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Þú færð Webasto 
húsbílahitarann hjá

n Gunnar Rúnar myrti son Helga í Góu n Morðinginn 
laus og skráður á Tinder n „Þeir sem fremja svona 
hryllilega glæpi ættu að fá það sama til baka“ 

Hyrjarhöfða 8 - vikurvagnar.is - Sími 577 1090

Margar gerðir af  
FARANGURSBOXUM

„SONUR MINN 
BARÐIST  
TIL SÍÐASTA 
BLÓÐDROPA“

Óprúttnir  
aðilar  

féfletta  
húsfélög

n „Það eru hákarlar í þessu hafi“

ÍSLENSK BÖRN  
KOMIN Á TINDER

n Auglýst eftir börnum niður í níu ára aldur 
n „Þetta er klárlega algjörlega óviðeigandi“

EINHLEYPAR OG EFTIRSÓTTAR

Vafasöm  
vegferð Eflingar

„Við erum 
eyðilögð“
n Fjölskylda flugmannsins sem lést í  
Barkárdal í mál við Sjóvá n Fær engar bætur
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staðir til að heimsækja sem Hollywood gerði fræga
Kirkjufell
Kirkjufell við Grundarfjörð spilaði 
stóra rullu í sjónvarpsþáttunum 
Game of Thrones og var talað 
um það sem fjallið sem líktist 
örvaroddi. Fjallið varð í kjölfarið 
eitt frægasta fjall landsins og 
leggja margir leið sína á Snæ-
fellsnes til þess eins að berja það 
augum.

Reyðarfjörður
Önnur perla á Austurlandi 
er Reyðarfjörður en það var 
breska spennuþáttaröðin 
Fortitude sem kom bænum á 
kortið. Fortitude var tekin upp 
bæði á Reyðarfirði og á Bret-
landi og náði að endurspegla 
þá drungalegu náttúrufegurð 
sem er að finna víðs vegar um 
Ísland.

Grjótagjá
Annar staður sem varð 
gríðarvinsæll eftir að Game 
of Thrones fór í sýningar, 
nánar til tekið fimmti þáttur í 
þriðju þáttaröð, var Grjótagjá 
við Mývatn. Aðalsöguhetjan 
Jon Snow naut þar ásta með 
Yrgitte en í fyrra komst hellir-
inn í fréttir vegna slæmrar 
umgengni gesta.

Seyðisfjarðarvegur
Eitt fallegasta atriðið í kvik-
myndinni The Secret Life of 
Walter Mitty, sem var að stórum 
hluta tekin upp á Íslandi, var 
þegar að Walter Mitty, leikinn 
af Ben Stiller, renndi sér á lang-
bretti niður Seyðisfjarðarveg á 
Austurlandi.

Svínafellsjökul
Skærasta stjarnan er þó 
óumdeilanlega Svínafellsjökull 
í vestanverðum Vatnajökli sem 
hefur veitt mörgum listamann-
inum innblástur. Meðal kvik-
mynda sem hafa verið teknar 
þar upp eru Batman Begins og 
Interstellar, en einnig mátti sjá 
jöklinum bregða fyrir í Game of 
Thrones.

Á þessum degi,  
12. júlí

1543 – Henry VIII Englandskonungur 
giftist Catherine Parr, sjöttu og síðustu 
eiginkonu sinni, sem lifði hann og giftist 
aftur.

1954 – Hinn 19 ára gamli Elvis Presley 
skrifaði undir samning við Sun Records-
-útgáfufyrirtækið og sagði jafnframt 
upp dagvinnustarfi sínu.

1962 – Rolling Stones kemur fram 
í fyrsta sinn í Marquee-klúbbnum í 
London.

1998 – Úrslitaleikur heimsmeistara-
móts karla í knattspyrnu, Frakkland 
vinnur Brasilíu 3-0.

2005 – Albert Mónakóprins tekur við 
furstatign að afloknu þriggja mánaða 
sorgartímabili eftir andlát föður hans, 
Rainers, og viku eftir að hafa gengist við 
óskilgetnum syni sínum.

Síðustu orðin
Skammastu þín! Þú skalt 
ekki dirfast að biðja Guð 
um að hjálpa mér!“

– Leikkonan Joan Crawford öskr-
aði á húshjálp sína, sem bað við 

dánarbeð hennar.

S
kotinn John MacPhee 
hjólaði ríflega 1.300 kíló-
metra umhverfis Ísland á 
innan við 57 klukkustund-

um til styrktar góðgerðasamtök-
um sem hafa það að markmiði að 
rannsaka og finna lækningu við 
Parkinsonsjúkdómnum.

Parkinson er taugahrörnunar-
sjúkdómur sem hefur áhrif á þær 
taugafrumur heilans sem stjórna 
hreyfingu. Algeng einkenni sjúk-
dómsins tengjast því hreyfingu 
og geta birst sem skjálfti, vöðva-
stífleiki og hægar hreyfingum. 
Einkenni eru þó mjög persónu-
bundin. Engin lækning er til við 
sjúkdómnum sem ógnar þó ekki 
lífi sjúklingsins. Hins vegar geta 
einkenni sjúkdómsins verið afar 
hamlandi og skert lífsgæði mikið.

John MacPhee greindist með 
Parkinson fyrir sjö árum. John 
var þá á fimmtugsaldri, en  flestir 
greinast ekki með sjúkdóminn 
fyrr en á sjötugsaldri. John var 
hluti af 10 manna hjólreiðaliði, og 

glímir helmingur liðsmanna við 
sjúkdóminn. Liðið kom saman 
á Íslandi til að taka  þátt í WOW 
Cyclothon, stærstu hjólreiða-
keppni Íslands sem fór fram 26.–
29. júní.

Liðin í WOW Cyclothon höfðu 
alls 72 klukkutíma til að ljúka 
keppninni og því telst tími Johns 
og félaga bara nokkuð góður, 56 
klukkustundir og 57 mínútur.

„Íslandsævintýri Parkinson of-
urteymisins var erfiðasta og lær-
dómsríkasta áskorun sem ég hef 
tekið mér fyrir hendur. Ákafinn í 
keppninni reyndi mikið á kepp-
endur, ekki bara á hjólreiða-
hæfileika þeirra heldur líka á lík-
amlegan og andlegan styrk,“ sagði 
John í samtali við skoska vefmiðil-
inn STV News

„Nú þegar keppninni er lokið 
þá upplifir maður ótal tilfinningar, 
allt frá sæluvímu yfir í örvæntingu 
yfir að þolrauninni sé lokið og 
að liðsmenn muni líklega aldrei 
 hittast aftur.“

Liðsmenn komu víða að, frá 
Skotlandi, Írlandi, Íslandi, Kanada 
og jafnvel Mön.

„Hjólreiðarnar sjálfar voru 
æðislegar. Eftirminnilegasta 
stundin var klukkan þrjú um 
nóttina, aðfaranótt föstudags. Þá 
var veðrið hryllilegt og komið að 
mér að hjóla. Ég hjólaði af mikl-
um krafti í um hálftíma upp bratta 
fjallshlíð í miklum mótvindi og 
fékk á mig öflugar vindhviður á 
hlið..

Þegar ég var kominn upp 
 hlíðina þurfti ég að fara í gegnum 

tæplega tveggja kílómetra löng 
göng. Mig verkjaði mikið í fæturna 
en eftir göngin lá leiðin niður á við. 
Að komast yfir þessa hæð var al-
gjör hápunktur.“

Samtökin sem John hjólaði 
meðal annars til styrktar voru 
stofnuð af leikaranum Michael J. 
Fox og er markmið þeirra að styðja 
við og styrkja rannsóknir á Parkin-
sonsjúkdómnum og finna lækn-
ingu við honum. Samtökin heita 
í höfuðið af leikaranum en hann 
greindist með Parkinson fyrir um 
tuttugu árum.

SKOSKUR PARKISONSJÚKLINGUR 
HJÓLAÐI HRINGINN Í KRINGUM ÍSLAND„Að komast yfir 

þessa hæð var 
algjör hápunktur“
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Ketóklikkhausarnir
S

varthöfði fylgist vel með líð-
andi stundu, enda fátt verra 
en að vera staddur í góðri 
veislu með  kaldan í annarri 

og Costco-smáköku í hinni og 
vera ekki með í  samræðunum. 
Vera alveg úti á túni eins og sagt er. 
Raunar skrýtið að talað sé um tún 
í þessu samhengi því Svarthöfði 
veit fátt huggulegra en að vera 
einn með sjálfum sér á nýslegnu 
túni. Lyktin, maður. En meira um 
það síðar.

Undanfarið hefur Svarthöfða 
ekki tekist nógu vel upp í 
 hefðbundnum ísbrjótum og 
skrýtlum í mann fögnuðum. 
Það þykir ekki lengur neitt 
 sérstaklega merkilegt að geta 
 farið með heilu mónólógana 
úr  klassískum  kvikmyndum og 

þekking Svarthöfða á hand-
bragði endurreisnarlista-
manna fær ekkert sérlega góð-
an  hljómgrunn. Umræðuefnið 
sem  skýtur  sífellt upp kollinum 
er farið að valda Svarthöfða heila-
brotum.  Umræðuefnið undarlega 
er  eitthvað sem almúginn kallar 
ketó.

Það kemst bara ekkert  annað 
að. Svarthöfði var heillengi að 
átta sig á hvað í ósköpunum þetta 
væri. Svarthöfði hélt í fyrstu að 
um væri að ræða netó, skamm-
stöfun á góða og gilda, íslenska 
orðinu netasokkabuxur. Þegar 
svo var ekki taldi Svarthöfði að 
þetta hlyti að vera skammstöfun á 
 ofurleynilegum klúbbi sem hann 
vildi ólmur ganga í. Svo kom það 
bara á daginn að þetta var ekki 
merkilegra en ákveðin tegund af 
matvælum sem hljómar innilega 
óspennandi. Kolvetni eru víst 

bönnuð og sykurinn guðdómlegi 
settur á hilluna. Svarthöfði  skilur 
ekkert í þessari villimennsku. 
Það eina góða sem Svarthöfði sér 
við þennan sértrúarsöfnuð sem 
 dulbýr sig sem heilsufasista er að 
þeir virðast hafa rekið upp heróp 
gegn sætuefninu malítól sem 
Svarthöfða hefur alltaf verið illa 
við. Svo gervilegt.

Það sem fer hins vegar mest 
í taugarnar á Svarthöfða er 
þegar þetta ketópakk þarf enda-

laust að gera allt „ketóvænt“. 
 Fegurðin í sértrúarsöfnuðum er 
að koma með eitthvað nýtt. Til-
brigði við stíl. Ekki bara apa 
 eftir öðrum og nefna það nýjum 
 nöfnum. Því hvetur Svarthöfði 
ketó klikkhausana til að hætta 
að lifa í eilífri sjálfsblekkingu og 
kalla ketópítsuna bara sínu rétta 
nafni – eggjahræru með osti. 
 Megið þið kafna á eigin kolvetna 
 vandlætingu og sykurstraffi. n

Svarthöfði

Það er
staðreynd að… 

Meðalmanneskjan ver 25 árum ævinnar 
í að sofa.

Hæsta hlutfall rauðhærðra finnst í 
Skotlandi.

Havaíska stafrófið inniheldur 13 
stafi.

Mike Myers hatar kvikmyndina 
Wayne's World.

Croissant á uppruna sinn að rekja til 
Ástralíu.

Hver er 
hann
n Hann verður 48 
ára laugardaginn 13. júlí.

n Hann varð lands-
frægur aðeins 15 ára 
gamall.

n Hann tók þátt í Söngvakeppni 
sjónvarpsins árið 1992 og, þrátt 
fyrir að hafa ekki unnið, er lagið 
gríðarlega vinsælt enn þann dag 
í dag.

n Hann starfar sem hótelstjóri.

n Hann er fyrsti látúnsbarki 
þjóðarinnar.

SVAR: BJARNI ARASON, SÖNGVARI OG HÓTELSTJÓRI

BÖRNIN OKKAR ERU KOMIN Á TINDER
n „Auglýst“ eftir börnum allt niður í níu ára n Sautján ára 
táningur vill gamna sér með tíu ára barni

M
ikið hefur borið á því síð-
ustu vikur og mánuði að 
íslenskar stefnumótasíð-
ur skjóti upp kollinum á 

samfélagsmiðlinum Instagram. 
Það væri svo sem ekki í  frásögur 
færandi nema fyrir þær sakir að 
um er að ræða stefnumótasíð-
ur þar sem börn leita sér að ein-
hverjum til að hefja samband 
með eða stunda kynlíf. Nöfn síðn-
anna eru oft með vísan í vinsæla 
stefnumótaforritið Tinder og eru 
flestar síðurnar opnar almenningi.

Ljótar athugasemdir grassera
DV hefur fylgst með þessum síð-
um koma og fara, en sá gangur 
virðist vera á að ónefndir aðilar 
opni síðurnar, einstaklingar sem 
segjast vera á grunnskólaaldri, afli 
sér fylgjenda en síðan komist for-
eldrar eða forráðamenn á  snoðir 
um málið, tilkynni síðurnar og 
þeim þá lokað. Þá eru einfaldlega 
nýjar síður opnaðar og hringrás 
fer af stað á ný. Stundum eru síð-
urnar opnar svo vikum skiptir, 
stundum aðeins í nokkra daga. 
Reglurnar og tilgangur þeirra er 
ávallt sá sami. Börn senda mynd 
af sér í einkaskilaboðum til stjórn-
anda síðunnar, sem er nafnlaus. 
Börn geta einnig sent mynd af 
vini sínum. Mikilvægt er að taka 
fram sinn aldur og aldur á þeim 
sem maður er að leita eftir. Þá 
þurfa börnin einnig að láta fylgja 
með hlekk á sinn persónulega 
Instagram-reikning. Ekki er tekið 
fram í reglunum að fylgst sé með 
athugasemdum eða að þeim sé 
eytt út séu þær óviðeigandi. Þess-
ar síður eru því ekki undir neinu 
eftirliti stjórnanda. Hins vegar er 
hægt að senda einkaskilaboð á 
stjórnanda og biðja hann um eyða 
mynd. Margar ljótar athugasemdir 
er að finna við myndirnar eins og 
þessi dæmi sýna:

Síðurnar virðast eingöngu 
vera notaðar af börnum á grunn-
skólaaldri. Algengt er að ungmenni 
á aldrinum þrettán til fimmtán ára 

séu að leita að skyndikynnum eða 
sambandi en hins vegar fann DV 
fjölmörg dæmi um að verið sé að 
„auglýsa“ eftir börnum allt niður í 
níu ára. Þá fann DV dæmi um að 
sautján ára gamall táningur væri 
að leita eftir að gamna sér við börn 
allt niður í tíu ára gömul. Þá hljóð-
ar ein auglýsingin sem DV fann á 
þessa leið: „05 [fæðingarár 2005] 
til í yngri stelpur í 3. til 6. bekk.“

Börn eiga ekki að vera á 
stefnumótasíðum
„Þetta er klárlega algjörlega óvið-
eigandi,“ segir Hrefna Sigurjóns-
dóttir, framkvæmdastjóri Heimilis 
og skóla. „Börn eiga ekki að þurfa 
að vera á stefnumótasíðum. Þar eru 
þau til dæmis óvarin fyrir alls kon-
ar áreiti og misjöfnum karakter-
um sem kannski sigla undir fölsku 
flaggi, fá þau til að gefa út upplýs-
ingar eða myndir sem þeir kúga 
þau með seinna,“ bætir hún við.

Hrefna segir mikilvægt að for-
eldrar ræði þessi mál við  börnin sín 
og unglinga en leggur ríka áherslu 
á að slíkar samræður séu í róleg-
heitum og með virðingu. Hún segir 
traust ekki byggt upp á einni nóttu 
og samskipti foreldra og barna 
skipti miklu máli því netið og tækn-

in sem því fylgir sé ekki að fara 
neitt. „Það koma alltaf nýjar síður 
og ný öpp. Þó að net sé tæknilegt 
fyrirbæri eru samskipti alltaf sam-
skipti og þá gilda ákveðnar sam-
skiptareglur um að vera skynsamur 
og koma vel fram við aðra. Við þurf-
um að taka samtal við börnin okkar 
varðandi hvað þau þurfa að varast á 
netinu; að fara ekki inn á hvað sem 
er og að gefa ekki upp persónuupp-
lýsingar til hvers sem er. Þau þurfa 
líka að njóta þess að vera á samfé-
lagsmiðlum, því þeir hafa ýmislegt 
jákvætt við sig, en þau þurfa líka að 
kunna að varast áreiti og leiðindi. 
Það er gott að láta þau æfa sig í því 
að varast hætturnar með dæmisög-
um. Þó að einhver sé með mynd af 
sér á netinu og segist vera þrettán 
ára stelpa, hvernig veistu að það sé 
rétt? Er eitthvað við samskiptin sem 
þeim finnst skrýtið? Af hverju ættir 
þú að senda viðkomandi viðkvæm-
ar myndir af þér? Eru börnin með-
vituð um hvert það gæti leitt?“

Hrefna telur það þjóðráð að 
nýta málefni líðandi stundar, líkt 
og þessa frétt, til að ræða við börn-
in um hvort þau kannist við slíkar 
síður og þannig tala við þau á jafn-
ingjagrundvelli í formi spjalls, ekki 
fyrirlestrar. Þá bendir hún einnig á 
að hægt sé að tilkynna síður á flest-
um samfélagsmiðlum ef þær eru 
óviðeigandi. Hún telur einnig mik-
ilvægt að foreldrar vinni saman 
þegar svona mál koma upp og láti 
hvert annað vita.

„Við eigum að vera samfélag 

og hjálpa hvert öðru með þetta. 
Það er ekki hægt að segja að þetta 
sé mál foreldra eða mál skólans. 
Þetta er samstarfsverkefni.“ n

Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

Hvert get ég leitað ef ég verð fyrir 
einhverju á netinu?
n Tala við foreldra
n Hringja í 1717, síma Rauða 
krossins
n Hafa samband við Heimili 
og skóla
n Tala við kennara, skóla-
stjórnendur eða aðra skóla-
starfsmenn

Góð ráð af saft.is um hættur á 
netinu
n Mikilvægt er að gefa ekki 
hverjum sem er símanúmerið 
sitt, síst af öllu ókunnugum.
n Aldrei svara texta- eða 
myndskilaboðum sem ekki 
hefur verið óskað eftir og inni-
halda óviðeigandi efni.
n Sömu reglur gilda um sam-
skipti í snjallsímum og í dag-
legu lífi. Einelti er aldrei ásætt-
anlegt.
n Börn eiga ekki að vera skráð 
fyrir símanúmerum sínum. 
Númer sem skráð er á kenni-
tölu barns kemur fram í síma-
skrá, sem auðveldar aðgengi að 
barninu.
n Samfélagsmiðlar sem bjóða 
upp á nafnlaus samskipti eru 
sérstaklega hættulegir.
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Vafasöm vegferð í nafni réttlætis – 
Krafa sem ekki virðist vera fyrir hendi

n Greiddu hin fyrirtækin ?  n Vinnumálastofnun veldur töfum n SA  gagnrýna kröfur Eflingar

B
arátta Eflingar gegn starfs-
mannaleigunni Menn í 
vinnu (MÍV) hefur ver-
ið áberandi í fjölmiðlum 

undanfarið. Málið kom fyrst upp 
í kjölfar umfjöllunar fréttaskýr-
ingarþáttarins Kveiks í haust og 
svo aftur í febrúar þegar nokkrir 
rúmenskir starfsmenn MÍV stigu 
fram í fjölmiðlum ásamt fulltrú-
um verkalýðshreyfinga og sögðu 
farir sínar ekki sléttar. Síðan þá 
hefur Efling gengið hart fram 
gegn starfsmannaleigunni með 
það að markmiði að rétta hlut 
starfsmannanna, sem Efling tel-
ur að hafi í reynd verið í nauð-
ungarvinnu fyrir MÍV og sýnd 
vanvirðandi framkoma. Vinnu-
málastofnun (VMST) hefur einnig 
látið málið sig varða og lagði í 
mars 2,5 milljóna króna stjórn-
valdssekt á MÍV, sú ákvörðun var 
kærð til félagsmálaráðuneytis sem 
nú hefur kæruna til umfjöllunar.

Nýjustu vendingar
Ný vending átti sér svo stað á 
dögunum er fyrirtækið Eldum 
rétt var dregið inn í málið, en það 
leigði starfsmenn af leigunni í 
skamman tíma í byrjun árs. Efl-
ing hefur haldið því fram að Eld-
um rétt beri skylda til að rétta hlut 
Rúmenana á grundvelli nýs laga-
ákvæðis í lögum um starfsmanna-
leigur sem kveður á um svonefnda 
keðjuábyrgð.

Eldum rétt hefur borið því við 
að keðjuábyrgð nái ekki til fyrir-
tækisins. Starfsmenn hafi unnið 
að meðaltali í fjóra daga og þar 
með skemur en þá 10 daga sem 
þurfa að líða til að keðjuábyrgð 
verði virk. Þessari fullyrðingu 
hefur Efling hafnað, en gefur þó 
ekki upp hversu marga daga téð-
ir starfsmenn eiga að hafa unnið 
fyrir Eldum rétt, en alls störfuðu 
þessir tilteknu starfsmenn aðeins 
í mánuð í heildina fyrir MÍV, eða 
frá 9. janúar til 7. febrúar.

Vinnumálastofnun brást seint 
við
MÍV hefur, líkt og áður segir, kært 
sektarákvörðun VMST til félags-
málaráðuneytis, sem hefur enn 
ekki úrskurðað í málinu. Skýrist 
það líklega að nokkru leyti af 
seinagangi VMST að bregð-
ast við upplýsinga- og um-
sagnarbeiðnum ráðu-
neytisins sem þurfti að 
margítreka áður en 
VMST brást við. DV 

hefur undir höndum bréf ráðu-
neytisins til VMST dagsett 23. maí, 
þar sem vísað er til þess að um 
þriðju ítrekun á gagnabeiðni sé að 
ræða. Var VMST gefinn frestur til 
31. maí til að senda umrædd gögn 
eða koma með skýringu á töfum.

Blaðamaður bar efni bréfs-
ins undir Unni Sverrisdóttur, for-
stjóra Vinnumálastofnunar, sem 
staðfesti að ráðuneytið hefði í þrí-
gang þurft að ítreka beiðni sína á 
tímabilinu 5. apríl til 23. maí áður 
en VMST brást við. Í svari Unnar 
segir:

„Félagsmálaráðuneytið óskaði 
eftir umsögn Vinnumálastofnun-
ar um stjórnsýslukæru Manna 
í vinnu þann 5. apríl. Send voru 
ítrekunarbréf vegna þess erindis 
6., 14. og 23. maí.  Umsögn stofn-
unarinnar var send ráðuneytinu 
þann 31. maí en það dróst því 
miður vegna mikilla anna. Ráðu-
neytið óskaði eftir afriti af ráðn-
ingarsamningum þann 11. júní sl. 
og voru þeir sendir ráðuneytinu í 
síðustu viku.“

Þarna minnist Unnur á ráðn-
ingarsamninga sem VMST hafði 

undir höndum, en samkvæmt 
heimildarmönnum DV var staðl-
aður ráðningarsamningur sem 
MÍV studdist við eftir umfjöllun 
Kveiks sendur til Vinnumálastofn-
unar í haust en VMST hafi engar 
athugasemdir gert. En Efling held-
ur því fram að það ákvæði sé ólög-
legt og ósanngjarnt. Þegar blaða-
maður bað Unni að staðfesta að 
VMST hefði engar athugasemdir 
gert við ráðningarsamninginn gat 
hún þó ekki svarað:

„Vinnumálastofnun getur 
ekki tjáð sig um einstök mál eða 
einstök gögn sem henni berast í 
tengslum við framkvæmd og eftir-
lit með hinum ýmsu lögum. Því er 
ekki unnt að svara þessari spurn-
ingu.“

Gátu ekki staðfest að önnur 
fyrirtæki hefðu greitt
Samkvæmt yfirlýsingum Eflingar 
var Eldum rétt eina fyrirtækið 
af þeim fjórum sem fengu send 
kröfubréf, sem sýndi ekki sam-
starfsvilja. Hvorki Viðar Þorsteins-
son, framkvæmdastjóri Eflingar, 
né Birkir Már Árnason,  lögmaður 
Réttar, sem annast málið  fyrir 

hönd Eflingar, gátu staðfest að 
slíkar greiðslur hefðu átt sér 

stað. Viðar vísaði á lögmann 
Réttar og lögmaður Réttar 
kvaðst ekki geta veitt upplýs-
ingar sökum þagnarskyldu.

„Fjögur notendafyrir-
tæki fengu slíka kröfu. Þrjú 
þeirra féllust á hana án 
andmæla en aðeins Eldum 
rétt hafnaði,“ sagði á vef Efl-

ingar í byrjun mánaðar.
„Af fjórum notendafyrir-

tækjum svöruðu þrjú 
þeirra innan upp-

gefins frests og 
sýndu full-
an sam-
starfsvilja. 
Því ber að 

fagna og er það vonandi til marks 
um hið almenna viðhorf flestra ís-
lenskra fyrirtækja til brotastarf-
semi á vinnumarkaði,“ sagði Við-
ar Þorsteinsson í Fréttablaðinu í 
vikunni. 

Fyrri yfirlýsingin á vef Eflingar 
gefur sterkt til kynna að kröfurn-
ar hafi verið greiddar þótt það sé 
ekki sagt berum orðum. Heldur 
frábrugðið er orðalag í grein Við-
ars sem talar þar um fullan sam-
starfsvilja, en ekki um að fallist 
hafi verið á kröfurnar.

Röng fullyrðing og gagnrýnis-
vert athæfi
Í svari Samtaka atvinnulífsins við 
fyrirspurn blaðamanns frá því í 
júní er krafa á hendur notendafyr-
irtækjum MÍV sögð: „svo óskýr að 
engin vegur var að taka afstöðu til 
hennar“.

„Í [kröfu]bréfinu var með vísan 
til laga um greiðslu verkkaups því 
haldið fram að allur frádráttur frá 
launum teldist ólögmætur. Þetta 
er röng fullyrðing og er gagnrýn-
isvert að lögmaður stéttarfélags 
sendi frá sér, gegn betri vitund, 
fullyrðingu um meint lögbrot 
starfsmannaleigu með það 
að markmiði að fá þriðja 
aðila til að greiða kröfu 
sem ekki virðist vera fyrir 
hendi.“

Enn fremur:
„Samábyrgð á laun-

um skv. lögum um starfs-
mannaleigur nær til 
vangoldinna lág-
markslauna og 
annarra van-
goldinna 
launaþátta. 
Ábyrgð-
in nær þó 

ekki til vangoldinna orlofslauna. 
Í lögum um starfsmannaleigur 
er sú krafa gerð að starfsmaður 
starfsmannaleigu geri notenda-
fyrirtæki grein fyrir í hverju van-
efnd starfsmannaleigunnar hef-
ur falist, m.a. hvenær krafan féll 
í gjalddaga. Krafa skv. bréfi lög-
manns Eflingar var hins vegar svo 
óskýr að enginn vegur var að taka 
afstöðu til hennar.“

Fullt erindi til að efast um 
kröfurnar
Hvorki Efling né lögmaður Rétt-
ar gátu staðfest að önnur fyrirtæki 
í viðskiptum við MÍV hafi greitt 
kröfur starfsmannanna, en sam-
kvæmt  heimildarmönnum blaða-
manns hafa engar slíkar greiðsl-
ur átt sér stað. Vinnumálastofnun 
hvorki hafnar því né staðfestir að 
ráðningarsamningur með um-
deildu frádráttarákvæði hafi borist 
þeim til samþykktar og engar 
athugasemdir gerðar. Þrátt fyrir að 
Efling og Réttur hafi haldið fram 
opinberlega ábyrgð Eldum rétt og 
MÍV á að endurgreiða ólögmæta 
frádráttarliði, þá eru Samtök at-
vinnulífsins á öðru máli.

Því er enn mörgum spurning-
um ósvarað í þessu máli og verð-
ur afar fróðlegt að fylgjast með 
áframhaldinu þegar og ef  málið 
verður tekið til dóms.  Kröfurnar 
eru afar umdeildar og greinir til 
að mynda lögmenn Eflingar og 
lögmenn Samtaka atvinnulífs-
ins, sem og lögmenn Eldum rétt, 
á um réttmæti þeirra. Því ætti 

það í raun ekki að sæta furðu 
að Eldum rétt hafi kosið 

að láta reyna á lögmæti 
þeirra fyrir dómi, frem-
ur en að greiða í blindni 
bara vegna þess að Efl-
ing sagði þeim að gera 

það. n

2. október 2018 – Kveikur fjallar um 
slæman aðbúnað og stöðu starfsmanna 
MÍV
Janúar 2019 Eldum rétt gerir samning 
við MÍV vegna tímabundinnar leigu starfs-
fólks sökum anna
7. febrúar 2019 – Rúmenskir starfs-
menn MÍV stíga fram í sjónvarpsfréttum 
með fulltrúum Verkalýðshreyfinga
8. febrúar 2019 – Efling tilkynnir að 
mál rúmenskra starfsmanna sé í vinnslu 
hjá félaginu
28. febrúar 2019 – Efling tilkynnir að 
Rétti lögmannsstofu hafi verið falið að 
gæta hagsmuna starfsmanna
11. mars. 2019 – VMST leggur 2,5 millj-
óna króna stjórnvaldssekt á MÍV
3. apríl 2019 – MÍV kærir stjórnvalds-
sekt til félagsmálaráðuneytis
5. apríl 2019 – Félagsmálaráðuneyti 
óskar eftir upplýsingum og umsögn frá 
VMST  
6. maí 2019 – Félagsmálaráðuneyti 
ítrekar beiðni við VMST
17. apríl 2019 – Réttur sendir fjórum 

notendafyrirtækjum MÍV kröfubréf á 
grundvelli keðjuábyrgðar
10. maí 2019 – Eldum rétt neitar að 
gangast við kröfum
14. maí 2019 – Félagsmálaráðuneyti 
ítrekar beiðni við VMST
17. maí 2019 – MÍV óskar eftir upplýs-
ingum frá Eflingu um meint vangreidd 
laun 
21. maí 2019 – MÍV ítrekar beiðni
23. maí 2019 – MÍV ítrekar beiðni. Viðar 
svarar og segir málið í vinnslu
31. maí 2019 – MÍV ítrekar beiðni. VMST 
verður við beiðni félagsmálaráðuneytis og 
sendir umbeðin gögn
19. júní 2019 – Fulltrúar Eflingar funda 
með rúmenska sendiráðinu um mál MÍV
20. júní 2019 – MÍV ítrekar beiðni, Viðar 
svarar og segir fyrirspurnir félagsmanna 
hafa forgang hjá Eflingu
29. júní 2019 – Réttur, fyrir hönd. 
Eflingar, leggur fram stefnu gegn MÍV og 
Eldum Rétt í héraðsdómi. 
5. júlí 2019 – Efling og Eldum rétt funda, 
en komast ekki að samkomulagi

Erla Dóra
erladora@dv.is

n Efling fól Rétti að fara með 
mál 18 rúmenskra verkamanna. 
Í þessu máli er stefnt vegna 
fjögurra þeirra. 
n Starfsmennirnir fjórir sem 
greint er frá í stefnu hafa ekki 
komið áður fram í fjölmiðlum. 
n MÍV halda fram að í stefnu sé 
ranglega haldið fram að starfs-
mennirnir hafi dvalið í 6–8 

manna herbergjum, í reynd hafi 
þeir dvalið í tveggja manna her-
bergjum. 
n Í málinu mun líka reyna á 
hvort rúmenskir starfsmenn hafi 
verið á sömu kjörum á fastráðn-
ir starfsmenn Eldum rétt. Ef svo 
reynist ekki vera gæti Eldum rétt 
þurft að greiða mismuninn þar á 
milli. 

n Bæði í stefnu og kröfubréfum 
minnist Efling á 1. gr. laga um 
verkkaup, án þess að minnast 
á niðurlag ákvæðisins sem seg-
ir skuldajöfnun launa heimila ef 
um það hefur verið samið. 
n Dómkröfur í málinu hljóða 
upp á 6,8 milljónir auk 
málskostnaðar

Molar úr stefnu

Tímalína
Sólveig Anna Jónsdóttir

Viðar Þorsteinsson
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Sauna- og 
gistitunnur ásamt 

viðarkyntum pottum

Sjáðu úrvalið 
á goddi.is

Margar gerðir

Eigum fjórar stærðir af lokum á 
lager í gráum og brúnum litum

Verð aðeins 58.500 kr.

