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Ég veð eld og 
brennistein með 

þessari konu
Einar Bárðarson hefur lifað stórbrotnu lífi 
og upplifað margt á ferlinum. Hann segir 
uppsögn eiginkonu sinnar, tónlistina og 
Votlendissjóð meðal þess sem haft hefur 

mikil áhrif á líf hans. ➤ 18

Getur Ísland  
stillt til friðar? 

MacBook Air frá 189.990

MAGNAÐUR 
MARS
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MAGNAÐUR 
MARS

Er ferming í vændum?



Þetta er afskræming 
tungumálsins í skjóli 
rétttrúnaðar.

Njörður P.  
Njarðvík,  
prófessor 
emeritus

Mótmæltu fjársvelti

Stúdentar í Háskóla Íslands efndu í gær til mótmælagöngu frá Háskólatorgi að Ráðherrabústaðnum, þar sem Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og 
Bjarna Benediktssyni fjármálaráðherra var afhent samantekt um undirfjármögnun skólans. „Það er tímabært að stjórnvöld sinni lögbundinni skyldu sinni og 
fjármagni opinbera háskólamenntun sem skyldi,“ segir stúdentaráð HÍ.  Fréttablaðið/Ernir 

Menntaskólinn við Sund 
hefur lagt af orðið starfs-
mannafundur er starfsmenn 
koma saman. Slíkir fundir 
kallast starfsfólksfundir.

bth@frettabladid.is

Skólamál  Ákvörðun um að breyta 
nafni starfsmannafunda í Mennta-
skólanum við Sund í starfsfólks-
fundi fær misjafnar undirtektir.

Hjá MS fengust þær upplýsingar 
að um væri að ræða sömu breytingu 
og að tala frekar um öll velkomin í 
stað þess að ávarpa alla velkomna. 
Þetta væri gert til þess að engin 
væru skilin út undan. Skoðanir um 
málið væru þó skiptar í kennara-
liðinu.

Njörður P. Njarðvík, prófessor 
emeritus, lýsir lítilli hrifningu með 
að orðið starfsmannafundur þyki 
ekki lengur tækt.

„Ég spyr: Eru þá engir starfs-
menn lengur við þennan skóla?“ 
segir Njörður. „Þetta er afskræming 
tungumálsins í skjóli rétttrúnaðar.“

Í grein sem Njörður ritaði í Frétta-
blaðið fyrir stuttu benti hann á 
að orðið maður er heiti á tegund 
spendýra og tekur til karlmanna, 
kvenna, barna, trans fólks og kyn-
leysingja.

„Þegar við segjum: allir velkomn-
ir, tekur það til allra sem tilheyra 
þessari tegund án vísunar til sér-
staks kyns,“ skrifaði Njörður í grein 
sinni og benti einnig á að á Íslandi 
gæti kona verið herra ef hún situr í 
ríkisstjórn.

„Ég held að menn þurfi að reyna 
að átta sig á því hvað orðið maður 
þýðir.“

Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor 
emeritus, hafði ekki heyrt af því að 
stofnanir landsins væru að banna 

orðið starfsmannafundur. Hann 
segist styðja breytinguna og skilur 
rót breytinganna. Málið sé þó ekki 
alveg einfalt.

„Almennt skil ég þessa tilhneig-
ingu að fólk reyni að komast hjá því 
að nota samsetninguna „maður“ af 
því að orðið tengist karlmönnum 
óneitanlega mikið í hugum fólks,“ 
segir Eiríkur. Þá telur hann til bóta í 
þessu samhengi að orðið starfsfólk 
sé fullkomlega viðurkennt.

Að sögn Eiríks er hins vegar sá 
galli á gjöf Njarðar að í mörgum 
tilvikum er ekki til eintöluorð sem 
leysir af hólmi orðið maður. Hann 
spyr hvaða orð komi í staðinn 
fyrir einn starfsmann. Þá sé starfs-
mannafundur óneitanlega þjálla 
orð en starfsfólksfundur.

„Það kemur þarna upp svolítið 
leiðinlegur samhljóðaklasi,“ segir 
Eiríkur en bendir einnig á að það 
eigi við um mörg önnur orð. n

Umdeild orðalagsbreyting 
sögð afskræming á íslensku

Skiptar skoðanir eru meðal kennara Menntaskólans við Sund um að ekki 
megi lengur boða til starfsmannafunda.  Fréttablaðið/Ernir

Vissir þú að 

fæst á 204 stöðum á 
höfuðborgarsvæðinu?

Kynntu þér dreifinguna á:
www.frettabladid.is/stodsidur/dreifing 

kristinnhaukur@frettabladid.is

neytendur Willum Þór Þórsson 
heilbrigðisráðherra segir það gríð-
arlegt hagsmunamál fyrir þjóðina 
að það komist á samningar milli 
Sjúkratrygginga Íslands og sér-
greinalækna.

Samningar hafa verið lausir í 
rúm fjögur ár og læknastofur leggja 
ógagnsæ komugjöld á sjúklinga 
vegna mismunar á kostnaði og 
endurgreiðslu.

„Lang varandi samningsleysi 
og afleiðingar þess er óviðunandi 
ástand sem bitnar á þeim sem 
minnst mega sín,“ segir Willum um 
stöðuna og hvort ríkisstjórnin hafi 
hvata til að semja. „Það er lögð rík 
áhersla, bæði hér í ráðuneytinu og í 
ríkisstjórn, á að ná samningum um 
þessa mikilvægu þjónustu.“

Willum segir Sjúkratryggingar 
Íslands hafa samningsumboðið og 
vera með skýr markmið.

„Það eru jákvæð teikn á lofti, 
Sjúkratryggingar Íslands og Lækna-
félag Reykjavíkur eru í virku samtali 
og ég er bjartsýnn á að yfirstand-
andi viðræður leiði til samninga, 
það þarf að gerast sem fyrst.“ n

Rík áhersla á að 
ná samningum

Willum Þór 
Þórsson, heil-
brigðisráðherra

gar@frettabladid.is

verðlag „Þetta verður bara víta-
hringur ef allir halda áfram að 
hækka,“ segir Eva María Jóhanns-
dóttir hjá Dýralæknamiðstöðinni 
Grafarholti. Þar var verð á þjón-
ustunni lækkað um 15 prósent um 
miðjan febrúar.

Eva María segir dýraeigendur 
hafa tekið þessu útspili afar vel enda 
leikurinn til þess gerður að hjálpa í 
erfiðu árferði. Verðskrá á f lestum 
stöðum sé fáránlega há sem skýrist 
af launakostnaði.

„Ég skil alveg hringinn sem þetta 
fer en ég held að við eigum að lækka 
verðið svo f leiri geti komið til að 
láta sinna dýrunum sínum áður en 
þau lenda í slæmri stöðu,“ segir Eva 
María.

Dýraspítali vill fá verðbólguna niður

Eva María Jóhannsdóttir og tíkin 
hennar Lóla.  Mynd/aðsEnd

Aðspurð segir Eva María ekki hafa 
séð aðra dýraspítala fylgja í kjöl-
farið. „Það var reyndar einn sem 
hringdi í mig og spurði hvað ég væri 
að gera og af hverju ég væri að þessu 
en ég hunsaði það bara náttúrlega,“ 
segir hún og kveðst algjörlega viss 
um að það hefði áhrif ef fleiri lækka 
verð. „Það er hundrað prósent.“ n
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Allt fyrir heimilið 
og garðinn

Heimilið 
fínt

Skoðaðu 
öll tilboðin

Gasgrill Graphite 3b 
Grillflötur: 560x380 mm, með þremur 
ryðfríum brennurum, afköst 12,4 kW. 
3000390

42.490kr
49.990 kr

15%

109.900kr

Gasgrill Performance PRO 
Fjögurra brennara, þrýstijafnari fylgir 
ekki með. 3002205

15.192kr
18.990kr

Geislahitari, 2000W, IP65
Hægt að nota bæði innan- og utanhúss, 
er með IP65 vottun, 2000W, hægt að 
festa á vegg, loft eða þrífót. 1807601

20%

afsláttur
20%
Öll smáraftæki

afsláttur
25%
Pottar og pönnur

afsláttur
20%
Öll LADY málning

afsláttur
20%
Allir hillurekkar

LADY er 
Svansvottuð
og uppfyllir 
ströngustu
umhverfiskröfur

Skannaðu kóðann

2.690kr.

Risajukka 
14 cm pottur. 
11327235  

30%

34.990kr.
49.990kr

Borvél + 100 fylgihlutir
18V, 2 rafhlöður 2.0AH, 
hersla 53Nm. 5247088

41.275 kr

29.990kr

Hand-
laugar-
tæki
Silhouet, 190 mm svart. 
8000057

25%

Bi
rt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g 
m

yn
da

ví
xl

. Ú
rv

al
 g

et
ur

 ve
rið

 m
is

ja
fn

t m
ill

i v
er

sl
an

a.

Fallegar 
plöntur 
fegra 
heimilið



Lagalegar og pólitískar 
afleiðingar neitunar-
valds eða synjunar um 
að samþykkja ESB-gerð 
eru mjög alvarlegar.

Maria Elvira 
Mendez Pinedo, 
sérfræðingur í 
Evrópurétti

30
prósent 
hafa skilað 
skattfram-
tali.

133
leituðu 
á heilsu-
gæsluna 
í fyrra 
með 
myglusveppasýki.

50
prósent 
eru á móti 
sjókvía-
eldi.

3
sprengju-
hótanir 
hafa borist 
lög-
reglunni á 
Suðurnesjum á árinu.

11
milljónum 
króna 
varði 
ÁTVR í 
málsóknir.

Tölur vikunnar | 

Þrjú í fréTTum  | 

Birgir 
Ármannsson 
forseti Alþingis 

hafnaði því að 
Jóhann Páll 
Jóhannsson, 
þingmaður Sam-
fylkingar, fengi 
að bera fram 
fyrirspurn um 

Lindarhvolsmálið. Var þess í stað 
látin fara fram atkvæðagreiðsla 
um hvort Jóhann Páll mætti bera 
fram fyrirspurnina sem var felld 
með atkvæðum stjórnarþing-
manna.

Diljá  
Pétursdóttir 
söngkona 

kom, sá og sigraði 
í Söngvakeppni 
sjónvarpsins 
með laginu 
Power. Mun hún 
því halda utan 
í maí og flytja 

lagið í sjálfri Eurovision-söngva-
keppninni. Diljá, sem er 21 árs 
sjúkraþjálfaranemi, var nær óþekkt 
fyrir keppnina en nafn hennar er 
nú á allra vörum. Fyrir fram var 
ekki búist við miklu af Íslandi í 
veðbönkunum en sígandi lukka er 
best.

Ástráður 
Haraldsson 
settur sáttasemjari 
í kjaradeilu Eflingar 
og SA 

fékk miðlunar-
tillögu sína 
samþykkta af 
báðum aðilum 
með miklum 

yfirburðum. Tókst Ástráði það 
sem Aðalsteini Leifssyni ríkis-
sáttasemjara mistókst og  sem olli 
því að hann sagði sig frá deilunni. 
Þar sem aðeins voru undirritaðir 
kjarasamningar til skamms tíma 
á vinnumarkaði líður ekki á löngu 
þar til sest verður við samninga-
borðið á ný. n

x
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Alex og William  
manual hvíldarstólar

Alex manual með 20% afsl. 195.000 kr.

Alklæddir 
Anelín leðri
Litir: svart, 

dökkbrúnt og cognac

William manual með 20% afsl. 215.000 kr.

Nú með 
20% 
afslætti

ser@frettabladid.is

Orkumál Innflutningur á jarðefna-
eldsneyti til landsins á yfirstand-
andi ári verður sá mesti sem sögur 
fara af, samkvæmt útreikningum 
sérfræðinga á vegum Samtaka 
atvinnulífsins.

Sig urður Hannesson, f ram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, 
sagði á nýafstöðnu Iðnþingi í vik-
unni að svona væri málum háttað 
á sama tíma og boðuð orkuskipti á 
Íslandi væru í hámæli.

„Við færumst fjær þeim mark-
miðum sem stjórnvöld hafa sett sér 
í loftslagsmálum,“ segir Sigurður í 
samtali við blaðið.

Alvarlegur skortur er að verða á 
grænni orku til atvinnurekstrar í 
landinu að sögn Sigurðar á sama 
tíma og iðnaður og aðrar megin-

stoðir í tekjuöflun þjóðarinnar séu 
að dafna og vaxa.

„Atvinnuuppbyggingin í landinu 
er enn þá mjög háð olíuinnflutningi 
á meðan svona er í pottinn búið,“ 
segir Sigurður og bendir á viðspyrn-
una í ferðaþjónustu sem dæmi.

„Ferðaþjónustan er að fara á 
fullt á nýjan leik og meira f lugi og 
aukinni umferð fylgir meiri olíu-
notkun,“ segir Sigurður.

Þar fyrir utan sé af hendingar-
öryggi rafmagns í landinu enn þá 
mjög ótryggt.

Fyrir vikið þurfi nýir sem gamlir 
atvinnuvegir í landinu að reiða sig 
á innflutta olíu og gas á nýrri öld, 
svo sem fiskvinnsla fyrir austan og 
efnagerð fyrir vestan.

„Við erum enn þá mjög olíudrifið 
hagkerfi,“ segir Sigurður Hannes-
son. n

Nýtt met að falla í olíuinnflutningi

Við færumst fjær þeim 
markmiðum sem 
stjórnvöld hafa sett sér 
í loftslagsmálum.

Sigurður 
Hannesson, 
framkvæmda-
stjóri SI

Gríðarleg harka er hlaupin í 
flugdeiluna milli Íslands og 
ESB. Sérfræðingur í Evrópu-
rétti segir miklar afleiðingar 
blasa við ef Íslendingar beita 
neitunarvaldi í EES-nefnd-
inni.

bth@frettabladid.is 
ragnarjon@frettabladid.is

lOfTslagsmál „Það hefur aldrei 
gerst að Ísland hafi beitt „neitunar-
valdi“ til að vera á móti löggjöf ESB,“ 
segir Maria Elvira Mendez Pinedo, 
sérfræðingur í Evrópurétti.

Hún segir að alla jafna vinni 
samningsaðilar hörðum höndum 
að því að ná góðri lausn með þjóðar-
hagsmuni í huga.

„Það er fordæmi fyrir spennu 
og erfiðri innleiðingu evrópskrar 
tilskipunar um frjálsa för fólks og 
ríkisborgararétt,“ segir Maria.

Varðandi deilu Íslands sem 
sprettur af óskum Íslendinga um 
fyrirgreiðslu vegna losunarskatta 
af flugi segir Maria Elvira að niður-
staðan gæti orðið svokölluð „stöðv-
un EES-réttar“.

„Ég geri ráð fyrir að nú séu að eiga 
sér stað mikilvægar pólitískar og 
diplómatískar samningaviðræður 
til að leysa málið,“ segir hún. „Vegna 
þess að lagalegar og pólitískar 
afleiðingar neitunarvalds eða synj-
unar um að samþykkja ESB-gerð eru 
mjög alvarlegar.“

Hún segir að ef allt fer úrskeiðis að 
loknum fresti til innleiðingar geti 
það haft áhrif á kafla EES-samnings-
ins og að lokum haft áhrif á önnur 
svið innri markaðar ESB og EES um 
fjórskipt grundvallarfrelsi.

Þórdís K. R. Gylfadóttir utanríkis-
ráðherra segir að mikil vinna standi 
yfir af hálfu Íslands til að reyna til 
þrautar að ná fram breytingum á 
fyrirhugaðri reglugerð.

„Það er ekki lengur deilt um að 
áhrifin á okkur verði mjög mikil og 

neikvæð,“ sagði Þórdís Kolbrún að 
loknum ríkisstjórnarfundi í gær.

Forstjórar Icelandair og Play hafa 
dregið upp mjög dökka sviðsmynd 
ef skatturinn leggst af fullum þunga 
á rekstur félaganna.

„Það er ekki tímabært að gefa 
út stórar yfirlýsingar,“ segir utan-
ríkisráðherra, aðspurð hvort Ísland 
muni beita neitunarvaldi í sam-
eiginlegu EES-nefndinni.

Hins vegar segir Þórdís að Ísland 
muni ekki innleiða regluverk sem 
stórskaðar hag Íslands.

„Þetta eru raunverulegt áhyggju-
efni,“ segir hún.

Þegar ESB-gerð er samþykkt þarf 
að vera samstaða í Noregi, Íslandi 
og Liechtenstein um að fella hana 
inn og laga ef nauðsyn krefur að 
EFTA-EES-ríkjunum og EES-samn-
ingnum.

Malta og Kýpur fengu undanþág-
ur árið 2012 þegar fyrst var komið á 
skattheimtu vegna losunar á grunni 
sérstöðu landanna sem eyríkja. 

Það er talið vinna gegn málstað 
Íslendinga nú að íslenskir ráðamenn 
gerðu ekki kröfu um sömu fyrir-
greiðslu og Malta og Kýpur fengu 
fyrir rúmum áratug.

Lilja Alfreðsdóttir, viðskipta- og 
menningarmálaráðherra, segir að 
Ísland muni aldrei undirgangast 
skilyrði Evrópusambandsins í mál-
inu óbreytt.

„Þetta skiptir öllu fyrir okkur sem 
ferðaþjónustuland vegna tenging-
anna og landfræðilegrar legu,“ segir 
Lilja. „Það kemur ekki til greina að 
þessi tilskipun nái fram að ganga án 
þess að á henni verði gerðar breyt-
ingar.“

Framkvæmdastjóri Landverndar 
hefur sagt í Fréttablaðinu að tengi-
f lugsmódelið um Keflavíkurflug-
völl sé mengandi og ekki í anda 
umhverfismála. Samþykkt tilskip-
unarinnar sé tækifæri fyrir Ísland 
til að fækka ferðamönnum til lands-
ins og reyna fremur að fá fólk til að 
dvelja lengur. n

Afleiðingar sagðar alvarlegar beiti 
Ísland neitunarvaldi vegna flugdeilu

Tengiflugið um 
Keflavík er sér-
lega viðkvæmt 
fyrir aukinni 
skattheimtu 
vegna losunar 
frá flugi.
  fréttablaðið/
 Ernir
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Sama hver verkefnin eru þá er Toyota Proace til staðar fyrir þig. 

Amstri dagsins fylgja ýmsar áskoranir. Hvort sem þú ert að leita að styrk og burðargetu 
eða mýkt og lipurð fyrir fólks�utninga, þá er Toyota Proace bíll sem hentar þínum þörfum.

Toyota Proace er traustur, ö�ugur og fjölhæfur bíll, fáanlegur í ýmsum stærðum og 
gerðum. Þú hefur val um orkugjafa, lengd, y�rbyggingu og stærð hleðslurýmis, allt eftir 
því hvað hentar þinni starfsemi. Vinnuaðstaða bílstjórans er snjöll og þægileg og bíllinn 
er búinn framúrskarandi öryggisbúnaði sem tryggir öryggi þitt í vinnunni. 

Allar gerðir Proace koma með 7 ára (3+4) ábyrgð og þeim fylgir 3 ára þjónusta. 
Skoðaðu nánar á toyota.is

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

 

LÁTTU VERKIN TALA
TOYOTA PROACE

 

TOYOTA – MEST SELDA 
BIFREIÐATEGUNDIN

Á ÍSLANDI

ÁR Í RÖÐ

TOYOTA PROACE CITY 
Verð frá: (bensín) 4.680.000 kr.
Verð frá: (dísel) 5.150.000 kr.

KINTO ONE Langtímaleiga:
Verð frá: 144.000 kr. á mánuði.

TOYOTA PROACE
Verð frá: 6.690.000 kr.

KINTO ONE Langtímaleiga:
Verð frá: 168.000 kr. á mánuði.



Á tímabili var ég eini 
leikskólastjórinn á 
landinu af erlendum 
uppruna.

Nicole Leigh 
Mosty, 
 forstöðumaður 
Fjölmenningar-
seturs

Munur á ofmenntun inn-
fæddra og útlendinga er 
hvergi meiri í Evrópu en á 
Íslandi. Útlendingar fá ekki 
framgang innan fyrirtækja og 
festast lengi í sama starfi.

kristinnhaukur@frettabladid.is

atvinnulíf Hvergi í Evrópu er 
munur á ofmenntun innfæddra og 
útlendinga meiri en á Íslandi. Sem 
þýðir að hvergi í Evrópu eiga útlend-
ingar erfiðara með að fá atvinnu sem 
hæfir menntun þeirra. Þetta kemur 
fram í nýrri atvinnulífsrannsókn töl-
fræðistofnunar Evrópusambandsins.

Aðeins rúm 11 prósent Íslendinga 
eru ofmenntuð, sem er lægsta hlut-
fallið í álfunni og aðeins helmingur 
af meðaltali álfunnar. 64,4 prósent 
innflytjenda frá Evrópusambands-
ríkjum, sem eru langflestir innflytj-
endur á Íslandi, eru ofmenntuð. 
Þetta er langhæsta hlutfall álfunnar.

Nicole Leigh Mosty, forstöðu-
maður Fjölmenningarseturs, segir 
tölurnar ekki komi henni á óvart.

„Innf lytjendur f inna sjálf ir 
fyrir þessu. Þeim eru ekki boðin 
atvinnuviðtöl og telja að það sé oft 
út af nafninu,“ segir Nicole. Sjálf hafi 
hún, sem er frá Bandaríkjunum, lent 
á ýmsum veggjum hér á landi og 
ekki fengið viðtöl. „Á tímabili var 
ég eini leikskólastjórinn á landinu 
af erlendum uppruna,“ segir Nicole.

Í greiningu hins alþjóðlega 
Mipex, sem greinir hversu vel inn-
f lytjendur samlagast löndum, 
kemur Ísland áberandi verst út úr 
einum flokki. Hreyfanleika á vinnu-
markaði. Það er hversu vel innflytj-
endum gengur að fá vinnu við hæfi 
og fá framgang innan vinnustaða.

Nicole segir þetta mikla sóun á 
mannauði. Þekking sem innflytj-
endur hafi og sé oft bæði önnur og 
meiri en Íslendinga, nýtist ekki í 
atvinnulífinu, ekki síst einkageir-
anum, þar sem kröfur um ráðningar 
séu minni en hjá hinu opinbera og 
gagnsæið þar af leiðandi líka.

En munurinn er mikill hjá ríki 
og sveitarfélögum líka. Í könnun 
Reykjavíkurborgar frá árinu 2016 
kom í ljós að launamunur væri ekki 
svo mikill innan starfsgreina milli 
Íslendinga og innflytjenda. En hann 
væri um 25 prósent heilt yfir. Ástæð-
an er sú að innflytjendur sinna lág-
launastörfum.

„Innflytjendur fá ekki framgang 
innan fyrirtækja eins og Íslending-
ar,“ segir Nicole. Innflytjendur séu 
mjög lengi í sömu störfunum.

Ástæðurnar séu bæði menningar-
legar og menntunarlegar. Hér séu 
óvenju miklar kröfur um kunnáttu 
í móðurmálinu. Þá séu ekki nægi-
leg tækifæri til að brúa nám til að 
aðlaga það íslensku umhverfi.

„Ef þú ert félagsráðgjafi frá Pól-
landi færðu ekki að starfa sem slíkur 
á Íslandi því þig skortir nokkur fög 
um lagaumhverfið hérna.“

Þá skorti á að fyrirtæki setji sér 
fjölmenningarstefnu. Atvinnulífið 
þurfi að búa til stefnu til að aðlaga 
vinnumarkaðinn erlendu starfsfólki 
og stuðla að inngildingu til að það 
nái framförum og framgangi. n

Treysta útlendingum ekki 
til að vinna sérfræðistörf

65 prósent 
innflytjenda 
frá Evrópu eru 
ofmenntuð. 
 Fréttablaðið/
 anton brink
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Hlutfall þeirra sem vinna sérfræðistörf
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akureyri „Ferðamenn sem hingað 
koma hafa stundum haft orð á 
þessu,“ segir Heimir Örn Árnason, 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins 
á Akureyri og forseti bæjarstjórnar, 
en í bænum eru merkilega fáar hrað-
hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla.

Akureyri er vinsæll áfangastaður 
allt árið um kring. Hraðhleðslu-
stöðvarnar eru fáar en alls eru tólf 
stöðvar og ein Tesla-stöð. N1 er ekki 
með stöð á Akureyri og ON er með 
fimm dælur. Annars eru 22 kílóvatta 
stöðvar víða um bæinn en það tekur 
langan tíma að hlaða bílana í þann-
ig stöð.

Heimir segir að hleðslustöðvar séu 
sífellt í umræðunni hjá Umhverfis- 
og mannvirkjasviði bæjarins. Hann 
hafi verið nýkominn í meirihluta 
þegar N1-mótið kláraðist síðasta 
sumar þar sem rafbílaeigendur biðu 
lengi eftir hleðslu. „Við viljum ekki 
að gestir í bænum verða á rafmagns-
lausum bílum og leikmenn verði of 
seinir í leik.

En það er sífelld þróun í þessu og 

sem dæmi munu hótel sem eiga eftir 
að rísa hérna verða með stöðvar. Það 
hjálpar og síðan er spurning hvort 
þetta ætti ekki að vera á íþrótta-
svæðum Þórs og KA. Það hefur 
komið til umræðu og ég held að það 
sé sniðugt,“ segir hann. 

Vinnan við að fjölga hleðslustöðv-
um um helming er langt komin og 
verður vonandi eitthvað klárt fyrir 
sumarið, að sögn Heimis. n

Stefnan að fjölga hleðslustöðvum svo 
gestirnir verði ekki rafmagnslausir

Það er oft margt um manninn á Akureyri. Hér frá N1 mótinu síðasta sumar 
þar sem margir þurftu að bíða eftir hleðslu á bíla sína. 

Hafnfirðingar verða áfram að taka 
leigubíl heim af djamminu. 

kristinnhaukur@frettabladid.is

hafnarfjörður Bæjarstjórn Hafn-
arfjarðar hyggst ekki hefja keyrslu 
á næturstrætó í bráð líkt og Reykja-
vík. Í bókun meirihluta Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks segir 
að fullur hugur sé á að skoða málið 
með nágrannasveitarfélögum. „En 
þegar rekstur Strætó hefur verið 
eins þungur og raun ber vitni þarf 
að ígrunda vel ráðstöfun fjármuna 
og hvenær réttlætanlegt er að bæta 
við þjónustuna,“ segir í bókuninni.

Jón Ingi Hákonarson, fulltrúi Við-
reisnar, bendir á að kostnaðurinn við 
næturstrætó sé á bilinu 12 til 15 millj-
ónir. Hafnarfjörður leggi 15 milljónir 
í Áfangastofu höfuðborgarinnar án 
kröfu um ávinning. Ljóst sé að til sé 

fé sem nýta megi í næturstrætó sem 
sé mikið hagsmunamál fyrir ungt 
fólk.

„Engin greiningarvinna hefur átt 
sér stað milli funda af hálfu meiri-
hlutans. Áhuginn er enginn,“ segir í 
bókun Samfylkingar. n

Ekki næturstrætó hjá Hafnfirðingum

Stöðvarnar á Akureyri

n Tesla-stöð við Norðurtorg 
n ON á lóð Glerártorgs 
n ON við Hof 
n Fallorka við Ráðhús  
n Fallorka við bókasafn 
n Fallorka við sundlaug 
n RARIK Óseyri 
n Hlíðarfjall skíðastaðir 
n Flugvöllur bílaleiga 
n ON BYKO Óðinsnes 2 
n ON Icelandair Hótel 
n Húsasmiðjan 
n Krónan
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framtal@skatturinn.is 442 1414

Framtalið þitt er opið  
til staðfestingar

á skattur.is

Pantaðu símtal 
Hægt er að panta símtal í 442-1414  

og við hringjum til baka

Sendu okkur tölvupóst
Þú getur líka sent okkur tölvupóst á 

póstfangið framtal@skatturinn.is 

Áríðandi er að yfirfara upplýsingarnar á framtalinu

Skilafrestur er til 14. mars

Símaþjónusta í 442-1414
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

Ekki er unnt að veita framtalsaðstoð á starfsstöðvum Skattsins

Starfsfólk Skattsins veitir aðstoð



bth@frettabladid.is

Mývatnssveit Umhverfisstofnun 
mun næstu daga í samstarfi við 
umhverfisráðherra auglýsa form-
lega skyndilokun hins nýfundna 
hellis sem fannst undir Jarðböð-
unum í Mývatnsveit.

Jarðböðin eru að láta smíða tré-
lok ofan á op hellisins. Að sögn sér-
fræðings Umhverfisstofnunar hafa 
hinar stórmerkilegu útfellingar í 
hellinum þegar orðið fyrir skaða af 
völdum bleytu.

„Það eru strax komnir skalla-
blettir í þessar mögnuðu breiður 
sem þarna eru af útfellingum,“ segir 
Daníel Freyr Jónsson, hellasérfræð-
ingur Umhverfisstofnunar.

Útfellingarnar eru að líkindum 
hverasölt sem hafa náð meiri stærð 
en dæmi þekkjast um hér á landi og 
jafnvel um víða veröld. Skýringin 
er talin tengjast  jarðhitanum og 
algjörri vernd frá veðrun, þangað 
til op hellisins opnaðist við fram-
kvæmdir fyrir skemmstu.

„Ég hef séð alla hella landsins en 
ég hef aldrei séð neitt þessu líkt,“ 
segir Guðni Gunnarsson, formaður 
Hellarannsóknafélags Íslands.

Jarðhiti er að sögn Guðna einkar 
sjaldgæfur í hellum. Umhverfið sé 
ekki ósvipað og í sjávarhelli, en 
gróðurinn miklu meiri í þessum 
helli en hann hafi áður séð.

„Það er magnað að sjá þessar 
breiður.“

Guðni segir mikilvægt að lífríki 
hellisins verði verndað. Best væri 
ef saman færu vernd og aðgengi 
almennings.

„Ég vil líka koma á framfæri sér-
stöku hrósi til allra sem hafa komið 
að því að bregðast rétt við og vernda 
þennan helli.“

Dreifing útfellinganna um hell-
inn er slík að erfitt er að ferðast um 
hann án þess að valda óafturkræfu 
raski. Starfsmenn verkfræðistof-
unnar EFLU hafa unnið að kortlagn-
ingu og skönnun hellisins, ásamt því 
að afmarka með böndum ákveðna 
leið um hellisgólfið. n

Við eigum eftir að 
rækta talsverðan skóg í 
Skorradal.

Þröstur Eysteinsson,  
skógræktarstjóri

Tækifærin eru ótak-
mörkuð.

Ingólfur Bender, 
hagfræðingur SI

Starfsfólks Alvotech er 
af sextíu þjóðernum.

Róbert Wess
man, forstjóri 
Alvotech 

Það er gríðarlegur 
skortur á fagmenntuðu 
fólki.

Guðbjörg Rist 
Jónsdóttir, 
framkvæmda
stjóri Atmonia

AÐAL
FUNDUR

Félagið veitir ferða-
styrk til þeirra félags-
manna sem búa í meira 
en 40 km fjarlægð frá 
fundarstað.

Félags iðn- og 
tæknigreina 2023
verður haldinn laugardaginn 18. mars  
kl. 11 að Stórhöfða 31, jarðhæð.  
Gengið inn Grafarvogsmegin.

Dagskrá:

1. Skýrsla félagsstjórnar um starf félagsins á liðnu 
starfsári.

2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til umræðu  
og afgreiðslu.

3. Ákvarðanir teknar um ávöxtun sjóða félagsins.

4. Kjöri stjórnar lýst.

5. Kosning trúnaðarráðs, kjörstjórnar, skoðunarmanna 
reikninga, og uppstillinganefndar. 

6. Kosning endurskoðenda.

7. Tillögur um fulltrúa á ársfundi lífeyrissjóða sem  
FIT er aðili að.

8. Önnur mál.

Hádegismatur í boði félagsins.

Stjórnin

Ætla má að engin atvinnu-
grein á Íslandi vaxi hraðar en 
hugverkaiðnaðurinn. Eftir 
fimmfaldan vöxt frá 2008 er 
útlit fyrir að tekjur greinar-
innar vaxi um þriðjung fram 
til ársins 2027.

ser@frettabladid.is

iÐnaÐUR Tekjur af hugverkaiðnaði 
munu þrefaldast fram til 2027, á 
innan við fimm árum, að því er 
fram kom í máli Ingólfs Bender, 
hagfræðings Samtaka iðnaðarins, á 
nýafstöðnu Iðnþingi í Hörpu.

Gríðarlegur vöxtur hefur verið í 
greininni að undanförnu – og má 
raunar ætla að engin atvinnugrein 
á Íslandi dafni meira og betur um 
þessar mundir.

Greinin hefur fimmfaldast að 
vexti frá 2008 og þrefaldur vöxtur 
hennar fram til 2027 mun merkja 
að tekjur hennar fara úr 239 millj-
örðum króna í 700 milljarða á næstu 
árum.

„Þetta eru umskipti sem munu 
hafa mikil áhrif á efnahag landsins,“ 
segir Ingólfur í samtali við blaðið, en 
hann bendir á að hér sé nánast ein-
vörðungu um að ræða fyrirtæki sem 
flytji út vörur sínar og þjónustu.

„Það er að verða varanleg breyting 
á samsetningu utanríkisviðskipta 
landsmanna af þessum sökum. Þau 
eru að verða langtum hugvitsdrifn-
ari en þau hafa nokkru sinni verið,“ 
segir Ingólfur.

Hann bendir á að þetta þýði 
líka fjölgun vel launaðra starfa 
hér á landi. „Það er sérstakt gleði-
efni,“ segir hagfræðingurinn – og 
sú ánægja var áberandi á Iðnþingi 
samtakanna í ár, en að einhverju 

leyti blönduð áhyggjum yfir því að 
skortur á sérhæfðu og vel mennt-
uðu fagfólki reisi skorður við vexti 
greinarinnar á komandi tímum.

Guðbjörg Rist Jónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Atmonia sem þróar 

nýja og umhverfisvæna leið til að 
framleiða ammóníak, segir í sam-
tali við blaðið að íslenska háskóla-
samfélagið verði að laga sig að þeirri 
framtíð sem blasi við.

„Það er gríðarlegur skortur á 
fagmenntuðu fólki í efnafræði og 
tengdum raungreinum,“ segir hún, 
en fyrir vikið þurfi að f lytja inn 
starfsfólk eins og frekast sé kostur.

Róbert Wessman, forstjóri lyfja-
f yrirtækisins Alvotech, segist 
þekkja vandann á eigin skinni. 
Fyrirtæki hans í Vatnsmýrinni hafi 
ráðið að jafnaði hundrað manns 
á ári á undanliðnum áratug, en í 
öllum tilvikum hafi verið um mjög 
sérhæft menntafólk að ræða.

„Starfsfólks Alvotech er af sextíu 
þjóðernum,“ segir hann – og fyrir 
vikið sé fyrirtæki hans áþekkt Sam-
einuðu þjóðunum yfir að líta.

„Áskoranirnar eru margar í grein-
inni, en tækifærin eru ótakmörkuð,“ 
segir Ingólfur Bender. n

Tekjur af hugverkaiðnaði 
þrefaldast á næstu árum

Fordæmalaus vöxtur í hugverkaiðnaði á Íslandi þýðir fjölgun vel launaðra starfa á Íslandi.  Mynd/Aðsend

kristinnhaukur@frettabladid.is

vestURland Skorradalshreppur 
hafði betur í kærumáli Skógrækt-
arinnar fyrir úrskurðarnefnd um 
umhverfis- og auðlindamál. Þar var 
krafan að felld yrði úr gildi ákvörð-
un um að hafna framkvæmdaleyfi 
vegna skógræktar á jörðunum 
Stóru-Drageyri og Bakkakoti.

Andað hefur köldu milli aðilanna  
síðan í fyrrasumar er hreppurinn 
stöðvaði framkvæmdir sem taldar 
voru utan skipulags. Fyrir utan 
gróðursetningu hafði verið ristur 
áberandi slóði í Dragarfellið og var 
lögregla kölluð til.

Jón Eiríkur Einarsson oddviti 
segir að hann hafi átt von á niður-
stöðunni og hún sé ánægjuleg.

„Við höfum ekkert á móti því að 
Skógræktin nýti sínar jarðir en það 

þarf að fara réttir leiðir að hlutun-
um,“ segir Jón. Sækja þurfi um leyfi 
og fylgja skipulagi.

Jón segir ekki ákveðið hvort það 
svæði sem gróðursett var á verði 
fært í upprunalegt horf eða ekki.

Þröstur Eysteinsson skógræktar-
stjóri segist gera ráð fyrir að það 
verði fundað með sveitarstjórninni 
á grundvelli niðurstöðunnar.

„Það fer eftir því hvernig sveitar-
stjórn bregst við okkar afstöðu,“ 
segir Þröstur spurður um framhald 
skógræktarinnar í hreppnum. „Við 
eigum eftir að rækta talsverðan skóg 
í Skorradal.“ Engin ákvörðun liggi 
fyrir um að hætta starfsemi þar. n

Hreppur mátti stöðva Skógræktina

Bleyta ógnar hverasöltum í hellinum

Guðni Gunnars
son, formaður 
Hellarann-
sóknafélags 
Íslands

Hvíta gullið í hellinum er afar við
kvæmt.  Mynd/JFK
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Hybrid fyrir
lengra komna

64.577 kr.*** 
Mánaðarleg afborgun frá

Komdu og reynsluaktu CR-V Hybrid.
Sparneytinn, fjórhjóladrifinn og viðbragðsgóður sportjeppi          
með einstaka akstursmýkt. Eigum bíla til afhendingar.

