún er hugdjörf 
sem fyrr og með skýran fókus. Lífið 
snýst um fjölskylduna og sönginn 
en auk þess að fara með aðalhlut-
verkið í söngleiknum Chicago 
er hún með tvær stúdíóplötur í 
vinnslu, gamlar íslenskar perlur og 
popp.

Eftir u-beygjuna liggur leiðin 
beint áfram og upp. n

Jóhanna hér í 
hlutverki Velmu 
í uppfærslu 
Leikfélags Akur-
eyrar á Chicago. 
Jóhanna hefur 
dvalið norðan 
heiða undan-
farna mánuði 
við æfingar. 
 Fréttablaðið/
 auðunn

Það hefur mikið mætt á Jóhönnu sem skiptir tíma sínum á milli strangra 
æfinga og umönnunar átta mánaða gamallar dóttur.  Fréttablaðið/auðunn
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FYRSTI DAGUR
FRAMTÍÐARINNAR
Eitt líf, óteljandi byrjanir

Í DAG HEFST FRAMTÍÐIN
OG HIÐ LIÐNA ER LIÐIÐ

Líðan okkar er á sífelldu flökti 
– upp og niður. 

Okkur miðar áfram, við gefum eftir 
og svo margt hefur áhrif.
Svefn, hreyfing, næring … líkamleg … 
og andleg.

Öll viljum við vaxa í átt að vellíðan 
en mætum alls konar hindrunum.
Þess vegna þurfum við ferðafélaga 
sem styður og hjálpar.

Hvort sem við glímum við erfiðleika 
eða viljum einfaldlega meiri lífsgæði. 
Eitt líf – óteljandi byrjanir.

Lyfja
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Maður var 
hálfringl-
aður og 
vissi ekkert 
hvað var 
að gerast 
nema að 
það væri 
eldgos.

Ágústa Berg 
Sveinsdóttir

Á mánudaginn eru liðin 
fimmtíu ár frá því að eldgos 
hófst óvænt í Vestmannaeyj-
um. Ágústa Berg Sveinsdóttir 
var tólf ára þegar gosið hófst 
og segir hún minninguna um 
það enn ljóslifandi.

Ég var tólf ára og ég man 
þetta eins og það hafi gerst 
í gær, svona áföll gleymast 
ekki,“ segir Ágústa Berg 
Sveinsdóttir þegar hún 

rifjar upp nóttina 23. janúar árið 
1973. En þá nótt hófst óvænt eldgos 
í Heimaey, einu byggðu eyju Vest-
mannaeyja. Á mánudaginn eru 50 ár 
liðin frá gosinu sem stóð yfir í rúmt 
hálft ár.

„Við fjölskyldan vorum vakin 
upp um miðja nótt af föðurbróður 
mínum og fjölskyldu, allir fóru á 
fætur og út um eldhúsgluggann 
sáum við eldtunguna fara niður 
eftir hlíðinni og ég man hvað þetta 
var ofboðslega áhrifamikið,“ segir 
Ágústa.

„Maður var hálfringlaður og vissi 
ekkert hvað var að gerast nema að 
það væri eldgos,“ útskýrir hún. Fjöl-
skyldan hóf strax að gera sig ferð-
búna til að f lýja gosið. „Ég klæddi 
mig í fötin yfir náttfötin,“ rifjar 
Ágústa upp.

Hún segir að þegar fjölskyldan 
hafi verið búin að átta sig á því hvað 
væri að gerast hafi leiðin legið niður 
á bryggju. Föðurbróðir hennar hafi 
verið vélstjóri á Kristbjörgu VE og 
með henni hafi þau siglt til Þorláks-
hafnar.

„Það var mjög áhrifamikið þegar 
við vorum að sigla út úr innsigling-
unni. Ég neitaði að fara niður og 
leggja mig, ég var svo of boðslega 
hrædd en pabbi sat þarna uppi með 
mér og þegar við vorum komin fyrir 
klettsnefið þá var mjög þungur sjór 
og maður varð strax sjóveikur,“ segir 
Ágústa.

Erfið sjóferð
Daginn og kvöldið fyrir gosið hafði 
verið mjög vont veður í Eyjum. Það 
var í raun lán í óláni því veðrið hafði 
hamlað því að fiskiskipafloti Eyja-
manna væri á sjó. Því var hægt að 
flytja alla upp á land en um fimm 
þúsund manns bjuggu í Vestmanna-
eyjum í janúar 1973.

„Þessi sjóferð var alveg gríðarlega 
erfið,“ segir Ágústa. „Það var mikil 
sjóveiki og það lágu tveir og tveir 
saman í koju. Ég man ekki hvað það 
voru margir þarna en það var legið 

Eyðileggingin í 
gosinu í Eyjum 
var mikil og fóru 
mörg hús undir 
ösku. Ágústa 
segir alla hafa 
verið boðna og 
búna að hjálpa 
Eyjamönnum og 
var henni til að 
mynda boðið til 
Noregs ásamt 
fleiri börnum. 
Það segir hún 
hafa verið erfitt 
fyrir barn sem 
hafði lent í því 
áfalli sem gosið 
var. Á úrklippu 
úr norsku dag-
blaði hér að 
neðan má sjá 
Ágústu lengst til 
hægri.
 Fréttablaðið/GVa 

Ágústa ásamt eiginmanni sínum Gunnari Árna Vigfússyni.  Mynd/aðsend

Kirkjugarðurinn 
í Vestmanna-
eyum fór undir 
þykkt vikurlag 
í gosinu. Ösku-
lagið sem huldi 
garðinn var 1,5 
til 2,5 metrar. 
Fjöldi sjálfboða-
liða víðs vegar 
að úr heiminum 
gróf garðinn 
upp, það var að 
mestu gert með 
handafli.  
 Fréttablaðið/GVa

Svona áföll 
gleymast ekki

Birna Dröfn 
Jónasdóttir
birnadrofn 

@frettabladid.is

alls staðar. Þeir sem voru vanir, eins 
og pabbi og svona, fóru um með öll 
ílát sem til voru í skipinu til fólksins 
og alls staðar var fólk ælandi í potta 
og poka sem þeir svo tæmdu,“ segir 
hún.

„Þetta var alveg svakalegt og 
minningin er svo ljós,“ bætir Ágústa 
við. Við komuna til lands var tekið á 
móti fólkinu í Þorlákshöfn. Þar segir 
Ágústa strætisvagna og rútur hafa 
ferjað fólkið til Reykjavíkur.

„Við fórum í Menntaskólann við 
Hamrahlíð þar sem var tekið ótrú-
lega vel á móti okkur. Það var búið 
að leggja fullt af dýnum og teppum 
á gólfin í stofunum og þar gat maður 
lagt sig,“ segir hún.

Ágústa segir að gosið hafi komið 
öllum að óvörum og enginn hafi 
verið undir það búinn. Aldrei hafi 
farið fram neinar æfingar um við-
brögð við eldgosi í skólum í Eyjum 
eða eitthvað slíkt. „Mín upplifun 
er sú að þetta hafi gengið ótrúlega 
smurt fyrir sig.“

Situr enn í henni
Ágústa starfar í Grunnskóla Seyðis-
fjarðar og síðastliðið haust fór hún 
inn í alla bekki skólans og sagði 
krökkunum frá gosinu og sinni 
sögu. „Þetta situr enn þá í manni en 

það hjálpar mikið að tala um þetta,“ 
segir hún.

„Á þessum tíma var ekkert til sem 
hét áfallahjálp eða neitt svoleiðis. 
Ég fékk örugglega taugaáfall eftir 
á, maður vissi ekkert hvar maður 
ætlaði að eiga heima eða neitt,“ 
segir Ágústa og bætir við að börn 
hafi ekki mikið fengið að vera með 
á þeim tíma.

„Það var ekki verið að upplýsa 
börn á þessum tíma. Þetta var öðru-
vísi þá og svo held ég að fullorðna 
fólkið hafi líka bara verið í áfalli og 
svo upptekið af þessu öllu að það 
gleymdi að sinna þeim sem í kring 
voru,“ segir Ágústa.

Þegar hún kom til lands með 
mömmu sinni og pabba, Bedda 
bróður sínum, sem var rúmlega eins 
árs, og Báru systur sinni, sem var að 
verða tíu ára, fengu þau í fyrstu inni 
hjá vinum og kunningjum. Stuttu 
síðar f luttu þau í Ölfusborgir þar 
sem Ágústa segir þeim hafa liðið vel.

„Það var settur á skóli fyrir krakka 
frá Vestmannaeyjum til að byrja 
með þar sem kennarar frá Eyjum sáu 
um kennslu og þarna voru krakkar á 
svipuðum aldri og ég,“ segir Ágústa.

„Við bjuggum þarna frá því í lok 
janúar fram í nóvember, þá vildi 
mamma fara heim aftur. Það var í 

lagi með húsið okkar svo við gátum 
það,“ segir hún.

Um sumarið hafði Ágústa þó 
farið aftur til Eyja að passa fyrir 
frænku sína sem rak þar matstofu 
og fæddi þá sem unnu að uppbygg-
ingu í Vestmannaeyjum. Hún segir 
það hafa verið afar skrítið að koma 
aftur heim. Svört aska hafi legið yfir 
öllu og engir ljósastaurar hafi virkað. 
„Maður var bara hálfhræddur,“ segir 
hún.

„Ég man hvað ég var fegin að lög-
reglustöðin væri tveimur húsum frá 
svo ég væri fljót að hlaupa þangað 
ef eitthvað kæmi fyrir. Þarna var 
ég alveg að verða þrettán ára,“ segir 
hún.

„En svo þarna í nóvember var 
þetta öðruvísi og ég var voða glöð 
að komast heim,“ segir Ágústa. „Það 
var gott að komast heim og hitta 
aftur vini mína sem fluttu líka aftur 
til baka.“

Eldgosinu í Vestmannaeyjum lauk 
þann 3. júlí árið 1973. Uppbygg-
ing í Eyjum tók tiltölulega stuttan 
tíma og um haustið var fólk, líkt og 
Ágústa og hennar fjölskylda, farið 
að snúa aftur til Eyja og skólastarf 
hófst þar að nýju. Ekki fóru þó allir 
til baka og búa nú um 4.400 manns í 
Vestmannaeyjum. n
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Alla daga
gegn kulda og sól

Apótek, Hagkaup og Fjarðarkaup
www.celsus.is

Margrét segir að hún finni mun á liðleika eftir að hún byrjaði að taka inn Active JOINT. Margrét er mikil íþróttakona og stundar þríþraut af miklu kappi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK 

Ofurkona sem keppir í þríþraut
Margrét Ágústsdóttir er ótrúleg ofurkona þegar kemur að hreyfingu. Hún stundar þríþraut 
og lætur ekki aldurinn stoppa sig. Til að verja liði tekur hún Active JOINTS frá Eylíf. 2

Ramen-súpur eru frægar fyrir að 
taka sinn tíma.  FRÉTTABLAÐIÐ/GeTTy.

jme@frettabladid.is

Japönsk ramen-súpa er tilvalin í 
veðrinu sem herjar á landann, en 
tekur sinn tíma. Hér er uppskrift 
fyrir fjóra að núðlusúpu þar sem öll 
brögðin í kokkabókinni eru nýtt til 
að fá rjúkandi skál á hálftíma.

Ramen-súpa

400 g þurrkaðar ramen-núðlur
2 lítrar kjúklingasoð
1 msk. olía
250 g svínahakk
2–3 hvítlauksgeirar
2 tsk. rifið engifer + 3 engifer-
sneiðar
½ dl miso
200 g spínat
3 dl maískorn (ferskt, frosið eða 
úr dós)
2-4 egg, linsoðin og skorin í tvennt
2 msk. sojasósa
1 msk. sesamolía
vorlaukur

Láttu soðið krauma með 2 hvít-
lauksgeirum, 3 engifersneiðum og 
1 vorlauk. Í öðrum stærri potti skal 
steikja á miðlungshita rifið engifer, 
þrjá kramda hvítlauksgeira, miso 
og hakk í olíu. Þegar hakkið hefur 
tekið á sig lit og brún skán mynd-
ast á pottbotni er soðinu hellt út á 
gegnum sigti. Sjóddu næst núðlur 
í ósöltu vatni. Settu svo maís út í 
súpuna og spínat og slökktu undir. 
Bragðbættu með sojasósu og 
sesamolíu. Tylltu eggjahelmingi 
ofan á núðlurnar í súpunni og 
stráðu vorlauk yfir. Gott að bera 
fram með smjörklípu út á. n

Ramen með hraði

mailto:jme@frettabladid.is
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Margrét tekur 
þrjú hylki af 
Active JOINTS 
frá Eylíf á 
morgnana eins 
og mælt er með 
og fann fljótt 
fyrir auknum 
liðleika. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINk

Ragnhildur Sigurðardóttir golfkona segist ekki hafa gætt að vítamín búskap 
sínum á ketófæði og hárið hafi orðið stamt og hárlos töluvert. Hún þakkar 
Smoother Skin & Hair að hárið er orðið miklu þéttara og betra. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ SIGTRYGGUR ARI 

Margrét segist vera búin að 
stunda þríþraut í ellefu ár en því 
fylgir mikið álag á líkamann. 
„Á þessum aldri og eftir miklar 
líkamlegar æfingar í gegnum árin 
þurfti ég að finna eitthvað sem 
héldi liða mótunum góðum. Ég var 
búin að prófa ýmislegt þegar ég 
rambaði á Active JOINTS frá Eylíf 
fyrir næstum þremur árum. Síðan 
hef ég ekki fundið fyrir neinu í 
liðunum. Active JOINTS virkar 
svona vel fyrir mig. Þess vegna 
finnst mér í góðu lagi að mæla 
með því fyrir aðra. Ég vil að fólk 
viti af þessu fæðubótarefni,“ segir 
Margrét.

„Ég var farin að finna fyrir 
eymslum í liðunum eftir strangar 
æfingar, sérstaklega á morgnana 
þegar ég fór fram úr. Ég finn ekki 
fyrir því lengur. Að keppa og æfa 
mikið fylgir meiðslahætta. Ef það 
gerist þarf að slaka aðeins á, ég 
fer til sjúkraþjálfara og passa upp 
á mig,“ heldur Margrét áfram. 
„Fyrir tveimur árum náði ég mér í 
bein mar í hné og þarf stundum að 
nota spelku frá Össuri ef ég finn 
mikið fyrir því. Liðirnir eru fínir 
og það þakka ég Active JOINTS.“

Byrjaði yfir fimmtugt
„Ég var komin yfir fimmtugt 
þegar vinnufélagi minn þáverandi 
kynnti mig fyrir þríþraut og ég 
kolféll fyrir íþróttinni. Mér fannst 
þetta ofboðslega skemmtilegt, 
góður félagsskapur og æfingarnar 
meiriháttar fyrir líkamann. Ég 
æfði mikið, 8–10 tíma á viku. Ég 
féll vel inn í þennan hóp og fannst 
einstak lega gaman að keppa. Mér 
finnst alltaf gott að reyna á mig 
líkam lega,“ segir Margrét. „Þrí-
þrautin samanstendur af sundi, 

hlaupi og hjólreiðum. Vegalengd-
irnar eru mislangar, allt frá sprett-
þraut sem ég klára á 45 mínútum 
upp í heilan járnkarl sem er 16 
tíma vinna. Ég æfi og keppi með 
Þríþrautardeild Breiðabliks,“ 
segir Margrét sem hefur keppt 
mikið í sumar. „Þrí þrautin á hug 
minn allan og mig langar ekkert 
að hætta,“ bætir hún við. „Ætla að 
halda áfram svo lengi sem ég get og 
finnst gaman.“

Tók þátt í járnkarli
Í fyrrasumar fór Margrét til 
Danmerkur og tók þátt í hálfum 
járnkarli. „Það var ótrúlega 
gaman. Keppnin felst í 1.900 metra 
sundi sem fram fór í höfninni á 
Helsingjaeyri. Síðan hjóluðum við 
í 90 kílómetra um Norður-Sjáland 
og hlupum síðan hálft maraþon 
í miðbæ Helsingja eyrar. Þetta 
fannst mér óskaplega skemmti-
legt. Við eigum að gera það sem 
við höfum ánægju af, sérstaklega 
þegar aldurinn færist yfir og ekki 
fyrir neinum að sjá nema okkur 
sjálfum.“

Margrét segist reyna að hvíla 
einu sinni til tvisvar í viku. 
„Stundum eru æfingar tvisvar á 
dag,“ segir hún. Margrét keppir í 
sínum aldursflokki en hún viður-
kennir að hópurinn sé ekki stór.

Það er merkilegt að Margrét var 
aldrei í íþróttum þegar hún var 
yngri. „Áhuginn vaknaði þegar 
ég var dregin inn í þetta komin 
yfir miðjan aldur,“ segir hún og 
hlær. „Ég fann strax hvað þetta var 
gaman og hentaði mér vel. Ég æfi 
þessar þrjár greinar sem þríþrautin 
er, en með fram því þarf ég að gera 
styrktaræfingar og teygjur. Það er 
afar mikilvægt,“ segir hún.

CrossFit í pásunni
Hún tók þátt í sprettþraut í fyrra-
sumarsem fram fór í Reykjanesbæ. 
Sprett þrautin er stysta vegalengd-
in, þá er synt 400 metra í sundlaug, 
hjólað 10 kílómetra og hlaupið 2,5 
kílómetra. „Eftir þá keppni ætlaði 
ég að taka smá pásu og gera eitt-
hvað allt annað til að hvíla hugann 
á þríþrautinni. Núna er það 
CrossFit. Það hef ég gert einu sinni 
áður og finnst skemmtilegt. Ætli ég 
taki ekki einn og hálfan mánuð í 
því áður en þríþrautin hefst aftur,“ 
segir þessi ofurkona. 

„Í sumar fer ég svo í hálfan járn-
karl í Svíþjóð með félögum mínum 
í Breiðabliki,“ segir Margrét sem 
hefur eignast marga vini í kringum 
sportið. „Þetta er svolítið „ext-

Ragnhildur Sigurðardóttir 
golfkennari segist hafa 
kynnst Smoother Skin 
& Hair frá Eylíf í gegnum 
vinkonu sína, en hún hafði 
þjáðst af hárlosi og líf
lausu hári. Hún segist finna 
mikinn mun á sér.

Ragnhildur er þessa dagana að 
undirbúa vetrarnámskeið sem 
hefj ast í janúar. „Ég kenni í golf-
hermum GKG í vetur og skráningar 
eru í fullum gangi. Á þessum árs-
tíma er oft rólegra í golfkennslunni 
en eftir að kylfingarnir fóru að átta 
sig á því hvað golfhermarnir hafa 
upp á að bjóða hefur ásóknin í þá 
aukist til mikilla muna. Vetrar-
námskeið sem byrja oft í kringum 
áramót eru hins vegar mjög vinsæl 
og margir mæta árlega í þau til þess 
að vera klárir með fínu hreyfing-
arnar sínar fyrir vorið,“ segir hún.

Ragnhildur segist hafa kynnst 
Smoother Skin & Hair frá Eylíf í 
gegnum vinkonu sína, Mjöll Daní-
elsdóttur hárgreiðslukonu. „Hún 
ber ábyrgð á hárinu á mér. Henni 
leist ekki á blikuna þegar hún sá 
hvernig hárið á mér var orðið en ég 
var þá búin að vera á lágkolvetna/ 
ketó mataræði í töluverðan tíma. 
Á ketó mataræði er manni ráðlagt 
að halda sig frá ávöxtum vegna 
ávaxtasykursins og ég gætti ekki 
að því að passa upp á vítamín-
búskap líkamans,“ upplýsir Ragn-
hildur og bætir við:

„Hárið á mér var orðið stamt, 
erfitt að greiða það og það var 
mikið hárlos. Fljótlega eftir að ég 
byrjaði að nota Smoother Skin & 
Hair frá Eylíf fór ég að finna mun 
og mér finnst hárið á mér verða 
heilbrigðara og heilbrigðara með 

hverjum deginum sem líður. Nú er 
ég búin að vera að taka það inn í 
um það bil fjóra mánuði.

Ég mun halda áfram að fylgja 
ketó/lágkolvetna mataræðinu 
því ég fann mikinn mun á líðan 
og heilsu eftir að ég byrjaði á því, 
fyrir utan ástandið á hárinu á mér. 
Ég er ekki frá því að ég finni mun 
á húðinni, en munur á liðum og 
meltingu var svo mikill eftir að ég 
byrjaði á ketó að ég get ekki alveg 
sagt með vissu um áhrif Smoother 
Skin & Hair frá Eylíf á þá þætti,“ 
segir hún.

„Íslensk bætiefni eru ofarlega á 
vinsældalistanum mínum enda 
er uppruni innihaldsefna yfirleitt 
fyrsta flokks. Í leiðinni er ekki 
ónýtt að geta stutt við og styrkt 

íslenskt hugvit og framtakssemi 
okkar hæfasta fólks. Heilsan okkar 
er mikilvæg og án hennar erum 
við fátækari sama hversu rík við 
erum á veraldlegum mælikvarða. 
Vilji maður ná árangri í íþróttum, 
leik og starfi er mikilvægt að 
huga að því sem okkur er nauð-
synlegt til þess að líkaminn virki. 
Hraðinn á okkur er oft svo mikill 
að við gefum okkur ekki tíma til 
þess að gæta þess að líkaminn fái 
öll þau næringarefni og bætiefni 
sem hann þarf og þá er stórkost-
legt að geta leitað til snill inganna 
sem sjá um að safna þeim saman 
fyrir okkur í litlar meðfæri legar 
krukkur,“ segir Ragnhildur.

Smoother Skin & Hair frá Eylíf 
inniheldur:

Hárið heilbrigðara og hárlos minnkaði

Fæðubótarefni koma ekki í stað inn fyrir fjölbreytta fæðu. Ekki ætlað börnum eða barnshafandi konum. Ekki er ráðlagt að taka meira en ráðlagður dagskammtur segir til um. Geymist þar sem börn ná ekki til.

n  Kollagen 
n Smáþörunga (Astax anthin)
n GeoSilica
n Vítamín A, B2, B6, C, D3
n Bíótín
n Níasín
n Kopar
n Zink
n Joð
n Selen

Heilsan er dýrmætust
Vörulínan Eylíf býður upp á fjórar 
frábærar heilsuvörur sem reynst 
hafa fólki vel. Þær eru Active 
JOINTS, Stronger BONES, Smoo t-
her SKIN & HAIR, Happier GUTS, 
og Stronger LIVER er nýjasta 
varan. Vörurnar eru framleiddar 
á Íslandi úr hreinum, íslenskum 

hráefnum og engum aukefnum er 
bætt við. Ólöf Rún Tryggvadóttir er 
stofnandi Eylíf.

„Hugmyndin að vörulínunni 
kom til vegna þess að mig langaði 
að setja saman þau frábæru hrá-
efni sem framleidd eru á Íslandi 
á sjálfbæran hátt úr íslenskum, 
náttúrulegum auðlindum og auka 
þannig aðgengi fólks að þessum 
hráefnum,“ upplýsir Ólöf.

Framleiðslan fer fram á Grenivík 
og þróun varanna er í samstarfi við 
sérfræðinga frá Matís. „Vinsælasta 
varan okkar er Active JOINTS sem 
inniheldur fjögur íslensk nær-
ingarefni og sýna margra ára rann-
sóknir fram á jákvæð áhrif þeirra,“ 
segir Ólöf Rún.

„Við vöndum til verka, sækjum 
í sjálf bærar auðlindir úr sjó og af 
landi, og notum hreina, íslenska 
náttúruafurð og hrein hráefni sem 
eru framleidd af viðurkenndum 
íslenskum framleiðendum.“ 
Hráefni sem notuð eru í bætiefnin 
frá Eylíf eru ekki erfðabreytt. „Þau 
stuðla að heilbrigði og sveigjan-
legri líkama því þá erum við færari 
um að takast á við verkefnin í 
dagsins önn. Við vitum öll að 
heilsan er okkur dýrmætust og 
því er svo mikilvægt að gæta vel að 
henni og fyrirbyggja ýmis heilsu-
farsvandamál. Heilbrigð melting 
er grunnur að góðri heilsu og þess 
vegna vildum við hjá Eylíf bjóða 
upp á hágæðavöru fyrir melting-
una,“ segir Ólöf Rún. n

Eylíf vörurnar fást í öllum apótek
um, Fjarðarkaupum Hagkaupum, 
Nettó, Heilsuhús inu, Krónunni 
og Melabúðinni. Ókeypis heim
sending ef keypt er á eylif.is.

reme“ sport og hentar ekki öllum. 
Hins vegar ættu allir að reyna 
að finna eitthvað við sitt hæfi, 
hreyfing á þessum aldri er mjög 
mikilvæg þótt hún þurfi ekki að 
vera keppnis. Ég er mjög orkumikil 
og finnst gaman að vera til. Þrí-
þrautin gefur lífinu lit,“ segir hún.