Eigum fjórar stærðir af lokum á
lager í gráum og brúnum litum

Verð frá 58.500 kr.

Húsfélög varist gylliboð 
„Það eru hákarlar í þessu hafi“
n Ólöglega boðaður húsfundur í þvottaherbergi n Tálbeita til að ná í 
viðhaldsverkefni n Hallarbylting í hússtjórn

E
kkert stendur í vegi fyrir því 
að hver sem er stofni hús
félagaþjónustu, engin laga
ákvæði, engin sérstakur eftir

litsaðili og engar reglur. Því er ekki 
hægt að ganga að því vísu að öll slík 
fyrirtæki búi yfir sérfræðiþekkingu 
á fjöleignarhúsalögum, rekstri 
húsfélaga og slíku. Fyrirtækin eiga 
það þó flest sameiginlegt að vera 
rekin í hagnaðarskyni.

Blaðamaður fékk ábendingu 
um deilur tiltekins húsfélags og 
húsaleiguþjónustuaðila. Er starfs
maður þjónustunnar meðal 
annars sakaður um að hafa staðið 
 fyrir hallarbyltingu í hússtjórn til að 
koma í veg fyrir að þjónustusamn
ingi yrði sagt upp. Húsaleiguþjón
ustan hefur hafnað ásökununum í 
samtali við blaðamann og segir að 
um deilur milli íbúða hússins sé 
að ræða. Ekki er því ástæða til að 
nafngreina fyrirtækið að sinni en 
neðangreind brot úr tilkynningum, 
sem fráfarandi hússtjórn hengdi 
upp í sameign fjölbýlishússins, eru 
engu að síður fróðleg og geta gef
ið lesendum hugmynd um það 
vandamál sem geta komið upp 
þegar húsfélag útvistar þjónustu til 
utanaðkomandi aðila.

Ítrekaðar vanefndir
Í tilkynningum greinir að húsfélaga
þjónustan hafi gerst sek um ítrekað
ar vanefndir. Til að mynda hafi árs
reikningur ekki verið afhentur þrátt 
fyrir ítrekaðar áskoranir. Sömuleið
is hafi þjónustan farið ú furir um
boð sitt með því að greiða fram
kvæmdarreikning, án samþykkis. 
„Meirihluti stjórnar húsfélagsins 
samþykkti ekki greiðslu reiknings
ins. Þrátt fyrir það og í óþökk stjórn
ar þá greiddi [framkvæmdastjóri] 
í heimildarleysi í desember 2018 
rúmlega 1,5 milljónir króna út af 
rekstrarreikningi stóra félagsins og 
upplýsti stjórn húsfélagsins ekki 
um gjörninginn.“

Einnig hafi misfarist hjá þjón
ustunni að óska eftir endurgreidd
um virðisaukaskatti sem hafi leitt 
til mikils tjóns fyrir stöðu hússjóðs.

Innistæða reikninga of lítil
Samkvæmt reglum húsfélagsins 
hafi tilteknar  lágmarksinnistæður 
ávallt átt að vera fyrir hendi á 
reikningum húsfélagsins. „Um síð
ustu áramót voru einungis 198.578 
inni á rekstrarreikningi félagsins 
og framkvæmdasjóður var 95.216 
krónur eða samtals 1.200.000 krón
um lægri upphæð en á að liggja 
inni á þessum tveimur reikningum 
húsfélagsins,“ segir meðal annars í 
áðurnefndri tilkynningu.

„Framkoma [húsfélagaþjón
ustunnar] er þeim til mikillar 
skammar og það að starfsmenn 
húsfélagaþjónustunnar skuli reyna 
að þráast við og fara á bak við stjórn 
húsfélagsins til að reyna að kom
ast hjá því að gera grein fyrir störf
um sínum og skila fjárreiðum með 
fullnægjandi hætti er óforsvaran
legt,“ segir enn fremur.

„Erindum var illa, seint eða alls 
ekki svarað, innheimt var hjá röng
um aðilum í allt að eitt og hálft ár 
sem og þeim sem fyrir löngu síð
an voru búnir að selja íbúðir sín
ar og [húsfélagaþjónustan] leið
réttu ekki mistökin þrátt fyrir að 
búið væri að láta margsinnis vita. 
Einnig var skilvísum  greiðendum 
húsgjalda margsinnis hótað lög
fræðilegri innheimtu en síðan 
kenndi bókari [húsfélagsþjónustu] 
tölvukerfi um endurtekin mistök 
í marga mánuði. Þá var stór hluti 
útistandandi skulda húsfélagsins 
ekki innheimtur og ársreikningum 
ekki skilað þrátt fyrir ótal beiðnir 
þar um í tæpa 4 mánuði.“

337 villur og athugasemdir í 
reikningum
„Samtals fundust 337 villur og 
athugasemdir í reikningum félags
ins á tímabilinu, 21 mánuð eftir að 
þjónustusamningur var gerður,“ 
segir í tilkynningu hússtjórnar.

„Vegna langvarandi, ítrekaðra 
og alvarlegra vanefnda […] á þjón
ustusamningi við húsfélagið og 
deildir þess þá var í ljósi  hags
muna allra íbúðareigenda óhjá
kvæmilegt að segja upp húsfélaga
þjónustu [fyrirtækis].“ Í kjölfarið 
segir að starfsmaður fyrirtækisins 
hafi upp á sitt einsdæmi farið á 
bak við hússtjórn og staðið fyrir 
hallarbyltingu og stuðlað að kosn
ingu nýrrar hússtjórnar á ólöglega 
boðuðum húsfundi sem haldinn 
var í þvottaherbergi. Ný hússtjórn 
mun samanstanda af íbúðar
eigendum sem hafa átt í deilum 
við húsfélagið, eða standa í skuld 
við það.

Vaxandi vandamál
Sigurður Helgi Guðjónsson, for
maður Húseigendafélagsins, sagði 
í samtali við blaðamann að um 
vaxandi vandamál væri að ræða 
og vissi hann um nokkur tilvik þar 
sem húsfélög hafi orðið fyrir skaða 
eftir að hafa nýtt sér slíka þjónustu. 
Hann kvaðst þekkja til þessarar til
teknu þjónustu sem greinir frá að 
framan og þetta væri ekki eina hús
félagið sem hefði harma að hefna 
vegna þjónustu hennar. Hins vegar 
væri erfitt að berjast gegn þessu 
þar sem félagafrelsisákvæði stjórn
arskrárinnar tryggi einstaklingum 
réttinn til að stofna félög, og eng
um öðrum lagaákvæðum er fyrir 
að fara sem takmarki heimildir eða 
setji skilyrði þegar kemur að húsfé
lagaþjónustum. Fjöleignarhúsalög 
leggi ákveðnar skyldur á hússtjórn 
og takmarki að hvaða leyti ákvarð
anatöku megi útvista til utanað
komandi aðila. Þó virðist færast 
í aukana að framsal ákvörðunar
valds til húsfélagaþjónustufyrir
tækja gangi lengra en lögin heimili.

Eins og áður segir hafði blaða
maður samband við umrætt fyrir
tæki sem kvaðst enn vera að veita 
þessu tiltekna fjöleignarhúsi þjón
ustu og gæti því takmarkað tjáð sig 
um málið. n

Úr grein eftir Sigurð sem birt var á vef Húseigendafélagsins:
Þjónustufyrirtæki á þessu sviði eru rekin með hagnað að leiðarljósi en 
ekki af einskærri góðsemi. Það er gott og blessað. Þau þurfa skiljan
lega að fá fyrir sinn snúð en þjónusta þeirra er oft dýrari en í upphafi 
virtist. Oft eru samningar ekki eins hagstæðir og menn töldu í upp
hafshrifningu. Þegar allt kemur til alls og menn margfalda það sem 
margfalda þarf er kostnaðurinn oft meiri en menn óraði fyrir. Þjónust
an er svo ofan í kaupið ekki alveg eins góð og mikil og menn töldu og 
hagurinn minni. Er stjórnum húsfélaga rétt að vera á varðbergi gagn
vart gylliboðum á þessu sviði sem öðrum. Það eru hákarlar í þessu 
hafi og stundum virðast gylliboð um inngöngu nánast vera lokkunar
beita til að ná í framhaldinu í viðhaldsverkefni fyrir tengd eða útvalin 
verktakafyrirtæki þar sem einatt eru stórar fjárhæðir í húfi. Nokkur 
fyrirtæki hafa haslað sér völl á þessu sviði og virðast sum betri en önn
ur eins og gengur. Stundum virðist skorta á lagaþekkingu og vönduð 
og ábyrg vinnubrögð hjá þessum fyrirtækjum sem hefur dregið dilk á 
eftir sér. Um það vitna dómar og kærunefndarálit.

Erla Dóra
erladora@dv.is

„Samtals fund-
ust 337 villur og 

athugasemdir í reikn-
ingum félagsins



HÁDEGISMATUR ALLA VIRKA DAGA 
milli kl. 11.30 og 13.30

  

Komið til okkar eða við sendum til ykkar  

SENDUM Í FYRIRTÆKI STÓR OG SMÁ 
Opið virka daga 07.30- 15.00. Laugardag 09.00-14.00

–  F r á b æ r  h e i m i l i s m a t u r  í  h á d e g i n u  –

Kænan Óseyrarbraut 2 220 Hafnarfjörður.  Sími 5651550. www.kaenan.is  info@kaenan.is
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„Þetta er búið að vera algjör hryllingur“
n Kanadísk fjölskylda í mál við Sjóvá n Fær engar bætur vegna andláts fjölskylduföðurins n „Við erum eyðilögð“ n Safna fyrir málskostnaði

V
ið þurfum á allri mögu
legri hjálp að halda. Þetta 
er búið að vera algjör 
hryllingur, og svo er ótrú

lega mikil leynd í kringum þetta. 
Ég missti pabba minn, ég missti 
minn helsta ráðgjafa og leiðar
ljós í lífinu. Hann var sá sem hélt 
fjölskyldunni saman og núna er 
búið að skilja okkur eftir í molum. 
Hann var svo ungur, og átti eftir 
stóran part af lífi sínu. Við erum 
eyðilögð,“ segir Sarah Wagstaff 
í samtali við DV. Sarah er  dóttir 
Arthurs Grants Wagstaff, sem lést 
í flugslysi á Íslandi árið 2015. Flug
maður vélarinnar, Arngrímur Jó
hannsson, fyrrverandi forstjóri 
flugfélagsins Atlanta, komst lífs af 
úr slysinu.

Rannsóknarnefnd sam
gönguslysa skilaði skýrslu um 
málið á seinasta ári. Trygginga
félagið Sjóvá, sem tryggði flug
vélina, hefur neitað fjölskyldunni 
um bætur vegna slyssins og byggir 
ákvörðun sína meðal annars á því 
að Grant hafi ekki verið sá sem 
flaug vélinni umræddan dag.

Fjölskyldan er staðráðin í að ná 
fram réttlæti og hyggst nú leita til 
dómstóla hér á landi.

Slysið
Íslenskir fjölmiðlar fjölluðu ítar
lega um flugslysið á sínum tíma. 
Forsaga málsins er sú að Arngrím
ur Jóhannsson réð Grant, föð
ur Söru, til ferja vélina frá Íslandi 
til Bandaríkjanna.  Arngrímur er 

 atkvæðamikill í fluggeiranum á Ís
landi og hefur unnið mörg þrek
virkin í háloftunum. Grant var 
reyndur flugmaður og höfðu þeir 
Arngrímur starfað saman áður 
þegar flugvélin var flutt hingað 
til lands árið 2008. Þá flugu þeir 
henni hingað til lands frá Banda
ríkjunum og tók ferðalagið átján 
daga. Vélin tók á loft frá Akureyri 
þann 9. ágúst 2015 og stefndi á 
Keflavíkurflugvöll en þaðan átti að 
fljúga til Minneapolis í Bandaríkj
unum. Um var að ræða eins hreyf
ils sjóflugvél af gerðinni Beaver 
með kallmerkið N610LC.

Vélinni var flogið út Eyjafjörð 
frá Akureyri, yfir Þelamörk og inn 
í Öxnadal. Ekki var hægt að fljúga 
yfir Öxnadalsheiði og var vélinni 
því snúið við innarlega í Öxnadal 
og flogið í átt að Staðartunguhálsi. 
Þar var  stefnan svo tekin í átt að 
botni Hörgárdals en þar reyndist 
einnig ófært vegna lágra skýja og 
var vélinni því snúið við. Þegar vél
in kom kom aftur að Staðartungu
hálsi tóku félagarnir þá skyndi
ákvörðun að fljúga inn í Barkárdal. 
Þar brotlenti vélin, rúmlega 45 
mínútum eftir flugtak. Eldur kom 
upp í flakinu og Arngrímur og Gr
ant reyndu báðir að komast út 
úr vélinni. Arngrímur komst út 
af sjálfsdáðum, með alvarlega 
áverka, en hann var með meðvit
und þegar hann fannst. Grant var 
hins vegar látinn þegar viðbragðs
aðilar náðu á vettvang.

„Lífssýnin verður öðruvísi“
Arngrímur tjáði sig síðar við Viku

dag og rifjaði upp þennan örlaga
ríka dag. Lýsti hann þessu sem 
„verstu upplifun sem ég hef geng
ið í gegnum, að sitja við hliðina á 
látnum vini mínum lengst uppi í 
fjöllum og geta ekkert gert.“

Á öðrum stað sagði hann:
„Svona reynsla gjörbreytir lífi 

manns. Ég hafði til dæmis mikla 
ástríðu fyrir listflugi fyrir slysið en 
núna get ég ekki hugsað mér að 
snúa vélinni á hvolf. Ég er orðinn 
varkárari og hræddur við að detta. 
Lífssýnin verður öðruvísi.“

Í samtali við DV á sínum tíma 
sagði Ragnar  Guðmundsson, 
rannsakandi hjá flugslysasviði 
rannsóknarnefndar samgöngu
slysa, að aðstæður hefðu verið 
 erfiðar og að rannsókn slyssins 
gæti tekið langan tíma.

„Því flóknari sem rannsóknin 
er tekur hún lengri tíma. Vettvang
ur slyssins er mjög erfiður því slys
ið gerist á þannig stað og því má 
búast við að rannsókn muni taka 
langan tíma,“ segir Ragnar og fram 
kom að rannsóknin gæti tekið allt 
að þrjú ár.

Í skýrslu  rannsóknarnefndar 
samgönguslysa kemur meðal 
annars fram að flugvélin hafi ver
ið töluvert of hlaðin. Var það einn 
af meginþáttum þess að slysið átti 
sér stað þar sem það olli talsverðri 
skerðingu á afkastagetu hennar. 
Þá voru ekki sjónflugsskilyrði á 
flugleiðinni yfir Tröllaskaga.

Þá kemur fram í skýrslunni að 
„mannlegir þættir hafi átt stóran 
þátt í flugslysinu og þá sé einnig 
talið að blöndungsísing hafi haft 

áhrif.“ Í skýrslunni kemur enn 
fremur fram að báðir flugmenn 
um borð hafi verið ákaflega reynd
ir og þekkt vélina eins og lófann 
á sér. Hugsanlega hafi þeir hins 
vegar ruglast í mati sínu vegna 
þess að þeir höfðu áður flogið vél
inni, með breytingum, í 2.680 kíló
gramma þyngd.

Arngrímur sá eini sem var 
tryggður
Fram hefur komið að samkvæmt 
skilmálum tryggingarskírteinis 
var Arngrímur einn tryggður sem 
flugmaður umræddrar vélar og 
svo farþegar ef einhverjir voru. Þá 
var vélin einnig tryggð.

Roslyn Wagstaff, móðir Söruh 
og ekkja Grants, tjáði sig um mál
ið við Fréttablaðið fyrr á árinu 
og spurði meðal annars hvort 
„enginn væri ábyrgur fyrir því að 
líf þeirra sem voru um borð væru 
rétt tryggð“.

„Það hlýtur að vera að annað
hvort tryggingartakinn eða 
tryggingarfélagið hafi átt að 

tryggja að þetta væri forgangsmál 
þegar trygging var keypt. Ég býst 
við að sá sem keypti trygginguna 
andi nú léttar yfir því að eign hans 
var tryggð og hann því fengið bæt
ur – sem er miklu mikilvægara en 
mannslíf.“

Í grein Fréttablaðsins í mars 
síðastliðnum kom fram að lög
manni hjá Opus, sem sá um mál 
fjölskyldunnar hér á landi, yfirsást 
að skráður eigandi flugvélarinn
ar var ekki Arngrímur sjálfur held
ur var vélin skráð hjá eignarhalds
sjóði í Bandaríkjunum. Arngrímur 
var hins vegar skjólstæðingur 
eignarhaldssjóðsins og réð því yfir 
vélinni sem slíkur.

Við skýrslutöku hjá lögreglu 
sagði Arngrímur að flugvélin hefði 
verið í eigu sjóðs í Bandaríkjun
um, það væri „cover“ en að vélin 
væri í hans vörslu. Í skýrslu rann
sóknarnefndar samgönguslysa 
kemur fram að Arngrímur sé 
„skráður umráðamaður vélarinn
ar“ en ekki eigandi.

„Ef lögmaður  fjölskyldunnar 

Auður Ösp Guðmundsdóttir
audur@dv.is „Ég missti pabba 

minn, ég missti 
minn helsta ráðgjafa 
og leiðarljós í lífinu.

Fjölskyldan á góðri stundu MYND: Í EINKAEIGN
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„Þetta er búið að vera algjör hryllingur“
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hefði komið auga á þessa stað-
reynd í tæka tíð hefði fjölskylda 
Grants Wagstaff getað höfðað 
skaðabótamál í Bandaríkjunum 
og átt þar von á margfalt hærri 
bótum vegna fráfalls hans ef mál-
ið ynnist. Tveggja ára fyrningar-
frestur í Bandaríkjunum leið hins 
vegar í ágúst 2017 án þess að nokk-
uð væri að gert ytra. Öll sund virð-
ast því lokuð fyrir fjölskylduna þar 
í landi,“ segir enn fremur í grein 
Fréttablaðsins.

Ætla að ná fram réttlæti
Fjölskyldan hyggst fara með mál-
ið fyrir dómstóla á Íslandi, en það 
kostar sitt. Hafa þau því hrund-
ið af stað söfnun á vefsíðunni 
Gofundme.com.

„Hann skildi eftir sig þrjú börn 
og eiginkonu í Kanada. Aðstæður 
slyssins hafa verið til rannsóknar 
í nokkur ár og á meðan hefur fjöl-
skyldan þurft að bíða eftir bótum frá 
tryggingafélaginu,“ segir Sarah og 
bætir við að faðir hennar hafi verið 
aðal fyrirvinna fjölskyldunnar.

Rannsókn málsins lauk á sein-
asta ári og segir Sarah að eftir enda-
lausa bið eftir svörum hafi fjöl-
skyldunni að lokum verið neitað 
um bætur, bæði frá fjölskyldunni 
sem réð föður hennar og einnig frá 
Sjóvá tryggingafélagi.

„Sjóvá heldur því fram að hann 
hafi verið „flugmaður ekki að 
fljúga“ sem þýðir að engar bætur 
verða greiddar fyrr en málið hefur 
verið tekið fyrir hjá dómstólum.“

Þá er fjölskyldan ósátt við að 
tryggingafélagið Sjóvá hafi notast 
við upplýsingar úr skýrslu rann-

sóknarnefndar samgönguslysa 
og telur Sarah að slíkt sé ólöglegt. 
Þá telur hún að skilgreining rann-
sóknarnefndar samgönguslysa sé 
einfaldlega ekki rétt. Líkt og fyrr 
segir var faðir hennar skilgreind-
ur sem „pilot not flying.“ Það skjóti 
skökku við þar sem að flugvélin 
sem um ræðir var ekki skilgreind 
sem tveggja manna flugvél heldur 
eins manns flugvél.

Þess má geta að tekið er fram í 
skýrslum rannsóknarnefndar sam-
gönguslysa að innihaldið sé ekki 
ætlað til notkunar í þeim tilgangi 
að ákvarða sök eða ábyrgð. Þá megi 
ekki nota innihald skýrslnanna 
sem sönnunargagn fyrir dómstól-
um.

„Okkur hefur verið tjáð að það sé 
útilokað, eða að minnsta kosti afar 
ólíklegt að við munum ekki fá rétt-
læti fyrir dómstólum,“ segir Sarah 
jafnframt. Fjölskyldan hyggst fara 
með málið fyrir dóm á þessu ári. 
Sarah segir fjölskylduna þó engan 
veginn hafa efni á málaferlunum. 
Þau leita því allra leiða til að geta 
náð fram réttlæti.

Ein leið sem þau hafa farið er að 
hrinda af stað fyrrnefndri söfnun 

á vef Gofundme.com og óska  eftir 
frjálsum fjárframlögum. Vonast 
þau til að ná að safna 100 þúsund 
Bandaríkjadölum. Að sögn Söruh 
mun söfnunarféð fara í málskostn-
að auk ferðakostnaðar.

Hún segir fráfall föður síns 
hafa skilið eftir sig gríðarlega stórt 
skarð og fjölskyldan hafi verið skil-
in eftir í miklu áfalli. Föðuramma 
hennar missti annan son sinn, 
frænda Söruh, úr hjartaáfalli að-
eins nokkrum mánuðum áður en 
slysið varð.

Í samtali við blaðamann  segir 
Sarah föður sinn að mestu leyti 
hafa haldið fjölskyldunni uppi  fjár-
hagslega. Nú eigi þau systkinin ekki 
lengur þetta bakland.

„Hann var með langhæstu 
tekjurnar og hann passaði upp á 
okkur öll. Núna erum við að berj-
ast í bökkum við að borga fyrir hluti 
sem við vitum að hann hefði hjálp-
að okkur með, eins og skólagjöld, 
fasteignakaup, brúðkaup og þess 
háttar. En missirinn er auðvitað 
ekki bara fjárhagslegur. Við erum 
búin að missa pabba úr lífi okkar.“

Hún segir málið opið og þau 
hafi því ekki verið í neinum sam-

skiptum við  fjölskylduna sem réð 
föður hennar til að ferja vélina 
þennan dag. „Sjóvá hefur tjáð okk-
ur að dómstólar verði að úrskurða 
í málinu. Við eigum engra kosta 
völ.“

Einstakur
Í minningargrein sem rituð var 
á sínum tíma kemur fram að 
 Grant hafi látist við að gera það 
sem hann elskaði mest af öllu 
– að fljúga. Hann tók einkaflug-
mannspróf 16 ára gamall og lauk 
síðar meir atvinnuflugmannsprófi. 
Hann flaug víða um heim og víkk-
aði sjóndeildarhringinn; lifði 
meðal annars af flóðbylgjurnar 
við Indlandshaf árið 2004 og tók 
þátt í björgunaraðgerðum. Hann 
elskaði íþróttir, hafnabolta mest af 
öllu, og var þjálfari í hafnaboltaliði 
allra barna sinna.

Sarah ritaði einnig minningar-
grein á sínum tíma.

„Samband okkar var einstak-
lega opinskátt og náið og við gát-
um endalaust rætt um daginn og 
veginn,“ ritaði hún meðal annars. 
„Það var ekkert sem ég gat ekki 
rætt við hann um og ég átti alltaf 

stuðning hans vísan. Hann var 
vanur að segja að það væri al-
gjörlega tilgangslaust að stressa 
sig yfir litlu hlutunum í lífinu, og 
að hann vildi ekkert frekar en að 
ég væri hamingjusöm og mér liði 
vel.“

Sarah hitti föður sinn í seinasta 
skipti rúmlega viku áður en hann 
lést og segist hafa skilið við hann 
„friðsæl og sterk.“

Hún segir fráfall föður síns hafa 
veitt henni hvatningu til að leggj-
ast í ferðalög, og þannig ætli hún 
að heiðra sitt eigið líf um leið og 
hún heiðrar minningu föður síns.

Í minningarathöfn föður síns 
hélt Sarah sömuleiðis ræðu.

„Hann var ótrúlega góður 
pabbi, og fyrir mér þýðir það að 
hann var líka ótrúlega góður vin-
ur,“ sagði Sarah meðal annars.

„Pabbi minn var alltaf til stað-
ar fyrir mig tilfinningalega og kom 
fram við mig af hreinskilni, sem 
hefur kennt mér að njóta lífsins og 
umgangast það af ást og virðingu. 
Takk pabbi, þú varst frábær 
manneskja og ótrúlegur pabbi, ég 
elska þig svo mikið.“ n

Arngrímur Jóhannsson

Slysstaður Flugvélin 
brotlenti í Barkárdal.

Beaver N610LC Flugvélin daginn fyrir ferðina örlagaríku.

Jóladagur Fjölskyldan saman á jóladag.

MYND: GOOGLE EARTH
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Ég er í hræðilegri stöðu
Purushottam Ghimire, frá Nepal, 
hefur búið og starfað á Íslandi 
frá 2014. Hefur hann að jafnaði 
fengið atvinnu- og dvalarleyfi á 
grundvelli starfsmannaskorts. 
Hann freistaði þess að fá dval-
arleyfi fyrir eiginkonu sína en 
rak sig þá á vegg í kerfinu. Dval-
arleyfið hans fól ekki í sér rétt 
til fjölskyldusameiningar, svo 
 Útlendingastofnun ráðlagði hon-
um að sækja um leyfi á grund-
velli sérfræðiþekkingar. Þá gæti 
kona hans flutt til Íslands. Það 
kom honum svo í opna skjöldu 
þegar umsókn hans var hafn-
að. Hann sótti aftur um á sömu 
forsendum og áður, en var aft-
ur hafnað því starfið sem hann 
hugðist taka að sér hafði ekki 
verið auglýst á EES-svæðinu. 
EES -búar hefðu forgang og 

auk þess væri ekki hægt að veita 
atvinnuleyfi á grundvelli starfs-
mannaskorts þegar atvinnuleysi 
á Íslandi væri jafn mikið og nú.

Puru er því atvinnulaus og er 
mál hans hjá lögmanni í áfrýjun-
arferli. Til að ná endum saman 
sótti hann um atvinnuleysisbæt-
ur, en var greint frá því að hann 
hefði ekki rétt til þeirra því at-
vinnuleyfi hans væri tímabundið. 
Var honum bent á að leita á náðir 
sveitarfélags síns, sem hann og 
gerði. Umsókn hans um fjár-
hagsaðstoð var samþykkt og 
allt virtist í lagi. Þar til lög-
maður hans greindi hon-
um frá því að með því að 
þiggja fjárhagsaðstoð, 
gæti hann glatað rétti sín-
um til varanlegs dvalar-
leyfis. Hann hefur búið á 
Íslandi í fimm ár og greitt 
sína skatta. Nú er hann 
peningalaus, með engin 
réttindi og á yfir höfði sér 
að vera rekinn úr landi.

„Ég er í hræðilegri stöðu 
og fæ hvergi aðstoð. Til 
hvers að borga skatta 
hér í fjölda ára? 
Ef ég væri 
hælisleit-
andi 

þá er ég viss um að ég væri í betri 
stöðu, þeir fá allavega húsnæði 
og framfærslu. Ég vil bara vinna 
og eiga ofan í mig, en ég má það 
ekki og fæ enga aðstoð. Þetta er 
hryllileg staða. Ég þarf að borga 
lögmanni mínum til að geta 
áfrýjað málinu mínu, hvernig á 
ég að borga ef ég má ekki þiggja 
fjárhagsaðstoð?“

Umboðsaðilar:  Húsgagnaval    Höfn    Bara snilld ehf.    Egilsstöðum

SVEFNSÓFI PIU YARIS SVEFNSÓFI
Verð nú 369.900 kr. Verð nú 154.900 kr.

„GERÐI ÉG EITTHVAÐ RANGT? 
TÓK ÉG STARFIÐ ÞITT?“
n Slæm staða innflytjenda n Stjórnvöld vanrækja leiðbeiningarskyldu

T
veir innflytjendur, Purus-
hottam Ghimire og Momo 
Hayashi, hafa búið á Ís-
landi um árabil. Þau koma 

bæði frá ríkjum utan Evrópska 
efnahagssvæðisins og hefur báð-
um verið synjað um atvinnuleyfi 
og gert að yfirgefa landið. Lög-
fræðingurinn Hreiðar Eiríksson 
telur ástæðu til að hafa áhyggjur 
af því hvernig staðið er að málum 
innflytjenda á Íslandi.

Erla Dóra
erladora@dv.is Leyfinu hafnað

Momo Hayashi, frá Japan, flutti 
til Íslands fyrir fjórum árum. 
Hún nam íslensku í háskóla, 
stofnaði fyrirtæki og starfaði á 
ferðaskrifstofu. Hún sótti um at-
vinnuleyfi á grundvelli sérfræði-
þekkingar í desember, meðmæli 
vinnuveitanda fygldu með þar 
sem sérfræðiþekking hennar var 
tilgreind; góð þekking á tungu-
málum þar á meðal íslensku og 
japönsku, og mikil þekking á 
asískri menningu. Leyfinu var 
hafnað á þeim grundvelli að inn-
an EES-svæðisins væri hægt að 
finna einstaklinga með sömu 
sérfræðiþekkingu sem ættu for-
gang í starfið. Var Momo þá ráð-
lagt að sækja um á grundvelli 
skorts á starfsfólki.

„Ég prófaði það en síðan 
hafnaði Vinnumálastofnun um-
sókninni aftur vegna þess að það 
eru margir Íslendingar atvinnu-
lausir. […] Ég hringdi vikulega 
í Útlendingastofnun og Vinnu-
málastofnun til að spyrja hvern-
ig gengi með dvalarleyfið, en 
þau sögðu mér í símanum alltaf 
að það væri í vinnslu og allt liti 
vel út. Sjö mánuðum síðar, allt í 
einu: nei, það gengur ekki af því 
að þú ert ekki evrópsk og vegna 
atvinnuástandsins. Af hverju var 
þá umsókn mín móttekin?  Af 
hverju sögðu þau að það gengi 
vel? Mig langar að spyrja ykkur. 
Gerði ég eitthvað rangt? Tók ég 
starfið þitt? Ætti ég að biðja ein-

hverja Íslendinga að giftast mér 
og gerast húsmóðir? Eða ætti ég 
fara til míns „heima“lands?“

B
laðamaður hafði samband 
við Hreiðar Eiríksson, lög-
fræðing og fyrrverandi 
forstöðumann leyfasviðs 

Útlendingastofnunar. Hann segir 
að víða sé pottur brotinn í málum 
innflytjenda á Íslandi.