Umboðsmenn um land allt: 
K.Steinarsson, Bílasala Austurlands, Bílver, 
Bílasala Selfoss, Bragginn, Höldur

Fylgdu okkur á Facebook
facebook.com/hondaisland

Askja · Krókhálsi 11-13, 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Honda á Íslandi.

Fylgdu okkur á Instagram
instagram.com/hondaisland

* Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Nánari upplýsingar um 5 ára ábyrgð Honda er á honda.is/5-ara-abyrgd   ** 36 mán eða 30þ km, hvort sem fyrr kemur.
*** Staðgreiðslulverð frá 7.890.000 kr. Upphæð miðar við 50% fjármögnunarhlutfall til 84 mánaða með 9,25% vöxtum. Heildargreiðsla: 9.478.465 kr. Árleg hlutfallstala kostnaðar 10,28%



© GRAPHIC NEWSHeimildir: OilPrice.com, Radio Free Europe/Radio Liberty, Reuters, The Hill     

Átökin í Nagornó-Karabak útskýrð
Armenía og Aserbaísjan hafa barist um héraðið Nagornó-Karabak í áratugi. 

Bæði löndin líta á svæðið sem hluta af ríki sínu og á undanförnum árum hafa 
átök blossað upp á ný, síðast í september árið 2020 og þar á undan árið 2016.

A S E R B A Í S J A N

Tavush-hérað: 16 létust er mannskæð landamæraátök 
brutust út 12. júlí 2020.  

Nagornó-Karabak
Báðir aðilar læstir í 
„köldu stríði“ um 
þetta svæði e�ir sex 
ára stríð sem lauk 
1994. Meirihluti íbúa 
á svæðinu er Armenar.

Svæði hertekið 
af Armenum
Víglínan 
Rússneskar 
herstöðvar

A R M E N Í A
Jerevan

Bakú

100 km
60 mílur

G E O R G Í A
R Ú S S L A N D

T Y R K L A N D

Í R A N

Kaspíahaf

Stepanakert
(óformleg höfuðborg)

Sjálfstjórnarlýðveldið 
Naksjivan 
(hliðhollt Aserbaísjan)

Gyumri

Erebuni

ARMENÍA: Bar sigur úr 
býtum í fyrsta Nagornó-
Karabak-stríðinu árið 1994 

með hernaðaraðstoð Rússa. Hertók 
svæðið og §utti þangað enn §eiri 
Armena. Hernámi Armena á svæðum 
utan Nagornó-Karabak lauk árið 2020 
og hafa þeir nú aðeins aðgang að 
svæðinu í gegnum Lasjin-¨allveginn.

ASERBAÍSJAN: Missti bæði 
Nagornó-Karabak og 
svæðin sem liggja þar í 

kring árið 1994. Þjóðir heims 
viðurkenndu svæðið samt enn sem 
hluta af Aserbaísjan. Í september árið 
2020 hófust átök á ný og hertóku 
Aserar þá a�ur svæðin í kringum 
Nagornó-Karabak með aðstoð Tyrkja. 

Sendifulltrúi Aserbaísjan var 
nýlega í heimsókn á Íslandi 
og ræddi við ráðuneytis-
stjóra utanríkisráðuneytisins. 
Hann telur Íslendinga geta 
spilað lykilhlutverk í friðar-
viðræðum milli Armeníu og 
Aserbaísjan.

helgisteinar@frettabladid.is

alþjóðamál Elchin Amirbayov, sér-
stakur sendiherra og aðstoðarmaður 
varaforseta Aserbaísjan, segist vona 
að Íslendingar geti aðstoðað í friðar-
viðræðum milli Armeníu og Aserba-
ísjan um Nagornó-Karabaksvæðið. 
Þjóðirnar tvær hafa deilt um svæðið í 
marga áratugi og segir Elchin að Evr-
ópa þurfi ekki á öðru stríði að halda.

Hann segir að ríkisstjórn Aserba-
ísjan langi að ná friðarsamkomulagi 
fyrir árið 2025 og gætu friðargæslu-
liðar þá yfirgefið Nagornó-Karabak. 
Áætlunin felst meðal annars í því 
að virða landamæri beggja þjóða, 
afmarka þau og hætta frekara tilkalli 
til annarra landsvæða.

Sendiherrann var í heimsókn 
á Íslandi í lok febrúar og fundaði 
meðal annars með Martin Eyjólfs-
syni, ráðuneytisstjóra utanríkis-
ráðuneytisins. Þeir ræddu meðal 
annars málefni Lasjin-fjallvegarins, 
sem tengir Armeníu og héraðið 
Nagornó-Karabak.

„Hugmyndin var að setja okkur 
í samband við lönd sem gætu haft 
áhuga á þróun mála á Suður-Kák-
asussvæðinu og þar sem íslenski 
utanríkisráðherrann er nú í tíma-
bundnu hlutverki sem forseti ráð-
herraráðs Evrópuráðsins þá fannst 
okkur mikilvægt að skýra afstöðu 
okkar fyrir ykkur,“ segir Elchin.

Hann segir að það sé kominn tími 
til að efla samskipti og huga að friði 
fyrir komandi kynslóðir. „Þetta er 
vissulega mjög f lókið stríð og er 
búið að dragast í 30 ár, en við erum 
að segja að nú sé komið nóg.“

Þegar rússneska keisaraveldið 
féll árið 1918 fengu bæði Armenía 
og Aserbaísjan að búa til sín eigin 
landamæri. Ríkin byrjuðu nánast 
um leið að berjast um Nagornó-
Karabak þar sem svæðið var mjög 
mikilvægt fyrir báðar þjóðir.

Þegar löndin voru innlimuð í 

Sovétríkin var Nagornó-Karabak 
gert að sjálfstjórnarsvæði innan 
vébanda Aserbaísjan, þrátt fyrir að 
meirihluti íbúa þar væru Armenar. 
Árið 1988 kusu armenskir aðskiln-
aðarsinnar í Nagornó-Karabak 
að yfirgefa Aserbaísjan. Rúmlega 
30 þúsund manns létust í sex ára 
löngu stríði sem lauk árið 1994 með 
sigri og hertöku Armena á svæðinu.

Síðan þá hefur ríkt „kalt stríð“ 
þar sem herir beggja landa hafa 
verið staðsettir á víglínu með fram 

austurhluta Nagornó-Karabak. 
Þegar átök hófust á ný í septem-
ber 2020 valtaði Aserbaísjan yfir 
armenska herinn með aðstoð tyrk-
neskra dróna. Aserbaísjan endur-
heimti svæðin í kringum Nagornó-
Karabak en Rússar hjálpuðu við 
að stilla til friðar og sendu friðar-
gæsluliða til Nagornó-Karabak.

Elchin segir að þrátt fyrir að 
Ísland sé langt í burtu frá þessum 
vígvelli hafi þjóðin hagsmuna að 
gæta þegar kemur að friði. Hann 

Friður í Kákasus tækifæri fyrir Ísland
Elchin Amirbayov, sérstakur sendiherra og aðstoðarmaður varaforseta Aserbaísjan,  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þetta er 
vissulega 
mjög 
flókið stríð 
og er búið 
að dragast í 
30 ár, en 
við erum 
að segja að 
nú sé 
komið nóg.
Elchin 
Amirbayov

minnir á öll þau neikvæðu áhrif 
sem stríðið í Úkraínu hafi haft á 
umheiminn og ítrekar að það að 
viðhalda friði sé það besta fyrir 
allra.

„Við viljum einhvers konar 
alþjóðlega aðkomu að þessari 
deilu til að tryggja að fólkið á 
þessu svæði sé öruggt. Leiðin að 
friði gæti verið erfið en við viljum 
að minnsta kosti sjá að Armenía 
og Aserbaísjan geti lifað sem góðir 
nágrannar.“ n

helgisteinar@frettabladid.is

afganistan Mohammad Dawood 
Muzammil, ríkisstjóri Talibana í 
Balkh-héraði í norðurhluta Afgan-
istan, var drepinn í gær í sjálfs-
morðssprengjuárás. Sprengingin 
átti sér stað á skrifstofu ríkisstjórans 
og segist Íslamska ríkið bera ábyrgð 
á árásinni.

Muzammil er æðsti embættis-
maður Talibana sem hefur verið 
drepinn síðan þeir náðu völdum 
aftur í Afganistan í hittiðfyrra. 
Dregið hefur úr bardögum í landinu 
en Íslamska ríkið viðheldur reglu-
legum árásum á liðsmenn Talibana.

Zabihullah Mujahid, talsmaður 
Talibana, segir á Twitter að ríkis-
stjórinn hafi verið píslarvottur. n

Felldu ríkisstjóra 
Talibana í árás

thorgrimur@frettabladid.is

spánn Fornleifafræðingar á Spáni 
hafa fundið f lak fyrstu sprengju-
f lugvélar nasista sem var skotin 
niður í spænsku borgarastyrjöld-
inni. Um er að ræða flugvél af gerð-
inni Junkers Ju 52/3m sem stjórn 
nasista í Þýskalandi afhenti þjóð-
ernisstjórn Francos.

Leifarnar af vélinni fundust í 
Santa María de la Alameda. Hún 
var skotin niður í tunglsljósi nóttina 
25. júlí 1937 og var þetta einungis í 
annað skipti sem tókst að skjóta 
niður herflugvél að nóttu til. n

Fyrsta vél nasista 
sem skotin var 
niður fundin

Flugvélin var af gerðinni Junkers Ju 
52/3m.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTy

thorgrimur@frettabladid.is

japan Stjórnvöld í Japan hyggjast 
skakka leikinn vegna tilkynninga 
um það að gestir í  skemmtigarði 
einum hagi sér ósæmilega gagnvart 
styttum af teiknimyndapersónum. 
Hafa gestir í skemmtigarðinum 
Ghibli Park birt myndir af sér á sam-
félagsmiðlum þar sem þeir þykjast 
áreita stytturnar kynferðislega.

Ghibli Park er helgaður hinum 
ástsælu teik nimy ndum k v ik-
myndaversins Studio Ghibli. Þar eru 
styttur af persónum úr myndunum, 
meðal annars margar ungar kven-
persónur. n

Stöðva áreitni 
gegn persónum í 
teiknimyndum

Ekki eru allar myndirnar sem hafa 
verið teknar með styttunum í garð-
inum eins sakleysislegar og þessi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Eða sér er 
nú hver 
smæðar-

hag-
kvæmnin.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is

Mín skoðun

Gunnar

Sif  
Sigmarsdóttir

Árið 2009 lifði hin 24 ára Susannah Cahalan 
öfundsverðu lífi sem minnti á sjónvarps-
seríuna Sex and the City. Hún starfaði sem 
blaðamaður hjá New York Post, bjó á besta 
stað á Manhattan, átti sér fjörugt félagslíf og 
nýjan kærasta.

Dag einn tók Susannah eftir því að hún var 
með skordýrabit á hendinni. Hún sannfærð-
ist um að veggjalýs plöguðu heimili hennar. 
Þegar meindýraeyðir fann engin ummerki 
um skaðvaldinn trúði hún honum ekki og 
krafðist þess að hann úðaði íbúðina eitri.

Á leið í vinnuna gekk Susannah yfir Times 
Square. Birta auglýsingaskiltanna olli henni 
stingandi höfuðverk. Á ritstjórnarskrifstof-
unni fannst henni veggirnir anda. Hún skreið 
undir skrifborðið sitt og grét. Eitthvað var að, 
en hún vissi ekki hvað.

Kvöld eitt fékk Susannah heiftarlegt 
krampakast. Læknisrannsóknir leiddu hins 
vegar ekkert í ljós. Henni var sagt að ekkert 
amaði að henni.

En krampaköstin ágerðust. Það gerði 
ofsóknaræði hennar líka. Hún óttaðist ekki 
aðeins veggjalýs heldur var hún sannfærð 
um að kærasti hennar væri henni ótrúr og að 
faðir hennar vildi hana feiga.

Fjölskylda Susönnuh var sannfærð um 
að sjúkdómur hennar væri af líkamlegum 
toga. En þegar einn fremsti taugalæknir New 
York-borgar sagði hana einfaldlega þurfa 
að „minnka partístandið“ var hún send til 
geðlæknis og greind með geðhvarfasýki. 
Susönnuh hélt þó áfram að hraka. Hún hætti 
að geta talað, gengið og nærst. Hún urraði 
eins og dýr og varð ofbeldishneigð.

Susannah var við dauðans dyr þegar læknir 
ákvað að leggja fyrir hana próf. Hún átti að 
teikna klukkuskífu. Susönnuh tókst að ljúka 
verkinu. Tölurnar skrifaði hún hins vegar 
allar öðrum megin á skífuna. „Heili hennar 
brennur,“ sagði læknirinn. Prófið sýndi 
fram á líkamlegan kvilla. Susannah var 217. 
sjúklingurinn sem greindist með sjaldgæfan 

sjálfsónæmissjúkdóm þar sem líkaminn 
ræðst á ákveðin svæði heilans.

Susannah skrifaði metsölubókina „Brain 
on fire“ um reynslu sína. Í nýlegu viðtali við 
Breska ríkisútvarpið minntist Susannah þess 
að áratugur er liðinn frá útkomu bókarinnar. 
Í viðtalinu sagði hún frá viðhorfsbreytingu, 
sem hún fann fyrir innan heilbrigðiskerfisins, 
þegar í ljós kom að sjúkdómur hennar var af 
líkamlegum toga en ekki geðrænum.

Þegar talið var að Susannah þjáðist af geð-
röskun var látið í það skína að ástand hennar 
og hegðun væru henni sjálfri að kenna. „Fólk 
var pirrað út í mig, sagði mig erfiðan sjúkling, 
það horfði ekki í augun á mér, snerti mig 
ekki.“ Það breyttist við greiningu sjálfs-
ónæmis. „Áhugi ríkti í kringum líkamlegu 
greininguna sem var ekki til staðar þegar 
greiningin var geðsjúkdómur.“

Ákall Örnu
Í vikunni skrifaði Arna Pálsdóttir, lögfræð-
ingur og móðir, grein á visir.is um átröskun 
dóttur sinnar. Í greininni kallar Arna eftir 
hugarfarsbreytingu í garð geðraskana.

Arna segir fjölskylduna hafa margoft leitað 
á heilsugæsluna. „Þegar við mætum er horft 
á okkur eins og við séum geimverur, úrræða-
leysið er algert.“ Hún gagnrýnir átröskunar-
teymi Barna- og unglingageðdeildar Land-
spítalans. „Þangað er ekki hægt að leita nema 
þegar veikindi eru orðin mjög alvarleg t.d. ef 
barn er í sjálfsvígshættu.“ Hún spyr: „Sjáum 
við fyrir okkur barn vera greint með sykur-
sýki hér á landi en að viðeigandi meðferð sé 
ekki í boði fyrr en sjúkdómurinn er orðinn 
lífshættulegur, jafnvel kominn á lokastig?“

Viðhorfsmunur til líkamlegra sjúkdóma 
og geðsjúkdóma kostaði Susönnuh Cahalan 
næstum lífið.

Dánartíðni vegna átraskana er ein sú hæsta 
af öllum geðsjúkdómum. Hverju hyggjast 
heilbrigðisyfirvöld svara ákalli Örnu Páls-
dóttur? n

Banvænn viðhorfsmunur

Lífseigasta bábilja íslenskrar þjóðmála-
umræðu fjallar um mikilvægi þess að 
gjaldmiðillinn sem hér á landi er not-
aður til heimabrúks geti sveiflast í anda 
óreglunnar í efnahagsmálum. Lands-

menn þurfi óstöðuga mynt. 
Raunin er auðvitað sú að krónan hefur ekki 

einasta tapað trúverðugleika sínum í huga allra 
annarra en einstaka eyjarskeggja sem neita 
að yfirgefa Sumarhúsin á heiðum uppi, heldur 
hefur hún margfaldlega tapað verðgildi sínu frá 
því hún kom til sögunnar fyrir einni öld. Þess 
utan hefur þurft að skera undan henni eins og 
raunin varð fyrir röskum fjörutíu árum.

Og það var kallað því ljúfsára nafni mynt-
breyting.

Hundrað gamlar krónur urðu að einni krónu.
En það er auðvitað ekki myntbreyting. Það er 

gjaldfelling. Enn eitt arðránið.
Og þar er komin saga krónunnar. Hún er 

óreglumaðurinn á heimilinu. Hún er ofbeldis-
maðurinn í atvinnulífinu. Hún sveiflast án fyrir-
sjáanleika sem gerir alla áætlanagerð að engu, 
jafnt í heimahúsum og á vinnustöðum.

Og eftir situr meðvirk þjóð í moldarkofa sinna 
hugsana.

Grunnurinn að traustum efnahag er stöðugur 
gjaldmiðill. Það liggja engin Nóbelsverðlaun að 
baki þeirri hagfræði, heldur skynsemi.

Traustur gjaldmiðill er ein helsta forsenda 
lágra vaxta. Og lágir vextir eru mikilvægasta 
hreyfiaflið í hagvaxtardrifnum hagkerfum.

Það eru þeir sem þurfa lán og þeir sem taka lán 
sem framkvæma.

Hinir safna sjóðum sem horfa til hárra vaxta.
Það er af þessum sökum sem atvinnurekstur 

á Íslandi er einstaklega óaðlaðandi í huga stórra 
og smárra fyrirtækja úti í heimi. Ótryggt vaxta-
umhverfi og endalausar sveiflur á genginu eru 
beinlínis fráhrindandi.

Þess vegna þrífst fákeppnin á Íslandi. Það á við 
um banka. Það á við um tryggingafélög. Það á 
við um allan samkeppnisrekstur á Íslandi.

Eða sér er nú hver smæðarhagkvæmnin.
Refsivistin í íslenska krónuhagkerfinu hefur 

verið lífstíðardómur. Á bak við rimlana húkir 
þjóðin í hærra verðlagi en nokkrir aðrir Evrópu-
búar geta sætt sig við.

Jafnvel okkar næstu nágrannar hrista höfuðið. 
Færeyingar hafa búið við fast gengi í áratugi, 
enda eru þeir bundnir evrunni í gegnum danska 
krónu. Og eru þeir þó álíka lítil eyja úti í miðju 
ballarhafi sem hefur veðjað á sjávarútveg og 
landbúnað frá því elstu menn muna eftir.

Jafnvel þeir trúa ekki á sveiflurnar.
Það er að vonum að æ fleiri Íslendingar átta sig 

á að við þurfum á raunverulegri myntbreytingu 
að halda. Hlutverki þolendanna við ysta haf er 
nefnilega lokið. n

Myntbreyting
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greint með 
sykursýki 

hér á landi 
en að við-

eigandi 
meðferð sé 
ekki í boði 

fyrr en 
sjúkdóm-
urinn er 

orðinn lífs-
hættulegur, 

jafnvel 
kominn á 
lokastig?

Sjálfvirkur 
opnunarbúnaður og 
snertilausir rofar frá  

Þýsk gæðavara.

Snertilausir rofar

Skútuvogi 1h - Sími 585 8900
www.jarngler.is
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2 fyrir 1
af pylsum í mars

OPNUNARTILBOÐ!

1 Risa New York 
sneið & gos

750 kr.

Gildir  11.-18. mars.2 Risa New York 
sneið & gos

1.400 kr.

OPIÐ 24/7Velkomin í nýja og endurbætta
verslun  í Austurstræti

Polly Pokanammi 100/150g Collab 330ml 3teg. Doritos 170g 3teg.
399.- 299.- 299.-



Það var alveg mikil 
gleðistund að fá þær 
fréttir að maður myndi 
vera hluti af þessu.

Gunnar Nelson,  
UFC-bardagakappi

Slétt vika er þar til íslenski 
UFC-bardagakappinn Gunn-
ar Nelson stígur á ný inn í 
bardagabúrið og freistar þess 
að hengja mann á stærsta bar-
dagakvöldi UFC í Evrópu frá 
upphafi.

aron@frettabladid.is

UFC Undirbúningur Gunnars fyrir 
bardagann hefur gengið vonum 
framar, hann er upp á sitt besta 
þessa dagana. Bardaga-
kvöldið fer fram á 
því sem mætti kalla 
heimavöll hans í 
UFC, O2 höllinni í 
Lundúnum, en þar 
hefur Gunnar háð 
margar rimmurnar. 
Nú mætir hann 
Bandaríkjamann-
inum Bryan Barbe-
rena.

„Undirbúningur-
inn fyrir þennan bar-
daga hefur gengið mjög 
vel og er í raun bara með 
þeim betri á UFC-ferli 
mínum,“ segir Gunnar 
við Fréttablaðið. „Skrokk-
urinn er að sama skapi 
heill, ég er í mjög góðu 
formi og klár í slaginn.“

Setti strik í reikninginn
Tæpt ár er liðið frá því að Gunnar 
steig síðast inn í bardagabúrið og var 
það einmitt á bardagakvöldi í O2 
höllinni. Þar vann hann yfirburða-
sigur á Takashi Sato eftir að hafa 
fyrir bardagann verið frá keppni í 
yfir tvö og hálft ár.

Vonir stóðu til að Gunnar myndi 
stíga hratt og örugglega inn í 
bardaga búrið á nýjan leik eftir sigur-
inn á Sato en eftir bardagann kom í 
ljós að hann þyrfti á tvöfaldri aðgerð 
á nefi að halda.

Þó svo að um vonbrigði væri að 
ræða ákvað Gunnar að láta þetta 
ekki draga sig niður.

„Það þýddi bara ekkert fyrir mig 
að fara að svekkja mig á þessari 
stöðu sem kom upp. Ég hafði verið 
með það lengi á bak við eyrað að 
hún gæti akkúrat komið upp. Það 
hafði liðið langur tími frá því að 
læknar höfðu ullað því að mér að 
þetta væri aðgerð sem ég þyrfti á 
endanum að fara í.

Staðan snöggversnaði í bardag-
anum gegn Sato í fyrra og þá var 
ekki um annað að ræða en að fara 
í þessa aðgerð. Auðvitað tók þetta 
aðeins frá manni skriðið sem maður 
var kominn á og ætlaði sér að við-
halda en þetta er bara staða sem 
ég hef þurft að eiga við.“

Nær ákveðnum fókus á Írlandi
Gunnar hefur eytt drjúgum tíma af 
undirbúningi sínum fyrir komandi 
bardaga á Írlandi, nánar tiltekið hjá 
bardagasamtökunum SBG sem eru 
jafnframt höfuðstöðvar John Kav-
anagh, þjálfara Gunnars.

Þangað hefur Gunnar sótt í 
aðdraganda bardaga sinna í gegnum 
tíðina. 

Hvað er það sem þú færð út úr því 
að verja tíma þarna við æfingar?

„Þarna eru nýir æfingafélagar, bar-
dagamenn sem eru að keppa 
á atvinnumannastigi og með 
því að fara þarna út næ ég að 
brjóta tempóið upp í undir-
búningnum. Að gera þetta 
hefur reynst mér mjög vel í 

gegnum tíðina, þetta hefur verið að 
hjálpa mér töluvert. Með þessu næ 
ég ákveðnum fókus á það sem ég 

er að reyna að ná fram.
Það er enginn aragrúi af 

æfingafélögum hér heima á 
Íslandi þó svo að við höfum náð 

að byggja upp mjög flott starf 
hjá Mjölni. Það eru mjög góðir 
glímumenn hér heima á Íslandi 
en vantar kannski aðeins upp 
á eitt og annað hvað varðar 
MMA.

Þá er það náttúrulega 
stór hluti af því að fara út 
til Írlands að geta æft betur 
undir handleiðslu þjálfara 
míns, John Kavanagh, og að 
vera í kringum hann.“

Sama gamla sagan
Í gegnum UFC-feril Gunn-
ars hefur það oft komið 
upp að skipta hefur þurft 

um andstæðing hans í 
aðdraganda bardaga, slík staða 

kom í aðdraganda þessa bardaga. 
Upphaflega átti Gunnar að mæta 
Daniel Rodriguez, sá þurfti hins 
vegar að draga sig úr bardaganum og 
mun Gunnar þess í stað mæta Bryan 
Barberena.

„Ég er orðinn mjög vanur því að 
þetta komi upp og er því ekki að 
stressa mig um of á þessu. Hvað þetta 
sérstaka tilfelli varðar þá vill nú 
svo vel til að skipt var úr þeim and-
stæðingi sem ég átti að mæta, Daniel 
Rodriguez, yfir í mjög sambærilegan 
bardagamann að einhverju leyti í 
Bryan Barberena þó þetta verði nú 
aldrei sami andstæðingurinn þá er 
þetta andstæðingur sem vill láta 
höggin tala, svokallaður „southpaw“ 
bardagastíll. Þetta er bara fínt.“

Maður sem er til í að slást
Hverjar eru helstu ógnirnar sem 
munu steðja að þér í bardaganum 
gegn Barberena?

„Ég myndi segja að ég þyrfti að 
passa mig á spörkunum hans í lappir 
sem og aðrar leiðir hans til þess að 
reyna að koma á mig höggi stand-
andi, til að mynda með olnbogan-
um eða bara þessum hefðbundnu 
handarhöggum. Bryan er reyndur 

bardagakappi innan UFC, hann 
hefur verið lengi í þessu og nær oft 
að draga menn inn í einhverja vit-
leysu í bardaganum sjálfum. Hann 
tórir oft lengi í búrinu, og er alveg til 
í að slást.“

Mikil gleðistund
Eins og fyrr sagði er komandi bar-
dagakvöld UFC í London stærsta 
bardagakvöld sambandsins í Evrópu 
frá upphafi. Allt frá því að orðrómur 
um bardagakvöldið fór á kreik var 
um að ræða viðburð sem Gunnar og 
hans teymi vildu verða hluti af.

„Við vorum búnir að stefna að 
þessu í smá tíma, alveg frá því að 
við fengum veður af hugmyndum 
UFC um að halda þetta stærsta bar-
dagakvöld Evrópu í London. Okkur 
langaði alveg rosalega mikið að taka 
þátt á þessu kvöldi og létum UFC 
vita af því strax. Það var alveg mikil 
gleðistund að fá þær fréttir að maður 
myndi vera hluti af þessu.“

Áður andstæðingar en nú vinir
Aðalbardagi kvöldsins er titilbardagi 
ríkjandi meistara veltivigtardeildar-
innar Leon Edwards og Kamaru 
Usman, fyrrverandi meistara. Þetta 
er þriðji bardagi þeirra. Edwards 
og Gunnar mættust á sínum tíma 
í búrinu í bardaga sem endaði 
með sigri Edwards á klofinni 
dómaraákvörðun.

Edwards og Gunnar eru 
hins vegar mestu mátar 
í dag og hafa átt í góðum 
samskiptum í aðdraganda bar-
dagans.

„Hann er bara vel stemmdur,“ 
segir Gunnar um Edwards sem mun 
reyna að verja titil sinn á heima-
velli. „Við áttum smá spjall í upphafi 
undirbúningsins hjá mér fyrir þetta 
bardagakvöld, þá voru uppi hug-
myndir um að við myndum æfa eitt-
hvað saman í aðdraganda bardaga-
kvöldsins en svo hentaði það ekki.

Ég held að hann hafi átt betri 
daga en í síðasta titilbardaga hans 
og Usman, þrátt fyrir að hann hafi 
rotað hann undir lok bardagans í 
síðustu lotu. Mér fannst hann ekki 
vera neitt sérstakur fram að því, 
kannski fyrir utan fyrstu lotuna. 
Hann virtist vera eitthvað þreytu-
legur, var náttúrulega að berjast 
þarna í Salt Lake City, borg sem 
er nokkuð hátt yfir sjávarmáli í 
umhverfi sem hann er ekki vanur 
að berjast í, það spilaði svolítið á 
þolið hjá honum að mínu mati. Ég 
held að hann verði miklu öflugri 
núna, á heimavelli í London.“

Vill hengja menn
Lokahnykkur undirbúningsins 
hjá Gunnari fyrir bardagakvöldið 

er fram undan. Hvað munu næstu 
dagar fram að bardaga fela í sér?

„Ég mun lítið sem ekkert sparra 
þessa næstu daga, núna snýst þetta 
bara um að halda dampi. Maður 
skrúfar aðeins niður í æfingunum 
þar sem maður er að lenda í því að 
fá högg á sig. Á sama tíma þarf ég að 
halda áfram að svitna til þess að ná 
þyngdinni niður. Þetta snýst rosa 
mikið um að halda bara flæði núna.“

Hvernig sérðu bardagann gegn 
Barberena spilast fyrir þig? Hverju 
viltu ná fram?

„Það er náttúrulega bara alltaf 
skynsamlegt fyrir mig að ná and-
stæðingum mínum á bakið og níð-
ast á þeim þar. Það verður plan A 
en hvernig ég framkvæmi það plan 
getur verið flóknara en að segja það. 
Mitt leikplan er að hengja menn.“ n

Stígur inn í búrið  
á heimavelli

Barberena býr yfir 
mikilli reynslu í UFC.

Gunnar mætir 
á kunnuglegar 
slóðir í London.
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Safnaðu
inneign og
fáðu betra
verð á
matvöru með
Samkaupa-
appinu

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Tilboð gilda 11.–12. mars

Allt fyrir 
helgina!

978kr/kg

1.719 kr/kg

Naggalínan, 400 g

Lamba- 
sneiðar

43%

Apptilboð - afsláttur í formi inneignar



Kvennalist-
inn kom 
þá þremur 
konum inn 
í 60 þing-
manna-
hópinn 
sem áður 
taldi 
aðeins 
þrjár 
konur.

Fyrir okkur Íslending-
ana er það auðvitað 
mál málanna að hún 
Sara Gunnarsdóttir er 
tilnefnd fyrir stutt-
teiknimyndina My 
year of Dicks.

Í kvöld 
verður svo 
dragsýning 
á Kiki.

 bjork@frettabladid.is

Við mælum með | 

um helgina | 

Það er komið að hinni árlegu 
veislu kvikmyndaiðnaðarins, 
sjálfum Óskarsverðlaun-
unum. Dröfn Ösp Snorra-
dóttir-Rozas er búsett í Engla-
borginni og lýsir því sem fyrir 
augu ber fyrir áhorfendum 
Stöðvar 2 aðfaranótt mánu-
dags, ein og aflokuð í kjallara 
heimilis síns.

bjork@frettabladid.is

Fjölmargir Íslendingar verða 
framlágir á mánudag eftir 
að hafa vakað fram eftir 
yfir Óskarsverðlaunaat-
höfninni sem hefst á mið-

nætti á sunnudagskvöld að íslensk-
um tíma.

Dröfn Ösp Snorradóttir-Rozas 
þekkir þá tilfinningu vel enda hefur 
hún fylgst með beinni útsendingu í 
áratugi og mætti alltaf ósofin í skóla 
eða vinnu þegar hún bjó heima á 
Íslandi.

„Það er auðvitað alveg omvendt 
núna því ég bý í Los Angeles. En 
þegar ég bjó heima var ég meira að 
vinna með einfarann um hánótt, að 
pukrast með að vekja ekki mömmu 
og pabba og horfði ein ýmist hlæj-
andi eða skælandi yfir þakkarræð-
um og dramatískum augnablikum. 
En eftir að ég f lutti til Los Angeles 
er þetta um miðjan dag, útsending 
byrjar um klukkan tvö, þrjú um dag 
með upphitunarþáttum um hvað sé 
að gerast á rauða og hvaða tilnefn-
ingar eru að fara að taka hvað og alls 
skyns spekúlasjónum.“

Þau hörðustu mæta uppáklædd
Dröfn segir algengt að fólk haldi 
veislur og fylgist saman með 
útsendingunni.

„Við hörðustu mætum uppá-
klædd með kampavín og fólk hendir 
í veitingar og bilaðan stemmara. En 
í ár sem og í fyrra verð ég í kjallar-
anum heima hjá mér lokuð af að 
lýsa honum beint fyrir Stöð 2 frá 
upphafi til enda þannig að ég verð 
með áhorfendum og það er svo 
sannarlega draumur að rætast hjá 
mér,“ segir hún kát.

„Kampavín, blíní og kavíar og 
ærandi stemming er yfirleitt það 
sem ég er að vinna með en í ár bara 
sódavatn og hljóðlátt snarl til að 
vera ekki smjattandi í eyru áhorf-
enda.“

Búin að sjá allar nema tvær
Aðspurð hvaða kvikmyndum hún 
spái velgengni í ár stendur ekki á 
svörum.

„Everything Everywhere all at 

once er gríðarlega sigurstrangleg 
og ef við dæmum út frá velgengni 
hennar á undangengnum hátíðum 
er nokkuð ljóst að hún sé að fara að 
sópa að sér styttum.“

Dröfn hefur verið dugleg að horfa 
á þær myndir sem tilnefndar eru.

„Sumar myndirnar eru varla 
komnar út og stundum svoldið 
snúið að ná að sjá þær þó ég fái svo-
kallaða „screener-a“ eða DVD með 
myndunum frá Art directors guild 
verkalýðsfélaginu.“

Þegar við náum tali af Dröfn á 
hún enn eftir að sjá Women Talking 
og Avatar 2 en útilokar þó ekki að ná 
því fyrir stóru stundina.

Spennt vegna tilnefningar Söru
„Fyrir okkur Íslendingana er það 
auðvitað mál málanna að hún 
Sara Gunnarsdóttir er tilnefnd 
fyrir stuttteiknimyndina My year 
of Dicks sem hún leikstýrði og við 
erum auðvitað að rifna úr stolti og 
spennu með þennan flokk.

Hin stóra fréttin er að Top Gun: 
Maverick er tilnefnd sem besta 
kvikmynd en aldrei áður hefur 
svona stór Hollywood-mynd sem 
hefur verið svona vinsæl og tekjuhá 
verið tilnefnd og það yrði þá í fyrsta 
sinn sem Tom Cruise fær Óskar. 
Rihönnu er líka spáð sigri fyrir besta 
lag, Lift me up, úr Black Panther: 
Wakanda Forever og ég held að það 
verði málið.“

Það er ekki hægt að sleppa sér-
fræðingnum án þess að biðja hana 
að spá hvaða leikari og leikkona 
hljóti Óskarinn fyrir aðalhlutverk 
þetta árið.

„Ég ætla að skjóta á að Michelle 
Yeoh taki Óskarinn fyrir Every-
thing, Everywhere all at once. Svo 
held ég að ég taki bara smá áhættu 
og segi að Austin Butler sé að taka 
styttuna fyrir Elvis þó að bæði Bill 
Nighy og Colin Farrell eigi hug minn 
allan fyrir sinn leik.“ n

Horfði alltaf ein á Óskarinn 
skælandi eða hlæjandi 

Dröfn hér með raunverulega Óskarsstyttu sem Marketa Irglova hlaut fyrir 
lagið Falling slowly úr myndinni Once frá árinu 2007.  Mynd/aðsend

Draumaþjófnum
Í Þjóðleikhúsinu var um liðna helgi 
frumsýndur glænýr fjölskyldusöng-
leikur byggður á bók Gunnars Helga-
sonar, Draumaþjófurinn. Um er að 
ræða hugljúfa en harðneskjulega 
sögu um lífsbaráttu rotta. Já, sögu-
hetjur söngleiksins eru rottur: hafn-
arrottur, bátarottur, borgarrottur og 
tilraunarottur. Leikurinn, tónlistin 
og ekki síst búningarnir og sviðs-
myndin halda ungum sem öldnum 
helteknum í tveggja klukkustunda 
ævintýri.

Stúdentakjallaranum
Þar sem fátækir námsmenn eta og 
drekka er þér sannarlega óhætt á 
verðbólgutímum. Þar má gæða sér á 
köldum á krana frá 1.100 krónum og 
borgara með öllu frá 1.650 krónum. 
Það er ódýrara en á Aktu taktu og 
þú færð borð, stól og alvöru borð-
búnað. Ekki má gleyma að Kjallarinn 
er einn fárra staða sem bjóða upp á 
úrval vegan- og grænmetisborgara 
og steik með bearnaise undir þrjú 
þúsund kallinum. n

Árið 1983 var ég níu ára grunnskólakrakki 
sem algjörlega grunlaus um misrétti 
kynjanna kom dag hvern heim eftir skóla 
þar sem móðir mín beið mín og bræðra 
minna. Reyndar fannst mér ákveðið órétt-

læti í því að hún væri alltaf heima, þrábað hana um 
að finna sér vinnu svo ég gæti verið ein heima eins og 
sumar vinkonur mínar sem höfðu húsið út af fyrir sig 
eftir hádegi og lykil um hálsinn sem frelsistákn. En 
það er önnur saga …

Níu ára gamla ég hafði ekki hugmynd um það sem 
var að gerast á einmitt þessum árstíma, en nú á mánu-
daginn eru 40 ár frá stofnfundi Kvennalistans. Ég 
hafði ekki hugmynd um að þó móðir mín glöð hefði 
viljað, hefði verið erfitt fyrir hana að sækja á vinnu-
markaðinn með þrjú börn, enda fengu aðeins átta pró-
sent barna í Reykjavík þess tíma heilsdagsvistun.

