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Síðustu orðin
„Mamma, mamma,
mamma.“
– Rithöfundurinn Truman Capote á
dánarbeði sínum.

Á þessum degi,
20. ágúst

1888 – Þingvallafundur var haldinn
um stjórnarskrármálið.

1914 – Þjóðverjar náðu Brussel á sitt
vald í fyrri heimsstyrjöldinni.

Hermann Óli Ólafsson með móður sinni, Jóhönnu
Bjarnadóttur. Ljósmyndari Ásta Kristjánsdóttir.

1944– Reykjavíkurborg tók við rekstri
Strætisvagna Reykjavíkur.

Hártoganir um Modus-prinsinn

„

n Samtök iðnaðarins og Hermann Óli í hár saman n Einhver segir ekki hárrétt frá

Erla Dóra

erladora@dv.is

1975 – Fyrsta íslenska konan kleif
Mont Blanc (Hvítafjall) í fyrsta sinn.

2008 – 154 létust í flugslysií Madríd.

S

amtök iðnaðarins hafa sent
erindi til Neytendastofu
vegna
Hermanns
Óla
Bachmann Ólafssonar, hárgreiðslumanns og eiganda hársnyrtistofunnar Modus, vegna
vafa um hvort Hermann hafi lokið tilskildum prófum. Um lögverndaða iðngrein er að ræða og
samkvæmt lögum er bannað að
starfa sjálfstætt við iðnina nema
hafa lokið prófi og aflað sér leyfis til starfa. Aðeins þeir sem hafa
leyfi hafa réttinn til að kalla sig
hárgreiðslufólk eða hársnyrtifólk,
það eru þeir sem hafa sveins- eða
meistarabréf.
Ábending barst blaðamanni
um að umræddur Hermann væri
réttindalaus og að málið lægi nú
inni á borði hjá Neytendastofu.

Samtök iðnaðarins staðfestu við
blaðamann að hafa heyrt af málinu og einnig að hafa sent erindi
vegna þess til Neytendastofu. Í
svari SI við fyrirspurn blaðamanns
segir: „Með hliðsjón af iðnaðarlöggjöfinni hafa Samtök iðnaðarins vakið athygli Neytendastofu
á þessu tiltekna máli sem þú nefnir. Það er í höndum Neytendastofu
að kanna þetta nánar og bíða
Samtök iðnaðarins úrskurðar.
Starfsheitið og hársnyrtiiðnin er
lögvernduð og þannig er verið að
vernda hagsmuni neytenda. Mega
því aðeins sveinar og meistarar í
iðninni starfa í hársnyrtiiðn. Nemar mega starfa undir handleiðslu
meistara. Iðnaðarlöggjöfin veitir
því ákveðna tryggingu fyrir neytendur.“
Hárgreiðslustofan Modus fagnaði tíu ára afmæli sínu á síðasta ári
og rekur stofu bæði í Smáralind í

Það er í höndum
Neytendastofu
að kanna þetta nánar
og bíða Samtök
iðnaðarins úrskurðar
Kópavogi og á Glerártorgi á Akureyri. Hermann Óli hefur notið
mikillar hylli í faginu. Hann hefur tekið að sér brúðarhárgreiðslu,
hárgreiðslu fyrir ýmsa viðburði
eða myndatökur og er gjarnan leitað til hans sem málsmetandi einstaklings þegar rætt er
um stefnur og strauma í hártísku.
Hann rekur einnig verslunina harvorur.is sem selur margs konar
hárvörur.
Hermann Óli segir í samtali
við blaðamann að þessar ásakanir standist ekki skoðun. Hann hafi

lokið sveinsprófi með prýði í febrúar síðastliðnum og hann taki slíkar ásakanir og einelti alvarlega.
Ekki þarf þó að efast um færni
Hermanns til að gegna starfinu.
Hann hefur notið mikilla vinsælda en þó virðist einhverjum
vafa undirorpið hvernig stöðu
réttinda hans er háttað og ljóst að
annaðhvort Hermann eða Samtök iðnaðarins segja ekki hárrétt
frá. Það verður því fróðlegt að sjá
hvaða afgreiðslu erindi SI fær hjá
Neytendastofu svo neytendur
geti vitað upp á hár hvort réttindi
Hermanns séu til staðar eða ekki.

Essential:*
Verð frá: 443.600.Stillanlegt rúm frá: 676.000.-

Með Auping rúmi byrjið þið daginn
vel hvíld og full af orku
· 125 ára þekking
· Umhverfisvæn rúm “Cradle to cradle”
· Gæði, góð hönnun og framúrskarandi nýsköpun

Skeifan 6 / Harpa / Kringlan /Laugavegur 70 / www.epal.is

Auronde:*
Verð frá: 485.800.Stillanlegt rúm frá: 718.300.-

*Aukahlutir s.s. gafl og náttborð eru ekki innifaldir í verði.
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Hver er

Ljósmynd: Lögreglan í Middleborough

hann
n Hann er fæddur
árið 1952 í Reykjavík.

n Hann útskrifaðist
með B.A.-gráðu í ensku
og bókmenntafræðum
frá Háskóla Íslands.
n Hann fékk Fulbright-styrk til
þess að fara í framhaldsnám við
Háskólann í Suður-Kaliforníu.
n Hann á eina af vinsælustu fatalínum landsins.
n Hann er er góðvinur Nicolas Cage.
SVAR: SIGURJÓN SIGHVATSSON

Það er
staðreynd að…

Íslensk kona ákærð fyrir dópsölu

n Lögregla réðst inn á heimili Rakelar Ólafsdóttur n „Ætti að ákæra hana fyrir morð“
Með 1,4 milljónir í reiðufé
Samkvæmt upplýsingum sem DV
8 ára íslensk kona sem hefur undir höndum gerði lögbúsett er í 

Massachussets reglan innrás inn á heimili Rakelar
var í maí síðastliðnum um hádegisbil þann 7. maí síðastákærð fyrir sölu og vörslu liðinn. Við leit á heimilinu fundust
á lyfseðlisskyldum lyfjum. Gerði skammtar af fentanyl og percocet,
lögreglan innrás á heimili kon- sem hvort tveggja er afar sterkt
unnar, Rakelar Ólafsdóttur, að verkjalyf, skyld morfíni. Þá fundundanfarinni tveggja og hálfs ust einnig skammtar af suboxone,
mánaðar rannsókn.
lyfi sem notað er við ópíóðafíkn og
Middleborough er 25 þúsund klonopin, sem er róandi lyf.
Þá fannst einnig reiðufé upp á
manna bær í Massachussetts
fylki, í klukkutíma akstursfjarlægð 11 þúsund dollara sem samsvarar
tæplega 1,4 milljónum íslenskra
frá Boston.
Rakel er eigandi sólbað króna. Einnig var lagt hald á vogstofunnar Rakel’s Tanning Salon ir og töluvert af áhöldum sem ætland Beautiqe sem er í miðbæ uð eru innpökkunar á fíkniefnum.
„Ég held að fólki sé farið að
Middleborough. Var stofan opnuð
í apríl síðastliðnum en lokað í kjöl- blöskra að horfa upp á alla þessa
far þess að lögreglan gerði þar inn- ofneyslu, og ég er þakklátur þeim
rás. Stofan var opnuð á ný þann fjölskyldum sem stigu fram til að
24. maí síðastliðinn.
aðstoða við að koma þessari konu
Samkvæmt upplýsingum frá bak við lás og slá,“ sagði Joseph
lögreglunni í Middleborough voru Perkins, lögreglustjóri í yfirlýs„nokkur“ tilfelli í bænum þar sem ingu.
Fram kemur að Rakel hafi verungmenni tóku of stóran skammt
af lyfjum, og enduðu sum þeirra ið handtekin þegar í stað og færð
með dauðsfalli. Í framhaldinu fyrir dómara samdægurs. Dómurhöfðu fjölskyldumeðlimir sam- inn úrskurðaði að hún skyldi látin
band við lögreglu og upplýstu að laus gegn greiðslu tryggingar upp
Rakel væri að selja lyf. Í kjölfarið á fimm þúsund dollara, tæpar 620
hófst lögreglurannsókn sem stóð þúsund íslenskar krónur. Þá var
yfir í rúmar sex vikur og endaði á málið aftur tekið fyrir þann 6. júní
því að gefin var út heimild til hús- síðastliðinn.
Var Rakel ákærð fyrir sölu á
leitar á heimili Rakelar.
Auður Ösp Guðmundsdóttir
audur@dv.is
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Volvo þýðir „ég snýst“ á latínu.

Skjaldbökur geta andað með
afturendanum.

Keila var fundin upp í Egyptalandi.

fentanyl og percocet og fyrir vörslu
á suboxone og klonopin.
Á Facebook-síðu lögreglunnar
í Middleborough hafa fjölmargir
bæjarbúar skrifað athugasemd
þar sem þeir hrósa v innubrögðum
lögreglunnar í málinu. Þá hafa
fjölmargir einnig lýst yfir reiði
sinni og kalla eftir harði refsingu.
„Vonum að dómarinn sé starfi
sínu vaxinn. Þessir dópsalar eiga
að fá þunga dóma,“ ritar einn.
Annar bæjarbúi skrifar: „Það
ætti að ákæra hana fyrir morð.
Hún er jafn sek og ef hún hefði
tekið í gikkinn á skammbyssu.“

Segir sakirnar upplognar
„Ég er fíkill í bata og mér var búið
að ganga mjög vel. Ég var búin að
opna mína eigin verslun, en síðan
missti ég tökin í rúman mánuð,“
segir Rakel í samtali við DV. Hún
heldur fram sakleysi sínu í málinu.
Rakel segist gruna að símtölin til lögreglunnar hafi komið frá
tveimur stúlkum sem hún var
áður í samskiptum við. Hún lokaði
á þau samskipti og segir stúlkurnar hafa tekið því illa. „Það er eins
og þær hafi snúist gegn mér vegna
þess að það var mjög stutt á milli
þessara símtala.
Það er ekkert hægt að sanna á
mig, sem er gott,“ segir Rakel og
bendir á að lögreglan hafi ekki

notast við svokallaða „controlled
buy“-aðferð, þar sem einstaklingur á vegum lögreglunnar fer og
kaupir af grunuðum fíkniefnasala.
Því sé ekki hægt að sanna að hún
hafi verið að selja lyf.
Hún viðurkennir að hafa notað efnin sjálf, þegar hún hefur verið að skemmta sér með öðrum, og
það sé allt og sumt.
„Ég hef ekki verið að selja neitt
og ég er ekki ábyrg fyrir neinu af
því sem þau segja.“
Þá segir Rakel að reiðuféð sem
fannst á heimili hennar hafi ekki
tengst fíkniefnasölu. „Leigusalinn
minn var búinn að stefna mér fyrir dóm út af láni sem ég tók hjá
honum, en ég hafði frest þangað
til í september til að greiða það
upp. Ég safnaði þess vegna saman
þessum pening til að geta lagt
fram greiðslu fyrir dómnum.“
Hún segir málið ennþá vera
opið og á meðan sé hún undir
rafrænu eftirliti. „Fíklar fara út af
sporinu, það getur gerst og það er
hluti af batanum.
Þetta er mestallt orð á móti
orði,“ segir Rakel að lokum en hún
segist búast við skilorðsbundnum
dómi til tveggja eða þriggja ára
vegna málsins. n

Við mætumst á ný, fávitinn þinn
Svarthöfði

Asnar valda fleiri dauðsföllum en
flugslys.

Fyrsta kærasta Johns Lennon hét
Thelma Pickles.

Jæja, hér mætumst við á ný.
Svarthöfði og lesendur DV sem
elska að kjamsa á einkamálum annarra. Svarthöfði hefur
ekkert breyst síðan í fyrra og ég
veit að þú, kæri lesandi, hefur
heldur ekkert breyst. Þú elskar
enn að slúðra og skrafa á kaffistofunni um hvað hinn og þessi
er með í laun, Svarthöfða finnst
enn að þú sért fáviti sem eigi að
skammast sín.
Svarthöfði er á móti tekjublöðum. Svarthöfða finnst algjörlega galið að birta tekjur
fólks, að dýfa sér svo langt ofan
í einkamál fólks og finna þeirra
veikasta punkt. Eigum við ekki
bara líka að birta lista yfir alla
sem halda framhjá? Alla sem
eru stoppaðir af löggunni? Hvað
með vanskilaskrána – eigum við
ekki að birta hana líka fyrst við
erum að þessu?
Svo er það sú staðreynd að

þessar tekjutölur eru meingallaðar. Svarthöfði blaðaði í tekjublaði síðasta árs til að koma
sér í gírinn fyrir þetta ár. Í því
var heimsfrægur athafnamaður með klink á mánuði og tekjur eins þekktasta áhrifavalds Íslands voru varla upp í nös á ketti.
Bókstaflega. Ég meina, hver er
með sextán þúsund krónur í
mánaðarlaun?! Svo eru það bévítans listamennirnir sem svíkja
allir meira og minna undan
skatti. Það er ekki hægt að taka
svona tekjublöð alvarlega.
Svarthöfði skilur heldur ekki
af hverju við viljum sí og æ vera
að grafa undan trúnaði á vinnumarkaði. Það er staðreynd að
það eiga ekki allir sömu laun
skilið. Það er líka staðreynd að
sumir eru ófærir um að líta í
eigin barm og er fyrirmunað
að skilja af hverju Jón í næstu
skrifstofu er með 200 þúsund
kalli meira á mánuði. Því verður
þessi tekjubirting alltaf helvítis
vesen og leiðindi.

Því segir Svarthöfði, eins og
hann sagði í fyrra og árið þar
áður og þar áður og þar áður,
– Skammastu þín fyrir að lesa
tekjublaðið, velta þér upp úr
málefnum náungans og upplifa

óhugnanlega sæluvímu við að
sjá að þú ert með hærri laun en
sessunautur þinn. Skammastu
þín og farðu í kalda sturtu til að
skola af þér smáborgaraháttinn
og ómerkilegheitin.

www.krokur.net

522 4600
Taktu Krók á leiðarenda
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

á þinni leið
Suðurhraun 3, 210 Garðabær
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ÞETTA ER LIKE-RÍKISSTJÓRNIN
n Svona myndi Alþingi líta út ef like-fjöldi og fylgi á Facebook og Twitter ákvarðaði kjörna fulltrúa

S

amanlagður
like-fjöldi
þeirra
stjórnmálaflokka
sem eiga kjörna fulltrúa á
Alþingi er 59.347 á Facebook-síðum flokkanna, ef aðeins
er horft til aðalsíðna þeirra. Þegar
kemur að Twitter er samanlagt
fylgi allra flokkanna 14.444.
DV gerði óformlega rannsókn
á því hvernig Alþingi myndi líta
út ef like-fjöldi og fylgi á Twitter og Facebook ákvarðaði fjölda

kjörinna fulltrúa.
Ríkisstjórnin
myndi
taka
nokkrum breytingum ef skipan
ráðherra færi eftir fjölda fylgjenda
á Twitter.
Katrín Jakobsdóttir hefur yfirburða fleiri fylgjendur en aðrir svo
hún myndi halda sæti sínu í ríkisstjórninni. Aðrir sem nú þegar eru
í ríkisstjórn og myndu halda sæti
sínu ef farið væri eftir Twitter fylgjendum eru Bjarni Benediktsson,

Guðlaugur Þór Þórðarsson, Svandís Svavarsdóttir og Þórdís Kolbrún Reykfjörð.
Þeir sem kæmu inn í ríkisstjórnina yrðu þau Smári McCarthy, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
Andrés Ingi Jónsson og Gunnar
Bragi Sveinsson.

Fjöldi þingmanna eftir lækum á Facebook

B Framsókn
C Viðreisn
D Sjálfstæðisflokkurinn
F Flokkur fólksins
M Miðflokkurinn
P Píratar
S Samfylkingin
V Vinstri-græn

Fjöldi þingmanna eftir fylgjendum á Twitter

FACEBOOK-RÍKISSTJÓRNIN
Katrín
Jakobsdóttir
17016

Bjarni
Benediktsson
14207

Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson
12857

Guðlaugur Þór
Þórðarson
6578

Áslaug Arna
Sigurbjörndóttir
5157

Ásmundur Einar
Daðason
4908

Sigurður Ingi
Jóhannsson
4863

*

Lilja
Alfreðsdóttir
4659

Logi
Einarsson
4411

Kristján Þór
Júlíusson
3832

*Með fyrirvara að auðvitað séu ekki
allir alþingismenn með læk-síður eða Twitter-aðgang.

EIGUM MARGA
LITI Á LAGER

ÁLKLÆÐNINGAR
& UNDIRKERFI
HANNAÐ FYRIR
ÍSLENSKT VEÐURFAR

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

Fatlaðir upp
á punt
Þroskaþjálfinn og aktífistinn Freyja Haraldsdóttir benti á það á Twitter nýlega
að nú þegar haustið gengur í gang hafi
stjórnvöld gjarnan samband við hin
ýmsu félagasamtök og óski eftir þekkingu, hugmyndum og reynslu fatlaðra.
Hins vegar sé í fæstum tilvikum greitt
fyrir slíka vinnu og þetta setji fatlaða í
erfiða stöðu. Neiti þeir að taka þátt eigi
þeir á hættu að ekkert samráð sé haft
við þennan jaðarsetta hóp og ákvarðanir sem varði hann þá teknar alfarið af
fólki í valdastöðum. Hinn kosturinn er
að þýðast boð stjórnvalda og gefa vinnu
sína. Fatlaðir einstaklingar hafa ítrekað
sótt um vinnu hjá hinu opinbera en fá
ekki ráðningu þrátt fyrir hæfni. Freyja
bendir þarna á undarlegt háttalag
stjórnvalda; að neita fötluðum um störf
en á sama tíma bjóða þeim í sjálfboðavinnu eins og um einhverja ölmusu sé
að ræða. Stjórnvöld virðast því kæra
sig kollótt um fatlaða, en slá þó ekki
höndum á móti því að geta skreytt
sína málstaði með þeim. Fatlaðir upp á
punt. Sjálfsagt að fara fram á ókeypis
vinnuframlag þeirra, þau ættu jú bara
að prísa sig sæl að stjórnvöld gangi ekki
alfarið framhjá þeim.

Bossinn mættur í bankann
Ásgeir Jónsson tók formlega við starfi
seðlabankastjóra í gær.

„

Hinir frjálsu og frelsissviptu
Leiðari
Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

N
Dularfulli pistillinn
sem hvarf
Vefritið Nútíminn birti aðsendan pistil í
síðustu viku sem hvarf nánast jafnharðan. Í pistlinum var fréttaflutningur mbl.
is af lögmanninum Sveini Andra Sveinssyni, þar sem hann var kallaður riddari
götunnar, gagnrýndur. Var það vegna
fortíðar Sveins Andra, óviðeigandi skilaboða sem hann sendi á ungar stúlkur
og þeirrar staðreyndar að hann barnaði
sextán ára gamla stúlku fyrir nokkrum
árum. Mál sem hefur verið fjallað mikið
um og urðu kveikjan að Beauty Tips-byltingunni #þöggun. Að sögn ritstjóra
Nútímans, Ingólfs Stefánssonar, var
pistillinn tekinn úr birtingu því það átti
eftir að fínpússa hann. Hins vegar sagði
hann enn fremur að óljóst væri hvort
pistillinn yrði birtur yfirhöfuð. Þetta er
því allt hið dularfyllsta mál, sem Sveinn
Andri segist ekki koma nálægt.

ú er Tekjublaðið komið út
enn og aftur og sem fyrr
verða örugglega skiptar
skoðanir um ágæti þess að
birta tekjur útvalinna Íslendinga.
Sama hvað fólki finnst þá eru þessar upplýsingar mikilvægar til að
varpa ljósi á þann launamismun
sem er á Íslandi. Í ár fáum við hins
vegar afar skakka mynd af stéttaskiptingunni þar sem Ríkisskattstjóri hefur ákveðið að gefa ekki
út upplýsingar um skattakónga og
-drottningar. Það er miður. Í þeim
útreikningum kristallast oft hversu
mikil misskiptingin er, en nú eru
þeir útreikningar ekki taldir samræmast ákvæðum sem gilda um
persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Undarleg rök þar sem oftar en
ekki hefur fólk sem nýtur góðs af
auðæfum þjóðarinnar skipaði sér í
efstu sæti yfir þá sem greiða mesta
skattinn.
Peningar, völd og kynlíf –
kennarinn minn í háskóla sagði
mér eitt sinn að allur heimurinn

Spurning vikunnar

snerist um þessa þrjá hluti. Að allar okkar ákvarðanir væru teknar út
frá þessum þremur atriðum. Þessi
þrjú atriði væru í raun hvati að
öllum okkar gjörðum. Hugsjónamanneskjan ég tók þetta ekki gott
og gilt. Heimurinn hlyti að snúast um meira. Hvað með réttlæti,
góðmennsku, ást og frið? Það hlyti
að spila einhverja rullu. Eftir miklar rökræður, þar sem háskólakennarinn göfugi nefndi fjölmörg
dæmi úr nútímanum og mannkynssögunni gjörvallri varð ég að
játa mig sigraða. Það snerist víst
allt um peninga, völd og kynlíf á
endanum.
Ég, sem hafði aldrei spáð mikið í peninga, fór að velta þeim
meira fyrir mér eftir þessar samræður. Hversu stórt hlutverk þeir
lékju í mínu lífi, þótt ég teldi þá í
algjöru aukahlutverki. Peningum
fylgir vissulega mikið frelsi. Það
er frelsandi að eiga þá og geta eytt
þeim í næstum því það sem maður vill. Það er líka frelsi fólgið í því
að geta séð fyrir fjölskyldu sinni
án þess að skrimta. Og ótrúlegt en
satt þá er það gífurlega frelsandi
að geta greitt alla reikningana um
mánaðamótin. Það er vissulega
frelsissvipting á sinn hátt að eiga
fislétta pyngju, götótta vasa og

Meðalmaður getur lent
í miklu tjóni og veseni,
jafnvel gjaldþroti, fyrir það eitt
að skulda yfirvaldinu nokkra
hundrað þúsund kalla, á meðan
aðrir sleppa með mörg hundruð
milljóna króna skrekk.
tóman ísskáp. Það er álag að horfa
í hverja einustu krónu. Geta aldrei
leyft sér neitt. Og fara svo í Endurvinnsluna um miðjan mánuð til
að eiga fyrir grjónum í grautinn.
Horfa á hvert innheimtubréfið
renna inn um lúguna á fætur öðru.
Bíða í fósturstellingunni eftir að
stefnuvotturinn mæti heim.
Sumir upplifa bara frelsissviptinguna en finna aldrei ljúft peningafrelsið gefa þeim byr undir
báða vængi. Og það er ekki út af
því að þeir séu latir, illa menntaðir, ómögulegir eða skrýtnir. Það
er einfaldlega út af því að sumt

fólk skiptir minna máli en annað í
samfélaginu. Það gengur ekki það
sama yfir alla. Meðalmaður getur
lent í miklu tjóni og veseni, jafnvel
gjaldþroti, fyrir það eitt að skulda
yfirvaldinu nokkra hundrað þúsund kalla, á meðan aðrir sleppa
með mörg hundruð milljóna
króna skrekk. Fá afskriftir. Færa
til peninga. Finna gráu svæðin og
gloppurnar í kerfinu.
Á síðu 37 til 69 kristallast
munurinn á hinum frjálsu og hinum frelsissviptu.

Hvernig fannst þér sumarið?
„ Þ að e r
vera alv búið að
eg yndis
legt“

Sigr
Þórólf íður
sdóttir

„Æðislegt“
„Alveg yndislegt“

„Dásamlegt“

Guðrún Georgs

Soffía

Karítas

– Frábær heimilismatur í hádeginu –

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

Kænan Óseyrarbraut 2 220 Hafnarfjörður. Sími 5651550. www.kaenan.is info@kaenan.is
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„ÞÚ HEFUR ENGAN TIL ÞESS AÐ
HRINGJA Í NEMA SJÁLFAN ÞIG“

„

n Lögreglumenn á landsbyggðinni upplifa álag og einangrun
Auður Ösp Guðmundsdóttir
audur@dv.is

L

ögreglumenn í dreifbýli
þurfa oft á tíðum að takast á
við miklar áskoranir, enda algengt að þeir séu einir á vakt
og hafi umsjón með stóru svæði.
Sumir kalla aðstæðurnar mannskemmandi. Oft er langt í næstu
lögregluaðstoð eða aðra viðbragðsaðila þar sem um getur verið að ræða aðstoð frá nærliggjandi
bæjarfélagi.
Lögreglumenn sem starfa í litlum bæjarfélögum þurfa oft að
hafa afskipti af fólki sem þeir síðan hitta í sundlauginni eða matvörubúðinni. Þeir verða oft þekktir í samfélaginu og finnst þeir vera
undir smásjá almennings, sem
getur valdið félagslegri einangrun.
Þess eru dæmi að lögreglumenn

forðist að fara út á skemmtanalífið
vegna áreitis.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í niðurstöðum lokaverkefnis Rebekku Rúnar Sævarsdóttur
og Sifjar Þórisdóttur til BA-gráðu
í lögreglu og löggæslufræði. Í
tengslum við rannsóknina ræddu
þær við sex lögreglumenn á fertugs-, fimmtugs- og sextugsaldri
sem allir eiga það sameiginlegt
að hafa reynslu af löggæslustörfum í dreifbýli. Lögreglumennirnir
voru sammála um að það væri oft
á tíðum meira krefjandi að starfa
í dreifbýli en þéttbýli og ástæður
þess væru fjölþættar.
Allir í hópnum hafa mikla
reynslu af því að vera einir á vakt
og voru sammála um að ákveðin
áhætta fylgi því þegar lögreglumaður þarf að sinna krefjandi og
jafnvel hættulegum verkefnum

einn og óstuddur. Þeir voru einnig
allir sammála um að þeir þyrftu
mikið að treysta á sjálfa sig og eigin reynslu. Oft er langt í næsta
bæjarfélag sem þýðir að ef lögreglumenn þurfa aðstoð gætu þeir
þurft að bíða í allt að 30 mínútur
og jafnvel allt upp í eina til tvær
klukkustundir. Það gæti jafnvel
komið upp sú staða að lögreglumaður þyrfti að keyra 200 til 350
kílómetra til að sinna útkalli. Einn
úr hópnum orðar það þannig: „Þú
hefur engan til þess að hringja í
nema sjálfan þig.“
Einn úr hópnum nefndi sem
dæmi að ef hann væri með handtekinn einstakling þyrfti hann, í
nánast öllum tilfellum, að fá frekari aðstoð frá öðrum lögreglumönnum úr nærliggjandi bæjarfélögum til að sækja þann
handtekna. Ástæðan væri sú að
hann væri einn á vakt og vildi ekki
fara úr bænum þar sem hann væri
eini lögreglumaðurinn í bæjarfélaginu.
Annar lögreglumaður nefndi
sem dæmi að eitt skipti hefði hann
þurft að keyra í 40 mínútur í útkall
þar sem tilkynnt var um alvarleg
slagsmál og hann einn á vakt.