„Ég hef aðeins verið að aðstoða 
innflytjendur sem eiga í vandræð-
um með kerfið. Mér finnst þetta 
vera að aukast, eins og þetta horf-
ir við mér. Þegar eitthvað kemur 
upp á um grundvöll dvalarleyfis, 
eins og þegar fólk missir vinnuna 
eða lendir í vandræðum varðandi 
formið, þá er eins og það sé þekk-
ingarleysi á kerfinu og stjórnsýsl-
unni sem er að valda þeim erfið-
leikum.“

Ófullnægjandi upplýsingar
Hreiðar segir að útlendingar 
sem leiti til stjórnvalda, sé það 
Útlendingastofnun eða aðrir, þá 
fái þeir oft ófullnægjandi eða mis-
vísandi leiðbeiningar og lendi svo 
í ógöngum þegar þeir reyni að fara 
eftir þeim. „Fólk er jafnvel kom-
ið í brottvísunarferli því það fer 
einhvern veginn út af réttu spori 
bara við að fara að leiðbeiningum 
stjórnvalds. Til að uppfylla leið-
beiningarskyldu sína í góðri trú, 
verður að mínu mati, að ganga alla 
leið og upplýsa aðila um  hvernig 

réttarstaða manna getur breyst 
við að fara tiltekna leið. Sérstak-
lega ber þeim að gæta þess þegar 
ljóst er að viðkomandi á erfitt með 
að skilja stöðuna, eins og til dæm-
is þegar upplýsingarnar eru hrein-
lega ekki aðgengilegar á þeirra 
tungumáli.“

Sífellt fleiri lenda í vandræðum
Sífellt fleiri innflytjendur hafa sam-
band við Hreiðar: „Út af þeirri stöðu 
sem það er komið í allt í einu, að 
því er mér finnst, algerlega af tilefn-
islausu út af einhverri harðneskju í 
kerfinu.“  
Útlendingastofnun gefur sér sex 
mánaða svigrúm til að afgreiða 
umsóknir sem henni berast. Aftur á 
móti býðst útlendingum að greiða 
tugi þúsunda fyrir flýtimeðferð og 
styttist biðin þá niður í mánuð. „Ef 
það er hægt að afgreiða það í flýti-
meðferð þá hlýtur að vera hægt 
að afgreiða það á eðlilegum tíma. 
Það á ekki að vera hægt að kaupa 
sig fram fyrir aðra í röðinni. Fyrir 
utan það að þegar einn kaupir sig 
fram fyrir annan, þá þarf hinn að 
bíða lengur. Ég hef nú satt að segja 
bara mjög miklar áhyggjur af því á 
hvaða vegferð menn eru með þessi 
innflytjendamál almennt. Fram-
kvæmdin á þessum lögum er mér 
töluvert undrunarefni.“ n

Mynd: Skjáskot af Facebook

HARÐNESKJA Í KERFINU
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Valið í höndum morðingjans

Þ
að hlýtur að vera versti 
sársauki sem foreldri  getur 
upplifað að missa barn. Að 
horfa á eftir barni sínu er 

það er fært rólega í kassa niður í 
jörðina. Það á enginn að þurfa að 
upplifa. En það gerist og einhvern 
veginn heldur fólk lífinu áfram, en 
sársaukinn fer ekki neitt. Börn geta 
jú dáið eins og við fullorðna fólkið. 
Þau geta orðið lífshættulega veik 
og lífsljós þeirra slokknað. Þau 
geta verið á röngum stað á röng-
um tíma, mislesið aðstæður og 
hætt sér út á umferðargötu án þess 
að líta til beggja hliða. Þau geta líka 
farið frá okkur án nokkurra hald-
bærra skýringa.

Helgi í Góu lýsir því mjög vel 
í átakanlegu viðtali við DV hve 
djúpt sá sársauki að missa barn 
ristir. Barnið hans Helga varð ekki 
veikt. Það mislas ekki aðstæður. 
Það gerði ekkert rangt. Sonur hans 
var myrtur á hrottafenginn hátt af 
manni sem var sjúkur af ástsýki 

í garð unnustu fórnarlambsins. 
Morðinginn skipulagði morðið, 
hugsaði lengi um það og lét  síðan 
til skarar skríða. Aðkoman var 
hræðileg. Ólýsanlegt áfall fyrir alla 
fjölskylduna.

Fregnir bárust af því fyrir stuttu 
að morðingi sonar Helga væri 
 búinn að skrá sig á stefnumótafor-
ritið Tinder. Þá hafði frést af hon-
um á vappi í Hafnarfirði. Hann 
virðist því hafa fengið valkosti 
um hvernig hann lyki afplánun 
á þeim sextán ára fangelsisdómi 
sem hann fékk fyrir að myrða son 
Helga. Hugsanlega er hann und-
ir rafrænu eftirliti eða á áfanga-
heimili. Við vitum það ekki. Eina 
sem við vitum er að hann fékk 
þennan valkost. En sonur Helga 
fékk engan valkost. Og fjölskylda 
fórnar lambsins fær ekki valkost 
um hvort hún vilji hitta kvalara 
sonar síns eður ei.

Helgi er ómyrkur í máli í sam-
tali við DV varðandi refsingu 
morðingjans, eða skort þar á öllu 
heldur. Telur hann að sá sem sé 
fær um að framkvæma slíkan glæp 
þurfi að taka afleiðingunum, sem 

eru víðtækar og hafa snert alla í 
fjölskyldu fórnarlambsins, og ef-
laust alla í fjölskyldu gerandans 
einnig. Því séu nokkur ár í fangelsi 
ekki nóg.

Lengd refsinga og dómar al-
mennt eru viðkvæmt málefni. Þar 
takast á mismunandi sjónarmið 
um mannréttindi og rétt fanga til 
að lifa mannsæmandi lífi eftir iðr-
un og betrun. Spurningin er sið-
ferðisleg og umræðan tilfinninga-
þrungin. Skiljanlega. Það má samt 
ekki horfa framhjá gereyðingunni 
sem verður þegar slíkur glæpur 
er framinn, líkt og í tilfelli Helga í 

Góu. Það má ekki horfa framhjá 
réttindum aðstandenda. Réttur 
gerandans má ekki trompa rétt 
óbeinna fórnarlamba hans.

Það er óhjákvæmilegt að hafa 
samúð með Helga og hans fjöl-
skyldu. Ég get ekki ímyndað mér 
þann ótta að geta hugsanlega 
rambað á morðingja barns míns 
á förnum vegi. Ég myndi vilja fá 
valkostinn. Geta sagst aldrei vilja 
sjá þennan mann aftur. Því mið-
ur er valkosturinn ekki minn – val-
ið liggur allt í höndum morðingj-
ans. n

„Hver sem hefur  samræði 
eða önnur kynferðismök við 
mann án samþykkis hans 
 gerist  sekur um nauðgun “ 
 segir í  hegningarlögum. Stund-
in greindi frá því á mánu-
dag að maður hefði játað hjá 
lögreglu að hafa haft enda-
þarmsmök við 17 ára kærustu 
sína á  meðan hún var sofandi, 
og  játaði hann þar að auki að 
vita vel að hún væri mótfall-
in slíkum  samförum. Þessi 
atvikalýsing  hljómar eins og 
klippt og skorin  sakfelling fyrir 
nauðgun, en svo reyndist ekki 
vera. Hvorki  lögregla né ríkis-
saksóknari töldu tilefni til að 
taka  málið til rannsóknar þar 
sem  maðurinn hefði ekki ver-
ið að játa  ásetningsbrot því 
hann sagðist hafa verið sofandi 
þegar hann framdi ódæðið. 
Þessi niðurstaða er kjaftshögg 
fyrir brotaþola nær og fjær og 
skilaboðin til  samfélagsins eru 
ógnvekjandi: „Viltu komast upp 
með  kynferðisbrot? Ekki ör-
vænta! Segðu bara að þú hafir 
verið sofandi.“

Spurning vikunnar Stefnir í nýtt efnahagshrun á Íslandi?

„Ég hef ekki trú á því, ekki á 
 næstunni. Það er svo mikil gróska í öllu.“

Sigurður Atli Atlason

„Jú. Er ekki alveg soldið langt síðan 
síðasta var?“   

           Berglind Egilsdóttir

Nei, ekki 
alveg eins og síðast, 

kannski bara smá.“
Stefanía Stefánsdóttir

„Guð,  
ég veit það ekki.“

Erlingur Ari Jónsson

„Já, 
ég held það.“     

           Trölli Rögnvaldur  
     Grýluson

Viltu komast upp með 
kynferðisbrot?

Dýrkeypt redding?
Minnst tólf börn smituðust af 
e.coli eftir heimsókn á bæinn 
Efstadal II í Blá-
skógabyggð. Á bæn-
um geta gestir keypt 
sér mjólkurís og 
klappað kálfum. Af 
þessum 12 börn-
um hafa þrjú veikst 
alvarlega. Eigendur eru miður 
sín yfir málinu  Þeir lokuðu á 
aðgang að dýrunum og stöðv-
uðu framleiðslu. Veitingastaðn-
um var þó ekki lokað, og áfram 
er tekið á móti gestum og sögðu 
eigendur að ekki væri hættu-
legt að sækja bæinn heim. Sótt-
varna- og landlæknir hafa gefið 
út að grunur leiki á að smitið 
hafi borist með ísnum, en gæti 
líka hafa borist með snertingu 
við kálfana. Af hverju var staðn-
um ekki lokað? Til hvers að taka 
sénsinn, á að fleiri börn veikist 
alvarlega. Hagnaðartap af því að 
loka í vikur eða tvær getur ekki 
mögulega vegið þyngra en líf og 
heilsa þeirra barna sem sækja 
bæinn heim. Tökum ekki sénsa 
með börnin okkar, hlutirnir 
reddast nefnilega ekki alltaf.

„Réttur gerand-
ans má ekki 

trompa rétt óbeinna 
fórnarlamba hans

Leiðari
Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

MYND: EYÞÓR/DV

Skrafað og skeggrætt Miðbær Reykja-
víkur iðar af mannlífi þessa löngu sumardaga.
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n Helgi í Góu ómyrkur í máli um morðingja sonar síns n „Þeir sem fremja 
svona hryllilega glæpi ættu að fá það sama til baka.“

É
g hef mjög einfalda skoðun 
á þessu. Það ætti að vera 
auga fyrir auga og tönn fyrir 
tönn. Ég hef bara þessa einu 

skoðun og þetta þyrftu menn þá 
að vita áður en þeir ákveða að taka 
líf annarra. Menn sem hafa svona 
hugsunarhátt þyrftu að geta vitað 
að ef þeir taka líf annarra þá verði 
líf þeirra líka tekið,“ segir Helgi 
Vilhjálmsson, oftast kenndur við 
Góu, í einkaviðtali við DV.

Árið 2010 varð Gunnar Rúnar 
Sigurþórsson syni Helga, Hann-
esi Þór Helgasyni, að bana með 
hrottalegum hætti. Hann var 
dæmdur ósakhæfur í héraðs-
dómi en Hæstiréttur sneri þeim 
dómi við, úrskurðaði Gunnar 
Rúnar sakhæfan og dæmdi hann 
í sextán ára fangelsi. Samkvæmt 
reglum um afplánun verður sak-
borningur sem sakfelldur hefur 
verið fyrir glæp af þessu tagi að af-
plána minnst tvo þriðju hluta af 
dómnum. En til eru úrræði sem 
gera föngum kleift að ganga um 
frjálsir undir eftirliti meðan á af-
plánun stendur, til dæmis í formi 
dagsleyfa eða búsetu heima með 
ökklaband. Gunnar Rúnar fékk 
slíkt úrræði árið 2017 og undan-
farið hafa borist sögusagnir um 
að hann sé á ferli í Hafnarfirði og 
víðar. Sá orðrómur að  Gunnar 
Rúnar gangi laus fékkst endan-
lega staðfestur er kom í ljós að 
hann er skráður á stefnumótafor-
ritið Tinder, en fangar sem sitja 
inni hafa ekki aðgang að interneti. 
Ljóst er að Gunnar Rúnar hefur 
enn ekki afplánað tvo þriðju hluta 
af dómi sínum. Það er svo aftur 
annað mál að margir telja að mað-
ur sem hefur framið svo alvarlegt 
brot ætti ekki að geta fengið afslátt 
af afplánun.

„Sonur minn barðist til síðasta 
blóðdropa“
Helgi í Góu er klárlega í þeim hópi. 

Hann segir sársaukann og áfall-
ið sem glæpur Gunnars Rúnars 
hefur valdið fjölskyldu hans vera 
eitthvað sem vart sé hægt að færa 
í orð.

„Enginn gerir sér grein  fyrir 
því hvað svona er hrikalegt fyrr 
en hann lendir í því sjálfur,“ seg-
ir Helgi. Þegar hann ýjar að því að 
dauðarefsing sé réttlátur dómur 
þá meinar hann ekki fyrir öll morð 
eða manndráp. „Þessi maður drap 
ekki bara einn mann, hann stakk 
hann nítján sinnum með hnífi – 
nítján sinnum.“ Helgi endurtekur 
töluna með áhersluþunga. „Þetta 
er bara eins og hakkavél. Þetta var 
allt ákveðið hjá honum fyrirfram. 
Sonur minn barðist til síðasta 
blóðdropa enda var blóð úti um 
allt. Hann varðist og morðinginn 
varð taugaveiklaður yfir sjálfs-
vörninni og dró hann fram í stofu. 
Ég bara fer ekki ofan af því að þeir 
sem fremja svona hryllilega glæpi 
ættu að fá það sama í staðinn..“

Helgi segist vona að ef  Gunnar 
Rúnar verður á vegi hans þá beri 
hann ekki kennsl á hann því 
annars veit hann ekki hvað hann 
myndi gera. Hann ítrekar að þess-
ar tilfinningar skilji aðeins fylli-
lega sá sem hefur lent í þessum 
aðstæðum.

Menn sem setja svona lög og 
reglur – hafa þeir lent í þessu 
sjálfir?
Varðandi þyngd dómsins sem 
Gunnar Rúnar fékk, heimildir til 
að afplána ekki allan dóminn, og 
að hann gangi laus þó að hann sé 
ekki búinn að afplána, þá er Helgi 
ómyrkur í máli.

„Menn sem setja svona lög og 
reglur – hafa þeir einhvern tíma 
lent í svona sjálfir? Að sonur þeirra 
eða dóttir sé myrt af yfirlögðu ráði, 
með köldu blóði? Það efast ég um. 
En hafa þeir rætt við þá sem lenda 
í slíku og sett sig í spor þeirra? Það 
efast ég líka um.“

Aðspurður segist Helgi vita að 

sést hafi til Gunnars Rúnars á ferli 
og hann veit um skráninguna á 
Tinder:

„Jú, ég frétti það. Ég er auðvitað 
ekkert í slíku sjálfur og kann ekk-
ert á tölvur, en ég fæ að vita þetta 
allt saman. Ég endurtek bara að ég 
vona að ég þekki manninn ekki ef 
ég sé hann. En hann gerði mikla 
vitleysu með því að láta vita af sér 
á stefnumótasíðu. Hann er stór-
klikkaður. Enda sögðu þeir menn 
sem yfirheyrðu hann á sínum tíma 
að hann væri stórhættulegur.“

Þegar hann er spurður hvernig 
tilfinning það sé fyrir fjölskylduna 
að vita að morðingi Hannesar 
gangi laus segir Helgi: „Maður er 
að reyna að gleyma þessu, en því 
miður, það er ekki hægt …“ Rödd 
Helga brestur í stutta stund. Síð-
an harkar hann af sér. „Maður 
hugsar um þetta á hverjum degi. 
Þess vegna tek ég svona til orða. 
Þeir sem fremja svona hryllilega 
glæpi ættu að fá það sama til baka. 
Minni skoðun í þessu verður ekki 
haggað. Refsingin þarf að vera 
þannig að ef þú gerir svona og ert 
búinn að ákveða það fyrirfram, þá 
þarftu að vita hvað bíður þín. Og 
það á ekkert að vera að púkka upp 
á menn eins og þennan.“

Eyðileggingarmáttur glæpsins
„Hann drap ekki bara mann, þessi 
maður sem hann myrti átti ungt 
barn. Og þetta fór með móður 
hans, konuna mína, í gröfina. Það 
sama hefur gerst í öðru morðmáli 
hér á landi, morðið á syni varð til 
þess að móðirin missti heilsu og 
líf. Svona skilur eftir sig sár í allri 
fjölskyldunni til langframa. Þetta 
er svo mikill hryllingur að maður 
getur varla talað um það. Samt er 
ég hrifinn af því að þið fjölmiðl-
ar sýnið þessu áhuga því fólk átt-
ar sig ekki á því hvað er í gangi. 
Fréttaflutningur af svona málum 
er nauðsynlegur,“ segir Helgi Vil-
hjálmsson – Helgi í Góu. n

Morð Gunnars Rúnars á Hannesi er flokkað sem ástríðuglæpur. 
Gunnar Rúnar birti ástarjátningu til þáverandi unnustu Hannesar 
árið 2009. Ástarjátninguna birti Gunnar Rúnar á YouTube og vakti 
myndbandið mikla athygli fjölmiðla og Hannesar. Ári síðar myrti 
Gunnar Rúnar Hannes, en í yfirheyrslum lögreglu sagðist hann hafa 
hugsað um að myrða hann lengi. Hann sagðist enn fremur hafa viljað 
losna við Hannes til að hann og unnusta Hannesar gætu verið saman.

Gunnar Rúnar var metinn ósakhæfur í Héraðsdómi Reykjaness 
árið 2011, á grundvelli vitnisburða þriggja geðlækna. Hann var í kjöl-
farið vistaður á Sogni. Í dómnum kemur meðal annars fram að Gunn-
ar Rúnar sé hættulegur og að hann hefði sjálfur lýst ofbeldisfullum 
hugsunum gagnvart fanga, á meðan hann sat í gæsluvarðhaldi. Því 
eigi hann að sæta strangri öryggisgæslu auk meðferðar, á grundvelli 
réttaröryggis. Fjölskylda Hannesar lýsti því yfir opinberlega að úr-
skurðurinn væri vonbrigði. Hæstiréttur sneri hins vegar við dómi 
héraðsdóms í október 2011 og mat það svo að Gunnar væri sakhæf-
ur. Hann var í kjölfarið dæmdur til sextán ára fangelsisvistar. Í dómn-
um kemur fram að ásetningur Gunnars Rúnars hafi verið einbeittur 
þegar hann stakk Hannes ítrekað. Samkvæmt sérfræðimati þriggja 
geðlækna þjáðist Gunnar af ástsýki (erotomania), ranghugmyndum 
(fixed delusions) og persónuleikaröskun (dissociative disorder) sem 
lýsir sér í tvískiptum eða rofnum persónuleika.

„Ég vona að ég þekki  
manninn ekki ef ég sé hann“

Ástríðuglæpur

„Hann drap ekki 
bara mann, þessi 

maður sem hann myrti 
átti ungt barn. Og þetta 
fór með móður hans, 
konuna mína, í gröfina.

Ágúst Borgþór Sverrisson
agustb@dv.is



SANDGERÐI

GARÐUR

Framtíð Suðurnesjabæjar
Hugmyndasamkeppni 
um nýtt aðalskipulag
Suðurnesjabær er yngsta sveitarfélag landsins 
og efnir til opinnar hugmyndasamkeppni um 
mótun nýs aðalskipulags.Við erum að leita 
að spennandi og framsæknum hugmyndum 
en keppnin er einnig liður í vali á ráðgjafa til 
að vinna að gerð aðalskipulagsins. 

Þú finnur keppnislýsingu og öll gögn á  
sudurnesjabaer.is/is/hugmyndasamkeppni. 

Skilafrestur er til 4. október nk.

Mótaðu framtíðina með okkur.
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Á 
síðustu fimm árum hefur 
innflutningur á kókaíni og 
metamfetamíni til  Ástralíu 
og Nýja-Sjálands aukist 

mikið. Fjölmargir smyglarar hafa 
verið gripnir í báðum löndum, þar 
á meðal Íslendingar, en samt sem 
áður er mikið framboð af þessum 
hættulegu fíkniefnum í löndun-
um. En þetta snertir fleiri en íbúa 
Ástralíu og Nýja-Sjálands því íbú-
ar Kyrrahafseyja á borð við Fídjí og 
Vanúatú finna líka fyrir þessu.

Ekki bara hvítar strendur
Flestir sjá eflaust  Kyrrahafseyjar 
á borð við Fídjí og Vanúatú  fyrir 
sér sem hinar fullkomnu  eyjar þar 
sem hvítar strendur og blár sjór 
setja mark sitt á umhverfið þar 
sem friður og ró ríkir. En á undan-
förnum árum hefur sannkölluð 
flóðbylgja fíkniefna skollið á þess-
um áður friðsælu eyjum. Á síð-
ustu fimm árum hefur orðið algjör 
sprenging í fjölda báta og skipa 
sem flytja fíkniefni á borð við kóka-
ín til Fídjí, Vanúatú, Papúa Nýju-
Gíneu, Tonga og Nýju-Kaledóníu 

og áfram þaðan til Ástralíu og 
Nýja-Sjálands.

Þetta hefur orðið til þess að 
margar sögur hafa farið á kreik um 
umfang smyglsins og eyjaskeggj-
ar hafa fundið fíkniefni. Til dæm-
is skýrði The Guardian frá því að 
sjómaður frá Budi Budi-svæðinu 
frá því að hann hefði fundið kóka-
ín að verðmæti sem nemur rúm-
lega fjórum milljörðum íslenskra 
króna grafið í sand á síðasta ári. 
Í þeirri umfjöllun var haft eftir 
Andreas Schloenhardt, prófessor í 
refsirétti við háskólann í Queens-

land í Ástralíu, að ef lína væri 
dregin frá Bogotá í Kólumbíu til 
Canberra í Ástralíu liggi hún beint 
yfir Kyrrahafseyjarnar. Sífellt sé 
lagt hald á meira magn fíkniefna 
og meira magni sé smyglað.

Hörð stefna yfirvalda
Áströlsk yfirvöld reka harða stefnu 
í þessum málum og hafa frá 2014 
átt þátt í að það tókst að stöðva 
smygl á 7,5 tonnum af kókaíni til 
Kyrrahafssvæðisins. Hvað  eftir 
annað hefur mikið magn kóka-
íns rekið á fjörur á Vanúatú og 
Fídjí. Nærri eyjunum geyma fíkni-
efnasmyglarar síðan mikið magn 
af fíkniefnum og er verðmæti 
þeirra talið hlaupa á milljörðum 
dollara.

Á mörgum eyjanna hefur fíkni-
efnaneytendum fjölgað og sam-
hliða því hefur ofbeldi færst í auk-
ana og einnig glæpir og spilling. 
Samkvæmt frétt þýsku fréttastof-
unnar DPA frá því í byrjun árs eyða 
Ástralir sem nemur tæplega 900 
milljörðum íslenskra króna í fíkni-
efni á ári hverju. Áströlsk yfirvöld 
hafa einmitt lýst því yfir að landið 
glími við fíkniefnafaraldur.

Í byrjun júní lagði ástralska lög-
reglan hald á 1,6 tonn af metam-
fetamíni um borð í flutningaskipi 
nærri Melbourne. Aldrei fyrr hafði 

jafn mikið magn af þessu fíkni-
efni verið haldlagt í einu í Ástralíu. 
Sendingin kom frá Taílandi. Auk 
metamfetamínsins voru 37 kíló af 
heróíni um borð í skipinu.

Sent frá Ameríku
Kókaíni og metamfetamíni er yfir-
leitt komið fyrir í bátum og skip-
um í Suður- eða Mið-Ameríku auk 
Bandaríkjanna. Síðan er haldið 
áleiðis til Ástralíu og Nýja-Sjá-
lands. Þessir markaðir eru mjög 
vænlegir í augum fíkniefnasala því 
verðið er hátt, en fyrir eitt gram 
af kókaíni fæst sem nemur um 
25.000 íslenskum krónum. Hvergi 
í heiminum er neysla kókaíns, að 
meðaltali á hvern mann, meiri en 
í þessum tveimur löndum.

Það eykur síðan á vanda litlu 
Kyrrahafseyjanna að þær eru illa í 
stakk búnar til að takast á við vax-
andi fjölda fíkniefnaneytenda. Á 
Fídjí eru hvorki meðferðarstöðvar 
eða önnur úrræði fyrir fíkla og þar 
starfa engir sérfræðingar á þessu 
sviði.

Árlega fara sjö milljónir gáma 
um ástralskar hafnir. Aðeins lít-
ill hluti þeirra er gegnumlýstur í 
leit að fíkniefnum. Þetta gleður 
að sjálfsögðu fíkniefnagengi frá 
Mexíkó sem eru virk á ástralska 
markaðnum. n

Kristján Kristjánsson
ritstjorn@dv.is

Flóðbylgja fíkniefna  
á friðsælum eyjum

Kyrrahafseyjar Á mörgum eyjanna 
hefur fíkniefnaneytendum fjölgað.

Eykur á vandann 
Það eykur á vanda 
litlu Kyrrahafseyjanna 
að þær eru illa í stakk 
búnar til að takast 
á við vaxandi fjölda 
fíkniefnaneytenda.



BMW 530e iperformance m-pakki. Árgerð 
2018, ekinn 8 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 8 
gírar. Verð 6.990.000. Rnr.603691.

TOYOTA C-hr. Árgerð 2018, ekinn 9 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.890.000. 
Rnr.436604.

BMW M2. Árgerð 2017, ekinn 16 Þ.KM, bensín, 
6 gírar. Verð 9.900.000. Rnr.603770.

BMW I I3 range extender comfort . Árgerð 
2016, ekinn 36 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 1 
gírar. Verð 3.990.000. Rnr.436613.

BMW I I3 range extender. Árgerð 2018, 
ekinn 4 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.990.000. Rnr.436626.

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SDV6. Árgerð 2017, ekinn 18 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 12.490.000. 
Rnr.436476.

LAND ROVER DISCOVERY 5 SE SKYVIEW 
. Árgerð 2018, ekinn 9 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 9.900.000. 
Rnr.436171.

M.BENZ Cls 350. Árgerð 2006, ekinn 113 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 7 gírar. Verð 
2.390.000. Rnr.603736.

LAND ROVER RANGE ROVER SE DYNAMIC 
LANDMARK. Árgerð 2018, ekinn 9 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 9 gírar. Verð 7.590.000. 
Rnr.436305.

LAND ROVER DISCOVERY 5 HSE BLACK 
PACK MATTE. TD6 Árgerð 2017, ekinn 
16 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. Verð 
13.490.000. Rnr.436591.

AND ROVER DISCOVERY SPORT SE 
BLACK PACK. Árgerð 2018, ekinn 9 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 9 gírar. Verð 6.980.000. 
Rnr.434824.

GATSBY ROADSTER CABRIOLET Árgerð 1979, 
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.900.000. Rnr.435678.

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SE 
DYNAMIC. Árgerð 2017, ekinn 22 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 9 gírar. Verð 6.990.000. 
Rnr.436583.

LAND ROVER DISCOVERY 5 HSE. Árgerð 
2018, ekinn 14 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 
gírar. Verð 12.490.000. Rnr.436484.

LAND ROVER DISCOVERY 4 SE.7 manna 
Árgerð 2014, ekinn 104 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 6.490.000. 
Rnr.436657.

BILASALA
REYKJAVIKUR

SÍMI: 587 8888  /  BÍLDSHÖFÐI 10  /  WWW.BR.IS
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Regnskógar Amazon minnka um  
einn fótboltavöll á hverri mínútu
n Eyðing skóganna aukist mikið eftir að Jair Bolsonaro tók við sem forseti Brasilíu 
n Embættismenn telja að eyðingin sé enn meiri en stjórnvöld vilja viðurkenna

A
mazon- regnskógarnir, 
sem eru þeir stærstu í 
heimi, eru ómissandi við 
söfnun kolefnis og til að 

hægja á loftslagsbreytingum. Hátt 
settur brasilískur embættismað-
ur hefur sagt frá því óopinberlega 
að ríkisstjórnin hvetji til eyðingar 
skóganna. Þar er á hverri mínútu 
rutt svæði sem samsvarar einum 
fótboltavelli, samkvæmt gervi-
hnattagögnum. Nýr hægri sinn-
aður forseti Brasilíu hefur meiri 
áhuga á framkvæmdum en því að 
vernda náttúruna og hefur eyðing 
regnskóganna aukist síðan hann 
tók við völdum.

Yfirleitt eru notaðar  jarðýtur, 
annaðhvort þannig að ýtt er á trjá-
stofnana með þeim afleiðingum 
að ræturnar fylgja með, eða með 
því að strengja keðju á milli tveggja 
véla og ryðja trjánum úr veginum. 
Á stóru svæði sem nýlega hefur 
verið rutt fundust risastór tré liggj-
andi á jörðinni, laufin voru enn-
þá græn og jarðvegurinn sviðnaði 
í sólinni. Timbrið verður svo fjar-
lægt, annaðhvort til að selja það 
eða brenna, og jarðvegurinn verð-
ur undirbúinn fyrir landbúnað.

Á öðrum svæðum ryðja 
skógarhöggsmenn, sem stunda 
ólöglegt skógarhögg, brautir í 
gegnum skóginn til þess að kom-
ast að þeim trjám sem sérstaklega 
gott verð fæst fyrir.

Hvaða afleiðingar hefur þetta 
fyrir skóginn?
Gervihnattamyndir sýna mikla 
aukningu í eyðingu skógarins á 

fyrri hluta þessa árs, síðan Jair Bol-
sonaro tók við sem forseti Bras-
ilíu, en landið hefur yfirráð yfir 
meirihluta Amazon-svæðisins. 
Nýjustu rannsóknir sýna að á síð-
ustu tveimur mánuðum hefur 
gríðarstórt svæði verið rutt, einn 
hektari lands er ruddur á hverri 
mínútu.

Að sögn embættismanna er að-
alástæða hins mikla skógarhöggs 
sú, að verið er að ryðja ný svæði 
sem nýta á sem beitiland fyrir 
nautgripi. Á síðasta áratug tókst 
yfir völdum, með sérstökum að-
gerðum og sektum, að draga veru-
lega úr eyðingu skóganna. Málin 
hafa breyst í valdatíð Bolsonaro 
og ráðherra hans, þeir hafa gagn-
rýnt þær sektir sem beitt var af 
fyrri ríkisstjórn og dregið úr að-
gerðum sem áttu að hamla gegn 
skógarhöggi.

Af hverju skiptir þetta máli?
Í skógunum eru milljarðar trjáa og 
í þeim er bundið gríðarlegt magn 
kolefnis. Á hverju ári taka lauf 
trjánna í regnskógunum í sig mik-
ið magn koltvísýrings, sem myndi 
annars vera í andrúmsloftinu og 
hafa áhrif á hækkun hitastigs í 
heiminum.

Lífríki regnskóganna er afar 
fjölbreytt, í þeim er að finna um 
það bil einn tíunda af öllum plönt-
um og dýrum jarðarinnar. Í skóg-
unum býr einnig um ein milljón 
frumbyggja, sem veiða og safna 
plöntum inni á milli trjánna.

Hvað þýðir þessi nýja stefna 
Brasilíu?
Bolsonaro komst til valda með 
popúlískri stefnu og með stuðn-

ingi frá landbúnaðarfyrirtækjum 
og bændum, sem margir  hverjir 
eru á þeirri skoðun að of stór hluti 
Amazon-svæðisins sé verndaður 
og að umhverfissinnar hafi of mik-
il völd. Hann hefur sagt að hann 
vilji að lög sem vernda skógana 
fái minna gildi og hefur ráðist að 
opinberum starfsmönnum sem 
sinna verndun trjánna.