Ég vissi ekki þá, sem ég veit í dag, að hugdjarfar 
konur sem fengið höfðu nóg, lögðu dag við nótt í 
nokkrar vikur til að koma saman framboðslista og 
bjóða fram til Alþingis þetta ár. Kvennalistinn kom þá 
þremur konum inn í 60 þingmanna hópinn sem áður 
taldi aðeins þrjár konur.

Takk fyrir djörfung ykkar og hug Kvennalista-
konur! n

Áfram stelpur

birnadrofn@frettabladid.is

Landsþing hinsegin fólks er haldið 
um helgina og hófst með aðalfundi 
Samtakanna ‘78 í Iðnó í gær. Dag-
skrá þingsins er afar fjölbreytt og 
ættu öll að geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi.

Ólöf Bjarki, formaður Trans 
Íslands, og Vilhjálmur Ósk, sam-
skiptastjóri Samtakanna ‘78, fara 
til að mynda yfir stöðu trans fólks 
í heilbrigðiskerfinu, hvaða úrbætur 
eru á leiðinni og hverjar nýjustu 
fréttir eru klukkan eitt í dag.

Klukkan þrjú er svo erindi um 
lyfið PrEP en lyfið er forvarnalyf 
gegn HIV. Fyrst þegar lyfið var 
tekið í notkun var áætlað að um 60 
manns myndu nýta sér það. Sú tala 

Öll velkomin á landsþing hinsegin fólks
Landsþingið 
hófst með aðal-
fundi Samtak-
anna ‘78 í gær. 
 fréttablaðið/
 ernir

hefur margfaldast en farið verður 
yfir það hver staðan er núna.

Í kvöld verður svo dragsýning á 
Kiki þar sem fram koma Lola Von 
Heart, Chardonnay Bublée, Milo 
de Mix og Úlla la Delish ásamt fleiri 
góðum gestum.

Á sunnudaginn standa Samtökin 
‘78 í samstarfi við Bíó Paradís fyrir 
sýningu heimildarmyndinni Wel-
come to Chechnya. Myndin fjallar 
um sjálfboðaliða sem leggja líf sitt 
í hættu við að koma hinsegin fólki í 
Tsjetsjeníu undan ofsóknum stjórn-
valda í þessu afturhaldssama og 
lokaða ríki fyrrum Sovétríkjanna.

Að myndinni lokinni verður 
boðið upp á fyrirspurnir til tveggja 
einstaklinga sem koma fram í 
henni. n
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Ætlar þú að kjarna 
Hvolsvöll með okkur?

Nýr miðbær á Hvolsvelli er nú í mótun. Gatnagerð er hafin og 
fjöldi nýrra lóða verður brátt úthlutað sem einni heild. Á svæðinu 
verður blönduð byggð undir verslun, þjónustu og íbúðahúsnæði. 
Um er að ræða einstakt tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu á 
miðbæ Hvolsvallar og setja mark sitt á þetta einstaka svæði. 

Segja má að Hvolsvöllur sé hjarta Suðurlands, mikil uppbygging 
er á svæðinu og hefur íbúum fjölgað mikið á síðustu árum. 
Ferðaþjónustan er í miklum blóma enda skartar Rangárþing 
eystra mörgum af fallegustu og þekktustu náttúruperlum Íslands.
Umóknarfrestur er til 31. mars. Sótt er um lóðirnar rafrænt á: 

Lóðir lausar til úthlutunar 
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Kannski 
útskýrir 
það að 
einhverju 
leyti af 
hverju ég 
er svona 
stórtækur.

Einar hefur 
samið fjöl-
mörg lög sem 
Íslendingar 
þekkja vel. Hann 
segir magnaða 
tilfinningu 
þegar fólk 
skemmtir sér 
og syngur með 
lögum hans.  
 Fréttablaðið/
 Valli

Einar Bárðarson fagnar því 
um þessar mundir að 25 ár 
eru liðin frá því að hans vin
sælasta lag, Farin, kom út. 
Einar ólst upp á Selfossi og 
segir skilnað foreldra sinna 
hafa haft meiri áhrif á sig en 
hann gerði sér grein fyrir. Fyrir 
nokkrum árum hætti Einar að 
drekka og nýtur nú lífsins.

Ég ólst upp á Selfossi og flutti 
í rauninni ekki þaðan fyrr 
en ég varð 24 ára,“ segir 
þúsundþjalasmiðurinn 
Einar Bárðarson.

„Það var mjög næs að alast þar 
upp en ég hélt oft að ég væri að 
missa af voða miklu af því ég bjó 
ekki í borginni eða New York eða á 
einhverjum stærri stað,“ segir Einar.

Þegar hann var sextán ára fór 
Einar sem skiptinemi til Banda
ríkjanna og komst að því að þar 
væru líka smábæir líkt og Selfoss. 
„Þá var ég í þorpi sem var rúmlega 
helmingi minna en Selfoss og það 
kenndi manni ýmislegt.“

Einar kom heim frá Bandaríkjun
um og kláraði framhaldsskóla, hann 
var vinmargur og naut sín vel á Sel
fossi. Þegar hann var 24 ára ákvað 
hann að fara aftur til Bandaríkjanna 
og mennta sig. Hann fór til Arizona 
í fjögurra ára nám í markaðsfræði.

Spurður að því hvernig hann hafi 
fjármagnað dýrt nám í Bandaríkj
unum segist Einar meðal annars 
hafa selt lítið fyrirtæki sem hann 
átti. „Þegar ég fór sem skiptinemi 
var ég heppinn að fá að fara í gegn
um Rótarýklúbbinn. Mamma mín 
og pabbi tóku á móti skiptinema í 
staðinn,“ segir hann.

„En svo þegar ég fór út í nám var 
ég ungur maður og átti orðið eitt
hvert dótarí, ég seldi bílinn minn 
og litla auglýsingastofu sem ég átti 
til að geta farið.“

Einar var þarna búinn að stofna 
sitt fyrsta fyrirtæki og segist 
aðspurður alltaf hafa verið bæði 
stórtækur og framtak ssamur. 
„Amma mín og afi í móðurætt 
voru frumkvöðlar og atvinnurek
endur, allir bræður mömmu voru í 
atvinnurekstri og mamma mín og 
pabbi líka. Ég leyfi mér að segja að 
ég er mun áhættusæknari en þetta 
fólk en ég lærði ungur að vinna og 
að maður gæti skapað sér tækifæri 
sjálfur,“ segir hann.

Einar byrjaði að selja dagblöð 
aðeins sjö ára gamall, hann var orð
inn plötusnúður þegar hann var tólf 
ára, á unglingsárunum hengdi hann 
upp plaköt fyrir hinar ýmsu hljóm
sveitir ásamt því að spila sjálfur í 
hljómsveit. Hann samdi tónlist og 
fagnar um þessar mundir 25 ára laga
höfundarafmæli sínu en aldarfjórð
ungur er síðan lagið Farin kom út.

Hann hefur starfað hjá Hafnar
fjarðarbæ, Reykjavíkurborg, Kynn
is ferðum og Votlendissjóði. Hann 
stofnaði Plokkdaginn, er með sitt 
eigið hlaðvarp, var dómari í Idol 
og XFactor og hefur starfað sem 
umboðsmaður, hann er af mörgum 
kallaður umboðsmaður Íslands. Þó 
að listinn sé langur er hann ekki 
tæmandi.

„Blóðfaðir minn og mamma 
skildu áður en ég man eftir mér og 
mamma mín eignaðist svo góðan 
mann sem gekk mér í föðurstað og 
hefur reynst mér vel, þar var ég eins 
og svo oft mjög heppinn. En þegar 
maður eldist og les meira um skiln
aðarbörn og alls konar sem tengist 
þeim þá sér maður að í undirmeð
vitundinni eru þau að leita að viður
kenningu,“ segir Einar.

„Kannski útskýrir það að ein
hverju leyti af hverju ég er svona 
stórtækur og sæki í að gleðja og 
bæta samfélagið í gegnum umhverf
ismál og skemmtun. Stundum spyr 
ég mig: Af hverju fór ég ekki bara í 
að græða peninga bara fyrir sjálfan 
mig og nota hæfileikana mína bara 
í það?“ segir hann.

„En þó að ég hafi oft lent í alls 
konar ævintýrum og vandræðum 
þá get ég ekki sagt að ég sjái eftir 
neinu sem ég hef tekið þátt í í gegn

Réttur maður  
á réttum stað

um tíðina og ég er ekkert endilega 
viss um að ég væri hamingjusamari 
ef ég hefði farið einhverja aðra leið 
í þessu.“

Byrjaði snemma í tónlist
Einar hefur alltaf haft mikinn áhuga 
á tónlist og byrjaði snemma að spila. 
Sitt fyrsta lagin, Farin, samdi hann 
fyrir hljómsveitina Skítamóral en 
bróðir hans spilaði á gítar í hljóm
sveitinni. Þá var Einar 25 ára. Síðan 
þá hefur hann samið fjölda annarra 
laga fyrir Skítamóral, Á móti sól, 
Nylon og Björgvin Halldórsson, svo 
dæmi séu tekin.

„Mér fannst ekkert mál að gera 
þetta fyrir Skítamóral. Þar var ég 
einhvern veginn réttur maður á 
réttum stað. Svo gerði ég eitthvað 
fyrir Á móti sól og þá hugsaði ég: 
Ókei, ég get gert þetta fyrir aðra,“ 
segir Einar.

„En svo þegar Björgvin Halldórs
son tók lag eftir mig, það var eitt
hvað allt annað. Þá var ég allt í einu 

orðinn alvöru lagahöfundur og í 
hópi með Jóhanni G. Jóhannssyni 
og Gunnari Þórðar, það er „Alist“ 
dæmi,“ segir hann.

Spurður að því hvernig það hafi 
komið til að Björgvin Halldórsson 
söng lag eftir hann segir Einar þá 
hafa verið saman í veiðiferð. „Við 
vorum frammi í stofu að drekka 
vískí langt fram eftir og hlusta á 
einhver demó, svo nokkrum dögum 
seinna hringir hann í mig og vildi 
skoða betur lag sem heitir Ég sé 
þig, en það er eitt af mínum betri 
lögum,“ segir hann.

„Svo var mjög fyndið þegar hann 
sagði mér að þetta yrði á plötu sem 
kæmi út um haustið, safnplötu með 
hans bestu ballöðum. Ég minnti 
hann á að þetta lag væri ekki einu 
sinni komið út. Hann sagði bara: 
Ég veit það að þetta er þannig lag,“ 
bætir Einar hlæjandi við.

Nylon og Luxor
Fyrir nítján árum stofnaði Einar 

Nylonf lokkinn. Um var að ræða 
stúlknaband sem naut mikilla vin
sælda hér á Íslandi en túraði einn
ig um Bretland. Klara Elíasdóttir, 
Alma Guðmundsdóttir, Emilía 
Óskarsdóttir og Steinunn Camilla 
Sigurðardóttir skipuðu bandið og 
ber Einar þeim vel söguna.

„Ég var auðvitað að róa í blindni 
þegar þetta band var sett saman en 
það var ótrúleg gæfa yfir þessu, þær 
voru svo duglegar. Það var svo mikill 
hraði í þessu, þær voru í útlöndum 
að syngja með Westlife og Girls 
Aloud og það hefði verið svo ótrú
lega auðvelt að fara út af sporinu en 
engin þeirra gerði það,“ segir Einar.

Hann segist afar stoltur af þeim 
öllum, hann sé í mestu sambandi 
við Klöru og Steinunni. „Mér þykir 
ótrúlega vænt um þær allar en við 
Klara náðum einhvern veginn 
saman. Einhverjir Nylonaðdáend
ur héldu meira að segja að ég hefði 
skírt dóttur mína í höfuðið á henni 
en það var nú í höfuðið á mömmu 

Birna Dröfn 
Jónasdóttir
birnadrofn 

@frettabladid.is
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Ég hef 
alltaf verið 
í yfirvigt og 
í smáslag 
við það en 
síðustu ár 
hef ég 
fundið smá 
jafnvægi í 
þessu og í 
dag er ég 
léttari en 
ég hef 
verið 
svona 
síðustu 10 
eða 20 
árin.

Það er alveg ótrúlegt 
að sjá fólk jafnvel 
syngja með lögum sem 
ég hélt kannski að 
væru ekki svona vin-
sæl. Þetta er ótrúlega 
fallegt og mikil bless-
un, bara að hafa ein-
hvern veginn getað 
gert þetta.

Einar er maður 
margra hatta og 
segist þakklátur 
fyrir sinn feril.
Hans nýjasta 
verkefni er hlað-
varpið Einmitt.  
 Fréttablaðið/
 Valli

minni sem heitir líka Klara,“ segir 
Einar.

Nokkrum árum eftir að Einar 
stofnaði stúlknabandið Nylon 
stofnaði hann strákasveitina Luxor 
sem ekki varð eins langlíf og Einar 
hafði gert sér vonir um.

„Á þessum tíma gáfum við út 
klassíska plötu með Garðari Cortes 
sem fór á toppinn í Bretlandi og 
var tilnefnd til bresku tónlistar
verðlaunanna, Nylon var að spila 
á Wembley og úti um allt en svo er 
fólk alltaf hlæjandi að mér vegna 
Luxor. Eins og núna þegar Back
street Boys eru að koma hingað þá 
fer það aftur í gang. Maður er búinn 
að gera svo margt en ef nafn Einars 
Bárðarsonar kemur fram í spurn
ingakeppni framhaldsskólanna þá 
er það alltaf um Luxor f lokkinn,“ 
segir Einar.

„Ég ber einn ábyrgð á því hvernig 
fór, þetta voru og eru flottir strákar. 
Ég var þarna með of mörg járn í eld
inum og gat ekki sinnt þessu eins 
og ég hefði viljað og maður uppsker 
eins og maður sáir.“

Erfið lífsreynsla
Einar er giftur Áslaugu Thelmu Ein
arsdóttur. Hún hefur undanfarin 
ár verið mikið í fjölmiðlum eftir 
að henni var fyrirvaralaust vikið 
úr starfi hjá Orku náttúrunnar, 
undirfyrirtæki Orkuveitu Reykja
víkur. Áslaug greindi frá því árið 
2018 að henni hefði verið sagt upp 
eftir að hafa kvartað undan fram
komu yfirmanns síns. Hún höfðaði 
mál á hendur Orku náttúrunnar og 
Landsréttur komst að þeirri niður
stöðu á síðasta ári að Orka náttúr
unnar hefði brotið gegn Áslaugu 
Thelmu með því hvernig uppsögnin 
var framkvæmd og var bótaskylda 
fyrirtækisins viðurkennd.

Einar segir málið hafa haft mikil 
áhrif á fjölskylduna. „Við erum 
samheldin hjón og höfum gengið 
í gegnum alls konar mál sem hafa 
komið til okkar í gegnum tíðina og 
ég er alveg rosalega stoltur af henni,“ 
segir Einar.

„Hún fórnaði gríðarlega miklu 
með því að stíga fram og það sér 
ekki enn fyrir endann á því, þetta 
mál er enn þá í gangi,“ segir hann 
og bætir við að nú sé dómkvaddur 
matsmaður að fara yfir málið og 
þann miska sem Áslaug varð fyrir.

„Ég held að það hafi enginn 
vinnuveitandi á Íslandi smánað 
einn einstakling með jafn ógeð
felldum hætti og gert var í þessu 
tilfelli. Miðað við hvað eignarhald 
Orkuveitu Reykjavíkur liggur víða 
er með ólíkindum að enginn hafi 
þurft að taka ábyrgð,“ segir Einar.

„Þrátt fyrir að málið hafi unnist í 
Landsrétti og uppsögnin hafi verið 
dæmd ólögmæt og fyrirtækið sakað 
um vítavert gáleysi gagnvart starfs
manninum þráast þau við,“ bætir 
Einar við.

„Þetta er búið að hafa mikil áhrif 
á okkur og búið að vera ömurlegt. 
Ég myndi ekki ráðleggja neinum, 
alla vega ekki þeim sem mér þykir 
vænt um, að stíga fram og segja frá 
í svona aðstæðum. Ég get ekki mælt 
með þessu fyrir nokkurn mann af 
því að þegar til kastanna kemur þá 
er sá sem stígur fram bara einn síns 
liðs, og sérstaklega gagnvart svona 
pólitísku veldi eins og Orkuveitan 
er,“ segir Einar.

„Og þetta segi ég í því samhengi 
að hún væri líklega búin að draga 
sig út úr þessu ef ekki væri fyrir það 
að hún vill ekki að einhver annar 
þurfi að taka þessa baráttu og ganga 
í gegnum það sama. Þess vegna vill 
hún klára þetta en þetta hefur verið 
mjög erfið lífsreynsla,“ segir Einar.

„Seinni árin höfum við mest verið 
að passa að tala sem minnst um 
þetta út á við og gæta þess þannig 
að þetta marki ekki líf okkar og fjöl
skyldunnar meira en þarf. En ég veð 
eld og brennistein með þessari konu 
og geri það stoltur,“ bætir Einar við.

Votlendissjóður
Einar hefur verið starfandi fram
kvæmdastjóri Votlendissjóðs frá 

árinu 2019. Fyrir rúmum mánuði 
síðan lét sjóðurinn af sölu kolefnis
eininga og Einar hætti störfum. „Til 
þess að örva landeigendur til sam
starfs vildum við fá alþjóðlegar 
vottanir á vinnu sjóðsins og það er 
vinna sem er ekki auðvelt mál. Það 
er enginn í heiminum með vottun í 
þessum ferlum og þannig um frum
kvöðlastarf að ræða,“ útskýrir Einar.

„Það hefur mikil upplýsinga
óreiða verið í gangi um endurheimt 
votlendis sem erfitt hefur verið að 
vinda ofan af,“ segir Einar. „Núna 
eru Landgræðslan og Landbúnað

arháskóli Íslands að vinna saman
tektir á öllum þeim rannsóknum 
sem unnar hafa verið á framræstum 
mýrum á Íslandi en birting þeirra 
niðurstaðna er forsenda vottunar
innar sem við erum að sækja um,“ 
bætir hann við.

„Fyrra módel sjóðsins bauð land
eigendum að endurheimtin væri 
unnin þeim að kostnaðarlausu. 
Ekki bara sem loftslagsaðgerð 
heldur líka endurheimt vistkerfa 
mýranna sem er ekki síður mikil
væg,“ segir hann. „Umhverfið frá 
stofnun sjóðsins hefur hins vegar 
tekið hröðum breytingum sem við 
höfum sjálf tekið þátt í að móta og 
nú viljum við halda áfram að vera 
þetta samfélagslega afl ábyrgðar og 
sækja okkur öflugustu vottun sem 
hægt er að fá á svona starfsemi,“ 
segir Einar stoltur og bætir við að 
sjóðurinn sé sjálfseignarsjóður og 
ekki hagnaðardrifinn.

Þrátt fyrir að starfa ekki enn fyrir 
Votlendissjóð brennur endurheimt 
votlendis á Einari og mun hann vera 
stjórn sjóðsins og stjórnarformanni 
hans innan handar í þeirri vinnu 
sem fram undan er. „Magnið af 
koltvíoxíði sem við höfum bundið 
er á við þúsundir bifreiða árlega 
en við hefðum viljað gera miklu 
meira,“ segir hann.

„Þegar þú endurheimtir jörð einu 
sinni þá ertu í rauninni að stöðva 
árlega losun mörg ár fram í tímann. 
Svo er önnur vídd í þessu sú að þegar 
við endurheimtum mýrlendi þá 
erum við að endurheimta vistkerfi, 
svæðið tekur sitt upprunalega líf 
aftur. Sá hluti vinnunnar hefur verið 
mér mesti hvatinn í þessari vinnu.“

Ekki mikill djammari
Um síðustu aldamót var Skítamórall 
á toppi ferilsins og lög Einars ómuðu 
víða. Farin, Spenntur, Myndir og 
fleiri lög voru á toppnum og sveita
ballamenningin á Íslandi var mikil. 

Spurður að því hvort hann hafi lifað 
rokkstjörnulífsstíl um aldamótin 
segir Einar svo ekki vera, hann hafi 
alltaf verið í vinnunni frá níu til 
fimm.

„En ég held að menn hafi nú 
prófað ýmislegt og svo annaðhvort 
ílengjast menn í því eða ekki,“ 
segir hann og bætir við að hann 
hafi aldrei verið mikill djammari 
sjálfur. „Eiginlega svo lítill að ég tók 
þá ákvörðun fyrir sjálfan mig fyrir 
nokkrum árum að hætta alveg að 
drekka. Þetta gerði ég með bætta 
heilsu að leiðarljósi og ég vildi 
undirbúa mig fyrir það að verða 
miðaldra,“ segir Einar.

„Ég ætlaði bara að hætta í eitt ár 
og var aðeins að fikta við edrú lífs
stílinn og svo fannst mér þetta bara 
svo fínt og leið miklu betur svo ég er 
enn hættur,“ bætir hann við.

„Við hjónin förum sjaldan út að 
skemmta okkur. Við erum mjög 
heima og fjölskyldukær þegar öllu 
er á botninn hvolft og þetta er í 
rauninni búið að vera miklu minna 
mál en ég hélt. Ég hélt að ég myndi 
léttast við það að hætta að drekka 
en svo var ég alltaf að verðlauna mig 
með alls konar öðru svo það gekk 
ekki vel. Þegar maður er kominn á 
þennan aldur þá þarf maður bara 
að fara að velja gáfulegri hluti í mat
aræði,“ segir hann en Einar verður 
51 árs í næstu viku.

Ertu einn af þeim sem eru alltaf að 
reyna að létta sig?

„Ég hef alltaf verið í yfirvigt og í 
smáslag við það en síðustu ár hef ég 
fundið smá jafnvægi í þessu og í dag 
er ég léttari en ég hef verið svona 
síðustu 10 eða 20 árin þannig að mér 
líður bara vel,“ segir hann.

„En ég hef aldrei verið í ein
hverjum sjálfsásökunum eða liðið 
illa yfir því hvernig ég er eða hvernig 
ég er ekki. Ég er með rosalega mikið 
sjálfstraust og kannski meira en 
góðu hófi gegnir,“ útskýrir hann.

„Einhvern tímann fannst manni 
skrítið að fólk með anorexíu sæi 
ekki vandann þegar það lítur í speg
il en þegar maður horfir svo sjálfur 
í spegil og sér ekki að maður sé of 
þungur þá fattar maður að maður sé 
að glíma við sambærilegt vandamál 
frá hinum endanum, að þetta sé ein
hvern veginn tengt sjálfsmyndinni,“ 
segir Einar.

„Ég sé ekki líkamlega heilsu mína 
í spegli, ég þarf að mæla hana ein
hvern veginn öðruvísi,“ segir Einar 
sem reynir að hjóla mikið og hefur 
mikinn áhuga á hreyfingu, hann á 
meðal annars Hengils Ultra hlaup
ið og Kia gullhringinn, fjölmenn 
almenningsíþróttamót.

Einar hefur fagnað árunum 25 frá 
því að Farin kom út með þrennum 
tónleikum. Áður fyrr var hann ekki 
mikið fyrir það að vera uppi á sviði 
heldur vildi vera bak við tjöldin. 
Núna segist hann njóta sviðsljóss
ins. „Ég er bara kominn á þann aldur 
að fólk veit að ég er ekkert að reyna 
að vera kúl, ég er bara eins og einn 
af Olsenbræðrunum,“ segir hann.

„Þetta er búið að vera ótrúlega 
skemmtilegt og ég get alveg hugsað 
mér að gera meira af þessu, að koma 
fram.“

Hvernig er tilfinningin að heyra 
áhorfendur syngja með lögunum 
sem þú samdir fyrir áratugum 
síðan?

„Það er ótrúleg tilfinning. Ég 
hélt á tónleikunum á Selfossi að 
þetta yrðu bara rólegheit en það 
var bara mætt þarna alls konar fólk 
af Skímó og Nylonkynslóðinni 
sem öskursöng og var í banastuði. 
Ég fékk bara smá áfall en þetta var 
geggjað,“ segir hann.

„Það er alveg ótrúlegt að sjá fólk 
jafnvel syngja með lögum sem ég 
hélt kannski að væru ekki svona 
vinsæl. Þetta er ótrúlega fallegt og 
mikil blessun, bara að hafa ein
hvern veginn getað gert þetta. Eitt 
er að semja lög en annað er að þau 
hafi fundið einhvern farveg þann
ig að þau skipti einhverju máli fyrir 
fólk í lífinu,“ segir Einar.

„Ég er bara virkilega þakklátur,“ 
segir Einar Bárðarson að lokum. n
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Diljá var það ákveðið 
barn að í leikskólanum 
var hún kölluð Ráð-
herrann af starfsfólki.

Pétur Einar Jónsson

Einhvern veginn er 
hún alltaf gólandi, 
syngjandi eða hlæjandi 
hæst af öllum.

Rakel Svavarsdóttir

Diljá Pétursdóttir vann ekki 
einungis Söngvakeppnina um 
síðustu helgi heldur einnig 
hug og hjarta þjóðarinnar. 
Diljá hefur búið í Snælands-
hverfi í Kópavogi alla sína tíð. 
Hún hefur alltaf verið vinsæl 
og vinmörg og snemma fékk 
hún áhuga á leik- og sönglist.

Diljá Pétursdóttir sigraði 
í söngvakeppninni um 
síðustu helgi og verður 
því fulltrúi Íslands í 
Eurovision í Liverpool 

í maí. Diljá er fædd þann 15. desem-
ber árið 2001 og hefur sungið síðan 
hún var lítil. Hún tók til að mynda 
þátt í Ísland got Talent aðeins tólf 
ára og hefur dreymt um að fara í 
Eurovision síðan hún var sjö ára.

Diljá er alin upp í Snælandshverf-
inu í Kópavogi þar sem hún gekk í 
grunnskóla en síðar fór hún í Verzl-
unarskóla Íslands þar sem hún varð 
fyrst kvenna formaður Rjómans, 
vídeónefndar skólans. Samhliða 
náminu í Versló lærði Diljá söng 
í FÍH og að menntaskóla loknum 
flutti hún til Danmerkur þar sem 
hún stundaði nám við Complete 
Vocal Institute í Kaupmannahöfn. 
Diljá stundar nú nám í sjúkraþjálf-
un við Háskóla Íslands.

Foreldrar Diljár segja hana hafa 
verið ákveðna frá unga aldri og að 
hún hafi alltaf vitað hvað hún vildi. 
Hún hafi alltaf verið vinsæl og vin-
mörg og nýtt öll tækifæri sem gáfust 
til að vera með í leikritum, söng-
keppnum og öllu því sem veitti 
henni tækifæri til að tjá sig á sviði. 
„Hún hefur alltaf elskað að vera í 
sviðsljósinu,“ segja þau.

„Hún er harðdugleg og gerir það 
sem til þarf til að ná þeim árangri 
sem hún vill. Mikil keppnismann-
eskja og skapmikil, það hefur komið 
henni þangað sem hún er í dag,“ 
segir Rósa Bjarnadóttir móðir Diljár.

„Þó að Diljá sé ósérhlífin og hörð 
af sér er hún blíð og góð og mikill 
dýravinur. Hún hefur ávallt heillað 
fólk í kringum sig með hrífandi per-
sónuleika,“ segir Rósa.

Pétur Einar Jónsson, pabbi Diljár, 
segir dóttur sína með mikla tilfinn-
ingagreind, það geri hana að mjög 
lifandi og skemmtilegri manneskju. 
„Hún hefur mikla réttlætiskennd og 
þarf að fá rökstudd svör við spurn-
ingum sem vefjast fyrir henni. Hún 
hefur hugarfar afreksmanneskju 
og tekur sér oft hlutverk leiðtogans. 
Hún er sterk andlega sem og líkam-
lega og alltaf óttalaus að takast á við 
nýjar áskoranir.“

Þá segir Pétur Diljá hafa afburða-
hæfileika í því að setja sér mark-
mið. „Diljá var það ákveðið barn 
að í leikskólanum var hún kölluð 
Ráðherrann af starfsfólki. Hún fór 
sínar eigin leiðir í grunnskóla og 
lét engan segja sér fyrir verkum. Í 

menntaskóla var hún mjög skipu-
lögð og kláraði sitt heimanám í skól-
anum svo það gæfist tími fyrir allt 
hennar tónlistarlíf. Skilaði afburða 
einkunnum.“

Traust, metnaðarfull og hávær
Rakel Svavarsdóttir og Diljá hafa 
verið vinkonur síðan í leikskóla. 
Rakel segir velgengni Diljár ekki 
hafa komið sér á óvart.

„Diljá er eiginlega besta vin-
kona sem þú getur fundið. Hún er 
alltaf til staðar sama hvað og er mín 
helsta klappstýra í lífinu. Ef ég ætti 
að lýsa henni í þremur orðum væri 
það traust, metnaðarfull og hávær,“ 
segir Rakel.

„Einhvern veginn er hún alltaf 
gólandi, syngjandi og hlæjandi hæst 
af öllum. Við sem höfum alist upp í 
kringum hana vissum að þessi rödd 
myndi koma henni langt,“ bætir 
Rakel við.

„Ég verð eiginlega að segja frá 
því hvernig við kynntumst. Ætli 
við höfum ekki verið tveggja eða 
þriggja ára og það var fyrsti dagur-
inn hennar Diljár á leikskólanum,“ 
segir Rakel.

„Diljá stóð við hliðina á mér í 
klósettröðinni alveg hágrátandi, 
leikskólakennarinn hafði verið að 
skamma hana. Ég spurði hana um 
hvað hafði gerst og huggaði hana 
þarna í miðri pissuröðinni. Við 
höfum verið óaðskiljanlegar síðan. 
Við höfum þolað hvor aðra í næst-
um 20 ár og það er ekkert að fara að 
breytast á næstunni.“

Mikill orkubolti
Daníel Óskar Jóhannesson og Diljá 
hafa verið par síðan í Versló. Hann 
segir kærustuna sína algjörlega 
magnaða. „Hún er svo mikill orku-
bolti en á sama tíma það öguð að ég 
á stundum erfitt með að skilja það.“

Hann segir Diljá helst vilja hafa 
marga bolta á lofti í einu og að hún 
hati að hafa ekkert að gera, hún sé 
hæfileikarík og fjölhæf. „Diljá er 
þannig að ef hún nær ekki að syngja 
eða hreyfa sig yfir heilan dag, þá er 
það vondur dagur. Hún er alltaf að 
gera eitthvað og er með svo mikið 
„passion“ fyrir því sem hún gerir. 
Ég held að margir myndu brotna 
undan álagi ef þeir væru eins og 
Diljá en hún er rosalegur nagli,“ 
segir hann.

„Ég man að við vorum búin að 
vera saman í ár þegar hún vann 
Vælið, söngkeppnina í Verzló. Þá 
var eins og fólkið í kringum hana 
og ég fengjum bara svona „realisa-
tion“, bara: Já, ókei, hún er að fara að 
meika það!“ segir Daníel.

„Eftir það byrjaði hún að vinna 
með Pálma og í dag er hún búin að 
heilla þjóðina upp úr skónum. Eins 
og hún segir sjálf þá gerist allt af 
ástæðu og núna er hún orðin stjarna 
og á það svo innilega skilið.“ n

Hæfileikaríkur 
orkubolti sem hatar  
að hafa lítið að gera

Diljá ásamt foreldrum sínum og bróður. 

Diljá og Rakel 
hafa verið vin-
konur síðan þær 
voru á leikskóla.

Diljá og kærastinn hennar Daníel á Söngvakeppninni þar sem Diljá sigraði.  Myndir/aðsendar 

Eins og sjá má hefur Diljá verið að 
syngja frá því að hún var lítil. 

Birna Dröfn 
Jónasdóttir
birnadrofn 

@frettabladid.is
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20% afsláttur*

HAY Mags og 
Quilton sófar

Mags og Quilton sófar frá HAY samanstanda af margnota 
einingum svo hægt er að sérsníða sófann eftir þínum 

hugmyndum, með legubekk, horneiningu eða viðbótarsætum 
til að henta hverju rými. Fáanlegir í úrvali af litum og áklæðum. 

Tilboðið gildir til 31. mars.
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Besti leikarinn í aukahlutverki

Ke Huy Quan  Everything Everywhere...
Brendan Gleeson  The Banshees of Inisherin
Brian Tyree Henry  Causeway
Judd Hirsch  The Fabelmans
Barry Keoghan  The Banshees of Inisherin

Hér eru nú aldeilis sallafínir leikarar í alveg hreint 
ágætis myndum til kallaðir en fjórir þeirra þó í 
erindisleysu þar sem eitthvað alveg umfangs-
meira og fordæmalausara en Covid-19 þarf til 
þess að breyta gangi heimsmála þannig að Ke 
Huy Quan taki þessi verðlaun fyrirhafnarlaust. 
Goonies litli og stubburinn hans Indiana Jones er 
orðinn stór. Við elskuðum hann þá og við elskum 
hann núna og hann fær verðskuldað að eiga 
þetta augnablik.

Besti leikarinn

Brendan Fraser  The Whale
Austin Butler   Elvis
Colin Farrell   The Banshees of Inisherin
Paul Mescal   Aftersun
Bill Nighy   Living

Stemningin og straumurinn er með Brendan 
Frasier í alveg dæmigerðu hlutverki sem Óskar 
frændi elskar í átakanlegri sögu manns sem á við 
alvarlega offitu að stríða. Þar fyrir utan elskar 
Hollywood upprisur og endurkomur og Frasier 
er svo sannarlega að ná vopnum sínum eftir að 
hafa fengið að kenna á skítlegu eðli bransans 
og fólksins í honum sem traðkaði hann niður 
með ofbeldi og alls konar tuddaskap. Hvalurinn 
gleypir því þessa styttu aðallega þó vegna þess 
að hann er svo heppinn að Ke Huy Quan er bara 
tilnefndur fyrir aukahlutverk í Everything Every-
where All at Once. Annars hefðu þessi verðlaun 
verið frátekin.

Besta myndin

Everything Everywhere All at Once
All Quiet on the Western Front
Top Gun: Maverick
Elvis
The Banshees of Inisherin
The Fabelmans
Tár
Avatar: The Way of Water
Women Talking
Triangle of Sadness

Hérna er svo sem enginn skortur á frambæri-
legum myndum sem gætu hæglega staðið 
undir nafnbótinni besta myndin 2022. Tár, The 
Banshees of Inisherin, Women Talking og jafnvel 
Elvis eru mjög „Óskarslegar“ myndir ólíkt kræki-
berjum helvítis þetta árið, Top Gun: Maverick og 
Avatar: The Way of Water. Auðvitað væri samt 
ógeðslega fyndið ef Top Gun yrði fyrir valinu en 
akademían er ekki þekkt fyrir góðan húmor og 
við gerum ráð fyrir að þetta verði allt samkvæmt 
formúlunni og Everything Everywhere All at 
Once verði sigurvegari kvöldsins og þá tekur hún 
þennan flokk vitaskuld með trompi.

Besta erlenda myndin

All Quiet on the Western Front  (Þýskaland)
EO  (Pólland)
Argentina, 1985  (Argentína)
Close  (Belgía)
The Quiet Girl  (Írland)

All Quiet on the Western Front er einna líklegust 
til þess að gera óvæntan usla og trufla sigur-
göngu Everything Everywhere All at Once. Hún 
gæti jafnvel orðið fyrir valinu sem besta myndin.
Þessi verðlaun eru því sjálfgefin, að hinum 
myndunum fjórum alveg ólöstuðum.

All Quiet on the Western Front hefur ekki 
verið jafn áberandi og Everything Everyw-
here... undanfarið og ekki fengið jafn nákvæma 
mælingu og síðarnefnda myndin þar sem hún er 
„erlend“ og því ekki gjaldgeng á þeim hátíðum í 
Bandaríkjunum þar sem fjölvíddarglensið hefur 
stolið öllum helstu senum.

Sú þýska hefur þó verið að sækja í sig veðrið og 
ógnar með sjö BAFTA-verðlaunum, þar á meðal 
sem besta myndin, og níu Óskarstilnefningum á 
móti ellefu Everything Everywhere...

Þannig að það getur allt gerst og ef þeir þýsku 
hernema fleiri styttur en þessa þá gæti vígstaðan 
ruglast víðar og óvæntir sigurvegarar skotið upp 
kollinum á kostnað Everything Everywhere...

Besti leikstjórinn

Daniel Kwan og Daniel Scheinert   Everything Everywhere...
Ruben Östlund   Triangle of Sadness
Todd Field   Tár
Martin McDonagh   The Banshees of Inisherin
Steven Spielberg   The Fabelmans

Steven Spielberg er enn að gera myndir sérhannaðar til þess að 
krækja í Óskarsverðlaun en hefur, eins og oft áður, ekki náð ásætt-
anlegum árangri og The Fabelmans er þrátt fyrir góða dóma og allt 
sem hún hefur til að bera einhvern veginn ekki að skora á mikilvæg-
ustu völlunum. Og gerir það varla í LA á sunnudaginn. Kannski mun 
Spielberg hampa styttu í einhverjum fjölvíddarheimi en það verður 
ekki í okkar þar sem leikstjóradúóið að baki Every thing Everywhere 
All at Once mun stökkva á yfirfullan vagn sigurlestar sinnar undir 
lok hátíðarinnar.