Margrét tekur þrjú hylki af 
Active JOINTS frá Eylíf á morgnana 
eins og mælt er með. „Ég fann mjög 
fljótlega eftir að ég byrjaði að taka 
Active JOINTS að liðleikinn var allt 
annar. 

Ég er því ákveðin í að halda 
áfram að taka Active JOINTS. Mér 
finnst mikill plús að Active JOINTS 
er íslenskt fæðu bótarefni með 
hreinum efnum úr okkar nátt-
úruauðlindum.“ n
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Starf bókara í matvælaráðuneyti

Í matvælaráðuneytinu er laust til umsóknar starf bókara á skrif-
stofu fjármála. Starfið lýtur að færslu bókhalds, afstemmingu og 
skýrslugerð ásamt ýmiskonar úrvinnslu úr bókhaldi.

Undir skrifstofuna heyra mál sem lúta að rekstri ráðuneytisins, 
mannauðsmálum, skjalavistun og miðlun upplýsinga auk þess 
sem skrifstofan veitir fagskrifstofum ráðuneytisins stoðþjónustu. 
Þá fer skrifstofan með skiptingu á fjárhagsramma ráðuneytisins 
og annast framkvæmd og eftirfylgni fjárlaga.

Helstu verkefni og ábyrgð 

Bókari hefur umsjón með bókhaldi matvælaráðuneytisins, en 
ráðuneytið notar Oracle viðskiptahugbúnað. Helstu verkefni eru  
merking og skráning reikninga sem og uppgjör og afstemming  
ýmis konar tengd bókhaldi. Þá sér bókari um móttöku og úrvinnslu  
reikninga sem berast rafrænt. Ennfremur hefur bókari samskipti 
við aðrar stofnanir og viðskiptavini varðandi bókhald og sinnir 
ýmsum verkefnum sem upp koma í daglegum rekstri.

Hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi.

• Reynsla og þekking af færslu bókhalds
og afstemmingu nauðsynleg.

• Góð kunnátta í töflureikni og færni í helstu notenda- 
forritum nauðsynleg.

• Reynsla eða þekking á fjárhagskerfi ríkisins er kostur.

• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfileika
og getu til að vinna hratt og vel undir álagi.

Stjórnarráð Íslands
Matvælaráðuneytið

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

Frekari upplýsingar um starfið 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efna-
hagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Starfsmenn ráðuneytisins starfa skv. kjarasamningum félags 
starfsmanna Stjórnarráðsins og Félags háskólamenntaðra starfs-
manna Stjórnarráðsins eftir því sem við á.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir 
hæfniskröfur. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna  
um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum nr. 464/1996  
sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Áhugasamir einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja 
um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Starfshlutfall er 100%. Sótt er um starfið á starfatorg.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar 2023. 

Nánari upplýsingar veitir 

Benedikt Árnason, ráðuneytisstjóri — benedikt.arnason@mar.is

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

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.

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



www.fsre.is

AÐSTAÐA  
Í ALLRA ÞÁGU

FRAMKVÆMDASÝSLAN 
 - RÍKISEIGNIR 

FSRE.IS

•  Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. á sviði viðskipta eða fjármála 
•  Meistaragráða í fjármálum fyrirtækja eða endurskoðun er kostur
•  Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla ásamt reynslu af því að leiða breytingar 
•  Þekking og reynsla af fjármálastjórn og stefnumörkun á sviði fjármála
•  Reynsla af áætlanagerð, fjárhagslegum greiningum og rekstrar- og verkbókhaldi 
•  Reynsla af fjármögnun framkvæmda eða eignastýringu er kostur 
•  Þekking á opinberri stjórnsýslu og opinberum fjármálum er kostur
•  Þekking eða reynsla af stafrænni þróun er kostur

Nánari upplýsingar um starfið og hæfniskröfur má finna á www.intellecta.is  

Helstu menntunar- og hæfniskröfur

FRAMKVÆMDASTJÓRI FJÁRMÁLA  
OG STAFRÆNNA INNVIÐA
Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir (FSRE) óskar eftir að ráða öfluga og framsýna 
manneskju í stöðu framkvæmdastjóra fjármála og stafrænna innviða. Við  
leitum að drífandi leiðtoga sem hefur færni til að leiða metnaðarfullan 
hóp fagfólks til árangurs. Við bjóðum upp á frábæran vinnustað í stöðugri 
framþróun og tækifæri til að taka þátt í að auka velsæld og verðmætasköpun  
í íslensku samfélagi. 

Undir svið fjármála og stafrænna innviða falla fjárhagsleg stjórnun og reiknings- 
hald, launavinnsla og verkbókhald, rekstur skrifstofu, rekstur og þróun  
stafrænna innviða og gæða- og ferlamál. Sviðið gegnir stoðhlutverki þvert  
á FSRE og sinnir jafnframt formlegri skýrslugerð til ytri aðila. Framkvæmda- 
stjóri sviðsins situr í framkvæmdastjórn FSRE og er jafnframt staðgengill  
forstjóra.

 
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 30. JAN  
Öll áhugasöm eru hvött til að sækja um. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

 Nánari upplýsingar í síma 511 1225: 
Thelma Kristín Kvaran, thelma@intellecta.is
 

Við hjá FSRE mótum og rekum 
aðstöðu sem nýtist öllum íbúum 
landsins með einum eða öðrum 
hætti. Við önnumst fasteignir og 

jarðir ríkisins, öflum húsnæðis og 
stýrum framkvæmdum við breyt-
ingar, endurbætur og nýbyggingar.  

 
FSRE heldur utan um stærsta 

fasteignasafn landsins sem  
samanstendur af 530 þúsund m²  
húsnæðis í 380 eignum auk um 

300 jarða og landsvæða. Við 
vinnum jafnframt að fjölbreyttum 
fasteignaþróunarverkefnum sem  
snerta flest svið mannlífsins s.s. 

heilbrigðis- og velferðarmál, 
menningu, menntun, dómskerfi, 

löggæslu, náttúru og friðlýst svæði. 

Hjá FSRE starfa 74 sérfræðingar  
með breiða þekkingu á sviði 

fasteignaþróunar, framkvæmda  
og rekstrar. Við erum spennandi  

vinnustaður á fleygiferð inn í 
framtíðina, bjóðum upp á verk- 

efnamiðað vinnuumhverfi og 
 sveigjanlegan vinnutíma. Við  

leggjum áherslu á að styðja  
starfsfólk okkar í þekkingaröflun,  

m.a. í gegnum alþjóðlegt  
tengslanet. Við bjóðum upp á 
markvissa stjórnendaþjálfun, 

brennum fyrir jafnrétti, frábærri 
vinnustaðamenningu og  

fjölskylduvænum vinnustað. 

Móberg: Urban arkitektar - LOOP Architects

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.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



Umsókn skal fylgja kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk. 

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

Framkvæmdastjóri
Stjórn Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra auglýsir stöðu 
framkvæmdastjóra félagsins lausa til umsóknar. 

Leitað er eftir framkvæmdastjóra sem leiðir og eflir starfsemi SLF, 
Æfingastöðvarinnar og Reykjadals sumar- og helgarstaðar fyrir fötluð 
börn. Framkvæmdastjóri vinnur í nánu samstarfi við yfirþjálfara, 
forstöðumann Reykjadals og annað starfsfólk.  

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Stjórnun félagsins, stefnumótun og nýsköpun
• Áætlanagerð og daglegur rekstur Æfingastöðvarinnar 
• Þróun hæfingar- og endurhæfingarstarfs félagsins
• Þróun á starfsemi Reykjadals
• Umsjón með fjáröflun félagsins
• Samskipti við notendur þjónustu, starfsfólk, stjórn, stjórnvöld  

og aðra samstarfsaðila
• Ráðning stjórnenda

Menntunar- og hæfniskröfur  

• Áhugi og virðing fyrir málefnum fatlaðra 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk þekking og leiðtogahæfni 
• Reynsla af stjórnun og teymisvinnu
• Reynsla af stjórn stefnumótunar, nýsköpunar  

og breytingastjórnunar 
• Framsækni í vinnubrögðum og metnaður til að ná árangri í starfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Góð hæfni til að miðla efni í töluðu og rituðu máli
• Traust orðspor 

hagvangur.is

Æfingastöðin er miðstöð þjónustu og þekkingar að 
hæfingu og endurhæfingu barna og ungs fólks. Þar starfa 
38 starfsmenn, þar af 15 sjúkraþjálfarar og níu iðjuþjálfar 
við að meta þörf á og veita iðju- og sjúkraþjálfun fyrir börn 
og fjölskyldur, bæði í formi beinnar íhlutunar, aðlögunar og 
fræðslu. Æfingastöðin er sjálfstæð heilbrigðisstofnun með 
þjónustusamning við ríkið og er ekki rekin í hagnaðar-
skyni. Unnið er eftir gildum fjölskyldumiðaðrar þjónustu 
með það að markmiði að efla þátttöku og lífsgæði barna 
með ólíkar þarfir. Í Reykjadal í Mosfellsdal er rekin sumar- 
og helgardvöl fyrir fötluð börn og ungmenni. Þangað 
sækja um 250 börn og ungmenni ár hvert og eru 70 
starfs menn þar í sumarstörfum en hluti þeirra tekur einnig 
vaktir yfir veturinn. Nánari upplýsingar má finna á slf.is.

Sótt er um starfið 
á hagvangur.is

Þátttakandi í íslensku 
atvinnulífi í meira en 
50 ár

hagvangur.is



LEIKSKÓLAFULLTRÚI ÓSKAST 
Á FRÆÐSLU- OG MENNINGARSVIÐ 
GARÐABÆJAR

gardabaer.is

Garðabær auglýsir laust til umsóknar starf leikskólafulltrúa. Leitað er að framsæknum leiðtoga
með skýra sýn. Viðkomandi þarf að hafa metnað fyrir menntun og uppeldi barna og brenna fyrir
velferð þeirra í góðu samstarfi við starfsfólk og foreldra.

Í Garðabæ eru starfandi 17 leikskólar, 7 grunnskólar og einn tónlistarskóli. Skólar í Garðabæ
mynda samstæða heild sem stuðla að því að jafnræði sé í menntun barna og ungmenna.

Leikskólafulltrúi tekur þátt í innleiðingu á Menntastefnu Garðabæjar. Hann er næsti yfirmaður
leikskólastjóra og hefur yfirumsjón með starfi leikskóla á vegum sveitarfélagsins. Hann ber
ábyrgð á faglegri stjórnun, rekstri og samskiptum við leikskóla sveitarfélagsins. Hann vinnur 
að þróunar- og nýsköpunarverkefnum með skólum og öðrum aðilum sem koma að uppeldi og
menntun barna í bænum. Leikskólafulltrúi veitir skólasamfélaginu ráðgjöf og stuðning.

Leikskólafulltrúi vinnur ásamt leikskólanefnd að framtíðarsýn varðandi aðstöðu og aðgengi að
leikskólum í sveitarfélaginu í samstarfi við yfirstjórnendur og skólastjóra.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Þátttaka við mótun og innleiðingu á Menntastefnu Garðabæjar
• Umsjón og eftirlit með faglegum og rekstrarlegum þáttum í leikskólum
• Eftirlit með faglegu starfi sjálfstætt starfandi leikskóla
• Umsjón og eftirlit með starfi dagforeldra
• Umsjón með innritun barna í leikskóla
• Stuðlar að þróun og nýsköpun á sviði leikskólastarfs
• Stuðlar að þverfaglegu samstarfi þeirra aðila sem koma að menntun og uppeldi barna
• Tekur þátt í þróun og innleiðingu á samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna
• Hefur yfirsýn yfir verkefni og stuðning skólaþjónustu við leikskóla
• Hefur eftirlit með að leikskólastarf sé í samræmi við lög, reglugerðir og aðalnámskrá
• Veitir upplýsingar um þau málefni sem undir starfssviðið heyra og tekur saman
 upplýsingar um lykiltölur starfseminnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í kennarafræðum ásamt framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri og áætlanagerð
• Þekking og reynsla af starfi leikskóla
• Reynsla af stefnumótun
• Farsæl reynsla af stjórnun
• Sjálfstæði, frumkvæði og framúrskarandi samskiptahæfni
• Forystuhæfni og færni til að leiða samvinnu mismunandi hópa
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig skipulega í töluðu og rituðu máli
• Góð enskukunnátta
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar 2023.
Nánari upplýsingar um starfið veita Linda Udengård væntanlegur sviðsstjóri fræðslu- og
menningarsviðs (linda@gardabaer.is) og Inga Þóra Þórisdóttir mannauðsstjóri
(ingath@gardabaer.is)

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
Starfsmannafélags Garðabæjar.

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

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

2022 - 2025

Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í meira en 
50 ár

Erum við 
að leita að þér?

4 ATVINNUBLAÐIÐ 21. janúar 2023 LAUGARDAGUR



Ráðuneytisstjóri
innviðaráðuneytisins

Auglýst er laust til umsóknar embætti ráðuneytisstjóra í innviðaráðuneytinu. 

Verkefni ráðuneytisins ná til fjölmargra sviða þjóðfélagsins og varða meðal annars 
samgöngur, sveitarstjórnar- og byggðamál, grunnskrár, húsnæðis- og mannvirkjamál og 
skipulagsmál. Undir ráðuneytið heyra Byggðastofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 
Rannsóknarnefnd samgönguslysa, Samgöngustofa, Skipulagsstofnun, Vegagerðin 
og Þjóðskrá Íslands. 

Hlutverk ráðuneytisins er að vera leiðandi í stefnumótun og áætlanagerð, hafa eftirlit með 
stofnunum og eigum ríkisins, meðferð stjórnsýslukæra og rekstur og starfsmannahald 
ráðuneytisins. Einnig er ráðuneytið í alþjóðlegu samstarfi, leggur áherslu á víðtækt samráð 
og upplýsingagjöf og vandaða vinnu við gerð laga og reglugerða. 

Ráðuneytisstjóri stýrir ráðuneytinu undir yfirstjórn innviðaráðherra. Ráðherra setur 
ráðuneytisstjóra erindisbréf þar sem kveðið er á um starfssvið og starfsskyldur, sbr. 18. gr. 
laga nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands. Starfssvið og starfsskyldur ráðuneytisstjóra eru 
víðtækar og ber ráðuneytisstjóri m.a. fjárhagslega og faglega ábyrgð gagnvart ráðherra á 
starfsemi ráðuneytis. Þá ber ráðuneytisstjóra að veita ráðherra upplýsingar og ráðgjöf þannig 
að ráðherra geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu og stefnumótun og sé vel upplýstur varðandi 
þau mál sem unnið er að. Ráðuneytisstjóra ber einnig að stuðla að framgangi og árangri 
löggjafar á málefnasviðum ráðuneytisins og að afgreiðsla mála á hverjum tíma sé fagleg. 
Þá ber ráðuneytisstjóra að samhæfa stefnumótun á öllum málefnasviðum ráðuneytisins, 
stuðla að samhentri stjórnsýslu og samræma stefnu og aðgerðir ráðuneytisins við vinnu 
annarra ráðuneyta þegar málefni og málefnasvið skarast.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Meistarapróf skilyrði.

• Þekking og reynsla á málefnasviðum innviðaráðuneytisins.

• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.

• Þekking og reynsla af stefnumótun.

• Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla.

• Færni í mannlegum samskiptum.

• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

• Kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Innviðaráðuneytið

Innviðaráðherra skipar í embættið frá 1. maí 2023 til fimm ára. Um laun og önnur starfskjör 
fer samkvæmt gildandi lögum á hverjum tíma.

Upplýsingar um starfið veitir Ingilín Kristmannsdóttir skrifstofustjóri í innviðaráðuneytinu, 
ingilin.kristmannsdottir@irn.is s. 545 8200. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt kynningarbréfi með upplýsingum um ástæðu 
umsóknar og þann árangur sem viðkomandi hefur náð í starfi og telur að nýtist embættinu. 
Hæfnisnefnd skipuð af innviðaráðherra metur hæfni umsækjenda samkvæmt reglum nr. 
393/2012. 

Umsókn skal skila rafrænt á starfatorg.is eigi síðar en 31. janúar 2023. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.



Við leitum að liðsauka í öflugt teymi starfsfólks okkar á Þjórsár- og 
Tungnaársvæði, þar sem við rekum 7 vatnsaflsstöðvar og tvær vindmyllur. 

Í starfinu felst viðhald, eftirlit og rekstur aflstöðva og veitumannvirkja. 
Fjölbreytt og krefjandi starf við ástandsmælingar og greiningar á rafbúnaði.

Hæfni og þekking:
– Menntun á rafmagnssviði
– Þekking á viðhaldi búnaðar; raf- véla- og vökvakerfa
– Þekking á loftkerfum, teikningalestri og stjórnkerfum er kostur 
– Lipurð í mannlegum samskiptum og samstarfi 
– Góð tölvukunnátta 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar
landsvirkjun.is/laus-storf

Starf

Skelltu þér í rekstur 
og viðhald með okkur!

Hlutverk Fjarskiptastofu er að stuðla að netöryggi ásamt hagkvæmri, öruggri og að-
gengilegri fjarskiptaþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Hjá Fjarskiptastofu 
starfa um 40 manns, aðallega sérfræðingar við úrlausn verkefna á sviði netöryggis, 
tæknimála, viðskipta og laga sem tengjast hlutverki stofnunarinnar.

Verkefnastjóri á innviðasvið Fjarskiptastofu
Fjarskiptastofa óskar eftir að ráða í stöðu verkefnastjóra fjarskiptainnviðasviðs. Verkefnastjóri innviðasviðs hefur það hlutverk að stýra stærri verkefnum sviðsins og er um leið faglegur 
leiðtogi verkefnahópsins.  
Innviðasvið Fjarskiptastofu ber ábyrgð á kortlagningu og greiningum á núverandi og fyrirhuguðum innviðum fjarskipta ásamt tengdum innviðum og stuðlar að uppbyggingu innviða í  
samstarfi við stjórnvöld og markaðsaðila. Innviðasvið stýrir skipulagi auðlinda fjarskipta (tíðna og númera) og úthlutar heimildum fyrir þær auðlindir.  
Einnig viðhefur sviðið eftirlit með ljósvakanum sem felur í sér mælingar, viðbragð og úrvinnslu truflana.  
Verkefnastjóri stýrir verkefnum sem snúa að hlutverki sviðsins, þróun á starfsemi sviðsins og nýsköpun á fagsviðinu, hvort sem er innan Fjarskiptastofu eða með samstarfsaðilum.  
Meðal mikilvægra verkefna er aðkoma að því að efla starfsemi innviðasviðs varðandi fjarskiptanet, þróun þeirra, öryggi, áfallaþol og uppbyggingu ásamt því að vinna að því að móta  
samstarf og samvinnu á fjarskiptamarkaði um uppbyggingu fjarskiptainnviða.

Helstu verkefni og ábyrgð:
•	Taka	virkan	þátt	í	að	efla	starfsemi	innviðasviðs	varðandi	fjarskiptanet,	kortlagningu	

þeirra, öryggi, áfallaþol og uppbyggingu 
•	Koma	að	því	að	móta	samstarf	og	samvinnu	á	fjarskiptamarkaði		
•	Þátttaka	í	innlendu	og	alþjóðlegu	samstarfi	um	uppbyggingu	fjarskiptainnviða	
•	Ráðgjöf	og	upplýsingagjöf	varðandi	fjarskiptanet	og	uppbyggingu	þeirra	
•	Vinna	náið	með	sviðsstjóra	að	því	að	innviðasvið	framfylgi	markmiðum	og	stefnu	varðandi	

þróun fjarskiptaneta landsins  
 

Hæfnikröfur 
•	Háskólanám	sem	nýtist	í	starfi,	t.d.	á	sviði	verk-,	tækni-	eða	tölvunarfræði		
•	Brennandi	áhugi	á	fjarskiptatækni,	nýsköpun	og	tækniþróun		
•	Reynsla	af	verkefnastjórnun		
•	Reynsla	af	vinnu	tengdum	fjarskiptanetum	
•	Þarf	að	hafa	gott	vald	á	íslensku	og	ensku,	og	búa	yfir	ríkulegri	samskiptafærni	meðal	

annars að geta miðlað tæknilegum upplýsingum. 
•	Samstarfshæfni,	jákvætt	viðhorf	og	eiga	auðvelt	með	að	vinna	í	hóp.	
•	Hæfni	til	ákvarðanatöku	við	flóknar	og	krefjandi	aðstæður	

Frekari upplýsingar um starfið:
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  
Fjarskiptastofa leggur áherslu á jafnrétti og hvetur öll áhugasöm til að sækja um starfið. 
Krafist	verður	sakavottorðs.	Við	ráðningu	þarf	að	gangast	undir	og	standast	bakgrunnsskoðun	og	öryggisvottun	Ríkislögreglustjóra.	
 
Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2023.  
Fjarskiptastofa lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.

Sótt	er	um	starfið	á	www.starfatorg.is			Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Þorleifur	Jónasson,	sviðsstjóri,	thorleifur@fjarskiptastofa.is
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For more information go to controlant.com/careers

Come grow 
with us
We are looking for talented leaders to head teams 
of amazing engineers in our R&D division. If you 
are passionate about empowering people and 
inspired by our vision of realizing zero-waste 
supply chains, your next growth opportunity 
might be with us.

Controlant is on a growth track, and last year 180 
talented people joined our fantastic team, which now 
consists of 430 people of different backgrounds and 
experiences. This year we will continue to grow our 
team to support us on our journey to transform the 
global pharma supply chain.



Við leitum að öflugum og reynslumiklum sérfræðingi til að hafa yfirsýn yfir 
og þekkingu á vélbúnaði í vatnsaflsstöðvum okkar. Starfsstöð er í Reykjavík.

Helstu verkefni:
– Afla þekkingar á rafbúnaði orkuvirkja, þ.m.t. aflstöðva 
– Aðstoða við eignastýringu
– Aðstoða við bilanagreiningu, viðgerðir og viðhald
– Aðstoða við val á búnaði og endurnýjun
– Þróa þekkingu og hæfni á rafbúnaði hjá starfsfólki

Hæfni:
– Háskólamenntun sem nýtist í starfi, rafmagnsverkfræði er æskileg
– Umtalsverð reynsla af tengdum störfum er æskileg
– Mikil samskiptafærni, jákvætt hugarfar og metnaður til að vera
    hluti af orkumiklu teymi
– Sjálfstæði, skipulagsfærni og lausnamiðuð hugsun

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 
Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar
landsvirkjun.is/laus-storf

Starf

Þú, rafbúnaður og 
vatnsaflsstöðvar. 
Slegið?

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur rafmagn úr 
endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli, jarðvarma og vindi. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 
300 manns, víða um land. Fyrirtækið hefur metnaðarfulla jafnréttis- og mannauðsstefnu, 
hugar að vellíðan starfsfólks og leggur áherslu á að viðhalda orkumikilli fyrirtækjamenningu.

Erum við 
að leita 
að þér?
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Óskum eftir
fagstjóra til starfa  
í Neskaupstað

Matís óskar eftir að ráða fagstjóra í
100% starf á starfstöð Matís í Múla- 
num í Neskaupstað. Starfsemin er  
tvíþætt og skiptist í þjónustumæl- 
ingar (örveru- og efna) og þróunar-  
og rannsóknastörf. Starfstöðin hefur 
yfir að ráða öflugu lífmassaveri sem 
er notað við rannsóknavinnu og til að 
þjónusta matvæla- og líftækniiðnað 
landsins.  