Þetta hefur orðið til þess að 
þeim sem starfa við umhverfis-
vernd líður eins og þeir séu óvin-
ir Amazon, þegar raunin er sú að 
þetta er fólkið sem vinnur að því 
að vernda vistfræðilega framtíð 
landsins.

Brasilískir embættismenn telja 
að skógareyðingin sé enn meiri 
en brasilísk stjórnvöld vilja viður-
kenna. Ráðherrar íhuga að ráða 
sjálfstæðan verktaka til að vinna úr 
gervihnattamyndunum af svæð-
inu, og draga þannig úr trúverðug-
leika stofnunarinnar sem nú ber 
ábyrgð á þeim málum.

Nú líður að lokum regn-
tímabilsins og þar sem skógarhögg 
fer fram á þurrkatímum óttast 
embættismennirnir að nú muni 
eyðing skóganna gerast enn hrað-
ar. Ástandið gæti jafnvel verið 
enn verra en talið hefur verið þar 
sem þau svæði sem síðast voru 
rudd hafa enn ekki verið mynduð. 
Embættismennirnir segja að fólk 
verði að fá að vita hvað sé að ger-
ast vegna þess að þeir þurfi banda-
menn í baráttu sinni gegn eyðingu 
regnskóganna.

Hvað segir ríkisstjórnin?
Fyrr á þessu ári bauð Bolsonaro 
forseta Bandaríkjanna í samstarf 
um að nýta auðlindir Amazon. 

Í síðasta mánuði sagði Ricardo 
Salles, umhverfisráðherra Bras-
ilíu, í viðtali að það ætti að verð-
launa landeigendur fyrir verndun 
skóganna og að þróaðar þjóðir eigi 
að borga reikninginn.

Viðbrögð ríkistjórnarinnar við 
því, þegar umheimurinn kallar 
eftir því að bjarga þurfi skógunum, 
eru hörð. Ráðgjafi forsetans sagði í 
viðtali við Bloomberg að það væri 
þvæla að Amazon væri hluti af arf-
leifð heimsins: „Amazon er hluti 
af Brasilíu og Bralilía á að takast 
á við arfleifð landins og á það að 
vera Brasilíu til hagsbóta.“

Áratugum saman hafa sam-
tök bænda haldið því fram að þau 
svæði skóganna sem vernduð eru, 

þar á meðal þau svæði sem hýsa 
frumbyggjana, standi í vegi fyrir 
þróun landsins og sköpun starfa. 
Fulltrúi einna bændasamtakanna 
sagði í viðtali að önnur lönd hefðu 
rutt skóga til að rýma fyrir land-
búnaði en nú vildu þessi lönd ekki 
að Brasilía gerði slíkt hið sama.

Vanderly Wegner segir að 
Bandaríkin og Evrópa, sem kaupi 
vörur frá Amazon-svæðinu, hafi 
ekki nálægt því eins strangar regl-
ur um verndun skóga, og það séu 
hvort eð er ekki miklir skógar eftir 
í Evrópu. Hann segir að það þurfi 
að þróa Amazon-svæðið og að það 
sé réttur fólksins sem þar býr að 
svæðið sé þróað. n

Hræðileg þróun Amazon-regnskógarnir, 
sem eru þeir stærstu í heimi, eru ómissandi 
við söfnun kolefnis og til að hægja á 
loftslagsbreytingnum. 

Kristján Kristjánsson
ritstjorn@dv.is

Umdeildur Jair Bolsonaro.
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„Þið eruð geðveikir!“ 
sagði hann og skrensaði í burtu
Sjóbretti er regnhlífarhugtak sem 

nær yfir ýmiss konar bretti svo sem 
brimbretti, stand & paddle-bretti, 

wake-bretti og fleira. Þetta tiltekna sport 
verður sífellt vinsælla hér á landi og ekki 
að ástæðulausu. Fæstir myndu andmæla 
því að hér sé öldugangur mikill um strandir 
allar. En þeir gera sér grein fyrir, að í rétt-
um aðstæðum eru þessar öldur fullkomnar 
fyrir sjóbrettaiðkun. „Fyrir stuttu seldust 
upp tvær stórar sendingar til Costco af 
brimbrettum fyrir byrjendur. Hver sending 
fyrir sig var um 50–60 bretti á hagstæðu 
verði. Þetta sýnir svart á hvítu hvað þetta 
er orðið vinsælt sport og hvað fólk sækist 
mikið eftir þessu,“ segir Guðmundur Vigfús-
son, eigandi Jaðarsports.

Ægilega glaðir í ólgusjó
„Ég er forfallinn brimbrettafíkill. Það jafnast 
ekkert á við það að fljóta í sjónum og finna 
fyrir þeim mögnuðu náttúruöflum sem 
hafið er og vanmátt sinn gagnvart því. Ég 
segi stundum að saltið í sjónum jafni mig 
út, en ástríðan gagnvart brettaiðkuninni 
er sterkari en allt. Ég man eftir því þegar 
ég og Knútur, vinur minn, vorum að „sörfa“ 
í stórsjó í Þorlákshöfn á áramótum. Þegar 
við komum upp úr sjónum, skælbrosandi, 
sat fyrrverandi skipstjóri sem ég kannaðist 
við, inni í bíl og góndi á okkur. Hann æpti á 
mig orðrétt: „Þið eruð geðveikir,“ svo setti 
hann í bakkgír og skrensaði í burtu. Það er 
sannleikskorn í þessu, enda var um -10°C 
úti, mikið brim og ískalt í sjóinn. Þetta voru 
manndrápsöldur, ef litið er á þær sjó-
mannsaugum. Reyndur brimbrettamaður 
í flotgalla á góðu bretti hefur þó mun meiri 
stjórn en bátur í svona aðstæðum.“

Jaðarsport varð óvart til
Jaðarsport stofnaði Guðmundur vegna 
eftirspurnar. „Fólk var að hafa samband við 
mig og spyrjast fyrir um sjóbrettaiðkun. Þá 
fór ég að bjóða fólki að koma með mér að 
prófa bretti. Í dag tek ég á móti um 10–20 
manna hópum í hvert sinn. Í sjóbrettasporti 
skipta aðstæðurnar öllu máli. Öryggið 
þarf að vera í lagi. Vilji fólk prófa bretti á 
ákveðnum tíma eða degi, dreg ég fram það 
sem hentar hverju sinni. Í mikilli öldu próf-
um við brimbretti og ef sjórinn er sléttur, 
þá er hægt að fara í wake boarding. Bretti 
er þá fest aftan í sérhannaðan bát. Fyrir 
aftan bátinn myndast öldur sem virka sem 
stökkpallur fyrir sjóbrettið. Við erum líka 
með jetski fyrir þá sem eru að prófa í fyrsta 

skipti, en þá myndast minni öldur og farið 
er hægar yfir.“

Einnig er hægt að skrá sig á lista 
hjá Guðmundi og fá tilkynningu þegar 
það  viðrar vel fyrir brimbretti eða wake 
 boarding eða hvað sem er. „Þá förum við 
á þann stað sem hentar best fyrir tiltekna 
sjóbrettaiðkun. Þetta getur verið í Þor-
lákshöfn, Reykjavík eða þess vegna Vest-
mannaeyjum. Fólk getur notað eigin búnað 
ef það á hann, eða leigt hjá mér.“

Góður andi og engin keppni
„Það hefur myndast flottur hópur af fólki 
sem mætir reglulega og erum við svolítið 
eins og óformlegt íþróttafélag eða líkams-
rækt. Að sjálfsögðu eru þó allir áhugasamir 
velkomnir. Við tökum vel á móti öllum nýjum 
félögum. Ég hef leiðbeint fólki á öllum aldri 
og öllum getustigum, byrjendum og lengra 
komnum. Fegurðin við þetta sport er sú 
að þetta er ekki keppni og það geta allir 
stundað þetta saman, burtséð frá getustigi 
og aldri.

Þetta er svona „good vibes“ íþrótt og 
mér finnst mjög nauðsynlegt að halda því 
þannig. Ég veit fátt fáránlegra í heiminum 
en fólk að metast og keppa. Í sörfinu eru 
sumir á longboard og aðrir eru á shortbo-
ard. Í námskeiðum í Þorlákshöfn byrjum 
við í höfninni og höldum út á rúmsjó. Loks 
tökum far með öldunni inn í fjöru. Menn eru 
ýmist á eins manns, tveggja manna, þriggja 
og alveg upp í sex manna sit & paddle-
-bretti. Það fer eftir getu hvers og eins og 
því hvernig hann er stemmdur hverju sinni.“

Jaðarsport er með töluvert af búnaði til 
sölu fyrir brimbrettasportið. „Ég er aðallega 
með sérhannaðan búnað sem nýtist í allar 
gerðir sjóbrettaiðkunar; þá sérstaklega á 
norðlægari slóðum. Á sumrin er íslenski 
sjórinn ekki öfgakaldur, en hann getur orðið 
mjög kaldur á veturna. Ég sel blautgalla 
sem halda líka á fólki hita, sem og hanska, 
sokka og annan búnað,“ segir Guðmundur.

Fylgstu með Jaðarsporti á Instagram: 
Jadarsport

Óseyrarbraut 65, Þorlákshöfn

Sími: 776-4567

Vefpóstur: mummi@mummi.is

Sit & paddle bretti
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Segðu bless við sleipar 
og illa farnar tröppur

MÚR OG TRÖPPUVIÐGERÐIR:

Illa farnar útitröppur geta  verið 
mikið lýti á fallegu húsi. Að sama 
skapi geta illa veðraðar tröpp

ur með brotnum og daufum könt
um verið stórhættulegar. Múr 
og tröppuviðgerðir er fyrirtæki á 
 höfuðborgarsvæðinu sem sérhæfir 
sig í tröppuviðgerðum, bæði úti og 
inni. „Við erum mest í að endurmúra 
tröppur en tökum líka að okkur ýmsar 
sprunguviðgerðir, múrun á svalar
gólfum og önnur smærri múrverk,“ 
segir Páll Helgi Kristinsson.

Mapei gæðamúr
Múr og tröppuviðgerðir notar 
 eingöngu steypu frá Mapei, sem er 
norskt steypufyrirtæki sem framleiðir 
hágæða steypu sem hentar sérlega 
vel fyrir íslenskar aðstæður. „Múrinn 
er trefjabundinn, hefur einstaklega 
gott slitþol og þolir vel alla þá  veðrun 
sem á sér stað hérlendis, meðal 
annars sífelldar frosthörkur og þíðu 
á veturna sem og löng rigningar
sumur eins og var hér í borginni í 
fyrra. Múrinn hefur afar góða við
loðun og endist lygilega vel. Það sér 
vart á tröppum sem við steyptum 
fyrir sjö árum þegar við byrjuðum að 
nota múrinn frá Mapei. Ég gæti líka 
hæglega trúað að steyptar tröppur 
með Mapei múrnum séu að fara að 
endast í hátt í 20 ár eða meira. Það 
miðast við að undirvinnan og múr
vinnan sé framkvæmd á réttan hátt.“

Það jafnast ekkert á við Mapei
„Við vinnum verkefni á höfuðborgar
svæðinu, en höfum líka farið eitthvað 
út á land. Það er alltaf nóg að gera 
og við erum að fá hátt í 120 verkefni á 
hverju sumri.“ Það sem fer verst með 
útitröppur á Íslandi er að  sjálfsögðu 
veðrið, og þá sérstaklega frost og 

þíða. „Einnig er algengt að fólk sé að 
salta of mikið eða er að lemja  ísinn 
af tröppunum, en þá getur farið 
að kvarnast upp úr þeim. Einnig er 
algengt að fólk sé að nota kolröng 
efni í útitröppur. Flísar eru til  dæmis 
sjaldan nægilega endingargóðar 
og við höfum verið að fletta afar illa 
förnum nýlegum flísum af tröppum 
til þess að endursteypa þær með 
Mapei múrnum. Einnig hefur flotun 
gefið lélegan árangur. Mapei hefur 
verið í stöðugri þróun gegnum tíðina 
og alltaf eru að koma ný og betri efni. 
T.d. er komið inn nýtt efni frá Mapei 
sem er sérhannað fyrir svalagólf, þar 
sem það er alveg vatnshelt og er litur 
í múrnum, sem fólk getur valið um. 
Þar með heyrir flagnandi málning á 
svölum sögunni til. Það jafnast ekkert 
á við Mapei múrinn.“

Þegar tröppur eru illa farnar þarf 
að byrja á að taka burt allt það 
efni sem er illa farið og bindingin er 
farin úr. Trefjastyrktur múr er síðan 
 tvídreginn yfir tröppurnar þannig að 
hann myndar sterkt slitlag ofan á. 
„Múrinn þornar svo þannig að það 
myndast hrjúft yfirborð, eins og á 
sandpappír, sem verður til þess að 
það þarf mun sjaldnar að salta. Auk 
þess er minni hætta á að þær verði 
sleipar í bleytu eða smá ísingu,“ segir 
Páll.

Sendu póst á murogtroppur@
murogtroppur.is og fáðu tilboð í 
þínar tröppur, þér að kostnaðar-
lausu.

Fylgstu með á Facebook: Múrvið-
gerðir

Sími: 825-0643
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Gæðavörur sem henta öllum
Ryno Power vörurnar hafa verið 

framleiddar eftir ströngustu 
gæðakröfum í Banda ríkjunum 

í 10 ár. Við framleiðslu Ryno Power 
varanna er lögð mikil áhersla á 
náttúruleg óerfðabreytt hráefni til 
þess að tryggja að útkoman sé ekkert 
nema hágæða fæðubótarefni, hvort 
heldur er fyrir afreksmenn og konur 
í íþróttum eða meðaljóninn sem fer 
nokkrum sinnum í ræktina í hverri 
viku.

Mikið er lagt upp úr að nota hrein 
og náttúruleg efni, en Ryno Power 
vörurnar eru glúteinlausar og án allra 
uppfylli- og aukaefna. Ryno Power 
var upphaflega stofnað af Ryan 
McCarthy og Ryan Hughes, en sá 
síðarnefndi er margverðlaunaður af-
reksíþróttamaður og heims meistari í 
mótorkrossi. Vörurnar eru því  þróaðar 
af afreksfólki sem hefur sjálft verið að 
æfa og keppa og þekkir vel af eigin 
raun mikilvægi þess að hugsa vel um 
líkamann og næringuna sem hann 
fær, sérstaklega undir álagi.

Ryno Power vörurnar hafa lengi 
verið tengdar þolíþróttum eins og 
hjólasporti, sundi, hlaupi, mótorkrossi 
og crossfit. Það er ekki að ástæðu-
lausu þar sem vörurnar eru þróaðar 
með langtímaáreynslu og úthald í 
huga. „Ryno Power vörurnar inni-
halda mörg grunnefni sem líkaminn 
þarf á álagstímum. Þær hjálpa fólki 

að halda lengur út og veita styrk til 
þess að gera það rétt og vel og fara 
vel með líkamann á meðan. Þetta 
hjálpar því líka fólki sem þarf að þola 
mikið álag í vinnunni eða í daglegu 
amstri.

Það er staðreynd að líkaminn 
virkar einfaldlega betur undir álagi 
þegar hann fær góða næringu, og 
þó svo þú borðir hollan og fjölbreytt-
an mat þá koma álagstímar þar 
sem  fæðubótarefni hjálpa og Ryno 
Power er líklega eitt það besta sem 
þú getur fengið á markaðnum í dag,“ 
 segir Pálmi Blængsson, eigandi Ryno 
Power á Íslandi.

Þú fellur ekki á lyfjaprófi með Ryno 
Power
Framleiðendur Ryno Power passa 
sérstaklega að vörurnar séu 
 algjörlega lausar við efni sem geta 
fellt íþróttamenn á lyfjaprófi. Ryno 
Power hefur í gegnum árin styrkt á 
annað hundrað afreksmenn og konur 
í íþróttum og uppskorið 100% árangur 
að því leyti að allir sem hafa farið í 
lyfjapróf hafa staðist prófið.

Hentar líka meðaljóni
Ryno Power vörurnar henta bæði 
afreksfólki í íþróttum og meðal-
jóninum sem fer reglulega í ræktina. 
„Við skiptum vörunum gróflega í 
þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn er vör-

ur sem þú tekur áður en þú ferð á 
æfingu. Þetta eru drykkir eða hand-
hægar töflur sem innihalda m.a. 
náttúrulegt og óerfðabreytt koffín, 
 guarana og rhodiola sem gefa þér 
kraft og einbeitingu til að takast á við 
 æfinguna. Næst koma vörur sem þú 
notar á meðan æfingu stendur, eða 
þegar þú ert undir álagi. Þetta eru 
drykkir og/eða töflur sem innihalda 
orku, ýmiss konar næringarefni eins 
glútamín, amínósýrur, sölt, steinefni 
og  electrolytes sem hjálpa líkamanum 
að starfa af skilvirkni undir álagi á 
meðan æfingu stendur.

Svo koma vörur sem þú notar 
eftir æfingu sem innihalda hágæða 
próteinblöndu, amínósýrur, glútamín 
og fleira til þess að hjálpa líkamanum 
að jafna sig eftir átök. Þetta getur 
m.a. minnkað strengi og stirðleika 
dagana á eftir og líkaminn verður fyrr 
tilbúinn til þess að takast á við næstu 
æfingu.“

Fyrir æfingu: 
Til að koma þér af stað og gefa þér 
kraft og einbeitingu.

Á meðan: Inniheldur efni sem 
hjálpa líkamanum að starfa rétt undir 
álagi.

Eftir: Recovery-drykkir sem hjálpa 
líkamanum að jafna sig.

„Langvinsælasta varan okkar er 
svo Hydration Fuel, en þar færðu nær 

alla þessa virkni í einum drykk sem þú 
getur drukkið fyrir, á meðan og eftir 
æfingu. Hydration Fuel gefur þér orku 
og fyllir á þau efni sem líkaminn tapar 
með svita og við áreynslu og það 
besta er að hann hentar öllum, líka 
yngri íþróttamönnum, þar sem hann 
inniheldur ekkert koffín og eingöngu 
náttúrleg hráefni.“

40% sumarafsláttur
Ryno Power á Íslandi fæst eingöngu 
í vefversluninni Rynopower.is. „Við 
opnuðum netverslunina í maí og 
fengum svo frábærar viðtökur að 
við pöntuðum strax stærri sendingu 
þar sem við fengum vörurnar á betra 
verði. Því ákváðum við að bjóða upp 
á sérstakt sumartilboð. Allar vörurnar 
frá Ryno Power verða á 40% afslætti 
og auk þess með frírri heimsendingu 
á höfuðborgarsvæðinu út júlí,“ segir 
Pálmi.

Nánari upplýsingar má nálgast á 
Rynopower.is.

„Fyrir allar frekari upplýsingar 
þá er hægt að senda okkur póst 
á rynopower@rynopower.is eða 
senda fyrirspurn í gegnum Face-
booksíðuna okkar: RynoPowerIce

Instagram: Rynopower_Iceland

RYNO POWER:
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SUÐULIST:

Stál er okkar fag
Suðulist er rótgróið og framsækið fyrirtæki sem  býður 

upp á víðtæka þjónustu í hverju því sem viðkemur 
stáli og smíði úr því. „Við sérhæfum okkur í hönnun, 

sérsmíði og uppsetningu, hvort heldur er þá fínsmíði eða 
grófsmíði fyrir einstaklinga, veitingastaði, verslanir og hvers 
konar fyrirtæki. Við þjónustum meðal annars mikið arkitekta 
og verkfræðistofur um ýmsar sérlausnir,“ segir Þór Ólafsson, 
framkvæmdastjóri Suðulistar.

Allt frá ljósakrónum upp í virkjanir
Sem dæmi má nefna að Suðulist hefur komið nálægt 
flestum virkjunum og verksmiðjum síðustu áratugi og má þá 
helst nefna álverin í Straumsvík, Grundartanga, Reyðarfirði, 
Búðarhálsvirkjun, Fljótsdalslínu og Járnblendið á Grundar-
tanga. „Einnig höfum við flutt inn, og sett upp stálgrindarhús 
um allt land líkt og höfuðstöðvar Marel, höfuðstöðvar Lýsis 
og FH frjálsíþróttahús. Einnig erum við í hinum ýmsum sér-
smíðum og að setja upp handrið, stiga, ljósakrónur, stál/gler 
skilveggi og hverju því sem viðskiptavinurinn óskar eftir.“

„Við leggjum mikinn metnað í starf Suðulistar og erum 
afar stolt af öllum þeim verkefnum sem við höfum tekið þátt 
í.“

Hafðu endilega samband ef þú vilt frekari upplýsingar.

Nánari upplýsingar á sudulist.is

Sími: 565-2911

Sendu fyrirspurn: sudulist@sudulist.is

Facebook: Suðulist
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DÝRAFÓÐUR.IS

Gæði og þekking  
í þágu dýra
Vefverslunin Dýrafóður.is var 

opnuð árið 2017, en hún er 
rekin af heildsölunni Vet

is ehf. sem var stofnuð af nokkrum 
dýralæknum árið 2002. Heildsalan 
flytur fyrst og fremst inn gæludýra
fóður og ýmiskonar gæðavörur fyrir 
gæludýr. Auk þess flytur Vetis inn 
 sérvörur, tæki og búnað fyrir dýra
lækna. Eigandi fyrirtækisins er Gísli 
Sverrir Halldórsson dýralæknir. „Það 
er mikill styrkur fyrir fyrirtækið að Gísli 
 hefur verið starfandi dýralæknir í tæp 
40 ár og veit þar af leiðandi sínu viti 
þegar kemur að fóðrun dýra,“ segir 
Sigrún Pálmadóttir rekstrarstjóri Vetis 
og Dýrafóður.is.

Lítið en öflugt fjölskyldufyrirtæki
Dýrafóður.is er lítið fjölskyldufyrirtæki 
en þó mjög öflugt á sínu sviði. „Við 
leggjum mikinn metnað í skjóta og 
góða þjónustu. Til dæmis afgreiðum 
við pantanir sem berast fyrir hádegi 
samdægurs á höfuðborgarsvæðinu. 
Við höfum að sjálfsögðu brennandi 
áhuga á velferð dýra og skiptum til 
dæmis eingöngu við framleiðslu
fyrirtæki sem hafa dýrahagsmuni og 
náttúruvernd í fyrirrúmi. Áhersla er 
lögð á að allar vörur sem við seljum 
séu framleiddar án þess að komi 
til dýratilrauna, auk þess sem allar 

okkar fóðurvörur eru fyrsta flokks, 
úr náttúrulegum afurðum, án allra 
gervibragð, rotvarnar eða litar
efna,“ segir Sigrún.

Belcando, hágæðafóður  
fyrir hundinn
Belcando er hágæða super premi
um hundafóður fyrir allar stærðir og 
gerðir hunda. Það er eingöngu unnið 
úr ferskum kjötvöðva úr dýrum sem 
henta til manneldis.

„Belcando býður upp á afar breitt 
vöruúrval fyrir stóra sem smáa 
hunda, allar tegundir hunda og 
allan aldur. Þá er þurrfóðurslína 
fyrir smáhunda upp í allt að 15 kg 

og svo  vörulínur fyrir stærri hunda, 
fóður sem henta fjörmiklum hund
um, hundum með fáein aukakíló og 
margt fleira. Þess má geta að allir 
leitarhundar Slysavarnarfélagsins 
Landsbjargar eru á Belcando og segir 
það sitt um gæðin.“

Leonardo, fyrsta flokks matur fyrir 
kröfuharðar kisur
Leonardo býður upp á breitt úrval 
af bæði þurr og blautfóðri fyrir ketti 
sem gera kröfur. „Við erum bæði með 
fóður fyrir stóra og litla ketti. Þá er 
sérlega mikið vöruúrval af kattafóðri 
með mismunandi bragðtegund
um og áferð því kettir geta verið 

afar  vandlátir þegar kemur að mat. 
 Leonardofóðrið má bæði nota sem 
heildstæða máltíð eða sem bragð
bæti og uppbót.“

Nánari upplýsingar má nálgast á 
vefversluninni www.dyrafodur.is

Facebook: Dýrafóður.is

Sími: 421-8005 og 651-8005

netpóstur: lager@vet.is
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Þ. Þorgrímsson & Co er gamalgró-
in byggingavöruverslun, heild-
sala og smásala sem þjónustar 

byggingamarkaðinn með sölu og þjón-
ustu á hvers konar byggingavörum til 
klæðninga á loftum og veggjum  innan- 
sem utanhúss. Einnig býður fyrirtækið 
upp á flísaplötur sem eru auðveldar í 
uppsetningu sem og kork á gólf. Að auki 
sérhæfir fyrirtækið sig í hljóðeinangr-
un fyrir híbýli, verslanir, skrifstofur og 
iðnaðinn jafnt sem hitaeinangrun fyrir 
frystiiðnaðinn.

„Við flytjum okkar byggingarefni inn 
sjálfir beint frá framleiðendum, beggja 
vegna Atlantshafsins. Einnig leiðbein-
um við fólki varðandi uppsetningu og 
getum bent á viðeigandi iðnaðarmenn 
varðandi uppsetningu. Véladeildin 
hefur svo fylgt okkur í gegnum árin 
þar sem við þjónustum ýmiss konar 
múrverkfæri svo sem steypuvíbratora, 
slípivélar o.þ.h., svo eitthvað sé nefnt,“ 
segir Ólafur Traustason hjá Þ. Þor-
grímsson & Co.

Hreinleg lausn og engin fúga
„Við erum líklega þekktastir fyrir FIBO-
-baðplöturnar sem hafa slegið í gegn 
undanfarið. Þetta eru stórsniðugar, 
slitsterkar og höggþolnar plötur sem 
eru auðveldar í uppsetningu og til í 
fjöldamörgum útfærslum. Mislitun 
og óhreinindi í fúgum eru ekki vanda-
mál þar sem það þarf ekki fúgu við 
uppsetningu platnanna. Yfirborðið 
þolir einnig mikinn vatnsþrýsting og 
hitasveiflur og allar plöturnar eru 
með Aqualock-lásum á langhliðum. 
 Plöturnar eru til í ýmsum litum, með 
ýmiss konar áferð og útlit og hefur 
sjónsteypu-útlitið sérstaklega verið 
að sækja á hjá yngri kynslóðinni,“ segir 
Ólafur.

Flott hönnun og gæði fara saman 

við gerð FIBO-baðplatnanna. Þær eru 
hreinlegasta og auðveldasta efnið til 
að nota á veggi í baðherbergi en henta 
einnig vel fyrir eldhús, skóla, sjúkrahús, 
rannsóknarstofur, matvælaiðnað, 
íþróttahús, búningsherbergi og alls 
staðar þar sem kröfur um mikið hrein-
læti eru gerðar.

Korkur á gólfin
Korkur er sívinsælt gólfefni enda 
slitsterkur, fallegur og mjúkur. Korkurinn 
er ekki eingöngu þessi gamli brúni sem 
við þekkjum flest frá barnæsku, þó 
svo að hann sé vissulega ennþá hægt 
að fá. Í dag fæst hann í ýmiss konar 
útfærslu sem passar inn í öll herbergi. 
Hann fæst með viðarútliti, marmaraút-
liti o.fl. Einnig má fá korkinn vatnsþolinn, 
þannig að hægt er að vera með sama 
gólfefnið á öllum gólfum, hvort sem er í 
stofunni, eldhúsinu eða baðherberginu.

Ekkert spartl, ekkert vesen
Þ. Þorgrímsson býður einnig upp á 
sniðugar Walls2Paint-plötur á veggi. 
Um er að ræða spónaplötur með 
samsetningu svipaða og er á parketi. 
Samskeytin hverfa algerlega við upp-
setningu. Plöturnar koma grunnaðar 
frá verksmiðju og það þarf ekkert ann-
að að gera en að skrúfa þær upp og 
mála. „Það er til dæmis mjög vinsælt 
að smíða milliveggi úr Walls2Paint og 
sleppa þannig við alla spartlvinnuna 
sem annars væri eftir,“ segir Ólafur.

Nánari upplýsingar má nálgast á vef-
síðu www.thco.is
Ármúli 29, 108 Reykjavík (Borgar-
miðjan)
Sími: 512-3360
Netpóstur: thco@thco.is

Þ. ÞORGRÍMSSON & CO:

Hreinlegar lausnir og 
auðveld uppsetning

HydroCork á 
gólf. Vatns-
þolið og 
slitsterkt 
gólfefni.

FIBO-baðplötur



• HLJÓÐLÁTT
• VATNSHELT
• HÖGGÞOLIÐ
• GOTT AÐ GANGA Á
• NÁTTÚRULEG EINANGRUN

Á GÓLFIÐ

Ármúlí 29 – 108 Reykjvaík – s 512 3360
www.thco.is – thco@thco.is
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Leiðandi í öryggismálum
VÖRN ÖRYGGISKERFI:

Vörn öryggiskerfi var stofn
að árið 2008 af Jóni Á. 
 Hermannssyni og hefur 

síðan vaxið og dafnað og er í dag í 
 viðskiptum við 1200 fyrirtæki auk 
fjölda heimila. Átta manna teymi sér 
um sölu og uppsetningu á mynda
vélum um allt land.

„Vörn hefur frá upphafi lagt mikla 
áherslu á alls kyns tækninýjungar 
og erum við ávallt með nýjasta og 
besta búnaðinn frá heimsþekktum 
framleiðendum. Við vorum með 
þeim fyrstu sem buðu uppá þann 
möguleika að skoða myndavélar í 
gegnum síma,“ segir Jón Ágúst. „Við 
erum með vörumerkið Dahua og 
bjóðum upp á 4k myndavélar sem 
eru 8 megapixla með nýrri gerð af 
nætursjón sem heitir Starvis. Hún 
virkar þannig að myndin verður ekki 
svarthvít að nóttu til, hún heldur lit 
og þannig er auðveldara að greina 
einstaklinga í miklu myrkri. Og 4k 
myndavélar eru það besta sem hægt 
er að fá í dag í almennum vélum, en 
þær eru samt á viðráðanlegu verði. 
Vélarnar henta vel bæði fyrir fyrir
tæki og heimili.“

Fyrirtæki geta leitað tilboða, „við 
setjum upp og þjónustum stærri sem 
smærri fyrirtæki.“

Snjalltæknin vinsælust í dag
Snjalltæknin er í boði hjá Vörn og 
langflestir eru að snjallvæðast. „Það 
er gríðarlega vinsælt, það vilja allir 
geta haft stjórn á hlutunum í gegnum 
símann,“ segir Jón Ágúst. „Þú getur 
skoðað myndavélarnar í gegnum 
símann, getur kveikt og slökkt á þjófa
vörninni, kaffivélinni, heita pottinum í 
sumarbústaðnum svo dæmi sé tekið, 

það er hægt að gera allt með þessu 
kerfi í dag. Ef þú ert með þjófavörn 
og myndavélakerfi þá ertu fljótur að 
sjá í símanum hvað er að gerast, þú 
ert fljótari en öryggisfyrirtækið er að 
hringja í þig. Þannig getur þú sparað 
þér stórar upphæðir í vöktun.