Besta leikkonan

Michelle Yeoh  Everything Everywhere...
Cate Blanchett   Tár
Ana de Armas   Blonde
Andrea Riseborough   To Leslie
Michelle Williams The Fabelmans

Cate Blanchett er að sjálfsögðu frábær í Tár og 
beinlínis „óskarar“ yfir sig í stórleik sínum þannig 
að það er freistandi að spá henni sigri hér. Úti-
lokum það ekki en þá þurfum við að fara þvert 
gegn frumforsendum þessarar spár. Fyrir utan 
auðvitað að Michelle Yeoh á þessi verðlaun sem 
hún mun hljóta svo fullkomlega skilið að ef hún 
verður snuðuð um þau þá er það alger skandall 
og er hún nú engin fröken fiðrildi.

Besta leikkonan í aukahlutverki

Jamie Lee Curtis Everything Everywhere... 
Angela Bassett  Wakanda Forever
Kerry Condon  The Banshees of Inisherin
Stephanie Hsu  Everything Everywhere...
Hong Chau   The Whale

Óskhyggjuraddir um að Angela Bassett muni 
hreppa þessi verðlaun hafa bergmálað víða um 
internetið en þær verða orðin tóm á sunnudags-
kvöld þegar Hollywood-prinsessan Jamie Lee 
Curtis hampar styttunni. Marvel-fólkið sem þráir 
Óskarsverðlaunaupphefð getur ekki lagt það 
á Angelu, eins góð og hún er, að uppfylla þann 
draum í þessari umferð.

Black Panther: Wakanda Forever er í fyrsta lagi 
bara ekki nógu góð mynd og Angela ekki nógu 
mikið í henni til þess að bjarga miklu. Síðan er 
straumurinn bara með Everything Everywhere 
All at Once og þar er Jamie Lee bara alveg frábær; 
fyndin, ógnvekjandi og allt þar á milli. Og hver 
treystir sér til þess að keppa við öskurdrottningu 
níunda áratugarins með pulsuputta? Nei, akkúrat.

Everything Everywhere All at 
Once verður líklega sigursæl-
ust á Óskarsverðlaunahátíð-
inni en ef þýski herinn ryðst 
grimmur upp úr skotgröfum 
All Quiet on the Western 
Front gæti hann valtað yfir 
fjölvíddarheiminn og sprengt 
öll spálíkön í loft upp.

toti@frettabladid.is

Vinsældir og sigurför Everything 
Everywhere All at Once á verð-
launahátíðum í aðdraganda Óskars-
verðlaunanna benda eindregið til 
þess að verðlaunahátíðin aðfaranótt 
mánudagsins verði sérlega óspenn-
andi í fyrirsjáanleika sínum.

Venju samkvæmt leggur grein-
ingardeild Fréttablaðsins í lág-

menningarmálum hér fram spá sína 
um hvernig verðlaunastyttunum 
verður útdeilt í helstu flokkum. Þar 
sem víglínur í Los Angeles virðast 
óvenju skýrar þetta árið og flestar 
dregnar í einstefnu að Everything 
Every where All at Once er spáin 
heldur tilþrifalítil og nokkuð í takt 
við stærri miðla í útlöndum.

Fyrri heimsstyrjaldardramað 
All Quiet on the Western Front er 
einna líklegast til þess að koma á 
óvart og takist þeim þýsku að her-
nema fleiri styttur en þá sem hann 
hlýtur að eiga örugga fyrir bestu 
erlendu myndina gæti staðan 
ruglast víðar og óvæntir sigurveg-
arar skotið upp kollinum á kostnað 
Everything Every where All at Once 
sem þó verður alltaf í betri málum 
en Íslenska óperan í marsbyrjun. n

Allt alls staðar
næstum alltaf
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Það leynast ótrúleg verðmæti í skúffum landsmanna, segir Valur Hólm Sigurgeirsson, þjálfunarstjóri ELKO.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fáðu eitthvað fyrir ekkert
ELKO kaupir gömul raftæki til að gefa þeim nýtt líf og kemur þeim í ábyrga endurvinnslu. 
ELKO er í samstarfi við Foxway Group í Eistlandi sem endurvinnur hvern einasta smáhlut í 
tækinu þannig að ekkert fer til spillis. 2

Alla daga
gegn kulda og sól

Apótek, Hagkaup og Fjarðarkaup
www.celsus.is

Jenny Ortega er þekktust fyrir að 
leika Wednesday Addams. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

sandragudrun@frettabladid.is

Frést hefur að leikkonan Jenny 
Ortega sé í samningaviðræðum 
um að leika í framhaldi af kvik-
mynd Tims Burtons, Beetlejuice, 
sem sló í gegn árið 1988. Sagt er að 
Jenny eigi í viðræðum um að leika 
dóttur Lydiu Deetz, persónunnar 
sem Winona Ryder lék í uppruna-
legu kvikmyndinni. Jenny Ortega 
er þekktust fyrir hlutverk sitt sem 
Wednesday Addams í þáttunum 
Wednesday á Netflix.

Bara einn Beetlejuice
Líklegt er að Michael Keaton muni  
snúa aftur sem aðalpersónan, 
Beetlejuice. Orðrómur um að 
gera framhald af Beetlejuice kom 
fyrst upp árið 2013 þegar Michael 
Keaton staðfesti að hann og Tim 
Burton væru í viðræðum um fram-
haldið. Árið 2014 sagði Tim Burton 
að það væri bara einn Beetlejuice, 
Michael Keaton. Eftir að hafa verið 
í vinnslu hjá Warner Bros í nokkur 
ár fékk framleiðslufyrirtæki Brads 
Pitts, Plan B, verkefnið formlega í 
sínar hendur fyrir ári. 
Upprunalega myndin fjallar um 
Deetz-fjölskylduna. Fjölskyldan 
flytur í hús þar sem Maitlands-
hjónin bjuggu áður. Þau létust í 
bílslysi en draugar þeirra vilja búa 
áfram í húsinu og fá Beetlejuice í 
lið með sér til að fæla Deetz-fjöl-
skylduna í burtu. n

Jenny Ortega í 
Beetlejuice

mailto:sandragudrun@frettabladid.is
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Finna má endur-
vinnsluskápa í 
öllum versl-
unum ELKO. 
 MYNDIR/AÐSENDAR

ELKO kaupir gömul raftæki og kemur þeim í ábyrga endurvinnslu. Nánari upplýsingar má finna á elko.is/eitthvaðfyrirekkert.

Staðreyndin er sú 
að það leynast 

ótrúleg verðmæti í 
skúffum landsmanna. Á 
síðasta ári tók ELKO á 
móti yfir 4.700 snjall-
tækjum sem færðu 
viðskiptavinum yfir 10 
milljónir króna í formi 
inneignar.

Valur Hólm Sigurgeirsson

„Umhverfismál skipta okkur í 
ELKO miklu máli og höfum við lagt 
sérstaka áherslu á hringrásarhag
kerfi raftækja í formi 30 daga skila
réttar og endursölu á notuðum 
vörum,“ segir Valur Hólm Sigur
geirsson, þjálfunarstjóri hjá ELKO.

Ábyrg endurvinnsla
ELKO er einnig í samstarfi við 
Foxway Group í Eistlandi sem 
tekur við öllum þeim vörum sem 
með hagkvæmum hætti má koma 
áfram í hringrásarhagkerfið. Með 
þessu móti geta viðskiptavinir 
skilað inn vörum eins og snjall
símum, spjaldtölvum, fartölvum 
og leikjatölvum og fengið greitt 
fyrir vörurnar miðað við ástand 
þeirra og virði samkvæmt þar til 

gerðri reiknivél og er greiðslan í 
formi gjafakorts í ELKO sem rennur 
aldrei út. 

Við móttöku tækjanna er farið 
yfir tékklista með viðskiptavinum, 
tækið yfirfarið og séð til þess að 
búið sé að eyða öllum gögnum af 
tækinu. Tækjunum er því næst 
safnað saman og þau send í ábyrgt 
endurvinnslukerfi þar sem snjall
tækin eru annað hvort yfirfarin og 
endurnýtt eða endurunnin eins og 
hægt er.

Valur segir að sem leiðandi 
fyrirtæki á raftækjamarkaði sé 
gríðarlega mikilvægt að stuðla að 
því að sem flest raftæki sem ekki 
eru lengur í notkun skili sér aftur 
inn í hringrásarhagkerfi raftækja 
þar sem þau er ýmist endurunnin 

eftir ítrustu stöðlum eða endur
nýtt á nýjum mörkuðum. Þessi 
raftæki innihalda ekki aðeins 
hættuleg, eitruð og umhverfis
skaðleg efni heldur innihalda 
þau einnig dýrmæt efni sem ætti 
að endurnota. Það er takmarkað 
magn af þessum efnum til í heim
inum og þar sem uppsprettur 
sumra þeirra eru ekki endur
nýjanlegar þurfum við að tryggja 
að þessi efni séu endurnýtt.

Verðmæti leynast í skúffunum
„Staðreyndin er sú að það leynast 
ótrúleg verðmæti í skúffum lands
manna. Á síðasta ári tók ELKO á 
móti yfir 4.700 snjalltækjum sem 
færðu viðskiptavinum yfir 10 
milljónir króna í formi inneignar. 

Það má því með sanni segja að það 
sé hægt að fá eitthvað fyrir ekkert 
með því einu að gramsa í skúff
unum heima,“ segir Valur Hólm.

Með því að koma öllum þessum 
gömlu raftækjum aftur í hring
rásar hagkerfið má áætla að 
viðskiptavinir ELKO hafi sparað 
jörðinni árið 2022 ígildi losunar 
225.936 kílóa af koltvísýringi sem 
jafngildir ígildi bindingar tæplega 
11 þúsund fullvaxta trjáa í eitt 
ár, samkvæmt tölum frá Foxway 
Group, samstarfsaðila ELKO.

Endurvinnsluskápar
Í öllum verslunum ELKO má einn
ig finna endurvinnsluskápa þar 
sem viðskiptavinir geta komið 
með smærri raftæki, rafhlöður, 
blekhylki, ljósaperur, f lúrperur og 
snúrur svo eitthvað sé nefnt.

„Við hjá ELKO sjáum svo um að 
koma því sem safnast í skápinn 
í ábyrga endurvinnslu hjá okkar 
samstarfsaðilum. Allur úrgangur 
sem fellur til er mældur ár frá ári og 
er þar notast við stafrænt umhverf
isstjórnunarkerfi frá Klöppum sem 
gefur okkur kost á að rýna betur í 
þau umhverfisgögn og markmið 
sem við höfum sett okkur er varða 
umhverfismál,“ segir Valur Hólm 
og bætir við:

„Við hvetjum alla til þess að 
kíkja í skápa og skúffur og draga 
fram gömul snjalltæki sem hugs
anlega eru ekki lengur í notkun og 
koma með til okkar í ELKO og sjá 
hvort ekki sé hægt að fá eitthvað 
fyrir ekkert. Fáðu eitthvað fyrir 
ekkert og gefðu snjalltæki þínu 
framhaldslíf sem skiptir máli.“ n

2 kynningarblað  A L LT 11. mars 2023 LAUGARDAGUR



 
 

Eplaedik 
hefur 
verulega 
jákvæð 
áhrif á 
blóðsykur 
sem hefur 
þar af 
leiðandi 
jákvæð 
áhrif á 
daglega 
sykur-
löngun og 
matarlyst.

Eplaedikið frá New Nordic 
er fáanlegt bæði í töfluformi 
sem og formi hlaups sem 
er einstaklega bragðgott og 
góður kostur fyrir þá sem 
ekki vilja bragðið af edikinu.

Eplaedik hefur verið notað sem 
heilsubótarefni í aldanna rás en 
ekki er það að ástæðulausu þar 
sem eplaedikinu fylgja hinir ýmsu 
jákvæðu kostir sem efla líkams-
starfsemi okkar. 

Mörgum líkar ekki við bragðið 
af eplaedikinu og jafnvel sleppa því 
þá alfarið en þá eru töflurnar og 
hlaupin frá New Nordic afar góður 
kostur.

Eplaedik er allra meina bót
Góðir kostir eplaediks hafa ekki 
leynt sér en talið er að eplaedik geti 
haft jákvæð áhrif á hina ýmsu þætti 
tengda líkamsstarfsemi okkar. 

Neysla eplaediks hefur svo afar 
góð áhrif á meltinguna og hjálpar 
til við að örva framleiðslu á maga-
sýru sem er mikilvægt fyrir góða 
meltingu. Að auki hefur eplaedik 

verulega jákvæð áhrif á blóðsykur 
sem hefur þar af leiðandi jákvæð 
áhrif á daglega sykurlöngun og 
matarlyst.

Yfir 30 ára reynslu af jurtum og 
lífseflandi eiginleikum þeirra
Sérfræðingarnir hjá New Nordic 
eru víða þekktir fyrir brennandi 
áhuga sinn á lækningarmætti nátt-
úrunnar og hefur fyrirtækið yfir 30 
ára reynslu af jurtum og lífseflandi 
eiginleikum þeirra. 

Með því að notast við náttúru-
legar jurtir, þróar New Nordic m.a. 
hágæða jurtabætiefni sem hafa það 
að markmiði að stuðla að eðlilegum 
efnaskiptum fitu, heilbrigðri lifrar 
starfsemi, úthreinsun líkamans og 
jafnvægi í blóðsykri. Allt eru þetta 
eiginleikar sem geta hjálpað til við 
þyngdartap, en þó er mikilvægt að 
muna að bætiefni koma ekki í stað 
fjölbreyttrar fæðu og hreyfingar.

Minni sykurlöngun 
Apple Cider töflurnar frá New Nor-
dic innihalda ætiþistil og túnfífil 
sem lengi hefur verið þekkt fyrir 

heilsueflandi eiginleika sína ásamt 
króm sem stuðlar að viðhaldi eðli-
legs glúkósamagns í blóðinu og slær 
þannig á sykurlöngun.

Blandan inniheldur að auki kólín 
sem stuðlar að eðlilegum fituefna-
skiptum sem og viðhaldi eðlilegrar 
starfsemi lifrar.

Apple Cider í bragðgóðu hlaup-
formi fyrir alla
New Nordic hefur að auki þróað 
eplaedik í formi hlaups sem er 
einstaklega góður kostur. Hlaupin 
eru með bragðgóðu eplabragði sem 
gerir upplifunina enn betri dags 
daglega. Hlaupin eru skemmtileg 
viðbót við eplaedikstöflurnar og 
henta þeim sem ekki vilja eða geta 
af einhverjum ástæðum tekið inn 
töflur.

Eplaedikshlaupin eru fullkomin 
fyrir alla sem vilja njóta góðs af 
heilsueflandi eiginleikum þess án 
súra bragðsins. 

Hlaupin innihalda 400 mg af 
gæðaeplaediki í hverjum skammti, 
eru sykur- og glútenlaus og henta 12 
ára og eldri. n

Eplaedik er einstaklega 
góður kostur fyrir heilsuna

Eplaedik í töfluformi er frábær lausn fyrir þá sem vilja taka eplaedik á bragð-
lausan hátt. Fullkomin blanda fyrir alla.   mynd/aðsend

Góðir kostir 
eplaediks hafa 
ekki leynt sér en 
talið er að epla-
edik geti haft 
jákvæð áhrif á 
hina ýmsu þætti 
tengda líkams-
starfsemi okkar. 
 FRÉTTaBLaðIð/
 GeTTy

Fer beint í 
blóðrásina

Sniðgengur
meltingarveginn

B12 

Járn & Joð

Það hefur  aldrei verið 
eins gaman að taka inn 

V Í TA M Í N

Vegan D3 
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Metþátttaka er í Forritunar-
keppni framhaldsskólanna 
sem hefst í dag í Háskólan-
um í Reykjavík og í Mennta-
skólanum á Akureyri.

starri@frettabladid.is

Forritunarkeppni framhaldsskól-
anna verður haldin í dag, laugar-
daginn 11. mars, í Háskólanum 
í Reykjavík og í Háskólanum á 
Akureyri. Keppnin er ætluð öllum 
framhaldsskólanemum en ekki 
eingöngu þeim sem hafa reynslu 
af forritun. Það er Háskólinn í 
Reykjavík sem setti keppnina á fót 
árið 2001 en hún hefur stækkað 
jafnt og þétt gegnum árin auk 
þess sem ásókn í hana hefur 
aukist mikið, segir Ólafur Jónsson, 
verkefnastjóri á Heilbrigðis-, 
viðskipta- og raunvísindasviði 
Háskólans á Akureyri. 

„Aðstandendur forritunar-
keppninnar hafa alltaf hvatt sem 
flesta nemendur til að koma og 
prófa en keppninni er skipt í þrjár 
deildir eftir erfiðleikastigi, byrj-
endur (Delta), miðlungs (Beta) og 
lengra komnir (Alpha). Þannig er 
keppnin jafnmikil áskorun fyrir 
nemendur sem eru að taka sinn 
fyrsta áfanga í forritun og hafa 
reynslu af henni, og fyrir nem-
endur sem hafa litla þekkingu. 
Einn til þrír nemendur geta verið 
í liði en veitt eru peningaverðlaun 
fyrir fyrstu þrjú sætin auk þess 
sem liðið sem hreppir 1. sætið í 
Alpha-flokki fær niðurfelld skóla-
gjöld eina önn í Háskólanum í 
Reykjavík. Einnig verða veitt verð-
laun fyrir besta nafn á liði.“

Metþátttaka í ár
Frá árinu 2016 hefur Háskólinn á 
Akureyri einnig komið að skipu-
lagi og framkvæmd keppninnar og 
hafa nemendur því val um að taka 
þátt á Akureyri eða í Reykjavík. 
„Þegar við héldum keppnina fyrst 
hér á Akureyri voru þetta tvö til 
þrjú lið og kannski kringum tíu 
keppendur. Í ár er hins vegar met-
þátttaka á Akureyri eða tæplega 40 
keppendur, þar sem um þriðjungur 
eru stelpur, og um fimmtán lið.“

Upphafið að samvinnu háskól-

anna í tengslum við forritunar-
keppnina má rekja til ársins 2015 
þegar þeir hófu samstarf með að 
bjóða upp á fullt B.Sc.-nám í tölv-
unarfræði á Akureyri. „Keppnis-
forritunarfélag Íslands semur 
síðan allar spurningar og þrautir 
keppninnar en dómarar verða á 
svæðinu og fara yfir lausnir.“

Hægt að fylgjast með á netinu
Setningarathöfn fór fram í gær 
föstudag en keppnin sjálf hefst 
klukkan 10 í dag. „Keppnin fer 

fram í sérstöku kerfi á vefnum sem 
heitir Kattis en hægt er að nálgast 
upplýsingar um keppnina á vef-
síðu hennar, forritun.is. Almenn-
ingur getur farið þar inn og fylgst 
með stöðu liðanna og framvindu 
í beinni útsendingu. Um leið og 
einu liði tekst að leysa þraut þá sést 
það á vefsíðunni og hversu mörg 
stig liðið hlaut. Stigataflan upp-
færist svo samhliða þannig þetta 
er ekki ósvipað og horfa á íþrótta-
kappleik eða Eurovision í beinni 
útsendingu.“

Í ár verður í fyrsta skiptið 
boðið upp á svokallað tækni-
spjall (e. Tech talk) frá Men & Mice 
sem er eitt elsta tæknifyrirtæki 
Íslendinga. „Það verður vonandi 
innblástur fyrir framtíðina hjá 
keppendum í ár.“

Bara toppurinn á ísjakanum
Ólafur segir keppnir á borð við 
þessa geta haft mjög góð áhrif til 
að auka áhuga ungs fólks á forritun 
og tölvunarfræði. „Sumir taka 
þátt í eitt skipti og hafa gaman af 
meðan enn aðrir hella sér út í þetta 
af fullum krafti og gera forritun 
eða tölvunarfræði að framtíðar-
starfi sínu.“

Hann segir vinsældir tölvunar-
fræðinnar og tæknigreina án efa 
halda áfram að aukast. „Það sem 
við sjáum gerast núna í þessum 
tölvu- og tæknigeira, til dæmis í 
tengslum við gervigreind, er bara 
toppurinn á ísjakanum. Það er 
erfitt að spá fyrir um framtíðina en 
hún mun gjörbylta öllu samfélagi 
manna.“ n

Næstum því eins og að fylgjast með Eurovision

Ólafur Jónsson, verkefnastjóri á Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviði Háskólans á Akureyri. mynd/AUÐUnn nÍELSSOn

Það sem við sjáum 
gerast núna í þess-

um tölvu- og tæknigeira, 
til dæmis í tengslum við 
gervigreind, er bara 
toppurinn á ísjakanum.

Ólafur Jónsson

Þuríður Bernódusdóttir var 
farin að eiga erfitt með svefn 
og vaknaði reglulega á nótt-
unni og átti erfitt með að 
sofna aftur. Hún hafði prófað 
ýmis ráð til að fá lausn á 
vandamálinu þegar vinkona 
hennar benti henni á Sofðu 
rótt frá ICEHERBS.

Þuríður ákvað að slá til vegna með-
mæla vinkonu sinnar og fann fljótt 
fyrir breytingu til batnaðar.

„Það var í haust sem ég byrjaði að 
taka inn Sofðu rótt frá ICEHERBS. 
Ég tek hylkið inn svona einum og 
hálfum tíma áður en ég fer upp í 
rúm og ég finn stóran mun á mér. 
Ég vakna ekki eins oft upp á nótt-
unni og áður og ef ég vakna þá ligg 
ég ekki andvaka heldur sofna bara 
fljótt aftur,“ segir Þuríður.

Þuríður segist vera a-manneskja 
sem finnst gott að fara snemma að 
sofa og vakna snemma.

„Ég vinn á bæjarskrifstofunum 
í Vestmannaeyjum og er venju-
lega komin fram úr um hálf sex 
á morgnana og fer í líkamsrækt 
klukkan sex. Svo mæti ég fersk 
í vinnu um 7.30. En þetta svefn-
vandamál var farið að hafa áhrif á 
daglegt líf,“ segir hún.

„Þegar ég var alltaf að vakna 
á nóttunni var ég þreyttari í 
vinnunni og hafði minni orku 
í ræktinni. En núna er ég miklu 
ferskari. Ég finn hvað það er mikill 
munur að fá góðan svefn upp á það 
að fara í ræktina svona snemma. 
Þetta hefur breytt alveg svakalega 
miklu fyrir mig og þess vegna get 
ég alveg verið einlæg með það að 
ég mæli eindregið með Sofðu rótt 
frá ICEHERBS fyrir þá sem glíma 
við svefnvandamál.“

Þuríður veit ekki til þess að nein 
sérstök ástæða hafi legið á bak við 
svefnvanda hennar. „Ætli þetta 

gerist ekki bara með aldrinum, 
mér finnst það líklegt.“

Hún segir að ekki hafi langur 
tími liðið frá því hún byrjaði að 
taka inn Sofðu rótt frá ICEHERBS 
þar til hún fann mun.

„Áhrifin komu mjög fljótt og ég 
finn líka strax mun ef ég sleppi að 
taka inn hylki fyrir svefninn. Ég 
held þess vegna að ég verði að taka 
þetta alveg út lífið. En mér finnst 
það bara gott, ég er alveg sátt við 
það.“

Náttúrulegt bætiefni
Sofðu rótt frá ICEHERBS inni-
heldur magnólíubörk 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, magnólía, 
hefur verið notuð um aldir við 
þunglyndi, svefnvandamálum, 
kvíða og streitu. Hún er þekkt 
fyrir að virka almennt 
slakandi og 
róandi, og á að 
bæta eðlilegan og 
samfelldan svefn.

Rannsóknir 
á magnólíu 
sýna fram á 

að hún inniheldur virk efni, sem 
vitað er að hafi áhrif á andlegt 
jafnvægi. Virku efnin í magnólíu-
berkinum örva boðefni í heilanum 
og koma jafnvægi á hormónið 
kortisón. Þau geta virkað almennt 
slakandi og róandi og bæta eðli-
legan og samfelldan svefn.

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

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

Ferskari á morgnana með Sofðu rótt

Þuríður sefur miklu betur eftir að hún fór að taka inn Sofðu rótt frá ICEHERBS. 
 mynd/AÐSEnd

Sofðu rótt 
frá ICEHERBS 

inniheldur magn-
ólíubörk og íslensk 

fjallagrös.
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Staða skólastjóra við 
Krikaskóla í Mosfellsbæ

Mosfellsbær       www.mos.is 525 6700

Í Krikaskóla eru um 200 börn á aldrinum 
tveggja til níu ára og um 50 starfsmenn.  
Í skólanum er lögð áhersla á teymisvinnu, 
einstaklingsmiðað nám, samstarf, vináttu  
og gleði. Starfshópur Krikaskóla er einstakur 
og hæfni hans mikil. Skólinn var stofnaður 
árið 2008 og hefur verið leiðandi í skólaþróun 
með nýjungum í kennsluháttum.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem 
býr yfir leiðtogahæfileikum og hefur víðtæka 
reynslu og þekkingu á skólastarfi. Viðkomandi 
þarf að hafa brennandi áhuga á skólastarfi, 
skólaþróun, stjórnun og forystu. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Veita skólanum faglega forystu og móta 
fram tíðarstefnu hans innan ramma laga og 
reglu gerða og í samræmi við aðal námskrá 
grunnskóla, aðalnámskrá leikskóla og gæða - 
 viðmið um frístundastarf. Leiða og bera 
ábyrgð á rekstri, þjónustu og daglegri 
starfsemi skólans. 

Hafa forystu um og bera ábyrgð á mann auðs- 
   málum, s.s. ráðningum, vinnu  til högun og 
starfs þróun. Bera ábyrgð á og styðja samstarf 
í samræmi við farsældarlög. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 ●  Leyfi til að nota starfsheitið kennari  

og kennslureynsla skilyrði.
 ●  Leyfi til að nota starfsheitið kennari  

og kennslureynsla skilyrði.
 ●  Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu 

og þróunar í skólastarfi.
 ●  Viðbótarmenntun í stjórnun.
 ●  Sjálfstæði í störfum, ríkt frumkvæði, 

jákvæðni og vilji til þátttöku í þverfaglegu 
samstarfi.

 ●  Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi  
og leiða framsækna skólaþróun. 

 ●  Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun. 
 ●  Lipurð, hæfni og virðing í samskiptum 

ásamt góðu orðspori.

Umsókn skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, afrit af 
leyfisbréfi, kynnisbréf og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á skólastarfið. 

Umsóknarfrestur er til 27. mars og laun eru samkvæmt samn - 
ingi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna SÍ eða FSL. 
 
Nánari upplýsingar veitir Gunnhildur Sæmunds  dóttir 
starf andi framkvæmda stjóri fræðslu- og frístunda sviðs, 
gunnhildur@mos.is og Hanna Guðlaugsdóttir mannauðs-
stjóri, hanna@mos.is og í síma 525-6700.  Upplýs ingar  
er einnig að finna á vef Mosfellsbæjar, mos.is/skolastjori.

Mosfellsbær leggur áherslu á jafnrétti og hvetur öll 
áhugasöm til að sækja um starfið.

Krikaskóli er samþættur leik- og grunnskóli ásamt 
frístundastarfi. Starfsemin tekur mið af menntastefnu 
Mosfellsbæjar, Heimurinn er okkar. 

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

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

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

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



Umsóknarfrestur er til og með 19. mars 2023. Nánari upplýsingar um starfið er á intellecta.is. 
Upplýsingar veitir Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)

Mótaðu framtíð vinnumarkaðarins 
með okkur langar að vinna með þér

BHM eru heildarsamtök 27 aðildarfélaga. Í félögunum eru fleiri en 17 þúsund félagar með margvíslegan 
bakgrunn og sérfræðiþekkingu, sem starfa á öllum sviðum samfélagsins.

Í krafti fjöldans og fjölbreytninnar stendur BHM vörð um mikilvægi hugvits, sérfræðikunnáttu og menntunar.

Ráðgjafi í þjónustuveri BHM veitir félagsfólki upplýsingar um ýmis mál og veitir aðstoð 
varðandi umsóknir um styrki úr sjóðum bandalagsins í samvinnu við ráðgjafateymi.

Ráðgjafi í þjónustuveri BHM

• Þjónusta við félagsfólk aðildarfélaga BHM

• Móttaka og meðhöndlun gagna og umsókna

• Yfirferð styrkjaumsókna

• Umsjón og eftirlit með rafrænu umsóknarferli

• Gagnaöflun fyrir stjórnir sjóða BHM

• Hugmyndavinna og betrumbætur á sjálfsafgreiðslu og rafrænu 
aðgengi félagsfólks að upplýsingum á vef BHM

• Innleiðing þjónustuaukandi leiða í samráði við aðra ráðgjafa 
þjónustuvers BHM

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Þjónustulund og framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum

• Frumkvæði og skipulagshæfni

• Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti

• Góð tölvukunnátta

• Góð reynsla af alhliða skrifstofustörfum

• Reynsla af störfum félagasamtaka er kostur

STARFSSVIÐ MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars 2023. Nánari upplýsingar um starfið á intellecta.is.

Upplýsingar veitir Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is, sími 511-1225).

Leikskóli Seltjarnarness
Gildi Leikskóla Seltjarnarness eru jákvæðni, virðing og fagmennska. Þessi gildi 
hefur starfsmannahópurinn sameinast um að starfa eftir og eru þau höfð að 
leiðarljósi í öllu starfi skólans. Við þurfum á góðu fólki að halda til að koma til 
liðs við okkar frábæra hóp! Skólinn státar af metnaðarfullri starfsemi, ýmsum 
viðbótarkjörum, styttingu vinnuvikunnar og tilboði um námssamninga.

Við óskum eftir að ráða í eftirfarandi störf:
• Deildarstjóri, fullt starf
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi, fullt starf
• Sérgreinastjóri í listaskála, fullt starf

Upplýsingar um störf í Leikskóla Seltjarnarness veita Margrét Gísladóttir, leikskólastjóri, 
margret.gisladottir@seltjarnarnes.is og Linda Björg Birgisdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, 
linda.b.birgisdottir@seltjarnarnes.is í síma 5959-280/290.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélög. 
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef 
Seltjarnarnesbæjar undir seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 27. mars 2023.
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Verkefnastjóri umbóta hjá Vegagerðinni

Vilt þú leiða nýja nálgun 
verkefnastjórnunar? 

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

Vegagerðin auglýsir eftir verkefnastjóra umbóta. Um nýtt starf er að ræða og því einstakt 
tækifæri til þess að koma að mótun og þróun á því.  
Verkefnið er að innleiða breytingar á aðferðarfræði verkefnastjórnunar og leiða uppsetningu 
og notkun á verkefnastjórnunarkerfi í allri starfsemi Vegagerðarinnar sem er stærsta 
framkvæmdastofnun ríkisins. Byggt er á undirbúningsvinnu sem staðið hefur yfir um nokkurt 
skeið. Starfið tilheyrir deild stafrænna innviða og ferla, sem heyrir beint undir forstjóra 
Vegagerðarinnar. 

Starfssvið
Viðkomandi mun leiða umbótaverkefni í faglegri verkefnastjórnun í teymisvinnu þvert á 
Vegagerðina. Starfið felur í sér umsjón með innleiðingu og þjálfun starfsmanna í framtíðar 
verkefnastjórnunarumhverfi Vegagerðarinnar, ásamt öðrum stærri umbótaverkefnum innan 
Vegagerðarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
→ Háskólanám sem nýtist í starfi
→ Vottun í verkefnastjórnun MPM eða 

sambærilegu námi er kostur
→ Reynsla af verkefnastjórnun skilyrði
→ Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
→ Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu
→ Lausnamiðuð hugsun, frumkvæði og 

faglegur metnaður
→ Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
→ Góð íslensku- og enskukunnátta

Vegagerðin er eftirsóknarverður 
vinnustaður, stærsta 
framkvæmdarstofnun landsins með 
gríðarlega fjölbreytta verkefnaflóru. 

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Björgvin Brynjólfsson  
(bjorgvin.brynjolfsson@vegagerdin.is ) 
forstöðumaður stafrænna innviða og ferla. 

Umsóknarfrestur er til og með  
16. mars 2023. 
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Meiraprófsbílstjóri 
óskast til starfa hjá 
Bónus. 
Meira um starfið á:

Viltu vera
með okkur
í liði?

bonus.is/meiraprofsbilstjori

Tveir hjúkrunarfræðingar 
á skurðstofu
60-100% starf 
Leitum að tveimur einstaklingum með íslenskt 
hjúkrunarleyfi og reynslu. Leyfi í skurðhjúkrun æskilegt. 
Önnur staðan er stjórnunarstaða með yfirumsjón með 
skipulagi og verkefnum á skurðstofunum. Verksvið er 
vinna og skipulag á skurðstofum, innkaup, gæðastarf 
og eftirlit. Samskipti við sjúklinga og leiðbeining. 
Æskileg er góð tölvukunnátta (word/excel), 
frumkvæði, forystu- og samskiptahæfni, stundvísi og 
faglegur metnaður.

Upplýsingar veitir Stefán E. Matthíasson framkvæmdastjóri 
sem tekur við umsóknum með náms- og starfsferilsskrá auk 
meðmælenda, rafrænt á stefan@laekning.is, eða í síma 
696 7585. Starfskjör eru samningsatriði en grundvallast á 
samningi SA og viðkomandi stéttarfélags.

Skurðstofan ehf hóf starfsemi árið 1996. Þar eru gerðar 
dagskurð aðgerðir í almennum-, æða-, lýta- fegrunar-, 
bæklunar- og kvensjúkdómaskurðlækningum. Frá stofnun 
rúmlega 50000 aðgerðir. Alger endurnýjun tækja og 
búnaðar hefur átt sér stað undanfarið. 

Skurðstofan er lítið fyrirtæki með samheldnum hópi 
starfsmanna þar sem lögð er áhersla á góða þjónustu og 
gæði. Vinnutími er að öllu jöfnu frá kl 8-16 virka daga.

Lágmúla 5, 108 Reykjavík. S. 590 9213.

Leitum að öflugum 
liðsauka

Um sóknar frestur er til 25.03. 2023. 

Erum við 
að leita 
að þér?



Umsóknir berist á umsokn@bbafjeldco.is. Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2023.

BBA//Fjeldco er leiðandi lögmannsstofa á Íslandi og á sviði fjármála- og fyrirtækjalögfræði. 

Við óskum eftir öflugum einstaklingi í okkar teymi og í boði er krefjandi og metnaðarfullt starf í 

alþjóðlegu vinnuumhverfi. Fyrirtækið er með skrifstofur í Reykjavík og í London ásamt 

starfsemi í Frakklandi.

•       Að minnsta kosti tveggja ára reynsla á skattasviði.

•       Reynsla á sviði fyrirtækja- og fjármálalögfræði er kostur.

•       Góð enskukunnátta er skilyrði.

•       Sjálfstæð vinnubrögð.

•       Frumkvæði í starfi.

•       Hæfni til að vinna í krefjandi vinnuumhverfi og undir miklu álagi.

 

Hæfniskröfur//

BBA//Fjeldco óskar eftir að ráða lögfræðing á skattasvið
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Lagermaður
Lyftarapróf æskilegt
Vinnutími virka daga frá kl 08:00 -17:00
Umsækjandi þarf að hafa reynslu af lagerstörfum eða 
sambærilegu starfi, leggjum áherslu á góða þjónustulund, 
heiðarleika og stundvísi. Um er að ræða 100% starf. 

Upplýsingar um umsækjenda, 
aldur og starfsferil óskast sendar 
á netfangið sht@verslun.is

Sýningarsalur - Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is Ta
kt
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Verkefnastjóri úrgangs- og loftlagsmála
Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða verkefnastjóra úrgangs- og  
loftlagsmála. Um 100% ótímabundið starf er að ræða.

Akureyrarbær er framúrskarandi sveitarfélag og jafnvel fyrirmynd annarra í umhverfismálum á 
mörgum sviðum. Framundan eru fjölmörg spennandi verkefni til að ná settum markmiðum sem 
sveitafélagið hefur sett sér.
Starf verkefnastjóra úrgangs- og loftlagsmála miðar að því að endurspegla stefnu sveitarfélagsins í 
úrgangsmálum sem og umhverfismálum á hverjum tíma.

Um er að ræða nýtt áhugavert starf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rut Jónsdóttir forstöðumaður umhverfis- og sorpmála á  
netfanginu rut@akureyri.is  eða í síma 862-4988.

Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Akureyrarbæjar www.akureyri.is

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2023.

Geislagata 9  •  Sími 460 1000  •  www.akureyri.is  •  akureyri@akureyri.is

Erum við að leita að þér?

Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í meira en 
50 ár
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www.hveragerdi.is

Vilt þú verða hluti af nýju spennandi teymi
fræðslu- og velferðarþjónustu Hveragerðisbæjar?
Auglýst er eftir öflugum sérfræðingum til að taka þátt í mótun nýrrar þjónustu

Í kjölfar skipulagsbreytinga erum við að leita að jákvæðum og metnaðar-
fullum einstaklingum til að vera hluti af öflugu og kraftmiklu teymi í nýju 
fræðslu- og velferðarsviði Hveragerðis þar sem sterk og öflug liðsheild  
er lykilatriði. 

Okkar helsta áhersla eru íbúar Hveragerðis og þeirra þarfir, og viljum við 
leggja okkur fram við að þjónusta íbúa bæjarins eins vel og mögulegt er. 