Var hótað limlestingu
„Ég veit hvar þú átt heima“ er setning sem margir lögreglumenn
kannast við en lögreglumenn
þurfa oft að sæta hótunum í starfi
sínu og geta lent í því að öryggi
þeirra, og jafnvel fjölskyldu þeirra,
sé ógnað.
Þannig nefndu fjórir úr hópnum að þeir hefðu lent í því að

ÚTSALA
ÚTSALA
ÚTSALA

10-40%
AFSLÁTTUR

Í VERSLUN OKKAR

Reykjavik Raincoats
LAUGAVEGUR 62, 101 RVK
www.reykjavikraincoats.com
Sími: 5711177 - info@reykjavikraincoats.com

vera hótað illilega og að fjölskyldu
þeirra hefði verið hótað. Einn
sagðist hafa lent í því að honum
og fjölskyldu hans var hótað limlestingum en sá einstaklingur fékk
dóm fyrir hótanir gegn fjölskyldu
hans. Annar úr hópnum sagðist
tvisvar sinnum hafa lent í því að
báðir bílarnir hans hefðu verið
rispaðir.
Þá sögðust þrír af lögreglumönnunum einnig hafa orðið
virkilega hræddir um eigið öryggi í starfi. Þeir greindu frá því að
hafa lent í verkefnum þar sem þeir
óttuðust um sitt eigið öryggi og
voru ekki vissir um hvernig málið
myndi leysast.
Einn úr hópnum orðaði það
þannig: „Þú veist aldrei hvar þú
hefur einstaklinginn sem þú ert að
díla við.“

„Hvað er ég komin í?“
Fjórir af lögreglumönnunum
sögðu að þegar þeir byrjuðu að
starfa í dreifbýli hefði þeim verið
hent í djúpu laugina.
Einn nefndi sem dæmi að á
fyrstu vöktunum hans sem lögreglumaður hefði hann til dæmis
þurft í útkall vegna banaslyss.
Lögreglumennirnir
nefndu
einnig að á þeim tíma sem þeir
byrjuðu í lögreglunni hafi verið
mikið um dansleiki og fólk gerði
þá fátt annað en slást. Þegar þeir
komu heim eftir fyrstu helgarvaktirnar hefðu þeir hugsað með sér
„hvað er ég komin í?“ Síðan voru
sunnudagsvaktirnar notaðar til að
sauma „spælana“ aftur á lögreglubúninginn þar sem þeir voru allir sundurtættir og rifnir eftir helgarvaktirnar.
Margir úr hópnum voru sammála um að það væri mjög
krefjandi að starfa einir og að
manneklan innan lögreglunnar bitnaði hvað mest á löggæslu
í dreifbýli, þótt vissulega væri
mannekla alls staðar í lögreglunni
á Íslandi. Einn viðmælandinn
sagði að fíkniefnamisferli hefði
fjölgað mikið í sínu bæjarfélagi og
sagði þá: „hvað á einn gamall karl
að gera í svona málum?“
Þá kemur einnig fram að lögreglumenn í dreifbýli þurfi
nauðsynlega að búa yfir þeirri
hæfni að geta talað við fólk, huggað það og fengið það til að gera það
sem þeir vilja, til að mynda vegna
þess að þeir nota ákveðna sálfræði
og eyða umtalsvert meiri tíma í
að tala við fólk, enda séu þeir oftar en ekki einir á vakt og langt í
næstu bjargir. Þá er mikilvægt að
þeir þekki fólkið í samfélaginu vel
og rækti gott samband við það. Oft
þurfa þeir að hafa afskipti af fólki
sem þeir annaðhvort þekkja eða
eða hitta úti í búð eftir vakt eða í
pottinum í sundlauginni. Ekki síst
vegna þessa, lögðu þeir sig alla
fram við að vera kurteisir og sanngjarnir í samskiptum, til að fólk
færi almennt sátt út frá þeim.
Nýta umhverfið og fólkið
Fram kemur að lögreglumenn í
dreifbýli læri með árunum að nýta
sér umhverfið og fólk þegar þeir

Hvað á einn
gamall karl
að gera í svona
málum?
geta. Sem dæmi má nefna þegar
umferðarslys verður og lögreglumennirnir sem rætt var við sögðu
að við slíkar aðstæður myndu þeir
ekki hika við að úthluta gulum
vestum, merktum lögreglunni, til
almennra borgara og fá þá til að
stjórna umferð.
Einn úr hópnum segir að þar
sem hann vinni nánast alltaf einn
þá sé hann búinn að útbúa tösku
sem henti honum vel í slysum. Í
þessari tösku væri allt sem hann
þyrfti til að sinna fyrstu hjálp og
stjórna á vettvangi. Í henni voru
til dæmis gul vesti, sjúkrakassi,
blá blikkandi ljós, sem hann pantaði sjálfur, til að geta kastað á víð
og dreif um vettvanginn til viðvörunar og margt fleira. Hann sagði
þetta bara vera ákveðin bjargráð
sem hann hefði lært í gegnum árin
að hjálpuðu honum: „því þegar
maður er einn getur maður ekki
gert allt í einu, og þú þarft þar af
leiðandi svolítið að fara þínar eigin leiðir.“

Þörf á frekari rannsóknum
Þær stöllur segjast vona að frekari rannsóknir verði gerðar á dreifbýlislöggæslu, enda muni slíkt
auka skilning fólks á störfum lögreglu í dreifbýli og ítreka mikilvægi
þeirra. Segja þær að í ljósi þess
hversu krefjandi starfið er, þá hefði
það verið mjög áhugavert og aðdáunarvert að sjá hversu vel viðmælendur tókust á við hin ýmsu verkefni, oft og tíðum einir.
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram margt sem má
betur fara þegar kemur að dreifbýlislöggæslu, en ekkert bendi þó
til þess að verið sé að „finna upp
hjólið“.
„Til að mynda er það nokkuð
ljóst að fjölgun lögreglumanna
í dreifbýli væri til hins betra, líkt
og annars staðar. Einnig þyrfti
að leggja meira fé almennt í lögregluna og þá sérstaklega til þess
að draga úr þeirri manneklu sem
er til staðar, sem myndi í kjölfarið leiða af sér meiri og betri frumkvæðisvinnu. Þá er það öllum til
bóta að átta sig betur á því starfi
sem lögreglan gegnir, hvort sem
það er á höfuðborgarsvæðinu eða
í dreifbýli.
Einnig myndi það hjálpa verðandi dreifbýlislögreglumönnum ef
lögð yrði meiri áhersla á dreifbýlislöggæslu í námi lögreglumanna.
En þar sem upplýsingar um dreifbýlislöggæslu eru af skornum
skammti er mikilvægt að efla þá
þekkingu svo hægt sé að vinna að
úrbótum á þeim hindrunum sem
afmarkast við dreifbýlislöggæslu.
Mörg hver verkefni einskorðast
við dreifbýlislöggæslu og eru því
óþekkt í þéttbýlislöggæslu.“ n

SÉRSNIÐIÐ

FJARNÁM

ÞEGAR ÞÉR HENTAR

STAÐARNÁM

STARFSTÆKIFÆRI

BÓKHALDS &
SKRIFSTOFUNÁM
MARKAÐS- SÖLU- &
REKSTRARNÁM
KERFISSTJÓRNUN
FORRITUN
GRAFÍSK HÖNNUN
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Nýtt og spennandi gólfefni

VIÐARPARKET • UTANHÚSSKLÆÐNINGAR • VÍNYLPARKET • FLÍSAR • HURÐIR • TEPPI • KERFISLO

Vínylparket
og vínylﬂísar
Við kynnum nýjung
hjá okkur í gólfefnum.
Vínylparket er ótrúlega
slitsterkt, vatnsþolið
og er mjög viðhaldslítið.
Það hentar því í jafnt
á baðherbergi sem í
hótelandyri eða skrifstofurými.
Efnið er ótrúlega mjúkt
og fæst bæði með fallegri
viðaráferð í plönkum
eða með náttúrusteinsáferð í ﬂísum.

Bjóðum aðeins það
besta fyrir þig!

OFT • HARÐPARKET • INNRÉTTINGAR • Parki, Dalvegi 12-14, sími 5950570

• www.Parki.is
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TÖLVUÞRJÓTAR MAKA

KRÓKINN Í SKUGGA ÚRELTRA LAGA

„

n Netglæpir arðbærari en fíkniefnaframleiðsla n Hendur lögreglu bundnar
Erla Dóra

erladora@dv.is

N

etnotkun á Íslandi er ein
sú mesta í heiminum,
en um 97 prósent Íslendinga nota netið einu
sinni eða oftar í viku. Til samanburðar er meðaltalið 75 prósent í Evrópu. Hagnaður svonefndra netþrjóta hefur aldrei
verið meiri en nú. Á árinu 2018
er áætlað að hagnaður af netglæpum hafi numið um 190.000
milljörðum króna og er talið að
í ár verði netglæpir arðbærari
en fíkniefnaframleiðsla, jafnvel er talið að þeim áfanga hafi
þegar verið náð.

Morð í formi tölvuglæps
Ráðgjafi bandarísku leyniþjónustunnar, FBI, Frank W. Abagnale,
sem var innblásturinn að kvikmyndinni Catch me if you can, segir að hingað til hafi netglæpir verið framdir í auðgunarskyni, en með
nýjustu tækniframförum sé hætt
við að það breytist til hins verra.
„Hingað til hafa þetta verið auðgunarbrot með það að markmiði
að komast yfir peninga – eða gögn
sem eru jafnvirði peninga – en nú
gætu tölvuþrjótar þess vegna slökkt
á gangráðum,“ sagði Frank í samtali
við Cypercrime Magazine. Hann
benti á að bílar hefðu í dag gífurlega
marga þætti sem stýrast af tölvu og
ef hakkari kæmist nægilega nálægt
bifreið geti hann læst gluggum,

kveikt á loftpúða, slökkt á vélinni
og læst einstaklinga inni í bílum.
Frank óttast að aðeins sé stutt í að
hakkarar geti gert slíkt úr meiri fjarlægð og það sé aðeins tímaspursmál hvenær hryðjuverkamenn fari
að beita slíkum brotum með banvænum hætti.

Lögin þarfnast endurskoðunar
Í ljósi þessa þykir mörgum líklega
skjóta skökku við að íslensku hegningarlögin hafi ekki verið uppfærð
til að endurspegla breyttan raunveruleika. Daði Gunnarsson, lögreglufulltrúi hjá netafbrotadeild
lögreglunnar, segir nokkuð vanta
upp á að lögin geti talist fullnægjandi. „Lagaumhverfið er ekki
nægjanlega mikið sniðið að nú-

1000 METRA VATNSHELT

Sif N.A.R.T
TÍMALAUS GÆÐI

www.gilbert.is

tímatækni og þarfnast töluverðrar
endurskoðunar. Mætti þá nefna
að ekki eru til nein ákvæði um
auðkennaþjófnað.“ Daði segir að
einnig þyrftu lögin að vera skýrari
varðandi hvaða refsiákvæði nái til
vissra gerða tölvubrota sem og að
skerpa mætti á rannsóknarheimildum lögreglu varðandi rannsóknarúrræði lögreglunnar. Þær
áskoranir sem netbrotadeildin
tekst á við nú um mundir er gífurlegur fjöldi tilkynninga sem þeim
berst um tölvubrot, en deildina
vantar mannskap til að rannsaka
þau, auk þess sem rannsókn slíkra
brota getur verið tímafrek.

Ekki trúa öllu sem lesið er
Aðspurður hvað almenningur
þyrfti að hafa í huga varðandi netglæpi, svarar Daði: „Ekki trúa öllu
sem lesið er á netinu. Ef eitthvað
hljómar of gott til að vera satt þá
er það af því það er ekki satt. Ágætt
getur verið að fletta jafnvel upp á
netinu hvort það sem fólk ætlar að
taka þátt í séu svik, á til dæmis við
um fjárfestingasvik sem hafa verið töluverð upp á síðkastið. Skoða
tölvupóst vel og ganga úr skugga
um að ekki sé um vefveiðapóst eða
aðrar tegundir svikapósts að ræða.
Vera á varðbergi áður en gefin eru
upp lykilorð eða fjármunir fluttir
til.“
Lítils háttar lagabreyting
Ísland fullgilti svonefndan Búdapest-sáttmála um tölvuglæpi (e.
Convention on Cybercrime) árið
2007. Á þeim tíma var ekki talið að
ráðast þyrfti í umfangsmiklar lagabreytingar til að uppfylla skilyrði
sáttmálans. Aðeins þyrfti lítillega
að breyta tilteknum ákvæðum, en
að öðru leyti gætu tölvubrot rúmast innan fyrirliggjandi ákvæða,
svo sem ákvæða um húsbrot sem
taki einnig til þess þegar brotist er
inn í tölvu (e. Hacking). Talið var að
breytingar sem gerðar voru á hegningarlögum 1998, þar sem lögin
voru uppfyllt til að gera ráð fyrir
nýrri tækni og tölvubrotum, væru
fullnægjandi.
Tæknibreytingar
undanfarinna 20 ára hafa verið
gífurlegar. Hversdagsleg tækni sem
við nýtum okkur í dag var nánast
óhugsandi árið 1998 þegar tölvu-

Nú gætu
tölvuþrjótar
þess vegna slökkt
á gangráðum

brot voru upphaflega innleidd í
lögin, og jafnvel fyrir 12 árum þegar
lítilsháttar breytingar voru gerðar.

Álagsárásir
Svonefndar álagsárásir (e. DDoS)
geta fallið undir ákvæði 269. gr. a í
hegningarlögunum þar sem segir:
„Ef maður á ólögmætan hátt breytir, bætir við eða eyðileggur tölvuvélbúnað, eða gögn eða forrit sem
geymd eru á tölvutæku formi, eða
hefur með öðrum hætti gert ráðstafanir sem eru til þess fallnar að
hafa áhrif á niðurstöðu tölvuvinnslu,
varðar það fangelsi allt að sex árum.“
Hins vegar segir í upphafi auðgunarkaflans að auðgunarbrot séu aðeins
refsiverð ef þau eru framin í auðgunarskyni. Álagsárásir eru gjarnan
framkvæmdar í öðrum tilgangi. Nýlegt dæmi er árás tyrkneskra tölvuþrjóta á vef Isavia í júní, en sú árás
er talin hafa átt rætur að rekja til
óánægju Tyrkja með viðtökur sem
tyrkneska landsliðið í knattspyrnu
fékk á Íslandi. Vissulega mætti færa
rök fyrir því að álagsárásir geti líka
verið heimfærðar undir önnur refsiákvæði sem ekki hafi að geyma skilyrði um auðgunarásetning, en það
er hins vegar ámælisvert að hinn almenni borgari geti ekki lesið í gegnum hegningarlögin og séð hvaða
ákvæði banni athæfið og hvaða refsing liggi við því.
Nýtt landslag kallar á breytingar
Þó svo íhaldssamir lögspekingar telji
íslenska löggjöf fullkomlega í stakk
búna til að takast á við nýtt landslag afbrota með tilkomu tækniframfara, þá eiga landsmenn þó án efa
heimtingu á að það sé yfir vafa hafið
að landslög tryggi þeim úrræði þegar
á þeim er brotið, en einnig eiga þeir
heimtingu á að lögin séu skýr og klárt
mál hvað sé að lögum bannað. n
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Betri líðan og aukin orka

Lifrin sinnir yfir 100 mismunandi störfum í líkamanum og tengist hún beint eða óbeint allri líkamsstarfseminni. Active Liver reynist mörgum vel við að viðhalda heilbrigiði lifrarinnar.

L

ifrin er stærsti kirtill líkamans,
hún gegnir fjölmörgum hlutverkum og er aðal efnaskiptalíffæri líkamans. Í raun er hún
efnaverksmiðja sem starfar allan
sólahringinn því án hennar ætti
engin brennsla sér stað í líkamanum. Að auki væri blóðrásin ekki
eðlileg, hormónabúskapurinn færi
úr jafnvægi, óhreinindi myndu
safnast í blóði og ótal margt fleira
færi úr skorðum.

Hreinsun eiturefna og
virkjun d vítamíns

Í kínverskum lækningum til forna
var sagt: “Læknir sem getur stillt af
starfsemi lifrarinnar, veit hvernig á
að lækna hundrað sjúkdóma”. Það
er gríðarlega mikið til í þessu því
hundruð mismunandi starfa eiga
sér stað í lifrinni á hverjum degi
og tengist hún beint eða óbeint
allri líkamsstarfseminni. Lifrin er
því vægast sagt mikilvægt líffæri
og enginn getur verið án hennar.
Hún stjórnar m.a. efnaskiptum og
hreinsar eiturefni og óæskileg efni
úr líkamanum.

af skordýraeitri og illgresiseyði
l Dýr og afurðir þeirra sem eru
„fjöldaframleidd“ (ekki lífræn)
l Sykraðir drykkir og snakk
l Unnið korn (hvít hrísgrjón, hveiti
ofl)

Kólín er vatnsleysanlegt næringarefni, skylt öðrum vítamínum eins og fólínsýru
og þeim sem tilheyra
B-vítamín fjölskyldunni.
Kólín sinnir álíka hlutverkum og styður við
bæði orku og heilastarfsemi ásamt því að halda
efnaskiptunum virkum.

Active Liver

Active Liver frá New Nordic er
gríðarlega vinsæl vara og fjölmargir finna fyrir almennt betri líðan og
aukinni orku. Eins og nafnið gefur
til kynna eflir þetta bætiefni lifrarstarfsemi og er aukin orka einmitt
eitt af einkennum heilbrigðar lifur.
Active Liver inniheldur mjólkurþistil og ætiþistil sem talin eru
stuðla að eðlilegri starfsemi lifrar
og galls. Í blöndunni er einnig
efnið kólín* sem stuðlar að:
l Eðlilegum fituefnaskiptum.
l Eðlilegri starfsemi lifrar.
l Eðlilegum efnaskiptum er varða
l amínósýruna hómósystein.

Auðveldara að halda mér í
réttri þyngd

Jóna Hjálmarsdóttir sjúkraliði
hefur notað Active Liver um nokkurt skeið og hefur þetta að segja:
“Ég er mjög meðvituð um líkamsstarfsemina og veit að fita getur
safnast á lifrina. Ég ákvað að prófa
Active Liver eftir að ég sá að það
er gert úr náttúrulegum efnum. Ég
fann fljótlega mun en orkan jókst
og mér finnst auðveldara að halda
mér í réttri þyngd. Ég finn líka mun
á húðinni en hún ljómar meira og
er mýkri. Ég er mjög ánægð með
árangurinn og mæli með Active
Liver fyrir fólk sem hugsar um
heilsuna og vill halda meltingunni
góðri”.

Að auki inniheldur Active Liver
túrmerik og svartann pipar.

Lífsstíll hefur áhrif

Það geta verið margar
ástæður fyrir því að lifrin er ekki að virka eins
og hún ætti að gera og
fjölmargt í lífsstíl okkar
sem getur haft áhrif þar
á og ýtt undir fitusöfnun
í lifur sem í daglegu tali
kallast fitulifur. Fitulifur
er hægt að laga og gott
er að hafa í huga að það
eru ákveðin matvæli
sem ráðlegt er að neyta
í hófi eða sleppa til að
viðhalda heilbrigðri
lifur, það eru:

Jóna Hjálmarsdóttir sjúkraliði. MyNd/Sigtryggur Ari
Active Liver frá
New Nordic
er gríðarlega
vinsæl vara.

l Áfengi og koffein
l Unnin matvara,
ódýrar olíur og auka/
gerviefni
l Ávexir og grænmeti
sem innihalda mikið

Ég fann fljótlega mun en orkan
jókst og mér finnst auðveldara að
halda mér í réttri þyngd. Ég finn líka
mun á húðinni en hún ljómar meira og
er mýkri
Jóna Hjálmarsdóttir sjúkraliði

Færri salernisferðir
og betri nætursvefn
Brizo™ er fæðubótarefni sem
er sérhannað
fyrir karlmenn
sem þjást af einkennum góðkynja stækkunar
á blöðruhálskirtli
og getur það veitt
skjóta lausn við
óþægilegum einkennum við þvaglát.

Vinnsla, geymsla & dreifing

Segja má að lifrin sé allt í senn
vinnslustöð, geymsla og miðstöð
dreifingar því allt sem við borðum,
drekkum, öndum að okkur eða
berum á húðina fer þar í gegn.
Það skiptir því máli, eins og ávallt,
að við hugum vel að því hvað við
setjum í okkur og á því öll viljum
við lifa lengi heilbrigð á líkama og
sál.

Þ

egar karlmenn eldast breytist
hormónamagnið í líkamanum sem getur valdið því að
blöðruhálskirtillinn stækkar lítillega og fer að valda vandamálum
við þvaglát. Það getur verið:
l Lítil eða slöpp þvagbuna
l Tíð þvaglát
l Næturþvaglát
l Skyndileg þvaglátaþörf
l Erfitt að hefja þvaglát
l Þvagleki eða erfitt að stöðva
þvaglát
l Þörf fyrir þvaglát skömmu eftir
síðasta þvaglát
l Sviði eða sársauki við þvaglát

Brizo breytti allri líðan

Skúli Sigurðsson ber Brizo vel
söguna en hann segir jafnframt
að hann hafi mikla trú á náttúrulegum laustum sem í mörgum
tilfellum geta komið í staðin fyrir
lyf og þá án aukaverkana:
„Ég var farinn að finna fyrir því
að þurfa oft að kasta af mér þvagi
og náði ekki að tæma blöðruna í
hvert sinn. Ég vildi forðast að nota

Mér bauðst að
prófa Brizo og fann
fljótt að mér leið betur.
Áhrifin eru minni þrýstingur á blöðrunni og
þvagrásina.
Skúli Sigurðsson

Brizo™ er sérhannað fyrir karlmenn með góðkynja stækkun á blöðruhálskirtli

lyf og leist betur á að prófa eitthvað óhefðbundið og náttúrulegt.
Mér bauðst að prófa Brizo og fann
fljótt að mér leið betur. Áhrifin eru
minni þrýstingur á blöðrunni og
þvagrásina. Ég er mjög ánægður
með árangurinn og það, hvernig
mér líður af notkun þess.“

þar sem virka efnið SC012 er unnið
úr gerjuðu soya. Rannsóknir hafa
sýnt að verulega dró úr þeim einkennum sem áður voru talin upp
við inntöku á Brizo í 3 mánuði.
1 hylki kvöld og morgna þarf til
Brizo beri tilætlaðan árangur.

Aukin vellíðan

Sölustaðir: apótek, heilsuhús og
heilsuhillur verslana

Brizo er framleitt á einstakan hátt

Auglýsingar á
samfélagsmiðlum

HAFA SAMBAND
TEAM@KEYOFMARKETING.IS
5 1 9 8 1 9 1

www.keyofmarketing.is
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ER HÆGT AÐ HÓPFJÁRMAGNA HVAÐ SEM ER?
n Furðulegar, umdeildar og óvenjulegar hugmyndir n Höfuð Lionels Richie og heilagt brauð
Svokallaðar fjármögnunarsíður hafa undanfarin ár stutt við bakið á listamönnum,
frumkvöðlum og aðgerðasinnum um allan heim. En hópfjármögnun á netinu hefur einnig teygt
anga sína víðar, inn á önnur og óvenjulegri svæði.
Hér má finna dæmi um nokkrar furðulegar, umdeildar
Auður Ösp Guðmundsdóttir
audur@dv.is
og óvenjulegar hugmyndir sem náðst hefur að safna fyrir.

Þakklátir tölvuleikjaunnendur
Tölvuleikurinn No Man´s Sky kom út árið 2016. Leikurinn byrjaði sem
flopp en höfundunum tókst síðan að uppfæra hann og bæta og í kjölfarið hefur leikurinn öðlast miklar vinsældir. Í júní síðastliðnum tóku
aðdáendur leiksins sig til og söfnuðu 4.800 dollurum í gegnum vef
GoFundMe svo hægt væri að birta skilaboðin „Takk fyrir“ á risastórt
auglýsingaskilti sem staðsett er fyrir utan skrifstofu leikjafyrirtækisins.

Fékk mjólkurhristinginn bættan
Í maí á þessu ári var Paul Crowther, 32 ára karlmaður frá Newcastle ákærður fyrir að henda mjólkurhristingi
á Nigel Farage, leiðtoga Brexit-flokksins. Crowther var í kjölfarið ákærður fyrir árás og skemmdarverk. Var
honum gert að greiða bætur upp 350 pund, eða rúmlega 55 þúsund íslenskar krónur.
Fjölmennur stuðningshópur hélt því fram að Crowther væri í raun fórnarlambið í málinu þar sem hann
hefði fórnað mjólkurhristingi sem kostaði hann rúmlega 5 evrur, sem samsvarar 800 íslenskum krónum. Í
kjölfarið var hrundið af stað söfnun á vefsíðunni GofundMe undir nafninu „Hjálpum Paul Crowther að endurheimta mjólkurhristinginn sinn.“ Eins ótrúlega og það hljómar þá náðist að safna andvirði tæplega 260 þúsunda íslenskra króna og er því óhætt að fullyrða að Crowther hafi fengið tjónið bætt – og vel það.

Óvenjulegt listaverk á tónlistarhátíð
Tónlistarhátíð í Englandi skartaði heldur óvenjulegu listaverki en um
er að ræða feikistórt höfuð söngvarans Lionels Richie. Það tók tvær til pphaflega var talið að myndi
raunir að safna fyrir gerð skúlptúrsins sem u
kosta 4.900 evrur, en kostnaðurinn átti eftir að aukast heldur mikið og
endaði í rúmum 8.000 evrum.

Blaðaljósmyndari barinn til óbóta
Ráðist var á blaðaljósmyndarann Andy Nqo, og hann barinn harkalega fyrir þær sakir að mynda og fjalla um mótmælafundinn Antifa í Portland í Oregon í Bandaríkjunum. Antifa dregur nafn sitt af anti-fasisma og er drifið
áfram af öfgamótmælendum. Í kjölfarið var stofnað til söfnunar til að fjármagna læknis- og lyfjakostnað sem Nqu varð fyrir en auk þess varð mikið tjón á tækjabúnaði hans. Á einum degi náðist að safna ríflega tvöfaldri
þeirri upphæð sem lagt var upp með í upphafi eða yfir 100.000 dollurum.

Heilagt brauð
Hinn svokallaði grillaði Jesús varð að veruleika þökk sé fjáröflun sem hrundið var af stað. Jú, þið lásuð rétt, brauðrist
sem ristar brauð með mynd af frelsaranum var fjármögnuð
svo nú geta strangheiðarlegar brauðætur gætt sér á heilögu
brauði með osti og smjöri. Þau Meg Sheehan og Rob Corso
hentu sér í herferðina þar sem 286 aðdáendur brauðristarinnar lögðu söfnuninni lið. Alls söfnuðust 25.604 dollarar
og geta áhugasamir orðið sér úti um græjuna á Amazon.