Við erum leiðandi í tækni nýjungum 
í öryggismálum og verslum við bestu 
fyrirtæki í heimi. Þjónustustöðin okkar 
er í Reykjavík, en við setjum upp 
 öryggiskerfi um allt land.“

Gæðaeftirlitskerfi fyrir útgerðar-
fyrirtæki
Fyrir útgerðarfyrirtæki býður Vörn 
upp á gæðaeftirlitskerfi og er það 
komið upp hjá mörgum fyrirtækjum 
og er framarlega þar, sem dæmi 
má nefna Þorbjörn í Grindavík, GPG 
Seafood og Fiskmarkað Íslands. 
„Þessi fyrirtæki og fleiri nota mynda
vélakerfi sem gæðaeftirlitskerfi fyrir 
fiskvinnsluna og fleira, enda geta 
öryggismyndavélar hjálpað til við 
margt.“

Myndavélakerfi – vörn gegn einelti 
og skemmdarverkum í skólum
„Vörn hefur sett upp myndavélakerfi 
í fjölmarga skóla á höfuðborgar
svæðinu og hefur það reynst gott 
vopn í baráttunni gegn einelti. 
Skemmdarverk á skólalóðum geta 
kostað mikla fjármuni og eru nánast 
úr sögunni þegar myndavélar eru til 
staðar,“ segir Jón Ágúst.

Allar upplýsingar um Vörn örygg-
iskerfi má fá í síma 561-5600, net-
fanginu vorn@vorn.is og á heima-
síðunni www.vorn.is.
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Hollur og svalandi gosdrykkur 
með magnaða sögu

KOMBUCHA TVEGGJA ÁRA:

Kombucha Iceland er nú mörg-
um orðinn kunnugur svala-
drykkur og má segja að hann sé 

kominn til að vera á meðal íslenskra 
neytenda. „Við hvetjum þá sem hafa 
ekki enn kynnt sér kombucha ein-
dregið til að gera það. Segja má að 
kombucha sé meira en bara drykkur, 
en að baki honum liggur löng saga. 
Drykkurinn hefur marga góða eigin-
leika og Kombucha Iceland er eins lítið 
sætt og við komumst upp með, enda 
er drykkurinn hollur að eðlisfari og 
engin ástæða til þess að sæta hann 
um of og gera hann þannig óhollan,“ 
segir Manuel Plasencia Gutiérrez, 
annar eigenda Kombucha Iceland og 
framkvæmdastjóri Kúbalúbra ehf.

Þann 14. ágúst næstkomandi held-
ur Kombucha Iceland upp á tveggja 
ára afmæli sitt og býður kombucha-
-unnendum að fagna með sér. 
Áhugasömum er bent á að fylgjast 
með Kombucha Iceland á Facebook.

Dularfullur heilsudrykkur með heill-
andi sögu
Fyrir þá sem ekki vita er kombucha 
stórmerkilegur svaladrykkur. Um 
er að ræða gerjaðan tedrykk sem 
kemur líklega frá Asíu til forna. „Helsta 
vísbendingin um uppruna drykkj-
arins er að hann er bruggaður úr 
telaufum sem eru upprunnin frá því 
landsvæði,“ segir Manuel. Fjölmargar 
frásagnir eru til um að kombucha 
hafi hjálpað til við að laga ýmsa 

líkamlega og andlega kvilla. „Ég er 
fyrst og fremst vísindamaður og set 
ekki fram neinar staðhæfingar um 
heilsufarslegan ávinning kombucha, 
en get þó sagt að drykkurinn hefur 
hjálpað til við meltingarvandamál 
hjá mér persónulega. Kombucha er 
ógerilsneyddur, eins og við fram-
leiðum hann, sem þýðir að í honum 
er að finna mikið af góðum gerlum 
sem hafa góð áhrif á þarmaflóruna. 
Einnig hefur kombucha jafn góð áhrif 
á líkamann og te, enda er drykkurinn 
í grunninn unninn úr te. Þetta er það 
eina sem ég get staðhæft um heilsu-
áhrif kombucha, því annað er óstað-
fest af vísindasamfélaginu,“ segir 
Manuel.

Það er ekki seinna vænna að 
skipta út næringarsnauðu sykurgos-
inu fyrir hollt og svalandi kombucha. 
Kombucha Iceland kemur í mörgum 
spennandi bragðtegundum sem eru 
hver annarri betri; krækiber, glóaldin, 
engifer, jarðarber, rabarbara-vanilla, 
original, mynta, krækingifer og fljót-
lega koma nýjar bragðtegundir!

Hvernig verður kombucha til?
Kombucha Iceland er lagað með því 
að brugga lífrænt, sætt te. Næst 
er teið gerjað í allt að sex vikur með 
örveruþyrpingu sem kallast scoby 
(Symbiotic Colony of Bacteria and 
Yeast). Scoby étur upp sykurinn, vök-
vinn gerjast og kombucha-drykkurinn 
verður til. Notaðir eru ferskir ávextir 

til að bragðbæta og bæta við nær-
ingargildið, síðan er hann gerjaður í 
annað sinn í flöskunni. Þá myndast 
létt kolsýra í drykknum. „Kombucha 
er súr drykkur sem minnir eilítið á 
edik. Sumir þurfa að venjast bragð-
inu fyrst, en þeir sem komast upp 
á bragðið elska kombucha til ævi-
loka enda er drykkurinn svalandi og 
bragðgóður,“ segir Manuel.

Fjölskyldufyrirtæki sem er annt um 
náttúruna
Kombucha Iceland er lítið fjölskyldu-
fyrirtæki rekið af hjónunum Manuel 
Plasencia Gutierrez og Rögnu Björk 
Guðbrandsdóttur. „Þegar mikið 
liggur við hjálpa fjölskyldumeðlimir 
og vinir til. Við byrjuðum að fram-
leiða kombucha fyrir tveimur árum 
og fyrst var aðeins hægt að fá það 
á krana hjá fáeinum aðilum. Þá gat 
fólk komið með eigin flösku og fyllt á. Í 
dag er hægt að fá Kombucha Iceland 
á krana hjá Frú Laugu í Laugardal, 
Sólir jóga úti á Granda, Mamma 
veit best í Kópavogi og nú nýlega í 
Litlu Hönnunarbúðinni í Hafnafirði. 
Þetta er umhverfisvænn og ódýrari 
kostur. Fólk mætir með eigin flöskur 
og minnkar því sóun á umbúðum. 
Einnig gerum við margar tilraunir 
með bragðsamsetningu og koma 
þær tilraunir fyrst á krana. Ef það 
bragð heppnast vel og fólk er hrifið, 
þá setjum við bragðið á flöskur. Við 
erum meðlimir í Kombucha Brewers 

International, sem eru alþjóðleg 
samtök kombucha-bruggara um 
allan heim. Okkar markmið er að gera 
kombucha aðgengilegra á Íslandi og 
í dag er hægt að fá vöruna okkar hjá 
fjölda aðila,“ segir Manuel.

Hægt er að fá Kombucha Iceland 
hjá eftirfarandi endursöluaðilum:

Í Krónunni, Melabúðinni, Fjarðarkaup-
um, Hagkaupum, Brauði og co og 
10-11.

Einnig eru nokkrir veitingastaðir og 
kaffihús sem bjóða upp á Kombucha 
Iceland líkt og: Bio Borgari, Luna 
Flórens, Gló, Kaffi Laugalækur, Háma, 
Hipster, Lamb Street Food, Happ, 
Garðurinn, Reykjavík Roasters, Kaktus 
Expresso, Yndisauki, Tíu Sopar, Café 
Roma og Fylgifiskar.

Einnig eru nokkrir sölustaðir úti á 
landi: Hjá Höllu í Grindavík, Sjávar-
pakkhúsið í Stykkishólmi, Kaja Organic 
á Akranesi, Búðarnes á Bolungarvík 
og Fisk Company á Akureyri.

„Við erum alltaf að leita að nýjum 
endursöluaðilum og okkur langar að 
fólk geti nálgast Kombucha Iceland 
hvar sem er á landinu.“

Nánari upplýsingar á kubalubra.
is og facebooksíðunni Kombucha 
Iceland

Manuel Plasencia Gutiérrez 
og Ragna Björk Guðbrandsdóttir.
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VEGGFÓÐUR:

Falleg og oft  
vanmetin lausn
Ég er búinn að vera í veggfóðrun og 

dúkalagningu í yfir fjörtíu ár og því 
búinn að viða að mér töluverðri 

reynslu í þessum bransa. Faðir minn 
og afi voru líka báðir í þessum geira 
þannig að ég er fulltrúi þriðju kynslóð-
ar af veggfóðrurum í fjölskyldunni. 
Því má segja að ég hafi reynslu af 
gömlum og nýjum vinnuaðferðum og 
 efnum sem spanna yfir níutíu ár í sögu 
 veggfóðrunar og dúklagningar,“ segir 
Einar Beinteinsson, dúklagningar- og 
veggfóðursmeistari.

Skemmtileg lausn
„Við sérpöntum veggfóður  fyrir 
 viðskiptavini og erum í viðskiptum við 
nokkra áhugaverða og  skemmtilega 
aðila sem framleiða slitsterkt og 
 fallegt veggfóður. Þessir aðilar eru 
mjög mismunandi og spannar  úrvalið 
okkar allt frá hátískuveggfóðrum til 
 veggfóðursframleiðenda sem hanna 
veggfóður með þrjú hundruð ára 
gömlum  mynstrum. Svo erum við í 
viðskiptum við aðila sem býður upp á 
heilu myndirnar fyrir veggi. Hægt er að 
fá mynd af fjöllum, skógi vöxnu svæði, 
mynd af himninum, þotu eða hverju 
sem  hugurinn girnist. Enn annar fram-
leiðandi hjá okkur  hannar veggfóður úr 
náttúruefnum eins og basti og striga. 
Sérpöntun á veggfóðri tekur yfirleitt um 
það bil eina viku,“ segir Einar.

Ótrúlegir möguleikar með veggfóðri
Veggfóðrun er afar vanmetin en  sérlega 

skemmtileg lausn þegar kemur að 
því að innrétta hús og gera íbúðir að 
sínum. „Ólíkt því sem margir halda þá 
er  auðvelt að taka niður veggfóður, en 
þegar veggfóðrið er komið á þá eru 
fæstir í þeim hugleiðingum að taka það 
af,“ segir Einar.

Tískan á Íslandi í dag er afar  stílhrein, 
sem er gott og blessað. En það er 
 óneitanlega skemmtilegt að brjóta upp 
allt þetta svarthvíta þema með smá 
áferð eða mynstri á einum vegg til að 
koma með smá líf inn í húsið. Margir 
setja upp veggfóður á einn vegg kannski 
í stofunni eða í eldhúsinu, rétt til þess að 
brjóta upp rýmið. Svo eru möguleikarnir 
alveg óendanlega margir. „Við  settum 
t.d. um daginn upp veggfóður með 
mynd af skóglendi í sturtu hjá einum og 
lökkuðum yfir. Þetta kom alveg svaka-
lega vel út. Með því að lakka yfir þá 
lokast veggurinn alveg fyrir rakanum frá 
sturtunni, líkt og um flísar væri að ræða. 
Einnig settum við upp veggfóður hjá 
einum á milli efri og neðri skápa í eld-
húsinnréttingu. Svo lét hann sníða gler 
yfir. Glerið er smellt á þannig að það er 
auðvelt að skipta út veggfóðrinu,“ segir 
Einar.

Það er allt hægt og meira til með 
veggfóðri í dag enda afar fjöl breytilegur 
kostur fyrir þá sem langar að hafa fal-
legt í kringum sig.

Nánari upplýsingar má nálgast á 
veggfodur.is
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Flutningaþjónusta 
með litlum fyrirvara

SIGGAFERÐIR:

Siggaferðir ehf. er flutningaþjón-
usta sem staðsett er á Selfossi 
og sérhæfir sig í vöruflutningum 

og dreifingu á milli Reykjavíkur, Selfoss 
og Hvolsvallar daglega.  Eigendurnir, 
Sigurður Ingi Sigurðsson og kona 
hans, Gerður Hreiðarsdóttir, stofnuðu 
Siggaferðir árið 2011.

Starfsmannaferðir
„Einnig erum við með rútuakstur og 
höfum við t.d. verið að sinna starfs-
mannaferðum, steggjunar- og 
 gæsunarhópum. Við erum með stóran 
hóp af föstum kúnnum og þjónustum 
einnig fjöldann allan af einstaklingum 
í þessari miklu uppbyggingu sem er á 
Selfossi núna. Bílaflotinn samanstend-
ur af átta flutninga- og sendibílum 
af öllum stærðum ásamt tveimur 20 
manna rútum,“ segir Sigurður.

Allt frá einni skrúfu upp í heila flugvél
„Bílarnir okkar fara tvisvar sinnum á 
dag til Reykjavíkur, bæði fyrir og eftir 
hádegi. Pakkarnir geta verið misjafnir, 
allt frá einni skrúfu upp í heila flugvél. 
Þjónusta okkar byggist á því að reyna 
eftir fremsta megni að koma vörum til 
viðskiptavina okkar samdægurs.

Hægt er að leita til okkar um 
þjónustu með litlum sem engum 
 fyrirvara og með þessu erum við að 
gera Reykjavík og Suðurland að einu 
verslunarsvæði. Finnst fyrirtækj-
um og einstaklingum þessi þjónusta 
 einstaklega þægileg.“

Hamarskot, Selfoss

Netpóstur: siggaferdir@gmail.com

Sími: 772-6010

Sigurður Ingi Sigurðsson
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Verktakafyrirtækið 250 litir ehf. 
sinnir öllum markaðnum þegar 
kemur að innan- og utanhúss-

málun, lökkun á útidyrum, epoxy-
-gólflökkun, pallamálun og mörgu 
fleira. „Ég hef rekið fyrirtækið frá 
árinu 2007 og er með marga góða 
starfsmenn sem hafa mikla reynslu 
og menntun á bak við sig. Fyrirtækið 
stækkar með hverju árinu sem líður 
enda byggjum við á góðu orðspori frá 
viðskiptavinum okkar. Við reddum öllu 
því sem þarf til þess að vinna verkin, 
hvort sem um er að ræða verktaka, 
vinnuvélar, tilskilin leyfi eða þess 
háttar,“ segir Stefán Örn hjá 250 
litum.

„Við vinnum verk fyrir húsfélög, 
einstaklinga, fyrirtæki, öll verk sem 
snúa að viðhaldi. Við erum einnig 
mikið í að þjónusta íbúðir innanhúss; 
gólflökkun, lögun á raka skemmdum 
og hvaðeina. Einnig sinnum við mikið 
nýbyggingum og höfum verið  viðriðnir 
mjög stór og skemmtileg verkefni 
undanfarið. Nú síðast vorum við að 
klára stórt verk fyrir Bygg Ben ehf., 
um 52 íbúðir í Úlfarsfelli. Og um 
þessar mundir erum við að vinna 
verk fyrir Ístak hf., 244 stúdentaíbúðir 
við Sæmundargötu 21 í Reykjavík og 
Helgafellsskóla í Mosfellsbæ.“

Sinna öllum, stórum og smáum
250 litir ehf. er með ákveðinn fjölda 
fastra starfsmanna sem margir 
hverjir eru að sinna almennum 

 markaði fyrir 250 liti. Einnig  ræður 
fyrirtækið inn verktaka eftir því 
hversu stór verkefni það tekur að 
sér og miðað við þann tíma sem á 
að vinna verkið á. „Þannig getum 
við  tekið að okkur stærri verkefni 
og minni, því þó svo við séum mikið 
í stærri verkefnum, þá sinnum við 
líka smærri verkefnum. Einn veggur 
er jafn mikilvægur og eitt hús,“ segir 
Stefán.

Ánægðir fastakúnnar
„Einnig höfum við þjónustað Öl-
gerðina til fjölda ára, utanhúss sem 
innan, hvort heldur er í skrifstofu- eða 
verksmiðjurýmum. Við höfum líkast 
til nýtt allar okkar verkaðferðir inni 
í þessu húsnæði enda eru rýmin 
 sérstaklega fjölbreytt og notkunar-
leiðir þeirra mismunandi. Við höfum 
verið afar heppnir með samstarfs-
félaga og kúnnahóp, enda hefur það 
sýnt sig að þegar fólk hefur leitað til 
okkar einu sinni þá kemur það aftur,“ 
segir Stefán.

Nánari upplýsingar má nálgast á 
litir.is auk þess sem þar má leggja 
inn umsókn um verðtilboð.

Facebook: 250 litir.

Miðvangur 57, 220 Hafnarfjörður

Netfang: litir@litir.is

Gott orðspor er gulli betra
250 LITIR: 
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Allt seldist upp síðustu helgi – 
Enn stærra núna um helgina!
Reykjavik Street Food  hefur 

betur hamrað götubita
menninguna inn í þjóðarsál 

Íslendinga. „Það hefur verið ótrúlegt 
að sjá þróunina frá því við vorum með 
fyrstu götubitahátíðina okkar, BOX, 
í Skeifunni 2018. Okkur gjörsamlega 
rigndi niður og ég held að  svunturnar 
hjá þeim sem voru með okkur séu 
enn að þorna. Við sáum að þrátt fyrir 
bleytu og gráma mætti þónokkuð af 
fólki og við fílefldumst í sannfæringu 
okkar um að götubitamenningin ætti 
klárlega heima hér á landi,“ segir 
Róbert Magnússon, einn eigenda 
Reykjavik Street Food.

Það seldist bara allt upp!
Í fyrra var haldin hverfakosningin 
Hverfið okkar á vegum Reykjavíkur
borgar þar sem hugmyndin um 
matarmarkað var í fyrsta sæti hjá 
Laugardælingum. „Í samstarfi við 
Reykjavíkurborg héldum við stór
an matarmarkað í Laugardaln
um  síðustu helgi. Þangað mættu 
fjölbreyttir söðuaðilar með ýmist 
hrávöru beint frá býlum, smærri 
matvælaframleiðendur sem og 
 matarvagnar með gómsætan götu
bita. Þetta gekk algerlega vonum 
framar og hátt í 10.000 manns 
mættu í dalinn. Það seldist upp hver 

einasta matarögn á laugar deginum, 
tveimur klukkustundum áður en 
markaðnum var lokað. Á sunnu
deginum mættu söluaðilarnir betur 
búnir undir mannflóðið með meira 
magn af mat. Samt kláruðu þónokkrir 
allt á sunnudeginum líka.“

Íslenskt sinnep, alvöru wasabi og 
margt fleira spennandi næstu helgi
Helgina 13. og 14. júlí verður haldinn 
annar matarmarkaður í Laugar
dalnum. „Þetta verður langstærsti 
matarmarkaður sem haldinn hefur 
verið á Íslandi. Yfir 20 söluaðilar 
mæta og má líta og smakka ýmislegt 
fjölbreytt góðgæti. Ásamt ýmsum 
gómsætum götubita verður til dæmis 
hægt að næla sér í íslenskt sinnep, 
grænmeti beint frá býli, þarna verða 
íslenskir kaffigerðarmenn og margt 
fleira. Einnig verða fáeinir  glænýir 
aðilar með bás á markaðnum og 
verður spennandi að sjá hvernig þeir 
standa sig. Við vonumst til þess að 
gera matarmarkaðinn að árlegum 
viðburði og búumst við að þetta 
muni stækka með okkur. Markaðurinn 
verður staðsettur undir suðurenda 
áhorfendastúkunnar á Laugardals
velli.“ Það er um að gera að gera sér 
ferð báða dagana því það verða ekki 
allir aðilarnir báða dagana.

Nokkrir af þeim aðilum sem mæta 
á markaðinn næstu helgi eru:

Vagnar: Reykjavik Chips, Tacoson, 
Gastro Truck, Lobster Hut, Tasty, 
Viking Trukkur, Prikið Trukkur, Fish And 
Chips, Senis’s og Valhöll pylsugerð.

Básar: Kvörn, Pönnukökuvagninn, 
Kátt á klambra, Bera Hot Sauce, 
Bændur í bænum, Frú Lauga, Jömm, 
Veganbúðin, Sinnep.is, Nordic Wasabi 
og Sauðfjárbúið – Ytra Hólmi.

„Besti Götubiti Íslands 2019“
Margir hafa velt fyrir sér hvers 
vegna búið er að mála stéttina á 
Miðbakka við Reykjavíkurhöfn (á 
móti Kolaportinu), en helgina 19.–21. 
júlí verður þar haldin fyrsta götu
bitahátíðin á Íslandi. „Þarna verða 
yfir 20  söluaðilar með heilmikið af 
fjölbreyttum og spennandi götubit
um. Hugmyndin er að sameina þá 
fjölmörgu matarvagna og söluaðila 
sem bjóða upp á spennandi götu
bita á einni stórri  hátíð. Þetta verður 
allt inni í sérútbúnum gámum, sem 
tengir hátíðina enn betur við höfnina.“ 
Að auki verður haldin fyrsta götu
bitakeppnin á Íslandi, „Besti götubiti 
Íslands 2019“. Aðilar frá European 
Street Food Awards mæta og dæma 

í keppninni og  sigurvegarinn tryggir 
sér  þátttökurétt í Evrópukeppninni í 
Malmö í Svíþjóð í lok september þar 
sem keppt verður um besta götubit
ann í Evrópu.

Markmið Reykjavik Street Food 
hefur ávallt verið að styrkja götu
bitamenninguna á Íslandi, sem og 
að kynna íslenskan götubita erlendis. 
„Með framtaki okkar viljum við hvetja 
fólk til þess að prófa eitthvað nýtt 
og öðruvísi. Fólk getur þá mætt á 
einn stað og upplifað blómstrandi 
flóru í fjölbreyttri og framandi 
 matarmenningu með Reykjavik 
Street Food. Íslendingar eiga svo 
mikið af  hæfileikaríkum kokkum og 
 matgæðingum sem eiga klárlega eftir 
að koma íslenskri götubitamenningu 
á kortið úti í heimi. Þá viljum við einnig 
veita nýjum aðilum sem eru að koma 
inn í götubitageirann stökkpall til þess 
að koma sér af stað og vonandi halda 
áfram rekstri. Það er gaman að segja 
frá því að Jömm, Indican og Kore 
komu allir fyrst fram á sjónarsviðið 
hjá Reykjavik Street Food og hafa þeir 
komist inn í mathallir þar sem þeir 
vaxa og dafna í dag,“ segir Róbert.

Fylgstu með Reykjavik Street Food 
á Facebook.
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Með puttann á púlsinum 
í brjóstagjafarráðgjöf

MÓÐURÁST:

Sérvöruverslunin Móðurást 
hefur verið starfrækt við 
Lauga veginn í um sautján ár. Í 

 versluninni fást ýmsar ungbarnavörur 
sem henta vel fyrir börn frá fæðingu 
fram á annað ár og hvort sem þau 
eru á brjósti eða ekki. „Ég sel allt frá 
snuðum, leikföngum og fatnaði til 
barnakerra og vagna, svo eitthvað 
sé nefnt,“ segir Guðrún Jónasdóttir, 
menntaður brjóstagjafarráðgjafi og 
eigandi verslunarinnar.

Menntaður brjóstagjafarráðgjafi
„Mín sérstaða er sú að ég veiti ráðgjöf 
í brjóstagjöf. Staðreyndin er sú að 
mæður, þá sérstaklega nýbakaðar 
mæður, fá mikið af upplýsingum frá 
umhverfi sínu um hvernig þær eigi að 
haga brjóstagjöfinni. Oft geta þessar 
upplýsingar verið misvísandi því þær 
byggjast að miklu leyti á persónu
legri reynslu. Auðvitað er alltaf gott 
að ráðfæra sig við fólk sem hefur 
reynslu af brjóstagjöf, en það er líka 
 mikilvægt, sérstaklega ef það koma 
upp einhver vandamál, að tala við 
menntaðan brjóstagjafarráðgjafa. 
Ég fer til dæmis í endurmenntun 
á fimm ára fresti til að viðhalda 
menntun minni. Það er sífellt verið 
að gera nýjar rannsóknir og próf

anir á þessu sviði. Einnig koma nýjar 
vörur á  markaðinn og því er mikil
vægt að vera með puttann á púls
inum til þess að geta veitt bestu og 
 persónulegustu ráðgjöf sem hugsast 
getur,“ segir Guðrún.

Leigir út mjaltavélar og ungbarna-
vogir
Þegar Guðrún stofnaði verslunina 
var um sannkallaða frumkvöðla
starfsemi að ræða sem rekin var 
af fallegri hugsjón. Guðrún hóf árið 
1992 að kaupa brjóstadælur og leigja 
þær út. „Ég eignaðist sjálf fyrirbura 
árið 1987 og upp úr því stofnuðum 
við nokkur saman stuðningshóp fyrir 
fyrirburaforeldra. Þá áttaði ég mig á 
því að þetta vantaði hér á Íslandi. Ég 
keypti mjaltavélar dýrum dómum og 
leigði þær út. Einnig fór ég að leigja út 
vogir fyrir ungbörn. Svona var enginn 
að gera á Íslandi og ég gerði mér 
fljótt grein fyrir því að það vantaði 
mikið upp á þjónustuna við mæður 
nýfæddra barna.“

Ómetanleg tilfinning
„Við leigjum bæði ungbarnavigtirnar 
og mjaltavélarnar út um allt land, en 
það eru því miður sárafáar sér
vöruverslanir fyrir ungbörn að finna 

á landsbyggðinni. Því gera margir 
sér ferð til Reykjavíkur til þess að fá 
ráðgjöf hjá mér í brjóstagjöf og skoða 
vöruúrvalið. Ég er mjög lánsöm að 
geta starfað við það sem ég hef unun 
af að gera og þykir mér alltaf vænt 
um að heyra aftur frá þeim sem ég 
hef veitt ráðgjöf. Það er ómetanleg 
tilfinning að vita til þess að maður 
hafi getað hjálpað.“

Kvarta sáran yfir skorti á með-
göngusundfötum
„Auðvitað er ég með gríðarlegt úrval 
af alls kyns brjóstagjafarvörum og 
ráðlegg konum með börn á brjósti 
hvaða vörur þær geti notað til þess 
að auðvelda brjóstagjöfina. 
Einnig var ég að fá stóra sendingu 
af bæði brjóstagjafarhöldurum og 
meðgöngusundbolum. 
Konur hafa kvartað sáran yfir því að 
lítið úrval sé af slíkum vörum á Íslandi 
og því vil ég bæta úr því með því að 
bjóða upp á gott úrval af þessum 
vörum. Ég er einnig með frábært 
 úrval af burðarsjölum og burðarpok
um fyrir börn,“ segir Guðrún.

Skemmtileg leikföng
Þroskaleikföngin frá Lamaze og 
Chicco eru sívinsæl og dúkkan Lottie 

er ótrúlega skemmtileg fyrir eldri 
börn. Dúkkan er í réttum stærðar
hlutföllum og einnig fæst fjöldi fylgi
hluta fyrir hana.

Leikföng handa þeim allra yngstu.
Þess má geta að Móðurást er 

eina verslunin á Íslandi þar sem 
Silvercrossbarnavagnarnir fást. 
Annars eru bara netverslanir með 
þessa vagna.

Nánari upplýsingar má nálgast á 
vefversluninni modurast.is. 

Sumar vörur eru eingöngu til sölu 
í vefversluninni en það er engu að 
síður hægt að sækja þær í versl-
unina.

Móðurást er staðsett að Laugavegi 
178, við hliðina á gamla útvarps-
húsinu.

Sími: 564-1451

Netfang: modurast@modurast.is

Opnunartími er alla virka daga kl. 
11–18 og laugardaga kl. 12–16.
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Áman –  
„Allir geta búið til bjór og vín 
ef þeir vilja og hafa áhuga“
Nafnið Áman á sér yfir 40 ára 

sögu, en fyrirtækið hefur 
verið staðsett á Tangarhöfða 

2, 110 Reykjavík, síðan í byrjun árs 
2016 en var áður til margra ára 
í húsi sem flestir þekkja, gamla 
Austurbæjarapótekinu, Háteigsvegi 
1 við Rauðarárstíg, sem lengi var 
talað um sem „Rauða húsið,“ segir 
Magnús Axelsson, framkvæmda- og 
 rekstrarstjóri Ámunnar ehf.  

Verslun og aðgengileg netverslun
Áman flytur inn og selur vörur til bjór- 
og víngerðar og er með smásölu, 
netverslun og endursöluaðila víða 
um landið. Magnús segir það veru-
lega til hagsbóta fyrir landsbyggð-
ina, þar sem kaupandinn þarf þá 
ekki að greiða sendingargjald undir 
vöruna og varan er á svipuðu verði 
hjá flestum endursöluaðilum eins og 
í versluninni í Reykjavík. Í netverslun 
Ámunnar, aman.is, má finna allar 
vörur sem fyrirtækið flytur inn og 
er netverslunin mjög vel flokkuð og 
aðgengileg.

„Við leggjum okkur fram við að 
þjónusta einstaklinga sem hafa 
áhuga á að gera eigin bjór og vín,“ 
segir Magnús. Bæði er hægt að 
kaupa tilbúin sett, sem er búið að 
forvinna, og svo öll efni og áhöld sem 
þarf til að gera bjór frá grunni.

Bjór- og víngerð er áhugamál hjá 
stórum hópi fólks
Magnús segir að síðustu ár hafi verið 
ákveðin vakning hjá fólki um að gera 
bjórinn frá grunni.

„Bjórbruggun hefur verið vaxandi 
áhugamál hjá fólki sem er ekki að 
hugsa um tímann, einfaldleikann eða 

kostnað, en stofnkostnaður er einhver 
þó að hann sé ekki  verulegur, “ segir 
Magnús. Um er að ræða áhugamál 
hjá stórum hópi fólks, sem kemur 
vikulega að kaupa hráefni til bjór-
gerðar. Fyrir þá sem eru að gera 
bjór frá grunni þá eru til leiðbeinandi 
upplýsingar, en margir brugga bjór 
eftir eigin hugmynd.

„Þegar þú ert farinn að gera 
bjór frá grunni þá verður þetta 
áhugamál og menn verða fljótlega 
sérfræðingar, sumir verða bara 
bjórmeistarar heima hjá sér,“ segir 
Magnús. „Allir geta búið til bjór og vín 
ef þeir vilja og hafa áhuga.“

Sá hópur sem gerir sín eigin vín 
uppgötvar að þau eru holl, bragð-
góð og oft mildari og ferskari en 
 verksmiðjuframleidd vín. Þá er 
víngerð heillandi og skemmtilegt 
 tómstundagaman. Framboð af  nýjum 
tegundum og betri efnum eykst 
 stöðugt og með betri hjálparefnum 
og tækjum er heimavín fyllilega sam-
bærilegt borðvínum frá hinum frægu 
vínræktarlöndum. Segja má að óðum 
minnki bilið á milli besta heimavínsins 
og hinna svokölluðu eðaltegunda.

Hvort sem þú ert að gera bjór eða 
vín þá snýst þetta um þolinmæði
„Bjórbruggun frá grunni er ekki flókið 
mál en það þarf ákveðið bjórger, 
malt/korn, humla, að meskja við 
ákveðið hitastig og síðan sjóða virtan 
sem fæst úr meskingunni, kæla, gerja 
og svo framvegis. Þetta er ákveðið 
ferli, sem er ekki langt, en tíminn frá 
því að bjórgerð hefst og hann settur 
á flöskur er um tvær vikur,“ segir 
Magnús.

Kosturinn við heimavíngerð er sá 
að hún er einföld og þægileg auk 
þess að vera ódýr kostur. Lítið pláss 
þarf á heimilinu fyrir víngerðina og 
henni fylgir nánast engin lykt. Vínið er 
mjög gott, þrúgurnar og víngerðar-
líkin eru fyrsta flokks í dag, mjög 
vönduð vara.