Þetta er frábært tækifæri til að verða mikilvægur hluti af þessu nýja og 
metnaðarfulla teymi; að taka virkan þátt í að byggja upp og samþætta 
fræðslu-og velferðarþjónustu í Hveragerði þar sem einstaklingurinn fær  
að vaxa og nýta færni sína. 

Öflugur hópur talmeinafræðinga, sálfræðings, hegðunarráðgjafa, félags-
ráðgjafa,  ráðgjafaþroskaþjálfa, frístundarfulltrúa, ritara, forstöðumanna í 
félagslegri heimaþjónustu og málefnum aldraðra eru komin í teymið en 
okkur vantar nokkra öfluga einstaklinga til þess að fullkomna teymið. 

Deildarstjóri í velferðarþjónustu
Helstu verkefni og ábyrgð:
Deildarstjóri ber ábyrgð á að innleiða þær breytingar sem unnið er að ásamt 
stjórnendaábyrgð gagnvart teymi í velferðarþjónustu. Viðkomandi sinnir 
jafnframt almennri félagsþjónustu. 

Helstu verkefni auk stjórnunarhlutverks eru að annast meðferð mála 
einstaklinga og fjölskyldna á grunni laga um félagsþjónustu sveitarfélaga 
og laga um málefni aldraðra, sinna störfum málstjóra samkvæmt lögum um 
samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og þátttaka í vinnslu mála á 
grundvelli barnaverndarlaga og vegna stuðningsúrræða í barnverndarmálum. 

Menntun og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem félagsráðgjöf, starfsreynsla 
og þekking á sviði félagsþjónustu og barnaverndar æskileg, frumkvæði, 
nákvæmni og sjálfstæði í starfi. Lipurð í mannlegum samskiptum, jákvæðni og 
sveigjanleiki, metnaður í starfi. 
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Til greina kemur að ráða einstakling með aðra háskólamenntun sem nýtist  
í starfinu ef enginn félagsráðgjafi sækir um.

Deildarstjóri í skólaþjónustu
Helstu verkefni og ábyrgð:
Deildarstjóri ber ábyrgð á að innleiða þær breytingar sem unnið er að ásamt 
stjórnendaábyrgð gagnvart teymi í skólaþjónustu. Viðkomandi sinnir auk þess 
almennri skólaþjónustu á grunni reglugerðar um skólaþjónustu sveitarfélaga 
við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum. 

Helstu verkefni eru, auk stjórnunarhlutverks, að styðja á fjölbreyttan hátt við 
starfsemi og starfshætti leik- og grunnskóla og starfsfólk þeirra, styðja við 
foreldra með ráðgjöf og fræðslu, sinna forvarnarstarfi til að stuðla markvisst 
að velferð nemenda og tryggja eins og kostur er að kennslufræðileg, 
sálfræðileg og þroskafræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi.

Menntun og hæfniskröfur: 
Kennaramenntun og réttindi til að kenna í leikskóla og/eða grunnskóla, önnur 
háskólamenntun sem nýtist í starfi, frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í starfi. 
Lipurð í mannlegum samskiptum, jákvæðni og sveigjanleiki.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Staða sérfræðings vegna innleiðingar á lögum  
um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna
Helstu verkefni og ábyrgð:
Sérfræðingur sinnir innleiðingu á samþættingu þjónustu í þágu 
farsældar barna skv. lögum og áherslum fræðslu- og velferðarþjónustu 
Hveragerðisbæjar. 

Helstu verkefni eru: stofna farsældarteymi í Hveragerði, fræðsla fyrir málstjóra, 
foreldra og lykilstofnanir, umsjón með vinnslu samþættingar og þátttaka í 
samstarfshópum/-teymum eftir því sem þörf er á.

Menntun og hæfniskröfur:  
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í starfi. 
Lipurð í mannlegum samskiptum, jákvæðni og sveigjanleiki.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Félagsráðgjafi í barnavernd
Helstu verkefni og ábyrgð:
Viðkomandi er hluti af teymi sem sinnir barnaverndarþjónustu en 
Hveragerðisbær mun veita barnaverndarþjónustu í samvinnu við önnur 
sveitarfélög.

Helstu verkefni eru: móttaka, mat og könnun tilkynninga um misfellur í 
aðbúnaði barna skv. barnaverndarlögum, vinnsla barnaverndarmála skv. 
barnaverndarlögum og vegna stuðningsúrræða í barnaverndarmálum. 

Menntun og hæfniskröfur:
Starfsréttindi í félagsráðgjöf, starfsreynsla og þekking á sviði barnaverndar 
æskileg, frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í starfi. Lipurð í mannlegum 
samskiptum, jákvæðni og sveigjanleiki. Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Til greina kemur að ráða einstakling með aðra háskólamenntun sem nýtist  
í starfinu ef enginn félagsráðgjafi sækir um.

Hveragerði er ört vaxandi og fjölskylduvænt sveitarfélag í nágrenni 
höfuðborgarsvæðisins, sem vill veita íbúum sínum góða og markvissa 
þjónustu á öllum sviðum. 

Meðal áherslna er að flýta uppbyggingu mannvirkja fyrir leik- og 
grunnskólastarf eins og þörf er á, tryggja fjölbreytt búsetuúrræði í 
Hveragerði, fjölga virkniúrræðum, tryggja að einstaklingar með fatlanir 
fái viðunandi stuðning til að starfa á fjölbreyttum vettvangi og koma á 
fjölmenningarsamstarfi við nágrannasveitarfélög. 

Í Hveragerði eru meðal annars tveir glæsilegir 6 deilda leikskólar en á seinni 
hluta þessa  árs er áætlað að þriðji leikskólinn verði tekinn í notkun. 
Grunnskólinn sem er með um 450 nemendur verður stækkaður og hefjast 
þær framkvæmdir í sumar. 

Íþrótta- og menningarlíf hefur verið í miklum blóma og umhverfi bæjarins 
gefur kost á fjölbreyttri útivist í einstöku umhverfi.

Umsóknarfrestur er til 12. mars 2023. Nánari upplýsingar veitir bæjarstjóri, geir@hveragerdi.is.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Tekið er á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu sveitarfélagsins www.hveragerdi.is - laus störf.  Prófskírteini og greinagóð  
ferilskrá skal fylgja umsókn ásamt stuttu kynningarbréfi þar sem fram kemur af hverju sótt er um starfið og hvernig viðkomandi  
uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til þess.  Allir einstaklingar sem ráðnir eru til starfa í skóla- og velferðarþjónustu  
Hveragerðisbæjar þurfa að gefa heimild til upplýsingaöflunar úr sakaskrá og undirrita trúnaðaryfirlýsingu.   
Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Sérstök nefnd mun vinna úr öllum umsóknum og verður öllum umsóknum svarað að ráðningu lokinni. 



Leikskóli Seltjarnarness
Gildi Leikskóla Seltjarnarness eru jákvæðni, virðing og fagmennska. Þessi gildi 
hefur starfsmannahópurinn sameinast um að starfa eftir og eru þau höfð að 
leiðarljósi í öllu starfi skólans. Við þurfum á góðu fólki að halda til að koma til 
liðs við okkar frábæra hóp! Skólinn státar af metnaðarfullri starfsemi, ýmsum 
viðbótarkjörum, styttingu vinnuvikunnar og tilboði um námssamninga.

Við óskum eftir að ráða í eftirfarandi störf:
• Deildarstjóri, fullt starf
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi, fullt starf
• Sérgreinastjóri í listaskála, fullt starf

Upplýsingar um störf í Leikskóla Seltjarnarness veita Margrét Gísladóttir, leikskólastjóri, 
margret.gisladottir@seltjarnarnes.is og Linda Björg Birgisdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, 
linda.b.birgisdottir@seltjarnarnes.is í síma 5959-280/290.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélög. 
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef 
Seltjarnarnesbæjar undir seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 27. mars 2023.

 Þarftu
að ráða?

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

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. 

Við komum til móts við þarfir 
fyrirtækja og sérsníðum lausnir 
sem henta hverjum viðskiptavini.

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
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Gögn eru lykillinn 
að framtíðinni

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

Við erum lykilinnviður þjóðarinnar og allt okkar starf snýst um að flytja orku sem drífur áfram lífsgæði og 
sköpunarkraft samfélagsins til framtíðar. Við leggjum áherslu á virðingu, samvinnu og ábyrgð. Við erum 
framsækið þekkingarfyrirtæki sem býður kraftmiklu starfsfólki spennandi verkefni við aðstæður þar sem 
umhyggja, jafnrétti og öryggi eru í fyrirrúmi. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars nk. Sótt er um starfið á landsnet.is.

Við hvetjum öll áhugasöm til að sækja um óháð uppruna, aldri eða kyni. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem þú segir 
okkur af hverju þig langar til að bætast í hópinn. Nánari upplýsingar veitir Jason Már Bergsteinsson, mannauðssérfræðingur, mannaudur@landsnet.is. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Við leitum að einstaklingi til að koma inn í stækkandi 
gagnateymi og þróa gagnadrifna framtíð Landsnets. Teymið 
hefur það að markmiði að auka sjálfvirkni í störfum og bæta 
gagnadrifna þjónustu byggða á sögulegum og rauntíma 
upplýsingum fyrir innri og ytri starfsemi Landsnets. 

Gagnateymið er sjálfstætt, framsækið og tileinkar sér þau 
vinnubrögð að deila ábyrgð. Viðkomandi fær því tækifæri til 
að vinna með �ölbreytt gögn, �ármála- og 
markaðsupplýsingar, orku- og landupplýsingar og koma 
gögnum til hagnýtingar til aukinnar sjálfvirkni og bættrar 
ákvarðanatöku. 

Næsti yfirmaður er Sverrir Jan Norð�örð, framkvæmdastjóri 
stafrænnar þróunar og gagna.

Helstu verkefni
• Vinna í rekstri og þróun á gagnagrunnum, vöruhúsum og 

rauntíma gangavinnslum
• Greining, hönnun og útfærsla á gagnadrifnum lausnum
• Almenn úrvinnsla, meðhöndlun og samþætting gagna úr 

ólíkum kerfum 
• Virk þátttaka í þróun á gagnastefnu Landsnets
• Þjónusta starfsfólk Landsnets með gagnanotkun

Hæfniskröfur
• Nám í verkfræði, tölvunarfræði, stærðfræði eða sambærilegt 

nám eða reynsla
• Þekking í gagnagrunnsforritun (s.s. SQL, Python) og 

gagnavinnslu (t.d. tímaraðargreiningu, spá, gervigreind, 
bestun o.fl.)

• Góð reynsla af rekstri gagnagrunnsumhverfis
• Staðgóð þekking á gagnagrunnsfræðum og greiningartólum
• Góð samskiptafærni og geta til að vinna í teymi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð og jákvætt viðhorf

Sérfræðingur í gagnateymi

Helstu verkefni
• Uppsetning, uppfærslur og rekstur tölvuneta
• Viðhald og eftirlit með eldveggjum
• Eftirlit með a�östum og rekstraröryggi netkerfa
• Eftirfylgni með þróun og nýjungum í netkerfum
• Daglegur rekstur, viðhald og eftirlit með netþjónum og 

tölvubúnaði
• Markviss vinna að aukningu rekstraröryggis upplýsingakerfa
• Þátttaka í þróun og smíði upplýsingakerfa skv. 

upplýsingastefnu Landsnets

Hæfniskröfur
• Nám í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegt nám eða 

reynsla
• Þekking á Cisco búnaði
• Þekking á NGFW er mikill kostur
• Reynsla af kerfisstjórnun í Microsoft/Linux umhverfi er kostur
• Góð samskiptafærni og geta til að vinna í teymi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð og jákvætt viðhorf

Net- og kerfisstjóri

Við leitum að netstjóra með ríka öryggisvitund og metnað til að 
takast á við spennandi verkefni í uppbyggingu grunninnviða á 
sviði upplýsingatækni. Netstjóri ber ábyrgð á víðnetum (WAN) og 
staðarnetum (LAN) Landsnets og hefur umsjón með daglegum 
rekstri upplýsingatæknikerfa Landsnets.

Hlutverk Landsnets er að annast flutning raforku og stjórnun 
raforkukerfisins á Íslandi. Stjórnkerfi raforkukerfisins á Íslandi 
byggir á rekstraröryggi net- og tölvukerfa og því er um kre�andi 
og ábyrgðarmikið starf að ræða. Upplýsingatækni gegnir 
lykilhlutverki í framþróun fyrirtækisins og framundan eru kre�andi 
og skemmtileg verkefni í samstarfi við innlenda og erlenda birgja.
 
Næsti yfirmaður er Ásmundur Bjarnason, forstöðumaður 
upplýsingatækni.



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

AðAlfundur 
Aðalfundur Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðis-
ins verður haldinn í húsi Krabbameinsfélagsins að 

Skógarhlíð 8 Reykjavík, 4. hæð, mánudaginn  
20. mars 2023 og hefst kl. 20:00.

Dagskrá:  1. Venjuleg aðalfundarstörf. 
     Tillögu að lagabreytingum félagsins má  
     sjá á  www.krabb.is/hofudborgarsvaedi/
 2. Önnur mál.

Að loknum aðalfundarstörfum flytur 
Sveinn Magnússon læknir erindið 

„Saga tóbaksvarna á Íslandi“.

Veitingar.

Stjórnin.

 

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Grassláttur	á	borgarlandi	í	austurhluta	Reykja-
víkur	2023-2026,	EES útboð 15777.

•	Grassláttur	á	borgarlandi	í	vesturhluta	Reykja-
víkur	2023-2026,		EES útboð 15778.

•		Grassláttur	við	þjóðvegi	í	Reykjavík	2023-2026,			
	EES útboð 15779.

•	Hreinsun	gatna	og	gönguleiða	2023	–	2024,		
EES útboð 15776.

•	Ráðhús	Reykjavíkur	–	Lampar,	útboð nr. 15780.

•	Dúkalagnir	2023	í	hverfum	6,7	og	8,9,10	í	fast-
eignum	Reykjavíkurborgar,	útboð 15781.

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

ÚTBOÐ
Selfossveitur bs óskar eftir tilboðum í verkið:

„Nýr miðlunargeymir fyrir Selfossveitur“

Reisa skal rúmlega 4.500 m3 hitaveitugeymi að Austur-
vegi 67 á Selfossi. Geymirinn verður reistur norðan við 
núverandi heitavatnsgeymi. Verkið felst í reisingu og 
klæðningu stálgeymis. Stálgeymirinn skal reisa á stað-
steyptri undirstöðu og undir hluta hans er staðsteypt 
tengihús. Geymirinn er úr stáli með miðsúlu og þak-
burðarbitum. Stálplötur í þaki eru soðnar neðan á þakbita. 
Stálgeymi skal mála að utan en sementskústa að innan. 
Geyminn skal einangra með steinull og klæða að utan með 
álklæðningu. Pípulagnir í tengihúsum skal einangra með 
steinull og klæða með álklæðningu.
 
Helstu magntölur:
•	 Stálplötur	 30	tonn
•	 Stálbitar	 29	tonn
•	 Steinullareinangrun	 2760	m²
•	 Álklæðning	bols		 750	m²
•	 Álklæðing	á	þaki	 600	m²
•	 Pípulögn	í	tengihúsi	–	DN	80	–	DN	500	 76	m

Verkinu skal að fullu lokið 15. júlí 2024.

Útboðsgögn verða afhent á útboðvef sem er aðgengilegur 
hér:
https://arborg.ajoursystem.net/Tender/DirectLink/
aa5bde60-e3c9-4c18-88d2-a9b490a18512	
Tilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour. Tilboð 
skulu sett fram með þeim hætti sem sett er fram í útboðs-
kerfinu og í samræmi við skilmála útboðs og hlaða upp 
þeim skrám sem gerð er krafa um. Bjóðandi fær staðfest-
ingarpóst þegar hann hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur 
berst, hefur afhending ekki tekist. Bjóðendur skulu í þeim 
tilfellum leita til Ajour þjónustuaðila án tafar. Bjóðandi ber 
ábyrgð á að tilboð berist á réttum tíma og eru hvattir til að 
hefja tímanlega vinnu við að skila þeim inn.

Skilafrestur tilboðs er til kl. 11:00 
föstudaginn 31. mars 2023.

Opnun tilboða verður framkvæmd með rafrænum hætti á 
útboðsvefnum eftir að skilafrestur tilboða er liðinn. Bjóð-
endum verður því ekki boðið að mæta á opnunarfund en í 
kjölfar opnunar tilboða verður bjóðendum sent opnunar-
yfirlit rafrænt.

Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

Embassy – Housing
The American Embassy, is seeking to lease 

 a house/apartment in Reykjavik area..
 Required size is 120– 250 square meters, large living room,2 full 
bathrooms, garage/inside parking and permission to keep pets.

Lease period is for minimum 3 years.  Please send an e-mail to:  
sveinssonk@state.gov before April 1st. with information about 

the house and location (photos,street and house/apartment 
number) and phone number of the contact person 

 showing the property.

sEndiráð – Húsnæði
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu 

hús/íbúð á höfuðborgarsvæðinu.
  Æskileg stærð 120 – 250 fermetrar, stór stofa, 2 baðherbergi 

með sturtu/baðkari, bílskúr/stæði í bílageymslu og  
leyfi til að hafa gæludýr.

Leigutími lágmark 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á:  sveins-
sonk@state.gov fyrir 1. Apríl með upplýsingum um eignina og 
staðsetningu (ljósmyndir,götuheiti og húsnúmer/íbúðarnúmer)  

og símanúmer þess sem sýna mundi eignina.

Erum við 
að leita að þér?
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Eskiás 3 | Garðabæ
Áætl. Afhending 

Okt./Nóv. 2023

Verð frá 

kr. 67.900.000

Nýr áfangi kominn í sölu!

Glæsilegar sérbýlisíbúðir í hjarta Garðabæjar! Allar með sérinngangi, margar með aukinni 
lofthæð. 

Um er að ræða 35 íbúðir í húsinu og næg bílastæði í kringum húsið, rafhleðslustöðvar á lóð. Íbúðirnar 
eru 3, 4, og 5 herbergja fullbúnar án gólfefna, nema í votrýmum.

Húsin mynda ferning utanum skjólgóðan inngarð og eru allar íbúðir með aðgengi eða glugga í átt að 
inngarðinum. Inngangur inn í inngarð frá báðum langhliðum hússins. 

Allar nánari upplýsingar veita fasteignasalar, sjá GSM númer þeirra hér að neðan.

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Svavar
Fasteignasali
623 1717

Hafliði
Fasteignasali
520 9595

Jón Gunnar
Fasteignasali
848 7099

Helgi Jóhannes
Fasteignasali
780 2700

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Þóra
Fasteignasali
822 2225

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Skúli E.
Nemi í löggildingu
869 7014

Gunnar Patrik
Nemi í löggildingu
822 9415

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Sigríður Rut
Fasteignasali
699 4610

Darri Örn
Fasteignasali
767 0000

Unnur Svava
Fasteignasali
623 8889

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Elka
Fasteignasali
863 8813

Ragnar Kristján 
Fasteignasali
844 6516

Þorgeir 
Fasteignasali
696 6580

OPIÐ HÚS
 

í sýningaríbúð í Eskiási 1, íbúð 308.
Sun. 12. mars  
kl.14.00-15.00

 Allir velkomnir
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Umsóknarfrestur: Til 15. mars kl. 16:00. 
Rafræn úthlutun: 16. mars kl. 10.00. 

Umsækjendum er raðað í röð þar sem 
hæstbjóðandi er efstur. Þegar um sömu 
tilboðsfjárhæð er að ræða er farið eftir 
félagsnúmeri. 

Sótt er um á vef Búseta.www.buseti.is

VERTU Í SAMBANDI

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.is 
Sími: 556 1000

Með því að  
skanna QR kóðann 
opnast síðan  
Lausar íbúðir  
á vef Búseta.

40 ÁRA

Birt með fyrirvara um villur og breytingar.

 

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  

í viðhaldssjóð.

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI

Búseturéttur:                         
Mánaðarlegt búsetugjald:      
Mögulegt lán: 1.800.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í apríl.

7.142.363 kr.
236.583 kr.

Búseturéttur:                         
Mánaðarlegt búsetugjald:      
Mögulegt lán: 7.117.000 kr.  
Afhending: Í júní.

14.234.065 kr.
295.631  kr.

Búseturéttur:                         
Mánaðarlegt búsetugjald:      
Mögulegt lán: 4.065.000 kr.  
Afhending: Í júní.

8.130.716  kr.
 196.360  kr.

Búseturéttur:                         
Mánaðarlegt búsetugjald:      
Mögulegt lán: 5.937.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Byrjun maí.

Búseturéttur:                         
Mánaðarlegt búsetugjald:      
Mögulegt lán: 5.482.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í apríl.

Búseturéttur:                         
Mánaðarlegt búsetugjald:      
Mögulegt lán: 4.689.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Miður júní.

9.378.960  kr.
200.173  kr.

10.964.429 kr.
243.451 kr.

11.874.942 kr.
259.023 kr.

NAUSTABRYGGJA 9  ·  110 RVK. KEILUGRANDI 3  ·  107 RVK.

66,3 96,6

2ja 3ja

104 206

ÁRSKÓGAR 5  ·  109 RVK.

67,8

2ja

404

BÚSETI ER STOLTUR AÐILI AÐBIRKIHLÍÐ 2a  ·  221 HFJ.

103,6

4ra

202

MARÍUGATA 7  ·  210 GBR.

106,5

4ra

201

Óska eftir manni 
með vinnuvélaréttindi

Looking for a man with a 
machine exam

Óska einnig eftir smið  
í vinnu eða manni sem hefur 

unnið við smíðar.

Upplýsingar í síma 893 5374
nybyggd@gmail.com

Nudd Nudd Nudd
Slökunarnudd í miðbæ 

Reykjarvíkur. Lausir tímar. 
Sími 694 7881, Janna.

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

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.

Mitsubishi 2008, 
ek.232.000 Fjórhjóladrif, sjálfskiptur, 
nýleg negld vetrardekk og sumar-
dekk, krókur, NÝ SKOÐAÐUR. 
Verð 690.000 kr.  

Til sýnis og sölu  Stekkjarbakka 4, 
100bilar.is. S: 517-9999
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

ES&SY Una kvartermabolur 
Fleiri litir til 

Stærðir 36-46 

ES&SY Nila skyrta 
Stærðir 38-46 
Verð 8.980 kr

ES&SY Tati kjóll 
Stærðir 36-46 
Verð 8.980 kr

ES&SY Milan blazer jakki 
Til í mörgum litum 

Stærðir 36-46 
Verð 8.980 kr

YEST/YESTA frakki 
Stærðir 42-48 
Verð 24.980 kr

STUDIO Alida kjóll með blómum 
Stærðir 38-56 
Verð 14.980 kr

STUDIO Emilie skyrta 
Fleiri litir til 

Stærðir 38-56
 Verð 15.980 kr

GOZZIP Johanne skyrtukjóll 
Fleiri litir til 

Stærðir 36-56 
Verð 17.980 kr

GOZZIP Alicia kjóll 
Stærðir 38-56 
Verð 21.980 kr

GOZZIP Hilde köflótt kápa 
Stærðir 38-56 
Verð 30.980 kr

FRANDSEN úlpa 
Fæst líka í svörtu og gráu 

Stærðir 38-54 
Verð 29.980 kr

FRANDSEN létt dúnúlpa 
Fleiri litir til 

Stærðir 38-54 
Verð 23.980 kr

FRANDSEN létt dúnvesti 
Fleiri litir til 

Stærðir 40-54 
Verð 18.980 kr

TAMARIS inniskór 
Fleiri litir til 

Stærðir 37-42 
Verð 9.990 kr

TAMARIS casual business skór 
Stærðir 37-42 
Verð 18.990 kr

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

TAMARIS Comfort  götuskór 
Stærðir 37-42 
Verð 21.990 kr



Við Grandagarð í Vesturhöfn 
er að finna skapandi smiðju 
sem ber heitið Noztra sem 
hefur dregið að sér gesti og 
gangandi eins og segull frá 
opnun. Þar getur fólk fengið 
útrás fyrir leynda sköpunar-
hæfileika sína og fengið að 
njóta sín í kyrrð og ró.

sjofn@frettabladid.is

Unnur Knudsen og fjölskylda henn-
ar hafa byggt um Noztru-ævintýrið 
ásamt vinahjónum sínum. Unnur 
er listhneigð og hefur alla tíð verið 
skapandi, full af orku þegar kemur 
að hönnun og listsköpun.

Unnur er fædd og uppalin í 
vestur- og miðbæ Reykjavíkur. 
Hún er stúdent frá Verzlunarskóla 
Íslands og þaðan lá leiðin í listnám. 
„Ég er alin upp við mikið af fallegri 
myndlist í kringum mig, afi og 
amma áttu heimili sem var þakið 
málverkum og teikningum. Hef 
samt ekki hugmynd um af hverju ég 
lagði af stað í listnám,“ segir Unnur 
og hlær. „Ég lauk námi í textílhönn-
un frá MHÍ og var svo heppin að 
vera boðið strax að námi loknu að 
verða hluti af Kirsuberjatrénu, sem 
er hönnunargallerí á Vesturgötu. 
Þar kynntist ég ótrúlega skemmti-
legum og gefandi konum. Að fara 
strax eftir nám í að vinna með 
skapandi fólki með fjölbreyttar 
hugmyndir og ólíkar skoðanir held 
ég að hafi gefið mér gott veganesti.“

Unnur byrjaði að kenna mynd-
list við Verzlunarskólann árið 2007 
og fór í framhaldi af því í list-
kennslunám við LHÍ. „Ég útskrifast 
þaðan með M.Ed. í kennslufræði 
listgreina.

Verzlunarskólinn sem vinnu-
staður er einstakur og ég var svo 
lánsöm að fá að vera með í því að 
móta nýja námsleið við skólann, 
Nýsköpunar- og listabraut. Ég hef 
kennt þar hönnunar- og listgreinar 
síðastliðin ár.“ 

Eiginmaður Unnar er Þröstur 
Leósson og eiga þau samtals fimm 
uppkomin börn. „Þau eru öll best 
og þótt þau séu jafn ólík og viku-
dagarnir fimm erum við svo heppin 
að þau ná vel saman og hafa þau öll, 
ásamt tengdabörnum fylgt okkur 
inn í Noztru-ævintýrið,“ segir 
Unnur og er afar þakklát fyrir hve 
samhent fjölskyldan hefur verið í 
rekstrinum á Noztru.

Hefur ástríðu fyrir þessu
Unnur hefur mikinn áhuga á 
listum og fólki og hvað listiðkun 
gerir fyrir fólk og í raun samfélög í 
heild. 

„Ég trúi því að við höfum öll þörf 
fyrir og öll getu til að skapa. Ég held 
að ég hafi gert mér grein fyrir þessu 
þegar ég fór að kenna og fékk að 
upplifa það að horfa á nemendur 
gleyma sér í skapandi vinnu. Sjá 
þau detta inn í eitthvert flæði þar 
sem allt annað gleymist, ótrúlega 
gefandi. Ég hef alltaf lagt áherslu á 
það í kennslunni að skapa rými þar 
sem ríkir ró því það er svo margt 
hjá krökkum í menntaskólum sem 
býr til pressu. Þessi ró ásamt því að 
fá að vinna að einhverju skapandi 
er eitthvað sem ég hef fundið að 
ég brenn fyrir og vil leggja mikla 
áherslu á hjá okkur á Noztru.“

Þau eru tvenn hjón sem reka 
Noztru saman. „Upphaflega hug-
myndin að Noztru kemur frá með-
eigendum okkar sem eru búsettir 
í Danmörku. En þaðan má segja 
að fyrirmyndin komi. Það kom 
svo reyndar í ljós þegar við fórum 
að grennslast fyrir um smiðjur 
af þessu tagi að þær þekkjast úti 
um víða veröld, bæði í Norður-
Ameríku og Evrópu. Það að stofna 
fyrirtæki er auðvitað langt og dýrt 
ferli og gengur ekki upp nema með 
aðkomu margra. Það er tvennt sem 

kannski stendur upp úr, annars 
vegar hversu dýrmætt samstarf við 
áttum við alla sem komu að fram-
kvæmdinni og hins vegar hversu 
seinlegt ferli það er að fá leyfi fyrir 
rekstri,“ segir Unnur og er þakklát 
fyrir hve vel hefur tekist til.

Aðspurð segir Unnur að Noztra 
sé skapandi smiðja fyrir alla. „Þar 
seljum við forbrennda leirmuni og 
aðstöðu til að mála þá. Hugmyndin 
snýst fyrst og fremst um það að 
skapa rými og verkefni þar sem 
hægt er að gleyma sér um stund 
í skapandi vinnu. Nafnið Noztra 
kemur frá grafíska hönnuðinum 
okkar, en eftir að hann hafði rann-
sakað hugmyndafræði Noztru 
stakk hann upp á þessu nafni sem 
við gætum ekki verið ánægðari 
með. Passar fullkomlega við.“

Óviðjafnanlegt útsýni
Hlutirnir í Noztru ganga vel fyrir 
sig. „Þetta virkar þannig að við-
skiptavinur velur sér keramikhlut, 
en innifalið í verði hlutarins er öll 
málning, verkfæri, tveir tímar í sal 
og svo glerjun og brennsla. Hlutur-
inn er svo skilinn eftir hjá okkur í 
nokkra daga þar sem hann er gler-

jaður og brenndur. Leyndardómur-
inn er að fá að gleyma sér,“ segir 
Unnur og bætir við að tilfinningin 
að sjá fólk gleyma sér í sköpuninni 
sé ólýsanlega góð. 

Staðsetningin fyrir Noztru sé 
líka ómetanleg, í beinum tengslum 
við hafið og fallegt útsýni sem er 
líkt og lifandi málverk. „Þegar við 
vorum að velja Noztru stað fannst 
okkur Grandinn eiga vel við og 
við vorum svo heppin að finna 
þetta dásemdarhúsnæði. Vestur-
höfn er sögufrægt hús, byggt um 
1960, teiknað af Gísla Halldórssyni. 
Núverandi eigendur létu byggja 
framhliðina á aðalsalnum okkar og 
bryggjuna sem gefur óviðjafnan-
lega sýn út yfir höfnina og birtu inn 
á Noztru.“

Að sögn Unnar hafa viðtökurnar 
verið góðar. „Noztra hefur vaxið 
með passlegum hraða frá því við 
opnuðum fyrir um 16 mánuðum. 
Það sem hefur verið sérstaklega 
skemmtilegt er að sjá hversu fjöl-
breyttur aldur og fjölbreyttir hópar 
koma og allir virðast hafa gaman 
af og þannig vonum við auðvitað 
að það komi til með að vera,“ segir 
Unnur að lokum. n

Leyndardómurinn er að geta gleymt sér
Unnur Knudsen 
er einn eigenda 
Noztru sem er 
skapandi smiðja 
á Grandagarði 
í sögufrægu 
húsi, Vestur-
höfn. Unnur 
hefur brennandi 
áhuga á því sem 
hún er að gera í 
Noztru.
  FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINk

Viðskiptavinur 
Noztru velur sér 
keramikhlut, 
en innifalið í 
verði hlutarins 
er öll málning, 
verkfæri, tveir 
tímar í sal og 
svo glerjun og 
brennsla.

Úrvalið af 
keramikhlutum 
er óendanlegt 
og allir ættu að 
geta fundið sér 
eitthvað við sitt 
hæfi þar sem 
persónuleiki 
hvers og eins 
fær að njóta sín.

Vinir og fjöl-
skyldur koma 
gjarnan saman 
á Noztru og 
eiga þar saman 
notalega og 
skapandi stund.
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Már Guðnason

Hrein íslensk fæðubót 
frá Eylíf Eylíf vörurnar fást í öllum apótekum, Hagkaup, 

Krónunni, Heilsuhúsinu, Fjarðarkaupum og Nettó
Ókeypis heimsending á eylif.is ef keypt er fyrir 7000 kr eða meira

Betri lífsgæði með Active 
JOINTS
Már Guðnason húsasmiður hefur starfað við álagsvinnu 
í gegnum árin. Nú þegar hann er kominn á eftirlaun 
hafa komið fram ýmis eftirköst erfiðisins. Már hefur 
fundið út að Active JOINTS frá Eylíf reynist vel til að 
bæta lífsgæðin.

Már segist hafa verið sérstaklega slæmur í hálsliðum. 
„Ég er lærður húsasmiður en er eiginlega alt muligt-
maður,“ segir hann. „Get eiginlega aldrei verið  
aðgerðalaus og er alltaf að dunda mér við eitthvað, 
hvort sem það eru endurbætur hér heima, að hjálpa 
vinum og vandamönnum eða vinna í garðinum“ segir 
Már, sem býr í Fljótshlíðinni ásamt konu sinni, Önnu 
Óskarsdóttur. „Við búum á þessum fagra stað,“ segir hann.

„Ég var alltaf í átaksvinnu, aðallega í virkjunum. 
Það hefur komið niður á líkamanum en ég hef verið 
sérstaklega slæmur í hálsinum. Ég vann lengi í járna- 
bindingum og oft með mikil þyngsli í höndunum. Það 
reynir á skrokkinn og kemur fram þegar maður eldist,“ 
segir hann. „Ég var með mikla verki í hálsinum og átti 
erfitt með svefn. Ég hafði leitað til heimilislækna í ein-
hver ár, en það eina sem ég fékk út úr því var að taka 
verkjalyf. Ég fór í nudd með litlum árangri, verkirnir 
versnuðu bara ef eitthvað var. Ég var síðan sendur í 
myndatöku og þá kom fram mikið slit í hálsliðum en 
því miður á svo vondum stað að ekkert er hægt að 
gera. Eina ráðið voru verkja- og gigtartöflur það sem 
eftir er, sem mér hugnaðist ekkert sérstaklega vel,“ 
útskýrir Már.

Get loksins sofið

„Ég sá auglýsingu frá Eylíf um Active JOINTS og 
hugsaði með mér að það væri nú allt í lagi að prófa 
þetta. Það var í mars 2020. Eftir fjórar vikur var ég 
farinn að finna fyrir að eitthvað var að breytast og 
eftir fjóra mánuði var ég orðinn töluvert betri. Ári 
seinna var ég hættur að finna fyrir verkjunum í hálsinum. 
Fyrir mér er þetta kraftaverk og lyginni líkast. Ég fékk 
nýtt líf. Engar verkjatöflur og mér gekk vel að sofna á 
kvöldin. Í rauninni er ég laus við verkina,“ segir Már, 
sem tekur þrjú hylki á dag og ætlar sannarlega að 
taka Active JOINTS frá Eylíf áfram.

Már var svo óheppinn að fótbrjóta sig fyrir sex vikum 
og er viss um að Active JOINTS hefur hjálpað 
beinunum að gróa. Læknirinn er ánægður með hversu 
vel hefur gengið hjá honum. „Ég var svo óheppinn á leið 
í Krónuna á Hvolsvelli að detta. Það var rok úti og ég 
var með tvo nælonpoka sem fuku frá mér. Í flýtinum 
að ná þeim hrasaði ég með þeim afleiðingum að ég 
mölbraut á mér fótinn. Ég brotnaði svo illa að læknirinn 
sagði að í raun áður en aðgerðin fór fram hefði 
fóturinn verið ónýtur. Aðgerðin hefði hins vegar 
gengið vel og ég er farinn að stíga í fótinn,“ segir 
hann og bætir við: „Enda læknirinn, Benedikt 
Árni Jónsson, algjör snillingur, besti skurðlæknir á 
landinu að öðrum ólöstuðum,“ segir hann.

Active JOINTS styrkir beinin

Már segir að hann hafi spurst fyrir hjá Eylíf hvort það 
hentaði að taka Acive JOINTS á meðan beinin væru 
að gróa. „Mér var sagt að það væri mjög gott þar sem 
Active JOINTS styrkir beinin. Ég hélt því áfram að 
taka hylkin og er viss um að það hefur hjálpað þeim 
að gróa,“ segir hann. „Ég er bara virkilega ánægður 
með virknina í Active JOINTS og hef mikla trú á 
þessu fæðubótarefni enda eru innihaldsefnin kalkrík 
sem er nauðsynlegt fyrir viðhald beina. Einnig er C- 
og D3-vítamín í Active JOINTS frá Eylíf. Ég get ekki  
annað en mælt með vörunni,“ segir Már og bætir við 
að eiginkonan taki Smoother SKIN & HAIR og sé 
sömuleiðis mjög ánægð með þá vöru.