Fótboltaaðdáandi ferðast um heimsálfur
Áhugi fólks á íþróttum er engum landamærum
háður og það sannaðist heldur betur þegar
fótboltaaðdáandi ferðaðist til Íslands alla leið
frá Bangladess til að berja eftirlætislið sitt í fótbolta augum. Maðurinn, Mohammad Sayed
Majumder, er að eigin sögn einn stærsti stuðningsmaður íslenska fótboltaliðsins og þakkar af
heilum hug fyrir söfnunarherferð Tólfunnar sem
gerði honum kleift að fjármagna ferðina en hann
er væntanlegur til landsins nú í október þegar Ísland keppir gegn Frökkum.

hopar@visitor.is
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Hjarðhegðun Íslendinga 7 eftirminnilegar raðir

Erla Dóra

erladora@dv.is

H

jarðhegðun er þekkt fyrirbæri meðal bæði dýra
og manna. Henni mætti
lýsa með þeim hætti að
einstaklingar innan hóps hagi
sér með sama hætti, án þess að
einhver sérstök stefna hafi verið
mótuð í þeim efnum. Dæmi um
þetta er að fara út í búð og ætla
að velja milli tveggja tegunda af
sömu matvörunni. Margir ættu
þá til að kippa með þeirri sem
minna væri eftir af. Fylgja fjöldanum án allrar gagnrýnnar hugsunar. Einstaklingur hermir eftir
öðrum í þeirri trú að hann hafi
vitað hvað hann væri að gera, í
staðinn fyrir að móta sínar eigin
skoðanir.

Húrra
Þónokkrir Íslendingar gátu ekki
setið á sér þegar von var á Yeezy-strigaskóm úr smiðju Kanye West.
Vongóðir viðskiptavinir tjölduðu
jafnvel fyrir utan verslunina Húrra
til að tryggja sér par af skónum
sem komu í takmörkuðu upplagi.
Hátt í hundrað manns biðu í röð
þegar verslunin var opnuð.
Søstrene Grene
Árið 2016 stilltu margir Íslendingar
sér upp í röð fyrir utan verslunina Søstrene Grene til að freista
þess að festa kaup á forláta hillum. Að sögn sjónarvotta lá nánast
við slagsmálum í Kringlunni þegar
viðskiptavinir kepptust við að
hrifsa til sín hillurnar. Sömu hillur
fóru aftur í sölu nokkrum mánuðum síðar og náði röðin þá út fyrir
Kringluna. Þetta er ekki eina varan sem hefur valdið usla í Søstrene
Grene en mikill æsingur á til að
grípa um sig þegar nýjar vörulínur
fara í sölu.
Lindex
Þremur dögum eftir að verslunin Lindex var opnuð í Smáralind
þurfti að loka versluninni vegna
vöruskorts. Á þessum dögum er
talið að verslunin hafi afgreitt
rúmlega tíu þúsund viðskiptavini
og salan verið fimm sinnum meiri
en áætlað hafði verið. Sænskir
forsvarsmenn verslunarinnar voru
viðstaddir opnunina og sögðust
aldrei hafa vitað annað eins, þetta
ætti bara ekki að vera hægt. Um
stærstu opnun verslunar í sögu
keðjunnar var að ræða.

Íslendingar hafa lengi vel tekið
erlendum verslunum fagnandi,
en einnig geta ýmis tískufyrirbæri valdið æsingi og jafnvel usla
ef varan er auglýst með orðunum
„takmarkað upplag“ eða ef mikið hefur farið fyrir auglýsingum
á samfélagsmiðlum og annað.
Omaggio-vasarnir frægu eru þar
gott dæmi, þar sem á gífurlega
skömmum tíma voru vasarnir
komnir inn á annað hvert heimili.
Hjarðhegðun birtist einnig
með eftirminnilegum hætti á nýafstöðnum Ed Sheeran-tónleikum og því ekki úr vegi að rifja upp
nokkrar eftirminnilegar biðraðir
síðustu ára.

Bauhaus
Bauhaus var opnuð í maí 2012. Brá
verslunin á það ráð að hafa sérstaka opnunarhátíð áður en dyrnar
voru formlega opnaðar. Mikil örtröð myndaðist fyrir utan verslunina og öll sex hundruð bílastæðin á
svæðinu voru upptekin þegar hátíðin byrjaði. Framkvæmdastjóri
Bauhaus taldi að um 5–6 þúsund
manns hefðu verið á svæðinu.
Dunkin‘ Donuts
Kleinuhringjakeðjan
Dunkin‘
Donuts opnaði útibú á Íslandi með
pomp og prakt á Laugavegi árið
2015. Ævintýrið varð skammlíft og
var versluninni lokað snemma á
þessu ári. Stór fjöldi fólks safnaðist
saman fyrir opnunina 2015, sumir biðu jafnvel heila nótt til að eiga
möguleika á veglegum vinningi,
fríir kleinuhringir í heilt ár.
H&M Smáralind
Fyrsti viðskiptavinurinn stillti
sér upp í röð rúmlega sólarhring
fyrir opnunina. Rétt fyrir opnunina náði röðin út úr Smáralindinni. H&M kom til móts við
eftirvæntinguna og þegar dyrnar
voru opnaðar streymdi starfsfólk
verslunarinnar út og tók dansspor,
gestum til mikillar kátínu.

Ed Sheeran
Segja má að tónlistarmaðurinn geðþekki, Ed Sheeran, hafi hlotið góðar móttökur hérlendis þegar hann hélt
tónleika sína 10. og 11. ágúst síðastliðinn. Löng röð myndaðist fyrir utan Ed Sheeran-verslun sem hafði verið
komið fyrir í Kringlunni, og langar raðir mynduðust þegar gestir freistuðu þess að snemminnrita sig á tónleikana og svo inn á tónleikana sjálfa. Þetta var einkum athyglisvert þegar Rúnar Freyr Gíslason benti á að engin
skylda væri að innrita sig snemma nema sérstakar ástæður lægu þar að baki, svo sem ef hópur hefði keypt
miða sameiginlega en ætlaði sér að mæta hver í sínu lagi. Engu að síður kom gífurlegur fjöldi tónleikagesta og
beið í röð eftir snemminnritun, röðin náði langleiðina upp á Suðurlandsbraut.
Seinna um daginn myndaðist svo röð tónleikagesta sem biðu eftir því að vera hleypt inn á tónleikasvæðið.
Sú röð náði líklega sögulegri lengd á Íslandi, eða um 1,5 kílómetrum. Röðin náði alla leið að Glæsibæ og sló
þar með út röðinni sem myndaðist á Guns n’ Roses-tónleikana á síðasta ári sem náði næstum að Glæsibæ.
Hins vegar var alls ekki gert ráð fyrir svona langri röð. Raðirnar áttu að vera þrjár og var það greinilega merkt.
Engu að síður stilltu tónleikagestir sér upp í einfalda röð sem bara lengdist og lengdist. Rúnar Freyr sagði í
samtali við Vísi að lengd raðarinnar mætti skýra með hjarðhegðun. Fólk hafi farið í ranga röð þrátt fyrir skýrar
merkingar. „Þá er fólk þannig að það eltir aðra og heldur að það eigi að gera það sama og hinir.
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JENS:

„Það eru allir komnir
hingað til að gleðja
einhvern nákominn sér“

G

ullsmiðir Jens hafa frá stofnun
fyrirtækisins árið 1964 verið
þekktir fyrir djarfa og framsækna hönnun sem þótt hefur áberandi í skartgripatísku Íslendinga. „Við
erum stolt af hönnun okkar sem er
innblásin af þeirri ríku sögu og reynslu
sem við höfum öðlast frá upphafi
þessa litla fjölskyldufyrirtækis,“ segir
Ingibjörg Snorra, framkvæmdastjóri
Jens.

Gaman að gleðja

„Við leggjum okkur fram við að kynnast þörfum viðskiptavinanna og veita
þeim framúrskarandi þjónustu. Það
skemmtilega við þennan bransa að í
nánast öllum tilvikum er fólk að leitast
við að gleðja einhvern náinn sér og
það er ofboðslega skemmtilegt að fá
að taka þátt í því. Jólagjafir, fermingargjafir, útskriftargjafir, afmælisgjafir, giftingarhringar, morgungjafir
og önnur tilefni sem eru til þess gerð
að dekra við einhvern sem manni
þykir vænt um. Það er virkilega
gaman að vinna hjá litlu fyrirtæki þar
sem maður snertir á öllum flötum
rekstursins. Mér finnst líka virkilega
gaman að vera í búðunum og vinna
með starfsfólkinu okkar.“
Hjá Jens starfa hæfileikaríkir
hönnuðir með margvíslega menntun
að baki. Berglind Snorra er þriðja
kynslóð gullsmiða, hún er einnig
húsgagna- og vöruhönnuður. Jón
Snorri Sigurðsson hefur starfað

hjá fyrirtækinu frá stofnun þess og
hefur haslað sér völl sem gullsmiður
og skúlptúristi. Feðginin Snorri og
Berglind hafa saman hannað innréttingar og útlit verslananna og
hafa því allar þrjár búðirnar í Kringlu,
í Smáralind og á Granda fengið nýtt
og nútímalegt útlit sem er vert að
skoða. Berglind hefur einnig hannað
fallegar öskjur og umbúðir utan um
skartgripina og gerir það gjöfina enn
glæsilegri.

Einstök úr og norðurljós

„Við vinnum mest með silfur og gull,
íslenska náttúrusteina og demanta. Við erum einnig að handsmíða
gjafavöru sem hefur slegið algjörlega
í gegn og er gaman að geta boðið
upp á í bland við skartgripina. Svo var
að koma glæný úralína frá Jens sem
kallast Norðurljós. Við hönnun úranna
voru gæði höfð í fyrirrúmi. Úrið státar
af svissnesku úrverki og er búið til úr
safírgleri og hágæða stáli. Skífan er
úr svartri perlu sem minnir á norðurljósin, sem gerir hana einstaka, þar
sem engar tvær eru alveg eins.“

Hannaðu þitt eigið hálsmen

„Allra vinsælasta nýjungin hjá okkur eru hálsmen sem heitir Gára.
Hálsmenið myndar hring sem táknar
gáru. Gárurnar er hægt að fá í fjórum
stærðum sem hver fellur inn í aðra
eins og gárur á vatni. Gárurnar koma
í margs konar útfærslu með nánast

endalausum samsetningarmöguleikum. Þannig er hægt að láta samsetninguna tákna eitthvað persónulegt,
eins og fjölskyldumeðlimi, vini eða
tímamót. Hægt er að fá Gáru úr
mismunandi málmum og með mismunandi steinum, svo maður getur
hannað sitt eigið hálsmen.“

Hönnunarrisi í skandinavískri skartgripagerð

„Við erum líka stolt af því að vera
orðin eini söluaðili Georg Jensen
skartgripa á Íslandi. Í Kringlunni og
Smáralind erum við með glæsilegt úrval af tímalausum og fallegum skartgripum frá þessum
hönnunarrisa í skandinavískri skartgripahönnun.
Hjá Jens starfar gott fólk, sem
sinnir viðskiptavinum okkar og ráðleggur á faglegan hátt. Gott starfsumhverfi og skemmtileg stemning
einkennir dagana okkar bæði í
búðunum og á verkstæði Jens. Arfleifð okkar og saga drífur áfram sköpunargáfu okkar og við munum áfram
smíða vandaða skartgripi eftir eigin
hönnun – kynslóð eftir kynslóð.“

Netverslunin okkar https://www.
jens.is/ hefur sótt í sig veðrið undanfarin ár, vöruúrvalið er gott og einfalt er að panta í gegnum vefsíðuna.
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BÍLXTRA:

Dráttarkrókar og kerrur
á lægsta mögulega verði

B

ílxtra er glæsileg ný vefverslum
sem selur gæðavörur fyrir bíla
og kerrur á lægsta mögulega
verði, en veitir á sama tíma hámarksþjónustu. Hugmyndin er að takmarka
lager og almennan rekstrarkostnað
eins og hægt er, en landa þess í stað
góðum samningum við birgja og
framleiðendur erlendis ásamt flutningsaðilum. Með þessu móti er hægt
að koma vörunni til viðskiptavinarins
sem hraðast og á lægsta mögulega
verði.

Bílxtra mælum með að gera dráttarkrókinn að staðalbúnaði í hverjum bíl.
Það er þó mikilvægt að velja dráttarbeisli og rafkerfi sem hannað er fyrir
hverja bíltegund fyrir sig og samvarar
undirtegund og árgerð. Þetta vitum
við hjá Bílxtra og hjálpum þér að finna
þann krók er hentar þér og þínum
þörfum sem allra best.
Þegar ákvörðun um kaup hafa
verið gerð eru þrjú atriði sem hafa
ber í huga.

Dráttarkrókar og beilsi á nær allar
gerðir bíla

Hvernig krókur hentar þér?

Það eru ekki allir bílar eins skapaðir
og koma þeir ekki allir með dráttarkrók sem staðalbúnað. Dráttarkrókur
getur þó komið sér vel við ólíklegustu
aðstæður enda er hægt að tengja
við hann flutningskerrur eða ýmsar
gerðir tjaldvagna, sem eykur flutningsgetuna töluvert sem og notkunarmöguleika farartækisins. Við hjá

Hver er leyfileg dráttargeta?
Hvernig rafkerfi hentar þér?
Dráttarbeislin hjá Bílxtra eru öll gerð
úr hágæða stáli og sérstaklega
hönnuð fyrir hverja og eina bíltegund
sem gerir það að verkum að ekki
þarf að bora nein göt í grind bílsins.

Rafkerfin sem við bjóðum upp á eru
að sama skapi sérsniðin að hverri og
einni bíltegund. Þau eru með þar til
gerðum tengjum sem passa í tengin
sem fyrir eru í bílnum og ætlast er til
af framleiðanda að séu notuð í þessum tilgangi.

Kerrur í ýmsum stærðum og gerðum
Bílxtra er með kerrur í nokkrum
stærðum sem ættu að nýtast við
flestar þær aðstæður þar sem þarf
að flytja meira en það sem hægt
er að setja í skottið á bílnum. Minni
kerrurnar eru meðfærilegar, notendavænar og sterkbyggðar á
meðan þær stærri bjóða upp á fleiri
möguleika eins og að flytja snjósleða,
fjórhjól og fleira.

Besta mögulega verð hverju sinni

Við erum í samstarfi við pólska
framleiðendur með áratuga reynslu
í framleiðslu á dráttarbeislum í
háum gæðaflokki. Einnig erum við í

samstarfi við Jóhann Davíð Barðason
bifvélavirkjameistara sem á og rekur
Bifvélavirkinn ehf. Jóhann sér um
ísetningu á dráttarbeislum og getur
einnig annast skráningu/breytingaskoðun. Þannig getur þú klárað allt
á einum stað. Jóhann hefur margra
ára reynslu í faginu og skilar ávallt vel
unnu verki. Við viljum að viðskiptavinir
okkar geti verslað á öruggan hátt og
geti treyst því að þegar þeir versla hjá
Bílxtra fái þeir besta mögulega verð
hverju sinni.

Nánari upplýsingar má nálgast á
vefsíðu bilxtra.is
Sími: 837-7750
Vefpóstur: info@bilxtra.is
Fylgstu með á Facebook: Bílxtra.is
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Klifrað til að kynnast fólki

B

enjamin Mokry kom til Íslands
frá Þýskalandi fyrir um 18 árum
síðan. Það getur verið snúið að
aðlagast nýju samfélagi, en eftir að
Benjamin kynntist Klifurhúsinu varð
ekki aftur snúið.

Kynntist samfélaginu gegnum klifur

„Á þessum tíma var ég ekki í neinu
klifurfélagi. Í Klifurhúsinu var ég strax
boðinn velkominn og tekið opnum
örmum. Þar kynntist ég meðal annars
besta vini mínum,“ segir Benjamin
sem er í dag einn af aðal klifrurum
Klifurhússins. Hann segir einskonar
fjölskyldustemningu ríkja þar inni, allir
tilbúnir að hjálpa öllum óháð færni.
„Þegar ég byrjaði þá leit maður
upp til þeirra bestu og lét sig dreyma
um að verða jafn góður og þeir. En
það voru alltaf allir til í að kenna. Það
góða við svona hús er að allir geta
sest saman og spjallað smá og klifrað
svo hver sína leið.“

Klifur fyrir byrjendur og lengra
komin

Klifurhúsið býður uppá námskeið fyrir

alla aldurshópa, frá 5 ára og uppúr.
„Það er skipt í hópa eins og í öðrum
íþróttagreinum en strákar og stelpur
klifra alltaf saman,“ segir Benjamín.
Fullorðnir geta síðan sótt grunnnámskeiðið Klifur – 1, sem er ætlað
byrjendum, en einnig eru fjölbreytt
námskeið fyrir lengra komin.
„Klifur – 1 tekur á öllum helstu
grunnatriðum. Ég mæli samt alltaf
með að fólk komi fyrst, leigi sér skó og
prófi aðeins sjálft, áður en það kaupir
sér heilt námskeið,“ segir Benjamín
og bætir við að starfsfólk og klifrarar
í klifurhúsinu séu iðulega auðfús til
þess að hjálpa og segja til. Stakur tími
með leigu á skóm kostar 1800 kr.
Yfir vetrar tímann er boðið uppá
byrjendakvöld tvisvar í mánuði. Þar
er þjálfari á staðnum sem fer yfir
helstu grunnatriði klifurs, kennir fólki á
veggina og einföldustu tækni.

Grjótglíman vinsælust

Í Klifurhúsinu er mest fengist við
hefðbundna grjótglímu sem krefst
ekki mikils útbúnaðar. Hægt er að
leigja skó og allan annan útbúnað á

staðnum.
Einnig er hægt að klifra með línu
en það krefst þess vera tvö og tvö
saman. „Línan kostar aðeins meira en
á móti kemur að fólk er þá saman og
getur deilt henni“, segir Benjamín.t

Fjölskyldan klifrar saman – krakkarnir klárastir

Um helgar býður Klifurhúsið uppá
fjölskyldutíma milli 12 og 15. Þá gefst
fjölskyldum kostur á að koma saman
og leigja skó og prófa klifur fyrir
einungis 800 kr. á mann.
„Þetta er reglulega skemmtileg
upplifun fyrir alla fjölskylduna,“ segir
Benjamín. „Börn eru á ábyrgð foreldra sinna en krakkarnir eru gjarnan
fljótari að ná tökum á klifrinu en þeir
sem eldri eru“.

Alltaf með klifurskóna í ferðatöskunni

Sjálfur segist Benjamín sækja í að
klifra þegar hann ferðast um heiminn.
„Ég hef búið bæði í Svíþjóð og Danmörku og í bæði skiptin kynntist ég
samfélaginu með því að fara í klifur.

Það eru frábær klifurhús víða í heiminum og skemmtilegt að prófa nýja
veggi þegar maður er þar á ferð.“
Það sama virðist vera uppi á
teningnum á Íslandi því Benjamín
kynnist gjarnan ferðamönnum sem
koma til Íslands meðal annars til að
kynnast klifurmenningunni hér. „Ég
hitti Kanadamann sem klifrar mikið í Montreal um daginn. Við ætlum
saman í útiklifur á næstunni, meðan
hann dvelur hér á landi,“ segir Benjamín sem enn er að eignast nýja vini
gegnum þessa hollu hreyfingu.
Einstaklingar og hópar ættu því að
eiga auðvelt með að finna eitthvað
við sitt hæfi í Klifurhúsinu, þar sem ný
vinasambönd eru sí og æ að myndast.

Klifurhúsið
Ármúla 23
www.klifurhusid.is
s. 553-9455
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Eru starfsmenn
þínir öruggir?
M

argir starfa við krefjandi
aðstæður þar sem oft geta
komið upp erfið og jafnvel
hættuleg mál. ISR Matrix er alþjóðlegt öryggisfyrirtæki og hefur
verið í samstarfi við lögregludeildir,
fangelsi og öryggisfyrirtæki víðs
vegar um heiminn sl. 23 ár. ISR
hefur einnig þjálfað fjölda lögreglumanna, öryggisvarða og dyravarða
á Íslandi. ISR á Íslandi hefur einnig
verið í samstarfi við Reykjavíkurborg, ríkisstofnanir og einkafyrirtæki.
ISR á Íslandi býður upp á tvenns
konar námskeið fyrir fyrirtæki og
stofnanir sem trygg ja aukið starfsöryggi starfsmanna fyrirtækja og
stofnana.

ISR PM öryggiskerfi

ISR PM – er öryggiskerfi. Starfsmenn læra að yfirbuga einstaklinga sem eru hættulegir sjálfum
sér og öðrum. Kerfið snýst um að
aðgerðin fari fram á faglegan hátt.
Starfsmenn læra að vinna saman
og einnig er lögð mikil áhersla á
að mótaðilinn slasist ekki. Kerfið er
sem sagt fullkomlega öruggt fyrir
þann sem beitir því og þann sem er
beittur því.

ISR CLUTCH neyðarvarnarkerfi

ISR CLUTCH – er neyðarvarnarkerfi. Starfsmenn læra að koma
sér úr aðstæðum þar sem lífi eða
heilsu þeirra er ógnað af hættulegum einstaklingi eða einstaklingum.
Starfsmenn læra því harðari tækni
sem getur skipt sköpum í erfiðari
aðstæðum.

ISR CAT neyðarvörn fyrir konur

ISR Matrix býður einnig upp námskeið fyrir einstaklinga og eru þau
auglýst í hverjum mánuði inni á
vefsíðu og Facebook-síðu ISR
Matrix Iceland. Ásamt fyrrnefndu
námskeiðunum ISR PM og
CLUTCH býður ISR Matrix einnig
upp á námskeið eins og ISR CAT
– neyðarvörn fyrir konur. Hildur
María Sævarsdóttir er ein þeirra
sem hafa sótt ISR CAT námskeið
og mælir eindregið með því:
„Ég þekki enga konu sem ekki
hefur einhvern tíma haft ástæðu
til að óttast um öryggi sitt. Okkur
er kennt að vera stilltar og prúðar
sem börn og svo þegar við erum
orðnar fullorðnar heyrum við að
það sé mjög hættulegt að fara niður
í miðbæ. Og við verðum smeykar.
En við heyrum aldrei um mikilvægi
þess að konur læri að verja sig. Úti
á götu er enginn að fara að spila
eftir einhverjum reglum. Veruleikinn
getur verið grimmur og villtur og við
þurfum að vera undirbúnar fyrir
það.“
ISR Matrix er staðsett á Stórhöfða 17 en einnig er boðið upp á
að setja upp námskeið og æfingar
inni á vinnustöðum. Þjálfarar telja
það mikilvægt að kenna starfsfólki
að bregðast við erfiðum aðstæðum í sínu rétta starfsumhverfi.
Frekari upplýsingar er að finna á
isrmatrix.is
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir í tölvupósti á isrmatrix@
isrmatrix.is eða hringja í síma:
862-0808. n
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Hannaðu þitt eigið
öryggiskerfi með Leiðni slf.
Leiðni slf er fjölhliða öryggisþjónusta
fyrir opinberar stofnanir, fyrirtæki og
einstaklinga. Leiðni selur og tekur
að sér uppsetningu á öryggiskerfum
og myndavélum fyrir heimilið, bústaðinn, fyrirtækið eða jafnvel fjósið.

Skapaðu þitt eigið öryggiskerfi

Hjá Leiðni gefst viðskiptavinum kostur
á að hanna sitt eigið öryggiskerfi,
sérsniðið að sínum þörfum. Engin
mánaðarleg skuldbinding er þegar
kemur að greiðslu af rekstri kerfisins –
þú átt kerfið.

Margverðlaunað snjallöryggiskerfi

Myndavélakerfið og myndavélarnar
frá Leiðni eru frá framleiðandanum
Univew. Þá notast fyrirtækið við
Ajax systems snjallöryggiskerfið sem
hefur hlotið flest verðlaun á sínu sviði
í Evrópu. Kerfið er afar einfalt í notkun
og býður uppá marga möguleika.
Hafðu samband og fáðu tilboð
Starfsmenn Leiðni slf. leiða þig í
gegnum ferlið, bestu og einföldustu
leið að þínu öryggi.
Hafðu samband á leidni@leidni.
is eða í síma 7711 301 fyrir nánari
upplýsingar.
Leidni.is
Instagram: @leidnislf
Facebook: @leidni
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Eftir

Fyrir

Ræstingar eru líka í skólaþrifum. Hér
þarf að hreinsa mottu.

RÆSTINGAR.IS:

Mottan er allt önnur eftir að starfsmenn
Ræstingar.is hafa tekið hana í gegn.

Alhliða þjónusta á ræstingum
og garðaumsjón fyrir húsfélög

R

æstingar.is is er rótgróið
fyrirtæki sem sér um þrif og
ræstingar fyrir einstaklinga,
fyrirtæki, stofnanir og húsfélög. „Við
stofnuðum fyrirtækið árið 2006 og
hefur það stækkað ört í gegnum
árin. Margir af okkar kúnnum eru
fastakúnnar, bæði einstaklingar
og fyrirtæki sem við sinnum allt
árið um kring. Við notum eingöngu
Svansmerkt efni þegar kemur að
þrifum enda viljum við vera umhverfi
okkar og viðskiptavinum til sóma,“
segir Kristján S. Þórðarson, framkvæmdastjóri Ræstingar.is.