Aldurshópur viðskiptavina er breið-
ur
Fólk skiptist í tvo hópa, þá sem eru 
að leita að ódýrum lausnum fyrir til 
dæmis afmæli eða giftingu og svo 
þá sem hafa vín og bjórbruggun sem 
áhugamál og vilja gera góð vín og 
góðan bjór og leggja tíma og peninga 
í bruggunina. Aldurshópur viðskipta-
vina Ámunnar er einnig breiður.

Stofnkostnaður til bjór- og vín-
gerðar er ekki verulegur
Aðspurður um hver stofnkostnað-

urinn sé segir Magnús að hægt sé 
að kaupa pakka með bjórgerðarefni 
inniföldu á undir níu þúsund  krónum 
og áhaldapakki til víngerðar, þar 
sem að efni er ekki innifalið, er um 
14.000 krónur. Hægt sé að gera bjór 
frá grunni á ódýran hátt, en ef eigi 
að gera það af alvöru getur stofn-
kostnaður hlaupið á nokkrum tugum 
þúsunda.

Allt sem þarf til bjór- og víngerðar-
innar er til sölu hjá Ámunni, efni til 
bjór- og víngerðarinnar sjálfrar, 
flöskur, tappar, og allt þar á milli.

Allar nánari upplýsingar má fá hjá 
Ámunni, Tangarhöfða 2,  
í síma 533-1020 eða á netfanginu  
aman@aman.is.  

Verslunin er opin virka daga  
frá kl. 10–18.



Hefur þú 
þörf fyrir 
þrif

Fyrirtæki og húsfélög, gerum 
tilboð ykkur að kostnaðarlausu

Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir 
íbúðir í skammtímaleigu
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Hlaðvörp njóta síaukinna 
vinsælda úti um allan 
heim en hlaðvarpið My 

Favorite Murder, eða eftirlætis 
morðið mitt, hefur vakið mikla 
lukku síðan fyrsti þátturinn 
fór í loftið snemma árs 2016. 
Hlaðvarpinu er hlaðið niður í 
kringum nítján milljón sinnum 
í hverjum mánuði og er efst 
á ýmsum listum yfir bestu 

SAKAMÁL

MORÐMÁLIÐ SEM BLÉS LÍFI Í KU KLUX KLAN
n Þrettán ára stúlka var myrt árið 1913 n Málið tekið upp aftur n Uppspretta gríðarlegs gyðingahaturs í Bandaríkjunum

„Morðið var afar 
hrottalegt og 

var bandspotti djúpt 
grafinn í hálsi hennar

F
lestar verslanir og fyrirtæki 
í Georgíu í Bandaríkjunum 
voru lokuð þann 26.  apríl 
árið 1913, enda dagurinn 

almennur frídagur til að minnast 
hermanna Suðurríkjasambands-
ins sem féllu í herþjónustu. Skrif-
stofur fyrirtækisins National Pencil 
Company í Atlanta voru hins vegar 
opnar þennan dag því yfirstjórn-
andinn, hinn ungi Leo Frank, 
þurfti að klára fjárhagsáætlanir 
og greiða út laun til starfsmanna. 
Einn af starfsmönnum hans, hin 
þrettán ára Mary Phagan, mætti á 
skrifstofuna til að sækja launin sín 
en það sem gerðist í kjölfarið hafði 
ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir 
samfélagið í Suðurríkjum Banda-
ríkjanna, í raun Bandaríkin öll.

Gyðingar og barnaþrælkun
Mary vann í verksmiðjunni og fékk 
aðeins tíu sent greidd á tím ann. 
Þetta var ekki óalgengt í Suðurríkj-
unum á þessum tíma því vinnuað-
stæður verkafólks voru til skamm-
ar og var sérstaklega slæmt ástand 
í Atlanta þegar kom að því að ráða 
ung börn í vinnu, allt niður í tíu 
ára gömul. Popúlistar kenndu 
viðskiptajöfrum af gyðingaætt-
um um slæman aðbúnað barna 
og barnaþrælkun á vinnustöðum, 
þótt þeir sem hafi rekið fyrirtæki á 
 þessum tíma í Atlanta hafi aðhyllst 
ýmis trúarbrögð. Fyrrnefndur Leo 
Frank var hins vegar gyðingur og 
hann réð ung börn í vinnu fyrir lág 
laun, sem börnin létu svo foreldra 
sína hafa svo fjölskyldan gæti lif-
að af.

Hrottalegt morð
Mary fannst látin í kjallaran-
um í National Pencil Company 
daginn eftir að hún sótti laun-
in sín. Það var blökkumaðurinn 
Newt Lee sem fann líkið en hann 
vann í verksmiðjunni. Mary hafði 
 verið kyrkt og lamin í höfuðið. Þá 
hafði henni einnig verið nauðg-
að. Morðið var afar hrottalegt og 
var bandspotti djúpt grafinn í hálsi 
hennar. Þá gat Newt Lee ómögu-
lega séð hvort stúlkan væri svört 
eða hvít þar sem hún var blóðug 
og líkið útatað í mold. Undarlegar 
orðsendingar fundust nálægt lík-
inu. Erfitt reyndist að lesa skrift-
ina á miðunum en á einum þeirra 
var hripað eitthvað um „hávaxinn, 
svartan negra.“

Það kemur því líklega ekki á 
óvart að Newt Lee var grunaður 
um morðið í fyrstu. Síðar var ann-
ar blökkumaður, sem vann í verk-
smiðjunni sem sópari, Jim Conley, 
grunaður um verknaðinn. Hann 
hafði verið í verksmiðjunni daginn 
sem Mary hvarf en neitaði sök. 
Hann benti hins vegar á vinnu-

veitandann, Leo Frank. Sá neit-
aði einnig sök og sagði að Mary 
hefði tekið launin sín og farið. Síð-
an hefði hann klárað vinnu sína 
og farið heim. Kviðdómur komst 
hins vegar að þeirri niðurstöð-
ur að Leo hefði banað Mary og 
var hann dæmdur til dauða. Leo 
skyldi verða hengdur. Það skal tek-
ið fram að í kviðdómnum sátu að-
eins hvítir einstaklingar og sætti 
það tíðindum að þeir hefðu kom-
ist að þeirri niðurstöðu á þessum 
tíma en ekki sakfellt blökkumann-
inn, Jim Conley. Það féll þó fljótt í 
skuggann á því sem gerðist eftir að 
Leo var sakfelldur.

Rænt úr fangelsi og hengdur
Það er vægt til orða tekið að segja 
að málið hafi vakið gríðarlega 
mikla athygli vestanhafs og skiptist 

fólk í tvær fylkingar. Annar hópur-
inn hélt fram sakleysi Leos og hinn 
hópurinn kynti undir andúð í garð 
gyðinga. Flestir Georgíubúar töldu 
að réttlætinu yrði fullnægt þegar að 
Leo yrði hengdur á meðan íbúar í 
norðurhluta Bandaríkjanna töldu 
hann blóraböggul stjórnvalda 
því ekki hefði tekist að finna rétt-
an morðingja Mary. Lögfræðingar 
Leos áfrýjuðu niðurstöðunni og 
loks var refsingin milduð í lífstíðar-
dóm í fangelsi. Þá varð uppi fótur 
og fit og fljótlega lagði hópur, sem 
kallaði sig Knights of Mary Phagan, 
á ráðin um að ræna Leo og hengja 
hann sjálfir.

Leo var rænt úr fangelsi þann 
16. ágúst árið 1915 og var hann 
hengdur næsta morgun. Áður en 
hann fór yfir móðuna miklu bað 
hann um að giftingarhringur hans 

yrði gefinn konu hans. Nokkrum 
mánuðum síðar voru samtökin Ku 
Klux Klan stofnuð, en þeirra ein-
kenni er hatur á blökkufólki og 
trú á yfirburði hvíta kynstofnsins. 
Samtökin höfðu verið lögð af árið 
1871 en árið 1915 fengu þau byr 
undir báða vængi vegna morðsins 
á Mary Phagan. Að sögn ýmissa 
sagnfræðinga varð þetta morðmál 
þess valdandi að gyðingahatur óx 
mikið í Bandaríkjunum, en sama 
ár og Mary var myrt voru samtök-
in Anti-Defamation League stofn-
uð, en þau berjast gegn gyðinga-
hatri. Þetta mál vekur því upp mjög 
sterkar tilfinningar og hefur í rúma 
öld orðið að deilumáli á milli hvítra 
og svartra, gyðinga og kristinna, 
dreifbýlisfólks og borgarbarna.

Málið tekið upp enn á ný
Nú á hins vegar að taka þráðinn 
upp aftur og var það tilkynnt í maí 
á þessu ári að málið yrði opnað 
aftur. Nýstofnuð deild innan rétt-
arkerfisins vestanhafs, sem sér-
hæfir sig í gömlum, óleystum mál-
um, mun hafa yfirumsjón með 
rannsókninni. Roy Barnes, fyrr-
verandi ríkisstjóri, verður ráðgjafi 
nefndarinnar og hann stendur í 
þeirri trú að Leo hafi verið sak-
laus en ýmislegt hefur bent til 
þess að Jim Conley hafi í raun ver-
ið morðinginn. Það kemur með-
al annars fram í bókinni And the 
Dead Shall Rise frá árinu 2003.

Margoft áður hefur verið reynt 
að hreinsa nafn Leos. Fyrsta til-
raunin var gerð af hollenska blaða-
manninum Pierre Van Paassen 

Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

Ku Klux Klan Samtökin hófu störf á ný eftir að 
mál Mary Phagan kom upp.

Framburður 
sem vakti 
athygli
Alonzo Mann.
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glæpahlaðvörpin. My Favorite Murder er stjórnað af 
grínistunum Karen Kilgariff og Georgiu Hardstark. 
Markmið þáttarins er að gera áhuga á raunveruleg-
um glæpum eðlilegan þannig að áhugafólk um glæpi 
sé ekki talið skrýtið eða sjúklegt. Þá hafa Karen og 
Georgia báðar sagt að hlaðvarpið sé eins konar með-
ferð við kvíða vegna morða sem þær kljást báðar við. 
Í leiðinni velta þær upp alls kyns andlegum kvillum 
og tala af virðingu um bæði fórnarlömb og gerend-
ur til að stríða gegn fordómum í garð geðveikra, 
vændisfólks, hinsegin fólks og ýmissa kynþátta.

árið 1922. Hann fékk málið á heil-
ann og fór í gegnum öll gögn. Loks 
fann hann misræmi á milli bit-
fara á líkinu og myndum af tönn-
um Leos. Hann komst að þeirri 
niðurstöðu að Leo hefði ekki get-
að verið morðinginn vegna þessa. 
Pierre vann hjá blaðinu Atlanta 
Constitution sem neitaði að birta 
uppgötvanir hans í málinu vegna 
hræðslu við að ýfa upp enn meiri 
andúð í garð gyðinga. Pierre birti 
því ekki þessar upplýsingar fyrr en 
árið 1964, í endurminningum sín-
um, To Number Our Days. Þess-
ar upplýsingar breyttu hins vegar 
engu.

Lögfræðingurinn Arthur Powell 
í Atlanta fullyrti að hann væri með 
upplýsingar sem myndu hreinsa 
nafn Leos, í bókinni I Can Go 
Home Again frá árinu 1943. Sam-
kvæmt upplýsingum Arthurs var 
morðinginn Jim Conley. Gyðinga-
samfélagið í Atlanta lagðist gegn 
því að þessar upplýsingar yrðu 
birtar og þrýsti annar lögfræðing-

ur, Max Goldstein, á dómara í Atl-
anta að hunsa þessar sannanir 
Arthurs.

Lögfræðingarnir Charles 
Wittenstein og Dale Schwartz 
reyndu árið 1982 að fá Leo náð-
aðan, en sú bón var byggð á fram-
burði Alonzos Mann, þá 83 ára. 
Hann hafði unnið á skrifstofunni 
hjá Leo á þessum tíma. Hann var 
fjórtán ára og að hans sögn kom 
hann inn í anddyri verksmiðjunn-
ar daginn sem Mary lést og sá Jim 
Conley bera lík Mary. Alonzo sagð-
ist ekki hafa sagt frá þessu fyrr því 
Jim Conley hefði hótað að drepa 
hann ef hann leysti frá skjóðunni. 
Frásögn Alonzos var dramatísk en 
leiddi í ljós lygi í framburði Jims 
Conley frá þessum tíma. Jim hélt 
því fram að Leo hefði myrt Mary á 
annarri hæð hússins, eftir að hún 
vildi ekki stunda með honum kyn-
líf. Jim sagði að Leo hefði fengið 
hann til að fela líkið fyrir sig með 
því að fara með það í lyftunni niður 
í kjallarann. Að sögn Jims fór hann 
aldrei í anddyri verksmiðjunnar, 
en Alonzo staðhæfði að það hefði 
hann gert. Leo var hins vegar ekki 
náðaður þar sem náðunarnefndin 
gat ekki sannað sakleysi Leos og 
taldi vel líklegt að Jim hefði logið 
um hvernig líkið hefði verið fært í 
kjallarann. Lögfræðingarnir komu 
aftur fyrir nefndina árið 1986, 
þá til að fá afsökunarbeiðni frá 
 Georgíufylki fyrir að vernda ekki 
Leo fyrir hópnum sem rændi hon-
um og hengdi. Sú beiðni var sam-
þykkt en Leo er enn talinn sekur.

Svarið liggur hjá Roy Barnes
Það er því eðlilegt að spyrja sig 
hvað sé breytt núna? Af hverju er 
verið að taka þetta aldargamla mál 
upp aftur? Svarið liggur í hlutdeild 
Roys Barnes. Hann er fæddur og 
uppalinn í bænum þar sem Leo 

var hengdur, Marietta, og eigin-
kona hans er afabarn eins manns-
ins sem tók þátt í hengingunni. 
Roy hefur djúpan skilning á því 
hvaða áhrif þetta mál hafði á sam-
félagið í Georgíufylki og vill fátt 
meira en að sannleikurinn líti 
dagsins ljós. Hvort það tekst á svo 
eftir að koma í ljós. n

Smiðjuvegur 4C - 202 Kópavogur - S 587 2202

Ryðga ekki
Brotna ekki

HAGBLIKK

Álþakrennur & niðurföll
Litir á lager:
Svart, hvítt, ólitað, rautt, silvurgrátt og dökkgrátt

MORÐMÁLIÐ SEM BLÉS LÍFI Í KU KLUX KLAN
n Þrettán ára stúlka var myrt árið 1913 n Málið tekið upp aftur n Uppspretta gríðarlegs gyðingahaturs í Bandaríkjunum

Er hann saklaus? Leo Frank, vinnuveitandi Mary.Hugsanlegur morðingi Jim Conley.

Mikil athygli Umfjöllun um mál Mary Phagan var í fjölmiðlum um gjörvöll Bandaríkin.

Hörmuleg örlög Mary Phagan var 
aðeins þrettán ára þegar hún var myrt.
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Íslenskar furðufréttir
I

nnlendir og erlendir  fjölmiðlar 
birta reglulega svokallaðar 
furðufréttir. DV rifjar hér upp 
nokkrar ógleymanlegar ís-

lenskar fréttir sem ýmist vöktu 
kátínu, furðu eða hneykslan.

Auður Ösp Guðmundsdóttir
audur@dv.is

n Köttur hélt mæðgum í gíslingu n Íslenskur karlmaður varð ástfanginn af uppblásinni dúkku

Í 
september 2017 greindi DV 
frá því að köttur hefði haldið 
reykvískum mæðgum í 
gíslingu í verslun Samkaupa í 

Hlíðahverfi. Vaka Dögg Björns-
dóttir ræddi við DV og sagði um-
ræddan kött hafa ráðist á og klór-
að dóttur hennar og hund þeirra. 
Sagði hún að þeim mæðgum 
stæði ógn af kettinum sem héldi 
til í kringum húsið þeirra og væri 
með „ógnandi tilburði“.

„Síðastliðinn fimmtudag stóð 
hann fyrir framan tröppurnar 
heima og tók upp að ráðast á okk-
ur þegar við ætluðum að labba 
inn. Bara af því að við ætluðum 
upp tröppurnar. Við vorum ekki 
að ógna honum, stelpan var ekki 
að fara klappa honum eða hund-
urinn að hnýsast, við vorum bara 
að fara upp tröppurnar heima. 
Hann sýndi klærnar, hvæsti og 
stökk að okkur auk þess sem 
hann blokkaði allar leiðir svo við 
kæmumst ekki frá. Hann klóraði 
dóttur mína og hundinn líka. Við 

þurftum að flýja inn í Samkaup 
í Suðurveri og bíða þar inni þar 
til hann færi, þetta var orðið það 
slæmt.“

Fram kom að  afgreiðslumaður 
Samkaupa hefði leyft mæðgun-
um og hundinum að halda til í 
versluninni þar sem þau biðu 
eftir að óargadýrið léti sig hverfa. 
Kötturinn lét þó engan bilbug á 
sér finna heldur beið fyrir utan 
verslunina. Mæðgurnar þurftu 
að leita aðstoðar hjá afgreiðslu-
manninum til að fæla kisann í 
burtu.

„Nú er stelpan orðin skít-
hrædd og þorir ekki út ef þessi 
köttur er þar, auk þess sem hún 
er búin að fá martraðir,“ sagði 
Vaka jafnframt í samtali við DV 
og kvaðst undrandi á því að 
lausaganga katta væri leyfð á 
meðan aðrar reglur væru í gildi  
um lausagöngu hunda.

„Ég veit að þetta er köttur, en 
ef hann er að ógna lífi annarra 
ber manni skylda til að láta vita.“

Í 
september 2016 greindi DV 
frá því að notuð gervipíka 
hefði verið til sölu í nytjaversl-
un Góða hirðisins í Fellsmúla. 

Píkan, sem var mjög skítug, var 
verðmerkt og kostaði 1.500 krón-
ur.

„Guð minn góður. Hún er enn 
hérna,“ sagði ónefndur starfs-
maður Góða hirðisins þegar 
blaðamaður DV hringdi til þess 
að fá frekari upplýsingar um 
gervipíkuna.  Umrætt kynlífsleik-
fang var tekið úr sölu í snatri og 
því fargað.

Fram kom að Góða hirðin-
um bærust reglulega kynlífsleik-
föng en slíkir munir væru þó 
ekki til sölu í versluninni, enda 
væru starfsmenn meðvitaðir um 

í hverju notkun tækjanna fælist. 
„Sá sem verðmerkti þetta  hefur 
ekki áttað sig á því hvaða tæki 
þetta var,“ sagði starfsmaðurinn 
sem DV ræddi við.

Gervipíkan var rædd á starfs-
mannafundi verslunarinn-
ar daginn eftir en þar kannað-
ist enginn við að hafa verðmerkt 
gripinn.

Málið tók óvænta stefnu þegar 
DV barst ábending frá notanda 
á Facebook sem kom ekki fram 
undir fullu nafni. Ábendingin 
hófst á þessum orðum: „Já, ég 
skildi gervipíkuna eftir í Góða 
hirðinum“.

Umræddur maður sagðist 
hafa verið ásamt kærustu sinni 
í strætóskýli við Reykjavíkurveg 

tveimur vikum áður. Fann hann 
þar gervipíkuna, sem hafði ver-
ið vafin inn í Bónuspoka og skil-
in eftir fyrir aftan skýlið. Daginn 
fyrir birtingu fréttarinnar ákvað 
parið að hrekkja grandalausa við-
skiptavini Góða hirðisins. Fóru 
þau með gervipíkuna í verslun-
ina og settu á hana verðmiðla en 
miðann tóku þau af lampaskermi 
í versluninni.

Maðurinn sagðist hafa fylgst 
með í fimm til sex mínútur og 
skemmt sér konunglega þegar 
viðskiptavinur tók upp hlutinn 
og skoðaði.

DV tókst ekki að staðfesta frá-
sögn mannsins, sem var með 
raunverulegan prófíl á Facebook 
en notaðist við gælunafn.

Í 
janúar á seinasta ári greindi DV frá vægast sagt óþægi-
legum mistökum sem urðu í prenti á Morgunblað-
inu. Undir liðnum dánarfregnir var greint frá andláti 
82 ára gamals manns, Svavars Gunnars Sigurðssonar. 

Svavar Gunnar var bifvélavirki og rak sitt eigið verkstæði í 
Fjarðarstræti. Hans var minnst í minningargreinum sem 
„vönduðum fagmanni“, „fríðum manni með karlmann-
lega rödd og bros sem bræddi hjörtu“. Svavar Gunnar 
flutti síðar til Svíþjóðar og vann hjá Volvo-verksmiðjun-
um.

Það þótti hins vegar skjóta skökku við að ljósmyndin 
sem birtist með andlátsfregninni var svo sannarlega ekki 
af umræddum Svavari. Þess í stað var birt mynd af breska 
tónlistarmanninum Ed Sheeran.

Mistök Morgunblaðsins vöktu talsverða athygli en 
breski götumiðillinn Metro greindi meðal annars frá 
málinu. Morgunblaðið endurbirti í kjölfarið minningar-
greinarnar um Svavar Gunnar og sendi frá sér eftirfar-
andi yfirlýsingu:

„Vegna mistaka við birtingu minningargreina í gær 
eru greinarnar birtar aftur. Morgunblaðið harmar mis-
tökin og biður ættingja og alla hlutaðeigandi innilega 
velvirðingar.“

Ed Sheeran varð 82 ára Íslendingur

Gervipíkan í 
Góða hirðinum

Köttur hélt  
mæðgum í gíslingu
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B
andarískur ferðamaður varð lands-
þekktur á einni nóttu í febrúar 2016 
þegar hann ætlaði að fara á Hótel 
Frón við Laugaveg í Reykjavík en 

endaði á Laugarvegi á Siglufirði.
Maðurinn hafði komið til landsins 

með flugi frá New York og átti bókað hót-
elherbergi í Reykjavík. Sló hann inn heim-
ilisfangið Laugarvegur 22a í GPS-tæki sitt. 
Eitt auka „r“ varð þannig til þess að hann 
keyrði alla leið norður á Siglufjörð og tók 

það rúmlega fimm klukkustundir.
Fram kom í frétt DV að hugsanleg út-

skýring gæti verið að Hótel Frón væri 
skráð á Laugarvegi, en ekki Laugavegi, á 
nokkrum erlendum bókunarsíðum, til að 
mynda booking.com og hotels.com.

Bandaríkjamaðurinn gerði sér grein 
fyrir mistökunum eftir að hann hringdi 
dyrabjöllu hjá íbúa á Siglufirði og spurði 
til vegar. Hann bókaði þá hótelherbergi á 
Hótel Sigló í stað þess að keyra til baka.

Í 
apríl á seinasta ári greindi DV frá 
því að pítsusendill hjá Domino’s í 
Spönginni hefði verið rekinn úr starfi 
eftir að hann olli tjóni á bílaleigubíl 

sem staðurinn var með á leigu.
Það sem vakti hvað mesta athygli var 

að umræddur sendill hafði aldrei tek-
ið bílpróf og kunni að eigin sögn ekki að 
keyra beinskiptan bíl.

„Það var ekki ég sem bað um vinnu 
sem sendill, ég sótti bara um og átti von á 
að fara að vinna við að baka. Ég var aldrei 
spurður um ökuskírteini eða hvort ég 
kynni að keyra. Ég fór inn á klósett til að 
læra hvernig á að keyra beinskiptan bíl, 
svo fékk ég líka hjálp frá hinum sendlun-
um,“ sagði maðurinn í samtali við DV.

Maðurinn sagði jafnframt að eftir að 
hann lét af störfum hefði hann verið boð-
aður á fund með stjórnendum Domino’s 
þar sem hann var rukkaður um tjón-
ið á bílnum, sem nam um hálfri milljón 
króna.

„Ég var boðaður á annan fund sem 

ég mætti ekki á, þá fékk ég skilaboð sem 
minntu á eitthvað frá handrukkara. Sagt 
að ég hefði svikið þá um fund og ég þyrfti 
að borga 400 til 500 þúsund. Hvernig á ég 
að borga ef ég er ekki með vinnu?“ spurði 
maðurinn síðan.

H
allgerður Hallgrímsdóttir, verkefnastjóri 
og myndlistarmaður, var í viðtali við 
kanadíska fjölmiðilinn VICE árið 2009 og 
ræddi þar um kynlíf sitt með álfum. Hall-

gerður hafði nokkrum árum áður gefið út bókina 
Please Yours ELF þar sem finna mátti hispurslaus-
ar lýsingar á kynlífi álfa með mennskum konum.

Í viðtalinu við VICE lýsti Hallgerður nokkuð 
nákvæmlega atlotum sínum og álfanna og sagði 
þá alltaf standa sig vel í rúminu. Líkti hún álfasæði 
við glimmer. „Þú munt 100 prósent fá fullnægingu. 
Ég fékk alveg nóg af því að minnsta kosti.“

Hallgerður sagði kynlíf með álfum „það örugg-
asta sem fyrirfinnst á jörðinni“, enda bæru álfar 
ekki með sér kynsjúkdóma. Þá væri ekki hægt að 
gera álfkonu ólétta eða verða ólétt eftir álf.

Annað viðtal við Hallgerði birtist á vefsíðunni 
vbs.tv og þar sagði hún meðal annars að álfar 
væru ansi góðir í að klæmast. „Álfarnir koma bara 
og hvísla í eyrað á þér.“

Á öðrum stað kom fram að Hallgerði fyndist 
kynlíf með venjulegum mönnum hreinlega 
leiðinlegt. „Ég held að heimurinn yrði betri ef 
fleiri svæfu hjá álfum.“

Ætlaði á Laugaveg en 
endaði á Siglufirði

Æfði sig að keyra 
inni á klósetti

Dásamaði kynlíf með álfum

Í 
desember 2004 ræddi DV við  Ólaf Berg-
mann Sigurðsson, íbúa á Sauðárkróki, en 
hann var á þeim tíma í sambúð með upp-
blásinni kynlífsdúkku sem hann kallaði 

Pamelu. Fram kom að Ólafur væri yfir sig 
ástfanginn af Pamelu og hefði meðal annars 
farið með hana í gönguferðir um bæinn og 
tekið hana með sér á barinn. Þá hafði hann 
farið með Pamelu í búðir og keypt á hana föt.

„Hún er voðalega sæt stúlka og til í allt, en 
það er bara verst að hún lekur,“ sagði Ólafur 
meðal annars. „Mér finnst samt verst að hún 
er ekki með neina kennitölu. Ég hef reynt að 
fá hana skráða til heimilis en það gengur því 
miður ekki vel.“

Fram kom að Ólafur ætti við geðræn vanda-
mál að stríða og að íbúar á Sauðárkróki hefðu 
lýst yfir miklum áhyggjum yfir þessu  hátterni 
hans. Töldu þeir augljóst að Ólafur þyrfti á 
hjálp að halda. Nokkrir íbúar höfðu kvart-
að til lögreglu. Í samtali við DV sagði Ársæll 
Guðmundsson, sveitarstjóri á Sauðárkróki, að 
Ólafur væri sjálfráða einstaklingur og því væri 
lítið sem yfirvöld í bænum gætu gert.

Ástfanginn af 
kynlífsdúkku
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Sögurnar á bak við dægurperlurnar
Af öllum þeim fjölmörgu íslensku dægurlögum sem samin hafa verið í gegnum 
tíðina eru nokkur sem hafa unnið sér sér sérstakan sess hjá þjóðinni. En hver 
þessi Nína sem Eyvi og Stebbi sungu um? Hvaða stúlka var þetta á skólaballinu? 
Og hver er þessi maður, þessi „ljúfi drengur sem fallin er frá“ sem Logar sungu 
um á áttunda áratugnum?

Auður Ösp Guðmundsdóttir
audur@dv.is

Óhætt er að fullyrða að nánast hver einasti Ís-
lendingur kannist við lagið Draumur um Nínu, 
sem þeir Eyjólfur Kristjánsson og Stefán Hilmars-
son fluttu svo eftirminnilega í Eurovision-söngva-
keppninni árið 1991. Hver kannast ekki við að 
hafa verið í partíi þar sem gítar var dreginn upp og 
hópurinn fór að söngla um Nínu „sem er ekki leng-
ur hér“?

Í samtali við Fréttablaðið árið 2008 sagði Eyjólf-
ur Kristjánsson, að Nína hefði verið eitt af fáum lög-
um sem hann samdi sérstaklega fyrir Eurovision-
-keppnina:

„Ég bjó í lítilli íbúð á Austurströnd á Sel-
tjarnarnesi þegar ég samdi það. Píanóbyrjun-
in kom fyrst en svo kom restin af laginu á löng-
um tíma. Þegar lagið hafði unnið hringdi vinkona 
mín í næstu íbúð í mig og sagði að þetta lag væri 

þrælstolið. En þá hafði hún bara heyrt það svona 
oft í gegnum vegginn. Ég reyndi að fá Stebba til að 
semja textann en hann var of upptekinn með Sál-
inni og sagði mér bara að semja hann.“

Margir hafa velt fyrir sér hver hún sé eiginlega, 
þessi Nína sem sungið er um í laginu. Að sögn Eyj-
ólfs var þessi Nína „engin sérstök“.

„Ég fékk kannski nafnið lánað en allt hitt er 
skáldskapur. Ég þekki enga látna Nínu. Alveg satt!“

Í samtali við Tímann í apríl 1991 sagði Eyjólfur 
einnig að Nína væri „bara hugarburður“ og í raun 
„væri ekkert sérstakt á bak við textann“. „Ég sest 
niður stundum og sem lög, af því að ég geri nú lítið 
annað en að vera í tónlist, og þetta varð afrakstur-
inn að þessu sinni.“

Minning um mann var einn allra vinsælasti slagarinn árið 1973 en 
það var Gylfi Ægisson sem samdi lag og texta og kom því í hendur 
Eyjapeyjanna í hljómsveitinni Logum.

Maðurinn sem sungið er um í laginu er Eyjamaðurinn Árni Valda-
son, betur þekktur sem Gölli. Jón Ragnar Ríkharðsson, sjómaður og 
formaður verkalýðsráðs Sjálfstæðisflokksins, ritaði pistil á Facebook 
á dögunum og greindi frá tilurð lagsins. Birti hann meðfylgjandi 
mynd ásamt orðunum:

 „Sennilega hafa flestir Íslendingar sungið um manninn sem 
heldur á könnunni. En þetta er maðurinn sem lagið „Minning um 
mann“ fjallar um.“

Jón rifjaði jafnframt upp sögu af Gölla sem var einkar vel liðinn í 
bænum:

„Hann þótti góður sjómaður og þrátt fyrir vinfengi við Bakkus 
sóttust menn eftir að hafa hann um borð. Skemmtilegur félagi, góð-
ur verkmaður og hlífði sér aldrei við vinnu – slíkir menn eru alltaf 
dýrmætir um borð í öllum skipum. Hann reri talsvert með Binna í 
Gröf og eitt skiptið þurfti að stoppa við bryggju til að taka olíu eða 
vistir (fylgdi ekki sögunni). Gölli (sem umræddur maður var kallað-
ur en Árni hét hann) spurði Binna hvort hann mætti ekki skreppa í 
göngutúr.

Binni efaðist um að skynsamlegt væri að hleypa kallinum í land 
en ákvað samt að taka sénsinn. En Gölli hafði fullvissað skipstjórann 
sinn um að hann myndi ekki smakka dropa af víni. Svo var klárt til 
brottfarar en ekki sást til Gölla þannig að Binni gerðist óþreyjufull-
ur mjög. Skyndilega birtist hásetinn dauðadrukkinn á bryggjunni og 
hann kom slagandi um borð.