Matís er leiðandi á sviði matvæla- 
rannsókna og líftækni. Hjá okkur  
starfar kraftmikill hópur sem brennur  
fyrir því að finna nýjar leiðir til að  
hámarka nýtingu hráefnis, auka  
sjálfbærni og efla lýðheilsu og mat- 
vælaöryggi.

Öll kyn eru hvött til að sækja um. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá auk símanúmers eða
tölvupóstfangs hjá meðmælenda.

Starfssvið
• Öflun viðskiptavina, samskipti við 

fyrirtæki,       einstaklinga     og       sveitar- 
félög

•  Rekstrarleg ábyrgð á starfsstöðinni 
      í Neskaupstað
•   Mótun stefnu starfsstöðvarinnar og  

lífmassavers í Neskaupstað
•   Verkefnaöflun
• Skipulagning, forgangsröðun og  

samhæfing verkefna og mælinga
• Umsjón með starfsmannamálum  

á starfsstöð

Hæfniskröfur 
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

framhaldsmenntun er kostur
•   Góð færni í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður
• Reynsla af mælingum, öflun og  

stjórnun rannsóknaverkefna er 
æskileg

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Guðmundur Stefánsson, fagsviðsstjóri  
netfang gst@matis.is,  sími 422 5048

Sótt er um starfið á 
matis.is/atvinna-i-bodi/

Umsóknarfrestur er til 

31. janúar 2023

Sjálandsskóli
• Íslenskukennari
• Umsjónarmaður frístundheimilis

Urriðaholtsskóli
• Atferlisþjálfi
• Deildarstjóri á leikskólastigi
• Leikskólakennari
• Skólaliði
• Þroskaþjálfi

Leikskólinn Sunnuhvoll
• Leikskólakennari

Frístundaklúbburinn Garðahraun
• Stuðningsfulltrúar

Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmenn

Fjölskyldusvið
• Starf á heimili ungrar konu

Hönnunarsafn Íslands
• Sérfræðingur

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

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

gardabaer.is

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

2022 - 2025

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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kopavogur.is

Í Kópavogi eru 21 leikskóli með u.þ.b. 2100 börn og um 700 starfsmenn í um 550 stöðugildum. 
Kópavogsbær er barnvænt og heilsueflandi sveitarfélag þar sem leikskólarnir vinna að innleiðingu 
Barnasáttmálans í öllu sínu starfi. Starf leikskóla Kópavogs einkennist af faglegum metnaði þar sem 
lögð er áhersla á skapandi og ánægjulegt starfsumhverfi barna og starfsmanna. 
Mikilvægt er að ráðgjafi tengiliða leikskóla sé jákvæður og uppbyggjandi í samskiptum, hafi ríkan vilja 
til að ná árangri og brennandi áhuga á þróun samþættrar þjónustu í þágu farsældar barna. Ráðgjafi 
tengiliða annast faglega ráðgjöf til tengiliða í leikskólum. Hann aðstoðar þá við að mæta þörfum 
barna og fjölskyldna og samþætta þjónustu innan og utan leikskólans með árangursríkum hætti. 
Helstu verkefni

· Veitir ráðgjöf og upplýsingar um þjónustu í þágu farsældar barna á 1., 2. og 3. stigi þjónustu 
til tengiliða leikskóla og eftir atvikum til foreldra, forráðamanna, annarra aðila og stofnana í 
sveitarfélaginu. 

· Aðstoðar tengiliði við að finna leiðir til að mæta þörfum barna og fjölskyldna og samþætta þjónustu 
innan og utan leikskólans með árangursríkum hætti.

· Miðlar til starfsmanna leikskóla nýjungum varðandi samþætta þjónustu og skipuleggur fræðslu. 
· Styður tengiliði leikskóla í hlutverki sínu og tekur þátt í innleiðingu laga um samþættingu þjónustu í 

þágu farsældar barna hjá Kópavogsbæ.
· Stuðlar að og styður samstarf í einstökum málum og  samstarfsverkefnum á milli deilda og sviða með 

það að markmiði að tryggja samþættingu þjónustu og snemmtækan stuðning.
· Skipuleggur ásamt sérkennslustjóra og hefur umsjón með fundum með starfsmönnum leikskóla. 
· Safnar og miðlar tölfræðilegum upplýsingum sem snúa að samþættri þjónustu. 
· Hefur samstarf við þá aðila er þurfa þykir varðandi innleiðingu samþættrar þjónustu í leikskólum. 

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun.
· Framhaldsmenntun (Diplóma að lágmarki) á sviði uppeldis- og menntunarfræða, stjórnunar eða 

sambærilegra greina. 
· Reynsla af starfi með börnum.
· Góð færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni og vönduð vinnubrögð.
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi.
· Færni til að tjá sig skipulega, bæði í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar 2023. 
Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningarvef Kópavogsbæjar https://kopavogur.alfred.is/ 

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt í gegnum ráðningarkerfið Alfreð.

Ráðgjafi tengiliða leikskóla 
á menntasviði Kópavogsbæjar          

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

Við leiðum 
fólk saman

hagvangur.is



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

Vefstjóri á samskiptadeild

Sótt er um laus störf á heimasíðu Vegagerðarinnar,  
www.vegagerdin.is 

Vegagerðin leitar að framsýnum og 
útsjónarsömum einstaklingi í hlutverk 
vefstjóra. Um nýtt starf er að ræða.

Vegagerðin heldur úti öflugum ytri og innri 
vefjum. Ytri vefur samanstendur af umferdin. 
is, sjolag.is og vegagerdin.is auk vefja á 
ensku sem allir eru mikilvægir fyrir öryggi 
vegfarenda á sjó og landi. Vefstjóri mun 
m.a. hafa umsjón með ritstýringu efnis og 
veftækni.

Helstu verkefni og ábyrgð
Vefstjóri er ábyrgur fyrir daglegri stjórnun 
vefsíðna Vegagerðarinnar, jafnt innri sem 
ytri vefjum. Undir það falla verkefni á borð 
við stjórnun vefverkefna, stefnumótun í 
vefmálum og stöðugar umbætur er varða 
vefina. Hann fylgist með tækniþróun í 
vefmálum, leiðir áframhaldandi þróun 
og stýrir viðhaldi vefja Vegagerðarinnar 
í samvinnu við upplýsingatæknideild. 
Mikilvæg hæfni er að geta leiðbeint öðrum 
sérfræðingum og stjórnendum varðandi sitt 
sérsvið og leitt aðra sérfræðinga. Vefstjóri 
ber ábyrgð á verkefnastjórnun verkefna 
auk þess að hafa frumkvæði að nýjum 
verkefnum eftir því sem við á. Gerð er rík 
krafa um frumkvæði og sjálfstæði í starfi. 
Starfið felur ekki í sér mannaforráð.

Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 30. 01. 2023.

Hæfniskröfur
→ Hafa lokið grunnstigi háskóla, kostur að 

hafa lokið framhaldsnámi á háskólastigi
→ Góð tæknileg kunnátta
→ Góð íslensku- og enskukunnátta
→ Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
→ Starfsreynsla af sambærilegu starfi skilyrði

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi 
sem fjármála- og efnahagsráðherra og 
viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður. 
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. 

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 
Öllum umsóknum um starfið verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
G. Pétur Matthíasson, forstöðumaður 
samskiptadeildar,   
g.petur.matthiasson@vegagerdin.is,   
s. 522 1000.

 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.

HH RÁÐGJÖF 
www.hhr.is 

Sími: 561 5900
hhr@hhr.is

VANTAR ÞIG STARFSMANN

og þú getur notað ráðningarkerfið okkar  
til að vinna úr umsóknum

Atvinnuauglýsing hjá HH Ráðgjöf 
kostar aðeins 24.500 kr.*

ÓDÝRT, EINFALT OG SKILVIRKT
Fjöldi umsækjenda á skrá

*Verð er án vsk.
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Erum við að leita að þér?

Framkvæmdastjóri fjármála
Hlutverk framkvæmdastjóra er meðal annars ábyrgð á 
daglegri fjármálastjórn, þróun á nýtingu gagna og mótun 
stjórnendaupplýsinga ásamt stuðningi við áframhaldandi 
mótun og vöxt félagsins. Starfið heyrir beint undir forstjóra 
og er hluti af framkvæmdastjórn.

Hæfniskröfur:
• Víðtæk þekking á fjármálum og fjármálaumhverfi fyrirtækja
• Góð þekking á fjármálahugbúnaði og nýtingu gagna í rekstri
• Reynsla og þekking á stefnumótunarvinnu og innleiðingu
• Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu
• Framúrskarandi samskiptafærni og þjónustulund

Hlutverk framkvæmdastjóra er meðal annars yfirumsjón 
með ferðasviði og rekstur þess. Stefnumótun, innleiðing og 
framfylgd stefnu ásamt vöruþróun og verðstýringu. Starfið 
heyrir beint undir forstjóra og er hluti af framkvæmdastjórn.

Hæfniskröfur:
• Víðtæk þekking á stefnumótun og umbótavinnu
• Góð þekking á greiningu og túlkun gagna
• Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu
• Framúrskarandi samskiptafærni og þjónustulund

Framkvæmdastjóri ferðasviðs

Kynnisferðir er öflugt ferðaþjónustufyrirtæki með ríflega 400 starfsmenn sem starfar undir vörumerkinu ICELANDIA. 
Við erum leiðandi í skipulagningu og rekstri dagsferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland.

Klettagörðum 12 • 104 Reykjavík • Iceland • 580 5400 • www.icelandia.com

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem hjá Hagvangi, sverrir@hagvangur.is 
Tekið er á móti umsóknum á https://www.hagvangur.is/ Umsóknarfrestur til og með 25. janúar 2023



Tengiliður skólaþjónustu sveitafélagsins við fræðslunefnd, sveitastjóra og 
sveitastjórn, eftirfylgni með stefnum og upplýsingagjöf 
Þátttaka í gerð verkferla, þróun á vinnulagi og samræmingu milli skólastiga  
Umsjón með reglum og gjaldskrá á sínu verkefnasviði
Umsjón með þverfaglegri samvinnu og ráðgjöf til starfsfólks og stjórnenda 
Greinagerðir, styrkumsóknir og skýrslugerð í tengslum við málaflokkinn
Undirbúningur funda og upplýsingagjöf
Önnur verkefni í samvinnu við stjórnendur

Háskólapróf sem nýtist í starfi 
Reynsla af ráðgjöf og þverfaglegri teymisvinnu er æskileg
Þekking og áhugi á verkefnum sem tengjast skólamálum
Þekking og áhugi á verkefnum sem tengjast börnum og fjölskyldum 
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti og setja upplýsingar fram á skipulagðan og lifandi 
hátt

Helstu verkefni og ábyrgð 

Þekkingar- og hæfnikröfur

Þingeyjarsveit óskar eftir að ráða öflugan aðila í fjölbreytt starf verkefnastjóra á 
fjölskyldusviði. Um er að ræða verkefni sem tengjast leikskólum, grunnskólum, 

frístundastarfi, félagsþjónustu, heimaþjónustu, málefnum eldri borgara, 
málefnum fatlaðs fólks og menningarmálum ásamt öðrum verkefnum sem til 
falla á sviðinu í samvinnu við sveitarstjóra, stjórnendur og formenn nefnda.  

VERKEFNASTJÓRI
FJÖLSKYLDUMÁLA

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar 2023

Sótt er um starfið á www.mognum.is. 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.
 

Nánari upplýsingar veita Sigríður Ólafsdóttir; sigga@mognum.is og 
Telma Eiðsdóttir; telma@mognum.is.

Þingeyjarsveit er víðfeðmt sveitarfélag og þar er að finna nokkrar af helstu 
náttúruperlum þjóðarinnar. Atvinnustarfsemi er fjölbreytt um allt sveitarfélagið og 
mannlífið blómlegt. Stuttar vegalengdir til þéttbýlissvæða Akureyrar og Húsavíkur. 
Þjónustustigið er hátt í sveitarfélaginu, þar eru m.a. reknir þrír grunnskólar og fjórir 
leikskólar auk Framhaldsskólans á Laugum. Þingeyjarsveit er ákjósanlegur 
búsetukostur fyrir þá sem kjósa gott mannlíf, friðsæld í fagurri sveit með nálægð við 
stóra þéttbýlissaði.

HH RÁÐGJÖF 
www.hhr.is 

Sími: 561 5900
hhr@hhr.is

ERT ÞÚ Í ATVINNULEIT?

FJÖLDI STARFA Í BOÐI

Atvinnuappið einfaldar  
atvinnuleitina

ATVINNUAPPIÐ – HH RÁÐGJÖF

HH RÁÐGJÖF 
www.hhr.is 

Sími: 561 5900
hhr@hhr.is

Við 
leiðum 
fólk 
saman
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ÚTGÁFUFÉLAGIÐ TORG EHF. ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA

ÚTGÁFUFÉLAGIÐ TORG EHF. ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA

Starfssvið:
•   Almenn fréttaskrif í blað og á vef
•   Úttektir og fréttaskýringar
•   Viðtöl í blað og á vef
 

Hæfniskröfur:
•   Góð íslenskukunnátta
•   Þekking á uppbyggingu íslensks samfélags
•   Geta til að vinna undir álagi og standast tímamörk
•   Hugmyndaauðgi og útsjónarsemi við öflun áhugaverðs efnis
•   Sveigjanleiki
•   Umsækjandi þarf að geta gengið vaktir
•   Þarf að geta hafið störf hið fyrsta

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á elisabet@torg.is Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar 2023.

BlaðamaðUr
ÚtgáfUfélagið torg eHf. óSkar eftir að ráða Blaðamann  
á ritStjórn fréttaBlaðSinS

Rannís er líflegur vinnustaður með um 60 sérfræðingum sem starfa eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska og 
samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun 
og menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum 
sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Rannís greinir og kynnir áhrif rannsókna, menntunar og menningar á þjóðarhag 
og þjónustar undirbúning vísinda- og tæknistefnu.

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Rannís óskar eftir skjalastjóra í fullt starf. Starfið felur í sér ábyrgð á skjala- og gagnastjórnun. 
Umsjón með skjalastjórnunarkerfi og viðhaldi á skjalahandbók, málaskrá og málalyklum. Þjónusta við 
starfsfólk stofnunarinnar, miðlun þekkingar í gegnum leiðsögn og fræðslu. Stofnun teyma og viðhald 
skipulags í M365. Undirbúningur og eftirfylgni við rafræn skil til Þjóðskjalasafns. Viðhald og mótun 
skjalastjórnunarstefnu Rannís.
Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólapróf á sviði skjalastjórnunar og/eða haldbær reynsla á sviði skjalastjórnunar
l Þekking á GoPro eða sambærilegu skjalastjórnunarkerfi áskilin
l Þekking á M365 (Teams, Sharepoint) og færni í helstu Office forritum
l Skipulögð og öguð vinnubrögð og færni til að tjá sig í ræðu og riti
l Góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði í tal- og ritmáli
l Kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur
l Góð samskiptafærni áskilin ásamt frumkvæði og sjálfstæði í starfi
l Samviskusemi og metnaður til að ná árangri í starfi með því að veita góða þjónustu og leiða verk áfram
Upplýsingar um starfið veitir Herdís Þorgrímsdóttir, sviðstjóri rekstrarsviðs, 
herdis.thorgrimsdottir@rannis.is eða í síma 515 5804.
Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar 2023.
Sækja skal um starfið á heimasíðu Rannís, www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/. 
Umsókninni skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf ásamt prófskírteinum og 
upplýsingar um meðmælendur.

Skjalastjóri óskast
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Eyja- og Miklaholtshreppur  -  Grundarfjarðarbær  -  Stykkishólmsbær og Helgafellssveit   

• Umsóknarfrestur til og með 7. 
febrúar 2023.

• Reiknað er með að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst eða skv. 
samkomulagi.

• Umsóknum ásamt fylgigögnum 
skal skilað í ráðningakerfi 

ALFRED.IS

Sameiginlegt umhverfis- og skipulagssvið Stykkishólms og Helgafellssveitar, 
Grundarfjarðarbæjar og Eyja- og Miklaholtshrepps leitar að kraftmiklum  
byggingarfulltrúa til að halda utan um byggingarmál og verklegar framkvæmdir. 

Byggingarfulltrúi starfar náið með skipulagsfulltrúa, sem 
jafnframt er sviðsstjóri og næsti yfirmaður. Starfsaðstaða er í 
Ráðhúsunum í Stykkishólmi og Grundarfirði en auk þess kallar 
starfið á ferðir í Eyja- og Miklaholtshrepp. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðum 
sveitarfélaganna og alfred.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Kristín Þorleifsdóttir, sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs  
í netfangið kristin.thor@stykkisholmur.is og/eða síma 433 8100.

BYGGINGARFULLTRÚI
Á  SNÆFELLSNESI

Sjálandsskóli
• Íslenskukennari
• Umsjónarmaður frístundheimilis

Urriðaholtsskóli
• Atferlisþjálfi
• Deildarstjóri á leikskólastigi
• Leikskólakennari
• Skólaliði
• Þroskaþjálfi

Leikskólinn Sunnuhvoll
• Leikskólakennari

Frístundaklúbburinn Garðahraun
• Stuðningsfulltrúar

Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmenn

Fjölskyldusvið
• Starf á heimili ungrar konu

Hönnunarsafn Íslands
• Sérfræðingur

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

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

gardabaer.is

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

2022 - 2025

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.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	 Hreinsun	stofnanalóða	2023-2024,	útboð	III	
–	Leikskólar	–	Reykjavík	austurhluti	,	útboð 
15729.

•	 Hreinsun	stofnanalóða	2023-2024,	útboð	IV	
–	Leikskólar	–	Reykjavík	vesturhluti,	útboð 
15730.

•	 Hreinsun	stofnanalóða	2023-2024,	útboð	I	–	
Grunnskólar	–	Reykjavík, EES útboð 15731.

•	 Hreinsun	stofnanalóða	2023-2024,	útboð	
II	–	Grunnskólar	–	Reykjavík	vesturhluti,	EES 
útboð 15732.

•	 Bryggjuhverfi	vestur	-	Efnisöflun	úr	sjó,	land-
filling,	útboð 15733.

•	 Bryggjuhverfi	vestur	-	Efnisflutningar	og	farg-
haugar,	útboð 15734.

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

Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í meira en 
50 ár

hagvangur.is

Erum við 
að leita að þér?
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Borgartúni 26, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

LÁGMÚLI 4, REYKJAVÍK

Eignin verður sýnd þriðjud. 24. jan, milli kl. 15:00 – 15:30.
Snyrtilegt, bjart og vel útbúið 650,9 m2, skrifstofuhæð mið-
svæðis við Lágmúla 4 í Reykjavík. Eignin er öll önnur hæðin 
í húsinu. Húsnæðið hefur verið nýtt sem heilsugæslustöð 
undanfarin ár og er innréttuð sem slík með ca. 26 her-
bergjum ásamt miðrými/móttökurými, snyrtingum o.fl.
Aðkoma að húsinu er mjög góð, sameiginlegur inngangur 
í bjart stigahús með lyftu. Stórt sameiginlegt bílaplan er 
framan við húsið. Innveggir eru léttir. Stórir gluggar sem 
gefa góða birtu inn í rýmin. Húsnæðið býður upp á marg-
þætta notkunarmöguleika.

Verð: kr. 260.000.000,-

Frekari upplýsingar um eignirnar má finna á heimasíðu  
Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is

MARKAÐSKÖNNUN
TÍMABUNDIÐ HÚSNÆÐI RÁÐUNEYTA - LEIGUHÚSNÆÐI

230216  Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir f.h. ríkissjóðs 
óska eftir að taka á leigu tímabundið húsnæði fyrir  

starfsemi Stjórnarráðsins.

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu, tímabundið til  
5 ára auk mögulegrar framlengingar til 2 - 3 ára.

Óskað er eftir nútímalegu og sveigjanlegu skrifstofuhúsnæði 
sem tekur mið af viðmiðum FSRE um verkefnamiðað vinnuum-
hverfi sem finna má á heimasíðu FSRE: https://www.fsre.is/
media/starfsreglur-og-vidmid/Vidmid-um-vinnuumhverfi-2020

Gefnir eru 3 kostir við að gera tilboð  
(hægt er að gera 1 – 3 tilboð):
•	 Tilboð	1:		Ráðuneyti	A,		húsnæðisþörf		900	–	1.000	m2	brúttó
•	 Tilboð	2:		Ráðuneyti	B,		húsnæðisþörf	 700	–	900	m2	brúttó
•	 Tilboð	3:		Ráðuneyti	A	og	B,	 
	 húsnæðisþörf	 1.400	–	1.900	m2	brúttó

Gerð	er	krafa	um	staðsetningu	í	miðbæ	Reykjavíkur	í	göngu-
færi	við	stjórnarráðsreit	og	Alþingi.	Gott	aðgengi	skal	vera	
fyrir	hreyfihamlaða,	hjólandi	og	gangandi	og	æskilegt	að	í	
boði sé hæfilegur fjöldi bílastæða.

Húsnæðin skulu afhendast fullbúin og tilbúið til notkunar 
innan 6-12 mánaða frá undirritun leigusamnings. Æskilegt að 
húsnæði	fáist	afhent	eins	fljótt	og	kostur	er.	

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leigu-
verðs,	stærð	húss	og	skipulags	þess	út	frá	fyrirhugaðri	starf-
semi,	öryggis,	afhendingartíma,	staðsetningu	og	aðkomu.

Frekari	upplýsingar	um	þær	kröfur	sem	húsnæðið	verður	að	
uppfylla	verða	aðgengilegar	á	www.utbodsvefur.is	 
mánudaginn, 23. janúar 2023.

Fyrirspurnir	varðandi	verkefnið	Tímabundið húsnæði ráðu-
neyta skulu sendar á netfangið leiguhusnaedi@fsre.is. 
Fyrirspurnarfrestur	rennur	út	25. janúar 2023 en svarfrestur er 
til og með 27. janúar 2023.

Leigutilboð skal senda á leiguhusnaedi@fsre.is, eigi síðar en 
kl. 13:00 fimmtudaginn 9. febrúar 2023.

Merkja skal tilboðin; nr. 230216 – Tímabundið húsnæði ráðu-
neyta  - Leiguhúsnæði. 

Leiga	á	grundvelli	þessarar	auglýsingar	er	undanskilin	lögum	
um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr.  a. lið 1. mgr. 11. gr. 

Styrkir
 til rannsókna á ritmenningu  

íslenskra miðalda - RÍM

Í tilefni af því að árið 2019 voru 75 ár liðin frá stofnun lýð-
veldis á Íslandi, standa forsætisráðuneyti, fjármála- og 
efnahagsráðuneyti, menningar- og viðskiptaráðuneyti, 
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og 
Snorrastofa í Reykholti fyrir átaksverkefni til fimm ára um 
þverfaglegar rannsóknir á ritmenningu íslenskra miðalda.

Fyrir hönd menningar- og viðskiptaráðuneytis auglýsir 
Snorrastofa nú eftir umsóknum um styrki vegna verkefnis-
ins fyrir árið 2023.

Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir á sviði ritmenn-
ingar íslenskra miðalda, m.a. með því að efla rannsóknir 
á heimildum um ritunarstaði miðaldahandrita á Íslandi og 
þá sérstaklega á þeim lærdómsmiðstöðvum og klaustrum 
þar sem ritmenning blómstraði. Verkefnið skiptist í tvo 
verkþætti: Annars vegar að rannsaka menningarminjar og 
umhverfi tengt þessum stöðum og hins vegar handrita- og 
bókmenningu þeirra. Umsóknir verða metnar með tilliti til 
vísindalegs og menningarsögulegs gildis.Vonir standa til 
að nákvæmar lýsingar verði unnar á þeim ritmenningar-
stöðum, sem verða fyrir valinu og rök færð fyrir menn-
ingarlegu vægi þeirra handrita og bókmenntaverka sem 
stöðunum tengjast. Áætlað árlegt fé til sjóðsins er 35 m.kr. 
á tímabilinu 2020 til 2024.

Umsóknum um styrki úr sjóðnum skulu fylgja greinar-
góðar upplýsingar um fyrirhuguð verkefni á þar til gerðum 
umsóknareyðublöðum. Sé fyrirhugað að sækja um styrk 
til verkefnis, sem taka mun fleiri en eitt ár að vinna, skal 
umsækjandi gera grein fyrir heildarmarkmiðum verkefnis, 
áfangaskiptingu og kostnaðaráætlun hvers áfanga. Styrk-
veitingu fylgir ekki skuldbinding til að veita styrki til síðari 
áfanga verkefnis. 