Eftir

Fyrir

Leitaðu ekki langt yfir skammt

„Langstærsti kúnnahópur okkar er húsfélögin. Við bjóðum enda
upp á mjög breiða þjónustu á sviði
ræstinga og tengdra verkefna. Við
sjáum þá um ræstingu sameignar,
djúphreinsun á teppum, gluggaþvott,
tunnuskipti í ruslageymslu, sótthreinsun og háþrýstiþvott á tunnum,
þvott á ruslageymslu og þakrennum
og fleira. Góð þjónusta og góð samskipti við okkar viðskiptavini skiptir
okkur öllu máli og er eitt af okkar
aðalsmerkjum. Við höfum til dæmis
fengið fyrirspurnir frá húsfélögunum
um að bjóða upp á garðaumsjón
ásamt þrifunum. Það er mikill hagur
fyrir húsfélög að hafa alla helstu
þjónustu hjá sama fyrirtæki. Það
bæði sparar vinnu fyrir húsfélögin
og peninga. Því höfum við ákveðið
að bjóða einnig upp á garðslátt
og áburðargjöf fyrir garðinn. Þau
húsfélög sem eru í reglulegum þrifum
hjá okkur fá svo afslátt á allri aukaþjónustu sem við bjóðum upp á.“

Skólaþrif

„Þau fyrirtæki sem eru með
 aglega eða vikulega ræstingu hjá
d
okkur geta nýtt sér sama afslátt og
húsfélögin þegar þeir gera samning
við okkur um tvö eða fleiri þjónustuverkefni. Að auki sjáum við um þrif
á nýbyggingum, flutningaþrif og
iðnaðarþrif fyrir fyrirtæki sem og Airbnb-þrif fyrir þá sem eru með slíkan
rekstur.“

Fyrir

Eftir

Hafðu samband við okkur og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu.
Allar nánari upplýsingar má nálgast
á raestingar.is
Sími: 775-8200
Vefpóstur: raestingar@raestingar.is
Facebook: Ræstingar.is
Hér þarf að taka til hendinni

Eftir djúphreinsun á teppi
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Reynsla og þekking
er besta auglýsingin

F

yrirtækið Þak.is var stofnað
2008 og í dag starfa fjórir
iðnaðarmenn með gífurlega
reynslu hjá fyrirtækinu. „Við þjónustum einstaklinga, húsfélög sem
og stærri eða minni fyrirtæki um
land allt,“ segir Ólafur Ragnar
Ólafsson, eigandi Þak.is.
„Þak.is býður upp á alla
þá þjónustu sem viðkemur
húsaviðhaldi innan- sem utandyra. Þá tökum við að okkur
breytingar á heilum íbúðum
innandyra og leggjum t.d. parket,
endurnýjum eldhús eða baðherbergi, sjáum um flísalögn, málun,
uppsetningar eða niðurrif á
veggjum og fleira.
Utandyra erum við í endurnýjun eða viðgerðum og sjáum
t.d. um þakskipti, endurnýjun
þakrenna, bárujárnsklæðningar
og aðrar veggklæðningar. Einnig
erum við í þakmálun, setjum upp
og gerum við þakkanta, framkvæmum gluggaskipti, setjum
upp blikk flassningar, erum í
pallasmíði og margt, margt
fleira.“

Er þakið þitt í lagi?
Það er alltaf mikilvægt fylgjast
með þakinu; hvort það sé kom-

inn tími á að skipta um það eða
lengja endingartíma þaksins með
þakmálun. Þak.is býður upp á
mat á því og öllu öðru, viðskiptavinum sínum að kostnaðarlausu.
„Í þakklæðningar notum við
mikið til bárujárn úr alusinki eða
stallað ál, eftir því hvað kúnninn
vill. Þessi efni hafa sýnt og sannað hvað þau eru endingargóð
og duga vel í íslenskri veðráttu
og það er þess vegna sem við
notum þau. Við lendum því miður
oft í því að endurvinna verk eftir
verktaka sem hafa ekki þekkingu
og skila frá sér verkum hálfkláruðum eða í verra ástandi en
áður en þeir tóku við því. Þetta er
sorgleg staðreynd, en sýnir bara
að það borgar sig að skipta við
aðila sem kunna til verka,“ segir
Ólafur.
Nánari upplýsingar má nálgast
á facebooksíðunni þak.is.
Heimasíðan thak.is er lokuð
vegna breytinga.
Hafðu samband í síma 6996980.
Netpóstur: thak@thak.is

Ál er okkar mál
MIKIÐ ÚRVAL FORMA OG LITA

Fossaleyni 8

112 Reykjavík Sími: 577-4100
www.altak.is
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Með VivoBook í veskinu

E

rt þú með fartölvu sem uppfyllir þín skilyrði? VivoBook-fartölvurnar frá Asus
eru ótrúlega fágaðar í útliti og öflugar miðað við stærð. Þær eru þunnar og
léttar og því einstaklega meðfærilegar. Hér eru nokkrar fartölvur sem við
mælum með:

Létt og nett á fundi eða í ferðalagið

VivoBook L406MA frá Asus er handhafi RedDot-verðlaunanna 2018 fyrir
einstaklega vel hannaða umgjörð. Hún er þunn og aðeins 1,3 kíló og því auðvelt
að grípa hana með á fundi eða í ferðalagið. Vélin er með fjögurra kjarna Intel
Pentium-örgjörva sem auðveldar hvers kyns vinnslu. Hún er öflug þrátt fyrir að
vera einföld – og hún kostar aðeins 69.995 kr. í Tölvulistanum!

Fyrir aukin þægindi

Fyrir fólk á flakki

Ein vinsælasta fartölvan þessa dagana er VivoBook 15 F512FA-EJ061T frá Asus, enda tikkar hún í öll boxin. 15,6“ skjár, 8. kynslóð Intel i5 örgjörvi, 8GB minni og 256GB SSD. Hún er einnig
með NanoEdge rammalausum skjá og ErgoLift-lömum, til að
létta álagið á úlnliðina. Að auki býður tölvan upp á hraðhleðslu
svo hún hentar sérstaklega fyrir ferðalanga og lítið mál að taka
tölvuna með sér á flakk.

Fyrir fólk sem gerir aðeins meiri kröfur, þá er VivoBook 14 X420FA frá Asus
tilvalin. Hér er á ferðinni lítil og nett, einstaklega meðfærileg fartölva með
14 tommu skjá, i5 örgjörva, 8GB minni og 256GB SSD. Hún er útbúin með
fjögurra hliða rammalausum NanoEdge-skjá, sem þýðir að tölvan er nettari
án þess að skjástærð sé fórnað. Að auki er hún með ErgoLift-lömum sem
lyfta lyklaborðinu og gefa því smá halla, fyrir aukin þægindi. Hvort sem þú
þarft tölvu fyrir vinnuna eða til afþreyingar heima fyrir þá er VivoBook 14
fyrir þig.

Öflug fartölva fyrir þá sem gera miklar kröfur

Ef þú ert að leita að öflugri fartölvu, þá er VivoBook 15 X512FA frá Asus fyrir þig. Hún er útbúin 8. kynslóðar Intel i7 örgjörva, 8GB DDR4 minni sem má
stækka í 12GB. Hún er því fullkomin fyrir fólk sem vinnur í mörgum verkefnum í einu eða keyrir þyngri forrit. Þessi tölva inniheldur einnig ASUS SonicMaster hljóðtækni, en þessi tækni skerpir hljóðið, síar frá suð og tryggir
virkilega tæran hljóm.

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.

STEFNA HÖFÐAKAFFI ER AÐ VEITA
GÓÐA OG ÁREIÐANLEGA ÞJÓNUSTU

Veisluþjónusta
Bakkamatur
Fyrirtækjaþjónusta
Jólahlaðborð
Þorrahlaðborð
Heimilismatur í hádeginu
frá 11.30 - 13.30 í veitingasal
Höfðakaffi ehf. - Vagnhöfða 11 - 110 Rvk. - Sími: 587 6075 - GSM: 699 7156 - hofdakaffi@internet.is
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HydroCork á
gólf. Vatnsþolið og
slitsterkt
gólfefni.

Þ. ÞORGRÍMSSON & CO:

Hreinlegar lausnir og
auðveld uppsetning
Þ

. Þorgrímsson & Co er gamalgróin byggingavöruverslun, heildsala og smásala sem þjónustar
byggingamarkaðinn með sölu og þjónustu á hvers konar byggingavörum til
klæðninga á loftum og veggjum innansem utanhúss. Einnig býður fyrirtækið
upp á flísaplötur sem eru auðveldar í
uppsetningu sem og kork á gólf. Að auki
sérhæfir fyrirtækið sig í hljóðeinangrun fyrir híbýli, verslanir, skrifstofur og
iðnaðinn jafnt sem hitaeinangrun fyrir
frystiiðnaðinn.
„Við flytjum okkar byggingarefni inn
sjálfir beint frá framleiðendum, beggja
vegna Atlantshafsins. Einnig leiðbeinum 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. Þorgrímsson & 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 vandamál 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 hreinlæti 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, marmaraútliti 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 uppsetningu. Plöturnar koma grunnaðar
frá verksmiðju og það þarf ekkert annað 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 vefsíðu www.thco.is
Ármúli 29, 108 Reykjavík (Borgarmiðjan)
Sími: 512-3360
Netpóstur: thco@thco.is

FIBO-baðplötur
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Bjórböðin eru einstök heilsulind

B

jórböðin á Árskógssandi voru
opnuð 2017, en þau höfðu þá
lengi verið draumur Agnesar
Önnu Sigurðardóttur eftir að hún
heimsótti slíkt bað í Tékklandi 2008
ásamt eiginmanni sínum, Ólafi Þresti
Ólafssyni.
Hugmyndin hafði verið lengi í
huga Agnesar frá fyrsta baði og
hún var staðráðin í að opna bjórböð einn daginn á Árskógssandi.
Undirbúningsvinna hófst 2014 og
voru Bjórböðin opnuð árið 2017
en þar er einnig veitingastaður og
útipottar sem hafa notið mikilla
vinsælda vegna útsýnis yfir hafið.
En hverjir eru kostir bjórbaðs fyrir
líkamann?
„Í bjórbaði baðar maður sig í
ungum bjór, lifandi bjórgeri, humlum,
vatni, bjórolíu og bjórsalti.
Bjórinn sem við notum í baðið er
ungur í gerjun og er á þeim stað í
ferlinu að hann hefur lágt pH-gildi
og hefur þar af leiðandi stinnandi og
mýkjandi áhrif á húð og hár.
Bjórgerið sem notað er í böðin
er einstaklinga ríkt af nánast
öllum B-vítamínskalanum, sem er
einstaklega endurnærandi fyrir
húð og hár. Einnig er gerið mjög
ríkt af próteini, kalíum, járni, sinki og
magnesíum.
Humlarnir sem eru notaðir í böðin
hafa mjög góð áhrif á líkamann þar
sem þeir eru ríkir af andoxunarefnum
og alfasýrum. Olíurnar og örefnin úr
plöntunni hafa bólgueyðandi áhrif
og eru einnig notuð til að minnka
roða í húð og hafa góð áhrif á æða
kerfið. Það er sannað að humlar hafa
slakandi áhrif á vöðva og líkama.“
Ekki er mælt með því að farið sé
í sturtu næstu 3 til 5 klukkustundir
eftir baðið, því baðið hefur mjög
endurnærandi og mýkjandi áhrif á
húðina.
Hitastig baðanna er um 37 til 39°C
og fyllt upp með nýrri blöndu fyrir
hvern kúnna, ef fólk vill hafa baðið
kaldara eða heitara, þá er hægt að
óska eftir því.
Innifalið í baðgjaldinu er sloppur og
handklæði. Mælt er með að komið sé
tímanlega og farið í útipottana áður
en farið er í bjórbaðið. Sjö ker eru á
staðnum og er hvert þeirra í einkaherbergi, þannig að gestir eru alveg í

næði. Hvert ker er tveggja manna.
„Síðan slakar þú á í 25 mínútur. Svo er gestum fylgt upp á
aðra hæð í slökunarherbergi og
þar er viðkomandi í 25 mínútur.
Slökunarherbergið er teppalagt og
allt mjög notalegt. Við mælum með
að sleppt sé sturtu í 3–4 klukkustundir
eftir bað, þannig að bjórinn geri það
sem hann á að gera, og húðin verður
slétt og mjúk á eftir,“ segir Agnes.
Baðið er fyrir alla, hins vegar er 20
ára aldurstakmark, eins og lög gera
ráð fyrir, í að neyta bjórsins. Bjórinn í
bjórböðunum er 3–5 daga gamall og
því ekki orðinn áfengur og því öllum
óhætt að fara ofan í.
Bjórböðin hafa verið vel sótt bæði
af heimamönnum og ferðamönnum,
og eru viðbrögð gesta nær undantekningarlaust jákvæð og hafa farið
fram úr öllum vonum og væntingum.
Bjórböðin eru einstök heilsulind og
sækja innblástur til Tékklands, en eru
þau fyrstu sinnar tegundar á Norðurlöndum.
Allar upplýsingar má fá í síma
414-2828, á netfanginu
bjorbodin@bjorbodin.is og heimasíðunni bjorbodin.is.

KUBBALJÓS

Íslensk framleiðsla – gæði í gegn
margir litir – margar gerðir

Útiljósadagar
15. - 31. Ágúst

Veggljós

Loftljós

Útiljós

20%
afláttur
15%
afsláttur af ljósum

Gæðastál ehf | Smiðjuvegur 4 (græn gata að ofanverðu) | Sími 844 1710 | www.kubbaljos.is
Opið virka daga kl. 11-17 og laugardaga kl. 11-14
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Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

T E K J U B L A Ð 2019
Ferðaþjónusta og veitingar

Ljósið í myrkrinu
Kristinn Vilbergsson

Laun: 1.460.650 kr.
Kristinn Vilbergsson, fyrrverandi forstjóri Pennans
og nú framkvæmdastjóri og
eigandi Kex Hostel, hefur
lifað tímana tvenna. Hann er
einn af eigendum veitingastaðarins Dill sem fór í þrot
á dögunum en hins vegar er
mikill uppgangur í KEX-inu.
Nú stendur undirbúningur
yfir við að opna nýtt KEX hótel
í Portland í Bandaríkjunum.
Verður þar glæsilegur þakbar
og veitingastaður og verður
hótelið opnað í haust. Það er
því ljós í myrkrinu.

GrímurSæmundsenforstjóriBláalónsinsogform.Samtakaferðaþjónustunnar
Magnea Þórey Hjálmarsdóttir framkvstj. Icelandair Hotels
Baldvin Már Hermannsson forstj. Air Atlanta
Hjálmar Þröstur Pétursson forstjóri Avis
Friðrik Pálsson hótelstjóri Hótels Rangár
Steinþór Jónsson hótelstj. í Keflavík og form. FÍB
Þórarinn Þór markaðsstj. Kynnisferða
Styrmir Bragason markaðsstj. og eigandi Arctic Adventures
Sævar Skaptason framkvstj. Hey Iceland
Kristján Guðni Bjarnason tæknilegur framkvstj. Dohop
Páll Guðmundsson framkvstj. Ferðafélags Íslands
Hildur Ómarsdóttir forstöðum. markaðssviðs Icelandair hótela
BjarnheiðurHallsdóttirformaðurSamtakaferðaþjónustunnarogeigandiKötlutravel
Kristinn Vilbergsson einn eigenda Dill og Kex Hostel
Sigmar Vilhjálmsson veitingamaður
Rannveig Grétarsdóttir framkv.stj. Eldingar
Hjalti Baldursson Framkv.stj. Bókun ehf
Davíð Ólafur Ingimarsson forstjóri Guide to Iceland
Davíð Gunnarsson framkvstj. Dohop
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi
Sólveig Eiríksdóttir einn eigenda Gló
Þorkell Sigurlaugsson viðskiptafr.
Skarphéðinn Berg Steinarsson ferðamálastjóri
Bergþór Karlsson framkvstj. Bílaleigu Akureyrar
Jóhannes Ásbjörnsson veitingam. í Hamborgarafabrikkunni
Elías Blöndal Guðjónsson framkvstj. Bændahallarinnar ehf.
Jóhannes Felixson bakari
Þórður Bachmann framkvstj. og eigandi Grillhússins
ÞóraEggertsdóttirforst.maðurfjármála-ogupplýsingatæknisviðsFlugfélagsÍslands
Hrefna Rósa Sætran meistarakokkur og veitingahúsaeigandi
Ólafur Örn Haraldsson Fyrrv. þjóðgarðsvörður á Þingvöllum
Guðrún B. Kristmundsdóttir forstjóri Bæjarins beztu
Jóhannes Viðar Bjarnason veitingam. í Fjörukránni
Kári Jónasson leiðsögum. og fyrrv. ritstjóri
Þórgnýr Dýrfjörð framkvstj. Akureyrarstofu
Kjartan Ragnarsson forstöðum. Landnámssetrins Borgarnesi
Helena Karlsdóttir forstöðumaður hjá Ferðamálastofu
Hjörtur Valgeirsson hótelstjóri Fosshótel Reykjavík
Kristófer Oliversson framkv.stj. CenterHotels
Sigríður M. Guðmundsdóttir framkvstj. Landnámssetursins Borgarnesi
Elias Bj. Gíslason forstöðumaður hjá Ferðamálastofu
Ingvar Atli Sigurðsson forstöðum. Náttúrustofu Suðurlands
Daníel Jakobsson hótelstjóri og bæjarfulltrúi Ísafjarðarbæjar
Höskuldur Elefsen framkv.stj. dive.is
Knútur Rafn Ármann eigandi Friðheima
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10.289.089Kr.
3.665.531 Kr.
3.342.946 Kr.
2.323.151 Kr.
2.226.464 Kr.
2.061.967 Kr.
1.875.708 Kr.
1.845.144 Kr.
1.808.943 Kr.
1.741.263 Kr.
1.693.777 Kr.
1.587.646 Kr.
1.484.020 Kr.
1.460.650 Kr.
1.402.628 Kr.
1.378.836 Kr.
1.372.328 Kr.
1.331.566 Kr.
1.323.821 Kr.
1.289.239 Kr.
1.287.890 Kr.
1.166.816 Kr.
1.142.076 Kr.
1.138.993 Kr.
1.137.335 Kr.
1.108.997 Kr.
1.098.894 Kr.
1.079.877 Kr.
1.079.130 Kr.
1.069.166 Kr.
1.056.025 Kr.
1.046.889 Kr.
1.036.027 Kr.
1.000.868 Kr.
982.630 Kr.
968.018 Kr.
955.539 Kr.
936.853 Kr.
932.221 Kr.
928.902 Kr.
919.806 Kr.
917.091 Kr.
891.724 Kr.
887.860 Kr.
857.220 Kr.

Andri Marteinsson forstöðum. hjá Íslandsstofu
Auður Anna Ingólfsdóttir hótelstj. Hótel Héraðs
Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson einn eigenda Circle Air
Hugrún Hannesdóttir deildarstjóri Hey Iceland
Kristinn Örn Jóhannesson Fyrrv. form. VR
Bjarki Hilmarsson matreiðslumeistari
Oddný Þóra Óladóttir rannsóknarstj. Ferðamálastofu
KristínJóhannsdóttirForst.maðurEldheimaogferðamálafulltrúiíVestmannaeyjum
Elías Guðmundsson framkvstj. Fisherman
Valgeir Þorvaldsson framkvstj. Vesturfarasetursins
Magnús Már Þorvaldsson ferðamálafulltrúi Vopnafjarðarhrepps
Hrafnhildur E. Karlsdóttir hótelstj. Hótel Kea
Regína Hreinsdóttir þjóðgarðsvörður í Skaftafelli
Georg Arnar Halldórsson yfirmatreiðslum. á Sumac
Markús Einarsson Fyrrv. framkvstj. Farfugla
Helena Hermundardóttir eigandi Friðheima
Elís Árnason rekstraraðili O´Learys í Smáralind
Kormákur Geirharðsson veitingam. á Ölstofunni
Bjarni Geir Alfreðsson veitingamaður
NunoAlexandreBentimServoEigandiSushiSocial,Sætasvínsins,ApóteksinsogTapas

843.347 Kr.
826.023 Kr.
820.333 Kr.
792.701 Kr.
789.444 Kr.
784.187 Kr.
760.643 Kr.
737.468 Kr.
735.243 Kr.
719.960 Kr.
697.820 Kr.
691.207 Kr.
680.636 Kr.
674.268 Kr.
645.423 Kr.
628.720 Kr.
613.463 Kr.
582.571 Kr.
571.935 Kr.
563.846 Kr.

Þór Þorfinnsson skógarvörður á Austurlandi
Arnbjörg Sveinsdóttir Eigandi Post-hostel og fyrrv. þingm. Sjálfstæðisfl.
Erna Guðrún Kaaber veitingam. hjá Icelandic Fish and Chips
SigríðurBjörkBragadóttireigandiogframkvstj.SaltEldhúsogfyrrv.ritstjóri

563.289 Kr.
552.453 Kr.
539.059 Kr.
526.195 Kr.

Sveinn Kjartansson matreiðslumeistari og sjónvarpskokkur
Eggert Skúlason rekstrarstj. Frú Laugu
Anna María Ævarsdóttir kynningarstjóri Guide to Iceland
Guðrún Helga Sigurðardóttir blaðam. og ferðaþjónustukona
Páll Sigurjónsson framkvstj. KEA-hótela
Guðmundur Karl Tryggvason veitingam. á Bautanum, Akureyri
Úlfar Eysteinsson matreiðslumeistari á Þremur frökkum
Helgi Ágústsson stj.form. Vesturfarasetursins og fyrrv. sendiherra
Marín Magnúsdóttir framkvstj. CP Reykjavík
Gísli J. Friðjónsson fyrrverandi eigandi og forstjóri Hópbíla
Júlíus Júlíusson framkvstj. Fiskidagsins mikla á Dalvík
Tómas Andrés Tómasson eigandi Hamborgarabúllu Tómasar
Marteinn Njálsson ferðaþjónustubóndi í Grundarfirði
Steinar Berg Ísleifsson ferðaþjónustubóndi í Borgarf.
Þórunn Sigurðardóttir ferðaþjónustubóndiáSkipalækíFljótsdalshéraði
Dóra Takefusa athafnakona
Svanhildur Pálsdóttir hótelstj. Hótel Varmahlíðar í Skagafirði
Sigurður Hall meistarakokkur
Magnús Páll Halldórsson veitingam. í Ölveri Glæsibæ

516.503 Kr.
496.057 Kr.
469.664 Kr.
439.120 Kr.
420.933 Kr.
407.509 Kr.
350.080 Kr.
345.540 Kr.
344.306 Kr.
325.838 Kr.
325.512 Kr.
289.160 Kr.
276.160 Kr.
247.273 Kr.
243.821 Kr.
190.554 Kr.
177.728 Kr.
115.862 Kr.
10.667 Kr.

barsins

Gestgjafans

Sala, skilnaður og Skúli
Sigmar vilhjálmsson

Laun: 1.402.628 kr.
Árið var viðburðaríkt hjá veitingamanninum Sigmari Vilhjálmssyni, eða
Simma eins og hann er oftast kallaður. Simmi seldi til að mynda allan
hlut sinn í rekstri Keiluhallarinnar í Egilshöll og Hamborgarafabrikkunni
um mitt árið en Jóhannes Stefánsson í Múlakaffi keypti hluti hans. Kom
þetta mörgum í opna skjöldu, enda Hamborgarafabrikkan hugarfóstur
Simma og vinar hans, Jóhannesar Ásbjörnssonar, hins hlutans í tvíeykinu Simmi og Jói. Í framhaldinu fóru Simmi og Skúli Gunnar Sigfússon,
kenndur við Subway, í hár saman fyrir dómstólum þar sem Simmi vann.
Snerist málið um ósætti milli Skúla og Simma um ferðaþjónustuverkefni
á Hvolsvelli. Til að bæta gráu ofan á svart þá skildi Simmi eftir tuttugu
ára samband á árinu en fann ástina fljótt í örmum lögfræðingsins Elínar
G. Einarsdóttur. Simmi hefur einnig verið duglegur að tjá sig um málefni
líðandi stundar og er oft nefndur samfélagsrýnir, bæði af þeim sem eru
honum sammála og hinum. Um mitt þetta ár var hann síðan ráðinn talsmaður nýs félags í eigu svína-, eggja- og kjúklingabænda.

AÐRAR FRUMSÝNINGAR 19-20
RHYTHM OF POISON

29.02

Elina Pirinen og vinir með líkamlega veislu í Borgarleikhúsinu.
, Brjálæðislega hrifnæm líkamleg listsköpun á andlegu ástandi“ - Dance Info
Finland

AIŌN

01.04

eftir Ernu Ómarsdóttur og Önnu Þorvaldsdóttur.
Sýnt í Hörpu í samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Íslands.
, AIŌN er náttúruafl“ - Dagens nyheter

RÓMEÓ + JÚLÍA

06.06

eftir Ernu Ómarsdóttur og Höllu Ólafsdóttur við sígilt tónverk
Sergei Prokofiev. Sýnt í Hofi á Akureyri í samstarfi við
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, Þjóðleikhúsið og Listahátið í
Reykjavík.
, Hugrakkur, dásamlegur, þokkafullur og óhugnanlegur samleikur og sigur fyrir
hina fullkomlega óhræddu Íslendinga “ - BR-Klassik

ÍD ÁRSKORT

Tvær sýningar Íd í Borgarleikhúsinu

5.900 kr. Sparaðu 40%

ÍD UNGMENNAKORT

Fyrir 25 ára og yngri
Tvær sýningar Íd í Borgarleikhúsinu

2.900 kr. Sparaðu 70%

T E K J U B L A Ð 2019
Fjármál

Már til Malasíu
Már Guðmundsson

2.109.535 kr.
Már Guðmundsson kveður nú embætti seðlabankastjóra, en hann hefur
gegnt því embætti síðan árið
2009. Fyrir það hafði hann
unnið lengi hjá bankanum, þar á meðal í hagfræðideildinni. Hann var forstöðumaður hagfræðisviðs
bankans á árunum 1991 til
1994 og aðalhagfræðingur
bankans frá 1994 til 2004. Nú
kalla ný ævintýri á Má sem
hefur ráðið sig tímabundið til starfa í Kúala Lúmpúr.
Þar mun hann starfa fyrir samtök seðlabanka Suðaustur-Asíu og mun einkum
veita seðlabönkum ráðgjöf í
tengslum við innflæðishöft.
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Jóhann Pétur Reyndal stjórnarmaður í Kaupþingi
Arnar Scheving Thorsteinsson stjórnarmaður í Kaupþingi
Engilbert Runólfsson athafnam.
SigurðurAtliJónssonstjórnarform.IltaInvestmentsogfyrrv.forstjóriKviku
Snorri Arnar Viðarsson forstöðumaður eignastýringar Glitnis
Herdís Fjeldsted stjórnarmaður í Arion banka
Magnús Scheving Thorsteinsson Fyrrv. forstjóri Klakka
Höskuldur H. Ólafsson fyrrv. bankastj. Arion banka
Árni Harðarson Fyrrverandi skattakóngur
Birna Einarsdóttir bankastj. Íslandsbanka
Jón Sigurðsson fjárfestir
Kolbeinn Árnason stjórnarm. í LBI og fyrrv. framkvstj. SFS
Kristinn Pálmason fjárfestingastjóri Framtakssjóðs Íslands
Helgi Magnússon fjárfestir og fyrrv. form. Samtaka iðnaðarins
Stefán Pétursson framkvstj. fjármálasviðs Arion banka
Tryggvi Björn Davíðsson frkvstj. markaða hjá Íslandsbanka
Brynjólfur Bjarnason varaform. stjórnar Arion banka
Lilja Björk Einarsdóttir bankastj. Landsbankans
Hannes F. Hrólfsson framkvæmdastjóri eignastýringar Kviku banka
Viðar Þorkelsson forstjóri Valitor hf.
Jón Guðni Ómarsson framkvstj. fjármálasviðs Íslandsbanka
Örn Valdimarsson hagfr. hjá Eyri Invest
Þórður Magnússon fjárfestir og stjórnarform. Eyris Invest
Vilhelm Már Þorsteinsson forstjóri Eimskips
Una Steinsdóttir framkvstj. viðskiptabankasviðs Íslandsbanka
Bjarni Eyvinds Þrastarson framkvstj. markaðsviðskipta hjá Kviku
Jónína S. Lárusdóttir framkvstj. lögfræðisviðs Arion banka
Flóki Halldórsson framkvstj. Stefnis hf.
Sverrir Örn Þorvaldsson frkvstj. áhættustýringar Íslandsbanka
Haukur Camillus Benediktsson lektor við HÍ
Páll Harðarson forstjóri Kauphallarinnar
Rakel Óttarsdóttir framkvstj. upplýsingatæknisviðs Arion banka
Ármann Harri Þorvaldsson forstjóri Kviku banka
Valdimar Ármann forstjóri Gamma
Gísli Hauksson fyrrum forstjóri GAMMA
Ragnar Önundarson viðskiptafr.
Arnór Sighvatsson aðstoðarbankastj. Seðlabankans
Yngvi Örn Kristinsson hagfræðingur Samtaka fjármálafyrirtækja
Jón Finnbogason forstöðum. lánaumsýslu Arion og fyrrv. forstjóri Byrs
Perla Ösp Ásgeirsdóttir framkvstj. áhættustýringar í Landsbankanum
Guðmundur Þ. Þórhallsson framkvstj. Lífeyrissjóðs verslunarmanna
Hreiðar Bjarnason framkvstj. Fjármálasviðs Landsbankans
Kristín Pétursdóttir stj.form. Kviku banka hf.
Gísli S. Óttarsson framkvstj. áhættustýringarsviðs Arion banka
RagnhildurGeirsdóttirfyrrv.framkvstj.rekstursoguppl.íLandsbankanum
Sigurður Hannesson frkvstjóri Samtaka iðnaðarins
Árni Þór Þorbjörnsson framkvstj. fyrirtækjasviðs Landsbankans
Friðrik Sophusson stjórnarform. Íslandsbanka
Hafsteinn Bragason mannauðsstjóri Ísl.banka
Kristján Óskarsson fyrrv. framkvstj. skilanefndar Glitnis
Benedikt Gíslason bankastj. Arion banka
Helgi T. Helgason framkvstj. Einstaklingssviðs Landsbankans
Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir framkvstj. markaða hjá Landsbankanum
Haraldur Ingólfur Þórðarson framkvstj. Fossa markaða hf.
Sverrir Viðar Hauksson sviðsstj. viðsk.sviðs Lykils
Elín Jónsdóttir stjórnarmaður í Borgun og fyrrv. framkvstj. VÍB
Hermann Már Þórisson framkvstj. Horns III
Birna Hlín Káradóttir yfirlögfr. hjá Fossar markaðir
Haukur Hafsteinsson framkvstj. LSR
Arnaldur Loftsson framkvstj. Frjálsa lífeyrissjóðsins
Gerður Guðjónsdóttir framkvstj. Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga

14.091.554Kr.
9.590.280 Kr.
8.852.708 Kr.
8.605.300 Kr.
7.427.249 Kr.
6.115.639 Kr.
5.890.734 Kr.
5.830.933 Kr.
5.508.496 Kr.
4.890.279 Kr.
4.680.940 Kr.
4.596.805 Kr.
4.187.788 Kr.
3.981.607 Kr.
3.849.212 Kr.
3.625.647 Kr.
3.446.947 Kr.
3.393.899 Kr.
3.335.636 Kr.
3.305.414 Kr.
3.270.501 Kr.
3.248.927 Kr.
3.239.384 Kr.
3.233.676 Kr.
3.232.979 Kr.
3.120.729 Kr.
3.117.735 Kr.
3.085.988 Kr.
3.052.751 Kr.
3.010.314 Kr.
2.982.598 Kr.
2.913.335 Kr.
2.910.000 Kr.
2.902.151 Kr.
2.828.333 Kr.
2.827.354 Kr.
2.827.110 Kr.
2.776.312 Kr.
2.767.947 Kr.
2.724.608 Kr.
2.664.157 Kr.
2.658.530 Kr.
2.627.963 Kr.
2.619.984 Kr.
2.617.871 Kr.
2.582.260 Kr.
2.582.124 Kr.
2.574.974 Kr.
2.569.129 Kr.
2.563.640 Kr.
2.553.162 Kr.
2.535.072 Kr.
2.515.916 Kr.
2.449.317 Kr.
2.430.528 Kr.
2.429.507 Kr.
2.390.293 Kr.
2.314.360 Kr.
2.290.845 Kr.
2.193.016 Kr.
2.187.802 Kr.