Binni bókstaflega trompaðist og hellti sér yfir Gölla sem svaraði 
skipstjóranum drafandi röddu: „Binni minn eru ekki allir aðrir en 
ég bláedrú um borð?“ Því var svarað játandi af miklum þunga og þá 
sagði Gölli: „það verður einhver að sjá um óregluna á þessum dalli 
vinur og er nokkuð verra að það sé ég? Það eru engir betri í óreglunni 
en ég eins og þú veist“:

Þetta svar varð til þess að Binna rann reiðin og hann gat ekki ann-
að en hlegið að þessum dykkfellda skipverja – sem þrátt fyrir allt var 
einn af hans öflugustu mönnum.“

Að lokum segir Jón:
„Svona menn mega aldrei gleymast því þeir gerðu þjóðinni meira 

gagn en margir bindindismenn sem telja sig afskaplega merkilega 
menn.“

Nína

Minning 
um mann
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Ástarlagið Tvær stjörnur er að finna á 
plötu Megasar Bláir draumar sem kom 
út á níunda áratugnum. Margir telja 
það eitt besta ástarlag íslenskrar dæg-
urlagasögu.

Árið 2015 gaf Óttar Guðmunds-
son geðlæknir út bók um ævi og verk 
Megasar þar sem hann braut hverja 
einustu hljómplötu Megasar til 
mergjar, allt frá þeirri fyrstu frá 
árinu 1972 til þeirrar nýjustu frá 
2012. Óttar ræddi um útgáfu 
bókarinnar við Morgunblað-
ið á sínum tíma og kom þá 
til tals lagið Tvær stjörnur 
sem Óttar kallaði „ástarlag 
aldarinnar.“ Á níunda áratugn-
um dvaldi Megas í Taílandi og 
kynntist þar manni sem nefnd-
ur er Mú. Óttar sagði Megas 
hafa hrifist af Mú og bjuggu þeir 
saman á Íslandi um skeið.

„Mú hafði gríðarleg áhrif 
á Magga og til dæm-
is orti hann til Mú 
ástarlag aldar-
innar, Tvær 
stjörnur. Þótt 
kjaftasögurn-
ar færu á flug 
hefur ekki 
verið fjallað 

áður um þetta samband með raunsæj-
um hætti eins og ég geri í bókinni.“

Birgir Baldursson, fyrrverandi for-
maður Vantrúar, ritaði bloggfærslu í 
febrúar 2004 þar sem hann lýsti sam-
ræðum sem hann átti við Megas á 
öldurhúsi í Reykjavík en þar kom lag-
ið Tvær stjörnur meðal annars til tals. 

„Þetta hugverk er samið 
um söknuð eftir lifandi 
manneskju og vonina 
um að fá að hitta hana 
aftur síðar og endur-

taka ástarævintýrið. 
En svo virðist sem 
þeir sem misst 

hafa börn sín nái að 
bindast þessum texta 

meira en aðrir og höf-
undurinn er stöðugt að 
heyra frá slíku fólki og af 

því hve verð-
mætt 

þetta 
lag/
ljóð er í 
hugum 
þess.“

Ég veit þú kemur var gert ódauðlegt í flutningi Ellyjar Vilhjálms á sjöunda ára-
tugnum. Lagið samdi Oddgeir Kristjánsson, tónlistarkennari í  Vestmannaeyjum, 
en textann orti Ástgeir Ólafsson, einn ástsælasti tónlistarmaður Vestmanna-
eyja sem ávallt var þekktur sem Ási í Bæ. Tvíeykið samdi fjölmörg þjóðhátíðarlög 
saman í gegnum tíðina. Þegar hlustað er á textann er auðvelt að draga þá ályktun 
að lagið fjalli um rómantískar ástir manns og konu. Staðreyndin er hins vegar sú 
að textinn fjallar um samskipti þeirra félaga, Ása og Oddgeirs.

Guðfinnur Eiríksson tónlistarmaður rifjar upp söguna á bak við lagið í færslu á 
bloggsíðu sinni Guf.Fi. árið 2012.

„Eitthvert árið var Oddgeir löngu búinn að semja lagið og koma því til Ása, sem 
hafði hins vegar dregið það úr hófi að semja textann við lagið. Það var farið að 
styttast í Þjóðhátíð og Oddgeir byrjaður að ókyrrast svo hann gerði sér ferð heim 
til Ása. Hann var heima hjá sér timbraður þegar Oddgeir kom og hitti hann og var 
mikið niðri fyrir. Hann væri löngu búinn að skila af sér laginu en Ási væri ekki að 
standa við sinn part samkomulagsins. Nú væri orðið stutt í Þjóðhátíð og lagið yrði 
að fara að verða klárt og með þessari framkomu sinni væri Ási að koma óorði á þá 
báða. Með þessum orðum kvaddi Oddgeir svo Ása. Ási vissi vel upp á sig sökina 
og daginn eftir mætti hann heim til Oddgeirs vinar sínast og færði honum þennan 
texta.“

Fjölmargir textar Bubba Morthens vísa í at-
burði úr samtímanum og lagið Móðir, sem 
kom út á plötu Egó árið 1982, er þar engin 
undantekning. Lengi gengu þær sögur að 
texti lagsins væri innblásinn af óhugnan-
legu atviki sem átti sér stað í Reykjavík 
í upphafi níunda áratugarins, þegar 
ung stúlka varð fyrir hrottalegri lík-
amsárás og nauðgun í miðbænum.

Í desember 1997 var Bubbi í 
viðtali í þætti Lísu Páls á Rás 2 og 
ræddi hvernig Móðir varð til.

„Þetta varð svo rosaleg-
ur smellur. Það hefði verið 
skemmtilegra ef það hefði ver-
ið betri texti við svona stór-
an smell. Málið er að þetta lag 
var samið á fimm mínútum uppi 
í Tónabæ sem þá var og hét, í 
hljóðprufu. Það hafði nefnilega 
komið í fréttum að ein-
hver geðveikur 
ofbeldis-

maður hefði misþyrmt og nauðgað ungri 
stúlku í Þverholtinu. Við heyrðum um þetta 
í bílnum á leiðinni upp í Tónabæ. Ég skrifa 
textann semsagt inni í Tónabæ. En lagið var 
allt í lagi, þetta var svona katsí-lag. En ég 
hefði nú glaður viljað leggja meiri vinnu í 
textann.“

Hljómsveitin Brimkló gerði lagið Skólaball 
ódauðlegt á níunda áratug seinustu aldar 
en það var Magnús Kjartansson sem samdi 
smellinn. „Þetta bara lak úr pennanum og 
varð til. Þarna var ég að rifja upp það sem 
við kölluðum skólaböll og æskulýðsböll um 
helgar. Þarna vorum við tveir mjög góð-
ir vinir að slást um sömu stúlkuna eins og 
gerist og gengur. Ég tók þetta mjög alvar-
lega víst, samkvæmt textanum. Og ekki lýgur 
minnið þegar maður skrifar svona,“ rifjaði 
Magnús upp í samtali við Víkurfréttir árið 
2014.

Í samtali við Morgunblaðið sama ár rifj-
aði Magnús upp að á umræddu skólaballi 
hefði hann séð á eft ir vin i sínum og stúlk-
unni læðast í burtu en sjálf ur gekk hann 
„særður út í nótt ina“ eins og segir í laginu. 
Rétt eins og segir í textanum  kom hann sér 
síðan fyr ir í skoti ná lægt heim ili stúlkunnar 
og beið þar eftir henni. Stúlk an birt ist síðan, 
snöktandi og hallaði sér upp að ljósastaur.

„Magnús tók þá á sig rögg, fór til stúlk-
unn ar og huggaði og til að gera langa sögu 
stutta þá eru þau Magnús hjón enn þann 
dag í dag.“

Ég veit að þú kemur

Tvær stjörnur

Skólaball

Móðir
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Kartöflukleinuhringir
(6–8 stk. kleinuhringir)
Hráefni:

n 60 ml mjólk, volg
n 1 msk. sykur
n ½ tsk. þurrger
n 2 kartöflur, soðnar, skrældar, volgar
n ½ egg
n 2 msk. smjör, brætt
n ¼ tsk. lyftiduft
n ¼ tsk. matarsódi
n 110 g hveiti
n salt eftir smekk
n kókosolía til að steikja upp úr
n flórsykur til að strá yfir

Aðferð:
Blandið saman volgri mjólkinni við sykurinn og þurrger-
ið. Hrærið vel saman og látið standa á hlýjum stað þar 
til gerið myndar froðu á yfirborðinu.
Til að fá kartöflurnar sem léttastar í deiginu 
er best að nota kartöflupressu, annars 
stappa þær vel og hræra svo í 
þeim með gaffli til að gera 
þær loftkenndari. Blandið 
saman við smjörið, 
athugið að kæla það 
niður svo eggið eldist 
ekki. Hrærið eggið og 
blandið helmingn-
um af því saman 
við. Blandið saman 
við gerblönduna.
Hveiti, lyftiduft og 
matarsódi ásamt 
salti sett í skál. 
Hinum hráefnunum 
blandað saman 
við og hrært varlega 
saman þar til allt hveitið 
hefur blandast saman 
við vökvann og deig hefur 
myndast. Ekki hnoða neitt 
frekar. Setjið yfir skálina hreinan 

klút og látið standa í kæli 6–8 klukkustundir.
Að þeim tíma liðnum er kókosolían brædd, passið að 
hafa hana ekki of heita. Deigið flatt út og kleinuhringir 
skornir út. Það eru víst til sérstök form til að skera út 
kleinuhringi en þar sem ég átti ekkert slíkt fann ég 
niðursuðudós og tappa af flösku í réttum stærðum í 
endurvinnsluskápnum. Eldhúspappír settur á disk til 
að taka við hringjunum eftir steikingu.
Ágætt að prófa hitastigið á olíunni með litlu hringj-
unum innan úr kleinuhringjunum. Kleinuhringirnir 
eru svo steiktir, snúið við þegar þeir eru orðnir fallega 
gullbrúnir. Flórsykri stráð yfir.
Þessir stoppuðu ekki lengi á disknum, rétt náði að 
smella mynd af þeim. Það var eiginlega staðið yfir mér 
á meðan. Dásamlega góðir. Athugið að þetta er lítil 
uppskrift þar sem ég var að nýta afgangskartöflur og 
átti aðeins 110 grömm (nákvæmlega) af hveiti í skáp-
unum. Fínt að tvöfalda hana allavega.

Sjáðu úrvalið á goddi.is
Sauna- og gistitunnur GODDI.IS

Auðbrekku 19 - kópAvogi - S. 544 5550

Sauna- og 
gistitunnur ásamt 

viðarkyntum pottum

Sjáðu úrvalið 
á goddi.is

Margar gerðir

Eigum fjórar stærðir af lokum á 
lager í gráum og brúnum litum

Verð aðeins 58.500 kr.

JARÐEPLI í aðalhlutverki 
hjá Eygló Harðar
n Fyrrverandi ráðherra gefur góðar uppskriftir n Söðlaði um og lærir nú matreiðslu

Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

Eygló Harðardóttir, fyrrverandi þingmaður og ráðherra, söðlaði 
um fyrir stuttu og fór í matreiðslunám. Hún nýtur sín á nýjum starfs-
vettvangi og hefur samhliða honum opnað Facebook-síðuna Eygló 
eldar, þar sem hún gefur lesendum spennandi, skemmtilegar og 
nýstárlegar uppskriftir.
Eygló er einstaklega hrifin af kartöflum og gefur lesendum DV tvær 
uppskriftir að réttum þar sem gamla, góða jarðeplið er aðalstjarnan.

Bestu afgangarnir
Nýbakaðir og ilmandi kleinuhringir? 
Hljómar vel, en hvað með heimatilbúna, 
nýbakaða og ilmandi kartöflukleinuhringi 
í hvítu flórsykurskýi? Þeir sem voru að 

hafa áhyggjur af brotthvarfi Krispy Kreme 
geta núna andað léttar og bakað sína eigin 
kleinuhringi, og nýtt allar kartöflurnar sín
ar í leiðinni.

Lofa að þetta voru bestu afgangar sem 
ég hef smakkað.

Elskar kar
töflur
Ég elska kar
töflur, skilst að 
það sé í genun
um. Oft hefur 
kartöflugratín 
með smá 
 skinku eða 
spínati verið 
aðalrétturinn á 
heimilinu, sem 
og fylltar bak
aðar kartöflur 
svo ég tali nú 
ekki um djúp
steiktar kar
töflur. Hér er 
nýjasta tilraun
in með kartöfl
ur, dásamlega 
bragðgóðar 
og dúnmjúkar 
kartöfluvöffl
ur. Held að ég 
muni héðan af 
alltaf baka þær 
svona.

Kartöfluvöfflur
Hráefni:
n 1 bolli hveiti
n 2 msk. sykur

n 2 tsk. lyftiduft
n ½ tsk. salt
n 1–1½ bolli kartöflumús, eða 1 stór soðin 
bökunarkartafla eða 4–5 venjulegar kartöflur, 
soðnar og án hýðis
n 1 bolli léttmjólk
n 2 egg
n 5 msk. matarolía
n 1 tsk. vanilludropar, má sleppa

Aðferð:
Hveiti, sykri, lyftidufti og salti bland-

að saman í skál. Kartöflumúsinni 
blandað saman við mjólkina 
og olíuna, eggin hrærð saman 
við ásamt vanilludropunum. 
Blandið létt saman við hveiti-
blönduna. Ef þið notið soðna 
kartöflu, stappið hana, – best er 
að stappa hana í kartöflupressu 
til að deigið verði sem léttast. 
Einnig hægt að pressa hana í 
gegnum gróft sigti.

Fylling á vöfflur (f. tvær vöfflur 
hver uppskrift)

Skinku- og sveppafylling
Hráefni:
n olía
n 3 skinkusneiðar, saxaðar í bita
n 3–4 sveppir, skornir í sneiðar
n laukur, skorinn fínt
n 2 egg, steikt á pönnu í smjöri á lágum hita
n salt og pipar
n graslaukur, saxaður fínt

Aðferð:
Skinkan, sveppirnir og laukurinn svissað létt saman á 
pönnu. Saltað og piprað. Eggin steikt, graslaukurinn 
saxaður fínt. Skinkublandan sett á vöffluna, eggið yfir 
og graslauknum dreift yfir.
Nýrnabauna- og tómatfylling
Hráefni:
n olía
n ½ bolli nýrnabaunir, soðnar
n ½ laukur, skorinn fínt
n 1 tómatur, skorinn í báta
n 2 msk. hummus

Aðferð:
Olía sett á pönnu, laukurinn svissaður létt í olíunni. 
Nýrnabaununum bætt út í og hitaðar. Tómatbátarnir 
settir síðast út á pönnuna. Hummusinn smurður á 
vöffluna og nýrna- og tómatblandan sett yfir.



KYNNING

Fartölvur fyrir þig, 
mig og alla hina
Nú fer að koma sá tími þegar 

fólk fer að huga að nýjum ver-
kefnum, hvort sem það er nýtt 

skólaár, ný áhugamál eða aukin ver-
kefni í vinnunni. Í Tölvulistanum fæst 

mikið úrval af fartölvum, 

allt frá nettum tölvum fyrir almenna 
notkun, til kraftmikilla fartölva fyrir 
hönnuðinn eða leikjaspilarann.

Hér koma okkar tillögur sem upp-
fylla mismunandi þarfir og kröfur.

Fyrir skólann
Acer Aspire 3 fartölvan 
er byggð á öflugri grund-
vallartækni sem tryggir 
afköst. Hún er öflug miðað 
við verðmiða og hentar 
vel fyrir skóla, vinnu eða 
kröfuminni leiki. Skjárinn er 
Full-HD, sem þýðir tæra 
og skýra mynd og Acer 
BlueLightShield-tæknin 
eykur þægindi við notkun 
og minnkar álag og þreytu 
í augum. Þessi fartölva 
hentar því einstaklega vel 
fólki sem eyðir löngum 
tíma fyrir framan tölvuna, 
hvort sem það er við verk-
efnavinnu eða áhorf.

Fyrir vinnuna
Fyrir þá sem vilja vinna með þyngri forrit, jafnvel við hönnun eða 
þurfa að halda mörgum boltum á lofti samtímis hentar Asus Zen-
book Pro 14 einstaklega vel. Hún er byggð til ljúka verkefnum fljótt og 
skilvirkt og er með hágæða örgjörva, afar hraðvirka gagnageymslu 
og skjákort í leikjastaðli. Tölvan er lauflétt og meðfærileg með ör-
þunnri hönnun og 13,3 tommu skjá. Þetta er fartölva sem hentar vel 
þeim sem vinna við breytilegar aðstæður og þurfa að flakka með 
vinnugögnin með sér.

Fyrir ferðalanginn
Fyrir fólk sem er mikið á ferðinni, hvort 
sem það er vegna vinnu eða ferðalaga, 
þá er Acer Swift 1 mjög nett og hentar 
vel fyrir léttari verkefni. Vélin er hönnuð 
með lúxus í huga og því er hún í fal-
legri álskel og með 14 tommu Full-
-HD skjá með IPS-tækni. Gott úrval 
tengja og rafhlaða sem endist í allt 
að 17 klukkustundir gera Acer Swift 1 
eintaklega hentuga til að grípa með 
í ferðalagið. Einnig er fingrafarales-

ari á vélinni, 
fyrir auk-
ið öryggi.

Fyrir hönnuðinn
VivoBook 15 er nett fartölva en ótrúlega 
öflug, tilvalin fyrir kröfuharðari notendur. 
Hún inniheldur 8. kynslóð af Intel i5 ör-
gjörva og skilar því af sér miklum afköstum 
þrátt fyrir mjög litla orkunotkun. Vélin er 
með 4 gb DDR4 vinnsluminni, sem hægt er 
að stækka í allt að 16 gb, og því keyrir vélin 
forrit á borð við Excel, Photoshop og Visual 
Studio hratt og örugglega. Mikið úrval 
tengja, þar á meðal USB-C tengi, gerir það 
auðveldara og fljótlegra að deila myndum, 
tónlist og myndböndum á milli tækja.

Fyrir leikjaspilarann
Acer Nitro 5 uppfyllir allar helstu kröfur leikjaspilarans. NVI-
DIA skjákort og öflugur örgjörvi tryggja mjúka og háhraða-
spilun. Acer TrueHarmony hátalarar gera upplifunina enn 
raunverulegri og Full-HD skjár með IPS-tækni skerpir á litum 
og gæðum, jafnvel þegar horft er frá hlið. Að auki gefa Acer 
NitroSense og CoolBoost-tæknin notandanum enn meiri 
stjórn á búnaðinum og sjá til þess að kæla vélina og tryggja 
hámarksafköst.

Ofur hröð –  Ofur smá – 
Ofur öflug
Svo er Razer Blade 15 
Advanced Model alveg ofur. 
Ofur hröð. Ofur smá. Ofur 
öflug. Hún er aðeins 17,8 mm 
þykk en með 15,6 tommu 
edge-to-edge 144Hz skjá, 
svo myndbönd og leikir verða 
einstaklega skýr. Þessi tölva 
hefur hlotið Editors‘ Choice 
viðurkenningar sem leikjatölva 
frá Digital Trends, Laptop Mag 
og PCMAG.com. Enda ekki 
furða, því vélin er með Intel 
Core i7 örgjörva með 6 kjörn-
um og 16 gb DDR4 vinnsl-
uminni, ásamt svo mörgum 
öðrum eiginleikum sem hefja 
leikjaupplifunina upp á enn 
hærra stig.

Úrvalið er ótrúlegt í Tölvulistanum og allir ættu að geta 
fundið fartölvu við hæfi. Ef þú ert í einhverjum vafa getur 
þú kíkt við í næstu verslun Tölvulistans eða sent tölvupóst á 
sala@tl.is til að fá frekari ráðgjöf.
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Lesið í tarotspilin

stjörnurnarSpáð í Afmælisbörn vikunnar

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt 
árið um kring. Rafrænir innri ferlar 

eru tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 
eða viðskiptavini, þar sem þeir 

Gæða- 
stjórnun á 

stóran þátt í góðum 
árangri fyrirtækja. 
OneQuality er lausn sem 

OneSystems bjóða heildarlausn 
í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga 
og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra

Hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika,
auðveldan aðgang og gagnsæi.

OneRecords er ö�ug lausn sem auðveldar 
fyrirtækjum og sveitarfélögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum tíma. 

Stjórnendur hafa y�rsýn y�r gang mála 
innan fyrirtækisins og notendur 
geta á einfaldan máta sótt 
lista y�r þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vilt þú koma
skjalamálunum

í lag?

VELJUM
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Records
Mála- og skjalakerfi

Self-Service

www.one.is
OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is 

www.one.is . one@one.is
sími: 660 8551 . fax: 588 1057

Vigdís 
og Garðar

N
ýlega bárust af því fregnir að borgarfull
trúinn Vigdís Hauksdóttir og athafna
maðurinn Garðar Kjartansson væru 
byrjuð að stinga saman nefjum. Stjörnu

merki geta sagt ansi margt um hvernig folk á 
saman og því ákváðum við að lesa í stjörnur nýja 
parsins.

Vigdís er fiskur og Garðar hrútur, en þessi 
stjörnumerki geta reynst hvort öðru vel. Fiskar 
eru draumórafólk á meðan hrútar eru hvatvís
ir. Í þessu sambandi taka fiskar að sér hálfgert 
móðurhlutverk og reyna að láta hrútana hugsa 
áður en þeir gera eða tala. Fiskar skilja hrúta 
betur en flest stjörnumerki og saman getur þetta 
orðið dýnamískt dúó sem getur gert stóra hluti 
saman, að því gefnu að þau hlusti á tilfinningar 
hvort annars. Annars getur vatnsmerkið fisk
arnir slökkt eldinn sem býr innra með hrútnum.

Á góðri stundu Garðar 
og Vigdís.

K
okkurinn Magnús Ingi Magnússon, eða Texas
Maggi eins og hann er oftast kallaður, komst í 
fréttir í vikunni vegna nýs veitingastaðar sem 
hann er að opna í miðbæ Reykjavíkur. Spá

konu DV fannst því tilvalið að spá í tarotspil fyrir 
Magga, sem er líklega einn frægasti kokkur landsins 
og hefur víða komið við á löngum ferli.

Veitingamenn leggja gildrur
Ef marka má fyrsta spilið sem 
kemur upp fyrir Magga, Bikargos
ann, þarf kokkurinn ekki að hafa 
áhyggjur af framtíð Matbarsins. 
Bikargosinn táknar eflingu á eig
in þroska og sköpunarhæfileikum 
og það að listrænir hæfileikar þess 
sem spáð er fyrir muni njóta sín, svo 
lengi sem viðkomandi hlustar á sín
ar langanir. Maggi hefur fylgt hjartanu með opnun 
Matbarsins, þar sem hann býður heimilismat á hag
stæðu verði til að vega á móti græðgi í veitingahúsa
rekstri, að eigin sögn. Þessar breytingar munu gera 
Magga gott ef marka má tarotspilin, en þótt hann 
virðist vera harður og málglaður út á við býr við
kvæmt blóm innra með honum sem fær að blómstra 
í nýjum veitingastaðarrekstri. Hann þarf því að temja 
sér það hugarfar að taka ekkert persónulega. Gagn
rýni hans kemur flatt upp á veitingamenn og munu 
þeir vinna að því að leggja fyrir hann gildrur.

Aðstoð frá æðri máttarvöldum
Enginn er eyland, eins og oft er sagt, og er Maggi 
engin undantekning. Næsta spil í tarotspánni hans 
er Æðsti prestur, göfugt spil sem skal taka af mik
illi alvöru. Þótt Maggi telji sig kunna listina að reka 

veitingastað og vita hvað fólk vill 
þá þarf hann að leita sér aðstoð
ar frá sér æðri mönnum – nú eða 

æðri máttarvöldum. Hann þarf 
að hlusta á þær ráðleggingar sem 

hann fær og taka þær alvarlega svo 
að framtíð Matbarsins sé tryggð. 

Hann þarf hins vegar að velja vel það fólk sem hann 
talar við. Þá vill Æðsti presturinn segja við Magga 
að enginn er fullkominn og að fullkomnunarárátta 
hindrar vöxt. Maggi á að standa fastur við sína hug
sjón og þá munu draumar hans rætast.

Andlegur neisti
 Loks er það heillaspilið Töframaðurinn, sem er tákn 
um hinn andlega kraft og neista sem býr innra með 
Magga og þarf að leysa úr læðingi. Þar skiptir mestu 
hve einstaklega fær Maggi er í samskiptum við dýr og 
menn, hvernig hann nær að tala við allt og alla og að 
allir séu jafnir í hans augum – eða allavega næstum 
því allir. Þetta á eftir að koma honum langt og þessi 
félagslegi máttur á sér engin takmörk. Hann verður 
hins vegar að huga að því að fara ekki of langt fram 
úr sér og taka ekki meira að sér en hann ræður við. n

Stórhuga Texas-Maggi opnar nýjan stað.

Viðkvæmt, lítið blóm sem stefnir hátt

Svona eiga þau saman Vigdís
Fædd: 20. mars 1965
Fiskur
n Listræn
n Vitur
n Getur spilað sig 
sem píslarvott
n Besservisser
n Elskuleg
n Andleg

Garðar
Fæddur: 25. mars 1951
Hrútur
n Hugrakkur
n Ákveðinn
n Öruggur
n Frestunargjarn
n Hvatvís
n Skapstór

Naut- 20. apríl – 20. maí

Fiskur - 19. febrúar – 20. mars

Vatnsberi -  
20. janúar – 18. febrúar

Steingeit -  
22. desember – 19. janúar

Bogamaður -  
22. nóvember – 21. desember

Sporðdreki -  
23. október – 21. nóvember

Vog - 23. sept. – 22. október

Meyja- 23. ágúst – 22 .sept.

Ljón - 23. júlí – 22. ágúst

Krabbi - 22. júní – 22. júlí

Tvíburi - 21. maí – 21. júní

Stjörnuspá vikunnar
Gildir 14. til 21. júlí

Rómantíkin er alls ráðandi í vikunni og 
þú finnur fyrir aukinni væntumþykju og 
hrifningu í garð maka þíns. Einhleypir 
hrútar kolfalla fyrir manneskju sem þeir 
áttu síst von á að falla fyrir. Gamalt mál 
skýtur uppi kollinum. Má sem þú hélst 
að þú værir búinn að gera upp en ýfir upp 
gömul sár. Þú þarft að takast á við það og 
ljúka því í eitt skipti fyrir öll.

Þú færð spennandi tækifæri sem getur 
gefið vel í aðra höndina ef þú heldur rétt á 
spilunum. Þér finnst þú vera skynsamari 
með peninga og átt allt í einu meira í 
veskinu en vanalega. Þú ákveður að taka 
heilsuna föstum tökum og finnur þér 
hreyfingu sem þú gætir enst í, jafnvel 
keppt í. Passaðu upp á samskipti við þína 
nánustu – ekki tala undir rós.

Þú finnur fyrir sterkri löngun að koma á 
röð og reglu í lífi þínu. Þú vilt berjast fyrir 
því sem þú átt og ekki láta fólk vaða yfir 
þig, hvorki heima fyrir né í vinnunni. Þú 
þarft að fara að vinsa þá út úr lífi þínu 
sem gera þér ekkert gott. Svo kemur upp 
eitthvað leiðindamál tengt fjölskyldunni 
sem þú neyðist til að horfast í augu við, 
þó það sé erfitt.

Svo virðist sem krabbinn sé aðeins að 
hreinsa til í kringum sig. Þú hefur átt í 
sambandi við manneskju um langa hríð, 
annað hvort vinasambandi, í atvinnu-
tilgangi eða í einkalífinu, og þú ákveður 
að losa þig við þessa manneskju úr lífinu 
þínu. Í framhaldinu ert þú minna opinn og 
móttækilegur fyrir nýju fólki. Það er þó 
bara um tíma.

Þú ert búinn að halda einhverju fyrir þig 
í svolítinn tíma, einhverju sem þú hefur 
ekki þorað að deila með öðrum. Þetta 
leyndarmál tengist þér óbeint og loks í 
þessari viku finnurðu kjark til að létta af 
þér. Þú átt fullt af góðu fólki í kringum þig 
sem styður þig og þér líður margfalt betur 
þegar þú ert búinn að losa um leyndar-
málastífluna.

Það er ofboðslega mikið slúður í kringum 
þig og baktal, sem fer einstaklega mikið 
í taugarnar á þér og hefur alltaf gert. 
Þú hagar þér ekki svona sjálf en mundu 
að það er erfitt að breyta öðrum. Þú 
getur aðeins breytt þér. Þú finnur það 
vel í þessari viku hverjir eru vinir þínir og 
hverjum þú getur treyst í gegnum þykkt 
og þunnt. Erfið lexía en mikilvæg.

Það er gríðarlega miklar breytingar í 
kortunum hjá þér og þér fallast pínulítið 
hendur yfir þeim. Hugsaðu frekar um þær 
sem jákvætt skref fram á við því hugs-
anlega er eitthvað sem bíður þín handan 
við hornið. Þetta er einnig góður tími til 
að líta inn á við og vinna í þér sjálfri til að 
bæta líðan þína almennt.

Þér finnst þú vera einn á báti um þessar 
mundir. Það eru breytingar allt í kringum 
þig sem leiða þig að þeirri hugsun að þú 
vitir í raun ekkert hvað þú átt að gera 
við líf þitt. Heimurinn er samt að öskra 
á þig að hugsa um þig sjálfan, ekki láta 
utanaðkomandi breytingar koma þér úr 
jafnvægi og einblína á það sem skiptir þig 
mestu máli í lífinu.

Þú virðist vera að jafna þig á ástarsorg 
eða að læra að elska á nýjan leik. Þig 
langar að elska einhvern af öllu hjarta en 
þetta er ekki rétti tíminn. Svo skaltu alls 
ekki taka á þig meiri vinnu en þú hefur 
nú þegar gert. Þú þarft að fría meiri tíma 
fyrir sjálfan þig og einfaldlega hvílast. Ef 
þú heldur áfram á sama hraða gætir þú 
slasað þig, andlega eða líkamlega.

Þú ert að keppast um eitthvað starf sem 
þig langar mikið í. Því leggur þú gífurlega 
hart að þér svo fólk taki eftir þér. Þú 
hvetur einnig fólkið í kringum þig og býrð 
til skemmtilegt andrúmsloft hvert sem 
þú kemur. Sambandið við fjölskylduna 
er afar gott og þú nærð að ná góðu 
jafnvægi á milli þessarar miklu vinnu og 
einkalífsins.

Vatnsberinn ætlar svo sannarlega að lifa 
lífinu í þessari viku. Þú breytir til og nýtur 
góðs matar, drykkja og ferðalaga. Þú 
verður sífellt öruggari með að prófa nýja 
hluti og þetta uppbrot úr hversdagsleik-
anum gerir þér mjög gott. Þú hugsar vel 
um þig sjálfan og mættir halda því áfram 
um ókomna tíð.

Þú stendur frammi fyrir stórri ákvörðun í 
þessari viku og tekur mjög skynsamlega 
ákvörðun. Þú hættir að hugsa allt með 
hjartanu og leyfir þér að verða pínulítið 
Excel-skjal í smá tíma. Það á eftir að 
koma sér vel. Þú ert aðeins orkuminni en 
vanalega og þarft hugsanlega að breyta 
þeirri hreyfingu sem þú hefur stundað 
upp á síðkastið. Minnka hana aðeins.