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunar-
reglur, er að finna á heimasíðu Snorrastofu í Reykholti, 
www.snorrastofa.is – rannsóknir og fræði.

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2023. Umsóknir 
sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita 
við úthlutun. 

Úthlutanir úr sjóðnum eru á hendi menningar- og viðskipta-
ráðuneytis að fenginni umsögn sérstakrar úthlutunar-
nefndar. Snorrastofa hefur eftirlit með að styrkt verkefni 
séu unnin í samræmi við þær úthlutunarreglur, sem birtar 
eru á heimasíðu Snorrastofu. Heimilt verður að óska eftir 
frekari gögnum og upplýsingum frá umsækjendum eftir því 
sem þurfa þykir.  

19. janúar, 2023     

Snorrastofa,
320 Reykholt 

Sími: 433 8000 og 893 1492  
www.snorrastofa.is 

snorrastofa@snorrastofa.is 

ÚTBOÐ

Hamarshöllin Hveragerði – 
Áfangi 1 Alútboð

Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í að hanna og 
byggja yfirbyggingu fyrir nýtt fjölnota íþróttahús ofan á 
og utan um núverandi steyptan grunn eldri Hamarshallar, 
ca. 49 x 105m að utanmáli, ásamt nýju anddyri ca. 5,6 x 
5,6m að stærð. 

Brúttó stærð nýrrar yfirbyggingar að viðbættu nýju and-
dyri er áætluð ca. 5.175m2, og frí lofthæð skal vera að 
minnsta kosti 7,0m á langhliðum yfirbyggingarinnar og 
9,9m fyrir miðju húsi. 

Lok framkvæmdatíma 19. mars 2024 með áfangaskilum 
19. desember 2023.

Útboðsgögn verða tilbúin til útsendingar til bjóðenda frá 
og með 17. janúar 2023. Þeir sem óska eftir að fá send  
útboðsgögn sendi beiðni um það á netfangið  
johanness@mannvit.is

Umbeðnum fylgigögnum með tilboði,  og verðtilboði 
bjóðanda skal skila í aðskildum umslögum á afgreiðslu 
tæknideildar Hveragerðisbæjar, Breiðumörk 20, eigi 
síðar en fimmtudaginn 23. febrúar 2023, kl. 11:00.

Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í verkið:

 
 
 
 
 

LED lampar fyrir  
götu- og stígalýsingu 

á Akranesi 

 

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í að útvega 
2018 LED lampa fyrir götu- og stígalýsingu í eldri 
og ný hverfi á Akranesi.  Lamparnir eru ætlaðir fyrir 
húsagötur, opin svæði og stíga.  Þeir skulu uppfylla 
kröfur um útlit, tæknilega og ljóstæknilega 
eiginleika og skulu koma vel út í lífferilskostnaðar-
greiningu, LCC.   

Samningur um lampana er til þriggja ára.  
Frávikstilboð eru ekki leyfð. 

Útboðsgögn eru aðgengileg á rafrænu formi í 
gegnum útboðsvef  Akraneskaupstaðar, slóð 
https://akranes.ajoursystem.net/. 

Verkið er auglýst á EES svæðinu. 

Tilboðum með umbeðnum gögnum skal skilað á 
útboðsvefinn fyrir kl. 10:00 föstudaginn 3. mars 
2023.  Bjóðandi fær staðfestingarpóst þegar hann 
hefur skilað tilboði. Fundargerð opnunarfundar 
verður send öllum bjóðendum. 

 

Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs 

 
 

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

Erum við 
að leita að þér?



Ný og öflug 
fasteignaleit 
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is

Fasteignablaðið
Fasteignablað Fréttablaðsins kemur út alla þriðjudaga
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viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

HitaVÍR í rennur
Eru rennurnar fullar af grýlukertum? Er hætta 

á að vatnið leki inn eða rennurnar brotni? Hitavír
í lengdum með hitastilli eða í metratali.

 

Er hitinn allur uppi?

 

LoFTVIFTUR

Ójafn hiti og 
heitast efst.

Án viftu Með viftu

Jafnari hiti og 
bætt loftflæði

Loftviftur spara orku með þvi að jafna hitastigið. Þeim mun meiri hæð, 
þeim mun meiri sparnaður.  Á sumrin kæla vifturnar. 

Haltu loftinu á hreyfingu

Sjáðu úrvalið www.viftur.is

Dreifðu varmanum betur!

HH RÁÐGJÖF www.hhr.is - sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og 
að rétti einstaklingurinn finnist fyrir þá aðila sem nýta sér þjónustu okkar vegna ráðninga starfsfólks í allar tegundir starfa.

LEITAR ÞÚ AÐ STARFSMANNI?

Ódýrt
• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

Skilvirkt
• Flokkunarkerfi 
• Aðstoð við textagerð
• Svarpóstar
• Viðbótarþjónustur
• Fjöldi umsækjenda á skrá

Auðvelt í notkun
• Þú setur inn atvinnuauglýsingu í ráðningarkerfi
• Móttekur umsóknir í ráðningarkerfi
• Flokkar og vinnur úr umsóknum í ráðningarkerfi
• Svarar umsækjendum í ráðningarkerfi
• Ráðgjafar HH Ráðgjafar alltaf tiltaks ef á þarf að halda

Atvinnuauglýsingin þín birtist í Atvinnuappinu og á Atvinnuvef HH Ráðgjafar og dv.is

Á Atvinnuvefnum geta fyrirtæki sett sjálf inn atvinnuauglýsingar og nýtt ráðningarkerfið okkar til að vinna úr 
umsóknum eða beint umsóknum á eigin síðu.

ATVINNUAUGLÝSING HJÁ HH RÁÐGJÖF KOSTAR AÐEINS 24.500 kr.*

*Verð er án vsk.
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Þjónusta

 Málarar

Málarar
Tökum að okkur alla almenna 

málningavinnu, við erum 
faglærðir með mikla reynslu og 

sanngjarnir í verðum.
s. 782 4540 loggildurmalari@

gmail.com

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

Flísalagnir - Múrverk 
- Flotun - sandsparsl - 

Málun - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 nudd

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

 spádómar

SpáSíMi 908 7000. 
EiNKaTíMar S. 694 6856

Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið 15 til 22. Einkatímar 
í s. 694 6856

Keypt
      Selt

 til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Húsnæði óskast

ÓSKa EfTir íbúð Til lEigu !
I want to submit an room/

apartment for rent. No 
smoking,with payment guarantee, 
working man. Age 60 years,is calm

I loves sport, I’m from Ukraine 
for long-term lease. Budget from 

140.000-180.000 isk.Willing to 
consider options.

My phone 771 3964
uppl. í s. 771 3964

 geymsluhúsnæði

gEYMSlur.iS 
 SíMi 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.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

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

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og 
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar 
og öll almenn bólstrun. Við erum 
þekktir fyrir fljóta og góða 
þjónustu. Skoðið video af vinnslu 
á www.hsbolstrun.is

FYRIR EFTIR

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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.

Erum við að leita að þér?
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar





Kjúkling er hægt að elda á 
ótal vegu og auðvelt að leika 
sér með kryddblöndur fyrir 
hann. Hér eru tveir kjúkl-
ingaréttir sem vert er að 
prófa. Þessir réttir eru ein-
faldir en mjög góðir.

elin@frettabladid.is

Þótt þorrinn sé hafinn og gott að 
fá sér smávegis af súrmat er það þó 
ekki matur sem er borðaður dag-
lega. Kjúkling er hins vegar alltaf 
hægt að borða og breyta á marga 
vegu.

Heilsteiktur kjúklingur er vin-
sæll matur, jafnt hjá börnum og 
fullorðnum. Þegar kjúklingur er 
eldaður með blönduðu grænmeti, 
fylltur með lauk og sítrónu, verður 
hann mjög safaríkur og góður. 
Uppskriftin miðast við fjóra.

Kjúklingur á grænmetisbeði
fyrir fjóra

1 kjúklingur, um það bil 1.500 g
4 msk. smjör
Rifinn börkur af einni sítrónu
4 msk. ferskt rósmarín, hakkað 
smátt
1 tsk. salt
0,5 tsk. pipar
1 tsk. kjúklingakrydd, ef vill
Tveir sítrónubátar og hálfur laukur 
til að troða inn í fuglinn
3 gulrætur
½ sellerírót
2 stk. fennel
2 rauðlaukar
10 möndlukartöflur
4 hvítlauksrif

2 msk. ferskt timian
50 svartar ólífur
2 msk. hunang
1 tsk. salt og pipar

Hitið ofninn í 180°C. Þerrið 
kjúklinginn með eldhúspappír. 
Skerið lauk og sítrónu og setjið inn 
í fuglinn. 

Bræðið smjör og setjið rifinn 
börk af sítrónu, kjúklingakrydd, 
rósmarín, salt og pipar út í. 
Penslið kjúklinginn með smjör-
blöndunni og setjið í eldfast form. 
Bakið kjúklinginn í einn og hálfan 
tíma eða þar til hann er gegnum-
steiktur og kjötmælir sýnir 
minnst 70°C.

Skrælið og skerið niður græn-
metið í grófa bita. 

Blandið hvítlauk, timian, 
ólífum, hunangi, salti og pipar. 

Setjið allt með kjúklingnum og 
eldið með síðustu 30 mínúturnar. 
Takið kjúklinginn út þegar hann 
hefur náð réttu hitastigi og látið 
hann hvíla í að minnsta kosti 15 
mínútur.

Á meðan kjúklingurinn hvílir er 
hitinn á ofninum hækkaður upp í 
220°C og grænmetið bakað áfram 
þar til það er orðið mjúkt og hefur 
fengið fallegan lit.

Það er hægt að gera einfalda en 
góða sósu til að bera fram með 
kjúklingnum.

Sveppasósa

1 box sveppir, niðurskornir
2 hvítlauksrif
Olía og smjör
1 villisveppaostur
2-3 dl vatn
1 kjúklingateningur
Rjómi
Sojasósa
Salt, pipar og paprikuduft

Steikið sveppina og hvítlaukinn 
á pönnu upp úr smjöri og olíu. 
Þegar sveppirnir eru fullsteiktir 
er smá sojasósu hellt yfir. Bragð-
bætið með salti og pipar.

Setjið 2-3 dl af vatni í pott 

og hitið með kjúklingateningi. 
Skerið ostinn smátt niður og setjið 
út í vatnið. Látið malla á meðan 
osturinn bráðnar.

Þá er sveppunum bætt í pottinn 
og rjóma eftir smekk. Þykkið með 
maizena ef þarf. Kryddið sósuna 
með salti, pipar og papriku eftir 
því sem þarf. Smakkið til.

Berið sósuna fram með 
kjúklingnum og grænmetinu. Hér 
er komin fullkomin máltíð fyrir 
fjölskylduna.

Ofnbakaðar 
kjúklingabringur með karrí
fyrir fjóra

4 kjúklingabringur
1 msk. smjör og olía til steikingar
1 laukur, gróft skorinn
1 rauð paprika, skorin niður

Sósa

3 dl rjómi
1 dl tómatsósa
2 tsk. karrí

Brúnið kjúklingabringurnar vel 
á báðum hliðum í smjöri og olíu. 
Bragðbætið með salti og pipar. 
Þegar þær hafa náð fallegum 
steikingarlit eru þær settar í eld-
fast form ásamt lauk og papriku.

Hrærið saman því sem á að fara 
í sósuna og hellið yfir kjúklinga-
bringurnar. Bakið í ofni við 200°C 
í um það bil 20-25 mínútur eða 
þar til kjúklingurinn er full-
steiktur.

Berið fram með hrísgrjónum og 
góðu fersku salati. n

Dásamlegir kjúklingaréttir fyrir helgina

Þorgeir Valur Pálsson, 49 
ára lagerstjóri, hefur fundið 
fyrir óþægindum vegna 
svefntruflana í mörg ár. Þá 
vaknaði hann að meðal-
tali tvisvar hverja nótt. Nú 
tekur hann inn Sofðu rótt frá 
ICEHERBS og sefur út alla 
nóttina án þess að rumska.

Þorgeir byrjaði að taka inn Sofðu 
rótt frá ICEHERBS fyrir rúmu ári 
síðan eftir að hafa fundið fyrir 
svefntruflunum í mörg ár. „Ég sef 
alla jafna fast þegar ég sofna. En 
svo rankaði ég vanalega við mér á 
ákveðnum tímapunkti á nótt-
unni og átti oft erfitt með að festa 
svefn aftur. Þá var ég að meðaltali 
að vakna svona tvisvar sinnum 
á nóttu, stundum til að pissa en 
oftast virtist ekki vera nein sérstök 
ástæða fyrir því,“ segir Þorgeir.

„Raunar tengi ég svefntruflan-
irnar ekki við neitt sérstakt, hvorki 
kvíða né stress. Og það getur vel 
verið að ég hafi alltaf verið svona, 
en að með aldrinum finni ég meira 
fyrir áhrifunum af svefnleysinu. 
Ég byrjaði líka að finna sérstaklega 
fyrir því hversu mikilvæg hvíldin 
er eftir að ég fór að æfa meira í 
líkamsræktinni, en ég byrjaði 
að lyfta og æfa stífar fyrir fimm 
árum.“

Fann mun á nokkrum dögum
Þorgeir var að ræða um nætur-
rumskið sitt og þá benti ein-
hver honum á að Sofðu rótt gæti 
kannski hjálpað. „Fyrst keypti ég 
mér eitt hylkjaglas til að kanna 
áhrifin. Eftir að hafa tekið eitt 
hylki á hverju kvöldi í nokkra 
daga byrjaði ég að finna mun á 
mér. Það tók mig nokkra daga 
að fatta muninn, enda hafði ég 
einstaka sinnum áður náð að sofa 
út alla nóttina. En þarna náði ég 
skyndilega, eftir margra ára svefn-

truflanir, að sofa fastasvefni alla 
nóttina án þess að rumska, margar 
nætur í röð.“

Sefur eins og lamb
„Í dag tek ég Sofðu rótt á hverju 
kvöldi, um hálf ellefu, og steinligg 
út alla nóttina þar til ég vakna um 
morguninn. Ég hef aldrei viljað 
fara á svefnlyf og finnst gott að vita 
til þess að Sofðu rótt er náttúruleg 
vara. Ég finn líka fyrir fótaóeirð á 

næturnar og mest þegar ég er að 
reyna að sofna. Þá finn ég sérstak-
lega fyrir því þegar ég hef tekið 
vel á í rækinni þann daginn. Við 
fótapirringnum tek ég magnesíum 
og saman virka þessi tvö bætiefni 
mjög vel á mig og ég sef eins og 
steinn.

Ég finn líka fljótt mun ef ég 
gleymi að taka hylkið. Nokkrum 
mánuðum eftir að ég kynntist 
Sofðu rótt gleymdi ég til dæmis 

að taka inn hylki fyrir svefninn. 
Sömu nótt vaknaði ég þrisvar 
sinnum, sem hafði ekki gerst lengi. 
Kvöldið eftir tók ég hylkið og svaf 
eins og lamb,“ segir Þorgeir.

Náttúrulega slakandi og róandi
Náttúrulegar lausnir eins og 
jurtir og lækningajurtir hafa verið 
notaðar langt aftur í aldir um heim 
allan. Fjölmargar rannsóknir hafa 
verið gerðar, ekki klínískar þó, 
en þær eiga það sameiginlegt að 

sýna fram á virkni lækningajurta. 
Flestar lækningajurtir eru skað-
lausar og því er greiður aðgangur 
að þeim. Náttúrulegar lausnir 
hafa lengi virkað vel á fjölmarga 
enda er sú leið oft valin ef fólk vill 
komast hjá lyfjanotkun. ICEHERBS 
býður upp á náttúrulega lausn við 
svefnvandamálum, en gríðarlega 
stór hópur fólks velur að reyna 
við náttúrulegar lausnir áður en 
svefnlyf eru notuð.

Sofðu rótt í alla nótt
Sofðu rótt frá ICEHERBS inni-
heldur magnolíubörk og íslensk 
fjallagrös. Saman virka þessar 
tvær jurtir einstaklega vel til þess 
að bæta svefn á náttúrulegan og 
heilbrigðan hátt. Þessi öfluga 
blanda hentar vel fyrir þá sem vilja 
aðstoð við að ná betri, jafnari og 
samfelldum svefni sem og bæta 
andlega líðan.

Þessi magnaða jurt, magnolía, 

hefur verið notuð um aldir við 
þunglyndi, svefnvandamálum, 
kvíða og streitu. Þá er hún þekkt 
fyrir að virka almennt slakandi og 
róandi, og á að bæta eðlilegan og 
samfelldan svefn.

Rannsóknir á magnolíu hafa 
sýnt fram á að hún inniheldur 
virk efni, sem vitað er að hafi áhrif 
á andlegt jafnvægi. Virku efnin 
í magnolíuberkinum eru þann-
ig þekkt fyrir að örva boðefni 
í heilanum og koma jafnvægi 
á hormónið kortísón. Þau geta 
virkað almennt slakandi og róandi 
og bæta eðlilegan og samfelldan 
svefn.

Sofðu rótt-blandan inniheldur 
einnig íslensk fjallagrös sem eru 
oft nefnd gingseng Íslands. Fjalla-
grös eru rík af steinefnum, einkum 
járni og kalsíum. Fjallagrös hafa 
verið þekkt fyrir vatnslosandi 
áhrif sín og geta hjálpað til við 
að draga úr bjúg. Þau innihalda 
betaglúkantrefjar sem hafa reynst 
vel við þyngdartap, geta bætt 
meltingu og styrkt þarmana.

Hrein náttúruafurð
Markmið ICEHERBS er að nýta 
náttúruauðlindir sem tengjast 
íslenskri hefð og sögu og vinna í 
hreina neytendavæna vöru fyrir 
viðskiptavini. „Við hjá ICEHERBS 
leggjum áherslu á að framleiða 
hrein og náttúruleg bætiefni sem 
byggja á sjálfbærri nýtingu nátt-
úruauðlinda. Við viljum að vör-
urnar okkar nýtist viðskiptavinum 
okkar, að virkni skili sér í réttum 
blöndum og að eiginleikar efnanna 
viðhaldi sér að fullu. Þá notum við 
enn fremur engin óþörf fylliefni.“ n

ICEHERBS fæst í öllum betri mat-
vöruverslunum, apótekum og 
heilsuvöruverslunum og í nýrri 
vefverslun á iceherbs.is.

Sefur rótt eftir margra ára svefntruflanir
Þorgeir Valur 
var snöggur að 
finna fyrir mun 
á svefngæðum 
eftir að hann 
byrjaði að taka 
Sofðu rótt frá 
ICEHERBS á 
hverju kvöldi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Heilsteiktur 
kjúklingur á 
grænmetisbeði 
er mjög góður 
réttur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 GETTY
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Við hentum öllu út, 
brutum niður vegginn 
inn í hlöðuna til að 
búa til meira pláss og 
færðum innganginn 
inn í húsið.

Hesthús Nadiu Katrínar Ban-
ine og eiginmanns hennar 
Gunnars Sturlusonar í Víði-
dalnum er einkar huggulegt 
enda hefur það vakið athygli 
hjá nágrönnum sem hafa jafn-
vel sótt til þeirra lausnir og 
hugmyndir.

Nadia, sem er annálaður fagurkeri, 
lét gamlan draum rætast og mennt-
aði sig í innanhússhönnun í Mílanó 
þaðan sem hún útskrifaðist frá 
hönnunarskólanum Istituto Euro-
peo di Design fyrir tveimur árum. 
Aðalstarf hennar sem löggiltur 
fasteignasali rímar vel við áhugann 
á innanhússhönnun en hún býður 
seljendum sem öðrum upp á ráðgjöf 
þegar kemur að því að gera heimilið 
sem fallegast.

Sameinaði áhugamálin
Þegar kom að kaupum á hesthúsi í 
Víðidal gat Nadia sameinað áhuga-
málin tvö, hestamennsku og innan-
hússhönnun, en Nadia segist hafa 
farið að stunda hestamennsku 10 
ára gömul.

„Þá eignaðist ég dásamlega vin-
konu sem kynnti mig fyrir hesta-
mennskunni og fór það svo að ég 
keypti mér minn eigin hest þegar ég 
var 15 ára. Ég fór líka nokkur sumur 
í sveit og það kynti enn frekar undir 
þessari bakteríu. Ég gerði svo langt 
hlé á þessu þegar ég bjó erlendis og 
hafði sennilega ekki farið á hestbak 
í næstum 20 ár þegar ég byrjaði 
aftur, sem hafði þær afleiðingar að 
ég fór alveg á bólakaf aftur,“ segir 
hún og hlær. Nadia tók þetta alla 
leið og fór í nám í reiðmennsku við 
Bændaskólann á Hvanneyri. „Ég 
fékk svo að læra aðeins meira hjá 
vinkonu minni og hennar manni 
sem reka tamningastöð í Austur-
Landeyjunum.“

Veðursæld í Víðidalnum
Nadia og Gunnar keyptu húsið í 
Víðidalnum árið 2018 og fóru þau 
strax í að gera það upp.

„Við vorum áður með hesthús 
í Kópavoginum, en okkur finnst 
bæði meiri veðursæld og skemmti-
legri reiðleiðir í Víðidalnum,“ segir 
Nadia en þau hjónin stunda hesta-
mennskuna af miklum móð auk 
þess sem dætur Nadiu bætast við á 
sumrin.

„Við hentum öllu út, brutum 
niður vegginn inn í hlöðuna til að 
búa til meira pláss og færðum inn-
ganginn inn í húsið,“ segir Nadia en 
þegar húsið er fullt komast fyrir sjö 
hestar.

Nágrannar fylgdu í kjölfarið
Hesthúsið er einkar hlýlegt eins og 
sjá má, með snyrtilegri kaffistofu, 
þvottavél og þurrkara og segir Nadia 
mikla vitundarvakningu hafa orðið 
hjá hestamönnum þegar kemur að 
því að hafa líka huggulegt í hesthús-
inu sínu.

Hentu öllu  
   út úr 
hesthúsinu

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

„Það er gaman að sjá hvað margir 
nágrannar okkar hafa fylgt í kjöl-
farið að gera hesthúsin hlýlegri. 
Það má alveg segja að það var mikill 
gestagangur hjá okkur fyrst eftir að 
við tókum húsið í gegn. Kunnugir 
og ókunnugir voru að kíkja í gætt-
ina hjá okkur og spyrja um lausnir 
og fá hugmyndir. Fyrir nokkrum 
árum kom ný reglugerð sem lagði 
línurnar með stærðina á hverri stíu 
og í kjölfarið var mikið af fólki sem 
fór í það að endurnýja húsin svo að 
plássið nýtist betur.“

Hesthús Nadiu og Gunnars í Víðidalnum er einkar hlýlegt og snyrtilegt enda verja þau miklum tíma þar.  Fréttablaðið/Valli

Pláss er fyrir sjö hross í stíum í húsinu.  Fréttablaðið/Valli
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Kunnugir og ókunn-
ugir voru að kíkja í 
gættina hjá okkur og 
spyrja um lausnir og fá 
hugmyndir.

Eins og sjá má er hesthúsið einkar hlýlegt þar sem er pláss fyrir sjö hross í fjögurra til átta fer-
metra stíum og hér er sópað eftir hverja gjöf.  Myndir/Vignir Már garðarsson

Öllum útbúnaði 
er snyrtilega 
komið fyrir. 
 Mynd/Vignir Már 
 garðarsson

Valið stóð á milli sturtu eða þvottavélar og völdu hjónin 
hið síðara til að geta þvegið ábreiður hrossanna. 

Hér var öllu skipt út og bætt við glugga inn í hesthúsið til að fá meiri birtu.  Mynd/Vignir Már

Kaffistofan er einkar notaleg en borðplötuna lét Nadia gera úr gömlu parketi til þess að hafa hana í anda hússins.  Mynd/Vignir Már garðarsson

Sópað eftir hverja gjöf
Aðspurð segir Nadia þau hjón sam-
taka um að halda hesthúsinu þrifa-
legu.