Gestur Breiðfjörð Gestsson framkvstj. Sparnaðar
Kolbeinn Þór Bragason forstöðumaðurEinkabankaþjónustuArionbanka
Kári Arnór Kárason fyrrv. framkvstj. Stapa lífeyrissjóðs
Már Guðmundsson fyrrv. seðlabankastj.
Freyr Þórðarson fráfarandi framkvstj. fyrirtækjasviðs Arion banka
Sigurður Erlingsson fyrrv. forstjóri Íbúðalánasjóðs
Þorsteinn Pálsson fyrrv. ráðherra
Haukur Oddsson forstjóri Borgunar
Helga Valfells stofnandi Crowberry Capital og stjórnarm. Íslandsbanka
Agnar Tómas Möller framkvstj. og einn eiganda Gamma
FinnurSveinbjörnssonframkv.stjóribankasviðsFjármálaeftirlitsinsogfyrrv.Bankastjóri
Sigþór Jónsson framkvstj. Íslenskra verðbréfa
Sigríður Logadóttir aðallögfr. Seðlabanka Íslands
Styrmir Guðmundsson sjóðsstjóri hjá Summu
Haraldur Guðni Eiðsson upplýsingafulltrúi Arion banka
Riaan Dreyer framkv.stj. hjá Íslandsbanka
Ásgeir Bolli Kristinsson fjárfestir
Herdís Pála Pálsdóttir mannauðsstj. Reiknistofu bankanna
Heiðar Guðjónsson fjárfestir og forstjóri Sýnar
Vilhjálmur G. Pálsson sparisjóðsstj. Sparisjóðs Austurlands
Frosti Reyr Rúnarsson sérfræðingur hjá Kviku banka hf.
Sveinn Torfi Pálsson forstöðum. eignastýringar Íslenskra verðbréfa
Unnur Gunnarsdóttir forstjóri Fjármálaeftirlitsins (FME)
Edda Hermannsdóttir samskiptastj. Íslandsbanka
Sturla Sighvatsson fjárfestir
Gunnlaugur Sigmundsson fjárfestir og fyrrv. þingmaður
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir fjárfestir
Magnús Pétursson Fyrrv. ríkissáttasemjari
Þorgeir Eyjólfsson sérfræðingur hjá Seðlabanka Íslands
Jón Ingvi Árnason sparisjóðsstj. Sparisjóðs Höfðhverfinga
Egill Darri Brynjólfsson sjóðstjóri Landsbréfa
Kjartan Georg Gunnarsson sérfræðingur hjá Gamma
Haukur Þór Hauksson verkefnastjóri GAMMA ráðgjafar
Hermann Jónasson forstjóri Íbúðalánasjóðs
Rósant Már Torfason einn eiganda Mar Advisors
Eyþór Arnalds borgarfulltrúi og fjárfestir
Björn Berg Gunnarsson fræðslustj. Ísl.banka og VÍB
Sigríður Elín Sigfúsdóttir fyrrv. bankastj. Landsbankans
Ásgeir Thoroddsen stjórnarform. Frjálsa lífeyrissjóðsins
Ásgeir Jónsson hagfræðingur og nýskipaður Seðlabankastjóri
Daði Kristjánsson fjármálahagfr. hjá Arctica Finance
Þorgils Óttar Mathiesen fjárfestir
Hrönn Júlíusdóttir útibússtj. Arion banka í Mosfellsbæ
Lúðvík Elíasson hagfr. hjá Seðlabanka Íslands
Magnús Pálmi Örnólfsson fjárfestir
Bjarni Þórður Bjarnason aðstoðarframkvstj. Arctica
Linda Metúsalemsdóttir fjármálastj. Íslenskrar fjárfestingar ehf.
Steinþór Pálsson fyrrv. bankastj. Landsbankans
Agnar Hansson forstöðum. markaðsviðskipta Arctica
Leó Hauksson fyrrv. framkvstj. fyrirtækjaráðgjafar Straums
Óskar Ólafur Elíasson fyrrv. sparisjóðsstj. Sparisjóðs Vestmannaeyja
Andrés Ívarsson sjóðstjóri Íslenskra verðbréfa
Þórður Sverrisson stjórnarm. Stefnis
Þorsteinn Vilhelmsson fjárfestir
Fannar Ólafsson fjárfestir og körfuboltasérfræðingur
Frosti Bergsson fjárfestir
HuldaDóraStyrmisdóttirráðgjafiogfyrrv.form.bankaráðsNýjaKaupþings
Björn Gíslason umsj.maður sérhæfðra fjárfestinga hjá KEA
Pálmi Haraldsson fjárfestir
Kristján Arason viðskiptafr. og fyrrv. handboltamaður
Björgólfur Guðmundsson fyrrv. form. bankaráðs Landsbanka Íslands

2.168.543 Kr.
2.152.355 Kr.
2.116.794 Kr.
2.109.535 Kr.
2.085.477 Kr.
2.075.138 Kr.
2.066.235 Kr.
1.965.457 Kr.
1.951.092 Kr.
1.916.918 Kr.
1.914.590 Kr.
1.840.198 Kr.
1.828.716 Kr.
1.828.454 Kr.
1.804.113 Kr.
1.794.190 Kr.
1.779.902 Kr.
1.767.402 Kr.
1.757.543 Kr.
1.712.405 Kr.
1.702.621 Kr.
1.677.571 Kr.
1.676.550 Kr.
1.657.779 Kr.
1.638.750 Kr.
1.627.940 Kr.
1.569.538 Kr.
1.502.036 Kr.
1.498.312 Kr.
1.489.543 Kr.
1.388.558 Kr.
1.386.600 Kr.
1.384.700 Kr.
1.358.887 Kr.
1.340.630 Kr.
1.275.933 Kr.
1.274.873 Kr.
1.265.212 Kr.
1.232.376 Kr.
1.184.509 Kr.
1.156.333 Kr.
1.154.524 Kr.
1.141.579 Kr.
1.108.962 Kr.
1.100.697 Kr.
1.069.253 Kr.
1.048.570 Kr.
1.039.939 Kr.
1.038.833 Kr.
1.022.138 Kr.
988.470 Kr.
975.036 Kr.
928.400 Kr.
924.786 Kr.
918.109 Kr.
910.800 Kr.
875.349 Kr.
866.206 Kr.
827.500 Kr.
768.401 Kr.
765.205 Kr.
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Með puttana í ýmsu Jóhann Pétur Reyndal Laun: 14.091.554 kr.

Jóhann Pétur Reyndal er stjórnarmaður í Kaupþingi og situr í stjórn tískurisans Oasis and Warehouse Group. Þá
hefur hann einnig sýslað með fjárfestingar, til dæmis í Múrbúðinni. Jóhann er með rúmlega fjórtán milljónir króna á
mánuði en hefur í gegnum tíðina fengið ríflegar bónusgreiðslur í gegnum starf sitt hjá Kaupþingi.
Finnur Reyr Stefánsson fjárfestir
Bala Murughan Kamallakharan Athafnamaður
Pétur Einarsson fyrrv. forstjóri Straums fjárfestingarbanka
Bolli Héðinsson Bankaráðsmaður í Seðlabanka Íslands
Jón Guðmann Pétursson Fyrrv. forstjóri Hampiðjunnar
Margrét Sveinsdóttir framkvstj. eignastýringarsviðs Arion banka
Magnús Hreggviðsson aðalráðgjafi Firma Consulting
Páll Benediktsson upplýsingafulltrúi LBI og fyrrv. Fréttamaður

748.600 Kr.
666.172 Kr.
637.456 Kr.
616.684 Kr.
612.175 Kr.
599.838 Kr.
578.667 Kr.
560.543 Kr.

Fjölmiðlar

Milljónir í skugga
stormsins
Björn Ingi Hrafnsson

2.861.718 kr.

Björn Ingi Hrafnsson, sem rekur fjölmiðilinn Viljann, var með
tæpar þrjár milljónir í mánaðarlaun á síðasta ári samkvæmt
útreikningum DV. Björn Ingi
var áður útgefandi Pressunnar
en útgáfufélag þess, Vefpressan
ehf., var úrskurðað gjaldþrota
síðasta sumar, eftir að hafa selt
útgáfu DV, Pressunnar og Eyjunnar til Frjálsrar fjölmiðlunar.
Mikið vatn hefur runnið til sjávar og hafa miklar deilur staðið
um sölu Björns Inga á fjölmiðlaveldinu, og standa enn. Björn
Ingi keypti einnig veitingastaðinn Argentínu steikhús en sá
rekstur var keyrður í þrot í fyrra.
Þá var Björn Ingi úrskurðaður
ógjaldfær eftir þrjú árangurslaus fjárnám og stóð í deilum
við Árna Harðarson, sem Björn
Ingi kærði fyrir fjársvik, og
landsliðsfyrirliða í knattspyrnu,
Aron Einar Gunnarsson.
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Bjarni Ármannsson fjárfestir
Jón Árni Ágústsson fjárfestir og fyrrum skattakóngur
Tryggvi Þór Herbertsson fjárfestir og fyrrv. þingm. Sjálfstæðisfl.
Ólafur Jónsson fyrrv. sparisjóðsstj. AFLs á Siglufirði
Ingólfur H. Ingólfsson Ráðgjafi og stofnandi Fjármála heimilanna
Magnús Jónatansson fjárfestir
Jafet S. Ólafsson fjárfestir
Árni Hauksson fjárfestir
Sigurjón Þ. Árnason fyrrv. bankastj. Landsbanka Íslands
Pétur Hjaltason fyrrv. forstöðum. Sparisjóðs Vestmannaeyja á Selfossi
Bergsveinn Sampsted framkvstj. hjá Valitor
Helga S. Guðmundsdóttir fjárfestir
Halla Sigrún Hjartardóttir fjárfestir
Björg Hildur Daðadóttir fjárfestir

559.146 Kr.
516.133 Kr.
508.625 Kr.
507.855 Kr.
446.956 Kr.
421.975 Kr.
397.658 Kr.
348.471 Kr.
291.770 Kr.
288.000 Kr.
282.751 Kr.
254.400 Kr.
80.083 Kr.
15.333 Kr.

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

Óskar Magnússon rithöfundur og fyrrv. útgefandi Árvakurs
Davíð Oddsson ritstjóri Morgunblaðsins
Haraldur Johannessen ritstjóri Morgunblaðsins
Björn Ingi Hrafnsson Fjárfestir og ritstjóri Viljans
HalldórKristmannssonFramkv.stj.hjáAlvogenogeinihluthafiBirtíngsútgáfufélags

6.238.857 Kr.
5.310.735 Kr.
3.154.155 Kr.
2.861.718 Kr.
2.649.217 Kr.

Magnús Eðvald Kristjánsson Auglýsingastjóri
Logi Bergmann Eiðsson blaðamaður og þáttastjórnandi
Hreinn Loftsson lögmaður og fyrrv. útgefandi Birtíngs
Karl Garðarsson framkvæmdastjóri DV
Rakel Þorbergsdóttir fréttastjóri RÚV
Magnús Geir Þórðarson útvarpsstjóri
Egill Helgason sjónvarpsmaður
Sverrir Heimisson auglýsingastj. Viðskiptablaðsins
Karl Heimir Karlsson útvarpsmaður
Erling Adolf Ágústsson Auglýsingasala
Svanur Valgeirsson fyrrv. auglýsingastj. Sýn
Þórir Guðmundsson ritstjóri Stöðvar 2, Bylgjunnar og vísir.is
Kristín Þorsteinsdóttir Útgefandi og aðalritstjóri Fréttablaðsins
Pétur Jóhann Sigfússon sjónvarpsmaður
Kristjón K. Guðjónsson ritstjóri Hringbrautar
Ágúst Ingi Jónsson blaðam.
Pálmi Guðmundsson sjónvarpsstjóri Símans
Baldur Hrafnkell Jónsson myndatökumaður
Sindri Sindrason sjónvarpsmaður
Agnes Bragadóttir blaðamaður
Auðunn Blöndal útvarps- og sjónvarpsmaður
Ragnar Th. Sigurðsson ljósmyndari
Hulda Bjarnadóttir fjölmiðlakona
Skarphéðinn Guðmundsson dagskrárstj. sjónvarpssviðs RÚV
Hjörvar Hafliðason útvarps- og sjónvarpsmaður
Marta María Jónasdóttir Fréttastj. dægurmála mbl.is
Karl Blöndal aðstoðarritstjóri Mbl.
Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður
SoffíaSteingrímsdóttirframkvstj.KvennablaðsinsogeinneigandiSprettu
Jóhann Hlíðar Harðarson fréttamaður
Arnar Ægisson fyrrv. framkvæmdastj. Pressunnar
Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir útvarpskona
Gunnlaugur Helgason útvarpsm. og húsasmiður
Þorkell Máni Pétursson útvarpsmaður
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir fréttamaður
Bogi Ágústsson fréttamaður
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir sjónvarpsm. á Stöð 2
Þóra Kristín Ásgeirsdóttir fréttamaður
Sigmar Guðmundsson fjölmiðlamaður
Sunna Ósk Logadóttir fréttastj. á mbl.is
Kristján Már Unnarsson fréttamaður

2.643.729 Kr.
2.203.505 Kr.
1.914.196 Kr.
1.886.077 Kr.
1.812.132 Kr.
1.791.344 Kr.
1.749.193 Kr.
1.744.180 Kr.
1.715.808 Kr.
1.554.865 Kr.
1.545.193 Kr.
1.522.091 Kr.
1.520.573 Kr.
1.405.080 Kr.
1.366.035 Kr.
1.315.041 Kr.
1.301.991 Kr.
1.293.622 Kr.
1.227.658 Kr.
1.193.089 Kr.
1.191.674 Kr.
1.184.669 Kr.
1.173.292 Kr.
1.170.091 Kr.
1.165.919 Kr.
1.154.824 Kr.
1.152.365 Kr.
1.122.802 Kr.
1.110.628 Kr.
1.107.789 Kr.
1.074.067 Kr.
1.064.463 Kr.
1.060.554 Kr.
1.051.762 Kr.
1.003.349 Kr.
992.709 Kr.
990.473 Kr.
975.219 Kr.
973.905 Kr.
965.556 Kr.
963.264 Kr.

Sverrir Þór Sverrisson sjónvarpsmaður
Sigmundur Ernir Rúnarsson dagskrárstjóri á Hringbraut
Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir þáttastjórnandi
Hilmar Björnsson íþróttastjóri RÚV
Ingólfur Bjarni Sigfússon fréttamaður
Guðmundur Ragnar Einarsson Markaðs- og þróunarstjóri
Broddi Broddason fréttamaður
RagnarZ.GuðjónssonritstjóriHúnahornsinsogfyrrv.sparisj.stj.hjáBYR
Ásgeir Ásgeirsson ljósmyndari
Heimir Már Pétursson fréttamaður
Lára Ómarsdóttir fréttamaður
Kjartan Atli Kjartansson Útvarpsmaður
Hilda Jana Gísladóttir bæjarfulltrúi á Akureyri og framkvstj. N4
SigríðurDagnýSigurbjörnsdóttirframkvæmdastj.Birtíngsútgáfufélags
Þóra Arnórsdóttir ritstjóri Kveiks
Ámundi Ámundason auglýsingasölustjóri
Ívar Guðmundsson útvarpsmaður
Sigvaldi Júlíusson útvarpsþulur
Jón Kaldal fjölmiðlamaður
Magnús Geir Eyjólfsson fréttastj. Mannlífs
Styrmir Gunnarsson fyrrv. ritstjóri Morgunblaðsins
Ingibjörg Lind Karlsdóttir sjónvarpskona og fjárfestir
Heiðar Örn Sigurfinnsson fréttamaður
Andri Freyr Viðarsson dagskrárgerðarmaður
Kolbrún Bergþórsdóttir blaðamaður
Kolbeinn Tumi Daðason Fréttastjóri Visir.is
Egill Eðvarðsson upptökustjóri á RÚV
Kristófer Helgason útvarpsmaður
Halldór Tinni Sveinsson þróunarstj. Vísis
Þórður Snær Júlíusson ritstjóri Kjarnans
Karl Steinar Óskarsson Fyrrv. framkvstj. útgáfufélagsins Birtings
Sigríður Hagalín Björnsdóttir fréttamaður RÚV
Gísli Einarsson sjónvarpsmaður
Gissur Sigurðsson fyrrv. fréttam. á Bylgjunni
Atli Fannar Bjarkason hugmyndasmiður og fyrrv. ritstjóri Nútímans
SigurðurÞórðurRagnarssonbæjarfulltrúiíHafnarfirðiogfyrrv.veðurfréttam.
Ólöf Skaftadóttir ritstjóri Fréttablaðsins
Gunnar Reynir Valþórsson fréttamaður
Ingibjörg D. Kjartansdóttir ritstjóri Stundarinnar
Guðrún Dís Emilsdóttir dagskrárgerðarm.
Frosti Logason útvarpsmaður
GísliFreyrValdórssonritstjóriÞjóðmálaogfyrrv.aðstoðarm.innanríkisráðherra
Guðmundur Karl Sigurdórsson ritstjóri Sunnlenska fréttablaðsins
Jón Trausti Reynisson ritstjóri og framkvstj. Stundarinnar
Berglind Pétursdóttir (Berglind Festival) fjölmiðla- og markaðskona
Gunnar V. Andrésson ljósmyndari

963.126 Kr.
949.156 Kr.
948.420 Kr.
945.654 Kr.
936.062 Kr.
929.199 Kr.
921.773 Kr.
917.035 Kr.
916.073 Kr.
892.638 Kr.
886.511 Kr.
885.933 Kr.
877.614 Kr.
875.692 Kr.
870.304 Kr.
869.704 Kr.
866.527 Kr.
850.020 Kr.
840.836 Kr.
837.275 Kr.
831.504 Kr.
830.005 Kr.
825.940 Kr.
820.493 Kr.
811.127 Kr.
810.174 Kr.
808.822 Kr.
804.089 Kr.
798.287 Kr.
794.553 Kr.
792.330 Kr.
782.524 Kr.
778.394 Kr.
774.411 Kr.
771.755 Kr.
771.155 Kr.
766.519 Kr.
765.874 Kr.
759.004 Kr.
758.195 Kr.
756.550 Kr.
755.801 Kr.
751.427 Kr.
749.496 Kr.
744.232 Kr.
742.192 Kr.
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Ofurlaun Loga
Logi Bergmann

2.203.505 kr.
Logi Bergmann Eiðsson kom
víða við á árinu 2018 eftir að
hafa losnað undan störfum
hjá 365 miðlum í loks árs 2017,
þegar lögbann á störf hans
rann sitt skeið. Strax í kjölfarið
hóf hann störf hjá Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins, og
Símanum. Logi var um tíma
einn af stjórnendum útvarpsþáttarins Ísland vaknar á K100.
Þá var Logi einnig með vinsæla viðtalsþætti hjá Símanum
sem hétu Með Loga. Logi nýtti
fyrrnefnt lögbann vel og útskrifaðist sem stjórnmálafræðingur
heilum 25 árum eftir að hann
hóf nám. Um þessar mundir
geta sjónvarpsáhorfendur notið þess að sjá hann á skjánum
hjá Símanum í enska boltanum.

Bergljót Baldursdóttir fréttamaður
Bjarni Arason söngvari og útvarpsm.
Bjarni Ólafsson Sérfræðingur hjá Jónsson & Lemack og fyrrv. ritstjóri
Þóra Tómasdóttir fyrrv. ritstjóri Fréttatímans
Ragnhildur Thorlacius fréttamaður
Þorgeir Ástvaldsson útvarpsmaður
Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður
Lóa Pind Aldísardóttir þáttastjórnandi
Erna Indriðadóttir ritstjóri Lifðu Núna
Hanna Ingibjörg Arnarsdóttir Ristj. Húsa og Híbýla og Gestgjafans
María Björk Ingvadóttir framkvstj. N4
Edda Sif Pálsdóttir íþróttafréttakona
Friðrika Hjördís Geirsdóttir fjölmiðlakona
Sigríður Elín Ásmundsdóttir fyrrv. ritstjóri Hús og hýbýli
Sighvatur Jónsson útvarpsmaður
Björn Malmquist fréttamaður
Garðar Örn Úlfarsson Blaðamaður á Fréttablaðinu
Ólafur Páll Gunnarsson útvarpsm. á Rás 2
Pjetur Sigurðsson ljósmyndari og starfsmaður KSÍ
Hrund Þórsdóttir aðstoðarritstjóri fréttastofu Stöðvar 2
Illugi Jökulsson rithöfundur og fjölmiðlamaður
Edda Andrésdóttir fréttaþula á Stöð 2
Vilhjálmur Þorsteinsson fjárfestir og eigandi Kjarnans
Brynjólfur Þór Guðmundsson fréttamaður
Ása Ninna Pétursdóttir blaðamaður og fatahönnuður
Steingerður Steinarsdóttir Ristjóri Vikunnar
Valur Grettisson ritstjóri Grapevine
Hugi Halldórsson stofnandi Stórveldisins
Adolf Ingi Erlingsson Fyrrverandi íþróttafréttamaður
Andrés Magnússon blaðamaður
Ragnar Axelsson ljósmyndari
Margrét Hugrún Gústavsdóttir fjölmiðlakona
Berghildur Bernharðsdóttir fréttamaður
Ingimar Karl Helgason upplýsingafulltrúi Örkyrkjabandalagsins
Óskar Hrafn Þorvaldsson knattsp.sérfræðingur og fjölmiðlamaður
Lúðvík Jónasson Kóngur
Þorsteinn J. Vilhjálmsson fjölmiðlamaður
Leifur Hauksson dagskrárgerðarm. hjá RÚV
Jakob Bjarnar fréttamaður
Björn Þorfinnsson blaðamaður
Guðrún Sóley Gestsdóttir Dagskrárgerðarkona á RÚV
Linda Blöndal dagskrárgerðarmaður á Hringbraut
Kristján Sigurjónsson fréttamaður
Lísa Pálsdóttir dagskrárgerðarm. á RÚV
Kristján Kristjánsson umsj.maður Sprengisands
Sylvía Rut Sigfúsdóttir fjölmiðlakona
Hjörtur Hjartarson íþróttafréttamaður
Ómar Ragnarsson sjónvarpsmaður
Þorbjörg Alda Marinósdóttir fjölmiðlakona og rithöfundur

741.026 Kr.
738.421 Kr.
737.822 Kr.
737.321 Kr.
726.732 Kr.
721.408 Kr.
715.560 Kr.
706.695 Kr.
701.812 Kr.
701.800 Kr.
692.886 Kr.
692.637 Kr.
689.397 Kr.
687.903 Kr.
685.243 Kr.
675.254 Kr.
662.421 Kr.
659.135 Kr.
651.028 Kr.
648.604 Kr.
633.042 Kr.
630.551 Kr.
626.033 Kr.
624.685 Kr.
624.547 Kr.
622.453 Kr.
619.094 Kr.
618.420 Kr.
609.886 Kr.
603.750 Kr.
598.850 Kr.
595.019 Kr.
594.210 Kr.
593.912 Kr.
587.401 Kr.
575.383 Kr.
570.400 Kr.
568.820 Kr.
564.761 Kr.
562.775 Kr.
559.845 Kr.
555.279 Kr.
550.720 Kr.
545.278 Kr.
533.312 Kr.
532.136 Kr.
531.465 Kr.
529.431 Kr.
520.317 Kr.