Hrútur - 21. mars – 19. apríl

n 14. júlí: Kjartan Hreinn Njálsson, 
aðstoðarmaður landlæknis, 32ja ára n 15. júlí: 
Ögmundur Jónasson, fyrrverandi ráðherra, 71 
árs n 17. júlí: Hanna Rún Bazev Óladóttir, 
dansari, 29 ára n 19. júlí: Aron Pálmarsson, 
handboltamaður, 29 ára n 20. júlí: Edda Sif 
Pálsdóttir, sjónvarpskona, 31 árs



Rauða 
serían

Símar  660 6717 / Netfang: asutgafan@asutgafan.is

Ódýri Netpakkinn
6 rafbækur saman í pakka 4 rafbækur og 2 tímarit með 10% afslætti

Kiljurnar fást í flestum verslunum og bókabúdum
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Helgarkrossgátan Sudoku
Auðveld

Erfið

Verðlaunagáta
Helgarkrossgátan inniheldur lausnarorð. 
Lausnarorð skal senda ásamt nafni og símanúmeri á netfangið 
krossgata@dv.is

Vinningshafi krossgátu síðustu helgar er …

Karl Svavarsson

Vesturvegur 7

710 Seyðisfirði
Lausnarorðið var GARÐAGRÓÐUR

Karl hlýtur að launum bókina 
Múttan

Í verðlaun fyrir gátu helgar-
blaðsins er bókin Blá

Hvað gerist ef vatnið hverfur? Áríðandi, áhugaverð og ógnvekjandi skáldsaga um áhrif 
umhverfisbreytinga.

2017: Signe er komin á sjötugsaldur þegar hún heimsækir æskustöðvarnar í Noregi. 
Þar blasa við umfangsmiklar virkjunarframkvæmdir, og hún siglir skelkuð á braut til að 
hitta mann sem hún eitt sinn elskaði. Hún á við hann áríðandi erindi. Hún er ein um borð í 
skútunni sinni, sem heitir Blá – en neðan þilja geymir hún undarlegan farm.

2041: Aldarfjórðungi síðar er David á flótta norður eftir Frakklandi með lítilli dóttur 
sinni. Endalausir þurrkar hafa hrakið þau að heiman þar sem miskunnarlausir eldar geisa. 
Dag einn finna þau vel falinn bát á eyðibýli langt úti í sveit og ótal spurningar vakna …

Maja Lunde er meðal þekktustu rithöfunda Noregs og lýsir hér í spennandi frásögn 
hörmulegum afleiðingum græðgi, hugsunarleysis og hroka. Blá hefur vakið verðskuldaða 
athygli og verið gefin út í fjölda landa.

Höfundur: Maja Lunde, Ingunn Ásdísardóttir þýddi.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

krossgátugerð:
Bjarni sími: 

845 2510

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun

bönnuð

píluna

meidd

atvinnuveg

svarf

sæmd

skálm

ófullgerð

megin

uppnefni

áunnið

draug

hvað?

öxull
-------------

basl

2 eins

jökull

eldstæði

til

muldur

líkams-
leifar

ana

áttund

auli
-------------

þurs

til
-------------
þei, þei!

flissa

eitt til

eldsneyti
-------------

2 eins

kámar

öfug röð

sæmir

bank
-------------

örvita

einar til

2 eins

hrotti
-------------

snugg

röð
-------------

fóstur

ármynni

dýrahljóð

gæðablóð

2 eins

ræfil

elg
--------------

samtök

spræna
-------------
sperruna

ágeng

æviskeiðið

eyði

raðar

hægur

----------

----------

----------

----------

----------

----------

til
-------------

fuglinn

slabb

skrimtum
-------------

óslétt

----------

----------

----------

----------

----------

----------

mykja

venslaðar

elska
-------------
eyktarmark

skútar

áttund
------------

laug

----------

----------

----------

----------

----------

----------

galgopi

til

garg
------------

gap

aflagað
------------

2 eins

----------

----------

----------

----------

----------

guðhrætt
-------------

ófalsað

hagnað

fugl

----------

----------

----------

----------

----------

rifna

þjóð

sneplar

greinir

steinn

séð

vikur

ómarga

sögu-
persóna

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

8 7 5 6 9 2 4 1 3

9 4 2 8 1 3 5 6 7

1 6 3 4 7 5 8 9 2

2 8 9 3 4 1 6 7 5

3 1 4 7 5 6 9 2 8

6 5 7 9 2 8 1 3 4

7 9 1 5 3 4 2 8 6

4 2 8 1 6 7 3 5 9

5 3 6 2 8 9 7 4 1

3 2 7 5 1 8 4 6 9

5 4 8 6 9 2 7 1 3

6 9 1 3 7 4 5 8 2

2 5 6 1 4 7 3 9 8

4 7 3 8 6 9 1 2 5

8 1 9 2 5 3 6 4 7

7 8 5 4 2 6 9 3 1

9 6 2 7 3 1 8 5 4

1 3 4 9 8 5 2 7 6



KYNNING

Háþrýstiþvottur er 
 óhjákvæmilegur undanfari 
stórra málningarverkefna 

utanhúss og ákaflega skilvirk  aðferð 
til að gera hús og byggingar  klárar 
undir málningu. Fyrirtækið ÁÁ 
Verktakar ehf. er leiðandi á sviði 
háþrýstiþvottar hér á landi og hefur 
yfir að ráða afar öflugum búnaði 
til slíkra verka, sem er allur í eigu 
fyrirtækisins.

Til að hreinsa málningu af hús
um er notast við 500 bara hita
dælur sem geta hitað vatn upp í 
100  gráður. Slíkar dælur eru einnig 
notaðar í alls konar fitu og olíu
hreinsanir og víðar þar sem við á.

„Íbúðarhús eru oft hreinsuð með 
um 300 til 500 bara þrýstingi og 
köldu vatni sem dugar til að hreinsa 
óhreinindi og gróður af húsum. En 
svo geta verið öndunarvandamál og 
vatnspokar og þá þarf að hreinsa 
gömlu málninguna alla af, þ.e. 
alhreinsun. Þá þarf að nota heitt 
vatn,“ segir Áslaugur Einarsson, 
framkvæmdastjóri ÁÁ Verktaka.

Fyrirtækið var stofnað árið 1991 
og hefur það vaxið og dafnað 
allar götur síðan. Auk háþrýsti
þvottar sérhæfir ÁÁ Verktakar ehf. 
sig í viðhaldi fasteigna, til dæmis 
múrviðgerðum, málningarvinnu, 
trésmíðavinnu og annarri viðhalds
vinnu fasteigna.

Sem fyrr segir er búnaður ÁÁ 
Verktaka til háþrýstiþvotta afar 
öflugur:

„Við erum með 3.000 bara dælur 
sem eru notaðar til að hreinsa 
málningu af stáli. Enn fremur við 
hreinsanir á túrbínuhjólum og 
ýmsu öðru. Þrýstingurinn á þeim er 
afar hár og þær mjög öflugar. Enn 
fremur erum við með 1.500 bara 
dælur, mjög vatnsmiklar, þær eru 
meðal annars notaðar í virkjanir, til 
að hreinsa úr borholum og rörum og 
vörmum,“ segir Áslaugur.

Háþrýstidælurnar koma 
annars vegar frá Þýskalandi, frá 
 framleiðandanum Falch, og hins 

vegar frá Bandaríkjunum, frá fyr
irtækinu Garden Denver, en báðir 
aðilar eru afar öflugir framleiðendur 
háþrýstidæla.

ÁÁ Verktakar ehf. er í Reykjanes
bæ en að sögn Áslaugs eru lang
flest verkefni þeirra á höfuðborgar
svæðinu. Viðskiptavinir fyrirtækisins 
eru af ýmsu tagi, til dæmis almennir 
húseigendur sem ætla að mála 
hús sitt og þurfa á háþrýstiþvotti 
að halda til að gera klárt und
ir  málningu. Einnig er algengt að 
málarameistarar leiti til fyrirtækisins 
eftir tilboðum í háþrýstiþvott.

Háþrýstiþvotturinn er einnig 
oft hluti af stærri verkefnum fyrir
tækisins enda sinnir það margs 
 konar húsaviðgerðum og er með 
fjölda múrara í vinnu. Einnig hefur 
fyrirtækið unnið mikið fyrir orku
fyrirtæki við að beita hinum öflugu 
háþrýstidælum við hreinsanir úr 
borholum og fleira. Þá hefur ÁÁ 
Verktakar ehf. unnið mikið fyrir 
útgerðar fyrirtæki og sinnir öllum 
þvotti fyrir Stál smiðjuna Framtak, 
sem rekur Slippinn í Reykjavík.

Sem fyrr segir hefur verið mikil 
vöxtur í starfseminni:

„Starfsemin hefur vaxið jafnt og 
þétt frá því við byrjuðum og tækja
kosturinn hefur fylgt með. Það varð 
vissulega dálítið stopp eftir hrunið 
eins og hjá mörgum en síðan hefur 
þetta legið upp á við. Sem dæmi um 
það keyptum við 3.000 bara há
þrýstidæluna árið 2013 og var það 
fyrsta dælan af slíku tagi sem seld 
var frá Þýskalandi innan Evrópu. 
Einnig höfum við bætt við okkur 
skæralyftum og spjótum til að nota 
þegar unnið er við hærri byggingar,“ 
segir Áslaugur að lokum.

ÁÁ Verktakar ehf.
Fitjabraut 4
260 Reykjanesbær
Símar: 421-6530 og 898-2210
aaverktakar@aaverktakar.is
Heimasíða: www.aaverktakar.is

Myndin hægra megin sýnir einbýlishús eftir 
háþrýstiþvott  vinstra megin er sama hús 
eftir pússningu og fíltun.

Háþrýstiþvottur á fjölbýlishúsi.

Háþrýstiþvottur á bárujárnshúsi.

ÁÁ Verktakar 
eru leiðandi í 
háþrýstiþvotti
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Eftirsóttar og einhleypar
Sumarið er tíminn þegar ástin kviknar – Margar frambærilegar, íslenskar konur eru á lausu
Sumarsólin hefur svo sannarlega leikið við lands-
menn það sem af er sumri og eflaust fleiri hjörtu 
sem slá í takt núna en í skammdeginu. Enn er þó 
möguleiki til að láta sumarástina kvikna. DV kíkti 
á einhleypa og eftirsótta íslenska karlmenn fyrir 
stuttu og nú er röðin komin að konunum.

Guðrún 
Sóley Gests dóttir, 
31 árs
Guðrún Sóley er mikið 
útivistarfrík, sjónvarpskona 

og listakokkur. Hún hefur því 
ansi margt til brunns að bera 
til að gera sumarlegt ástar-
samband ríkt af list, menn-

ingu, mat og hreyfingu.

Margrét Friðriks-
dóttir, 41 árs
Frumkvöðla-
fræðingurinn 
Margrét Friðriks-
dóttir fer mikinn í 
samfélagsumræðu 
á netinu og er ekki 
allra. Hún berst 
fyrir því sem hún 
trúir á og stendur 
fast á sínu.

Manuela Ósk 
Harðardóttir, 35 ára

Það virðist vera fátt sem 
þessi fegurðardrottn-

ing, áhrifavaldur og 
athafnakona get-

ur ekki gert – svo 
fjölhæf er hún. 

Manuela er 
með bein í 
nefinu, er 
kröfuhörð og 
sættir sig ekki 
við neitt múð-
ur. Alvöru 
kjarnakona 
hér á ferð.

María Sigrún Hilmars-
dóttir, 40 ára

María Sigrún, fréttakona á 
RÚV, skildi nýverið við Pétur 

Árna Jónsson, en þau gengu í 
það heilaga árið 2011 og eiga 

saman þrjú börn. María Sig-
rún er bráðgáfuð, skemmtileg 
og fyndin og því leikur einn að 

eyða með henni sumrinu – 
jafnvel ævinni.

Sigríður Ólafs-
dóttir – Sissa , 58 ára

Sissa á að baki mjög far-
sælan feril sem ljósmyndari 

og skólastjóri Ljósmyndaskól-
ans. Hún hefur marga 
fjöruna sopið og því 
uppfull af skemmti-
legum sögum, svo 
ekki sé minnst á hve 
einstaklega næmt, 
listrænt auga hún 
hefur.

Inga Lind Karlsdóttir, 43 ára
Inga Lind og Árni Hauksson 
fluttu nýverið í sundur og því 
smá smuga á sumarást með 
sjónvarpskonunni og fram-
leiðandanum Ingu Lind. Hún 
er fyndin með eindæmum og 
einstaklega góður sögumað-
ur, sem er ekki leiðinlegt á 
löngum sumarkvöldum.

Sunneva Eir Einars-
dóttir, 22 ára

Áhrifavaldurinn Sunneva 
Einars lifir lúxuslífi og leyfir 

fylgjendum sínum á samfélags-
miðlum að fylgjast grannt með 
því. Lífið með henni gæti ver-
ið algjört partí en tilvonandi 
vonbiðlar þyrftu líklegast 
að sætta sig við að deila 

sviðsljósinu með 
stjörnunni.

SKJÁSKOT/INSTAGRAM @SUNNEVAEINARSS
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Eftirsóttar og einhleypar
Sumarið er tíminn þegar ástin kviknar – Margar frambærilegar, íslenskar konur eru á lausu

Margrét R. Jónasar, 49 ára
Förðunarmeistarinn knái 
hóf nýverið störf sem 
förðunarstjóri RÚV enda 
einstaklega fær í sínu fagi. 
Margrét er afar sjarmerandi 
kona með marga góða kosti 
og hefur komið víða við á 
löngum ferli.

Áslaug Arna Sigur-
björnsdóttir, 28 ára

Áslaug Arna er ritari Sjálf-
stæðisflokksins og skelegg þing-

kona sem tekið er eftir. Hún veit 
nákvæmlega hvað hún vill og er 

einstaklega metnaðarfull í öllu 
sem hún gerir. Hún elskar 
bláan, humar og hvítvín 

og er einstaklega góður 
förunautur sem lætur 

ekkert stoppa sig.

Brynja Jónbjarnar-
dóttir, 25 ára

Hagfræðingurinn, markaðs-
ráðgjafinn og fyrirsætan Brynja 

Jónbjarnardóttir er algjört 
undrabarn. Nánast allt 

sem hún snertir verð-
ur að gulli. Það skal 

því engan undra 
að hún er gull af 
manni og læt-
ur verkin 
tala.

DJ Dóra Júlía, 26 ára
Dóra Júlía er einn vin-

sælasti plötusnúður landsins og 
ferðast vítt og breitt, bæði hér heima 

og erlendis, með DJ-græjurnar í 
farteskinu. Dóra Júlía kann að lifa 

lífinu, er traustur vinur þegar 
eitthvað bjátar á og einstak-

lega einbeitt, ung kona.

Berglind „Festival“ Péturs-
dóttir, 30 ára
Það finnst varla 
hnyttnari kona en Berg-
lind, en hún hefur gert 
gott mót í þættinum Vik-
an með Gísla Marteini á 
RÚV. Berglind er mennt-
aður dansari og getur 
því bæði sagt gaman-
sögur og tekið dansspor. 
Hin fullkomna kona?

SKJÁSKOT INSTAGRAM @BRYNJAJON

Þórhildur Sunna Æv-
arsdóttir, 32 ára

Þeir sem vilja rökræður, 
nýja vinkla á gömul mál og 

mikla kappsemi ættu að reyna 
að heilla Þórhildi Sunnu 

upp úr skónum. Hún 
lætur í sér heyra 

ef henni misbýð-
ur eitthvað og 

er vinur vina 
sinna.



52 FÓKUS   12. júlí 2019

EIGUM MARGA
LITI Á LAGER

Nánari upplýsingar á 
mt.is og í s: 580 4500

HANNAÐ FYRIR
ÍSLENSKT VEÐURFAR

ÁLKLÆÐNINGAR &
UNDIRKERFI

Mesta snilldin og algjört 
klúður 21. aldarinnar„Hann var jafn óþol-

andi og hann var frá-
bær í einfaldleika sínum

Markaðssetning nútímans er vandmeðfarin, enda í mörg horn að líta. Oft skjóta 
auglýsingar eða herferðir upp kollinum sem hitta í mark. Sumar missa hins vegar 
marks. Við fengum nokkra sérfræðinga til að skera úr um hver væri mesta mark-
aðssnilld 21. aldarinnar – og hvar hafi mistekist hrapallega.

1. Sopranos-herferð Sorpu
„Þeir tóku leiðinlegt vörumerki og leiðinlega vöru 
(engum finnst gaman að flokka, í alvöru) og gerðu 
hana skemmtilega. Bragi baggalútur að skrifa 
handrit sem Helgi Björns lék svo eftir – það gat ekki 
klikkað.“
„Frábært „play on words“ og sniðug hugmynd og 
framkvæmd.“
„Þetta hefði getað farið svo illa, enda vísun í einn 
vinsælasta sjónvarpsþátt heims, en varð svo bara 
að goðsögn.“

2. Essasú-froskur Vodafone
„Hann var jafn óþolandi og hann var frábær í ein-

faldleika sínum.“
„Ég man ekkert hvað þessi dásamlega óþolandi 
froskur átti að auglýsa en ég er enn að vitna í hann. 
Hve sorglegt er það?“

3. Fiskikóngurinn
„Það má margt segja um Fiskikónginn en það er 
óumdeilt að hann er konungur útvarpsauglýsing-
anna. Í útvarpi borga menn fyrir sekúndur. Hann 
skilur útvarp og nær að hámarka áhrif hverr-
ar birtingar fyrir lítið fjármagn. Hver Íslending-
ur þekkir auglýsingarnar hans. HUMAR HUMAR 
HUMAR. Fiskikóngurinn. Sogavegi 3.“
„Þetta er allt í nafninu – hann er kóngurinn!“

1. Íslenskt grænmeti – þú veist hvaðan það kemur
„Það getur ekki verið góð hugmynd að skapa hugrenningatengsl 
við klósett í auglýsingu fyrir ferska matvöru. Og ég skildi aldrei al-
mennilega hvers vegna konan í matvöruversluninni var að strjúka 
agúrkunni upp við andlitið á sér.“

„Mig langar svo að vita hvað fór fram á þessum fundi! Hverjum 
fannst þetta góð hugmynd?!“

2. Hakkari Áttunnar
„Rebrand hjá Áttunni þar sem þau lokuðu miðlunum sínum og földu 
gamalt efni, því fylgdi einnig ótrúverðugt vídeó frá hakkara sem var 
erfitt að taka mark á.“

„Örugglega frábær hugmynd á blaði en var gjörsamlega rústað í 
framkvæmd. Áttuliðum virðist hins vegar vera skítsama um gagnrýni 
og læra ekkert af þessum mistökum, því miður.“

3. Sbarro
„Gott dæmi um þegar fullorðið fólk 
hefur ofurtrú á eigin hæfileikum til 
að geta verið hipp og kúl og talað til 
unglinga.“

„Æi, kommon. Hefur einhvern 
tím ann einhver sagt frasana: „Gríptu 
eina slæsu“ eða „Texta með annarri 
og borða með hinni“?“

Álitsgjafar:
Kristján Hjálmarsson, almanna- og viðskiptatengslastjóri H:N 
Markaðssamskipta
Brynja Björk Garðarsdóttir, markaðsstjóri Storytel
Anna Fríða Gísladóttir, markaðsstjóri Domino’s
Ida St., viðmótshönnuður
Atli Þór Albertsson, markaðsstjóri Þjóðleikhússins

Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

Mesta snilldin
Verstu mistökin

Annað sem var nefnt: Jón Gnarr sem Lýður 
Oddsson fyrir Lottó og sem Júdas fyrir Símann, 
sjónvarpsþættir Hamborgarafabrikkunnar á 
Stöð 2, WOW air.

Annað sem var nefnt: Orkuveituauglýsingin rétt fyrir hrun, heil-
síðuauglýsing Birgisson í Fréttablaðinu þar sem gleymdist að 
segja um hvaða fyrirtæki ræddi, „Af hverju ertu ekki að horfa á 
veginn?“ frá Samgöngustofu.
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Sundaborg 3 - 104 Reykjavík - 777 2700 - xprent@xprent.is

SKILTAGERÐ

BÍLAMERKINGAR

BANNER-UP 

SÓLARFILMUR

Ráðgjöf
Hönnun

Framleiðsla
Uppsetning

YFIRHEYRSLAN

Karítas 
Harpa

Karítas Harpa Davíðsdóttir, söngkona og dag-
skrárgerðarkona, vann keppnina The Voice Iceland 
árið 2017 þegar hún söng sig inn í hug og hjörtu 
landsmanna. Síðan þá hefur Karítas verið áberandi 
í sviðsljósinu bæði sem einsöngkona en einnig með 
sönghópnum Fókus. Nýlega eignaðist Karítas sitt 
annað barn og eyðir nú dögunum í fæðingarorlofi. 
Karítas er í yfirheyrslu vikunnar:

Hjúskaparstaða og börn?
Einn kærasti, Aron Leví Beck, og tveir synir; Ómar Elí (4 ára) og Hrafn Leví (8 
vikna).

Fyrsta atvinnan?
Gott ef blaðburður hafi ekki verið mitt fyrsta launaða starf, en það entist 
reyndar ekki mjög lengi, það að vakna á undan öllum öðrum var ekki alveg fyrir 
mig.

Skemmtilegast að gera?
Syngja, tala og koma fram. Jú, og að hlæja, það er í miklu uppáhaldi hjá mér.

En leiðinlegast?
Mér þykir til dæmis einstaklega leiðinlegt að borða bragðlítinn mat. Verð mjög 
matsár og þykir máltíð og magaplássi sóað. Síðan hef ég ekkert svakalega 
gaman af borðspilum en ég segi fólki það reyndar helst ekki.

Trúir þú á drauga?
Ég hreinlega veit það ekki, ég get allavega ekki með vissu 
sagst alls ekki trúa á drauga. Ég held það sé alls konar til sem 
við kannski skiljum ekki eða sjáum ekki, en hvort það séu 
draugar veit ég ekki.

Leiðinlegasta húsverkið?
Þvotturinn, eða allt sem kemur á eftir því að setja í vél og 
kveikja, enda oft þurft að kveikja á sömu vél af þvotti 
eftir nokkra daga því mér leiðist svo það sem tekur við.

Hver er fyrirmynd þín í lífinu?
Ég á kannski ekki eina svona fyrirmynd heldur meira 
dáist ég að hlutum í fari mismunandi fólks og nýti 
fordæmi þeirra frekar sem einhvers konar fyrirmyndir 
í mismunandi hlutum, eins og til dæmis í móður-
hlutverkinu horfi ég rosalega mikið upp til mömmu 
minnar.

Hvað er það erfiðasta sem þú hefur 
gert?
Líkamlega myndi ég segja að fæða barn, andlega að ala þau 
upp.

Hver myndi leika þig í kvikmynd?
Væri gaman ef það væri einhver skemmtileg tútta eins og til 
dæmis Kristen Wiig.

Hefur þú fallið á prófi?
Í skóla nei, húð og kyn já.

Fallegasti staður á landinu?
Það þykir mér óskaplega erfitt að segja, í fyrsta lagi hef ég 
bara ekki ferðast eins mikið innanlands og ég vildi hafa og í öðru 
lagi vil ég ekki særa einn stað með því að nefna annan, enda 
gífurlega meðvirk, en nýlega fórum við fjölskyldan á Austfirðina 
og var ég mjög hrifin af þeim, þar þótti mér Seyðisfjörður til dæmis 
alveg sérstaklega fallegur staður.

Heldur þú með Tomma eða Jenna?
Þá blossar meðvirknin aftur upp, ég held að samskipti þeirra séu bara 
byggð á misskilningi og þeir hafi báðir góða menn að geyma.

Hefur þú æft íþróttir?
Já, ég æfði áhaldafimleika í mörg ár með Gerplu og keppti meira að segja 
með landsliðinu á Evrópumóti í Hollandi á sínum tíma.

Fyrsta utanlandsferðin?
Ég flutti til Bandaríkjanna 5 mánaða svo ég flaug þá fyrst til útlanda.

Besta ráð sem þú hefur fengið?
Betra að prófa og mistakast en að prófa ekki og velta „hvað ef” fyrir þér það 
sem eftir er.

Áttu gæludýr?
Ekki í dag nei, en ólst upp með hundinum Kleinu og kettinum Pepsi Max 
(kallaður Max).

Eitthvað að lokum?
Bara, muna að njóta og forðumst kommentakerfin á fréttaveitum.
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FALLEGT ÚTLIT   VÖNDUÐ HÖNNUN

Hefðir, handverk og framþróun. Nýja Inspiration línan hefur fallegt og gæðalegt útlit
í samraæmi við innri gæði. Hægvaxta fura, náttúrulegt latex, þéttofin bómull og okkar eigið  
gormakerfi úr sænsku karbon stáli gefur óviðjafnanleg þægindi og stuðlar að góðum svefni.

VISUALLY COMPELLING. CAREFULLY ENGINEERED.
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dux.se

Heritage and craftsmanship combined with innovation. The new  INSPIRATION™ collection and its tailored exterior, brings  justice 
to an ingenious inside. Slow grown pine, natural  latex, high  thread-count  cotton and our very own, original, spring  cassette 

 system, with  interlocked springs made from Swedish steel.  For  unparalleled  comfort and sleep. 

THE ORIGINAL SINCE 1926

DUXIANA
Ármúla 10
) 568 9950
duxiana.is Háþróaður svefnbúnaður

SUMARTILBOÐXupport Plus Inspiration 
yfirdýna fylgir frítt með öllum 

sérpöntuðum rúmum í sumar.(t.d. stærð 180x200cm að verðmæti 236.000 kr.)Gildir til 13. ágúst.
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með öllum

sérpöntuðum rúmum í sumar.

(t.d. stærð 180x200cm að

verðmæti 236.000 kr.)

Gildir til 13. ágúst.
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Þetta hótel 
verður engin 
dvergasmíð!

522 4600
www.krokur.net

Krókur hf. er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða þjónusta 
í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum
• 24 stunda þjónustu allt árið um kring
• björgunarþjónustu og aðstoð ef bílar bila eða flytja þarf þá á verkstæði

Taktu Krók á leiðarenda

Suðurhraun 3, 210 Garðabær

á þinni leið

Þriðji drengur 
Jónsson

F
rasakóngurinn og 
athafnamaðurinn Jón 
Gunnar Geirdal og sál
fræðingurinn Fjóla Katrín 

Steinsdóttir eignuðust sitt 
annað barn saman í vikunni. 
„Hetjurnar mínar. Fyrsti verkur 
kl. 12 í gær, skráð inn á Kvenna
deild 13.12 og þriðji drengur 
Jónsson fæddur 13.58. Ótrúleg 
mamman stóð sig sturlað vel og 
ekki að sjá að gullfallega konan 
mín sé nýbúin að eiga á þessari 
mynd! Mæðginum heilsast 
vel, himnasendingin sonurinn 
blómstrar og stórfjölskyldan í 
skýjunum,“ skrifar Jón Gunnar 
á Facebook. Eins og áður segir á 
parið eitt barn fyrir en auk þess 
á Jón Gunnar tvö börn með 
fyrrverandi konu sinni.

Einkaflug-
maðurinn 
Anna Mjöll

S
öngfuglinn Anna Mjöll 
Ólafsdóttir ber svo 
sannarlega nafn með 
rentu. Anna Mjöll, 

sem hefur verið búsett í 
 Bandaríkjunum um árabil, 
er með flugmannsréttindi og 
 hefur unun af því að fljúga. 
Fyrrverandi eigin maður 
 hennar, Cal Worthington, var 
flug maður í hernum og átti 
flugvélar og einkaþotu og því 
gátu þau deilt þessari ástríðu 
á meðan allt lék í lyndi. Nú 
 hefur söngfuglinn bætt enn 
einni fjöður í hattinn því Anna 
Mjöll nældi sér  nýverið í einka
flugmannsréttindi og henni eru 
því allir vegir færir.

Erlend hótelkeðja blæs lífi í Álfaland
H

ótelkeðjan Six Senses, 
sem rekin er af breska 
 fyrir t ækinu IHG, kemur að 
opnun nýs lúxushótels hér 

á landi, nánar tiltekið í Össurárdal. 
Lúxushótelið verður opnað árið 
2022 samkvæmt frétt á heimasíðu 
keðjunnar.

Áður hefur verið sagt frá því að 
hótelið muni bera nafnið Álfaland, 
en margir koma að uppbyggingu 
hótelsins ásamt Six Senses, þar 
á meðal fjárfestirinn og tísku
frömuðurinn Áslaug Magnús
dóttir, Stuðmaðurinn Jakob Frí
mann Magnússon og arkitektinn 
John Brevard.

„Við erum spennt að búa til sér
stakan stað sem  tileinkaður er heil
brigði, sjálfsskoðun og  sjálfbærni í 
hrífandi umhverfi. Þetta er fyrsti 
gististaður sinnar  tegundar á Ís
landi,“ segir Áslaug í frétt á heima
síðu Six Senses.

Sjötíu herbergi verða á hótelinu 
og er mikil áhersla lögð á að byggja 
úr endurnýtanlegum efnum í 
 nágrenni við Össurárdal í Austur
Skaftafellssýslu. Hluti af hótelinu 
verður byggður inn í  umhverfið en 
meðal þess sem verður að finna á 
hótelinu verður bókasafn, bíósalur, 
vatnabar og svokölluð  jarðarstofa 
þar sem hægt verður að kynna sér 

betur hugsjónina á bak við sjálf
bærni hótelsins.

Ljóst er að lúxus verður í  fyrirúmi 
á Álfalandi, enda er lúxus einkenn
ismerki Six Senseskeðjunnar. 
Undir nafni keðjunnar er að finna 
tugi hótela víðs vegar um heim, til 
að mynda í New York og á Ibiza. 
IHG keypti Six Senseskeðjuna fyrr 
á þessu ári, en undir hatti IHG er til 
að mynda InterContinentalhót
elkeðjan og Regentkeðjan. IHG 
greiddi þrjú hundruð milljónir 
dollara fyrir Six Senseskeðjuna og 
er áætlað að hótel sem bera nafn 
Six Senses verði orðin sextíu tals
ins á næstu tíu árum.


	DV56s_P01K
	DV56s_P02K
	DV56s_P03K
	DV56s_P04K
	DV56s_P05K
	DV56s_P06K
	DV56s_P07K
	DV56s_P08K
	DV56s_P09K
	DV56s_P10K
	DV56s_P11K
	DV56s_P12K
	DV56s_P13K
	DV56s_P14K
	DV56s_P15K
	DV56s_P16K
	DV56s_P17K
	DV56s_P18K
	DV56s_P19K
	DV56s_P20K
	DV56s_P21K
	DV56s_P22K
	DV56s_P23K
	DV56s_P24K
	DV56s_P25K
	DV56s_P26K
	DV56s_P27K
	DV56s_P28K
	DV56s_P29K
	DV56s_P30K
	DV56s_P31K
	DV56s_P32K
	DV56s_P33K
	DV56s_P34K
	DV56s_P35K
	DV56s_P36K
	DV56s_P37K
	DV56s_P38K
	DV56s_P39K
	DV56s_P40K
	DV56s_P41K
	DV56s_P42K
	DV56s_P43K
	DV56s_P44K
	DV56s_P45K
	DV56s_P46K
	DV56s_P47K
	DV56s_P48K
	DV56s_P49K
	DV56s_P50K
	DV56s_P51K
	DV56s_P52K
	DV56s_P53K
	DV56s_P54K
	DV56s_P55K
	DV56s_P56K