„Það er sópað eftir hverja gjöf og 
kaffistofan þrifin reglulega. Versti 
óvinurinn er rykið úr heyinu og 
undirburðinum svo maður þarf 
alveg að vera duglegur stundum á 
tuskunni.“

Þegar húsið er fullt af hestum 
verja þau að meðaltali um tveimur 
klukkustundum í húsinu dag hvern. 
„Ef það er engin pressa að drífa sig 
heim þá borðum við oft kvöldmat-
inn í hesthúsinu og erum að dóla 
okkur fram eftir.“

Í hesthúsinu er að finna bæði 
þvottavél og þurrkara og segir Nadia 
þau hafa þurft að velja á milli þess 
eða sturtu vegna plássleysis en helst 
hafi þau viljað hafa hvort tveggja.

„En við ákváðum að þvottavél 
fyrir ábreiðurnar væri í forgangi. Oft 
þegar það er kalt og blautt og hross-
in hafa svitnað mikið við þjálfun er 
þeim pakkað inn í ábreiðu eftir að 
þau hafa fengið að velta sér í gerð-
inu. Þau liggja líka mikið þannig að 
þær eru fljótar að verða frekar skít-
ugar og þá er gott að hafa þvottavél 
og þurrkara á staðnum.“

Gaman að vinna með minni rými
Eins og fyrr segir hefur Nadia tekið 
að sér að veita einstaklingum ráð-
gjöf þegar kemur að innanhúss-
hönnun en hún segist víða sækja 
sér innblástur í þeim efnum.

„Ég myndi segja að hann kæmi 
alls staðar frá, hvort sem ég er að 
fletta tímaritum, horfa á bíómyndir 
eða vafra á netinu.“

Hún bendir á að hvert verkefni sé 
einstakt og mikilvægt að kynnast 
aðeins fólkinu sem hún vinni fyrir. 
Hvaða áherslur séu á heimili fólks 
og hvernig lífsstíll þess er.

„Hvað finnst þeim fallegt? Og 
svo er það mitt hlutverk að hjálpa 
viðskiptavininum að skapa fallega 
heildarmynd á heimilinu. Oft ægir 
saman mörgum stílum og þá þarf að 
finna lausnir til að fá fallega heildar-
mynd á heimilið. Ekkert verkefni er 
of lítið eða stórt og mér finnst sér-
staklega gaman að vinna við rýmis-
hönnun þar sem ekki eru of margir 
fermetrar að vinna með og finna 
þarf sniðugar lausnir til að skapa 
fallega heildarmynd.“ n
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Fyrsti 
Íslendingurinn
Ísland hefur af mörgum verið sagt best í heimi. Einu gildir 

hvort það er rétt eða rangt, Íslendingar eru framarlega í mörgu. 
Hér er samantekt um nokkra merka Íslendinga sem náð hafa 

þeim áfanga að afreka eitthvað fyrst okkar allra.

birnadrofn@frettabladid.is

Óskarsverðlaun
Hildur Guðnadóttir

Þann 10. febrúar árið 2020 hlaut 
Hildur Guðnadóttir Óskarsverð-
laun fyrst Íslendinga. Verðlaunin 
hlaut Hildur fyrir tónlist sína í 
kvikmyndinni Joker. Hildur var 
einungis fjórða konan í þá 92 ára 

sögu Óskarsins til að hljót verð-
launin fyrir frumsamda tónlist.

Hildur hefur unnið til fjölda 
virtra verðlauna fyrir störf sín, 
til að mynda Grammy, Emmy og 
BAFTA.

Ólympíugull
Sigurrós Karlsdóttir

Sigurrós Karlsdóttir var einungis fimmtán ára gömul 
þegar hún vann gull á Ólympíuleikum fatlaðra fyrst 
Íslendinga. Á sama tíma sló Sigurrós heimsmet í 50 
metra bringusundi.

Sigurrós er fædd á Akranesi og gullið vann hún á 
Ólympíuleikunum í Arnheim í Hollandi árið 1980. 
Á Sigurrósu vantar báða handleggi fyrir neðan oln-
boga en tími hennar í 50 metra sundinu var 1.06.99 

mínútur. Keppendur á Ólympíuleik-
unum árið 1980 voru 2.400 frá 

43 þjóðlöndum.

Sigldi til Kína
Árni Magnússon

Árið 1760 kom Árni Magnússon til Kanton í Kína en 
þangað sigldi hann fyrstur Íslendinga. Hann fæddist 
árið 1729 á Geitastekk í Dölum og var samkvæmt 
manntali Íslendinga kominn aftur heim til Íslands árið 
1801. Þegar hann kom heim hafði hann meðal annars 
barist gegn Tyrkjum á Miðjarðarhafi.

Árni sagði að í Kína væri enginn vetur, heldur eilíft 
sumar. Dagurinn væri tólf klukkustundir og nóttin 
líka. Mikið væri um ávexti, fólkið gengi um í víðum 
buxum úr silki og konurnar væru í afar litlum járn-
skóm, svo litlum að þeir pössuðu átta ára gömlu 
barni.

Lauk prófi í listfræði
Selma Jónsdóttir

Selma Jónsdóttir var fyrsti Íslendingurinn til að ljúka 
prófi í listfræði. Hún fæddist 22. ágúst árið 1917 og 
lést þann 5. júlí 1987. Selma lauk BA-prófi í listfræði 
frá Columbia-háskóla í New York árið 1944. Eftir að 
ljúka grunnnámi stundaði Selma meistaranám við 
sama skóla í eitt ár og síðar við Warburg Institute í 
London á árunum 1946–1948.

Hún lauk MA-prófi árið 1949 og vakti ritgerð 
hennar mikla athygli bæði hér á landi og erlendis. 
Selma varð síðar fyrsta konan sem hlaut doktors-
nafnbót frá Háskóla Íslands.

NBA
Pétur Guðmundsson

Pétur Karl Guðmundsson varð fyrstur 
íslenskra körfuboltamanna  til að vera valinn 
í NBA-lið. Hann er fæddur í Reykjavík 30. 
október 1958 og það var árið 1981 sem hann 
var valinn í NBA og í kjölfarið samdi hann við 
Portland Trail Blazers. Seinna lék hann með 

Los Angeles Lakers og San Antonio Spurs.
Pétur, sem er 2,18 metra hár, var einnig 

atvinnumaður í Argentínu í stuttan tíma og 
á Englandi. Með Los Angeles Lakers spilaði 
Pétur með leikmönnum eins Kareem Abdul 
Jabbar og Magic Johnson.

Út í geim 
Bjarni Tryggvason

Bjarni Tryggvason fór fyrstur Íslendinga út í 
geim. Bjarni fæddist á Íslandi 21. september 
árið 1945, þegar hann var sjö ára gamall flutti 
hann með foreldrum sínum til Vancouver í 
Kanada.

Árið 1997 fór Bjarni út í geim þar sem hann 
varði tólf dögum. Hann sinnti að auki rann-
sóknum og kennslu á sviði loftaflsfræði, 
straumfræði, stærðfræði og hönnun kerfa fyrir 
geimferðir. Þá vann hann einnig við flugvéla-
prófanir og þjálfun.

Bjarni lést 6. apríl í 
fyrra, 76 ára að aldri.

Járnkarl
Sigurður Örn Ragnarsson

Sigurður Örn Ragnarsson varð fyrsti Ís-
lendingurinn til að vinna heildarkeppnina 
í Járnkarli (e. Ironman) þegar hann kom 
fyrstur í mark í keppninni í Barcelona fyrstu 
helgina í október á síðasta ári.

Sigurður keppti fyrir hönd Breiðabliks og 

kom í mark á 8:42:01 og var sex mínútum á 
undan næsta manni.

Í Járnkarli er synt 3,8 kílómetra í opnu 
vatni, hjólað 180 kílómetra og hlaupið heilt 
maraþon. Sigurður synti á 49:40, hjólaði á 
4:30:10 og hljóp maraþonið á 3:14:15.
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Þegar seinna flóðið skall á 
voru margir í bænum viti 
sínu fjær af hræðslu við að 
allt fjallið myndi fara 
niður.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Arnar Guðmundsson
Fýlshólum 7, Reykjavík,

lést 16. janúar. 
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 

föstudaginn 27. janúar kl. 11.

 Kolbrún Sigurjónsdóttir
Sigurjón Arnarsson Elín Þórunn Eiríksdóttir
Herborg Arnarsdóttir Margeir Vilhjálmsson

Dagur, Selma Sól og Viktor

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,
 Jóhannes Víðir Haraldsson

flugstjóri, 
Forsölum 1,

 lést á Líknardeild Landspítalans  
12. janúar. Útförin fer fram frá 

Lindakirkju, mánudaginn 30. janúar kl. 13.

Skapti Jóhannesson Hólmfríður Sigurðardóttir
Haraldur Jóhannesson Soffía Guðrún Gísladóttir
Jökull Trausti, Matthías, Kristófer Víðir, Ásdís Elín

Jóhanna Kara og Fróði

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN
Allur arður af þjónustunni rennur til reksturs kirkjugarðanna

Útfararþjónusta í yfir 70 ár

Við tökum vel á móti ástvinum  
í hlýlegu og fallegu umhverfi

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna 
Eiríksdóttir

Útfararstofa Íslands
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

Útfararstofa Hafnarfjarðar
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Alúðarþakkir fyrir auðsýnda  
samúð og vináttu  

við andlát og jarðarför
Bjargar Einarsdóttur 

rithöfundar.

Guðmundur Ingi Haraldsson Bjarnfríður Guðmundsdóttir
Einar Hrafnkell Haraldsson Guðrún Sigurjónsdóttir
María Haraldsdóttir

Ástkær móðir okkar, stjúpmóðir, 
tengdamóðir, amma, langamma og 

langalangamma,
Sigríður Skarphéðinsdóttir
áður til heimilis að Hraunbæ 103,

 
 sem lést laugardaginn 7. janúar, 

verður jarðsungin frá Árbæjarkirkju 
föstudaginn 27. janúar kl. 13.00. 

Streymt verður frá athöfninni í gegnum streymi.syrland.is 
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 

sem vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.  
Sérstakar þakkir fær starfsfólk Hrafnistu, Hafnarfirði, fyrir 

góða umönnun, umhyggju og alúð.

Hulda Pétursdóttir Guðmundur Egilsson
Skarphéðinn Pétursson Anna Baldvina Jóhannesd.
Guðrún Pétursdóttir Bjarni Guðmundsson
Pétur Hans Pétursson Laufey Sigríður Jónsdóttir
Kristín Pétursdóttir Þorsteinn B. Sveinsson
Steingrímur Guðni Pétursson Sigríður Lepore

ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn

Minningarathöfn fer fram á Pat-
reksfirði á sunnudag, fjörutíu 
árum eftir að fjórir létust í tveimur 
krapaflóðum sem féllu á bæinn.

arnartomas@frettabladid.is

Á sunnudaginn verða liðin fjörutíu ár frá 
því að tvö krapaflóð féllu á Patreksfjörð. 
Fjögur létust í f lóðunum og nítján hús 
skemmdust. Í tilefni af tímamótunum 
verður efnt til minningarathafnar í Pat-
reksfjarðarkirkju á sunnudaginn.

Egill St. Fjeldsted, sagnfræðingur og 
Patreksfirðingur, gerði grein fyrir ham-
förunum í bók sinni Krapaflóðin á Pat-
reksfirði 1983 sem kom út árið 2020.

„Ég missti þannig séð af þessu en var 
staddur uppi í íþróttahúsi þegar flóðið 
skall á,“ segir Egill sem var þá þrettán ára 
gamall. „Heimili mitt rétt slapp en ég sá 
það ekki sjálfur.“

Meðal þeirra sem létust í f lóðinu var 
sex ára gömul stúlka, systir besta vinar 
Egils.

Í aðdraganda f lóðanna hafði verið 
mikil snjókoma í desember og janúar á 
Vesturlandi og Vestfjörðum.

„Á Patreksfirði voru allar götur lok-
aðar og það var ekkert f logið í rúmar 
tvær vikur,“ segir Egill. „Bærinn var alveg 
á kafi.“

Daginn fyrir f lóðin kom asahláka 
ofan í allan snjóinn og rétt fyrir hádegi 
vöruðu almannavarnir við snjóflóða-
hættu í öðrum hluta bæjarins.

„Það hafði aldrei komið f lóð niður 
þetta gil, en þekkt var að þar kæmu 
niður vatnsspýjur í leysingum,“ segir 
Egill og vísar til Gilseyrargils þar sem 
fyrra flóðið átti upptök sín.

„Um morguninn voru menn farnir 
að reyna að veita vatni frá húsunum 
þegar snjórinn í gilinu var orðinn nán-
ast heiðblár vegna vatnsþrýstings og 
vatn sprautaðist þar upp úr eins og gos-
brunnur.“

Óttuðust að fjallið myndi fara
Um hálf fjögur brast þetta og þá rann 
krapinn, vatn og snjór sem tók með sér 
grjót úr gilinu, niður í gegnum bæinn 
með ofangreindum afleiðingum. Allir 
sem vettlingi gátu valdið fóru í björgun-
araðgerðir en ógæfan var ekki yfirstaðin.

Annað flóð féll á bæinn stuttu síðar, 
niður Litladalsá.

„Strax eftir fyrsta f lóðið var bærinn 

rýmdur í kringum gilið, alltaf f leira og 
f leira fólk, þangað til þetta var komið 
upp í fjögur til fimm hundruð manns 
sem sett voru í félagsheimilið innan 
við ána þar sem seinna flóðið féll,“ segir 
Egill. „Þegar að seinna flóðið skall á voru 
margir í bænum viti sínu fjær af hræðslu 
við að allt fjallið myndi fara niður.“

Svo ótrúlega vildi til að áður en flóðin 
skullu á var verið að undirbúa þorrablót 
um kvöldið.

„Félagsheimilið var fullt af þorramat, 
sem kom sér ótrúlega vel fyrir þá sem 
gistu þar, sem og björgunarsveitarmenn 
sem komu til hjálpar,“ segir Egill.

Minningarstund verður í Patreks-
fjarðarkirkju klukkan 14, að Kristjáni 
Björnssyni vígslubiskupi viðstöddum. 
Þar munu listamenn af svæðinu flytja 
tónlistaratriði. Að því loknu verður 
gengið að minnisvarða þeirra sem létust 
í krapaflóðunum, þar verða viðbragðs-
aðilar á svæðinu í broddi fylkingar.

Því næst verður minningarathöfn 
í félagsheimilinu þar sem Guðni Th. 
Jóhannesson forseti, Þórdís Sif Sigurð-
ardóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, og 
Úlfar Thoroddsen, fyrrverandi sveitar-
stjóri Patreksfjarðarhrepps, taka til 
máls. n

Fjörutíu ár frá flóðunum á Patró

Fjögur létu lífið og tíu slösuðust í flóðunum.  Myndir/AðsendAr

Allir sem vettlingi gátu valdið tóku þátt í björgunarstarfinu.
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Við leggjum áherslu á að 
þarna verði eingöngu að 
finna greinar sem byggja á 
faglegum og vísinda-
legum grunni og fjalla um 
náttúruvernd í víðum 
skilningi.

Sveinn Runólfsson, formaður VÍN

Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Elsku móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Hallbjörg Gunnarsdóttir
Bebba 

Hrafnistu Hafnarfirði,

 lést 9. janúar. Útför hennar  fer fram frá 
Víðistaðakirkju þriðjudaginn 24. janúar klukkan 14.

 Steinunn Ólafsdóttir
Gunnar Guðnason Guðrún Tryggvadóttir
Guðjón Guðnason Hafdís Ólafsdóttir
Grétar Guðnason
Guðni Guðnason Jenný Guðmundsdóttir
María Jóna Guðnadóttir Hallgrímur S. Þorvaldsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn

Okkar ástkæra
Sjöfn Steingrímsdóttir

lést á Heilbrigðisstofnun Norðurlands 
Siglufirði, 31. desember 2022.  

Útförin hefur farið fram.  
Þökkum samúð og hlýhug.

Erling Ísfjeld Magnússon
Guðrún Hjartardóttir

Grímur Hjartarson
Agnes Braga Bergsdóttir

og fjölskyldur

Elsku pabbi okkar, tengdapabbi,  
afi og langafi,

Brynjólfur Sandholt
fv. yfirdýralæknir,

 lést 18. janúar. Útförin fer fram frá 
Áskirkju fimmtudaginn 26. janúar kl. 16.

Egill Sandholt Hrönn Steingrímsdóttir  
Hildur Sandholt Sigurður Sigurðarson                     
Unnur Sandholt Bertel Ólafsson
Jón Atli Brynjólfsson Hjördís Rósa Halldórsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Okkar ástkæri 
Steingrímur Waltersson

verður jarðsunginn frá 
Grafarvogskirkju fimmtudaginn  

26. janúar, klukkan 13.

Elín Rósa Finnbogadóttir
Kristbjörg Steingrímsdóttir Haraldur Ólafsson
Finnbogi Steingrímsson
Walter Hjartarson Kristbjörg Steingrímsdóttir
Gunnhild Ólafsdóttir

og systkini hins látna

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu, 
Helgu Þórdísar 

Gunnarsdóttur 
fyrrverandi talsímavarðar, Ísafirði.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólkinu á  
hjúkrunarheimilunum Eyri, Ísafirði, og Bergi, Bolungarvík, 

fyrir kærleiksríka og góða umönnun.

Björn Jóhannsson Kristín Álfhildur Bjarnad.
María Björk Jóhannsdóttir Benedikt Jónasson
Guðmundur Friðrik Jóhannsson Dagný Rósa Pétursdóttir

ömmubörn og langömmubörn

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Egill Harðarson
vélaverkfræðingur,

varð bráðkvaddur 8. desember. 
Útför hans fer fram frá Langholtskirkju, 

mánudaginn 23. janúar, kl. 11.

Axel Viðar Egilsson Katherine Anne Brenner
Ísabella Kæja Axelsdóttir

Pétur Már Egilsson Guðrún Helga Guðmundsdóttir
Ingólfur Ari Pétursson
Gréta Sól Pétursdóttir

Heiða Ósk Pétursdóttir

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Jón Sigurðsson
fv. ráðuneytisstjóri, síðar 

framkvæmdastjóri Íslenska 
járnblendifélagsins á Grundartanga,

lést á líknardeild Landakotsspítala þann 
15. janúar sl. Útför hans fer fram frá 

Dómkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 30. janúar kl. 15.00.

Bergljót Jónatansdóttir
Rósa Jónsdóttir  Birgir Thorlacius
Sigurður Ingi Jónsson  Linda Rán Úlfsdóttir
Lilja Sigrún Jónsdóttir  Sveinn Víkingur Árnason

barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Ólafsdóttir
 

lést 12. janúar. 
Útförin fer fram frá Langholtskirkju 

föstudaginn 27. janúar kl. 13.

Gunnar Gunnlaugsson Styrgerður Jóhannsdóttir
Ólafur Ágúst Gunnlaugsson Benedikta Theodórs
Arnbjörg Gunnlaugsdóttir Heiðar B. Björnsson
Reynir Gunnlaugsson Kristín Guðbrandsdóttir
 Valur Gunnarsson

og ömmubörnin

Kær systir, mágkona og frænka,
Erla Guðbjörg Jónsdóttir

áður til heimilis á Hvolsvelli,
lést á hjúkrunarheimilinu  

Mörkinni 12. janúar sl.  
Útförin fer fram frá Áskirkju Reykjavík 

þriðjudaginn 24. janúar kl. 13.00.

 Fyrir hönd aðstandenda,
Ómar G. Jónsson

Vinir íslenskrar náttúru er félag 
sem beitir sér fyrir náttúruvernd
armálum með sérstaka áherslu á 
skaðleg áhrif ágengra tegunda.

arnartomas@frettabladid.is

Félagið Vinir íslenskrar náttúru (VÍN) 
var stofnað haustið 2022 af um fjörutíu 
manns sem eiga það sameiginlegt að 
vilja vernda íslenska náttúru. Tilgangur 
VÍN er að fjalla um náttúruverndarmál 
líðandi stundar með áherslu á skaðleg 
áhrif ágengra og framandi tegunda í 
íslenskri náttúru.

„Þetta byrjaði raunverulega þegar 
mörg okkar voru að vinna umsögn um 
landsáætlun Skógræktarinnar,“ segir 
Sveinn Runólfsson, formaður VÍN. „Það 
voru um 18–20 aðilar sem skrifuðu mjög 
vandaðar umsagnir um landsáætlunina 
sem gerði ráð fyrir óheyrilega miklum 
aukningum í ræktun, sérstaklega nytja
skóga. Þessir aðilar voru margir af okkar 
færustu vísindamönnum í náttúruvernd 
í víðtækum skilningi.“

Ógn stafafurunnar
Sveinn segir að margar og viðamiklar 
athugasemdir hafi verið gerðar við 
landsáætlunina.

„Þá fórum við að ræða saman hópur
inn og sömdum ítarlegar athugasemdir 
til viðbótar sem við sendum til mat væla
ráðherra og kynntum síðar á formlegum 
fundi,“ segir hann. „Þar lýstum við yfir 
okkar áhyggjum af landsáætluninni 

sem við töldum brjóta í bága við marga 
alþjóðlega samninga og lög um nátt
úruvernd. Ráðherrann brást vel við og 
lét semja nýja landsáætlun í landgræðslu 
og skógrækt.“

Sem dæmi nefnir Sveinn að í auknum 
mæli hafi verið mælst til að notast við 
tegundir sem hópurinn telur ágengar, á 
borð við stafafuruna.

„Upp af þessu spratt hugmyndin um 
að gera okkar viðbrögð sýnilegri með 
formlegum hætti og það endar með því 
að við stofnum þetta félag,“ útskýrir 
hann. „Við ætlum okkur að starfa áfram 

á þessum vettvangi sem hópur og veita 
bæði stofnunum og stjórnvöldum visst 
aðhald þegar kemur að alþjóðlegum 
samningum – að við stöndumst þá en 
þverbrjótum þá ekki með svona við
brögðum.“

Frumskógahernaður
Á fimmtudaginn fór svo í loftið nýr 
upplýsingavefur VÍN, natturuvinir.is, 
þar sem verður að finna vísindagreinar 
og umfjöllun um málefni sem viðkoma 
náttúruvernd.

„Við leggjum áherslu á að þarna verði 
eingöngu að finna greinar sem byggja 
á faglegum og vísindalegum grunni og 
fjalla um náttúruvernd í víðum skiln
ingi,“ segir Sveinn. „Við leggjum gríðar
lega áherslu á verndun líffræðilegrar 
fjölbreytni. Skógræktin er okkur ósam
mála um að margar tegundir séu ágeng
ar því þær hafi ekki verið úrskurðaðar 
ágengar á einhverjum listum stjórnvalda 
en við teljum að allir sem fari um landið 
okkar með opin augun hljóti að sjá að 
tegundir eins og stafafuran eru að breið
ast mjög hratt út.“

Þá segir Sveinn að VÍN muni einn
ig beita sér fyrir að koma skikk á þann 
frumskógahernað sem gildi nú um kol
efnisjöfnun.