„Ég hef verið að benda vinum og kunningjum á 
Active JOINTS og veit að margir eru farnir að taka 
hylkin daglega enda gott fyrir liðina og beinin. Ég er 
ekki nægilega duglegur að fara í göngutúra þótt ég sé 
alltaf að hreyfa mig í alls konar stússi. Ég hef gaman 
af ýmiss konar viðhaldsvinnu og hef ágætis vinnu-
aðstöðu í bílskúrnum.“

Syngja í kórum

Már hefur mörg áhugamál og bæði hjónin syngja 
í kórum. Hann syngur með Öðlingum, sem sungu 
í vikunni í Áskirkju. „Ég gat ekki verið með félögum 
mínum, þar sem ég má ekki standa lengi í fótinn,“ 
segir hann. „Mest erum við að syngja við jarðarfarir, 
þá átta til tíu/tólf manns. Hins vegar erum við átján 
á tónleikum. Það er virkilega gefandi og skemmtilegt 
að vera í kór,“ segir hann, en eiginkonan syngur með 
kirkjukór Fljótshlíðar. Hjónin hafa verið dugleg að 
ferðast um Evrópu, gjarnan með Bændaferðum, en 
hafa bara einu sinni farið til Kanarí. „Mér finnst mjög 
gaman að fara í rútuferðir, sérstaklega um fjöllin á 
Ítalíu, aka til Slóveníu og einnig Austurríkis. Við eigum 
tvo syni og barnabörn í Svíþjóð og förum líka reglulega 
þangað,“ segir Már, en hjónin eiga einnig eina dóttur 
sem býr í nágrenni við þau. „Lífið er skemmtilegt og 
það er bara yndislegt að vera til,“ segir hann.

Vörulínan frá Eylíf
Vörulínan Eylíf býður upp á fimm vörur, Active 
JOINTS, Stronger BONES, Smoother SKIN & 
HAIR, Happier GUTS og nýjasta varan er Stronger  
LIVER, allt vörur sem hafa reynst fólki vel.

Vörurnar eru unnar úr hreinum, íslenskum hráefnum, 
engum aukaefnum er bætt við og framleiðslan er á 
Grenivík undir GMP gæðastaðli.

Íslensku hráefnin sem notuð eru í allar Eylíf vörurnar eru:

• Kalkþörungar frá Bíldudal

• Smáþörungar (Astaxanthin) frá Reykjanesbæ

• GeoSilica frá Hellisheiði

• Kollagen frá Sauðárkróki

• Kítósan frá Siglufirði

• Íslenskar jurtir handtíndar frá fjölskyldufyrirtæki   
    í Hafnarfirði Hrein íslensk óerfðabreytt hráefni

Íslensk framleiðsla
Heilsan er dýrmætust

Fæðubótarefni kemur ekki í staðinn 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.



 
 

Þetta var 
upphafið 
að sam-
starfi 
okkar Elvis 
og ástæðan 
fyrir því að 
ég byrjaði 
að syngja. 

Elín 
Albertsdóttir

elin 
@frettabladid.is

Bjarni Arason kynntist Elvis 
Presley-lögum þegar hann 
var aðeins 14 ára og varð 
strax hugfanginn af kóngin-
um sem hefur fylgt honum 
síðan. Bjarni segist ekki geta 
gert upp á milli laganna en 
alltaf sé gaman að syngja It’s 
Now or Never.

Bjarni hefur verið að syngja Elvis-
lög á Hótel Grímsborgum undan-
farnar helgar við frábærar undir-
tektir jafnt Íslendinga sem erlendra 
ferðamanna. Allir þekkja lögin og 
gestir taka gjarnan undir, tryllast 
á fætur og bregða á dans, eins og 
hann orðar það. „Enda kynda lögin 
gjarnan undir lönguninni til að 
hreyfa sig,“ segir hann og bætir við: 
„Einhverra hluta vegna hefur Elvis 
fylgt mér allt frá upphafi ferilsins.“

Bjarni hefur starfað hjá Íslands-
hótelum frá árinu 2013 og sem 
hótelstjóri á Fosshótel Lind og 
Fosshótel Rauðará frá árinu 2016. 
„Þetta er sérlega skemmtilegt og 
lifandi starf ásamt því að vera 
alveg einstaklega fjölbreytt, hef 
aldrei áður unnið svona fjölbreyti-
legt starf og hef þó víða komið 
við. Upp koma alls konar mál sem 
gaman er að leysa. Maður lærir 
eitthvað nýtt á hverjum degi í 
annasömu starfi.“

Látúnsbarki Íslands
Þrátt fyrir að Bjarni hafi nóg að 
gera gefur hann sér tíma til að 
syngja enda hefur tónlistin átt hug 
hans og hjarta frá barnsaldri. Þar 
utan er hann með tónlistarþætti á 
útvarpsstöðinni Retró. Það muna 
það kannski ekki allir að Bjarni 
var kosinn Látúnsbarki Íslands í 

Látúnsbarkakeppni Stuðmanna 
aðeins 15 ára en hátíðin var haldin 
í gamla Tívolíinu í Hveragerði. 
Bjarni söng hið þekkta lag Slá í 
gegn. Með sigrinum varð Bjarni 
strax landsfrægur og vann hug 
þjóðarinnar á svipstundu, ekki síst 
þar sem hann gat sungið Elvis-lög 
eins og engill. „Þetta var árið 1987 
og mér finnst svo ótrúlega stutt 
síðan. Þannig líður tíminn,“ segir 
hann. „Það er mikil blessun að fá 
að starfa við það sem mér finnst 
skemmtilegast í allan þennan 
tíma, að syngja fyrir fólk. Það eru 
forréttindi,“ segir Bjarni sem hefur 
tekið þátt í óteljandi viðburðum 
bæði hér á landi og erlendis. 
Margir muna eflaust eftir því þegar 
hann söng lagið Karen í Söngva-
keppni sjónvarpsins 1992. Lagið 
lifir góðu lífi enn í dag þótt ekki 
hafi það náð að vinna keppnina.

Fundu gamla Elvis-bók
Bjarni hóf nám í tónlistarskóla 
þegar hann var níu ára. Lærði á 
trompet og var í lúðrasveit. „Sem 
unglingar stofnuðum við nokkrir 
félagarnir í lúðrasveitinni gítar-
hljómsveit en túbuleikarinn vildi 
endilega hafa hana þannig þótt 
við værum ekki að leika á gítar. Ég 
kunni ekkert á gítar og spurði hvað 
ég ætti að gera í bandinu. Svarið 
var að senda mig í Tónkvísl, kaupa 
rafmagnsgítar og læra á hann 
sjálfur. Ég fór rakleitt í það verkefni 
og hóf sjálfsmenntun,“ útskýrir 
Bjarni en á æfingasvæði lúðra-
sveitarinnar var geymsla þar sem 
æfingar fóru fram.

Bjarni segir frá því að þeir félag-
arnir hafi fundið stóra og mikla 
bók um Elvis-lög þegar þeir voru 

að gramsa í gömlu dóti í geymsl-
unni. Í þessari bók voru öll helstu 
lög Elvis með myndum af gítar-
gripum. „Þetta var upphafið að 
samstarfi okkar Elvis og ástæðan 
fyrir því að ég byrjaði að syngja. 
Þetta voru einhvers konar örlög,“ 
segir hann.

Bjarni og félagar byrjuðu að æfa 
lögin eftir bókinni og eitthvað 
spurðist það út því stuttu síðar var 
þeim boðið í unglingaþátt í sjón-
varpinu sem nefndist Unglingarnir 
í frumskóginum. „Það er til upp-
taka frá þessu augnabliki frá árinu 
1986. Ég söng tvö Presley-lög í 
þættinum. Röddin datt bara óvænt 
inn eins og kveikt væri á takka,“ 
segir hann brosandi og neitar því 
að þeir Elvis séu eitthvað skyldir. 
„Við erum báðir baritónar,“ segir 
hann en enginn vafi er á líkindum 
þeirra raddlega.

Stórmerkileg saga
Bjarni hefur að sjálfsögðu séð bíó-
myndina um Elvis en aðalleikari 
hennar, Austin Butler, er til-
nefndur til Óskarsverðlauna sem 
verða afhent á sunnudaginn. „Ég 
var reyndar sendur af RÚV til að 
fjalla um myndina. Þetta er stór-
kostlegt listaverk og stórmerkileg 
saga af litlum strák frá Tupelo 
í Mississippi sem varð nánast 
heimsfrægur á einni nóttu. Fyrsta 
lagið sem hann gaf út átti að vera 
afmælisgjöf til móður hans en þá 
var hann uppgötvaður. Elvis þótti 
hafa rödd eins og þekktust var á 
meðal svartra. Austin Butler var 
frábær Elvis og ekki síður Tom 
Hanks sem aðstoðarmaður hans,“ 
segir okkar eini sanni íslenski 
Elvis.

Óvænt örlög leiddu Bjarna og Elvis saman
Bjarni Arason á langan tónlistarferil að baki og er hvergi nærri hættur. Hann hefur verið að semja lög í frístundum, syngur Elvis-lög um helgar og starfar sem hótelstjóri yfir tveimur hótelum.
  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Bjarni söng Elvis-lög öll laugar-
dagskvöld í febrúar og verður út 
mars í Grímsborgum. „Dagskráin 
er á annan tíma og ég lagði mikla 
vinnu í að útfæra hana sem allra 
best. Það er ekki auðvelt að velja á 
milli Elvis-laga en maður reynir að 
blanda saman rólegum ballöðum 
í bland við þau fjörugustu, vin-
sælustu og önnur minna þekkt. 
Margir gestir í Grímsborgum eru 
Elvis-aðdáendur sem þekkja öll 
þessi lög. Eftir því sem tempóið 
eykst með kvöldinu endar það 
í brjáluðu stuði. Sumir standast 
ekki mátið, standa upp og dilla sér. 
Þetta eru lög sem vekja kroppinn 
til hreyfingar. Síðan á fólk góðar 
minningar með mörgum þessara 
laga. Elvis er engum líkur.“

Semur lög í frístundum
Bjarni er þó ekki einungis í Elvis-
lögum. Hann gaf út eigið jólalag 
í desember, Allt er gott um jólin, 
sem var mikið spilað. Þá samdi 
hann einnig lag sem kom út síðasta 
sumar. „Ég hef verið að gera þó 
nokkuð í því að semja lög að 
undanförnu. Mér hefur fundist 
virkilega skemmtilegt að dunda 
við þetta og sum lögin verða nán-
ast til af sjálfu sér. Kannski bara 
undir stýri en þá gríp ég símann 
og tek sjálfan mig upp að raula svo 
laglínan gleymist ekki,“ segir hann. 
„Jú, jú, það eru fleiri lög á leiðinni,“ 
upplýsir Bjarni þegar hann er 
spurður um frekari útgáfu. „Maður 
situr aldrei auðum höndum.“

Bjarni er mikið beðinn um að 
syngja við útfarir, afmæli og brúð-
kaup eða önnur tilefni. „Það eru 
margvísleg verkefni sem koma á 
borð söngvarans.“ n
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2%
nemenda 7 til 10 ára 
höfðu aðgang að skóla-
dagheimilum utan 
skólatíma. 

8%
barna höfðu aðgang 
að heilsdagsvistun í 
Reykjavík árið 1981.

Á mánudaginn eru fjórir 
áratugir frá stofnun Kvenna-
listans. Fjörutíu ár frá því að 
konur fullar baráttuvilja og 
þrár eftir breytingum, tóku 
málin í eigin hendur og buðu 
fram til alþingiskosninga með 
lista fullskipaðan konum – 
komu þremur inn og tvö-
földuðu árangurinn í næstu 
kosningum.

Undiraldan hafði vaxið 
jafnt og þétt, enda 
hafði atvinnuþátttaka 
giftra k venna þre-
faldast á árunum 1960 

til 1980 en enn var litið á launaða 
vinnu þeirra sem aukastarf við hlið 
umönnunar barna og heimilis.

Kvennafrídagurinn árið 1975 
hafði mikil áhrif á íslenskar konur 
þegar 90 prósent kvenna lögðu 
niður störf sín svo atvinnulífið lam-
aðist. Fimm árum síðar var Vigdís 
Finnbogadóttir, kjörin forseti, fyrst 
kvenna í heiminum. En jafnvel þó 
meirihluti kvenna tæki fullan þátt í 
atvinnulífinu miðaðist enn allt við 
að þær væru heimavinnandi.

Staðan í Reykjavík árið 1981
n  8 prósent barna höfðu aðgang 

að heilsdagsvistun. Einstæðir 
foreldrar og námsmenn nutu 
forgangs, en dagheimilispláss 
dugðu ekki fyrir þau börn.

n  30 prósent barna höfðu aðgang 
að dagheimilum hluta úr degi.

n  2 prósent nemenda, 7–10 ára, 
höfðu aðgang að skóladagheim-
ili utan skólatíma.

n  Skóladagur var stuttur og 
sundurslitinn, skólar tví- og þrí-
setnir og engar skólamáltíðir.

n  Kvennalistinn bauð í fyrsta sinn 
fram til alþingiskosninga árið 
1983 en þá sátu aðeins þrjár 
konur á Alþingi og engin þeirra í 
stjórn. Frá upphafi höfðu aðeins 
12 konur setið á þingi.

n  Í sveitastjórnum var svipað uppi 
á teningnum þó í Reykjavík hafi 
hlutfallið verið skárra en víða 
annars staðar. Konur voru lítt 
sýnilegar í stjórnum og ráðum, 
í umræðum fjölmiðla og stórri 
ákvarðanatöku.

Aðdragandinn
Árið 1982 bauð Kvennaframboð 
í Reykjavík og á Akureyri fram 
í sveitastjórnarkosningunum. Í 
framhaldi komu upp umræður um 
að bjóða fram til Alþingis vorið eftir 
og voru skiptar skoðanir um málið.

Þrisvar sinnum var skoðana-
könnun lögð fyrir hópinn og þrisvar 
sinnum var meirihlutinn andvígur 
framboði til Alþingis. Að lokum 
var tekin ákvörðun á félagsfundi að 
Kvennaframboð myndi ekki standa 
að framboði til Alþingis en þær 
konur sem hlynntar voru framboði 
fengu þó stuðning til þess að halda 
þeirri vinnu áfram.

Efnt var til borgarafundar til að 
kanna undirtektir við framboð til 
Alþingis og kynna drög að stefnu 
og var niðurstaðan sú að boðið yrði 
fram í Alþingiskosningum undir 
nafninu Kvennalisti.

Stofnfundur var haldinn 13. mars 
1983 á Hótel Esju og voru stofn-
félagar 102. Kvennalistinn byggði 
stefnu sína í landsmálum á sömu 
hugmyndafræði og hugmyndum og 
þeim sem lagðar voru til grundvall-
ar í stefnuskrá Kvennaframboðs. Má 

þar meðal annars nefna kvennamál, 
valddreifingu, skóla- og menningar-
mál, umhverfismál, heilbrigðis- og 
félagsmál, fæðingarorlofsmál, efna-
hags- og atvinnumál og friðar- og 
utanríkismál.

Hótel Vík
Árið 1981 tók Kvennaframboð 
Hótel Vík eða Víkina á leigu og hafði 
Kvennalistinn síðar þar aðstöðu til 
ársins 1988.

Árið 1984 var ákveðið að breyta 
Víkinni í Kvennahús og höfðu þar 
aðsetur Vera, blað Kvennaframboðs 
og síðar Kvennalista, Friðarhreyfing 
íslenskra kvenna, Samtök kvenna á 
vinnumarkaði, Kvennaráðgjöf og 
Kvennahópur Samtakanna 78.

Af myndum og frásögnum að 
dæma var mikið líf og fjör í hverju 
rými og allt upp í rjáfur hússins sem 

staðsett er við Ingólfstorg. Þangað 
sóttu konur að loknum vinnudegi 
og um helgar og lögðu á ráðin um 
aðgerðir og næstu skref í kvenna-
baráttunni.

Eftirtektarverðar aðgerðir
Kvennalistakonur létu í sér heyra 
þegar það átti við og efndu til 
aðgerða sem eftir var tekið til að 
vekja athygli á málstað sínum, hvort 
sem það varðaði sýnileika kvenna, 
hátt vöruverð eða brenglaða útlits-
umræðu.

Þögul mótmæli
Fyrir alþingiskosningar árið 1987 
samþykkti útvarpsráð að fulltrúi 
Kvennalista fengi ekki að taka þátt 
í hringborðsumræðum í sjónvarpi, 
kvöldið fyrir kjördag. Eins hafði 
ráðið samþykkt að við framboð-

skynningu flokkanna fengi Kvenna-
listi aðeins 15 mínútur á meðan 
aðrir flokkar fengu 20 mínútur.

Þessum ákvörðunum mótmæltu 
Kvennalistakonur með því að fjöl-
menna við Sjónvarpshúsið sveipað-
ar þögn. Engin þeirra mælti orð frá 
vörum og voru margar með bundið 
fyrir munninn í anda ákvörðunar 
útvarpsráðs.

Fegurðardrottningar
Ein eftirminnilegasta aðgerðin var 
framkvæmd af Kvennaframboðs-
konum í borgarstjórn.

Í júní 1985 við krýningu á feg-
urðardrottningu Íslands á Broad-
way sagði þáverandi borgarstjóri, 
Davíð Oddsson, eitthvað í þá veru, 
að ef þær stúlkur sem tækju þátt í 
fegurðarsamkeppni skipuðu efstu 
sæti Kvennaframboðs þá þýddi lítið 
fyrir karlana að bjóða sig fram.

Kvennaframboðskonur tóku 
þessum ummælum sem móðgun 
við bæði kvenkyns fulltrúa í borgar-
stjórn og stúlkuna sem krýnd var, 
og að á þeim mætti skilja að fegurð 
kvenna skipti meiru en vitsmunir 
þeirra.

Í framhaldi mættu borgarfull-
trúarnir Guðrún Jónsdóttir og 
Magdalena Schram í borgarstjórn 
íklæddar síðkjólum með kórónur 
á höfði og borða þar sem þær voru 
merktar sem Ungfrú meðfærileg og 
Ungfrú spök.

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

Í kosningunum 
árið 1983 náði 
Kvennalistinn 
inn sínum fyrstu 
þingkonum, 
þeim Guðrúnu 
Agnarsdóttir, 
Sigríður Dúnu 
Kristmunds-
dóttur og Krist-
ínu Halldórs-
dóttur. 

Hótel Vík varð aðsetur hugrakkra kvenna sem vildu ná fram breytingum.  

Kvennalistakonur mótmæltu tilmælum Steingríms Hermannssonar um að 
hafa oftar grjónagraut í matinn á tímum óðaverðbólgu og þjóðarsáttar. 

Konurnar 
sem breyttu 
íslenskum 
stjórnmálum
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Konur höfðu verið 
skrautfjaðrir en voru 
færðar ofar á lista og 
við litum á það sem 
okkar sigur. 
Kristín Jónsdóttir

Kvennalistakonur fyrir utan Hótel Vík: Kristín Ástgeirsdóttir, Guðrún Erla 
Geirsdóttir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,  Elísabet Guðbjörnsdóttir, Sigríður 
Dúna Kristmannsdóttir og Kristín Jónsdóttir sem hér er í spjalli. 

Þær Kristín, Brynhildur og Sigrún eiga góðar minningar frá upphafstíma Kvennalistans.  Fréttablaðið/anton brink

Ótrúlega spennandi tímar

Á pöllunum var svo hópur kvenna 
eins útbúnar og mátti sjá borða með 
merkingunum: Ungfrú brosmild, 
Ungfrú undirgefin, Ungfrú ljúf, Ung-
frú samþykki og fleira.

Grjónagrautsmótmælin
Árið 1984 gaf þáverandi forsætisráð-
herra Steingrímur Hermannsson, 
þjóðinni það sparnaðarráð að hafa 
oftar grjónagraut í matinn enda 
bæði hollur og góður.

Þetta var á tímum óðaverð-
bólgu og þjóðarsáttar og brugðust 
Kvennalista- og Kvennaframboðs-
konur við með því að hittast fyrir 
utan Hótel Vík með potta, pönnur 
og kröfuspjöld. Gengið var að 
Alþingishúsinu með pottaglamri 
og slagorðahrópum og í framhaldi 
að versluninni Víði við Austurstræti 
þar sem hluti hópsins fór inn og 
keypti hráefni í ráðherragrautinn.

Guðrún Jónsdóttir borgarfull-
trúi Kvennaframboðs fór fyrir 
hópnum og þegar kom að því að 
borga útskýrði hún kurteislega að 
hún væri ekki borgunarmanneskja 
fyrir meira en 2/3 af hráefninu því 
meðaltekjur kvenna væru aðeins 
2/3 af launum karla. Viðbrögðin 
voru misjöfn meðal viðskiptavina 
og afgreiðslufólks, f lestir sýndu 
þessu skilning og tóku jafnvel undir 
kröfurnar með tilheyrandi hrópum 
og köllum. Verslunarstjórinn var 
ekki jafnhrifinn og lét kalla til lög-
reglu.

Viðskiptavinir skutu svo saman í 
einn grautarskammt og var gengið 
aftur að Alþingi þar sem afhenda 
átti Steingrími hráefnið, hann 
reyndist vant við látinn en Albert 
Guðmundsson, þáverandi fjármála-
ráðherra tók við skammtinum.

Kvennalistarútan
Kvennarútan lagði af stað frá Vík-
inni í byrjun júní 1983 fagurlega 
skreytt og þéttskipuð Kvennalista-
konum á leið í hringferð um landið 
til að hvetja konur á landsbyggðinni 
til að stofna Kvennalista í sínu kjör-
dæmi en listinn bauð þá fram í 
þremur kjördæmum.

Bílstjórinn var kona og ásamt 
Kvennalistakonum var í rútunni 
ýmis konar söluvarningur til að 
styrkja framboðið. Kalltæki var með 
í för og ómuðu baráttusöngvar af 
plötunni Áfram stelpur þegar ekið 
var inn í bæina. Sextíu staðir voru 
heimsóttir og 30 fundir haldnir á 
mánaðartíma. n

Þær Kristín Jónsdóttir, Sigrún Jóns-
dóttir og Brynhildur G. Flóvenz 
komu að stofnun Kvennaframboðs 
og/eða Kvennalista og settust niður 
með blaðamanni til að rifja upp 
magnaða tíma en aðkoma þeirra 
var misjöfn.

Brynhildur segist alltaf hafa haft 
áhuga á mannréttindum.

„Þegar ég var í kringum tvítugt 
og frekar saklaus, man ég eftir að 
hafa hugsað að jafnrétti væri eigin-
lega náð með minni kynslóð. Svo 
fór ég að taka meira og meira eftir 
skekktri mynd og lesa kvennabók-
menntir. Ég fór því að kíkja á Rauð-
sokkufundi en var feimin við að 
trana mér fram og fór að sniglast 
í kringum Víkina þegar Kvenna-
framboðið fór fram í Reykjavík. Ég 
var búsett í Kópavogi og hefði óskað 
þess að slíkt framboð hefði verið í 
Kópavogi. Svo sá ég auglýst starf hjá 
Kvennaframboðinu um mitt ár 1983 
sem ég sótti um og fékk.“

Sigrún: „Ég var 23 ára þegar 
Kvennalistinn byrjaði og var þá 
nemandi í stjórnmálafræði í HÍ.“

Hún var 15 ára á Lækjartorgi 
þegar Kvennafrídagurinn var. Hafði 
það mikil áhrif á hana að upplifa 
þann baráttuanda sem þar var í 
lofti. Ljóst var að aðgerða væri þörf.

„Mamma var einstæð móðir, 
verkakona og tók þátt í starfi Félags 
einstæðra foreldra. Þannig að ég 
þekkti kjör einstæðra mæðra og 
láglaunakvenna. Ég tók þátt í und-
irbúningsfundum og mætti svo á 
stofnfund Kvennalistans. Það var 
mikill innblástur að hitta og kynn-
ast öllum þessum öf lugu konum 
sem þar voru samankomnar. Ég 
var svo sannfærð og er enn um að 
Kvennalistinn var það sem þurfti,“ 
segir hún.

Sigrún rifjar upp hvernig það hafi 
gengið að raða konum á þennan 
fyrsta framboðslista Kvennalistans 
þar sem hún sjálf tók sjötta sæti.

„Við þekktumst lítið sem ekk-
ert innbyrðis svo það var ákveðið 
ævintýri. Kristín Halldórsdóttir tók 
fyrsta sætið en hún bjó í London á 
þessum tíma. Það var hringt í hana 
um miðja nótt og hún samþykkti.“

Kristín: „Það er svolítið merki-
legt að þegar við fórum að leita til 
kvenna að vera á lista sögðu margar: 
„Ég skal vera með – en ekki í efstu 
sætunum.“ Þetta er liðin tíð en 
okkur tókst þó að fá frábærar konur 
en það var auðvitað engin með pól-
itíska reynslu.“

Eins og fyrr segir var stofnfundur 
Kvennalistans 13. mars 1983 og skila 
þurfti framboðslista eigi síðar en 23. 
apríl.

Sigrún: „Það var mjög mikið afrek 
að ná að stilla upp listum í Reykja-
vík, Reykjanesi og Norðurlandi 
Eystra á 6-7 vikum. Á þessum tíma 
var enginn gemsi og engar tölvur 
svo við vorum alltaf að hittast og 
svo var hringt látlaust. Það var í raun 
ótrúlegt að við skildum ná þessu.“

Sigrún varð síðar starfskona þing-
flokksins með aðsetur í Skólabrú.

Sigrún: „Það var eiginlega allt 
merkilegt við Kvennalistann svo 
það erfitt að slíta út atriði. Við lögð-
um á okkur mikla vinnu en það var 
alltaf svo mikil gleði að hún varð 
skemmtileg.“

Kristín segist alltaf hafa haft mik-
inn áhuga á jafnréttismálum.

„Ég starfaði heilmikið með Rauð-
sokkuhreyfingunni. Farið var að 
ræða að við konur myndum bjóða 
fram þar sem lítið hafði gerst í jafn-
réttismálum þau fjögur ár sem 
vinstri meirihlutinn hafði verið 
við völd. Við hringdum í vinkvenn-
ahópinn og boðuðum til fundar. 
Þannig rúllaði þetta af stað.“

Þær eru allar sammála um að 
þetta hafi verið ótrúlega spenn-
andi tímar og baráttuandinn meðal 
kvennanna gríðarlegur. Umræð-
urnar hafi verið einkar gefandi og 
miklar.

Kristín: „Það er mín æðsta 
háskólagráða, að hafa farið í gegn-
um alla þessa hugmyndafræðilegu 
vinnu þar sem nýjar hugmyndir 
voru reifaðar, öll mál skoðuð út 
frá sjónarhóli kvenna og barna og 
engin hugmynd gagnrýnd.“

Kvennalistakonur voru eins og 
rifjað hefur verið upp, aðgerða-
sinnar og vöktu aðgerðir þeirra 
oftar en ekki mikla athygli. Ein 
hugmynd grasrótarinnar var að 
fara niður að Ægisíðu og heilgrilla 
karlrembusvín en hún fékk þó ekki 
hljómgrunn.

Kristín: „Það gerist líka þegar 
fólk er komið inn í svo hefðbundið 
umhverfi sem Alþingi er, að það 
skapast ákveðin fjarlægð. Ég man 
vel eftir því þegar við vorum fyrir 
utan Alþingi að mótmæla og þing-
konurnar voru í glugganum inni á 
Alþingi. En ástæðan fyrir því að við 
fórum fram var til að komast inn í 

kerfið og breyta því, innan frá. Við 
settum spurningarmerki við allt og 
spurðum alltaf: „Hvernig kemur það 
við konur og börn?“

Kristín rifjar upp spurningu frá 
fjölmiðli á fyrsta blaðamannafundi 
Kvennaframboðsins á Víkinni.

„Hvað ætlið þið að gera í hafnar-
málum?“ Við áttum ekki von á þess-
ari spurningu.

Svarið kom strax: „Reisa girðingu 
í kringum höfnina svo börnin detti 
ekki í sjóinn.“

Rifjar hún upp og uppsker hlátur 
hinna.

„Það höfðu nú ekki allir húmor 
fyrir þessu.“

Brynhildur: „Það var svo gefandi 
að vera í Víkinni, svo mikil deigla og 
iðandi hugmyndalíf. Ég hafði verið 
í ýmis konar félagsstarfi þar sem 
tveir, þrír hafa sig mest í frammi en 
þarna var fyrirkomulagið þannig að 
orðið var látið ganga og allar tjáðu 
sig um hvert málefni.“

Brynhildur sem er lögfræðingur 
segir merkilegt að horfa til baka og 
skoða þau áhrif sem Kvennalistinn 
hafði þrátt fyrir að vera alltaf í 
stjórnarandstöðu.

„Það er merkilegt, eins og til að 
mynda á jafnréttislöggjöfina,“

Sigrún: „Við lögðum áherslu á 
að öll mál væru kvennamál og við 
tókum þátt í umræðum um öll mál 
hvort sem það voru sjávarútvegs-
mál, umhverfismál eða annað.“

Brynhildur: „Já og vinnumark-
aðsmál. Kvennalistinn talaði fyrir 
skiptingu fæðingarorlofs í kringum 
88-9. Þá þótti það algjört hneyksli að 
ætla að skylda karla í fæðingarorlof.“

Kristín: „Svo var fólk mishrifið 
af því þegar við töluðum fyrir því 
að fæðingarorlofsgreiðslur væru í 
hlutfalli við laun. Eitt stærsta mál 
Kvennalistans var að leiðrétta laun 
láglaunakvenna. Í öllum stefnu-

skrám framboðanna var hamrað 
á því. Þar segir meðal annars „að 
óheimilt verði að greiða laun undir 
framfærslumörkum.“ Þessi krafa 
talar beint inn í kjarabaráttu dags-
ins í dag. Kvennalistinn lagði fram 
frumvarp um lögbindingu lág-
markslauna 1986. Slík lögbinding 
var ófrávíkjanlegt skilyrði Kvenna-
listans í stjórnarmyndunarviðræð-
unum 1987“

Sigrún: „Þingið sem slíkt vissi 
ekki hvernig ætti að bregðast 
við svona af li. Við vorum ekki 
með formann og kerfið ætlaði 
ekki að skilja það, né fjölmiðlar. 
Hvernig hrey f ingin ætlaði að 
komast af með engan formann.“ 
Kristín: „Við vorum spurðar: 
„Gleymduð þið að skipa formann?“ 
segir hún og hlær.

Kristín bendir jafnframt á að 
áhrifin hafi verið víðtæk, aðrir 
f lokkar hafi farið að raða sínum 
konum ofar.

„Konur höfðu verið skrautfjaðrir 
en voru færðar ofar á lista og við 
litum á það sem okkar sigur.“

Halda kvennaþing
Eins og fyrr segir fagna Kvennalista-
konur nú 40 árum og efna þær til 
kvennaþings um næstu helgi.

Sigrún: „Við ætlum að halda opið 
kvennaþing 18. mars á Hilton hót-
eli þar sem stofnfundurinn var fyrir 
40 árum síðan. Þar ætlum við ekki 
að vera í söguskýringum heldur 
í nútímanum og fara yfir stöðu 
kvenna í dag. Það er búið að fjölga 
konum víða, í pólitík og áhrifastöð-
um en það er eins og karlaveldið 
passi enn upp á ákveðna þræði. Við 
viljum taka umræðuna og hlusta 
eftir sjónarmiðum og við sjáum til 
hvað gerist.“

Að lokum er ekki annað hægt 
þegar setið með slíkum frum-
kvöðlum í femínískri baráttu en 
að spyrja þær út í þeirra sjónarmið 
þegar kemur að nýjustu bylting-
unni, kenndri við MeToo.

Brynhildur: „Mér finnst hún 
stórkostleg! Stærsta bylting sem 
hefur orðið frá því Kvennalistinn 
kom til sögunnar.“

Sigrún: „Já, ég er sammála.“
Kristín: „Algjörlega magnað.“
Brynhildur: „Þetta var það skref 

sem var svo nauðsynlegt að taka.“
Sigrún: „Ég ber mikla virðingu 

fyrir þeim konum sem hafa stigið 
fram.“

Brynhildur: „Ég verð að nefna 
Öfga, þær stelpur sem hafa orðið 
fyrir svo miklu mótlæti en láta það 
ekki á sig fá.“

Myndir og heimildir í þessa grein 
eru fengnar af vefsíðunni kvenna-
listinn.is n
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Frá og með gærdeginum er 
leikkonan Snæfríður Ingvars-
dóttir einnig orðin söngkona 
á Spotify þegar lagið Lilies 
fór í loftið. Hvíta liljan táknar 
ást og endurfæðingu og lagið 
varð til í heimsfaraldri þegar 
Snæfríður stóð á persónu-
legum tímamótum.

Snæf r íður Ing varsdóttir 
hefur getið sér gott orð sem 
leikkona en færri vissu að í 
henni blundaði söngkona.

„Þetta er eitthvað sem mig 
hefur alltaf langað að gera. Frá því 
að ég var lítil hefur þessi draumur 
alltaf blundað inni í mér. Ætli ég 
hafi ekki verið að leita að því hvað 
ég vildi segja með tónlistinni. Rétti 
tíminn kom einhvern veginn núna.“

Hann er stoð mín og stytta
Snæfríður er í sambúð með tón-
listarmanninum Högna Egilssyni 
og segir hann sína stoð og styttu í 
tónlistinni.

„Við erum alltaf að spila og syngja 
eitthvað saman heima. Við spyrjum 
hvort annað líka mikið um álit og 
berum verkefnin okkar undir hvort 
annað. Það er ótrúlega mikil gjöf að 
geta átt listrænt samtal við makann 
sinn og ég er mjög þakklát fyrir það. 
Hann er mín stoð og stytta,“ segir 
hún.

„Ég hef sungið eitthvað inn á lög 
sem hann er að gera og hann hefur 
líka aðstoðað mig töluvert við það 
sem ég er að gera svo það gæti vel 
verið að við gæfum út eitthvað sam-
eiginlegt í framtíðinni.“

Snæfríður lærði klassískan söng 
í Söngskólanum í Reykjavík sem 
unglingur og lagði jafnframt stund 
á nám í djasssöng við Tónlistarskóla 
FÍH.

„Ég var líka í kórnum í MH og hef 
verið að syngja töluvert í Þjóðleik-
húsinu sem leikkona,“ segir Snæ-
fríður svo hún er augljóslega ekki 
að stíga sín fyrstu skref í söngnum 
þó að hún hafi ekki gefið út lag áður.

En að laginu Lilies sem hefur 
mikla merkingu í huga Snæfríðar.

„Lagið varð til haustið 2021. Lista-
maðurinn Siggi Kinski kom með 
hugmynd að þessu lagi til mín. Það 
var mjög einfalt til að byrja með og 
við tókum það upp í litlu stúdíói í 
Norðurmýrinni með kassagítar.

Við vissum að við vildum gera 
eitthvað meira við hljóðheiminn 
í laginu og vorum að leita að meiri 
átökum. Okkur langaði að skapa 
svolítið dáleiðandi tilfinningu. Við 
heyrðum í Marteini (Bngrboy) vini 
mínum og þróuðum lagið í sam-
einingu með honum. Albert Finn-
bogason setti síðan punktinn yfir 
i-ið, en hann mixaði lagið og bætti 
við trommum í lokin.“

Endurnýjun sálarinnar
Snæfríður segir að í huga sínum 
fjalli lagið um nýtt upphaf. Hvítu 
liljurnar í laginu séu táknmynd fyrir 
endurnýjun sálarinnar.

„Á þessum tíma þegar við vorum 
að gera lagið þá stóð faraldurinn 
yfir. Honum fylgdu stórar spurn-
ingar og mörgum var ögrað. Ég stóð 
á svolitlum tímamótum sjálf og var 
búin að vera undir álagi persónu-
lega og í starfi,“ segir hún.

„Þegar álagið verður of mikið 

Snæfríður Ing-
varsdóttir gaf út 
sitt fyrsta lag í 
gær en hún segir 
þann draum 
alltaf hafa 
blundað inni  í 
sér. 
 Fréttablaðið/
 anton brink

Verðmæti lífsins 
fólgin í að hlúa  
vel að sjálfum sérBjörk  

Eiðsdóttir
bjork 

@frettabladid.is

þá getur maður misst sjónar á því 
sem skiptir máli og átt það til að 
setja sjálfan sig í annað sæti. Við 
þurfum öll að finna sanna tengingu 
við okkur sjálf. Það er ekki gefið að 
heyra skýrt það sem bærist manni 
í brjósti því í hasar tilverunnar er 
persónan alltaf að reyna að passa 
í rétt hlutverk og uppfylla allar 
kröfur. Öll þurfum við þessi hlut-
verk til þess að ná þeim árangri 
sem við viljum ná en þegar öllu er á 

botninn hvolft, þá eru verðmætin í 
lífinu fólgin í að hlúa vel að sjálfum 
sér, hlusta vel á röddina sem býr 
innra með þér, sama hversu dauf 
hún virðist vera.“

Endurspeglun á lífinu sjálfu
Snæfríður segist hafa fengið góðan 
tíma til að skoða sjálfa sig á þessu 
tímabili og þá fundið sterka þörf til 
að skapa eitthvað sjálf.

„Mig hefur alltaf langað að gera 

Það er ótrúlega mikil 
gjöf að geta átt listrænt 
samtal við makann 
sinn og ég er mjög 
þakklát fyrir það. 

eitthvað í tónlist og allt í einu var 
þetta bara einhvern veginn rétti 
tíminn. Ég upplifi líka mikið frelsi 
í tónlistinni en hún er einhvern 
veginn meira abstrakt en leiklistin 
og aðeins opnari til túlkunar. Allt 
þjónar þetta samt sama tilgangi sem 
er að miðla hinu óljósa í manninum, 
vera einhvers konar endurspeglun 
á lífinu sjálfu. Við sem listamenn 
erum bara að varpa ljósi á eitthvert 
sjónarhorn á lífinu og beina áhorf-
endum og hlustendum á það.“

Snæfríður undirbýr nú næsta 
verkefni sem er stuttmynd eftir leik-
stjórann Rúnar Rúnarsson.