Magnús Hlynur Hreiðarsson fréttamaður
Reynir Traustason stjórnarform. Stundarinnar
Hörður Snævar Jónsson ritstjóri 433
Aðalheiður Ámundadóttir Blaðamaður
Björk Eiðsdóttir fjölmiðlakona
StefánRafnSigurbjörnssonblaðamaðurogfyrrv.form.ungrajafnaðarmanna
Eva María Jónsdóttir fjölmiðlakona og verndari UN Women á Íslandi
Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona og rithöfundur
Karl Eskil Pálsson fréttamaður
Jóhannes Sigurjónsson ritstjóri Skarps á Húsavík
Ari Brynjólfsson blaðamaður á Fréttablaðinu
Vilhelm Anton Jónsson útvarps- og tónlistarmaður
Þröstur Ernir Viðarsson ritstjóri Vikudags á Akureyri
Benedikt Valsson sjónvarpsmaður
Jón Ársæll Þórðarson sjónvarpsmaður
Arnþrúður Karlsdóttir eigandi Útvarps Sögu
Hafliði Helgason framkvstj. Hringbrautar
Sigurjón Magnús Egilsson útvarpsmaður og fyrrv. ritstjóri
Sigríður Arnardóttir þáttastjórnandi
Ómar Garðarsson Fyrrv. ritstjóri Eyjafrétta
HallgrímurThorsteinssondagskrárgerðarm.áRÚVogfyrrv.ritstjóriDV
Þórgnýr Einar Albertsson blaðamaður á Fréttablaðinu
Lilja Katrín Gunnarsdóttir Ritstjóri DV
Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir fjölmiðlakona
Kristinn Hrafnsson Aðalritstjóri Wikileaks
Þórunn Elísabet Bogadóttir fyrrv. aðstoðarritstjóri Kjarnans
Marín Manda Magnúsdóttir Fjölmiðlakona
Páll Stefánsson ritstjóri Iceland Review
Ingvi Hrafn Jónsson sjónvarpsmaður
Sölvi Tryggvason fjölmiðlamaður
Arnaldur Halldórsson ljósmyndari
Einar Ágúst Víðisson útvarps- og tónlistarmaður
María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður
Helgi Jean Claessen ritstjóri Menn.is
Steinar J. Lúðvíksson rithöfundur og fyrrv. ritstjóri
Eiríkur Jónsson fjölmiðlamaður
Lárus Karl Ingason ljósmyndari
Roald Viðar Eyvindsson útgáfustjóri fríblaðsins Mannlífs
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir ritstjóri Kvennablaðsins
Margrét Blöndal útvarpsmaður
Ásgeir Kolbeinsson sjónvarps- og veitingamaður
Egill Ploder Ottósson Einn stofnandi Áttunnar
IngileifFriðriksdóttirfjölmiðlakonaogframúrskarandiungurÍslendingur
Karl Th. Birgisson ritstjóri Herðubreiðar
Freyr Eyjólfsson útvarps- og tónlistarmaður
Brynja Þorgeirsdóttir sjónvarpskona
Sigurður Hlöðversson útvarpsmaður
Davíð Stefánsson ritstjóri Fréttablaðsins

Heilbrigðisgeirinn
Vilhjálmur Ari Arason heimilislæknir
Engilbert Snorrason tannlæknir
Stefán Bergmann Matthíasson læknir
Einar Stefánsson próf. í augnlækningum HÍ
Þórður Þórkelsson barnalæknir
Fjölnir Freyr Guðmundsson lækningaforstjóri við HSS
Bjarni Torfason hjartaskurðlæknir
Aron Björnsson heila- og taugaskurðlæknir
Þórður Ingólfsson læknir
Arnar Þór Guðmundsson heilsugæslulæknir
Páll Matthíasson forstjóri Landsspítalans
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518.559 Kr.
516.213 Kr.
514.092 Kr.
500.896 Kr.
499.909 Kr.
495.814 Kr.
493.418 Kr.
479.899 Kr.
475.510 Kr.
471.455 Kr.
470.086 Kr.
462.183 Kr.
452.904 Kr.
448.970 Kr.
442.517 Kr.
433.213 Kr.
429.822 Kr.
428.318 Kr.
425.960 Kr.
423.555 Kr.
403.365 Kr.
402.948 Kr.
383.391 Kr.
382.922 Kr.
382.493 Kr.
372.856 Kr.
366.003 Kr.
351.090 Kr.
349.789 Kr.
339.157 Kr.
337.643 Kr.
326.829 Kr.
317.943 Kr.
311.637 Kr.
309.591 Kr.
298.357 Kr.
266.622 Kr.
265.920 Kr.
188.667 Kr.
184.962 Kr.
153.333 Kr.
142.175 Kr.
126.456 Kr.
67.083 Kr.
65.597 Kr.
58.339 Kr.
31.572 Kr.
20.680 Kr.

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

4.297.715Kr.
3.555.049Kr.
3.539.750Kr.
3.216.657Kr.
3.021.504Kr.
2.949.092
Kr.
2.918.981Kr.
2.826.948
Kr.
2.801.402Kr.
2.750.694Kr.
2.675.191Kr.

Stefán Steinsson læknir
ÓskarS.Reykdalssonframkvstj.rannsóknasviðsáLandspítalanum
Stefán Finnsson læknir
Tómas Guðbjartsson hjartaskurðlæknir
Davíð O. Arnar lyf- og gigtarlæknir
Benedikt Olgeirsson framkvstj. þróunar á Landspítala
Ágúst Oddsson heimilislæknir
Haraldur Hauksson skurðlæknir
Pétur Magnússon forstjóri Hrafnistu
Þórir Björn Kolbeinsson heilsugæslulæknir
Baldur Friðriksson heilsugæslulæknir

2.674.101Kr.
2.652.115Kr.
2.635.728Kr.
2.591.039Kr.
2.568.295Kr.
2.561.268Kr.
2.495.304
Kr.
2.490.374Kr.
2.487.673Kr.
2.485.614Kr.
2.481.749Kr.

Rafn Benediktsson lyflæknir
Víðir Óskarsson heilsugæslulæknir
Sigurbergur Kárason svæfingalæknir
ÖrnRagnarssonframkvstj.lækningahjáHeilbrigðisstofnunNorðurlands
Anna Birna Jensdóttir framkvstj. Sóltúns
Árni Leifsson skurðlæknir
EngilbertSigurðssongeðlæknirogprófessorviðHáskólaÍslands
Hróðmar Helgason barna- og hjartalæknir
Jakob Jóhannsson krabbameinslæknir
Bragi Sigurðsson heilsugæslulæknir
Elínborg Bárðardóttir heilsugæslulæknir
Emil L. Sigurðsson heimilislæknir

2.472.696Kr.
2.470.461Kr.
2.469.124Kr.
2.449.087Kr.
2.327.172Kr.
2.305.021Kr.
2.292.934Kr.
2.248.728Kr.
2.205.102Kr.
2.170.449Kr.
2.147.380Kr.
2.099.662Kr.
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Við eyðum lykt úr húsgögnum. Hreinsum bús
Hreinsum húsgögn, skrifstofustóla, borðstofu
eldhússtóla, dýrahúsgögn, sófa, rúm, gólfepp
sessur, garðhúsgögn …

Hreint er sem nýtt. Þannig nýtist fjárfestingin best.
Einfaldara getur það ekki verið.

T E K J U B L A Ð 2019
Ágúst Örn Sverrisson hjarta- og lyflæknir
Jórunn Viðar Valgarðsdóttir heilsugæslulæknir
Jón Torfi Halldórsson heilsugæslulæknir
SigríðurDóraMagnúsdóttirfagstjórilækningahjáheilsugæslunniMiðbæ
PéturHeimissonframkvstj.lækningaHeilbrigðisst.Austurlands
Jón Þór Sverrisson hjartalæknir
Sigurður Víglundur Guðjónsson heilsugæslulæknir
Þórdís Kjartansdóttir lýtalæknir
Hlíf Steingrímsdóttir framkvstj. lyflækningasviðs Landspítala
Alma D. Möller Landlæknir
Ingvar Þóroddsson læknir
Þorbjörn Jónsson form. Læknafélags Íslands
Ófeigur T. Þorgeirsson læknir
Ari Helgi Ólafsson bæklunarlæknir
Jörundur Kristinsson heilsugæslulæknir
Hildur Svavarsdóttir heimilislæknir
Steinn Jónsson fyrrv. form. Læknafélags Reykjavíkur
Eva Guðrún Sveinsdóttir tannlæknir
Magnús Ólafsson heimilislæknir og lögfræðingur
Axel Finnur Sigurðsson hjartalæknir
ElínSigurgeirsdóttirsérfræðingurítann-ogmunngervalækningum
Guðrún Gísladóttir forstjóri Elliheimilisins Grundar
Kristófer Þorleifsson geðlæknir
Sveinn M. Sveinsson skurðlæknir
Jón Steinar Jónsson heilsugæslulæknir
Katrín Fjeldsted heimilislæknir og fyrrv. þingm.
Stella K. Víðisdóttir framkvæmdastjóri Sinnum ehf.
Konráð Lúðvíksson fæðinga- og kvensjúkdómalæknir
Kristín Heimisdóttir tannlæknir
Sveinn Rúnar Hauksson læknir og form. Íslands-Palestínu
Birgir Jakobsson fyrrv. landlæknir

2.067.449Kr.
2.027.490Kr.
2.010.875Kr.
1.977.388Kr.
1.960.045Kr.
1.952.887Kr.
1.952.249Kr.
1.950.449Kr.
1.923.505Kr.
1.911.078Kr.
1.867.780Kr.
1.796.782Kr.
1.763.592Kr.
1.762.755Kr.
1.736.596Kr.
1.720.242Kr.
1.713.036Kr.
1.696.639Kr.
1.678.563Kr.
1.676.677Kr.
1.676.398Kr.
1.673.281Kr.
1.671.082Kr.
1.648.223Kr.
1.636.198Kr.
1.631.945Kr.
1.623.285Kr.
1.611.028Kr.
1.606.376Kr.
1.574.246Kr.
1.567.854Kr.
Ólafur G. Skúlason fyrrv. form. Félags hjúkrunarfræðinga
1.548.965Kr.
1.531.081Kr.
Árni Jón Geirsson gigtarlæknir
1.528.732Kr.
Björn Pétur Sigurðsson bæklunarskurðlæknir
1.509.513Kr.
Hrafnkell Óskarsson læknir
1.497.903Kr.
Hildur Thors heilsugæslulæknir
1.464.457Kr.
Arna Rún Óskarsdóttir öldrunarlæknir
1.449.392Kr.
Gerður Ĺgot Árnadóttir heimilislæknir
1.437.184Kr.
Katrín Davíðsdóttir barnalæknir
1.430.493Kr.
Andrés Magnússon læknir
Díana Óskarsdóttir forstj. Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 1.425.367Kr.
1.400.867Kr.
Eiríkur Örn Arnarson yfirsálfræðingur Landspítala
Kristín Björg Albertsdóttir Framkv.stj. Sólheima í Grímsnesi 1.397.671Kr.
Halldór Jónsson forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 1.394.258Kr.
1.364.561Kr.
Hjördís Smith svæfingalæknir
1.361.620Kr.
Sigurður Ingi Sigurðsson heilsugæslulæknir
1.360.942Kr.
Eygló Aradóttir barnalæknir
1.360.635Kr.
Sveinbjörn Brandsson bæklunarskurðlæknir
1.348.962Kr.
Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir

Háttlaunaður
heimilislæknir

Salóme Ásta Arnardóttir heimilislæknir
Halldór Kolbeinsson yfirlæknir á Kleppi
Brynjólfur Jónsson bæklunarlæknir
Óttar Guðmundsson geðlæknir
Ágúst Birgisson lýtalæknir
Inga B. Árnadóttir tannlæknir
Stefán Eggertsson háls-, nef- og eyrnalæknir
Magnús Björnsson tannlæknir
Þórir S. Njálsson lýta- og fegrunarskurðlæknir
Ingólfur Árni Eldjárn tannlæknir
Þóra Gunnarsdóttir augnlæknir
Margrét Loftsdóttir augnlæknir á Akureyri
Friðrik Guðbrandsson háls-, nef- og eyrnalæknir
Jóhannes Kári Kristinsson augnlæknir
Högni Óskarsson geðlæknir
Ásdís Halla Bragadóttir eigandi Sinnum og fyrrv. bæjarstjóri
Stefán Þórarinsson læknir
Magnús Páll Albertsson handarskurðlæknir
Árni Scheving Thorsteinsson heimilislæknir
Svanhvít Jakobsdóttir forstjóri Heilsugæslu höfuðb.
Stefán Haraldsson tannlæknir
Arnaldur Valgarðsson svæfingalæknir
Ingimundur Kr Guðjónsson tannlæknir
Sigfús Elíasson tannlæknir
Höskuldur Kristvinsson skurðlæknir
Nína H. Gunnarsd. framkvstj. hjúkrunar Heilbrigðisst.

1.317.827Kr.
1.309.966Kr.
1.308.864Kr.
1.299.318Kr.
1.298.763Kr.
1.290.179Kr.
1.283.570Kr.
1.270.781Kr.
1.257.885Kr.
1.197.363Kr.
1.177.906Kr.
1.172.955Kr.
1.166.424Kr.
1.165.235Kr.
1.156.759Kr.
1.147.375Kr.
1.141.396Kr.
1.140.722Kr.
1.135.001Kr.
1.127.160 Kr.
1.118.803Kr.
1.113.359Kr.
1.098.705Kr.
1.091.108Kr.
1.068.811Kr.
1.057.314Kr.

Guðrún Rut Guðmundsdóttir tannlæknir
Þorsteinn Pálsson tannlæknir
Arna Guðmundsdóttir lyflæknir
Friðrik Vagn Guðjónsson heilsugæslulæknir
Stefán Hallur Jónsson tannlæknir
Ástráður Hreiðarsson lyflæknir
Sæmundur Holgersson tannlæknir
Páll Tryggvason geðlæknir
Bárður Sigurgeirsson húðsjúkdómalæknir
Árni Skúli Gunnarsson heimilislæknir
Björn Árdal barnalæknir
Sigríður Ýr Jensdóttir heilsugæslulæknir
Eyjólfur Sigurðsson tannlæknir
Eiríkur Líndal sálfræðingur
Þórkatla Aðalsteinsdóttir sálfræðingur
Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri á Elliheimilinu Grund
Ólafur Hergill Oddsson geðlæknir
Sigurður Thorlacius tryggingalæknir

1.032.120Kr.
1.032.120Kr.
1.030.405Kr.
1.023.941Kr.
1.020.663Kr.
1.019.530Kr.
1.013.534Kr.
1.010.160Kr.
1.007.155Kr.
1.005.114Kr.
1.000.790Kr.
978.752 Kr.
968.070 Kr.
963.222 Kr.
952.294 Kr.
948.979 Kr.
942.959 Kr.
942.579 Kr.

Sigríður Axelsdóttir tannlæknir
Pétur Hauksson geðlæknir
Stefán Carlsson bæklunarlæknir
Tryggvi Björn Stefánsson skurðlæknir

928.760 Kr.
926.080 Kr.
925.037 Kr.
908.062 Kr.

Austurl.

Vilhjálmur Ari Arason heimilislæknir trónir á toppi tekjulista DV
í heilbrigðisgeiranum með rúmar
fjórar milljónir á mánuði. Hann
Vilhjálmur Ari Arason
lauk doktorsprófi frá læknadeild
4.297.715 kr.
Háskóla Íslands árið 2006 og var
klínískur dósent við Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins frá 2009 til
2015. Hann starfar nú á slysa- og
bráðamóttöku Landspítalans og skrifar einnig stöku pistla á vef Eyjunnar, sem er í eigu Frjálsrar fjölmiðlunar. Hann hefur verið gagnrýninn á heilbrigðiskerfið í gegnum tíðina og það fjársvelti sem þar
líðst.
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Bessi Skírnisson tannlæknir
Örnólfur Valdimarsson bæklunarskurðlæknir
Pétur Z. Skarphéðinsson læknir
Sigmundur Sigfússon geðlæknir
Vörður Traustason framkvstj. Samhjálpar
Heiðdís Halldórsdóttir tannlæknir
Gizur Gottskálksson hjartalæknir
Þórður Sverrisson augnlæknir
Oddný Óskarsdóttir kírópraktor
Bolli Þórsson heilsugæslulæknir
Heimir Sindrason tannlæknir
Valgerður Lísa Sigurðardóttir ljósmóðir
Elín Ebba Ásmundsdóttir iðjuþjálfi
Júlíus Valsson gigtarlæknir
Guðlaug Pálsdóttir ljósmóðir
Kristján Víkingsson tannlæknir
Þórarinn E. Sveinsson krabbameinslæknir
Einar Thoroddsen háls-, nef- og eyrnalæknir
Hjálmar Freysteinsson heilsugæslulæknir
Jón V. Högnason hjartalæknir
Garðar Sigursteinsson geðlæknir
Hannes Pétursson geðlæknir
Ragnar M. Traustason tannlæknir
Berglind Brynjólfsdóttir barnasálfr.
Ólafur F. Magnússon læknir og fyrrv. borgarstj.
Álfheiður Steinþórsdóttir sálfræðingur
Gunnar Brynjólfur Gunnarsson bæklunarlæknir
Helgi Sigurðsson tannlæknir
Hlynur Þór Auðunsson tannlæknir
Atli Dagbjartsson barnalæknir
Ingunn Mai Friðleifsdóttir tannlæknir
Sigurður Rósarsson tannlæknir
Íris Sveinsdóttir heilsugæslulæknir
Lýður Árnason heilsugæslulæknir
Herdís Storgaard sérfræðingur hjá Slysavarnarhúsi
Jón Brynjólfsson geðlæknir
Þórarinn Sigþórsson tannlæknir
Salbjörg Bjarnadóttir geðhjúkrunarfr.
Sigrún J. Marteinsdóttir tannlæknir
Eiríkur Þorgeirsson augnlæknir
BjörnZoégaBæklunarskurðlæknirogfyrrverandiforstjóriLandspítalans
Grétar Sigurbergsson geðlæknir
Ólafur Grímur Björnsson læknir og fræðimaður
Sigríður Sverrisdóttir tannlæknir
Jónína Benediktsdóttir athafnakona og detox-ráðgjafi
Árni B. Stefánsson augnlæknir
Þórir Schiöth sérfr. í tannréttingum
MagnúsSkarphéðinssonform.SálarrannsóknafélagsReykjavíkur
Ellen Mooney húðlæknir

Sparar á
spítalanum
Páll Matthíasson

2.675.191 kr.

891.771 Kr.
890.969 Kr.
886.617 Kr.
882.274 Kr.
869.166 Kr.
859.397 Kr.
853.436 Kr.
850.650 Kr.
850.000 Kr.
834.433 Kr.
833.398 Kr.
826.626 Kr.
821.318 Kr.
816.000 Kr.
805.967 Kr.
805.042 Kr.
803.519 Kr.
802.958 Kr.
780.297 Kr.
752.104 Kr.
672.000 Kr.
669.774 Kr.
651.516 Kr.
634.936 Kr.
619.454 Kr.
618.187 Kr.
580.852 Kr.
580.719 Kr.
547.991 Kr.
541.531 Kr.
539.023 Kr.
535.232 Kr.
527.208 Kr.
522.740 Kr.
508.596 Kr.
506.285 Kr.
460.438 Kr.
406.551 Kr.
404.016 Kr.
379.486 Kr.
369.795 Kr.
367.350 Kr.
334.972 Kr.
330.995 Kr.
292.719 Kr.
240.000 Kr.
236.581 Kr.
220.079 Kr.
166.511 Kr.

Páll Matthíasson, geðlæknir og
forstjóri Landspítalans, hefur verið æðsti maður í brú spítalans
frá árinu 2013. Páll hefur staðið í
ströngu síðustu ár og talað opinskátt um þann fjárhagsvanda sem
ríkir í heilbrigðisgeiranum. Fyrir stuttu kynnti hann drög að nýju
skipuriti á spítalanum sem sýnir að framkvæmdastjórum innan spítalans verður fækkað verulega á næstunni. Miðað er við að
nýtt skipurit verði formlega virkt 1.
október næstkomandi.

HJÓLANDI Í 10 ÁR
SKEIFAN 11B // KRIAHJOL.IS
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Lyfjaprinsinn
Róbert Wessman

29.017.782 kr.

Mjólk er góð
Ari Edwald

Laun: 3.181.962 kr.
Ari Edwald, forstjóri Mjólkursamsölunnar (MS), unir sér vel
í starfi og þarf ekki að kvarta yfir
launum. Ari var ráðinn forstjóri
MS árið 2015. Fyrir það hafði
hann fagnað góðu gengi sem
forstjóri 365 miðla þar sem
hann starfaði í hartnær áratug.
Nýlega kom fram að Ari tæki
stjórnina í skyrútrás MS, sem
hefur vaxið og dafnað síðustu ár,
og hefur tekið við stjórn dótturfyrirtækisins Ísey útflutningur.
Aðeins hefur hallað undan fæti
hjá MS og var tap ársins í fyrra
272,6 milljónir króna. Var þetta
töluverð aukning á milli ára,
eða 14,1 prósent, þar sem tap
MS árið 2017 var tæplega 238,9
milljónir króna.

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

Róbert Wessman er eigandi samheitalyfjafyrirtækisins Alvogen en einnig
umsvifamikill fjárfestir. Hann er með tæpar þrjátíu milljónir króna á mánuði
og hefur lengi trónað í efstu sætum yfir þá hæstlaunuðu á Íslandi. Hann er
einnig mikill vínáhugamaður og á vínrækt og kastala í Bergerac í Frakklandi.
Kastalinn er um fimm þúsund fermetrar að stærð. Undanfarið hefur Róbert
verið dulgegur að gefa innsýn í líf sitt á samfélagsmiðlum og eignaðist nýverið barn með unnustu sinni, Kseniu Shakhmanova.
Vilhelm Róbert Wessman forstjóri Alvogen
Tómas Már Sigurðsson fyrrv. aðstoðarforstj. Alcoa
Árni Oddur Þórðarson forstjóri Marel
Egill Jónsson framkvæmdastj. hjá Össuri
Rannveig Rist forstjóri Rio Tinton Alcan á Íslandi
Stefán Sigurðsson fyrrv. forstjóri Sýnar
SigsteinnP.Grétarssonframkvstj.ArcticGreenEnergyogstj.form.Íslandsstofu
Orri Hauksson forstjóri Símans og stjórnarform. Isavia
Finnur Oddsson forstjóri Origo
Hörður Arnarson forstjóri Landsvirkjunar
Ægir Már Þórisson forstjóri Advania
Magnús Steinarr Norðdahl frvkstjóri og stjórnarformaður LS Retail
Albert L. Albertsson Hugmyndasmiður hjá HS Orku
Heimir Fannar Gunnlaugsson framkvstj. Microsoft á Íslandi
Steinþór Skúlason forstjóri SS
Ari Edwald forstjóri MS
Gestur Pétursson framkv.stj. Veitna og fyrrv. forstjóri Elkem
Björgvin Skúli Sigurðsson framkv.stj. Kortaþjónustunnar
Andri Þór Guðmundsson forstjóri Ölgerðarinnar og stjórnarm. í TM
Sigurður Þór Ásgeirsson framkvstj. fjármálasviðs Rio Tinto Alcan
Gunnar Halldór Sverrisson forstjóri Odda
BirnaÓskEinarsdóttirframkvstj.stefnumótunarogviðskiptaþróunarsviðsIcelandair
Einar Þorsteinsson forstjóri Elkem Foundry
Björn Víglundsson framkvstj. sölusviðs Sýnar
Jón Ríkharð Kristjánsson framkvstj. Mílu
Halldór Kristmannsson upplýsingafulltrúi Alvogen
Birna Pála Kristinsdóttir framkvæmdastjóri HSEQ og tæknisviðs hjá Ísal
Einar Mathiesen framkvstj. orkusviðs Landsvirkjunar
FrostiÓlafssonforstjóriOrfslíftækniogfyrrv.framkvæmdastj.Viðskiptaráðs
Helgi Vilhjálmsson framkvstj. Góu
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29.017.782 Kr.
14.747.505 Kr.
8.942.163 Kr.
6.463.564 Kr.
6.237.423 Kr.
5.051.569 Kr.
4.457.176 Kr.
4.297.072 Kr.
3.891.527 Kr.
3.693.939 Kr.
3.609.881 Kr.
3.592.025 Kr.
3.438.413 Kr.
3.284.184 Kr.
3.247.063 Kr.
3.181.962 Kr.
3.087.259 Kr.
3.072.347 Kr.
3.000.312 Kr.
3.000.279 Kr.
2.831.541 Kr.
2.787.759 Kr.
2.766.242 Kr.
2.750.095 Kr.
2.685.710 Kr.
2.649.217 Kr.
2.554.228 Kr.
2.476.593 Kr.
2.448.593 Kr.
2.264.856 Kr.