„Okkur blöskrar hvað mörg fyrirtæki 
eru að kosta miklum fjármunum til að 
kaupa kolefniseiningar, sem í rauninni 
eru ekki til, til að jafna sína eigin kol
efnislosun. Þarna er mál sem við viljum 
meðal annars beita okkur fyrir.“ n

Náttúrvernd í víðum skilningi
Gagnrýnt er að algróið land með mikla líffræðilega fjölbreytni sé rist í sundur og ágengri tegund plantað.  Mynd/Borgþór Magnússon
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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 leyfi (13). 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 27. janúar næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „21. jan“.
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Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafinn í þetta skipti eintak af 
bókinni systraklukkurnar, eftir 
Lars Mytting frá Forlaginu. Vinn-
ingshafi í síðustu viku var Daníel 
Viðarsson, reykjavík 
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Lausnarorð síðustu ViKu | 

Lárétt 
1 Teygir miðbik meðan líf-
línur leyfa (13)
11 Þau rægðu okkur og 
ferjuðu svo frá Íslandi! (8)
12 Segi engum frá þessari 
stofnun og aðstoð hennar 
(13)
13 Maríufiskur hins mikla 
fugls féll á fyrstu stráin (8)
14 Krafan er: Krókalausar 
leiðir inn í hvamm og betri 
reglur! (9)
15 Látið þessa lykt bíða 
eins og efnið sem geymir 
hana (9)
16 Sinni bardaga ef skap 
leyfir (7)
17 Á íslensku væri þessi 
forna skammstöfun mögu-
lega JNKG (4)
20 Þá ruku þeir niður í Arnar-
gil, alveg kolvitlausir (8)
25 Hinn forni guð vill læra 
listir viljugra viðvaninga (8) 
30 Ég beygði þennan krók 
fyrir löngu (5)
31 Nú sé ég hús við pottinn 
(7)
32 Tel svo staðbundinn 
sting ekki mikið áhyggjuefni 
þótt hvimleiður sé (8)
33 Þessa þraut leysi ég auð-
veldlega (7)
34 Sá slungni tók utan um 
– nei, hreinlega faðmaði 
mig (7)
35 Fékk kall neðan af tanga 
sem þriðja dómara (8)
36 Verð að hafa uppi á Karli, 
þeim ljóta þrjóti (7)
40 Hræfuglum reynist auð-
velt að komast að öðrum 
fuglum (8)
44 Svona er þá ævikvöldið 
sem hin eldri laga sig ein-
hvern veginn að (9)
47 Verum hörð við hams-
lausa menn mikilla harð-
inda (6)
48 Hvernig villtust eplin og 
berin í lindina? (7)
49 Yfirgefin og húsið autt – 
þetta verður bara gaman (7)
50 Hún kinkar enn til mín 
kolli þrátt fyrir allt mitt 
bull (6)
51 Get ég mettað fyllingu 
sem þegar hefur verið þanin 
til fulls? (9)
52 Elduðu Enska Sám með 
alls kyns jukki (7)
53 Hundraðkall í banka 
færir hamingju í hús! (6)
54 Þétta kofa og toga milli 
gróinna dalbotna (8)

Lóðrétt 
1 Rek minn pinna jafnt í eitur-
nöðruna sem sníkjudýrið (9)
2 Hún kyrrsetti sísvangan 
kauða við gaddsins geymslu 
(9)
3 Held ég fæði bæði fábjána 
og heimalning (7) 
4 Þessi kroppur mun búa hús 
viðum ef hann er sæmilegur 
svoli (9)
5 Fylgdarlaus feta sig milli 
áfanga og öngva (8)
6 Þetta ástand er hálfgert 
loftlíki (8)
7 Gáta: Hver er umbun mín 
þegar upp er staðið? (8)
8 Hún segir mér frá bústörfum 
sínum og eftirgjöf á launum 
(8) 
9 Malaði einsog köttur er hann 
murkaði úr mér líftóruna (7)
10 Sigli til Íslands því þar eru 
listugar meyjar og heiðar til 
beitar (7)
18 Læt tittinn finna aðalhrá-
efnið í goðsagnakennda súpu 
(7)
19 Ef slök slítur súrefni í miðju 
kostar það ófrið (7)
21 Glöð hjú og góðlynd skipta 
engu máli (7) 
22 Mín mikilvægasta grein 
snýst um náttúru og ramma 
(7)
23 Ákveðnum hópi varð hált á 
hamingjunni (7)
24 Ötumst í störum í stríðum 
straumum (6)
26 Þessi græja er það eina sem 
fyrirtækið á eftir (12)
27 Hinn ágæti veiðimaður 
er sem kusk í keri – nú eða 
stormur í vatnsglasi? (7)
28 Þvælist út í hólma með 
plógjárnin (7)
29 Hér má sjá hinn fræga 
Sting (7)
37 Spurði eftir kindum og 
skammaði mig svo (7)
38 Sendi ruglaðan vesalinginn 
til karlanna (8)
39 Þessi staður er svo laus 
við völur að þær verða aldrei 
brenndar hér (8)
41 Dreg mína djöfla milli 
drífandi drátta (7)
42 Gott sjóskip þolir hver-
skyns sjógang (7)
43 Svona bein röð minnir 
óneitanlega á Sigurlínu Rúllu-
gardínu (7)
45 Drösluðum þessu með 
okkur á húðarbikkjum tveim 
(6)
46 Fylgdumst vel með hinum 
ýmsu hliðum (6)Ókei! Here 

we go!

Ódysseifs-
kviða Hómer

Á  
pöbbinn!
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*Sífellt fleiri staðir bætast við. 
Fylgist vel með.

Nánari upplýsingar finnur þú á frettabladid.is 
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Sundhöllin
Olís Ánanaustum
Nettó Granda
N1 Hringbraut
Krambúðin Skólavörðustíg
BSÍ
Bónus Kjörgarði
Bónus Fiskislóð

N1 Ægissíðu
Melabúðin
Krambúðin Hjarðarhaga
Vesturbæjarlaug

Klébergslaug

Varmárlaug
Lágafellslaug
Olís Langatanga
Nettó Sunnukrika
N1 Háholti
Bónus Bjarkarholti

Krambúðin Menntavegi
Háskóli Íslands
Reykjavíkurflugvöllur

Nettó Lágmúla
N1 Stóragerði
N1 Fossvogi
Krambúðin Grímsbæ
Múlakaffi
Bónus Skeifunni

World Class Seltjarnarnesi
Sundlaugin Seltjarnarnesi
Hagkaup Eiðistorgi

Kringlan
Bónus Kringlunni

Olís Mjódd
Nettó Mjódd
N1 Skógarseli
Iceland Seljabraut

Sundlaug Kópavogs
N1 Stórahjalla
Iceland Engihjalla
Bónus Nýbýlavegi
Bókasafn Kópavogs

Glæsibær
Olís Sæbraut
Olís Álfheimum
N1 Klettagörðum
Iceland Glæsibæ
Húsasmiðjan Skútuvogi
Hagkaup Skeifunni
Bónus Skútuvogi
Bónus Holtagörðum 

Árbæjarlaug
Olís Norðlingaholti
N1 Ártúnshöfða
Múrbúðin Kletthálsi
Bónus Hraunbæ

Ásvallalaug
Sundhöll Hafnarfjarðar
Suðurbæjarlaug
Nettó Dalshrauni
N1 Lækjargötu
Húsasmiðjan Fjarðargötu
Fjörðurinn
Fjarðarkaup
Bónus Helluhrauni

Salalaug
Smáralind
Hagkaup Smáralind
Nettó Salavegi
Bónus Smáratorgi
Elko Lindum

World Class Laugum
Laugardalslaug
Nettó Nóatúni
Krambúðin Lönguhlíð
Krambúðin Laugalæk 
Bónus Skipholti
N1 Borgartúni 

Breiðholtslaug
Iceland Vesturbergi
Bónus Lóuhólum

Nettó Selhellu
Múrbúðin Selhellu
Iceland Staðarbergi
Bónus Tjarnarvöllum

World Class Ögurhvarfi
Nettó Búðarkór
Bónus Ögurhvarfi

World Class Egilshöll
Grafarvogslaug
Olís Gullinbrú
N1 Gagnvegi
Bónus Spönginni

Álftaneslaug

Ásgarðslaug
Olís Hafnarfjarðarvegi
Hagkaup Litlatúni
Costco
Bónus Kauptúni
Bónus Garðatorgi

Stafrænar útgáfur

Skannaðu kóðann

Hér færðu Fréttablaðið
á höfuðborgarsvæðinu
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08.00 Söguhúsið
08.05 Ungar
08.05 Sögur af svöngum björnum
08.15 Vanda og geimveran
08.25 Pipp og Pósý
08.30 Neinei
08.40 Strumparnir
08.50 Heiða
09.10 Taina og verndarar Amazon
09.25 Latibær
09.35 Ella Bella Bingó
09.40 Leikfélag Esóps
09.50 Tappi mús
10.00 Rikki Súmm
10.10 Angelo ræður
10.20 Mia og ég
10.40 K3
10.55 Denver síðasta risaeðlan
11.05 Angry Birds Stella
11.10 Hunter Street
11.35 Bob’s Burgers
11.55 Bold and the Beautiful
13.40 GYM
14.00 Tónlistarmennirnir okkar
14.45 Masterchef USA
15.30 Franklin & Bash
16.10 Körrent
16.25 Idol
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
19.00 Krakkakviss .
19.30 Ace Ventura: Pet Detective 
20.55 Joe Bell
22.30 Jexi
23.55 The Poison Rose
01.25 Bob’s Burgers
01.50 GYM
02.10 Tónlistarmennirnir okkar
02.55 Franklin

06.00 Tónlist
12.50 Dr. Phil
13.30 The Block
14.30 West Ham - Everton  Bein 

útsending frá leik West Ham 
United og Everton í ensku 
úrvalsdeildinni.

17.00 Survivor
18.20 Gordon Ramsay’s Future 

Food Stars
19.20 The Block
20.20 The Space Between Us 

 Geimskip fer af stað í fyrstu 
ferðina þar sem markmiðið 
er að nema land á Mars, en 
eftir flugtak komast menn 
að því að einn geimfarinn 
er ófrískur. Stuttu eftir 
lendingu deyr geimfarinn af 
barnsförum, en barnið lifir 
og verður fyrsta mannveran 
sem fæðist á plánetunni .

22.25 The Informer
00.20 The Glass Castle
02.25 Lone Survivor
04.25 Tónlist

18.30 Frísk eftir fimmtugt
19.00 Undir yfirborðið
19.30 Vísindin og við
20.00 Bridge fyrir alla
20.30 Frísk eftir fimmtugt  

Þáttur um heilsu og heil-
brigði í umsjón Björns 
Þorlákssonar.

21.00 Undir yfirborðið

07.05 Smástund
07.10 Tikk Takk
07.15 KrakkaRÚV
07.16 Kátur stóri rauði hundurinn
07.42 Hundurinn Ibbi
07.46 Tölukubbar
07.51 Veistu hvað ég elska þig 

mikið?
08.02 Sögur snjómannsins
08.10 Begga og Fress
08.23 Vinabær Danna tígurs
08.36 Tillý og vinir
08.47 Blæja
08.54 Zorro
09.16 Stundin okkar
09.45 Húllumhæ
10.00 Ævar vísindamaður
10.30 Börnin í bekknum - tíu ár í 

grunnskóla
11.00 Vikan með Gísla Marteini
11.55 Augnablik - úr 50 ára sögu 

sjónvarpsins
12.10 Rafíþróttir: Baráttan um 

toppsætið
13.10 Ég og sjálfsmyndin mín
14.10 Bækur og staðir
14.20 HM karla í handbolta  Beint  

Barein og Egyptaland
16.10 Mamma, pabbi, barn
16.40 Ef heilinn fær slag
17.10 Fólkið mitt og fleiri dýr
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie
18.29 Maturinn minn
18.40 Tilraunastund
18.45 Þú sást mig
18.52 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Kanarí  Grínsketsaþættir 

þar sem samskipti, íslensk 
menning, samfélagsmiðlar 
og allt sem er mannlegt er 
skoðað í kómísku ljósi.

20.05 Slökkviliðshundurinn
21.55 Ógn í undirdjúpunum  Fjórar 

vinkonur eru við köfun í 
fornum neðansjávarrústum 
þegar hvíthákarl ræðst á 
þær. Þær reyna að rata út úr 
völundarhúsi rústanna áður 
en hákarlinn finnur þær – 
eða súrefnið klárast. Myndin 
er ekki við hæfi barna yngri 
en 16 ára.

23.25 Barnaby ræður gátuna
00.55 Dagskrárlok

08.00 Litli Malabar
08.00 Rita og krókódíll
08.05 Hvítatá
08.10 Taina og verndarar Amazon
08.20 Danspartý með Skoppu og 

Skrítlu
08.45 Angry Birds Stella
08.50 Angry Birds Toons
08.50 Elli og Lóa
09.05 Gus, riddarinn pínupons
09.15 Rikki Súmm
09.25 Rikki Súmm
09.40 Mæja býfluga
09.50 Tappi mús
09.55 Angry Birds Toons
10.00 Lína langsokkur
10.25 Angelo ræður
10.30 Ruddalegar rímur
11.00 Mia og ég
11.25 Denver síðasta risaeðlan
11.35 Hér er Foli
12.00 K3
12.10 Náttúruöfl
12.20 Krakkakviss
12.50 Ice Cold Catch
13.35 Steinda Con: Heimsins 

furðulegustu hátíðir
14.15 Baklandið
14.40 Heimsókn
15.05 America’s Got Talent: Ext-

reme
16.30 Call Me Kat
16.55 The Good Doctor
17.35 60 Minutes
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
19.00 Tónlistarmennirnir okkar
19.45 Lego Masters USA
20.25 Professor T
21.15 Silent Witness
22.05 Vampire Academy
22.50 Masters of Sex
23.50 Pennyworth
00.40 Coroner
02.45 Insecure

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Kúlugúbbarnir
07.39 Elías
07.50 Úmísúmí
08.13 Rán og Sævar
08.24 Mói
08.35 Hæ Sámur
08.42 Eðlukrúttin
08.53 Strumparnir
09.04 Bréfabær
09.15 Hvolpasveitin
09.37 Sjóræningjarnir í næsta húsi
09.48 Rán - Rún
09.53 Millý spyr
10.00 Tungumál framtíðarinnar
10.25 Ímynd
11.00 Silfrið  Egill Helgason og Sig-

ríður Hagalín Björnsdóttir fá 
til sín gesti til að kryfja með 
sér atburði liðinnar viku og 
pólitískt landslag hverju 
sinni.

12.10 Menningarvikan
12.40 Okkar á milli
13.05 Kveikur
13.50 Á móti straumnum – Helena 

þolir ekki djammið
14.20 HM karla í handbolta
16.10 Íþróttaafrek
16.30 HM stofan
16.50 HM karla í handbolta  Bein 

útsending frá leik Brasilíu og 
Íslands í milliriðli á HM karla 
í handbolta.

18.30 HM stofan
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Er ást   Íslensk heimildar-

mynd frá 2020: Helena Jóns-
dóttir, kvikmyndaleikstjóri, 
og Þorvaldur Þorsteinsson, 
skáld og myndlistarmaður, 
voru par og nærðust á skap-
andi lífskrafti hvort annars: 
Þorvaldur lést árið 2013 og 
Helena leitar að styrk til að 
halda áfram með líf sitt og 
listsköpun samhliða því að 
koma arfleifð hans í örugga 
höfn: Leikstjórn: Kristín 
Andrea Þórðardóttir.

20.40 Carmenrúllur
21.40 Líf annarra
23.55 Silfrið

06.00 Tónlist
12.10 Dr: Phil
14.10 The Block
15.05 Top Chef
16.30 Survivor
17.15 Amazing Hotels: Life Beyond 

the Lobby
18.10 Jarðarförin mín
18.40 Þær
19.10 The Block
20.10 Solsidan
20.35 Killing It
21.00 Law and Order: Organized 

Crime  Elliot Stabler snýr 
aftur til New York og fer fyrir 
sérsveit lögreglunnar gegn 
skipulagðri glæpastarfsemi.

21.50 The Equalizer
22.35 The Handmaid’s Tale
23.35 From

18.30 Mannamál
19.00 Suðurnesja-magasín 

Víkurfrétta
19.30 Útkall   Útkall er sjónvarps-

útgáfan af sívinsælum og 
samnefndum bókaflokki 
Óttars Sveinssonar. Fyrsti 
þáttur í annarri þáttaröð.

20.00 Matur og heimili
20.30 Mannamál
21.00 Suðurnesja-magasín 

Víkurfrétta

18.30 Fréttavaktin  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá. 

19.00 Heima er bezt (e)  Sam-
talsþáttur um þjóð-
legan fróðleik í anda 
samnefnds tímarits. 

19.30 Bridge fyrir alla (e)  Þættir 
um Bridge í umsjón 
Björns Þorlákssonar. 

20.00 433.is  Farið yfir allt það 
helsta í heimi íþrótta, 
heima og erlendis. 

20.30 Fréttavaktin (e)  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá. 

21.00 Heima er bezt (e)  Sam-
talsþáttur um þjóð-
legan fróðleik í anda 
samnefnds tímarits. 

Undanfarin kvöld hef 
ég lagt mig fram við 
að horfa á þættina 
Ginny & Georgia. 
Um er að ræða hálf-
gerða unglingaþætti 
um Ginny sem flyt-
ur í lítinn bæ með 
móður sinni Geor-
giu og litla bróður 
sínum. Fjallað er 
um líf f jölskyld-
unnar og hvernig 
G e o r g i a  h e f u r 
þurft að hafa fyrir 
lífinu sem einstæð 
móðir.

Það sem bjargar 
mér í áhorfinu er sagan af mömm-
unni, hennar raunum og ástarlífi. 
Restin, sagan af unglingunum, er 
ekki minn tebolli. Ástæðan fyrir því 
að ég legg mig fram við áhorfið er 

sú að unglingssonur 
minn hefur verið að 
horfa á þættina og 
haft gaman af. Mér 
finnst stundum svo 
næs að horfa á það 
sama og hann til að 
geta spjallað um það.

Þetta eru aldeilis 
réttu þættirnir til 
þess! Í þáttunum er 
tekið á ýmsum sam-
félagslegum þáttum 
líkt og rasisma og 
útlitsdýrkun. Einnig 
er f jallað um sjálfs-
skaða, skilnað, kynlíf 
og vímuefni og allt er 

það gert afar vel, sérstaklega miðað 
við að um ameríska unglingaþætti 
er að ræða. Mæli ég því með þátt-
unum fyrir alla unglinga og foreldra 
þeirra. n

Unglingaþættir til umræðu

Mæli ég 
því með 
þáttunum 
fyrir alla 
unglinga 
og foreldra 
þeirra.

Birna Dröfn 
Jónasdóttir
birnadrofn 

@frettabladid.is

birnadrofn@frettabladid.is

Í kvöld klukkan 19.30 sýnir Stöð 2 
gamanmyndina Ace Ventura: Pet 
Detective. Um er að ræða afskaplega 
skemmtilega grínmynd af bestu 
gerð frá árinu 1994. 

Margir hafa líklega sé myndina 
einu sinni eða jafnvel oftar en Ace 
Ventura er akkúrat mynd sem hægt 
er að horfa á aftur og aftur og alltaf 
er hún fyndin.

Ace Ventura er gæludýralögga og 
hann er sá besti í faginu. Kannski 
ekki skrítið þar sem hann er 
eina starfandi gæludýralöggan. Í 
myndinni fær hann afar f lókið og 
erfitt mál inn á borð til sín, að finna 
lukkudýr ruðningsboltaliðsins 
Miami Dolphins sem hefur verið 
rænt. Hann leggur allt undir í leit-
inni.

Jim Carrey og Courteney Cox 
fara með aðalhlutverk í myndinni 
og Tom Shadyac leikstýrir. n

Grín af bestu gerð

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n
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Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið
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Til að bregðast við 
hefur Tesla ráðið 
aukinn mannskap 
en fjölgað hefur verið 
um 300 störf í Berlín á 
einni viku.

Um er að ræða 6,2 lítra 
V8-vél sem skilar 646 
hestöflum.

njall@frettabladid.is

Það var hinn nýi rafjeppi Jeep Aven-
ger, sem kom sá og sigraði í valinu á 
bíl ársins í Evrópu 2023 á dögunum. 
Tilkynnt var um valið á Bílasýning-
unni í Brussel en valið stóð á milli 
sjö bíla í úrslitum. Bíllinn er hann-
aður með Evrópumarkað í huga en 
Avenger vann með nokkuð góðum 
mun og hlaut 328 stig í valinu, 87 
stigum á undan næsta bíl sem var 
Volkswagen ID.Buzz.

Að sögn Antonella Bruno, for-
stjóra Jeep í Evrópu, mun fjórhjóla-
drifin útgáfa bílsins koma á markað 
á næsta ári. Jeep Avenger rafbíllinn 
er kominn á markað í Evrópu sem 
framdrifsbíll og er einungis seldur 
sem raf bíll á f lestum mörkuðum í 
Evrópu. Fjórhjóladrifin útgáfa hans 
verður væntanlega með tveimur raf-
mótorum en slíkur tilraunabíll var 
sýndur á bílasýningunni í París í 
fyrra.

Þó að Avenger sé byggður á e-
CMP-undirvagninum, sem einnig er 
undir framhjóladrifnum bílum eins 

og Opel Mokka og Peugeot e-2008, 
hafa hönnuðir Jeep þróað fjórhjóla-
drifsútgáfu með þeim undirvagni. 
Þegar höfðu verið gerðar yfir 7.000 
pantanir á framdrifsútgáfunni áður 
en hann fór á markað sem er meira 
en nokkur annar Jeep á undan 
honum.

Að sögn Sigurðar Kr. Björns-
sonar hjá Ísband er reiknað með að 
Avenger komi hingað til lands í maí. 
Endanlegt verð liggur ekki fyrir en 
það verður kynnt fljótlega og mun 
þá forsala á bílnum hefjast í kjöl-
farið. n

Jeep Avenger kemur 
með fjórhjóladrifi

Jeep sendi frá sér þessa mynd sem sýnir Jeep Avenger í fjórhjóladrifsútgáfu. 
 MYND/JEEP

Nýlega var Jeep Avenger valinn Bíll 
ársins í Evrópu 2023.

Chevrolet hefur kynnt til sög-
unnar fyrsta Corvette-sport-
bílinn sem er rafdrifinn að 
hluta. Bíllinn heitir Corvette 
E-Ray og er með rafmótor við 
framdrifið sem gerir hann að 
fyrsta Corvette-bílnum með 
fjórhjóladrifi.

njall@frettabladid.is

Þeir sem elska stórar bensínvélar 
þurfa samt ekkert að óttast því að 
LT2 V8-vélin fær að halda sér. Um er 
að ræða 6,2 lítra vél sem ásamt raf-
mótornum skilar 646 hestöf lum. 
Þótt það sé aðeins undir afli C8 Z06 
er E-Ray samt f ljótari í hundraðið 
vegna rafmótorsins, eða aðeins 2,5 
sekúndur. Rafmótorinn er tengdur 
við 1,9 kWst rafhlöðu sem er ekki 
hlaðanleg með snúru.

Vélin getur slökkt á f jórum 
strokkum til að spara eldsneyti og 
jafnvel er hægt að aka bílnum stutt-
ar vegalengdir á rafmagninu ein-
göngu. Er þá keyrt á Stealth Mode 
akstursstillingu en hægt er að velja 

á milli sex stillinga og þar með talið 
brautarstillingar. Bíllinn er 110 kíló-
um þyngri en hefðbundin Corvette 
vegna rafbúnaðarins og þess vegna 
eru keramikbremsur og Magnetic 
Ride Control-fjöðrun staðalbún-
aður. Grunnútfærsla Corvette E-Ray 
mun kosta frá 15 milljónum króna í 
Bandaríkjunum. n

Frumkynning Corvette 
E-Ray í tvinnútfærslu

E-Ray sportbíllinn er 90 mm breiðari en venjuleg Corvetta og fær öðruvísi fram- og afturenda.  MYNDIR/CHEVROLET

Miðjuskjárinn hallar að ökumanni og stýrið er ekki alveg hringlaga.

njall@frettabladid.is

Að sögn fjármálaráðherra Branden-
burg-héraðs í Þýskalandi, þar sem 
risaverksmiðja Tesla er staðsett, er 
þörf á aukinni framleiðslu þar til 
að bregðast við aukinni eftirspurn. 
Í síðustu viku lækkaði Tesla verð 
umtalsvert á bílum sínum eða um 
allt að 20% og þar af leiðandi hafa 
biðlistar lengst. Hefur afhendingar-
tími Tesla Model Y lengst um mánuð 
á einni viku svo dæmi sé tekið hjá 
vefmiðlinum AutoNews Europe. 

Til að bregðast við þessu hefur 
Tesla ráðið aukinn mannskap en 
fjölgað hefur um 300 störf í verk-
smiðjunni á einni viku. Eins og 
staðan er í dag afhendir verksmiðj-
an 3.000 bíla á hverri viku. n

Tesla bregst við 
auknum pöntunum

Starfsmenn Tesla í Gruenheide-verksmiðjunni nálægt Berlín hafa kvartað 
undan auknu vinnuálagi.  MYND/EPA

njall@frettabladid.is

Þar sem að Fiat-merkið er nú komið 
undir hatt Stellantis Group er við-
búið að nokkrar breytingar verði 
gerðar á framleiðslu merkisins. Ein 
af þessum breytingum er að áætlað 
er að breyta Tipo-fjölskyldubílnum 
í lítinn jeppling sem koma mun á 
markað árið 2025, en þá verða liðin 
tíu ár frá því að núverandi gerð hans 
kom á markað.