„Ég hlakka mikið til að taka þátt í 
henni enda er Rúnar frábær leikstjóri 
og ég hef aldrei unnið með honum 
áður svo ég er mjög spennt fyrir því.“

Aðspurð hvort vænta megi meira 
af henni á sviði tónlistarinnar 
svarar hún ákveðin: „Já, algjörlega. 
Ég ætla ekkert að gefa neitt upp en 
ég vona það svo sannarlega.“ n
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Anna Frank var stúlka af 
gyðingaættum sem hélt dag-
bók meðan hún var í felum í 
Amsterdam í seinni heims-
styrjöld. Dagbókin hefur haft 
áhrif um heim allan en Anna 
og fjölskylda hennar voru 
hneppt í fangabúðir nasista. 
Anna lést þann 12. mars árið 
1945, aðeins 16 ára gömul.

Annelies Marie Frank, 
betur þekkt sem Anne 
Frank og hér á landi 
s em A n na Fr a n k , 
fæddist í Frankfurt í 

Þýskalandi árið 1929. Þar ólst hún 
upp ásamt foreldrum sínum Otto 
og Edith og eldri systur sinni Mar-
got. Á uppvaxtarárum Önnu var 
atvinnuleysi mikið í Þýskalandi og 
með auknum völdum Adolfs Hitl-
ers og nasista í landinu jókst hatur 
á gyðingum hratt.

Anna og fjölskylda hennar voru 
gyðingar. Vegna fordóma í garð 
þeirra  og mikilla efnahagsþreng-
inga í Þýskalandi ákváðu foreldrar 
hennar að f lytja til Amsterdam í 
Hollandi. Þar stofnaði Otto fyrir-
tæki þar sem hann seldi pektín, 
þykkingarefni í sultur.

Önnu leið vel í Hollandi, hún var 
fljót að læra tungumálið, eignaðist 
vini og stóð sig vel í skólanum sem 
staðsettur var nærri heimili hennar. 
Þann 1. september árið 1939, þegar 
Anna var tíu ára, réðust nasistar 
inn í Pólland og seinni heimsstyrj-
öldin hófst. Stuttu seinna réðust 
nasistar einnig inn í Holland og við 
það breyttist líf Önnu og fjölskyldu 
hennar líkt og margra annarra.

Hollenski herinn gafst upp aðeins 
nokkrum dögum eftir innrásina og í 
kjölfarið settu nasistar lög og reglur 
sem þrengdu mikið að gyðingum. 
Þeir máttu til að mynda ekki lengur 
fara í almenningsgarða eða kvik-
myndahús og ekki reka verslanir 
eða fyrirtæki. Það hafði þær afleið-
ingar að Otto missti fyrirtæki sitt og 
þannig lifibrauð fjölskyldunnar. 
Einnig þurftu Anna og Margot systir 
hennar að fara í skóla sem aðeins 
var ætlaður gyðingum.

Yfirráð nasista urðu sífellt meiri 
í Hollandi með hverjum deginum. 
Gyðingar urðu að bera davíðsstjörn-
una á fötum sínum til að ekki færi 
á milli mála hver væri gyðingur og 
hver ekki og ofsóknir í þeirra garð 
jukust hratt og verulega, f ljótt fór 
að berast á milli manna orðrómur 
um að fjarlægja ætti alla gyðinga frá 
Hollandi.

Stórbrotin saga 
Önnu Frank

Þessi mynd var 
tekin af Önnu 
árið 1942, þá var 
hún þrettán ára. 
Anna lést aðeins 
16 ára gömul, 
árið 1945.  
 Fréttablaðið/
 Getty

Grunnskólabörn 
í Berlín skoða 
vaxmynd af 
Önnu Frank á 
Madame Taus-
saud-safninu 
þar sem búið er 
að endurgera 
felustað Önnu 
og fjölskyld-
unnar.  
 Fréttablaðið/
 Getty

Fjölskyldan í felur
Dag einn fékk Margot boð um að 
fara í vinnubúðir í Þýskalandi, 
þetta var í byrjun júlí árið 1942. For-
eldrum hennar þótti þetta skrítið 
og þau grunaði að eitthvað væri á 
seyði. Daginn eftir ákvað fjölskyld-
an að fara í felur og f lýja ofsóknir 
nasista. Otto hafði um vorið 1942 
hafist handa við að útbúa leyniher-
bergi fyrir fjölskylduna undir súð 
í skrifstofubyggingunni þar sem 
hann vann. Herbergið var ekki stórt 
en þar dvaldi fjölskyldan ásamt 
fjórum vinum sem aðstoðað höfðu 

við gerð herbergisins.
Það var afar þröngt um 

Önnu, fjölskyldu hennar 
og vini. Þau þurftu að 

láta lítið fyrir sér 
fara og vera 
afar hljóð-

lát og Anna og 
Margot voru oft 

mjög hræddar. Fólk-
ið hafðist við í leyni-

herberginu í tvö ár, stuttu 
áður en þau fóru í felur hafði 

Anna fengið dagbók í þrettán ára 
afmælisgjöf. Í hana skrifaði hún 
um tilfinningar sínar og upplif-

anir árin sem hún var í felum.
Þann 4. ágúst árið 1944 

komst upp um leynistað 
Frank-fjölskyldunnar og 
voru þau öll handtekin. 

Anna, Margot, Edith og Otto voru 
flutt ásamt rúmlega þúsund öðrum 
gyðingum í sendibílum sem ætlaðir 
voru til f lutninga á nautgripum í 
útrýmingarbúðir nasista í Ausch-
witz-Birkenau. Á leiðinni var bæði 
vatn og matur af skornum skammti 
og var fólkið því afar máttvana við 
komuna í búðirnar. Þar tók á móti 
þeim læknir sem skoðaði alla í bak 
og fyrir. Þau sem voru of veikburða 
til að vinna voru send beint í gas-
klefa þar sem þau voru myrt. Úr 
hópi Önnu hlutu um 350 manns 
þau örlög. Anna, Margot og móðir 
þeirra voru sendar í vinnubúðir 
fyrir konur og Otto í herbúðir fyrir 
karla.

Otto komst lífs af
Af Frank-fjölskyldunni var Otto sá 
eini sem komst lífs af úr útrýming-
arbúðunum. Í nóvember árið 1944 
voru Margot og Anna fluttar í Berg-
en-Belsen útrýmingarbúðirnar í 
Norður-Þýskalandi, foreldrar þeirra 
urðu eftir í Auswitch. Í Bergen-Bel-
sen var ástandið, líkt og í Auswitch, 
hræðilegt. Þar var matur af afar 
skornum skammti, þar var skítugt 
og kalt og mikið var um smitsjúk-
dóma. Anna og Margot smituðust 
þar af taugaveiki sem dró þær báðar 
til dauða, fyrst Margot og svo Önnu 
nokkrum dögum seinna, þann 12. 
mars árið 1945.

Otto lifði, eins og fyrr segir, dvöl-
ina í útrýmingarbúðunum af og tíu 
mánuðum eftir að hann var sendur 
þangað sneri hann aftur til Amster-
dam. Þar hitti hann vini sína sem 
höfðu verið með honum í felum í 
leyniherberginu. Þeir höfðu varð-
veitt dagbók Önnu.

Otto hafði alltaf verið stoltur af 
dóttur sinni og við lestur dagbók-
arfærslnanna komst hann að því 
að hana hafði dreymt um að verða 
rithöfundur eða blaðakona. Hann 
ákvað því að gefa dagbókarfærsl-
urnar út eftir hvatningu frá vinum 
sínum. Árið 1947 voru prentuð 
3.000 eintök af bókinni sem bar 
nafnið Het Achterhuis. Bókin lýsir 
lífi Önnu á tímabilinu 12. júní 1942 
til 1. ágúst 1944.

Bókin hefur síðan selst í yfir 30 
milljónum eintaka og verið þýdd á 
yfir 70 tungumál. Þá hafa verið gerð-
ar eftir henni leikgerðir og kvik-
myndir. Fólk um allan heim hefur 
heyrt af sögu Önnu Frank. Árið 1960 
var leynistaður Önnu og fjölskyldu 
hennar í Amsterdam gerður að 
safni sem opið er almenningi. Allt 
þar til Otto lést árið 1980 var hann 
viðriðinn safnið. Hann trúði því að 
skrif dóttur sinnar gætu aukið með-
vitund fólks um hættuna sem stafar 
af mismunun, kynþáttafordómum 
og hatri á ákveðnum hópum, svo 
sem gyðingum. n

Birna Dröfn 
Jónasdóttir
birnadrofn 

@frettabladid.is
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Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fös. kl. 9-18, lau. kl. 10-17, sun. kl. 12-16

Verkfæralagerinn

Miklu meira en bara ódýrt
2.985

Dekkjaviðgerðarsett  
28 stk.

4.995

Hleðslu-
tæki 6Amp

Bensínbrúsar Stál/Plast 
5/10/20L

Dráttartóg 
Mikið úrval

Bílabónvél frá 14.995

Mössunarvélar

795

Neyðar-
hamar

frá 495

Rakagildrur

12.995

Keðju- 
talíur 1T

2.985
Vökvadæla 

Tvívirk

995

Hamar m/stálskafti 
16/20oz

frá 495

Yfirbreiðslur

995

Strekkibönd 5M

(Strekkibönd frá 585)

Dragbönd/Bensli 
Mikið úrval

Farangursteygjur 
Mikið úrval

795

Jarð- 
skrúfur

Stálhælar

Reipi 
Mikið úrval

Fötur/Balar

frá 3.995

Lyklabox

1.995

Borvélaburstar 3 stk.

frá 5.995

Verðmætaskápur 16L 

4.995
Bleikt 

verkfæra-
sett

195

Músagildrur 
2 stk.

995

Penslasett 
10 stk.

295

Sexkantasett 1-8 mm

295
Smíða-

skrúfblýantur 
+ 9 blý

frá 295

Torx 
skrújárnasett

frá 1.695

AVO 
Fjölsviðs-

mælar

Tröppur-Stigar

Ljóskastarar

995

Höfuðljós

985/1.295
Töskuvogir

Ferðaflöskur

frá 295

Hengilásar 

Töskubönd

Innanklæðaveski

3.995

7.995

Göngustafir, lengjanlegir

Hleðslu-
snúru-

lyklakippa

Trönur

Akrýl-
sett



Ég held að þetta séu 
orðnir allavega 1.900 
fundir.

Merkisatburðir  |  11. mars

Þetta gerðist  |    | 11. mars 1985 

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

1922 mahatma Gandhi fangelsaður fyrir borgaralega 
óhlýðni.

1941 Línuveiðarinn Fróði verður fyrir árás þýsks kafbáts 
suður af Vestmannaeyjum. Fimm sjómenn farast í 
árásinni.

1984 Vélbáturinn Hellisey frá Vestmannaeyjum sekkur 
og farast allir nema einn maður, Guðlaugur Frið-
þórsson, sem synti alla leið í land, um fimm kíló-
metra langa leið.

1985 mikhail Gorbatsjov verður leiðtogi sovétríkjanna.

1985 mohamed al-Fayed kaupir verslunina Harrods.

1993 Kr-klúbburinn er stofnaður í reykjavík.

1995 sænski íshokkíleikmaðurinn Peter Karlsson er 
myrtur af nýnasista í Västerås.

2004 sprengjutilræði er framið í farþegalest í madrid. 
190 manns farast.

2005 Nintendo Ds-leikjatölvan er gefin út í Evrópu.

2006 Íslandsbanki breytir nafni sínu í Glitnir banki hf.

2006 slobodan milošević, fyrrverandi forseti Júgóslavíu, 
finnst látinn í fangaklefa sínum hjá stríðsglæpa-
dómstól sameinuðu þjóðanna í Haag í Hollandi.

2011 Jarðskjálfti upp á 9,1 stig skekur norðausturströnd 
Japans og veldur gífurlegri flóðbylgju í kjölfarið. að 
minnsta kosti 15.641 manns farast. Kjarnorkuverið 
í Fukushima eyðileggst og veldur nokkurri geisla-
mengun.

mikhail Gorbatsjov átti glæstan 
stjórnmálaferil að baki þegar hann 
varð forseti sovétríkjanna. Hann gekk 
í kommúnistaflokkinn 1952, ári áður 
en hann kvæntist raisu maximovnu 
og fór fyrir sendinefnd sovétríkjanna í 
Belgíu 1972-1974. Hann varð svo aðal-
ritari flokksins við dauða Konstantíns 
Tsjernenko 11. mars 1985 og beitti 
ýmsum aðferðum til að lappa upp á 
ímynd flokksins.

Hann sendi ekki sovéskar herdeildir 
til að kveða niður frelsisbaráttu íbúa 
mið-Evrópu 1989 og meinaði ekki 
þýsku ríkjunum sameiningu 1990.

Gorbatsjov barðist gegn sundrungu 
sovétríkjanna 1990 og var settur í 
stofufangelsi af harðlínumönnum í 
ágúst ári síðar. Hann sagði af sér emb-
ætti 25. desember 1991 og varð þar 
með síðasti leiðtogi sovétríkjanna. n

Gorbatsjov leiðtogi Sovétríkjanna

Karlaklúbburinn hélt upp á fjöru-
tíu ára afmæli sitt í gærkvöldi, en 
hópurinn hefur hist á fimmtu-
dögum og fengið sér hádegisverð 
frá árinu 1983 og örsjaldan misst 
úr fund.

jonthor@frettabladid.is

Fjörutíu ára afmæliskvöldverður Karla-
klúbbsins fór fram í gær, en í félaginu eru 
þeir: Guðvarður Gíslason, Guðmundur 
Örn Jóhannsson, Viktor Urbancic, Reynir 
Kristinsson, Árni Rúdolf Rúdolfsson, 
Friðrik Halldórsson, Sigfús Sverrisson, 
Örn Arnarson, Bjarni Brandsson, Björn 
Skaptason og Eyjólfur Kristjánsson, 
betur þekktur sem Eyfi, en hann rakti 
sögu félagsins í samtali við Fréttablaðið.

Í raun varð klúbburinn til árið 1981, 
en vikulegir hádegisverðir hófust ekki 
fyrr en 1983. Eyjólfur segir að í gegnum 
tíðina hafi fjöldi matsölustaða orðið 
fyrir valinu.

Þeir hafi byrjað á Brauðbæ, þar sem 
nú er Snaps, en þeir hafa einnig verið 
duglegir að fara á staði á borð við Kol, 
Jónatan Livingston Máv, Apótekið og La 
Prima Vera. Karlaklúbbsmennirnir hitt-
ust á þeim síðastnefnda í gærkvöldi. Um 
var að ræða sérstakan hátíðarkvöldverð 
og því fengu makar að koma með.

Yfirleitt fá félagarnir sér rétt dagsins, 
sem er yfirleitt kjöt- eða fiskréttur. Eyfi 
tekur þó sérstaklega fram að einhverjir 
í hópnum séu lítið fyrir fiskinn. Síðan 
spjalla þeir um liðna viku, daginn og 
veginn.

Til að byrja með voru meðlimirnir tíu 
talsins, en árið 1991 fékk veitingamaður-
inn Guðvarður Gíslason, einnig þekktur 
sem Guffi, að ganga til liðs við þá. „Hann 
var svona heiðursgestur. Hann er þó orð-
inn fullgildur meðlimur í dag,“ segir Eyfi.

Að sögn hans hafa margir viljað 
ganga í klúbbinn í gegnum tíðina, en 
færri komist að en vilja. „Það hafa ýmsir 
bankað upp á og viljað vera með, en bara 
Guffi hefur fengið það í gegn.“

Eyjólfur segir að frá 1983 hafi klúbb-
urinn örsjaldan misst út hádegisverði, 
og það hafi helst verið á meðan heims-
faraldurinn stóð yfir. Að sjálfsögðu hafi 
stundum sumir verið uppteknir eða 
erlendis, en alltaf mæta einhverjir, hvort 
sem þeir eru tveir eða þrír.

„Ég held að við höfum reiknað þetta 
út einhvern tímann. Ég held að þetta 
séu orðnir allavega 1.900 fundir,“ segir 
Eyfi.

„Við vorum 22 eða 23 ára þegar þetta 
byrjaði allt saman. Nú erum við allir 
komnir á sjötugsaldur. En allir við hesta-
heilsu,“ bætir hann við. n

Ýmsir bankað upp á en bara 
einn einasti fengið að vera með

Félagar í Karlaklúbbnum enn kampakátir eins og sjá má á þessari mynd sem tekin var í gærkvöldi.  Fréttablaðið/anton brink
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda 

tölvupóst á timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Merkisatburðir  |  12. marsÞetta gerðist  |    | 12. mars 1894

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

Hólmfríður Jónsdóttir

lést miðvikudaginn 22. febrúar sl. á 
Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hlíð, 

Akureyri. Jarðarförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hinnar látnu.  

Við þökkum þeim sem minnast hennar og hafa sýnt okkur 
samúð og vinsemd. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 

á Asparhlíð, Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hlíð, fyrir 
kærleiksríka umönnun.

Ólöf Guðbjörg Kristjánsdóttir Ingimar Snorri Karlsson
Jónheiður Kristjánsdóttir Rúnar Hafberg Jóhannsson
Óskar Kristjánsson Mikkalína Björk Mikaelsd.
Bjarni Kristjánsson Ragnheiður Bragadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Halldóra Valfríður Elísdóttir 
Sólmundarhöfða 5, Akranesi, 

áður Suðurgötu 124, Akranesi,
lést á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu 

Höfða, Akranesi, mánudaginn 6. mars. 
Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju, fimmtudaginn 

16. mars kl. 13. Sérstakar þakkir fær starfsfólk Hjúkrunar- 
og dvalarheimilisins Höfða fyrir hlýja og góða umönnun. 

Streymt verður frá athöfninni á vef Akraneskirkju  
www.akraneskirkja.is

Guðmundur Pálmi Ásmundsson
Guðrún Ásmundsdóttir Jón Magnús Björnsson 
Oddný Bergsveina Ásmundsd. Gísli Kjartan Kristjánsson 
Haraldur Ásgeir Ásmundsson

barnabörn og barnabarnabörn

Elskulegur bróðir okkar,  
mágur og frændi,

Guðjón Hreinn Friðgeirsson
 

lést á Landspítalanum  
við Hringbraut 26. janúar. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Erla Friðgeirsdóttir Guðmundur Jakobsson
Þóra Friðgeirsdóttir Rafn Ólafsson
Sigurbjörg Friðgeirsdóttir
Pálína Friðgeirsdóttir Kristján Elíasson
Hulda Friðgeirsdóttir Sigurður Magnússon
Fríða Friðgeirsdóttir

og frændsystkini

Faðir okkar, 
Jóhannes Nordal 

fyrrverandi seðlabankastjóri,
 

andaðist í Reykjavík sunnudaginn 5. mars.  
Útför hans verður gerð frá Dómkirkjunni þann 17. mars 

2023 klukkan 16.

 Bera, Sigurður, Guðrún, Salvör og Marta

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, systir og frænka,

Kristín Rós Steindórsdóttir

lést á Landspítalanum föstudaginn 
3. mars. Útförin fer fram frá Fella- og 

Hólakirkju mánudaginn 20. mars kl. 13.

Hákon Hafliðason      Guðrún Sigurrós Hreiðarsdóttir
Baldvin Hafliðason

Aníta Rut Baldvinsdóttir
Eva Lind Hákonardóttir

Anna María Steindórsdóttir
Sighvatur Steindórsson
Viktoría Steindórsdóttir

og fjölskyldur

1965 Hljómsveitin Hljómar gefa út sína fyrstu plötu með 
lögunum „Bláu augun þín“ og „Fyrsti kossinn“.

1967 Indira Gandhi er kjörin formaður Kongressflokksins 
og forsætisráðherra Indlands.

1967 svetlana, dóttir Jósefs stalín, leitar hælis á Vestur-
löndum og fékk landvistarleyfi í Bandaríkjunum.

1976 arnarflug er stofnað og keypti vélar air Viking.

1987 söngleikurinn Vesalingarnir er frumsýndur á Broad-
way í New York-borg.

1989 Íslenska tímaritið La Tradukisto hefur útgáfu.

1993 stjórnvöld í Norður-Kóreu tilkynna að landið drægi 
sig út úr samningnum um að dreifa ekki kjarna-
vopnum.

1994 Fyrstu kvenprestarnir eru skipaðir við Ensku 
biskupakirkjuna.

Lyfjafræðingurinn John Pemberton 
setti saman uppskrift að dökku sírópi 
á síðari hluta 19. aldar sem hann ætl-
aði sem undralyf við ýmsum kvillum. 
sírópið var sett á krukkur sem seldar 
voru á fimm sent í Jacobs Pharmacy í 
atlanta. Þá var kolsýrðu vatni blandað 
við sírópið og drykkurinn Coca-Cola 
varð til og seldur af krana.

Coca-Cola var auglýst sem bragð-
góður og hressandi drykkur í dag-
blaði bæjarins, auglýsingaskilti voru 
fest upp og seldust að meðaltali níu 
drykkir á dag fyrsta árið. athafna-
maðurinn asa Griggs Chandler keypti 
uppskriftina að drykknum árið 1888 
og markaðssetti enn frekar.

Árið 1894 tók kaupmaðurinn 
Joseph a. Biedenharn í Vicksburg 
í mississippi upp á því að tappa 
drykknum á flöskur eftir að vinsældir 
drykkjarins jukust stöðugt í verslun-

inni hans. Flöskurnar sendi hann 
í kassavís á búgarða og í 

skógarhöggsbúðir upp 
með fljótinu og varð 

fyrstur til að selja 
kók í flöskum.

Árið 1899 var 
farið að tappa á 
flöskur í miklum 

mæli og selja 
um öll Banda-
ríkin. n

Kók selt á flöskum
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Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Viðar Þorsteinsson
bókbindari, 

Grænlandsleið 53,
lést þriðjudaginn 7. mars á 

Landspítalanum í Fossvogi. 
Útförin fer fram í Bústaðakirkju, fimmtudaginn  

23. mars kl. 13.

Baldvin Viðarsson
Kjartan Viðarsson Kristín V. Samúelsdóttir
Lilja Viðarsdóttir Skúli Magnússon
Anna Viðarsdóttir Jón Aðalsteinn Hinriksson
Helgi Viðarsson Magdalena M. Viðarsson

barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og systir,

Þuríður Þórðardóttir 
Þjóðbraut 1, Akranesi, 

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á 
Akranesi, sunnudaginn 5. mars, eftir 

erfiða baráttu við krabbamein.  
Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn  

21. mars kl. 13. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Hollvinasamtök HVE, 

Akranesi, eða Sveinusjóð til styrktar Ölveri sumarbúðum 
(kt. 540580-0149, banki 0552-14-11000). 

Sérstakar þakkir sendum við til starfsfólks 
Lyflækningadeildar á Sjúkrahúsinu á Akranesi, fyrir 

hlýhug, frábæra umönnun og stuðning.

Þórður Sævarsson Valgerður Jónsdóttir 
Benedikt Sævarsson Sunna Lind Ægisdóttir
Lilja Sævarsdóttir
Ragnheiður Þórðardóttir 

og ömmustelpurnar

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Kjartan Páll Kjartansson

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk, 
miðvikudaginn 8. mars. Útför hans 

fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
mánudaginn 20. mars kl. 15.00. 

 Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarfélög.

Gerður Harpa Kjartansdóttir Gunnar Sigurðsson
Auður Freyja Kjartansdóttir Benedikt Árnason
Sólveig Guðfinna Kjartansdóttir Arnar Már Hrafnkelsson

og barnabörn

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, afi, langafi  

og langalangafi,
Árni Filippusson

varð bráðkvaddur á heimili sínu, 
miðvikudaginn 15. febrúar síðastliðinn.  

  Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.

Sólveig Guðlaugsdóttir
Filippus Gunnar Árnason        Bjarney Sigurjónsdóttir

Þórdís Árnadóttir
Nína Dögg, Árni, Sólveig og Bjartur Logi

langafabörn og langalangafabarn

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem með einum eða öðrum 

hætti minntust okkar elskulega 
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa, 

langafa og bróður,
Jóns Þórðarsonar

húsasmíðameistara, 
Åkarp, Svíþjóð,

        sem lést þann 29. desember 2022. 
Kærleikur, hluttekning og falleg orð um Jonna yljuðu um 

hjartarætur á döprum vetrardögum.

Guðríður Anna Theódórsdóttir
Særún Jónsdóttir Krister Persson
Þórey Jónsdóttir Sigurhans Karlsson
Óðinn Jónsson Anette Jonsson
Brúnó Jónsson Maria Heintz

barnabörn og barnabarnabörn,
Erla, Þórður B., Óli H. og Oddur Þórðarbörn

og fjölskyldur

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Alfreð Eymundsson
Rafvirkjameistari, 

Dalalandi 6, 
Reykjavík

Lést 22 febrúar. Útförin fer fram frá Kirkju Óháða 
safnaðarins þriðjudaginn 14 mars kl 15.

Axel Þórir Alfreðsson Sigríður Jensdóttir
Hermann Alfreðsson Þórunn Jónsdóttir
Þórunn Jóhanna Alfreðsdóttir Ellert Valur Einarsson

og afabörn



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 kvæði (12)  
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 17. mars næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „11. mars “.
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R T K F D U L Ú Ð U G A T
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V L E Í A E V S M Þ

G A L O P I N S S I A F N E I T A

L K T K V A R Ð A R A N R

F R Í A S T R A G R N Æ R A N D I
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I R P O K A B J Ö R N I Í

A N D H O L A A I R D Ó S I N A

N F R R Ó T A N D I T A

I N G Ó L F S H Ö F Ð I

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshaf-
inn í þetta skipti eintak af bókinni 
arfur og umhverfi, eftir Vigdísi 
hjorth, frá Forlaginu. Vinnings-
hafi í síðustu viku var ari Blöndal 
Eggertsson, reykjavík.

VEgLEg VErðLaun
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40 41 42 43

44 45 46

47

48 49
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51 52

53

Lárétt 
1 Aldrei hefur sést jafn 
mikið af draumum í líkinga-
máli og hér (9)  
9 Gerði vef um fjölda for-
feðra minna (4)
11 Leita tóls til að brjóta 
hlekki Bretakóngs (3)
12 Bjarga húsfreyju frá 
steinbrjóti (9)
13 Þessu tæki fylgir mikil 
gleði (4)
14 Knosa kökur hins spari-
klædda Sæmundar (7)
15 Knosa söngva saka-
manna (9) 
16 Farið héðan til fiskjar, 
greiðsluna fáið þið síðar (6)
17 Kannast við kall sem 
kann vel við skítinn (7)
18 Af leiðangrinum er það 
að segja að hann hann fór 
allan hringinn (9)
20 Á hvaða tímapunkti 
verður bakki bolur? (6)
24 Gefur þá glyrnan góða 
sjálfri sér grið? (10)
27 Stungnir af með allt sitt 
góss, enda vegirnir góðir (9)
31 Burt er horfinn fyrirtaks 
búgarður þó úr alfaraleið 
sé (5)
32 Heiti víkur er titlar 
stækka (9)
34 Er þjóðin í tætlum? Það 
er villandi spurning (8)
35 Hin leiftrandi stjarna af 
Norðausturlandi? (5)
36 Heldur kambi að nokkuð 
einföldu ferli (9)
37 Þetta er liðin tíð, eins og 
þorraþræll á konudegi (8)
38 Margt er hér önugt og 
öfugsnúið (5)
40 Æðakák opnar á fikt í 
framliðnum (8)
44 Hún er alveg sér á parti, 
bæði í skapinu og sann-
færingunni um hið eina 
rétta (9)
45 Æstur í átök á hálu svelli 
(6)
47 Hví myndast frosttjón í 
heitum ofnum og hvernig 
hreinsum við það? (7)
48 Hin flinka vaða beit? (9)
49 Miðtaugakerfið fær skip-
anir að utan (6) 
50 Fuglinn fípaði kálfinn (7)
51 Gamalt mál um pysjur 
(9)
52 Hví eru mýs með níð um 
hús sem reis bara í dag? (6)
53 Hér er ránfugl í stafni, 
enda fæddur og uppalinn í 
Haukahverfinu (7)

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.

Krossgátan  | 

sudoKu  | 

Pondus  |    |  frodE ØVErLi

Lausnarorð síðustu ViKu | 

Ha? Rautt?  
Ég hefði átt að fá 

aukaspyrnu!

Af 
hverju?

Af því að þessi skriðjökull 
renndi hnéskelinni  
inn í iljarnar á mér!

Ókei ...  
ég fattaði 

þetta!
Þú 

ratar 
út!
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8 9 5 6 7 1 3 4 2

5 3 8 1 2 4 7 6 9

9 2 4 7 6 5 8 3 1

1 6 7 9 3 8 2 5 4

4 2 8 5 7 1 6 9 3

7 5 6 3 9 2 4 8 1

9 3 1 8 6 4 5 2 7

5 8 9 4 1 6 7 3 2

1 7 4 2 3 9 8 5 6

2 6 3 7 5 8 9 1 4

6 4 5 9 2 3 1 7 8
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Lóðrétt 
1 Þarf að klína öllu 
á frjálsa menn og 
óbundna? (9)
2 Tornæm? Klár? Bæði? 
Líklega það fyrstnefnda 
(9)
3 Tel stétt skjótra 
sendla þarfnast fleiri 
slíkra (9) 
4 Pólfarinn ruglaðist og 
fór á hitt skautið (9)
5 Þessi meyra planta 
ber nafn með rentu (10)
6 Mælir réttar endur og 
vinnur úr þeim steikur 
(8) 
7 Skakið ku trufla, láttu 
þá hætta þessu hringli 
(8)
8 Bragð heyskapar er 
best þeirra allra (8)
9 Kjaftar fljóta með 
grautarlegar beljur í 
þeim miðjum (7)
10 Þú tærðir þinn besta 
félaga, vinkona kær (7)
19 Komast nær kjarna 
rækilegrar þekkingar (7)
21 Pípur spjátrunga 
freista fjaðragjafa (9)
22 Við verðum að plata 
algjör fífl í þetta (7)
23 Já nú fer sturtan á 
haus! (7)
25 Ólæti afkvæma 
hennar leiddu til undar-
legra uppákoma (7) 
26 Set hrogn í krús með 
öllu hinu gúmmelaðinu 
(7)
28 Fór með ákveðna 
summu alla leið á topp-
inn (9)
29 Leita ákveðinna 
leikfanga fyrir hringsól 
ófreskjanna (12)
30 Úr dressinu og 
hlífðarfötunum (12) 
33 En ef ég ræð e-r lasin 
og hrædd til að gera 
þetta? (5)
39 Hve mikið af dísil má 
fá úr einni plöntu? (8)
40 Stækka ramma 
námsins svo hann rúmi 
fjórða mál (7) 
41 Guðrún var auðvitað 
langt á undan Þráni með 
þennan titil (7)
42 Þessi tegund 
gímalda eykur snjó-
komuna (7)
43 Frjó innst í þeirri sem 
hæðin er (7)
46 Vona að mér takist 
að rétta stálin stinn (6)

32  dægradvöl  FRÉTTABLAÐIÐ 11. mARs 2023
laUgardagUr





Sama hvað 
hann 
reynir tekst 
honum 
ekki að 
leysa 
ráðgátuna.

Við tækið  | 

Laugardagur  | Sunnudagur  | Mánudagur  | 

hringbraut | 
 hringbraut | 

 hringbraut | 
 SjónVarp SíManS | 

 SjónVarp SíManS | 
 

Stöð 2 | 
 

Stöð 2 | 
 

rúV SjónVarp | 
 

rúV SjónVarp | 
 

08.00 Barnaefni
11.40 Ísskápastríð
12.10 Bold and the Beautiful
14.00 Rax Augnablik
14.05 Þeir tveir
15.00 Franklin & Bash
15.45 Hell’s Kitchen  Íslands-

vinurinn og sjónvarps-
kokkurinn ógurlegi Gordon 
Ramsay tekur á móti nýjum 
hópi vongóðra kokka sem 
ætla að keppa um titilinn 
Meistarakokkur. Þessi 
þáttaröð ber titilinn „bar-
átta aldursfordómanna“ 
þar sem reyndir og rosknir 
keppa á móti hungruðum 
hvítvoðungum.

16.20 Hvar er best að búa?
17.25 Kórar Íslands
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
19.00 Top 20 Funniest  Spreng-

hlægilegir þættir fyrir alla 
fjölskylduna en hér verða 
sýnd skrítnustu, fyndustu 
og oft á tímum neyðar-
legustu myndbandsupp-
tökurnar sem gerðar hafa 
verið.

19.40 Nanny McPhee and the Big 
Bang

21.30 North to Home
22.55 The Nightingale
01.10 The Devil Has a Name

12.30 The Block
13.48 Love Island
14.30 Leicester - Chelsea BEINT
17.25 Survivor
18.10 Gordon, Gino and Fred. 

Road Trip
18.55 George Clarke’s Old House, 

New Home
19.40 Players (2022)  Gamanþátta-

röð sem fjallar um atvinnu-
rafíþróttamenn sem eru að 
keppa um meistaratitilinn í 
League of Legends.

20.10 Bill and Ted Face the Music
21.45 I Kill Giants  Hér segir frá 

ungri stúlku, Barböru 
Thorson, sem lifir í sínum 
eigin heimi og er ekki bara 
sannfærð um að innrás óvin-
veittra risa vofi yfir jörðinni 
heldur og sannfærð um að 
aðeins hún geti bjargað mál-
unum þegar að því kemur. 
Fullorðna fólkið hefur 
auðvitað miklar áhyggjur af 
geðheilsu Barböru, en hvað 
gerist þegar í ljós kemur að 
hún hafði í raun rétt fyrir sér 
eftir allt saman?

23.35 Sex and the City
01.55 Like a Boss
03.15 Love Island

18.30 Bíóbærinn
19.00 Heilsubraut  Heilsan frá 

ýmsum hliðum í umsjón 
Helgu Maríu.

19.30 Nýsköpun  Þáttur um 
nýsköpun í umsjón Páls 
Kr. Pálssonar.

20.00 Undir yfirborðið
20.30 Bíóbærinn
21.00 Heilsubraut

07.00 KrakkaRÚV
07.01 Smástund
07.06 Tikk Takk
07.11 Fílsi og vélarnar
07.18 Vinabær Danna tígurs
07.30 Símon
07.35 Hrúturinn Hreinn
07.42 Haddi og Bibbi
07.44 Veistu hvað ég elska þig 

mikið?
07.55 Sögur snjómannsins
08.03 Begga og Fress
08.15 Hinrik hittir
08.20 Tillý og vinir
08.31 Víkingaprinsessan Guðrún
08.36 Blæja
08.43 Ronja ræningjadóttir
09.07 Lóa
09.20 Stundin okkar
09.45 Húllumhæ
10.00 Gettu betur
11.05 Vikan með Gísla Marteini
12.05 Fréttir með táknmálstúlkun
12.30 Bikarkeppnin í blaki
15.00 Bikarkeppnin í blaki
17.55 Smíðað með Óskari
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie
18.29 Áhugamálið mitt
18.37 Litlir uppfinningamenn  Í til-

raunastofunni hjá Lísu gerist 
ýmislegt. Ungir krakkar 
koma í heimsókn og hanna 
eigin uppfinningar og gera 
trylltar tilraunir.

18.45 Bækur sem skóku sam-
félagið

18.52 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Magnús og Jóhann í 50 ár 

 Tónleika- og viðtalsþáttur 
þar sem farið er yfir 50 ára 
samstarf tónlistarmannanna 
Magnúsar Þórs Sigmunds-
sonar og Jóhanns Helga-
sonar. Í þættinum er sýnt frá 
stórtónleikum Magnúsar og 
Jóhanns í Bæjarbíói haustið 
2022 þar sem þeir fluttu 
mörg af þekktustu lögum 
sínum ásamt Jóni Ólafssyni.

21.05 Kallaðu mig Dave
22.35 JFK. Morðið á John F. Ken-

nedy
01.35 Dagskrárlok

08.00 Barnaefni
11.05 K3
11.15 Náttúruöfl
11.25 Are You Afraid of the Dark?
12.05 Simpson-fjölskyldan
12.30 Ice Cold Catch
13.10 Draumaheimilið
13.50 Samstarf
14.15 Top 20 Funniest
14.55 Heimsókn
15.20 Grey’s Anatomy
16.10 America’s Got Talent. All 

Stars
17.35 60 Minutes
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
19.00 Hvar er best að búa?
19.40 Grand Designs
20.25 A Friend of the Family
21.20 The Undeclared War
22.05 Vampire Academy   Í heimi 

forréttinda og glamúrs litast 
vinskapur tveggja ungra 
kvenna af ólíkum bakgrunni 
þeirra. Á sama tíma undirbúa 
þær sig til að klára menntun 
sína svo þær fái inngöngu í 
hástéttarsamfélag vampíra.