Þórður Guðjónsson Framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Skeljungs
Kristján Geir Gunnarsson framkvstj. Odda
Guðmundur Þóroddsson forstjóri Reykjavik Geothermal
Finnur Geirsson forstjóri Nóa Síríusar
Ragna Árnadóttir aðst.forstjóri Landsvirkjunar
Tryggvi Þ. Haraldsson forstjóri Rarik
Gylfi Þórðarson framkvstj. Spalar
Sigurhjörtur Sigfússon forstjóri Mannvits
Guðmundur Svavarsson framleiðslustj. SS Hvolsvelli
Gylfi Ómar Héðinsson eigandi BYGG
Hákon Sigurhansson framkvstj. Hjá Origo
Geir Sigurpáll Hlöðversson framkvstj. Málmvinnslu Fjarðaáls
ElíasJónatanssonorkubússtj.OrkubúsVestfj.ogfyrrv.bæjarstj.íBolungarvík
Gunnar Þorláksson eigandi BYGG
Svana Helen Björnsdóttir framkvstj. Stika
Jón Þórir Frantzson Forstjóri Íslenska gámafélagsins
Pétur Guðmundsson eigandi Eyktar
Pratik Kumar frumkvöðull og stofnandi App Dynamic
Vilborg Einarsdóttir frumkvöðull og fyrrv. framkvstj. Mentor
Anna Björk Bjarnadóttir framkvstj. Expectus
Gunnar Larsen framkvstj. Kælismiðjunnar Frosts Akureyri
Gylfi Gíslason framkvstj. JÁVERKS
Hermann Guðmundsson forstjóri Kemi og fyrrv. forstjóri N1
Haukur Þór Hannesson framkvstj. AGR
Guðmundur Stefán Björnsson öryggisstjóri Sensa
Bergsteinn Einarsson frkvstjóri SET ehf.
Karl Ægir Karlsson stofnandi 3Z og próf. við HR
Bjarni Már Gylfason upplýsingafulltrúi Rio Tinto
Eiríkur Hjálmarsson upplýsingafulltrúi Orkuveitu Reykjavíkur
Sigurður Arnljótsson fjárfestingastjóri SA Framtak
Kleópatra Kristbjörg Stefánsdóttir framkvstj. Gunnars ehf
Helgi Jóhannesson forstjóri Norðurorku
Brynja Guðmundsdóttir Stofnandi Azazo
Alexander K. Guðmundsson fjármálast. Matorku
Valdimar Hafsteinsson framkvstj. Kjöríss
Gunnar H. Guðmunds. einn st. Tea Time Games og fyrrv. fr.kvstj. CLARA
Pétur Pétursson stofnandi Manna og músa
Þorsteinn B. Friðriksson fyrrv. eigandi Plain Vanilla
Dagmar Ýr Stefánsdóttir framkvstj. upplýsingamála Fjarðaáls
Sverrir Berg Steinarsson forstöðum. hjá Tempo
Eldar Ástþórsson fyrrv. upplýsingafulltrúi CCP
Matthías Ásgeirsson forritari
Ólöf Snæhólm Baldursdóttir upplýsingafulltrúi OR
Oddur Árnason fagmálastj. SS Hvolsvelli
Guðmundur Ragnar Guðmundsson framkvstj. Prentmets
Pálmi Pálsson framkvstj. Pálmatrés - byggingafélags
Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir stjórnarform. Prentmet
Dofri Eysteinsson forstjóri Suðurverks
Eysteinn Jóhann Dofrason verkefnisstj. Suðurverks
Steinunn Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi Landsnets
Kári Helgason framkvstj. SG-húsa Selfossi
Grímur Arnarson framkvstj. HP-Kökugerðar Selfossi
Guðmundur Ómar Pétursson framkvstj. Ásprents
Ragnar Pálsson framkvstj. sölusviðs Samverks Hellu
OddurHelgiHalldórsson eigandiBlikkrásogfyrrv.bæjarfulltrúiáAkureyri
Sigvaldi Arason eigandi Borgarverks
Gunnlaugur Jónsson framkvstj. Eykon Energy
Anna Skúladóttir stjórnarm. í HS orku hf og Bláa lóninu
Jón Axel Pétursson framkvstj. sölu og markaðssviðs MS
Ólafur M. Magnússon framkvstj. KÚ

2.253.139 Kr.
2.241.728 Kr.
2.237.169 Kr.
2.226.908 Kr.
2.201.247 Kr.
2.172.759 Kr.
2.143.237 Kr.
2.088.670 Kr.
2.039.276 Kr.
2.021.570 Kr.
1.973.867 Kr.
1.962.004 Kr.
1.905.275 Kr.
1.820.974 Kr.
1.816.681 Kr.
1.804.548 Kr.
1.704.966 Kr.
1.696.495 Kr.
1.670.131 Kr.
1.657.131 Kr.
1.619.967 Kr.
1.583.963 Kr.
1.578.881 Kr.
1.561.640 Kr.
1.558.858 Kr.
1.557.062 Kr.
1.512.324 Kr.
1.352.743 Kr.
1.335.671 Kr.
1.331.411 Kr.
1.327.056 Kr.
1.284.856 Kr.
1.265.672 Kr.
1.133.907 Kr.
1.127.202 Kr.
1.119.803 Kr.
1.111.100 Kr.
1.034.320 Kr.
984.733 Kr.
977.500 Kr.
976.800 Kr.
876.023 Kr.
873.108 Kr.
872.293 Kr.
846.536 Kr.
846.000 Kr.
845.937 Kr.
838.183 Kr.
818.164 Kr.
778.896 Kr.
704.068 Kr.
636.480 Kr.
552.185 Kr.
489.218 Kr.
487.462 Kr.
410.367 Kr.
380.829 Kr.
188.008 Kr.
94.319 Kr.
88.326 Kr

Ráðgjöf

Bókhald

Þjónusta

Veitum faglega ráðgjöf
til húsfélaga

Höfum umsjón með
bókhaldi fyrir húsfélög

Veitum persónulega þjónustu
sem er sérsniðin að hverju
og einu húsfélagi

Fagleg og persónuleg

húsfélagaþjónusta
Eignarekstur leggur áherslu á að einfalda og hagræða
málum og leita hagstæðustu lausna fyrir húsfélög

Starfsfólk Eignareksturs vinnur að því markmiði að veita persónulega, trausta
og umfram allt faglega þjónustu.
Við leitumst við að takmarka rekstrarkostnaðinn með sérsniðnum lausnum hvers og
eins húsfélags. Öll gögn eru vistuð rafrænt með það að markmiði að auðvelda aðgengi
íbúa og auka gegnsæi. Höldum aðalfundi og almenna húsfundi, útvegum fundaraðstöðu,
ritara og gerum fundargerð eftir hvern fund.
Fylgjum eftir verkefnum af öllum stærðargráðum til að tryggja skilvirka framkvæmd.
Við tökum á móti kvörtunum og hugmyndum íbúa með það að markmiði að leysa
vandamálið, vera leiðbeinandi og deila áralangri reynslu okkar af rekstri húsfélaga.

Eignarekstur einfaldar lífið fyrir íbúa og húsfélög!
Ekki hika við að hafa samband,
umsjónin er ódýrari en ykkur grunar!

Traust - Samstaða - Hagkvæmni
eignarekstur@eignarekstur.is

•

www.eignarekstur.is

•

Sími 566 5005
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Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

Lyftir milljónum
Hafþór Júlíus Björnsson

Laun: 6.239.863 kr.
Aflraunamaðurinn Hafþór Júlíus Björnsson, eða Fjallið eins og
hann er kallaður í daglegu tali,
er ekki á flæðiskeri staddur ef
marka má útreikninga DV. Fjallið er með rúmar sex milljónir
í mánuði en hann hefur ekki
aðeins haldið sig í kapphlaupinu að titlinum Sterkasti maður
heims heldur einnig gert gott
mót í leiklistinni. Eins og flestir
vita hefur hann leikið Fjallið
í Game of Thrones og einnig
leikið í fjölmörgum auglýsingum og tónlistarmyndböndum á
erlendri grundu. Þá rekur hann
einnig líkamsræktarstöðina
Thor‘s Power Gym sem var
opnuð í nýjum húsakynnum í
Kópavogi fyrir stuttu.

Seðlasviti
Ágústa Johnson

Laun: 2.396.919 kr.
Heilsufrömuðurinn Ágústa
Johnson hefur komið að
rekstri líkamsræktarstöðva í
rúmlega þrjá áratugi en er nú
framkvæmdastjóri Hreyfingar.
Ágústa lærði í Bandaríkjunum
og hefur verið ófeimin við að tjá
sig um heilsufarslegan vanda
þjóðarinnar. Ágústa er atorkusöm með eindæmum og hefur
tileinkað sér heilbrigðan lífsstíl.
Það geislar af henni heilbrigðið
svo tekið er eftir og virðist púlið
í heilsugeiranum hafa gefið
ágætlega í aðra hönd.

Hafþór Júlíus Björnsson aflraunamaður
Katrín Tanja Davíðsdóttir afrekskona í Crossfit
Ágústa Johnson framkvstj. Hreyfingar
Birkir Ívar Guðmundsson markmaður
Gunnar Nelson bardagakappi
Reynir Leósson fyrrv. knattspyrnum. og sjónvarpsmaður
Líney Rut Halldórsdóttir framkvstj. ÍSÍ
Willum Þór Þórsson knattspyrnuþjálfari og fyrrv. þingm.
Guðni Bergsson form. KSÍ
Freyr Alexandersson aðst.þjálfari karlalandsliðsins í knattspyrnu
Klara Bjartmarz framkvstj. KSÍ
Guðjón Baldvinsson knattsp.maður í Stjörnunni
Heimir Hallgrímsson landsliðsþjálfari í knattspyrnu
Annie Mist Þórisdóttir afrekskona í crossfit
Gunnar Heiðar Þorvaldsson knattsp.maður í ÍBV
Auður Inga Þorsteinsdóttir framkvstj. Ungmennafél. Ísl.
Jörundur Áki Sveinsson knattspyrnuþjálfari
Bjarki Gunnlaugsson stofnandi Total Football og fyrrv. knattsp.maður

6.239.863 Kr.
4.446.667 Kr.
2.396.919 Kr.
2.028.641 Kr.
1.860.200 Kr.
1.510.840 Kr.
1.408.443 Kr.
1.340.057 Kr.
1.327.860 Kr.
1.233.083 Kr.
1.207.083 Kr.
1.133.637 Kr.
1.081.370 Kr.
1.074.406 Kr.
1.072.497 Kr.
1.060.788 Kr.
1.046.166 Kr.
1.035.176 Kr.

Leifur Garðarsson körfuboltadómari, skólastjóri og fyrrv. þjálfari
Hannes Þór Halldórsson markvörður og leikstjóri
Sigurbjörn Hreiðarsson knattsp.þjálfari í Val
Jónas Kristinsson framkvstj. KR
Guðmundur L. Gunnarsson framkvstj. Fjölnis
Kristinn Jakobsson kjötiðnaðarmaður og fyrrv. knattspyrnudómari
Ágúst Þór Gylfason knattsp.þjálfari Breiðabliks
Bjarni Ólafur Eiríksson knattspyrnumaður í Val
Logi Ólafsson knattspyrnuþjálfari og íþróttakennari
Ólafur Páll Snorrason aðstoðarþjálfari FH í knattspyrnu
Birgir Leifur Hafþórsson Kylfingur
Guðjón Pétur Lýðsson knattspyrnumaður
Atli Guðnason kennari og knattspyrnumaður
Rúnar Páll Sigmundsson knattspyrnuþjálfari Stjörnunnar
Haukur Páll Sigurðsson knattspyrnumaður í Val
Silja Úlfarsdóttir fyrrv. hlaupakona
Ólafur Jóhannesson knattspyrnuþjálfari Vals og smiður
Ólafur Þórðarson fyrrv. knattspyrnuþjálfari og vörubílstjóri
Stefán Logi Magnússon markvörður í knattspyrnu
Viktor Bjarki Arnarsson knattspyrnumaður
Jóhann Laxdal knattspyrnumaður í Stjörnunni
Grétar Sigfinnur Sigurðarson knattspyrnumaður
Sigfús Sigurðsson fyrrv. handknattleiksmaður
Jón Rúnar Halldórsson fyrrv. form. knattsp.deildar FH
Rakel Dögg Bragadóttir handboltaþjálfari
Andri Björnsson kraftlyftingamaður
Þórir Hákonarson íþróttastj. Þróttar og fyrrv. framkvstj. KSÍ
Geir Þorsteinsson fyrrv. form. KSÍ
Pálmi Rafn Pálmason knattspyrnumaður í KR
Óskar Bjarni Óskarsson handknattleiksþjálfari
Kristín Rós Hákonardóttir sundkona
Henning Freyr Henningsson körfuboltaþjálfari
Guðjón Þórðarson fyrrv. knattspyrnuþjálfari
Ari Gunnarsson kraftlyftingamaður
Gunnleifur Vignir Gunnleifsson markvörður Breiðablik
Arnar Grant einkaþjálfari
Ólafur Karl Finsen knattsp.maður í Val
Egill Einarsson einkaþjálfari
Eyjólfur Héðinsson knattspyrnumaður í Stjörnunni
Kári Kristján Kristjánsson handboltam. í ÍBV
Guðlaugur Pétur Pétursson knattspyrnuþjálfari og ljósmyndari
Helgi Jónas Guðfinnsson einkaþjálfari
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir golfari
Óli Stefán Flóventsson knattsp.þjálfari KA
Sigurður Egill Lárusson knattspyrnumaður í Val
Sigurbergur Sveinsson handboltam. í ÍBV
Bjarni Þór Viðarsson knattspyrnumaður
Guðmann Þórisson knattsp.maður í FH
Ingvar Þór Kale knattsp.markvörður
Almarr Ormarsson knattsp.maður
Garðar Gunnlaugsson knattspyrnumaður
Arnar Gunnlaugsson fjárfestir og fyrrv. knattspyrnumaður
Höskuldur Gunnlaugsson Knattspyrnumaður Breiðabliks

1.033.491 Kr.
1.027.551 Kr.
1.018.661 Kr.
962.580 Kr.
951.121 Kr.
948.903 Kr.
889.293 Kr.
841.808 Kr.
817.922 Kr.
817.915 Kr.
767.736 Kr.
740.615 Kr.
735.520 Kr.
734.189 Kr.
728.745 Kr.
704.644 Kr.
686.880 Kr.
661.950 Kr.
653.233 Kr.
619.963 Kr.
593.813 Kr.
581.625 Kr.
576.173 Kr.
566.834 Kr.
534.538 Kr.
529.333 Kr.
521.513 Kr.
514.509 Kr.
499.472 Kr.
491.226 Kr.
481.302 Kr.
474.017 Kr.
470.829 Kr.
443.348 Kr.
441.408 Kr.
408.234 Kr.
399.328 Kr.
387.642 Kr.
385.162 Kr.
350.414 Kr.
340.253 Kr.
307.200 Kr.
280.906 Kr.
252.303 Kr.
247.458 Kr.
194.484 Kr.
188.820 Kr.
176.673 Kr.
175.764 Kr.
149.583 Kr.
126.451 Kr.
105.502 Kr.
75.991 Kr

Sala á öllum hreinlætisvörum
og áhöldum til ræstinga fyrir
fyrirtæki, stofnanir og
heimili í verslun okkar

Öll þrif fyrir fyrirtæki,
stofnanir og heimili
• Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar
af öllum stærðum og gerðum.
• Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
• Auk þess rekum við öﬂuga hreingerninga- og sérverkefnadeild.

Dagleg eða regluleg þrif:
•
•
•
•
•

Gluggaþvottur
Aðalhreingerningar
Viðhald gólfefna
Bónleysing og bónun gólfefna
Salernis- og kísilhreinsun

•
•
•
•

Teppa- og ﬂísahreinsun
Þrif eftir iðnaðarmenn
Bruna- og vatnstjónaþrif
Veggja-, lofta-, ljósaog gluggaþrif

Sala á öllum hreinlætisvörum
og áhöldum til ræstinga

fyrir fyrirtæki, stofnanir og
Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
í verslunokkar
okkar
Markmið okkar er aðheimili
veita viðskiptavinum
ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

Með allt á hreinu í 15 ár

T E K J U B L A Ð 2019
Listir
Árni Gunnarsson kvikmyndagerðarmaður
Sölvi Blöndal Efnahagsráðgjafi GAMMA
Leifur B. Dagfinnsson stofnandi og stjórnarm. True North
Ragnar Jónasson rithöfundur og lögfræðingur
Steinþór Hróar Steinþórsson (Steindi Jr.) leikari
Helga Margrét Reykdal framkvstj. True North
Bjarni Thor Kristinsson óperusöngvari
Baltasar Kormákur leikstjóri
Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfr.
Ágúst Guðmundsson kvikmyndagerðarmaður
Þórhallur Gunnarsson framkv.stj. Miðla hjá Sýn
Hilmir Snær Guðnason leikari
Karl Sigurðsson tónlistarmaður og fyrrv. borgarfulltrúi
Jakob Frímann Magnússon tónlistarm. og frkvstj. þróunarfélagsins ONE
Arndís Bergsdóttir hönnuður og fyrrv. safnstj. á Akureyri
Kristín Eysteinsdóttir leikhússtjóri Borgarleikhússins
Guðmundur Andri Thorsson þingmaður og rithöfundur
Sigurjón B. Sigurðsson (Sjón) rithöfundur
Jón Kalman Stefánsson rithöfundur
Þórhallur Sigurðsson (Laddi) leikari
Pálmi Gestsson leikari
Birna Hafstein leikari og form. Félags íslenskra leikara
Georg Holm tónlistarmaður
Agnar Már Magnússon djasspíanóleikari
Jóhanna Vigdís Arnardóttir leikkona og verkefnastjóri hjá Samtökum
Iðnaðarins

Enginn bilbugur
á Balta
Baltasar Kormákur

Laun: 1.479.720 kr.
Leikstjórinn Baltasar Kormákur hefur verið með annan
fótinn erlendis síðustu ár þar
sem hann hefur meðal annars
leikstýrt stórmyndunum Everest
og 2 Guns. Þá hefur hann slegið
í gegn með sjónvarpsþættina
Ófærð en næsta verkefni Balta
er stórmyndin The Good Spy
með stjörnuna Hugh Jackman
í aðalhlutverki. Það var hins
vegar ákveðinn skellur þegar
Balti þurfti að segja sig frá stórmyndinni Deeper vegna handritshöfundarins Max Landis og
þeirra fjölmörgu ásakana í hans
garð um kynferðislegt ofbeldi
gagnvart hinum ýmsu konum.
Balti stendur hins vegar keikur
og lætur ekki bilbug á sér finna.

Gullgrínarinn
Steinþór Hróar Steinþórsson

Laun: 1.741.325 kr.
Steinþór Hróar Steinþórsson,
sem er ávallt kallaður Steindi Jr.,
kemur víða við og virðist hafa
ótakmarkaða orku. Hann hefur
skrifað og leikið í fjölmörgum
sjónvarpsþáttum, samið grínlög
og treður einnig víðs vegar upp
í alls kyns mannfögnuðum. Það
er alvanalegt að listamenn lepji
dauðann úr skel þar til þeir slá
í gegn og nú virðist Steindi vera
að uppskera rækilega eftir allt
erfiðið.

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

4.799.990 Kr.
1.997.983 Kr.
1.884.766 Kr.
1.828.561 Kr.
1.741.325 Kr.
1.697.390 Kr.
1.525.460 Kr.
1.479.720 Kr.
1.426.706 Kr.
1.390.621 Kr.
1.372.927 Kr.
1.355.463 Kr.
1.278.392 Kr.
1.253.025 Kr.
1.247.030 Kr.
1.237.697 Kr.
1.197.439 Kr.
958.759 Kr.
951.723 Kr.
944.629 Kr.
937.169 Kr.
929.873 Kr.
924.740 Kr.
920.115 Kr.
909.817 Kr.

Sigrún Eðvaldsdóttir fiðluleikari
Jónas Sigurðsson tónlistarmaður
Björgvin H. Halldórsson söngvari
Stefán Hilmarsson söngvari
Sigurður Sigurjónsson leikari og Spaugstofumaður
Rúnar Helgi Vignisson rithöfundur
Jón Jósep Snæbjörnsson söngvari
Lára Jóhanna Jónsdóttir leikkona
Arnar Jónsson leikari
Eyþór Gunnarsson tónlistarmaður
Kristinn Sigmundsson óperusöngvari
Máni Svavarsson tónlistarmaður
Hilmar Guðjónsson leikari
Atli Heimir Sveinsson tónskáld
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson tónlistarmaður
Ólöf Kolbrún Harðardóttir óperusöngkona
Ólafía Hrönn Jónsdóttir leikkona
Guðjón Friðriksson sagnfr. og rithöfundur
Halldóra Geirharðsdóttir leikkona
Jón Ólafsson tónlistarmaður
Ólafur Darri Ólafsson leikari
Gestur Einar Jónasson leikari og umsjónarmaður flugsafnins á Akureyri
Tinna Gunnlaugsdóttir leikkona og fyrrv. Þjóðleikhússtjóri
Jóhann Ágúst Hansen framkvstj. Gallerís Foldar
Stefán Baldursson fyrrv. óperustjóri og þjóðleikhússtjóri
Arnaldur Indriðason rithöfundur
Atli Þór Albertsson leikari og verkefnastjóri markaðsmála hjá Þjóðleik-

909.124 Kr.
900.418 Kr.
897.648 Kr.
891.329 Kr.
886.824 Kr.
885.606 Kr.
869.895 Kr.
862.242 Kr.
847.452 Kr.
846.800 Kr.
831.504 Kr.
818.800 Kr.
816.379 Kr.
812.424 Kr.
805.075 Kr.
803.271 Kr.
801.296 Kr.
796.597 Kr.
795.365 Kr.
794.687 Kr.
792.992 Kr.
777.891 Kr.
776.730 Kr.
775.424 Kr.
772.033 Kr.
771.524 Kr.
771.050 Kr.

Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari
Jóhann Sigurðarson leikari
Guðjón Davíð Karlsson leikari
Ólafur Egill Egilsson leikari
Guðmundur Sigurðsson organisti Hafnarfjarðarkirkju
Björgvin Franz Gíslason leikari
Örn Elías Guðmundsson (Mugison) tónlistarmaður
Þröstur Leó Gunnarsson leikari
Eyþór Ingi Jónsson organisti við Akureyrarkirkju
María Ellingsen leikkona
Steinunn Þórarinsdóttir myndhöggvari
Friðrik Dór Jónsson tónlistarmaður
Þorsteinn Bachmann leikari
Bragi Þór Hinriksson kvikmyndagerðarmaður
Ingi R. Ingason kvikmyndatökum.
Valur Freyr Einarsson leikari
Friðrik Friðriksson leikari
Sigrún Hjálmtýsdóttir söngvari
Björn Stefánsson leikari
Páll Valsson rithöfundur
Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir leikkona
Ilmur Kristjánsdóttir leikkona og fyrr. borgarfulltrúi
Björk Guðmundsdóttir Tónlistarkona
Sigurður Skúlason leikari
Sigtryggur Baldursson söngvari og framkvstj. ÚTÓN
Hákon Leifsson organisti Grafarvogskirkju
Sindri Birgisson leikari
Þórarinn Eldjárn rithöfundur
Elva Ósk Ólafsdóttir leikkona

760.118 Kr.
751.899 Kr.
746.676 Kr.
735.782 Kr.
734.142 Kr.
732.132 Kr.
725.752 Kr.
724.974 Kr.
722.494 Kr.
720.400 Kr.
713.302 Kr.
711.844 Kr.
703.717 Kr.
694.766 Kr.
694.682 Kr.
691.802 Kr.
688.857 Kr.
684.304 Kr.
679.231 Kr.
672.560 Kr.
671.407 Kr.
664.558 Kr.
656.042 Kr.
648.363 Kr.
646.641 Kr.
644.765 Kr.
639.532 Kr.
636.631 Kr.
631.882 Kr.

húsinu
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Sigurjón Kjartansson tónlistarm. og handritshöfundur
Steinunn Birna Ragnarsdóttir píanóleikari
Ari Matthíasson Þjóðleikhússtjóri
Pálmi Gunnarsson söngvari
Jón Páll Eyjólfsson leikari
Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari
Hörður Áskelsson organisti Hallgrímskirkju
Rúnar Freyr Gíslason leikari og útvarpsmaður
Kristbjörg Kjeld leikkona
Helgi Björnsson tónlistarmaður
Örn Árnason leikari
Bergur Ebbi Benediktsson uppistandari og lögfræðingur
Ragnheiður Steindórsdóttir leikkona
Bergur Þór Ingólfsson leikari
Sigrún Edda Björnsdóttir leikkona
Þorgrímur Þráinsson rithöfundur o.fl.
Herbert Sveinbjörnsson kvikmyndagerðarm.
Brynhildur Guðjónsdóttir leikkona
Ari Kristinsson kvikmyndagerðarmaður
Stefán Hallur Stefánsson leikari
Eggert Þorleifsson leikari
Silja Aðalsteinsdóttir gagnrýnandi og bókmenntafr.
Þórunn Arna Kristjánsdóttir leikkona
Friðrik Ómar Hjörleifsson söngvari
Vigdís Hrefna Pálsdóttir leikkona
Guðrún Snæfríður Gísladóttir leikkona
Snæbjörn Ragnarsson bassaleikari
Huldar Freyr Arnarson kvikmyndagerðarmaður
Rúnar Guðbrandsson leikstjóri
Ingi Rafn Sigurðsson framkvstj. og stofnandi Karolina Fund
Randver Þorláksson leikari
Eyþór Ingi Gunnlaugsson söngvari
Hreimur Örn Heimisson tónlistarmaður
Atli Rafn Sigurðarson leikari
Þorlákur Morthens (Tolli) listmálari
Páll Ásgeir Ásgeirsson rithöfundur og fjallagarpur
Halldór Gylfason leikari
Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona
Kristín Þóra Haraldsdóttir leikari
Páll Óskar Hjálmtýsson söngvari
Einar Hrafn Stefánsson tónllistarmaður - Hatari/Vök
Ingvar E. Sigurðsson leikari
Björn Thors leikari
Gunnar Helgason leikari og rithöfundur
Salka Eyfeld Hjálmarsdóttir (Salka Sól) tónlistarkona
Garðar Thor Cortes söngvari
Halldór L. Halldórsson listamaður (Dóri DNA)
Úlfhildur Dagsdóttir bókmenntafr.
Guðrún Gunnarsdóttir söngkona og útvarpskona
Margrét Kristín Blöndal tónlistarkona
Auður H. Ólafsdóttir listfr. og rithöfundur
Ómar Örn Hauksson hjólabrettaframleiðandi og meðl. Quarashi
Helena Eyjólfsdóttir söngvari og fleira
Jörg Erik Sondermann organisti
Ólafur Vignir Albertsson píanóleikari
Sigurður Rúnar Jónsson upptökustj.
Gauti Þeyr Másson (Emmsjé Gauti) tónlistarmaður
Arnar Freyr Frostason tónlistarmaður
Gunnar Lárus Hjálmarsson (Dr. Gunni) tónlistarm.
Pétur Einarsson leikari
Einar Már Guðmundsson rithöfundur
Björn Jörundur Friðbjörnsson tónlistarmaður
Gunnar Kvaran sellóleikari
Orri Huginn Ágústsson leikari
Friðrik S. Kristinsson stjórnandi Karlakórs Reykjavíkur
Geirmundur Valtýsson tónlistarmaður
Theódór Júlíusson leikari
Þorgrímur Gestsson rithöfundur
Sigríður Thorlacius söngkona
Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari
Gerður Kristný Guðjónsdóttir rithöfundur
Halldór Baldursson skopmyndateiknari
Ragnar Bjarnason söngvari
Hannes Óli Ágústsson leikari
Kristín Marja Baldursdóttir rithöfundur
Ingólfur Þórarinsson söngvari
Þorsteinn Stephensen tónleikahaldari
Andri Snær Magnason rithöfundur
Kolbrún Halldórsdóttir Fyrrv. ráðherra og leikstjóri

1.182.415 Kr.
1.167.692 Kr.
1.167.280 Kr.
1.150.000 Kr.
1.135.302 Kr.
1.105.825 Kr.
1.060.010 Kr.
1.048.000 Kr.
1.036.065 Kr.
1.035.000 Kr.
1.034.171 Kr.
1.014.720 Kr.
1.008.005 Kr.
987.107 Kr.
978.752 Kr.
975.441 Kr.
965.658 Kr.
625.378 Kr.
619.685 Kr.
613.349 Kr.
609.256 Kr.
608.416 Kr.
605.645 Kr.
601.586 Kr.
600.701 Kr.
600.558 Kr.
595.246 Kr.
594.724 Kr.
594.167 Kr.
591.918 Kr.
580.859 Kr.
580.360 Kr.
579.997 Kr.
578.532 Kr.
572.125 Kr.
568.857 Kr.
567.000 Kr.
563.332 Kr.
551.450 Kr.
544.136 Kr.
543.252 Kr.
542.173 Kr.
540.406 Kr.
527.277 Kr.
525.576 Kr.
520.578 Kr.
519.152 Kr.
517.169 Kr.
514.151 Kr.
510.610 Kr.
509.461 Kr.
507.602 Kr.
506.209 Kr.
505.105 Kr.
500.009 Kr.
494.019 Kr.
486.450 Kr.
485.925 Kr.
485.201 Kr.
484.147 Kr.
483.783 Kr.
480.365 Kr.
475.692 Kr.
471.255 Kr.
467.838 Kr.
466.391 Kr.
465.547 Kr.
462.124 Kr.
454.782 Kr.
449.880 Kr.
448.251 Kr.
442.979 Kr.
434.684 Kr.
434.278 Kr.
432.400 Kr.
429.137 Kr.
417.668 Kr.
414.690 Kr.
411.037 Kr.
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Fólk í fréttum

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

Bræður
berjast

Tvö hundruð
þúsund er nóg

Það er ekki gó fyrr
en Bó segir gó

Alda Karen Hjaltalín

Laun: 206.488 kr.
Fyrirlesarinn og frumkvöðullinn Alda Karen Hjaltalín kom
eins og stormsveipur inn í íslenskt samfélag þegar hún troðfyllti Hörpu með námskeiðum
og fyrirlestrum. Alda er aðeins
25 ára gömul en hefur afrekað margt, svo sem verið söluog markaðsstjóri hjá Sagafilm.
Alda er búsett í Bandaríkjunum
en var harðlega gagnrýnd fyrir boðskap sinn á fyrrnefndum
námskeiðum þar sem hún boðaði möntruna „þú ert nóg“. Hún
starfar nú við persónulega ráðgjöf sem og sölu- og markaðssetningu á ýmsum sviðum.