Mikið stendur reyndar til hjá Fiat 
á næstu árum því von er á nýjum 
gerðum af Fiat Punto og Panda. 

Að sögn Olivier Francois, forstjóra 
Fiat, verður nýr Tipo-jepplings-
legur blendingsbíll og með frétt-
inni fylgir tölvugerð mynd sem 
vefmiðillinn Auto Express lét gera 
af hugsanlegu útliti hans. Einnig 
er von á slíkri útgáfu af rafdrifinni 
útgáfu 500-bílsins sem fær einfald-
lega nafnið 500X EV, en hann kemur 

á markað á þessu ári. Nýr Tipo mun 
koma á CMP-undirvagni Stellantis 
sem er undir fjölda bíla eins og Peu-
geot 208 og Citroen C4, en þá verður 
líka stutt í að STLA-undirvagninn 
leysi hann af hólmi. 

Líklegt má teljast að nýr Tipo 
verði einungis seldur sem raf bíll á 
mörgum mörkuðum í Evrópu. n

Fiat Tipo verður jepplingur næst

Tölvugerða myndin sýnir bíl með jepplingsútliti byggðu á nýlegum útlits-
þáttum nýjustu bíla Fiat.  MYND/AVARVARII

Nýr Fiat Tipo mun 
koma á CMP-undir-
vagni Stellantis sem er 
einnig undir Peugeot 
208 og Citroen C4.
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Þótt myndirnar sæki margar 
hverjar innblástur sinn og efnivið 
í landslag vill Kristján ekki kalla 
þær landslagsmyndir og segir það 
ekki vera hlutverk listamannsins 
að útskýra verkin alla leið.

„Þegar ég geri þessi verk, er ég 
meira bara eins og fréttaritari eða 
skrásetjari. Mér finnst það vera 
áhorfandans að fara inn í verkið og 
skoða það og þar af leiðandi hugsa 
svolítið um það sem verkið er að 
segja og fara inn í innihaldið,“ segir 
hann.

Pantaði sér loftstein
Að sögn Kristjáns eiga verk hans 
það sameiginlegt að fjalla um tilvist 
mannsins í víðu samhengi en verkin 
takmarkast þó ekki bara við jörðina 
heldur eru einnig um himintunglin. 
Eitt verkið vann Kristján nefnilega 
upp úr broti af loftsteininum Tam-
dakht H5, sem féll til jarðar í des-
ember 2008 í Marokkó, sem hann 
pantaði sérstaklega og vann lit úr.

„Ég held að við þurfum að skoða 
þetta í svolítið stærra samhengi 
en þessa agnarlitlu kúlu sem við 
búum á. Það sem er líka áhugavert 
er að það hafa fundist efnahvörf í 
loftsteinum sem eru þau sömu og 
eru í lífinu á jörðinni. Það eru get-
gátur um það að líf á jörðinni hafi 
kviknað vegna utanaðkomandi efna 
sem hafa hugsanlega komið hingað 
með loftsteinum. Þá getum við sagt 
að það sé ekki fráleitt að draga þá 
ályktun að við séum geimverur,“ 
segir Kristján og hlær.

Vildi íslenskt postulín
Á sýningu Kristjáns er einnig að 
finna tvö verk sem hann tileinkar 
Júlíönu Maríu sem var drottning 
Danmerkur á seinni hluta 18. aldar

„Hún stofnaði konunglegu postu-
línsverksmiðjuna sem heitir í dag 
Royal Copenhagen. Á þessum tíma 
um 1775 þá komu Danir hingað 
og nálguðust hér íslenskt postulín 
sem þeir fundu uppi á Bleikjuholti 
á Ströndum. Þeir f luttu þetta efni 
á skipi til Danmerkur til að athuga 
hvort það væri hægt að nota það í 
postulínsgerð í þessari nýju verk-
smiðju.“

Danir höfðu nefnilega sjálfir ekk-
ert postulín en hið íslenska postulín 
kom þeim þó ekki að notum því það 
glataðist í heimferðinni.

„Það vildi ekki betur til en að 
skipið lenti í einhverju óveðri og allt 
postulínið fór í hafið. Þannig að það 
varð ekkert úr því að íslenskt postu-
lín yrði notað í þessari verksmiðju.

Ég tók mig til og varð mér úti um 
þetta sama postulín og er búinn 
að búa til verk tileinkað þessari 
drottningu, annars vegar er það 
kaffikanna fyrir Júlíönu Maríu og 
hins vegar undirskál,“ segir Krist-
ján. 

Á verkunum má sjá útlínur 
íslenskra blóma sem vísa í skreyt-
ingar eins og eru gjarnan á postu-
línsmunum.

Hendir hinum verkunum
Kristján ferðast víða til að sækja 
sér efnivið í verk sín en ekki er 
alltaf hlaupið að því að verða sér 
úti um efni, til dæmis eru tvö verk á 
sýningunni gerð með annars vegar 
steinefni frá Betlehem og hins vegar 
jarðvegi frá musterishæðinni í Jerú-
salem.

Ertu lengi að vinna hvert verk?
„Það getur verið, já. Efnið getur 

verið á vinnustofunni í nokkur ár 
þangað til ég vinn verkin. Ef mér 
tekst að gera ásættanleg verk geri ég 
stundum fleiri en eitt verk þangað 
til ég er ánægður og þá hendi ég yfir-
leitt hinum eða farga þeim. Þetta 
er svolítið þannig vinnulag sem ég 
nota.“ n

Þó að 
verkin séu 
efniskennd 
þá fjalla ég 
í raun og 
veru ekki 
um efnið 
heldur 
frekar það 
sem er 
handan 
við efnið.

tsh@frettabladid.is

Sýningunni Geómetríu í Gerðar-
safni lýkur á sunnudag og verða því 
haldnar tvær leiðsagnir um sýn-
inguna nú um helgina. Á laugardag 
klukkan 14 ræðir Loji Höskuldsson 
myndlistarmaður og áhugamaður 
um módernískan arkitektúr um hús 
Sigvalda Tordarsonar í tengslum við 
sýninguna. Á sunnudag klukkan 2 
munu svo Brynja Sveinsdóttir og 
Cecilie Gaihede sýningarstjórar 
leiða gesti um sýninguna á síðasta 
sýningardegi.

Geómetría var opnuð í Gerðar-
safni síðasta haust en um er að 
ræða yfirlitssýningu á verkum 22 
listamanna sem voru í forsvari list-

hreyfingarinnar geómetríu á sjötta 
áratug síðustu aldar.

„Geómetría spratt úr tilrauna-
mennsku og framsæknum hug-
myndum um eðli og möguleika 
listarinnar. Hreyfingin kom sem 
loftsteinn inn í íslenskt menning-
arlíf í upphafi sjötta áratugarins og 
olli straumhvörfum í listalífi þjóð-
arinnar. Hreyfingin var andsvar við 
ríkjandi fagurfræði þar sem leitast 
var við að finna nýjar leiðir til sköp-
unar og tjáningar. Geómetrían var 
ekki einangruð myndlistarstefna 
heldur nýtt viðmót, túlkun og tján-
ing á samtímanum þar sem mynd-
listin flæddi út fyrir rammann, sam-
runi listgreina var mögulegur og 
borgin var vettvangur menningar,“ 

segir í sýningartexta Gerðarsafns.
L i s t a me n n s ý n i ng a r i n n a r 

eru Ásgerður Búadóttir, Bene-
dikt Gunnarsson, Eiríkur Smith, 
Eyborg Guðmundsdóttir, Gerður 
Helgadóttir, Guðmunda Andrés-
dóttir, Guðmundur Benediktsson, 
Hafsteinn Austmann, Hjörleifur 
Sigurðsson, Hörður Ágústsson, 
Karl Kvaran, Kjartan Guðjónsson, 
Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá, 
Málfríður Konráðsdóttir, Nína 
Tryggvadóttir, Skarphéðinn Har-
aldsson, Svavar Guðnason, Sverrir 
Haraldsson, Vala Enard Hafstað, 
Valtýr Pétursson og Þorvaldur 
Skúlason.

Aðgangur að leiðsögnunum er 
ókeypis og öll eru velkomin. n

Síðasta sýningarhelgi Geómetríu í Gerðarsafni

Cecilie Gaihede og Brynja Sveinsdóttir, sýningarstjórar Geómetríu, munu 
leiða gesti um sýninguna á síðasta sýningardegi.  Fréttablaðið/anton brink

Kristján Steingrímur sankar 
að sér jarðefnum og stein-
efnum víðs vegar að úr heim-
inum til að vinna málverk. 
Eitt verkanna á nýrri sýningu 
hans í BERG Contemporary er 
gert úr loftsteini.

Listamaðurinn Kristján Steingrímur 
opnar sýninguna Héðan og þaðan í 
galleríinu BERG Contemporary í 
dag, laugardag. Sýningin saman-
stendur af málverkum sem Kristján 
vinnur úr náttúrulegum efnum sem 
hann sankar að sér víða úr heim-
inum.

„Ég nota jarðefni og steinefni, 
sem ég sæki á mismunandi staði 
á jörðinni og vinn úr þeim liti. Ég 
myl þá niður í litaduft og blanda í 
þá bindiefni, annaðhvort línolíu 
eða akrýl. Þetta er í sjálfu sér þekkt 
aðferð, gömul og ný, við að búa til liti 
og málningu. Nema að ég sæki þá á 
staði sem ég heimsæki og eru að ein-
hverju leyti manninum mikilvægir 
og hafa þar af leiðandi skírskotun,“ 
segir Kristján.

Handan við efnið
Um er að ræða bæði staði á Íslandi 
og erlendis og sækja málverk Krist-
jáns gjarnan nöfn sín frá þessum 
stöðum en þau heita nöfnum á borð 
við Námaskarð, Seyðishólar, Sól-
heimajökull, Rauðisandur, Betle-
hem, Carmel, Omaha Beach, Sienna 
og Bordeux.

„Þó að verkin séu efniskennd þá 
fjalla ég í raun og veru ekki um efnið 
heldur frekar það sem er handan við 
efnið,“ segir Kristján.

Beðinn um að nefna dæmi um 
staði sem hann hefur heimsótt 
bendir Kristján á tvö verk sem hanga 
í sýningarsal BERG Contemporary.

„Hér eru tvö verk, annars vegar 
verk sem heitir Undan jökli og er 
gert úr steinefni frá rótum Sólheima-
jökuls. Þetta eru steinefni sem hafa 
nýlega komið fram og enginn hefur 
séð áður. Þetta er þar af leiðandi 
náttúrlega svolítið tilvísun í hvað er 
að gerast með loftslagsbreytingar. 
Hér er verk sem ég kalla Hyldýpið 
bláa og er í raun og veru steinar úr 
Drekkingarhyl á Þingvöllum. Þetta 
fjallar um konurnar sem var drekkt 
á Þingvöllum og hversu rugluð 
mannskepnan getur verið,“ segir 
hann.

Eins og fréttaritari
Við fyrstu sýn gætu þetta virst vera 
abstraktmyndir en það eru vísanir í 
þeim, ekki satt?

„Það eru vísanir í flestöllum verk-
unum mínum. Ég nota tiltölulega 
einfalda myndræna framsetningu. 
Ýmist tvískipt form, lóðrétt eða 
lárétt. Kannski vegna þess að ég vil 
ekki flækja málin, ég er ekki að leita 
að formum, ég vil frekar nýta mér og 
nota form til að koma innihaldinu 
til skila.“

Tilvist mannsins í víðu samhengi

Kristján Steingrímur fyrir framan nokkur verk sín á sýningunni Héðan og þaðan í BERG Contemporary.  Fréttablaðið/Valli

Kristján ferðast víða um heim til að 
sækja sér efnivið í verk sín. 

Þorvaldur S. 
Helgason

tsh 
@frettabladid.is
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Þrátt fyrir myndrænar 
hugmyndir og kjark-
aða túlkun er drama-
túrgía Macbeth ekki 
nægilega skörp.

Leikhús

Macbeth
eftir William shakespeare
Borgarleikhúsið
Þýðing: Kristján Þórður Hrafnsson
Leikstjóri: Ursule Barto
Leikarar: Hjörtur Jóhann Jónsson, 
Sólveig Arnarsdóttir, Sigurður 
Þór Óskarsson, Björn Stefánsson, 
Haraldur Ari Stefánsson, Sólveig 
Guðmundsdóttir, Árni Þór 
Lárusson, Bergur Þór Ingólfsson, 
Rakel Ýr Stefánsdóttir, Þórunn 
Arna Kristjánsdóttir, Esther Talía 
Casey, Ásthildur Úa Sigurðardóttir 
og Sölvi Dýrfjörð
Leikmynd: Milla Clarke
Búningar og leikgervi: Liucija 
Kvasyte
Tónlist: Hrafnkell Flóki Kaktus 
Einarsson
Lýsing og myndbandshönnun: 
Pálmi Jónsson
Dramatúrg: Andrea Elín 
Vilhjálmsdóttir
Hljóðmynd: Þorbjörn 
Steingrímsson

Sigríður Jónsdóttir

Örlaganornirnar heimsóttu Borgar-
leikhúsið föstudaginn þrettánda. 
Skoski konungurinn Macbeth 
mættur á svið til að ásækja okkur. 
Við byrjum og endum í þögn en lífið 
er yfirfullt af skarkala:

„Flöktandi skuggi er lífið, leikara-
grey,

sem rigsar um æstur á sviðinu í 
stutta stund

en þagnar svo alveg. Það er bara 
saga

sem fábjáni þylur, full af hávaða’ 
og ofsa,

innihaldslaus með öllu.“

Innantóm orð
Við lifum í heimi innantómra yfir-
lýsinga þar sem einræðisherrar, þeir 
fésterku og stjórnmálafólk keppist 
við að stjórna heiminum, algjör-
lega aftengd samfélaginu. En orð, 
jafnvel innantóm, hafa skelfilegar 
afleiðingar þegar sullað saman með 
valdafýsn og of beldi í nornapotti. 
Kristján Þórður Hrafnsson stað-
festir stöðu sína sem einn færasti 
Shakespeare-þýðandi seinni tíma. 
Textinn er tær, tímalaus og takt-
fastur. Ekkert óþarfa f lúr heldur 
þjónar þýðingin upprunalega text-
anum, færir í nútímalegt form og 
gerir leikvænan.

Ursule Barto er ungur og upp-
rennandi leikstjóri frá Litáen. 
Hún er með gott auga fyrir mynd-

rænum atriðum og gengur rösk-
lega til verks. Launmorð sem leikur 
yfirstéttarinnar, stjórnsýsluleg 
úrkynjun og spilling hinna ungu til 
að keyra konungskerfið áfram. Sölvi 
Dýrfjörð í ballettbúningi vopnaður 
hríðskotabyssu, sakleysið vopn-
vætt til að vernda konungsveldið. 
Þrátt fyrir stórar hugmyndir er of 
oft holur hljómur í heiminum sem 
Barto byggir.

Óljós ásetningur
Macbeth leiðir leikinn. Áhorfendur 
sjá hann fyrst útataðan blóði og 
örmagna. Hjörtur Jóhann Jónsson 
ber leiksýninguna á baki sér, stund-
um sperrtur, á öðrum stundum bog-
inn, holdgerving óöryggis og nart-
andi ótta. Macbeth er sinn versti 
óvinur og ferðalag Hjartar Jóhanns 
inn í sálræna martröð kóngsins 
er sem opið sár. Gallinn er sá að 
ásetningur Macbeth er óljós, hann 
grípur ákvarðanir úr lausu lofti og 
marserar ástæðulaust inn í eilífð-
ina. Sólveig Arnarsdóttir leikur lafði 
Macbeth, kasólétta og kalda. Þung-

unin er eftirtektarverð ákvörðun 
og setur hana í öðruvísi aðstæður 
en áhorfendur eru vanir, Lafði Mac-
beth er ekki einungis að hugsa um 
stöðu þeirra hjóna heldur arfleifð. 
Sólveig er staðsett fyrir utan fram-
vinduna og einangrast, sömuleiðis 
er samband Macbeth-hjónanna 
óljóst. Aftur á móti er blettasenan 
sem opinberun, hrá og óhrein.

Bankó leik ur Sig urður Þór 
Óskarsson af mikilli yfirvegun og 
öryggi. Rök og réttsýni stýra hans 
karakter en leitt er að sjá hvernig 
bæði dauðdagi og endurkoma 
hans eru dapurlega sviðsett. Ross 
er fremur utanveltu en Bergur Þór 
Ingólfsson nærir hann með húmor. 
Sólveig Guðmundsdóttir er heldur 
klunnalegur Dúnkan en fantagóð 
í smærri hlutverkum. Ásthildur Úa 
er eitt mest spennandi leikaraefni 
síðustu ára. Þrátt fyrir smá hlutverk, 
sem skolast svolítið saman, þá setur 
hún mark sitt á Macbeth, örugg í fasi 
með tifandi sviðsframkomu.

Ekki nógu skörp dramatúrgía
Mótherjar Macbeth eru Macduff-
parið, Haraldur Ari Stefánsson 
og Björn Stefánsson, og Malkolm, 
leikinn af Árna Þór Lárussyni. Þeir 
veltast um í ofgnótt hinnar ráðandi 
stéttar fyrir hlé og mæta síðan til-
búnir í stríð þegar stöðu þeirra er 
ógnað. En aftur vantar heila brú í 
þeirra sögu og synd að sjá illa farið 
með morðið á fjölskyldu Macduff. 
Nornirnar þrjár, möppudýr og 
tölvunördar, sem mata Macbeth á 
falsfréttum, spádómum og kukli, 
koma sterkar inn í byrjun. Rakel Ýr 

Stefánsdóttir, Þórunn Arna Krist-
jánsdóttir og Esther Talía Casey eru 
eftirminnilegar en kraftur þeirra 
dalar með kaotískri nálgun og lang-
dregnum senum.

Þrátt fyrir myndrænar hugmynd-
ir og kjarkaða túlkun er drama-
túrgía Macbeth ekki nægilega skörp. 
Málefni á borð við pólitík, stöðu 
kvenna og ímyndarsköpun taka 
táknrænt pláss en persónurnar og 
söguþráðurinn eru út um víðan og 
blóði drifinn völl. Sem dæmi tekur 
upptökuvélin mikið pláss fyrst um 
sinn en hverfur seinna, tapað tæki-
færi til að sýna togstreituna á milli 
hins opinbera og persónulega. 

Veigamiklar senur týnast og keðju-
verkun atvika slitnar.

Shakespeare á að ögra
Tvær ungar konur mynda listræna 
þríeykið með Barto. Leikmynd 
Millu Clarke er eins og mínímalískt 
helvíti, háir hvítir og gluggalausir 
veggir. Risastóra fundarborðið 
undir lokin kallar fram tákn úr 
samtíma okkar en önnur virka 
síður, eins og stóri háfurinn. Fata-
hönnuðurinn Liucija Kvasyte fyllir 
tómarúmið með tryllingslegum 
fatnaði, eins og fortíð og nútíð séu 
að takast á í spjörunum. Þó má setja 
spurningarmerki við safaríbúning 
Ross, einkennilegt uppbrot. Hrafn-
kell Flóki Kaktus Einarsson bætir 
síðan við dúndrandi teknótónlist 
og þungum bassa, nánast ærandi á 
köflum, en er hressandi og aflmikið 
innlegg.

Leikverk Shakespeare eru akur 
sem má endalaust plægja og fram-
reiða upp á nýtt. Engin ein nálgun 
er rétt og sýningar á verkum hans 
eiga að ögra. Þetta er ástæðan fyrir 
langlífi leiktextans, tindrandi texti 
og söguheimur uppfullur af tæki-
færum. Stjórnendur Borgarleikhúss-
ins eru djarfir að storka örlögunum, 
sleppa skoska kónginum lausum og 
gefa upprennandi leikstjóra með 
ungt listrænt teymi tækifæri til að 
temja ófreskjuna. Björninn var ekki 
unninn í þetta skiptið en baráttan 
var virðingarverð. n

Niðurstaða: Óreiðukennd 
nálgun hamlar annars forvitnilegri 
sýningu.

Pólitískt og 
fagurfræðilegt 
umrót

Hjörtur Jóhann 
Jónsson ber 
leiksýninguna 
á baki sér, 
stundum 
sperrtur en á 
öðrum stundum 
boginn, í hlut-
verki Macbeth. 
 MynDir/Íris Dögg 
 EinarsDóTTir

Örlaganornirnar 
þrjár sem mata 
Macbeth af 
falsfréttum, 
spádómum 
og kukli, koma 
sterkar inn í 
byrjun sýningar. 

Sænsk-íslenski samstarfssjóðurinn 
auglýsir ferðastyrki

Árið 2023 verða veittir úr Sænsk-íslenska samstarfssjóðnum ferðastyrkir 
til að styðja íslenska þátttakendur í sænsk-íslenskum verkefnum. 
Markmið sjóðsins er að stuðla að auknu samstarfi Svíþjóðar og Íslands á 
sviði vísinda, menntunar og menningar.
	 •	 Um	styrki	þessa	skal	sótt	á	sérstökum	eyðublöðum 
  er að finna á vefslóðinni 
	 	 https://svenskislandskafonden.se/ansok-om-resebidrag/

Umsóknarfrestur er til klukkan 23:00 að íslenskum tíma 28. febrúar 2023 
og skal skila umsóknum samkvæmt upplýsingum á heimasíðu sjóðsins. 
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Uppsetning á sögu
framvindu er óhefð
bundin og nauðsyn
legt að gefa verkinu 
séns.

Erpur Eyvindarson er á leið til 
Kúrdistan í norðurhluta Írak í 
apríl. Hann segir um að ræða 
merkilegasta menningarsvæði 
veraldar og hvetur fólk til að 
opna augun og koma með.

odduraevar@frettabladid.is

„Á meðan við Evrópumenn ljúgum 
að sjálfum okkur að við höfum 
fundið upp siðmenninguna er 
það staðreynd að meðan við átum 
mannakjöt og mold þá voru þeir í 
Mesópótamíu og Persíu, þar sem 
nú er Írak og Íran, að finna upp 
tölurnar og fyrsta hjólið, svo fátt 
eitt sé nefnt,“ segir rapparinn Erpur 
Eyvindarson, gjarnan þekktur sem 
BlazRoca, sem er á leið til Kúrdistan 
í norðurhluta Írak í apríl.

Erpur fer með ferðaskrifstofunni 
Crazy Puffin Adventures en um er 
að ræða tólf manna ferð með kúrd
ískum leiðsögumanni. „Allir sem 
hafa verið lengur en átta mínútur 
á Flórída eða Benidorm vita að það 
eru staðir til að andast á, meðan 
Kúrdistan er hrein upplifun,“ segir 
Erpur sem segir að um sannkallaða 
menningarferð verði að ræða.

„Þetta er vagga siðmenningar
innar. Sagan allt fram á þennan 
dag hefur verið rosalega stórbrotin 
og við ætlum að skoða ýmislegt, 
meðal annars höll Saddam Hussein 
og annað sem tengist 20. öldinni 
en líka elstu hofin sem finna má 
á svæðinu sem eru þúsunda ára 
gömul.“

Þegar Erpur er spurður hvort 
öruggt sé að ferðast til norður
hluta Íraks, sem í raun er Kúrdistan 
sem aldrei hefur fengið sjálfstæði, 
stendur ekki á svörum: „Það er 
mjög rólegt í íraska Kúrdistan þótt 
flest stórveldi veraldar hafi skipst á 
að hamast á Kúrdunum, hvort sem 
það eru Tyrkir, Bretar eða Saddam. 
Þetta er þjóð sem á enga vini nema 
fjöllin en þegar þeir fá að vera í friði 
þá blómstrar allt.“

Erpur segir Kúrda framúrstefnu
lega og stórmerkilega þjóð. „Þeir 
eru til dæmis afslappaðir varðandi 
trúmál og þarna er miklu meira 
jafnrétti á milli kynja. Þeirra helsti 
leiðtogi er Abdullah Öcalan, sem 
er leiðtogi kúrdíska verkamanna
flokksins og situr í lífstíðarfangelsi 
í Tyrklandi en hans hugmyndir 
eru afar framfarasinnaðar. Þannig 
að þetta er ekkert búrkuævintýri,“ 
segir rapparinn.