23.00 Rauði dregillinn
00.00 Óskarsverðlaunahátíðin 

2023

07.16 Kúlugúbbarnir
07.39 Klingjur
07.50 Friðþjófur forvitni
08.13 Úmísúmí
08.36 Mói
08.46 Eysteinn og Salóme
09.00 Strumparnir
09.11 Bréfabær
09.22 Hvolpasveitin
09.44 Sjóræningjarnir í næsta húsi
09.55 Rán - Rún
10.00 Fótboltasnillingar
10.30 Verksmiðjan
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 Taka tvö
13.50 Rick Stein og franska eld-

húsið
14.50 Rabbabari
15.05 Fréttir með táknmálstúlkun
15.30 EM stofan
15.50 Ísland - Tékkland  Bein út-

sending frá leik Íslands og 
Tékklands í undankeppni 
fyrir EM í Þýskalandi. 
Strákarnir okkar þurfa 
heldur betur að girða sig í 
brók og þurfa að vinna með 
sex mörkum.

17.30 EM stofan
17.50 Bækur og staðir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.26 Frímó
18.40 Sögur - stuttmyndir
18.50 Lag dagsins
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Stormur
21.10 Lífið
22.10 Pig
23.40 Silfrið
00.40 Dagskrárlok

11.50 The Bachelor
13.10 The Block
14.20 Love Island
15.05 Top Chef
15.50 PEN15
16.45 Survivor
17.30 Heima
18.00 Brúðkaupið mitt
18.30 Læknirinn í eldhúsinu
19.10 Að heiman - íslenskir arki-

tektar  Við förum að heiman, 
út um allan heim og heim-
sækjum íslenska arkitekta 
sem hafa getið sér gott orð 
fyrir framúrskarandi hönnun 
og húsagerðarlist. Margs-
konar fólk, stílar, áherslur 
og áskoranir. Hvaða fólk er 
þetta?

19.50 Solsidan
20.20 Killing It  Gamanþáttaröð 

um fráskilinn, einstæðan 
föður sem er á villigötum í 
lífinu þar til hann finnur fyrir 
tilviljun nýja köllun í lífinu og 
fer að veiða snáka.

21.00 Law and Order. Special Vic-
tims Unit

21.55 Love Island
22.50 Mayor of Kingstown
23.45 Impeachment
00.40 NCIS
01.20 NCIS. New Orleans
02.00 The Rookie
02.45 Resident Alien
03.30 Love Island

18.30 Mannamál  Einn sígild-
asti viðtalsþátturinn í 
íslensku sjónvarpi. Sig-
mundur Ernir ræðir við 
þjóðþekkta einstaklinga 
um líf þeirra og störf.

19.00 Suðurnesja-magasín 
Víkurfrétta

19.30 Söfnin á Íslandi
Þáttaröð um íslensk söfn og 

safnamenningu.
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  Samtals-
þáttur um þjóðlegan 
fróðleik í anda samnefnds 
tímarits  

 19.30 Nýsköpun Þáttur um 
nýsköpun í umsjón Páls 
Kr. Pálssonar. (e) 

 20.00 433.is Hörður Snævar 
Jónsson fær til sín góða 
gesti og ræðir um fót-
boltann hér heima og 
erlendis.  

 20.30 Fréttavakti Fréttir dagsins 
í opinni dagskrá. (e)

 21.00 Heima er bezt  Samtals-
þáttur um þjóðlegan 
fróðleik í anda samnefnds 
tímarits.

HEIMA ER BEZT

MÁNUDAGA KL. 19.00

OG AFTUR KL. 21.00

Í þáttunum Fleishman is in trouble 
á Disney+ stendur Toby Fleishman 
skyndilega frammi fyrir því að 
vera orðinn einstæður faðir. Hann 
og fyrrverandi konan hans Rachel 
hættu saman vegna ólíkra skoðana 
um hvað raunverulega skiptir máli.

Samband þeirra var langt og 
hann því að stíga sín fyrstu skref í 
nýrri stefnumótaveröld. Hann fer á 
allskonar skrautleg stefnumót sem 
er misskemmtilegt að fylgjast með.

Þegar pabbavikunni er lokið 
hyggst Toby senda börnin til 
móður sinnar en hana er hvergi að 
finna. Toby leitar um allt en finnur 
hana hvergi.  Toby rekst á vinkonur 
hennar sem segjast hafa rekist á 
hana í garðinum. Sama hvað hann 
reynir tekst honum ekki að leysa 
ráðgátuna. Það er nokkuð fúlt að 
fylgjast með og verða pirraður fyrir 
hönd Toby.

Eins og í góðum ráðgátum reynir 
maður sjálfur að leysa úr f lækjunni. 

Síðan kemur bara í ljós að öll 
atburðarásin er byggð á misskiln-
ingi. Hálf súrt! n

Söguþráður byggður misskilningi

Katrín Ásta 
Sigurjónsdóttir

katrinasta@
frettabladid.is

Útsending frá Óskarsverðlauna-
hátíðinni 2023 hefst á miðnætti á 
Stöð 2 á sunnudag. Verðlaunin þarf 
vart að kynna fyrir neinum en þau 
eru veitt kvikmyndagerðarfólki og 
öðrum sem starfa við kvikmyndir. 
Þau voru fyrst afhent 1929 og horfa 
milljónir víðs vegar um heim á 
útsendingu frá verðlaunaafhend-
ingunni ár hvert.

Mikil spenna er yfir þó nokkrum 
flokkum í ár, þar á meðal verðlaun-
unum fyrir bestu kvikmynd. Þar 
eru líklegar All Quiet on the Wes-
tern Front, Everything Everywhere 
All At Once, Elvis og the Banshees 
of Inisherin.

Íslendingar mega svo vera stoltir 
af Söru Gunnarsdóttur sem verður á 
hátíðinni í ár en hún leikstýrði My 
Year of Dicks sem tilnefnd er í flokki 
stuttra teiknimynda. Sara verður 
klædd í svörtum silkikjól úr hönnun 
Ýrar Gunnarsdóttur. n

Bein útsending frá 
Óskarsverðlaunum

Hverjir fá gullstyttuna í ár?

34  dægradvöl  FRÉTTABLAÐIÐ 11. mARS 2023
laUgardagUr

mailto:katrinasta@frettabladid.is
mailto:katrinasta@frettabladid.is


Porsche 911 Turbo S 
fær sama tvinnbúnað 
og mun koma í 911 
Carrera.

Fyrstu tilraunaútgáfur 
verða frumsýndar í ár.

Nýr ID.2 gæti jafnvel 
fengið Golf-nafnið.

Búast má 
við enn 
öflugri bíl á 
næsta ári.

njall@frettabladid.is

BYD mun á þessu ári frumsýna 
nýjan og öflugan jeppa í stíl við G-
línu Mercedes fyrir Kínamarkað. 
Von er á bílnum á aðra markaði á 
næsta ári en ekki er víst að hann 
komi til Evrópu. Um 671 hestafls 
tvinnútgáfu er að ræða og verður 
bíllinn næstum 5 metrar að lengd 
með 2.850 mm hjólhaf. 

Hann verður sjálfskiptur með 
fjórhjóladrifi og hægt verður að 
læsa bæði fram- og afturdrifi ásamt 
millikassa. Einnig verður hann 
smíðaður á stigagrind sem gerir 
hann að alvöru jeppa. BYD setti 
einnig á markað fyrir skömmu 
Yangwang-lúxusmerkið en U8-raf-
bíl þess er stefnt til samkeppni við 
væntanlega rafdrifna útgáfu G-línu 
sem kallast einfaldlega EQG. n

BYD á leiðinni með öflugan tvinnjeppa

Von er á fjórðu kynslóð Mini 
Cooper-smábílsins á markað 
á næsta ári en hann verður 
frumsýndur á bílasýningunni 
í München á þessu ári. Von 
er á rafdrifinni útgáfu ásamt 
tveimur gerðum bensínvéla.

njall@frettabladid.is

Rafdrifin útgáfa Mini Cooper verður 
framleidd í Kína á undirvagni sem 
var hannaður í samstarfi BMW við 
kínverska framleiðandann Great 
Wall. Bensínútgáfur bílsins verða þó 
áfram smíðaðar í Oxford í Bretlandi 
en sá undirvagn er algerlega hönnun 
BMW. Þrátt fyrir að mismunandi 
undirvagn sé undir bílunum er yfir-
bygging þeirra sú sama.

Rafdrifin Cooper E-útgáfa verður 
með 40 kWst rafhlöðu en SE-útgáf-
an fær 54 kWst rafhlöðu. Það mun 
bæta drægi bílanna en það verður á 
bilinu 320 til 400 kílómetrar. Jafnvel 
gæti verið von á öflugri JCW-útgáfu 
í framhaldinu. Rafdrifnar útgáfur 
bílsins koma á markað í apríl á 
næsta ári en bensínútgáfurnar í júlí. 
Innandyra verður nýr hringlaga 
margmiðlunarskjár í miðju mæla-
borðsins. Í stað skjásins á stýris-
túpunni fyrir framan ökumann er 
nú kominn framrúðuskjár. n

Ný kynslóð Mini Cooper á næsta ári

njall@frettabladid.is

Búist er við að Volkswagen frum-
sýni jepplingsútgáfu ID.2 strax í 
þessum mánuði, nánar tiltekið 
þann 15. mars. Fyrst var talið að 
um tilraunaútgáfu væri að ræða 
en nú bendir allt til þess að fram-
leiðslubíllinn verði frumsýndur. 
Mun honum ætlað að fara á mark-
að snemma árs 2025 og byrja í um 
22.500 evrum sem eru um 3,4 millj-
ónir á núverandi gengi krónunnar. 
Einnig hefur verið haft eftir innan-
búðarmönnum í Wolksburg að nýi 
bíllinn fái Golf-nafnið. Nýr ID.2 
verður fyrsti bíll Volkswagen á 
MEB-Plus-undirvagninum sem er 
uppfærð útgáfa MEB-undirvagns-
ins. Sá undirvagn verður með liþí-
um-járnfosfat rafhlöðu og hleðslu-
hraða allt að 200 kW. n

VW ID.2 frumsýndur í mánuðinum

njall@frettabladid.is

Volkswagen mun frumsýna fyrstu 
frumgerðir Scout síðar á árinu en 
bæði jeppi og pallbíll frá Scout Mot-
ors eru væntanlegir á markað árið 
2026. Merkið lét frá sér nýja mynd af 
bílunum í vikunni sem sýnir kassa-
laga hönnunina við sólarlag. Þar er 
kassalaga útlit bílanna vel sýnilegt 
sem og mikil veghæð þeirra. 

Báðir bílarnir munu koma á 

sama raf bílaundirvagni og fá tals-
verða torfærueiginleika að sögn 
VW. Einnig verður lögð áhersla á 
burðargetu þeirra en þeir munu 
koma í bæði atvinnu- og einstakl-

ingsútgáfum. Bílarnir verða fram-
leiddir fyrir Ameríkumarkað en 
ekkert hefur verið gefið upp enn þá 
um hvort von sé á þeim til Evrópu í 
framhaldinu. n

Ný mynd af Scout-jeppunum

njall@frettabladid.is

Porsche er að gera breytingar á 
911-bílnum sem kemur á markað 
á næsta ári. Um andlitslyftingu er 
að ræða en meiri breytingar verða 
á vélbúnaði því bíllinn fær tvinn-
kerfið sem þegar hefur komið fram 
í 911 Carrera.

Nýlega náðust fyrstu njósna-
myndir af bílnum án nokkurs felu-
búnaðar. Helstu breytingar verða á 
afturenda bílsins en þar koma ný 
afturljós í enn þynnri ljósarönd. 
Eini felubúnaður bílsins á mynd-
inni var yfir hliðum afturljósanna 
svo búast má við breytingum þar. 
Einnig má sjá breytingar á fjögurra 
stúta pústkerfinu sem er innfellt í 
stuðarann.

Eins og tilkynnt hefur verið um 
tvinnbúnað í Carrera 911 verður 
sams konar tvinnbúnaður í 911 
Turbo. Ekki er um tengiltvinnbúnað 
að ræða en öllu heldur rafmótor sem 
kemur aftan við átta þrepa sjálf-
skiptinguna. Rafmótorinn mun fá 
orku frá lítilli rafhlöðu og aðallega 
auka við upptak bílsins en hjálpa þó 
örlítið upp á eyðslutölur. Núverandi 
vélbúnaður Turbo S er 641 hestafls 
sex strokka boxer-vél með tveimur 
forþjöppum en búast má við að talan 
hækki eitthvað með tvinnbúnaði. n

Njósnamynd af Porsche 911 Turbo S

BYD-tvinnjeppinn er byggður á grind og með driflæsingum svo að um öfl-
ugan jeppa er að ræða.  MYND/BYD

Útlitið er nýtt með kunnuglegum framenda en meira afturhallandi framrúðu og að aftan koma trapísulaga afturljós.  MYND/MINI

Búast má við að bíllinn fái rúnnaðra 
útlit en VW ID.Life tilraunabíllinn. 
 MYND/VW GROUP

Myndin sýnir vel að hátt er undir nýja Scout-jeppann og -pallbílinn.  
 MYND/SCOUT MOTORS

Helstu breyt-
ingar á næsta ári 
eru nýtt tvinn-
kerfi ásamt 
breytingum 
á afturenda 
bílsins. 
 MYND/AUTO 
 EXPRESS
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Ég er því miður sálar-
laus, þannig að fyrir 
mér er þetta einungis 
gjörningur. Ég fór í 
einhvers konar ham og 
vissi ekki að hún 
myndi birtast en ég fór 
að finna línur og 
dagbókarbrot og svo 
fattaði ég að þetta var 
Evgenía.

Elías Knörr leitaði til hand-
anheima við skrif ljóðabók-
arinnar Áður en ég breytist 
og notaðist meðal annars við 
spíritisma. Hann kveðst þó 
sjálfur vera sálarlaus.

Áður en ég breytist er nýjasta bók 
ljóðskáldsins Elíasar Knarrar og 
hans þriðja á íslenskri tungu. Elías 
er fæddur og uppalinn í Galisíu þar 
sem hann hóf skáldaferilinn áður 
en hann f luttist til Íslands fyrir 
rúmum áratug. Bókinni er lýst sem 
„svaðilför í ljóðum þar sem höfund-
urinn keppist við að bjarga minn-
ingum“ en ritunarsaga hennar er 
einkar áhugaverð.

„Þetta er mjög löng og f lókin 
saga sem á heima í ýmsum víddum 
raunveruleikans. Það gerðist leiðin-
legt atvik sem hafði mjög neikvæð 
áhrif á rithöfundahóp og mig. Ég 
þurfti sem sagt að skapa eitthvað til 
þess að tjá mig á móti og vildi líka 
fjalla almennt um samfélagið og 
mismunun,“ segir Elías yfir tebolla í 
Gröndalshúsi þar sem hann dvelur 
oft við skriftir.

Elías hefur vakið mikla athygli í 
bókmenntaheiminum fyrir fram-
úrstefnuleg ljóð sín en aðferðirnar 
sem hann notar við að skrifa þau 
eru ekki síður framúrstefnulegar.

„Það sem ég gerði var að nota 
spíritisma, ég gerði einhvers konar 
gjörning fyrir sjálfan mig þar sem 
ég breyttist eða tók þessu verkefni 
að breytast í „trommumanninn“ 
sem stígur inn í kirkjugarð sam-
félagsins eða tilverunnar, boðar 
heimsendi og vekur það fólk sem er 
ekki unnt eða kleift eða leyft að lifa 
heldur láta sig bara dreyma. Þetta 
er eins og í apokalypsis eða heims-
endabókmenntum alls staðar í 
heiminum, eða að minnsta kosti 
í abrahamískum trúarbrögðum, 
þegar himnar opnast og þau sem 
voru dáin öðlast eilíft líf, hvort sem 
það er í helvíti eða í himnaríki,“ 
segir hann.

Leiðsögumaðurinn Gröndal
Í ljóðum sínum vekur Elías gjarnan 
upp raddir ýmissa látinna einstakl-
inga, bæði raunverulegra og skáld-
aðra. Þeirra á meðal er góðvinur 
hans, skáldið Benedikt Gröndal, 
sem lést árið 1907 en þeir Elías eiga 
sama afmælisdag, 6. október.

„Ef Dante notaði Virgil sem leið-
sögumann þá notaði ég Bensa. 
Hann er einhvern veginn alltaf með 
mér. Eina látna manneskjan sem ég 
heimsæki er hann, sem er dálítið 
sorglegt, af því að ég á líka ættingja,“ 
segir Elías.

Þú hefur svolítið verið að ræða við 
Benedikt í gegnum tíðina?

„Já, en ég tala ekki svo mikið við 
hann lengur. Sem stendur er ég ekki 

Sálarlaust skáld leitar innblásturs í spíritisma

Elías faldi andlit 
sitt með bókar-
kápu Áður en 
ég breytist er 
ljósmyndara 
Fréttablaðsins 
bar að garði. 
 Fréttablaðið/
 Ernir

svo tengdur við „svona leiki“. Mér 
er erfiðara að ná sambandi og fá 
endurgjöf frá honum.“

Í stað Benedikts steig nýr karakt-
er fram sem rödd í skáldskap Elíasar 
og birtist nú í fyrsta sinn á prenti.

„Það er dálítið nýtt í bókinni að 
það er einungis ein manneskja sem 
stígur upp úr gröfinni. Af því bækur 
mínar eru svo sem hlaðnar af mis-
munandi röddum. Það eru margir 
karakterar eða persónur sem koma 
fram en hér er aðallega ein kona. 
Hún heitir eða kallast Evgenía sem 
þýðir „sú vel borna“ á grísku. En þó 
hún hafi fæðst fullkomin þá er hún 
svo gölluð að hún á hvergi heima,“ 
segir hann.

Trúir ekki á sálina
Eins og Elías nefndi notaðist hann 
við spíritisma við skrifin í fyrsta 
skipti en þó ekki spíritisma í þeim 
skilningi að hann hafi farið á mið-
ilsfund eða í andaglas. Slíkt myndi 
að öllum líkindum ekki gagnast 
Elíasi því hann trúir nefnilega ekki 
á sálina.

Þorvaldur S. 
Helgason

tsh 
@frettabladid.is

Úr Áður en ég breytist:

Á hundrað og þrettán ára af-
mæli mínu
varð ég loksins að unglingi
uppgötvaði
að ég væri með skriðjökul
í brjóstaskorunni

„Ég er því miður sálarlaus, þannig 
að fyrir mér er þetta einungis gjörn-
ingur. Ég fór í einhvers konar ham 
og vissi ekki að hún myndi birtast 
en ég fór að finna línur og dagbókar-
brot og svo fattaði ég að þetta var 
Evgenía. Þetta er enn f lóknara og 
flóknara af því að Evgenía var ein-
hvers konar f lakkari sem rakst á 
persónu hjá sögum sem Nena Han-
son, sem er dóttir Michaël Drake, 
hripaði niður.“

Michaël Drake er ein af persónum 
Elíasar, dularfullt ljóðskáld fætt ein-
hvern tíma á bilinu 1441 til 1841, 
sem hann holdgerði meðal annars 
á viðburðum Rauða skáldahússins 
sem haldnir voru á árunum 2017 til 
2019.

Er það ekki svolítið þversagna-
kennt að stunda spíritisma en trúa 
ekki á sálina?

„Ég fæddist í Nornafirði þannig 
að ég var ekki í tölvuleikjum þegar 
ég var unglingur en ég var í spírit-
isma, þó að ég tryði ekki á sálina. Af 
því þetta virkaði og það var rosa-
lega spennandi! En þetta er ekkert 
áhugavert, það væri áhugavert ef 
einhver myndi stíga fram og segja: 
Heyrðu, ég þekki þessa Evgeníu!“

Tímaskekkjur og víddaflakk
Spurður um hvaðan titill bókar-
innar Áður en ég breytist kemur 
segir Elías hann meðal annars vísa í 
dauðann og handanheiminn.

„Fyrst og fremst af því hún 
Evgenía er farin, í öllum þeim merk-

ingum sem það getur þýtt. Hún er 
annars staðar og ég vildi ekki að 
þessi reynsla myndi hverfa.“

Að sögn Elíasar vísa ljóðin einnig 
í sköpunar- og heimsendasögur og 
hringlaga eðli tímans.

„Þú veist ekki hvar byrjunin er, ég 
meina síðasta eða næstsíðasta dag-
bókarbrotið heitir Byrjun og þegar 
fyrsta dagbókarbrotinu lýkur þá er 
sagt „þú færð ekkert/handan við 
blaðsíðuna!“ Það eru sem sagt tíma-
skekkjur í bókinni, ekki bara af því 
Evgenía er tíma- og víddaflakkari, 
heldur líka til þess að þetta eigi við 
fleiri kynslóðir,“ segir Elías. n

tsh@frettabladid.is

Hallgrímur Helgason opnar sýn-
inguna Hópmyndir af sjálfi í Lista-
mönnum gallerí á Skúlagötu í dag, 
laugardag, klukkan 16.00.

Sýningin samanstendur af nýleg-
um málverkum og teikningum 
eftir Hallgrím sem eiga það allar 
sameiginlegt að vera eins konar 
sjálfsmyndir. Ekki er þó um hefð-
bundnar portrettmyndir að ræða 
heldur sýna verkin þá mismunandi 
karaktera sem búa innra með lista-
manninum og eru því margfaldar 
sjálfsmyndir, eins og titillinn „Hóp-
myndir af sjálfi“ vísar í.

„Ég held nú að allir geymi alls 
konar karaktera og menn eru sér-
staklega nú á tímum í alls konar 
hlutverkum, maður er ábyrgur 
faðir eina stundina og svo grallari 

þá næstu. Ég hef lengi glímt 
við þetta, ég er náttúrlega 
bæði myndlistarmaður 
og rithöfundur og það 
eru stundum árekstrar 
og sambúðin hefur ekki 
alltaf gengið vel. Ég hef 
svona þurft að venjast 
henni og kannski er það 
það sem er kveikjan að 
þessari sýningu,“ segir Hallgrímur.

Var það ekki einmitt bandaríska 
skáldið Walt Whitman sem sagði „I 
contain multitudes“ eða „Ég rúma 
mannfjölda“?

„Jú, svo er líka mjög skemmtileg 
tilvitnun í Proust sem mér var bent 
á þar sem hann segir: „Ég er ekki 
einn heldur stöðugur straumur alls 
konar karaktera.“

Spurður um hverja af sínum 
fjölmörgu karakterum hann hafi 

dregið fram á málverkunum 
nefnir Hallgrímur meðal 

annars föðurinn, lista-
manninn, rithöfundinn 
og baráttumanninn.

„Það er þarna alla 
vega á einni mynd ein-
hver gamall pólitískur 
baráttuhundur, orðinn 
eineygður og illa farinn. 

En ég byrja bara með tóman striga 
og svo sé ég til hvað kemur og reyni 
að vera opinn fyrir öllu. Svo kannski 
eftir á setur maður penna í hönd á 
einhverjum karakter og pensil í 
hönd annars. Annars er það oft 
skemmtilegast þegar maður veit 
ekki alveg hvaða karakter þetta er, 
þetta er bara eitthvað sem býr innra 
með manni og fyrst það kom á strig-
ann þá hlýtur það að vera hluti af 
mér,“ segir Hallgrímur.

Hallgrímur starfar jöfnum hönd-
um sem rithöfundur og myndlistar-
maður og vinnur nú að framhaldi á 
hinum sívinsælu síldarævintýris-
bókum sínum, Sextíu kíló af sól-
skini og Sextíu kíló af kjaftshöggum, 
en hann hlaut Íslensku bókmennta-
verðlaunin fyrir hvora um sig.

„Það er svona meiri pressa í bók-
menntabransanum að koma með 
næstu bók. Ég er sem sagt að vinna 
í þriðju bindinu af þessum Sextíu 
kílóa þríleik. Þetta er allt skemmti-
legt. Það er voða gaman að vera 
listamaður og geta gert allan fjand-
ann,“ segir Hallgrímur. n

Hópmynd af Hallgrími Helgasyni
Eitt af málverk-
um Hallgríms á 
sýningunni, Sex-
föld sjálfsmynd 
í firði, akrýl á 
striga, 2021. 
 Mynd/HallgríMur 
 HElgason

Hallgrímur Helgason
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Kristófer Dignus og félagar 
mæta brátt til leiks í sjón-
varp landsmanna í þriðja 
skiptið með dauðvona Ladda 
í sjónvarpsseríunni Arfurinn 
minn. Serían er þriðja serían 
í bálknum og fylgir eftir 
seríunum Jarðarförin mín og 
Brúðkaupið mitt.

odduraevar@frettabladid.is

„Það þekkjast allir svo vel orðið, 
bæði þekkjumst við öll og svo 
þekkja leikararnir karakterana sína 
vel, þannig að það var sannkölluð 
f jölskyldustemning á settinu,“ 
segir leikstjórinn Kristófer Dignus 
sem leikstýrir Arfinum mínum með 
Ladda í aðalhlutverki. Eðli málsins 
samkvæmt var því ákveðin hryggð 
til staðar þegar tökum lauk, enda 
serían sú þriðja í bálknum.

„Það urðu allir sorgmæddir og 
þetta var eiginlega bara eins og 
alvöru dauðdagi í fjölskyldunni 
þegar þessi tökudagur var,“ segir 
Kristófer sem segist aðspurður 
ekki klæja í fingurna að halda bara 
áfram og gera framhald af Arfinum 
mínum.

„Nei, ég held nefnilega að það 
séu svo margar sögur þarna úti sem 
á eftir að segja og langar frekar að 

tækla eitthvað nýtt. Þessi sería er 
þríleikur og hún endar mjög snyrti-
lega og ég held það verði allir sáttir 
við niðurstöðuna,“ segir Kristófer 
um seríuna sem sýningar hefjast 
á í Sjónvarpi Símans þann 5. apríl 
næstkomandi.

„Málið er að maður tekur Ricky 
Gervais sér alltaf til fyrirmyndar,“ 
segir Kristófer hlæjandi. „Hann 
gerði tvær seríur af The Office og 
sagði svo bara nei, takk, ekki meira, 
á meðan ég get lofað þér því að 
BBC vildi gera tuttugu seríur. Svo 
tók Bandaríkjamaðurinn þetta og 
gerði tólf seríur, þannig að þar sérðu 
muninn á hæfileikum, maður á að 
vita hvenær maður á að hætta.“ n

Tekur Ricky 
Gervais sér til 
fyrirmyndar

Kristófer segir 
síðasta töku-
daginn hafa 
verið tilfinn-
ingaþrunginn. 
 mynd/Aðsend

Laddi verður nú dauðvona í þriðju seríunni í röð og þekkir persónuna því eðlilega vel.   mynd/Aðsend

Maður á að vita hve-
nær maður á að hætta.
Kristófer Dignus
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Stuðlum að heilbrigðum blöðruhálskirtli

Við erum stoltur styrktaraðili Mottumars og ætlum að gefa
1.000 krónur af hverju seldu eintaki hjá sölustöðum okkar af

bætiefnaboxinu KARL 45+ á meðan á átakinu stendur

Fæst í flestum apótekum, Heimkaup, Hagkaup, Fræinu Fjarðarkaup, Heilsuveri og Heilsuhúsinu Kringlunni.

Skannaðu kóðann
til að vita meira!

5 sérvalin bætiefni
fyrir karlmenn
í hverjum poka



Fréttir vikunnar  | 

Inga Auðbjörg K. Straumland, 
formaður Siðmenntar

„Rauði þráðurinn í fréttum vikunnar 
eru sýnidæmi um það hvernig fólk 
með völd og forréttindi fer með þau 
völd þegar þau eru gagnrýnd.

Elon fer í persónuárásir gegn Har-
aldi, forsvarsfólk Íslensku óperunnar 
kveikir ekki á neinu og Steinunn 
Birna Ragnars segir að Ameríkanar 

séu þeir sem komi illa út úr þessu 
Madama Butterfly-braski, sem er 
ótrúlega naívt.

Ríkið neitar að taka við fyrir-
spurnum um Lindarhvol og Jón 
Gunnarsson reynir að gaslýsa fólk 
til að halda að tuttugu milljón króna 
velta úr líkkistusölubissness séu bara 
smápeningar og þetta skipti ekki 
máli af því að þetta er bissness kon-
unnar hans, eins og hún sé að selja 

kerti á Etzy. Þetta er eitthvað 
miklu stærra og miklu meiri 
hagsmunir í húfi.

Svo var alþjóðlegur bar-
áttudagur kvenna og ég 
hlustaði á ræðu Ingibjarg-
ar Sólrúnar Gísladóttur 
sem minntist á að við 
konur í forréttindastöðu, 
sem ég er, verðum að 
passa okkur að festast 

ekki í þessari karllægu gildru 
valdafólks, sem er að vera 

sjálfmiðuð. Valdastöður 
verða alltaf að snúast um 
að bæta samfélagið en 
ekki hvað við sjálf fáum 
út úr þeim.“ n

Vikan sýni hvernig valdafólk bregst við gagnrýni

Valdastöður verða 
alltaf að snúast um að 
bæta samfélagið

Inga Auðbjörg K. 
Straumland, for-
maður Siðmenntar

433.is
MÁNUDAGA KL. 20.00 

Hörður Snævar Jónsson, ritstjóri 
433.is, fer yfir það helsta í 
fótboltaheiminum. Hann fær til sín 
áhugaverða viðmælendur og helstu 
sparksérfræðinga landsins sem 
gera upp mál málanna. 

Íslenskir Eurovision-aðdá-
endur í FÁSES ætla að koma 
saman á Ölveri um helgina 
til að fylgjast með úrslitum 
í Melodifestivalen, sænsku 
undankeppninni í Eurovisi-
on. Halla Ingvarsdóttir, gjald-
keri FÁSES, ætlar í sérferð frá 
Akureyri til Reykjavíkur til að 
vera viðstödd gleðina.

odduraevar@frettabladid.is

„Þeir eru náttúrulega sérfræðingar 
í þessu,“ segir Halla Ingvarsdóttir, 
gjaldkeri FÁSES, Félags íslensks 
Eurovision-áhugafólks, um Sví-
ana. FÁSES ætlar að hittast á Ölveri 
í kvöld klukkan 19.00 og fylgjast 
með keppninni í teiti sem öllum 
er boðið í. Halla býr á Akureyri og 
ætlar að bruna í borgina til að vera 
með.

„Þetta er auðvitað vinsælla en 
Eurovision hérna í Svíþjóð og búið 
að vera það lengi. Svíarnir eru nátt-
úrulega fyrirmynd annarra þjóða 
í þessu,“ segir Halla hlæjandi en 
hún hefur fylgst af athygli með 
keppninni hingað til. Svíarnir hafa 
ekki haldið eitt undanúrslitakvöld, 
ekki tvö heldur fimm og eðli máls-
ins samkvæmt ætti að vera mikil 
spenna í loftinu.

Veðbankar eru þess hins vegar 
fullvissir um að hin reynslumikla 
Loreen muni koma, sjá og sigra með 
lagi sínu Tattoo, ekki bara Melodi-
festivalen í kvöld heldur Eurovision 
í maí.

„Ég talaði við vinkonu mína sem 
býr í Svíþjóð og þetta virðist vera 
stemningin, það virðist vera svo 
gott sem öruggt að hún muni taka 

þetta. Það getur samt alltaf eitt-
hvað óvænt gerst,“ segir Halla og 
bætir því við að hennar uppáhalds 
lög séu þau sem spáð er 2. og 3. sæti 
í keppninni í ár.

„Það eru norsku tvíburarnir þeir 
Marcus og Martinus með lagið Air 
sem eiga hug minn allan og líka 
lagið Six Feet Under,“ segir Halla og 
bætir því við að Tattoo sé nú þrátt 
fyrir allt ekkert Euphoria.

„En það er nú bara smekksatriði. 
Euphoria er náttúrulega fyrir löngu 
orðið að goðsagnakenndu Eurovisi-
on-lagi og það má segja að Svíarnir 
hafi þar búið til hið fullkomna Euro-
vision-lag.“

Tólf lög fara á svið í Melodifestiva-
len í kvöld, en til samanburðar voru 
einungis fimm lög f lutt í Söngva-
keppninni. Spurð hvort þetta verði 

Horfa á Svía rúlla upp tólf 
lögum á tveimur tímum

Veðbankar spá því að Loreen muni bera sigur úr býtum í kvöld og svo í Eurovision í maí.  Mynd/SVT

þá ekki löng dagskrá hjá Svíunum, 
segir Halla:

„Nei, nei, nei, Svíarnir eru ekki 
lengi að þessu, þeir klára þetta ein-
faldlega bara á tveimur tímum,“ 
segir Halla hlæjandi. „Okkur fer 
alveg fram en við erum ekki búin 
að ná Svíunum í þessu.“

Halla bætir því við að nýju að 
það verði stuð og stemning á Ölveri 
í kvöld og allir velkomnir í teitið 
sem hefst klukkan 19.00. „Eftir helgi 
ættu öll lög í Eurovision svo að vera 
klár og þá má loksins fara að setjast 
niður og raunverulega spá og spekúl-
era í þessu, hvernig þetta gæti farið,“ 
segir Halla og bætir því við að það sé 
of snemmt að fullyrða nokkuð um 
sænskan sigur. „Svíarnir eru oftast 
í topp þremur í veðbönkunum, svo 
þetta er kannski ekkert nýtt í ár.“ n

Halla lofar stuði 
og stemningu 
á Ölveri í kvöld, 
enda kemur 
hún alla leið frá 
Akureyri til að 
vera með á há-
tíðinni.
  Mynd/AðSend
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Veldu páskaegg frá Nóa sem passar þér!
Páskaeggin frá Nóa Síríus eru tilbúin. Það eru spennandi nýjungar í boði og egg sem hæfa 
öllum. Þau eru nefnilega allskonar, sæt stökk smá og stór en fyrst og fremst ómótstæðileg. 

Skoðaðu úrvalið, veldu og njóttu!
N Ó I S Í R Í U S



HVAR 
VERÐUR ÞÚ  
Í SUMAR?

ÞREYTT  
GARÐHÚSGÖGN 
EFTIR VETURINN?

Plönum pallinn saman á BYKO.is

Gríptu tækifærið, það er 20% afsláttur af völdum háþrýstidælum.

 NÚNA -20%

48.716
60.895

 NÚNA -20%

31.916
39.895

BOSCH Háþrýstidæla Ad-
vancedAquatak 140 bör

VNR: 74810246

BOSCH Háþrýstidæla 
Universal AQU 130 bör

VNR: 74810238
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frettabladid.is

550 5000
RitstjóRn  
ritstjorn@frettabladid.is 
AuglýsingAdeild  
auglysingar@frettabladid.is 
PRentun & dReifing  
Torg ehf.

2022 - 2025

Óttars 
Guðmundssonar

bakþankar  | 

Ég fagna umræðu um íslenskan her. 
Tímabært er að Íslendingar vopnist 
á nýjan leik. Á Sturlungaöld riðu 
íslenskir bændaherir langan veg til 
að berjast. Frásagnir um Örlygs-
staðabardaga, Flóabardaga og 
Haugsnesbardaga lýsa sem „leiftur 
á nótt“ inn í myrka og viðburða-
snauða tilvist þjóðarinnar. Þessar 
orrustur og herleiðangrar eru 
glæstustu stundir Íslandssögunnar.

Þegar þjóðin gekk Noregs-
konungi á hönd 1262 hurfu þessir 
bændaherir inn í tómið. Glæsileik-
inn vék fyrir niðurlægingu undir 
stjórn norskra og danskra emb-
ættismanna. Landsmenn hokruðu 
vopnlausir við illan kost, börðu 
lóminn og sættu sig við kúgunina. 
Nú er mál að snúa blaði. Stofna 
íslenskan her sem fer um landið á 
hertrukkum og skriðdrekum.

Hervæðing og vopnaframleiðsla 
hleypir lífi í efnahagslíf þjóða. 
Velsæld og tækniveldi Svía byggir 
á vopnaframleiðslu og vopnasölu 
til stríðandi fylkinga. Ísland gæti 
haslað sér völl í drónaflugi, tölvu- 
og stjörnustríðum svo að tölvu-
fíklar landsins gætu loksins fengið 
vinnu. Fjölmargir sérfræðingar í 
stríðsrekstri sem hafa verið álits-
gjafar í Úkraínustríðinu fengju allir 
starf við þennan nýja her. Hernað-
armannvirki gætu risið um allt land 
til blessunar fyrir byggðajafnvægi. 
Herflugvöllur yrði í hverjum firði. 
yfirherstjórnin staðsett á Raufar-
höfn vegna byggðasjónarmiða.

Íslendingar gætu brotið undir 
sig lönd sem áður tilheyrðu okkur 
eins og Grænland, Færeyjar og 
Nýfundnaland. Með hervaldi 
mætti stofna íslenskt stór-efna-
hagssvæði og stórauka sölu á 
rafmagni, lopapeysum og minja-
gripum. Markaður fyrir íslenskar 
bækur, menningarvita og kvik-
myndir mundi stækka til muna. 
Íslenskur her er söguleg nauðsyn. n

Íslenskur her

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2023

Verslun opin 11-20 alla daga  ̵  IKEA.is

KVITTERA kökustandur

2.990,-

SELSVIKEN hurðir
B60�H64 cm

5.950,-/stk.

BLÅSVERK borðlampi

2.790,-

Halló fallegt
veisluborð!

Sparaðu
tíma
og gerðu
einfaldari 
innkaup á
netto.is

Fartölvur frá 39.990

NÝJAR VÖRUR OG TILBOÐ

MAGNAÐUR 
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