Hann segir svæðið hafa verið frið
sælt um árabil. „Þeir eru að fá um 
fjórar milljónir túrista á hverju ári, 
á meðan við Íslendingar erum að fá 
tvær, svona til samanburðar,“ segir 
Erpur.

„Þeir fá miklu meira af túristum 

en við en það eru samt ekki ein
hverjir Lonely Planetlúðar eða 
Benidormhalarófur. Það eru engir 
feitir tjallar með Chelseatattú í 
landsliðstreyjum að leita að næsta 
full english breakfast, skilurðu?“

Erpur segir helstu ástæðu þess að 
hann hafi ákveðið að drífa sig vera 
hversu mikill áhugamaður um sögu 
svæðisins hann sé. „Við verðum með 
þaulkunnugan Kúrda sem leið
sögumann í litlum hópi sem getur 
svarað öllu sem brennur á fólki,“ 
segir Erpur sem fær ekki nóg af að 
benda á hve þreytt venjuleg ferðalög 
séu orðin.

„Á maður í alvöru að nenna að 
skoða sömu dómkirkjurnar í Evr
ópu eða heilsa upp á illa launaða 
farandverkamenn í Disneylandi í 
þúsundasta skiptið, í alvörunni? 
Þetta er bara „groundhog day“ í 

ferðalögum og ég held að það sé fullt 
af fólki sem vilji frekar sjá eitthvað 
sem það hefur aldrei séð áður.“

Erpur segir aðspurður að það 
sé fast í hugsun margra að Írak sé 
átakasvæði. „Sama hvað menn 
halda þá eru vestrænir fjölmiðlar 
uppfullir af þeirri vestrænu sýn að 
siðmenningin er hér og að restin af 
heiminum sé bara einhver frum
skógur,“ segir Erpur sem segir um 
mikinn misskilning að ræða.

„Ef þú ferð á svæði þar sem þú 
ert með lókal tengingar er það allt 
annað, ég myndi ekkert henda mér 
í f lipflops og sólarvörn og bruna í 
bakpokaferðalag í Bagdad,“ segir 
Erpur hlæjandi. „Mæli ekki með, en 
maður á aldrei að vera hræddur, af 
því að hræðslan stafar bara af van
þekkingu.“

Hann segir mikilvægt að kynna 
sér hlutina. „Ef þú kemst að því að 
það er ekki fýsilegt að fara til ein
hvers lands þá er það bara þannig. 
En það er fullt af löndum þar sem 
það er vesen í hluta landsins en þú 
getur samt farið þangað. Það eru 
bara nokkrir áratugir síðan það var 
borgarastyrjöld í NorðurÍrlandi en 
Íslendingar fóru samt og versluðu í 
Dublin.“

Erpur segir skiljanlegt að margir 
haldi að það sé alltaf vesen annars 
staðar en á Vesturlöndum, annað frá 

Afríku og Miðausturlöndum komist 
enda ekki í fréttir. Erpur segist ætla 
að vera duglegur að sýna frá ferð
inni á Instagramsíðu sinni slaki
babarinn og snapchattinu babar
inn, en hvetur alla til að koma með.

„Ég mæli bara með því að allir 
sem vilja opna augun komi með 
í þetta. Þetta er akkúrat það sem 
opnar og víkkar sjóndeildarhring
inn. Þetta er eins og að fara úr því 
að upplifa raunveruleikann í svart
hvítri tvívídd og þeysa svo yfir í þrí
víddarbíósalinn.“ n

Erpur býður fólki 
að sjá í þrívídd í 
Kúrdistan

Við ætlum að skoða 
ýmislegt, meðal annars 
höll Saddam Hussein.

Blaz Roca

Á maður í alvöru að 
nenna að skoða sömu 
dómkirkjurnar í Evr
ópu eða heilsa upp á 
illa launaða farand
verkamenn í Disney
landi í þúsundasta 
skiptið, í alvörunni?
Blaz Roca 

Erpur segir að 
Kúrdistan sé 
einfaldlega 
vagga vest-
rænnar menn-
ingar. Hann 
getur ekki beðið 
eftir að mæta. 
 Fréttablaðið/
 SamSett

KviKmyndir

Coupez! /Final Cut
michel Hazanavicius
Frönsk kvikmyndahátíð í Bíó 
Paradís
leikarar: Romain Duris, Bérénice 
Bejo, Grégory Gadebois

Nína Richter

Leikstjóri leikstýrir mynd sem 
fjallar um leikstjóra að leikstýra 
leikara sem leikur leikstjóra. Skilj
iði? Frá leikstjóranum sem færði 
okkur The Artist – sem sópaði að 
sér fimm Óskarsverðlaunum árið 
2012, kemur uppvakningagrín
hryllingsmynd með tilheyrandi 
lítrum af gerviblóði, ælu og öðru 
efni úr iðrum manna.

Coupez! er endurgerð japönsku 
költmyndarinnar One Cut of the 
Dead by Shin’ichirô Ueda frá árinu 
2017 og þannig órafjarri slípaðri og 
yfirvegaðri áferð The Artist, þó að 
hin íðilfagra Bérénice Bejo fari með 
eitt aðalhlutverka.

Oft verða bíómyndir um leik
stjóra og kvikmyndagerðarfólk 
óþolandi sjálfsfimmuseremónía, 
en Michel Hazanavicius kemst upp 
með það, enda er nálgunin fersk 
þrátt fyrir rotið hold. Sömuleiðis 
hæðist Hazanavicius að leikstjóra
stéttinni, fantasían um „auteur
inn“, snillinginn með handbragðið, 
er tekin og rassskellt hressilega, 
meðal annars með vísun í Quentin 

Tarantino sem er hálfpartinn 
grátbrosleg.

Leikstjórinn er óöruggur 
lúði, búinn að yfirgefa listina 
fyrir veskið og glata sjálfs
virðingunni og dýrmætum 
tengslum í leiðinni. Þetta er 
vel gert og myndinni tekst 
að vera angurvær fjölskyldu
saga á köf lum án þess að 
vera væmin. Myndin hæðist 
að tilgerðarlegum töktum 
u ng r a st jör nu lei k a r a í 
Cannes, Finn egan Oldfield 
leikur eiginlega sjálfan sig 
í þeim senum. Sagan segir 
ódýra brandara á kostnað 
samfélagsmiðlastjarna, og 
hefur afskaplega litla samúð 
með slíkum týpum. Það er 
kannski stærsti gallinn, tví
víðar aukapersónur sem 
hefði verið gaman að kynn
ast betur.

Það er rétt að gefa ákveð
inn fyrirvara. Uppsetning 
á söguframvindu er óhefð
bundin og nauðsynlegt að 

gefa verkinu séns og fyrirgefa 
ýmislegt fyrstu tuttugu mínút
urnar. Myndin dettur í senur 
sem eru í fáránleika sínum hys
terískt fyndnar, sem er hress
andi að finna í bíó á þessum 
síðustu og verstu. Hvað er að 
gerast? stundu bíógestir upp á 
milli hláturrokanna. Ekki missa 
af Coupez! í Bíó Paradís, þetta 
er algjör bíósalarbíómynd sem 
stækkar mikið í samfélagi við 
aðra áhorfendur. n

niðurstaða: Fyrir unnendur 
kvikmynda og upplifunar í 
kvikmyndahúsi má tvímæla-
laust mæla með Coupez! 
Uppvakninga-stimpillinn er í 
aftursætinu en aðalsagan er 
mannleg saga af fólki sem vill 
gera sitt besta, oftast. Þetta er 
mynd sem kemur fólki í gott 
skap og minnir okkur á það sem 
skiptir máli, og undirstrikar í 
leiðinni að við eigum stundum 
að láta smáatriðin eiga sig. Hratt, 
ódýrt og viðunandi.

Fersk nálgun á rotið hold
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Það er eins og umræð-
an þroskist ekkert eða 
þróist áfram.

Kynjafræðingarnir Þorsteinn 
V. Einarsson og Sóley Tómas-
dóttir undirbúa nú nýja hlað-
varpsþætti þar sem þau ætla 
að ræða saman um málefni 
líðandi stundar út frá femín-
ísku sjónahorni. Þorsteinn 
saknar þess að sjá umræðu 
um karlmennsku þroskast.

odduraevar@frettabladid.is

„Ég og Sóley vinnum aðeins saman 
í fræðslu og áður en við hittumst 
ræðum við málin og förum yfir 
hlutina. Við áttuðum okkur svo á 
því að fólki fannst það áhugavert 
þegar við vorum saman að spegla 
hluti og vildi fá að heyra okkar 
take á því og þá datt okkur í hug 
að gera nýjan hlaðvarpsþátt, svona 
eins og kallakallar, og spjalla um 
málefni líðandi stundar og kryfja 
þau,“ segir Þorsteinn V. Einarsson 
sem fyrir löngu hefur vakið athygli 
fyrir samfélagsverkefni sitt sem ber 
heitið Karlmennskan.

Á þeim vettvangi hefur Þorsteinn 
leitast við að hreyfa við íhaldssöm-
um hugmyndum um karlmennsku. 
Hann segir ekki vöntun á fjölda 
hlaðvarpsþátta þar sem einungis 
karlar hittist og ræði saman sín á 
milli um allt milli himins og jarðar 
og hann og Sóley hafi fengið hug-
myndina að nýja þættinum sem enn 
er nafnlaus.

„Markmiðið er að eiga gagnrýnið 
og upplýst samtal um þessi mikil-
vægu málefni og hafa þau aðgengi-
leg fyrir fólk svo það geti velt fyrir 
sér þessum jafnréttis- og mann-
réttindamálum út frá okkar sjónar-
horni,“ segir Þorsteinn.

Hann segir alla hafa skoðun á 
þessum málum. „Bara alveg eins og 
við höfum öll skoðun á til dæmis 
handbolta. Þar erum við svo með 
HM-stofuna og viðtöl en það er 
rosalega lítið svoleiðis í boði sem 
snýr að jafnréttismálunum, jafn-
vel þó að í hverri einustu viku komi 
alltaf eitthvað upp í umræðunni 
sem varðar mannréttindamál og 
misrétti,“ segir Þorsteinn.

Þorsteinn og 
Sóley verða með 
kallakalla spjall

Ég til dæmis þarf alltaf 
að vera að svara því 
sama, að nei, ég hata 
ekki karla, nei, ekki er 
öll karlmennska skað-
leg.

Tilfallandi fjölmiðlar fjalli um 
þau mál en Þorstein og Sóleyju 
langar að gera það á markvissari 
hátt. „Okkur langar að taka sam-
tímann og kryfja hann á mark-
vissan hátt og greina hann út frá 
þessum jafnréttissjónarmiðum,“ 
útskýrir Þorsteinn.

„Okkur finnst sjálfum gaman 
að spjalla saman og vonandi getur 
fólk notfært sér þetta og þó að 
markmiðið sé klárlega að fara á 
dýptina ætlum við líka að reyna 
að hafa þetta smá skemmtilegt.“

Aðspurður hvor t umræðan 
um jafnréttismál hafi harðnað 
á undanförnum árum segir Þor-
steinn hægt að færa rök fyrir því. 
„Það sem mér finnst áhugavert er 
að við erum alltaf að takast á um 
sömu hlutina. Ef við tölum bara 
um karlmennsku og ábyrgð karla, 
hvers er krafist af körlum, þá virð-
umst við alltaf vera í sömu helvítis 
hjólförunum,“ svarar Þorsteinn.

„Ég til dæmis þarf alltaf að vera 
að svara því sama, að nei, ég hata 
ekki karla, nei, ekki er öll karl-
mennska skaðleg og það er enginn 
sem hefur sagt að það sé eitthvað 
að því að vera karlmaður, sem 
dæmi. Það er eins og umræðan 
þroskist ekkert eða þróist áfram og 
eins og sumir menn ákveði bara að 
loka eyrunum og taki þetta ekkert 
inn og kalli þetta bara eitthvert 
kjaftæði og það er ekkert bara 
einn maður sem stendur fyrir því, 
það virðist vera mainstream við-
horfið.“

Þorsteinn segist gera ráð fyrir 
því að fyrsti þáttur hjá honum og 
Sóleyju komi út í febrúar. „Planið 
var að taka nýja árið með trompi, 
eigum við ekki bara að setja smá 
pressu á okkur og segja að við 
byrjum í febrúar? Segjum það, 
fyrsti þáttur kemur út í febrúar,“ 
segir Þorsteinn hlæjandi. n
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Við erum eiginlega 
bara alla daga að 
einbeita okkur að 
atriðinu í keppninni.

Brynja Mary

Íslensku systurnar Brynja 
Mary og Sara Victoria Sverris
dætur keppa í Dansk Melodi 
Grand Prix. Þrátt fyrir að vera 
ungar eru þær reynsluboltar 
sem hafa ekki hætt að syngja 
síðan þær voru þriggja ára.

odduraevar@frettabladid.is

Þær Brynja Mary og Sara Victoria 
Sverrisdætur verða fulltrúar Íslands 
í dönsku undankeppninni fyrir 
Eurovision þann 11. febrúar næst
komandi. Þær stíga á svið undir 
nafni hljómsveitar sinnar Eyjaa 
með lagið I Was Gonna Marry Him, 
en þær eru einmitt að vinna með 
hluta af sama teymi og Emmelie 
de Forrest, danski sigurvegarinn í 
Eurovision árið 2013.

„Þetta var ekkert eðlilega góður 
dagur en það var brjálað að gera, við 
fórum í fullt af viðtölum og ræddum 
lagið, það var mjög gaman,“ segir 
Brynja Mary sem fagnaði 19 ára 
afmælinu sínu sama dag og lagið 
kom út og heimurinn fékk að vita að 
þær systur yrðu meðal keppenda í 
Dansk Melodi Grand Prix.

Þrátt fyrir ungan aldur eru þær 
systur engir aukvisar þegar kemur 
að tónlistinni. „Við höfum verið að 
undirbúa þetta frekar lengi,“ segir 
Brynja Marie sem tók þátt í Söngva
keppni Sjónvarpsins árið 2020 með 
frumsamið lag sitt Augun þín.

Hún og Sara Victoria, sem er 17 

ára gömul, hafa þannig f lakkað á 
milli Danmerkur þar sem þær búa 
og Los Angeles í Bandaríkjunum 
en þær eru á samningi hjá Univer
sal. Þær hafa gefið út þó nokkur lög 
síðan, meðal annars lagið Don’t 
Forget about me sem var meðal tíu 
vinsælustu laga Danmerkur í sextán 
vikur samfleytt í fyrra.

„Við vorum í alþjóðlegu dans
námi í fyrra, að hluta til í Kaup
mannahöfn og síðan  í Los Angeles í 
þrjá mánuði,“ segir reynsluboltinn 
Brynja Mary en Justin Bieber var þar 
líka. Hún segir þær systur ekki hafa 
hugsað sig tvisvar um þegar þeim 
var boðið að taka þátt í dönsku 
undankeppninni.

„Það fer auðvitað gríðarlegur tími 
í þetta. Við erum á stífum æfingum 
og svo eru það myndatökur og við
töl og allt þetta. Við erum eiginlega 

bara alla daga að einbeita okkur að 
atriðinu í keppninni,“ segir Brynja 
en keppnin fer fram þann 11. febrú
ar næstkomandi.

Átta lög taka þátt og fer sigurlagið 
áfram í Eurovision og verður fulltrúi 
Danmerkur í Liverpool í maí. Höf
undar lagsins eru Rasmus Olsen, 
Maria Broberg og Thomas Butten
schön sem öll hafa tekið þátt áður 
í undankeppninni. „Það er búið að 
vera geggjað að vinna með þeim. 
Þau eru með svo góðar hugmyndir 
og þekkja Melodi Grand Prix rosa
lega vel og vita alveg hvað virkar,“ 
segir Brynja um samstarfið.

Hún segir aðspurð Melodi Grand 
Prix risastóra keppni. „Það fer mjög 
mikið púður í þessa keppni. Við 
vissum eiginlega ekki hvað þetta 
er mikið, það er spáð og spekúlerað 
í öllu mögulegu sem við höfðum 
ekki hugmynd um að við þyrftum 
að velta fyrir okkur.“

Þær systur hafa sungið og dansað 
síðan þær voru þriggja ára gamlar. 
„Við byrjuðum í svona músíkleik
skóla þegar við vorum þriggja ára 
og mamma keyrði okkur alltaf í 
klukkutíma alla morgna í skólann 
af því við elskuðum að syngja og 
dansa,“ segir Brynja.

Hún viðurkennir að þær systur 
geti hreinlega ekki beðið eftir því að 
stíga á svið í febrúar til að heilla Dani 
upp úr skónum. „Það er allt að gerast 
og við erum tilbúnar að stökkva á 
sviðið og gefa allt í þetta.“ n

Halldór Auðar Svansson 

Frétt vikunnar  | 

„Jón Gunnarsson dómsmálaráð
herra hefur pínu einokað frétta
plássið þessa vikuna, með því að 
vera allt í einu bara búinn að leyfa 
lögreglunni að nota rafbyssur,“ segir 
Halldór Auðar Svansson, varaþing
maður Pírata, spurður hvað honum 
finnist fréttnæmast í vikunni sem 
nú var að líða. 

„Þetta var að sjálfsögðu mjög 
fréttnæmt þar sem enginn annar 
virðist hafa vitað af þessu, ekki einu 
sinni samstarfsfólk ráðherrans í rík
isstjórn,“ segir Halldór.

„Annað í vikunni sem tengist 
hans ráðuneyti er birting á stjórn
sýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á 
innheimtu dómsekta, sem sýnir að 
lítið hefur áunnist í að bæta óeðli
lega lágt innheimtuhlutfall frá því 

að fyrst var á þetta bent árið 2009.
Það er sérstaklega áhugavert að 

innheimtuhlutfallið lækkar eftir 
því sem upphæð sektanna hækkar, 
þannig að þarna eru að tapast veru
legir fjármunir og fælingarmáttur 
sekta við brotum á borð við skatta
lagabrot í raun mjög takmarkaður, 
af því það næst í f lestum tilfellum 
hreinlega ekki að innheimta sekt
irnar.

Svo var það enn ein fréttatil
kynningin um þjóðarhöll, sem 
spilar beint inn í HMstemning
una. Ágætt að láta vita af því að 
þetta sé á plani en stærsta alvöru 
fréttin væri nú sú að það hefði 
náðst að semja um kostn
aðarskiptinguna. Ég skýt 
á að sá þáttur þessa 
verkefnis verði lang
tímafrekastur.“n

Fyrirvaralaust rafbyssuleyfi og þjóðarhöll

Ætla að heilla dönsku 
þjóðina upp úr skónum

Systurnar hafa 
gefið út þó nokkur 

lög og eru sann-
kallaðir reynslu-
boltar þrátt fyrir 

ungan aldur.

 Halldór Auðar Svansson

v

Til að taka þátt í leiknum þarft þú að

1) Finna PLAY flugvélina á flugi í Fréttablaðinu.

2) Segja okkur á hvaða blaðsíðu þú fannst 

PLAY flugvélina og skrá það á 

www.frettabladid.is/lifid/playleikur

Fréttablaðið og PLAY ætla að bjóða 

heppnum lesanda Fréttablaðsins 100.000 

króna gjafabréf frá PLAY í hverri viku fram 

að 11. febrúar. 

Finnur þú 
   á flugi í 
Fréttablaðinu?
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ÁFRAM ÍSLAND!

Gott verð
alla daga

JANÚARTILBOÐ

NANO Ä Próteinstykki
Softy Choco-caramel

33,3 g

Cloetta súkkulaðikex
60 gToppur

Kolsýrt vatn – 500 ml

Freyju Rís 
Stórt, 50 g

Nordthy sælgæti
Hlaup og súkkulaði

145 g

Red Bull 
355 ml

NANO Ä Próteinflögur
m/osti og m/papriku

40 g

129
kr/stk

áður 
199 kr

48%

35%

Billys pönnupítsa
Pepperóní og Original

170 g

Toms Yankie Bar 
50 g

Plús m/eplabragði 
330 ml

48%

199
kr/stk

áður 
389 kr269

kr/stk

áður 
519 kr

329
kr/pk

áður 
429 kr

23%

33% 279
kr/stk

áður 
419 kr

Plús, epla, 33 cl dós
249 kr.
44%
139

99
kr/stk

áður 
279 kr

65%

20%

287
kr/stk

áður 
359 kr

178
kr/stk

áður 
209  kr15%

12%
298

kr/pk

áður 
339 kr

44%
139

kr/stk

áður 
249 kr



ÚTSÖLU 
MARKAÐUR
Komdu og gramsaðu

20-70% AF 
VÖLDUM 
VÖRUM 

50% JÓLAVÖRUR 30-50% LEIKFÖNG 
30% PLASTBOX 25% INNIMÁLNING, 

PARKET, FLÍSAR, GROHE OG  
DAMIXA BLÖNDUNARTÆKI  

20% VERKFÆRABOX, JÁRNHILLUR, 
ÖRYGGISSKÓR
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TAKK!
1. sætið í 
ánægjuvoginni

6 ár  
í röð

Við hjá BYKO erum ákaflega stolt af því, 6. árið í röð, að eiga ánægðustu 
viðskiptavinina í flokki byggingavöruverslana. Íslenska ánægjuvogin 

er félag í eigu Stjórnvísi og er framkvæmd í höndum Prósent. Mæld er 
ánægja viðskiptavina í hinum ýmsu geirum reglulega yfir árið. Þessi 

viðurkenning segir okkur að við séum á réttri vegferð og erum við 
staðráðin í því að halda áfram að gera enn betur - Takk fyrir okkur!
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bakþankar  | 

Ég sá þættina Maid á Netflix 
fyrir rúmu ári síðan, en þeir eru 
byggðir á sannri sögu ungrar 
konu sem flúði of beldissamband 
með ungt barn og hafði ekki í 
nein hús að venda.

Hún fékk svo loks starf við að 
þrífa hús hjá mjög efnuðu fólki. 
Það er sérstaklega ein setning 
sem hefur setið í mér síðan ég sá 
þættina.

Unga konan er að þrífa gullfal-
legt risastórt hús sem kona, sem 
virðist eiga allt, býr í.

Húseigandinn er farsæl, arki-
tekt, falleg, gift myndarlegum 
bankagutta.

Allt virðist þetta vera eins og 
best er á kosið en það er auðvitað 
sjaldnast þannig.

Það sem unga konan staldrar 
við er þó ekki rándýra húsið eða 
fallega konan heldur tíminn sem 
hún hafði – eða eins og hún orðaði 
það – „She has the the luxury of 
time.“

Þessi setning hefur haldið í mig 
síðan. Það eru ekki peningarnir 
sem skipta máli heldur að geta 
hagað málum þannig að við 
höfum tíma.

Þurfum ekki stanslaust að vera 
að reka á eftir börnunum eða 
blóta á rauðu ljósi með sveitta efri 
vör og fjörfisk af streitu yfir því að 
vera of sein.

Það kallar á margt f leira en 
styttri vinnudag.

Fækka verkefnum og læra 
nægjusemi.

Kannski má Ikea fokka sér í 
eina viku í viðbót?

Eru útréttingarnar á listanum 
nauðsynlegar? 

Má kannski fækka þeim um 
helming og setjast fyrr niður með 
fjölskyldunni?

Upplifa lúxusinn sem augna-
blikið er? n

Draumalúxus

ÚTSALAN
er í fullum gangi

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2023

Verslun opin 11-20 alla daga  ̵  IKEA.is

ÚTSALA
ODDNY púðaver
995,- 795,-/stk.

Skoðaðu
útsöluna hér!

NÄCKROSMOTT gardínur
B145�L250 cm 3.990,-

2.990,-/2 í pk.

BJÖRKSNÄS rúmgrind
B140�L200 cm 49.450,-
Rimlabotn, miðstoð, dýna
og rúmföt eru seld sér

34.450,-

KLYNNETÅG sængurverasett
B150�L200 cm 3.990-

2.990,-/stk.

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA
Sparaðu
tímann
og gerðu
einfaldari 
innkaup á
netto.is