Björgvin Halldórsson

897.648 kr.

Friðrik Dór Jónsson
Jón Ragnar Jónsson

Laun:
Jón: 323.124 kr.
Friðrik: 711.844 kr.

Eurovisionævintýrið búið
Ari Ólafsson

Laun: 108.036 kr.
Tónlistarmaðurinn Ari Ólafsson
var fulltrúi Íslands í Eurovision
í fyrra og flutti lagið Our Choice
á stóra sviðinu í Lissabon í
Portúgal. Ari komst ekki áfram
í úrslit en vann hug og hjörtu
þjóðarinnar með einlægri
sviðsframkomu og fasi. Í
framhaldinu fékk Ari inngöngu
í einn virtasta tónlistarskóla í
heimi, Royal Academy of Music
í London, og flutti út. Þótt
það sé eflaust nóg að gera hjá
þessum unga og upprennandi
manni í skólanum slær hann
ekki slöku við í tónlistarsköpun
og gaf nýverið út popplagið Too
Good.
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Talsverður launamunur er hjá tónlistarbræðrunum Friðriki Dór og
Jóni Ragnari Jónssonum. Friðrik er
með rúmlega sjö hundruð þúsund
í mánaðarlaun á meðan Jón er
aðeins með ríflega þrjú hundruð
þúsund krónur. Báðir eru þeir

Björgólfur Jóhannsson fyrrv. forstjóri Icelandair Group og form. SA
Áslaug Thelma Einarsdóttir fyrrv. starfsmaður Orku náttúrunnar
Jón Þór Birgisson tónlistarmaður
Einar Bárðarson framkv.stj. Votlendissjóðs
Sveinn Elías Elíasson Athafnamaður kenndur við NR1DAD
Ævar Austfjörð kjötiðnaðarmaðurinn og matartæknirinn
Tara Margrét Vilhjálmsdóttir stjórnarmeðl. í Samtökum um líkams-

4.469.862 Kr.
1.365.852 Kr.
873.738 Kr.
766.048 Kr.
756.072 Kr.
673.332 Kr.
627.754 Kr.

Birgitta Jónsdóttir fyrrv. þingmaður
Unnur Birgisdóttir fyrrv. Fjármálastjóri SS-húsa ehf.
Bára Halldórsdóttir Uppljóstrari
Matthías Tryggvi Haraldsson Hatari
Robert Downey lögfræðingur
Davíð Smári Lamude Athafnamaður og þjálfari
Klemens Nikulásson Hannigan Hatari
Alda Karen Hjaltalín fyrirlesari og frumkvöðull
Björn Boði Björnsson Athafnamaður/Sonur Bjössa í World Class
Fjölnir Þorgeirsson athafnamaður
Ari Ólafsson Eurovision-fari
Ástrós Guðjónsdóttir dansari og Hatari
Sólbjört Sigurðardóttir dansari og Hatari
Björn Steinbekk Kristjánsson Athafnamaður
Sindri Þór Stefánsson strokufangi
Hilmar Þór Leifsson Athafnamaður

377.862 Kr.
314.065 Kr.
269.977 Kr.
268.676 Kr.
260.617 Kr.
231.129 Kr.
216.041 Kr.
206.488 Kr.
191.171 Kr.
172.500 Kr.
108.036 Kr.
100.002 Kr.
80.070 Kr.
64.000 Kr.
52.316 Kr.
28.121 Kr.

virðingu

samt iðnir við kolann í tónlistarsköpun, uppistandi, á tónleikum
og í auglýsingum. Hvað útskýrir
launamuninn er óvíst en ljóst er
að Friðrik getur látið bróður sinn
finna fyrir því í næsta fjölskylduboði.

Björgvin Halldórsson, eða Bó
eins og hann er oftast kallaður, er einn ástsælasti listamaður þjóðarinnar og slær ekki
slöku við þótt kominn sé á eftirlaunaaldur. Hann hefur gert
gott mót með árlega jólatónleika og ýmsar uppákomur þar
sem gullbarkinn fær að njóta
sín. Nú síðast varð hann þess
heiðurs aðnjótandi að fá fyrstu
stjörnu íslenskrar tónlistar sem
afhjúpuð var í Hafnarfirði. Bó
var snortinn við þá afhjúpun
enda Gaflari í húð og hár.

Stormasamt ár
Áslaug Thelma Einarsdóttir

Laun: 1.365.851 kr.
Áslaug Thelma Einarsdóttir
náði athygli heillar þjóðar á síðasta ári og vel fram á það nýja
þegar henni var sagt upp hjá
Orku náttúrunnar (ON). Áslaug
hafði gegnt stöðu forstöðumanns einstaklingsmarkaðar
hjá fyrirtækinu, sem er dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur,
en var sagt upp haustið 2018.
Áslaug og eiginmaður hennar, Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Votlendissjóðs,
létu hátt í sér heyra og hélt
Áslaug því fram að hún hefði
verið rekin fyrir að kvarta undan
hegðun Bjarna Más Júlíussonar,
þáverandi framkvæmdastjóra
ON. Síðar var uppsögnin talin
réttmæt af innri endurskoðun
en fyrir stuttu lagði Áslaug fram
stefnu á hendur ON fyrir að hafa

Ertu klár fyrir framtíðina?
Taktu prófið á dale.is/styrkleikar

Með fjórðu iðnbyltingunni koma spennandi tækifæri. Störf eru að breytast og ný verkefni verða til. Geta til
að skapa, samskiptahæfni, sveigjanleiki, samvinna og jákvætt viðhorf eru eiginleikar sem kallað er eftir. Dale
Carnegie býður upp á ókeypis sjálfsmat þar sem hægt er að leggja mat á eigin styrkleika á dale.is/styrkleikar
Á Dale Carnegie námskeiðinu fyllast þátttakendur eldmóði og gera sér skýra framtíðarsýn. Það sem meira er að
eftir liggur áætlun með tímasettum markmiðum þannig að árangur náist.
Ávinningur:
• Ýtir undir starfsframa
• Eykur sjálfstraust og trú á eigin getu
• Lifir lífinu af meiri ásetningi
• Styrkir sambönd
• Leysir úr deilum og ýtir undir samstöðu
• Hefur jákvæð og hvetjandi áhrif á aðra
• Heldur jákvæðu viðhorf í krefjandi aðstæðum
• Eflir samskiptahæfni og tjáningu
• Fær þig til að standa út úr fjöldanum

Næstu námskeið:
16. september Kvöldnámskeið í 8 skipti - Uppselt
26. september Kvöldnámskeið í 8 skipti
1. október
Morgunnámskeið í 8 skipti
9. október
Kvöldnámskeið í 8 skipti
25. október
3ja daga námskeið. 3 heilir dagar
11. nóvember Kvöldnámskeið 8 skipti

Upplýsingar um næstu
ókeypis kynningartíma
eru á dale.is eða í
síma 555 7080

© 2019 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Future ad 072919 iceland
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Klink í kassann
Emilíana Torrini

Laun: 24.861 kr.
Söngkonan geðþekka Emilíana
Torrini er skráð með búsetu í
Kópavogi en starfar nær eingöngu erlendis. Því eru tekjur
hennar hér á landi afar lágar,
eða rétt tæplega 25 þúsund
krónur. Sú tala gefur ekki
rétta mynd af glæsilegum ferli
Emilíönu sem hefur átt marga
smellina í gegnum árin, þá helst
lagið Jungle Drum í síðari tíð.
Svo má ekki gleyma flutningi
hennar á Gollum‘s Song í
stórmyndinni The Lord of the
Rings: The Two Towers sem
kom út árið 2002. Gæsahúðarmóment.

Sigurjón B. Sigurðsson (Sjón) rithöfundur
Jón Kalman Stefánsson rithöfundur
Þórhallur Sigurðsson (Laddi) leikari
Pálmi Gestsson leikari
Birna Hafstein leikari og form. Félags íslenskra leikara
Georg Holm tónlistarmaður
Agnar Már Magnússon djasspíanóleikari
JóhannaVigdísArnardóttirleikkonaogverkefnastjórihjáSamtökumIðnaðarins
Sigrún Eðvaldsdóttir fiðluleikari
Jónas Sigurðsson tónlistarmaður
Björgvin H. Halldórsson söngvari
Stefán Hilmarsson söngvari
Sigurður Sigurjónsson leikari og Spaugstofumaður
Rúnar Helgi Vignisson rithöfundur
Jón Jósep Snæbjörnsson söngvari
Lára Jóhanna Jónsdóttir leikkona
Arnar Jónsson leikari
Eyþór Gunnarsson tónlistarmaður
Kristinn Sigmundsson óperusöngvari
Máni Svavarsson tónlistarmaður
Hilmar Guðjónsson leikari
Atli Heimir Sveinsson tónskáld
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson tónlistarmaður
Ólöf Kolbrún Harðardóttir óperusöngkona
Ólafía Hrönn Jónsdóttir leikkona
Guðjón Friðriksson sagnfr. og rithöfundur
Halldóra Geirharðsdóttir leikkona
Jón Ólafsson tónlistarmaður
Ólafur Darri Ólafsson leikari
Gestur Einar Jónasson leikari og umsjónarmaður flugsafnins á Akureyri
Tinna Gunnlaugsdóttir leikkona og fyrrv. Þjóðleikhússtjóri
Jóhann Ágúst Hansen framkvstj. Gallerís Foldar
Stefán Baldursson fyrrv. óperustjóri og þjóðleikhússtjóri
Arnaldur Indriðason rithöfundur
Atli Þór Albertsson leikari og verkefnastjóri markaðsmála hjá Þjóðleikhúsinu
Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari
Jóhann Sigurðarson leikari
Guðjón Davíð Karlsson leikari
Ólafur Egill Egilsson leikari
Guðmundur Sigurðsson organisti Hafnarfjarðarkirkju
Björgvin Franz Gíslason leikari
Örn Elías Guðmundsson (Mugison) tónlistarmaður
Þröstur Leó Gunnarsson leikari
Eyþór Ingi Jónsson organisti við Akureyrarkirkju
María Ellingsen leikkona
Steinunn Þórarinsdóttir myndhöggvari
Friðrik Dór Jónsson tónlistarmaður
Þorsteinn Bachmann leikari
Bragi Þór Hinriksson kvikmyndagerðarmaður
Ingi R. Ingason kvikmyndatökum.
Valur Freyr Einarsson leikari
Friðrik Friðriksson leikari
Sigrún Hjálmtýsdóttir söngvari
Björn Stefánsson leikari
Páll Valsson rithöfundur
Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir leikkona
Ilmur Kristjánsdóttir leikkona og fyrr. borgarfulltrúi
Björk Guðmundsdóttir Tónlistarkona
Sigurður Skúlason leikari
Sigtryggur Baldursson söngvari og framkvstj. ÚTÓN
Hákon Leifsson organisti Grafarvogskirkju

958.759 Kr.
951.723 Kr.
944.629 Kr.
937.169 Kr.
929.873 Kr.
924.740 Kr.
920.115 Kr.
909.817 Kr.
909.124 Kr.
900.418 Kr.
897.648 Kr.
891.329 Kr.
886.824 Kr.
885.606 Kr.
869.895 Kr.
862.242 Kr.
847.452 Kr.
846.800 Kr.
831.504 Kr.
818.800 Kr.
816.379 Kr.
812.424 Kr.
805.075 Kr.
803.271 Kr.
801.296 Kr.
796.597 Kr.
795.365 Kr.
794.687 Kr.
792.992 Kr.
777.891 Kr.
776.730 Kr.
775.424 Kr.
772.033 Kr.
771.524 Kr.
771.050 Kr.
760.118 Kr.
751.899 Kr.
746.676 Kr.
735.782 Kr.
734.142 Kr.
732.132 Kr.
725.752 Kr.
724.974 Kr.
722.494 Kr.
720.400 Kr.
713.302 Kr.
711.844 Kr.
703.717 Kr.
694.766 Kr.
694.682 Kr.
691.802 Kr.
688.857 Kr.
684.304 Kr.
679.231 Kr.
672.560 Kr.
671.407 Kr.
664.558 Kr.
656.042 Kr.
648.363 Kr.
646.641 Kr.
644.765 Kr.

Sindri Birgisson leikari
Þórarinn Eldjárn rithöfundur
Elva Ósk Ólafsdóttir leikkona
Brynhildur Guðjónsdóttir leikkona
Ari Kristinsson kvikmyndagerðarmaður
Stefán Hallur Stefánsson leikari
Eggert Þorleifsson leikari
Silja Aðalsteinsdóttir gagnrýnandi og bókmenntafr.
Þórunn Arna Kristjánsdóttir leikkona
Friðrik Ómar Hjörleifsson söngvari
Vigdís Hrefna Pálsdóttir leikkona
Guðrún Snæfríður Gísladóttir leikkona
Snæbjörn Ragnarsson bassaleikari
Huldar Freyr Arnarson kvikmyndagerðarmaður
Rúnar Guðbrandsson leikstjóri
Ingi Rafn Sigurðsson framkvstj. og stofnandi Karolina Fund
Randver Þorláksson leikari
Eyþór Ingi Gunnlaugsson söngvari
Hreimur Örn Heimisson tónlistarmaður
Atli Rafn Sigurðarson leikari
Þorlákur Morthens (Tolli) listmálari
Páll Ásgeir Ásgeirsson rithöfundur og fjallagarpur
Halldór Gylfason leikari
Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona
Kristín Þóra Haraldsdóttir leikari
Páll Óskar Hjálmtýsson söngvari
Einar Hrafn Stefánsson tónllistarmaður - Hatari/Vök
Ingvar E. Sigurðsson leikari
Björn Thors leikari
Gunnar Helgason leikari og rithöfundur
Salka Eyfeld Hjálmarsdóttir (Salka Sól) tónlistarkona
Garðar Thor Cortes söngvari
Halldór L. Halldórsson listamaður (Dóri DNA)
Úlfhildur Dagsdóttir bókmenntafr.
Guðrún Gunnarsdóttir söngkona og útvarpskona
Margrét Kristín Blöndal tónlistarkona
Auður H. Ólafsdóttir listfr. og rithöfundur
Ómar Örn Hauksson hjólabrettaframleiðandi og meðl. Quarashi
Helena Eyjólfsdóttir söngvari og fleira
Jörg Erik Sondermann organisti
Ólafur Vignir Albertsson píanóleikari
Sigurður Rúnar Jónsson upptökustj.
Gauti Þeyr Másson (Emmsjé Gauti) tónlistarmaður
Arnar Freyr Frostason tónlistarmaður
Gunnar Lárus Hjálmarsson (Dr. Gunni) tónlistarm.
Pétur Einarsson leikari
Einar Már Guðmundsson rithöfundur
Björn Jörundur Friðbjörnsson tónlistarmaður
Gunnar Kvaran sellóleikari
Orri Huginn Ágústsson leikari
Friðrik S. Kristinsson stjórnandi Karlakórs Reykjavíkur
Geirmundur Valtýsson tónlistarmaður
Theódór Júlíusson leikari
Þorgrímur Gestsson rithöfundur
Sigríður Thorlacius söngkona
Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari
Gerður Kristný Guðjónsdóttir rithöfundur
Halldór Baldursson skopmyndateiknari
Ragnar Bjarnason söngvari
Hannes Óli Ágústsson leikari
Kristín Marja Baldursdóttir rithöfundur
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639.532 Kr.
636.631 Kr.
631.882 Kr.
625.378 Kr.
619.685 Kr.
613.349 Kr.
609.256 Kr.
608.416 Kr.
605.645 Kr.
601.586 Kr.
600.701 Kr.
600.558 Kr.
595.246 Kr.
594.724 Kr.
594.167 Kr.
591.918 Kr.
580.859 Kr.
580.360 Kr.
579.997 Kr.
578.532 Kr.
572.125 Kr.
568.857 Kr.
567.000 Kr.
563.332 Kr.
551.450 Kr.
544.136 Kr.
543.252 Kr.
542.173 Kr.
540.406 Kr.
527.277 Kr.
525.576 Kr.
520.578 Kr.
519.152 Kr.
517.169 Kr.
514.151 Kr.
510.610 Kr.
509.461 Kr.
507.602 Kr.
506.209 Kr.
505.105 Kr.
500.009 Kr.
494.019 Kr.
486.450 Kr.
485.925 Kr.
485.201 Kr.
484.147 Kr.
483.783 Kr.
480.365 Kr.
475.692 Kr.
471.255 Kr.
467.838 Kr.
466.391 Kr.
465.547 Kr.
462.124 Kr.
454.782 Kr.
449.880 Kr.
448.251 Kr.
442.979 Kr.
434.684 Kr.
434.278 Kr.
432.400 Kr.
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Menntun, háskóli og vísindi

Tekjur á taugarnar
Kári Stefánsson

Laun: 27.514.232 kr.
Kári Stefánsson, forstjóri og
stjórnarformaður Íslenskrar
erfðagreiningar, stofnaði fyrirtækið árið 1996 en fyrirtækið var
keypt af bandaríska lyfjafyrirtækinu Amgen árið 2004. Kári
situr ekki á skoðunum sínum og
er ávallt mjög áberandi í þjóðfélagsumræðunni. Hefur hann
til dæmis varað við auknum
einkarekstri í heilbrigðisþjónustu. Kári er taugalæknir og
taugameinafræðingur að mennt
og hefur gaman af því að spá
og spekúlera í fólki – taka það á
taugum.

Opinberun
Hannesar

Hannes Hólmsteinn Gissurarson

1.045.706 kr.

Hannes Hólmsteinn Gissurarson er prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands
og flestum landsmönnum
kunnur. Hann skilaði skýrslu
í fyrra um erlenda áhrifaþætti
bankahrunsins, en margir voru
búnir að bíða spenntir eftir
skýrslunni. Í henni kennir ýmissa grasa og kemur Hannes til
að mynda stórvini sínum Davíð Oddssyni, ritstjóra Morgunblaðsins, til varnar. Þá er rannsóknarnefnd Alþingis einnig
gagnrýnd og telur Hannes hana
hafa hunsað erlenda áhrifaþætti. Hannes tók viðtölin í
skýrslunni sjálfur og voru flestir viðmælendur úr Sjálfstæðisflokknum.

Kári Stefánsson forstjóri Ísl. erfðagreiningar
Hjálmar Árnason framkvstj. Keilis
Baldvin Birgisson skólastjóri Flugskóla Íslands
Vilhjálmur Egilsson rektor Háskólans á Bifröst
Ari Kristinn Jónsson rektor Háskólans í Reykjavík
Björg Thorarensen lagapróf. við HÍ
Sigurður Tómas Magnússon atvinnulífspróf. við HR
Jakob Ásmundsson lektor við HÍ og fyrrv. forstjóri Straums
Sigurður Guðmundsson próf. við læknadeild HÍ
Gylfi Zoëga próf. við viðskipta- og hagfræðideild HÍ
Gylfi Magnússon fyrrv. viðskiptaráðherra og dósent við HÍ
Stefán Ólafsson félagsfræðipróf. við HÍ
Axel Hall lektor við HR
Margrét Pála Ólafsdóttir stofnandi Hjallastefnunnar
Jón Atli Benediktsson rektor HÍ
Fjölnir Ásbjörnsson brautarstjóri sérkennslu hjá Tækniskólanum
Elísabet Siemsen Rektor MR
Guðrún Pétursdóttir framkvstj. Stofnunar Sæmundar fróða
Heimir Örn Herbertsson sérfræðingur við lagadeild HR
Sigríður Anna Guðjónsdóttir skólastjóri Ísaksskóla
Friðrik Már Baldursson próf. í hagfræði við HR
Eiríkur Elís Þorláksson dósent í lagadeild HR
Sigríður Huld Jónsdóttir skólam. Verkmenntaskólans á Akureyri
Gunnar Helgi Kristinsson próf. í stjórnmálafr. við HÍ
Birgir Guðmundsson dósent við félagsvísindadeild HA
JóhannaVigdísGuðmundsdóttirFrkvstj.tengslasviðsHáskólansíReykjavík
Guðrún Inga Sívertsen Kennari í Verzlunarskóla Íslands
Eyvindur G. Gunnarsson forseti lagadeildar HÍ
Þóroddur Bjarnason próf. við hug- og félagsvísindasviðs HA
Þorvaldur Gylfason próf. við HÍ
Valur Ingimundarson próf. í sagnfræði við HÍ
Kristín Vala Ragnarsdóttir próf. við jarðvísindadeild HÍ
Sveinbjörn Gizurarson próf. við HÍ
Guðmundur Hálfdánarson Forseti fræðasviðs hjá HÍ
Helgi Gunnlaugsson afbrotafr. og prófessor við HÍ
Freysteinn Sigmundsson jarðeðlisfr. við Jarðvísindastofnun HÍ
Þórólfur Matthíasson próf. í hagfræði við HÍ
Baldur Þórhallsson prófessor í stjórnmálafr. við HÍ
Ástráður Eysteinsson prófessor við hugvísindasvið HÍ
Ólafur Þ. Harðarson próf. í stjórnmálafr. við HÍ
Guðrún Nordal forstm. Stofnunar Árna Magnússonar
Magnús Árni Magnússon dósent við Háskólann á Bifröst
Hjalti Hugason próf. við guðfræðideild HÍ
Jón Már Héðinsson skólam. MA
Páll Einarsson próf. hjá Jarðvísindastofnun HÍ
Ragnhildur Ísaksdóttir sviðsstj. starfsmannasviðs HÍ
Magnús Þorkelsson skólam. Flensborgarskóla
Vilbergur Magni Óskarsson fagstj. Skipstjórnarskólans
Þóra Ellen Þórhallsdóttir próf. í náttúrufr. við HÍ
Guðlaug Sturlaugsdóttir skólastjóri Árbæjarskóla
Lárus H. Bjarnason Fyrrv. rektor MH
Hjörleifur Einarsson próf. og deildarform. í Háskólanum á Akureyri
Magnús Tumi Guðmundsson próf. og jarðeðlisfr. við HÍ
Gísli Sigurðsson handritafr.
Sóley Sesselja Bender próf. við HÍ
Helga Kristín Kolbeins skólastjóri Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum
Úlfar Bragason rannsóknarpróf.
Már Vilhjálmsson rektor Menntaskólans við Sund
Margrét S. Björnsdóttir aðjúnkt við HÍ
Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur
Hjalti Jón Sveinsson skólam. Kvennaskólans
Birgir Edwald skólastjóri Sunnulækjarskóla á Selfossi
Trausti Fannar Valsson dósent í stjórnsýslu við HÍ
Guðmundur H. Frímannsson próf. í heimspeki við HA
Hannes Hólmsteinn Gissurarson próf. í stjórnmálafr. við HÍ
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Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

27.514.232 Kr.
3.528.247 Kr.
3.067.353 Kr.
2.679.661 Kr.
2.569.090 Kr.
2.037.824 Kr.
1.994.664 Kr.
1.989.514 Kr.
1.956.054 Kr.
1.944.710 Kr.
1.933.274 Kr.
1.849.998 Kr.
1.767.919 Kr.
1.709.685 Kr.
1.571.885 Kr.
1.562.861 Kr.
1.500.822 Kr.
1.499.034 Kr.
1.489.965 Kr.
1.485.409 Kr.
1.472.335 Kr.
1.459.816 Kr.
1.459.073 Kr.
1.387.847 Kr.
1.337.326 Kr.
1.335.837 Kr.
1.330.557 Kr.
1.319.180 Kr.
1.316.873 Kr.
1.304.561 Kr.
1.299.490 Kr.
1.285.243 Kr.
1.277.371 Kr.
1.269.868 Kr.
1.269.089 Kr.
1.258.939 Kr.
1.258.856 Kr.
1.253.283 Kr.
1.249.063 Kr.
1.245.500 Kr.
1.201.023 Kr.
1.187.464 Kr.
1.186.490 Kr.
1.186.460 Kr.
1.178.440 Kr.
1.176.578 Kr.
1.167.823 Kr.
1.151.442 Kr.
1.143.740 Kr.
1.139.755 Kr.
1.133.558 Kr.
1.132.408 Kr.
1.126.909 Kr.
1.124.768 Kr.
1.123.269 Kr.
1.114.448 Kr.
1.112.266 Kr.
1.094.605 Kr.
1.087.021 Kr.
1.080.109 Kr.
1.079.602 Kr.
1.074.361 Kr.
1.056.265 Kr.
1.047.722 Kr.
1.045.706 Kr.

Þorlákur Karlsson dósent í sálfræði við HR
Ásgerður Þorgeirsdóttir skólastjóri Njarðvíkurskóla
Tinna Laufey Ásgeirsdóttir prófessor við HÍ
Sigríður Heiða Bragadóttir skólastjóri Laugarnesskóla
Guðbjartur Ólason skólastjóri Vallaskóla á Selfossi
Sif Vígþórsdóttir skólastjóri Norðlingaskóla
Inga Dóra Sigfúsdóttir próf. við HR
Edda Björg Sigurðardóttir skólastjóri Sjálandsskóla
Eiríkur Hilmarsson Lektor við viðskiptafræðideild HÍ
Haraldur F. Gíslason form. Félags leikskólakennara og Pollapönkari
Halldór Páll Halldórsson skólam. Menntaskólans að Laugarvatni
Jón Örn Guðbjartsson sviðsstj. markaðsmála hjá HÍ
Haraldur Árni Haraldsson skólastjóri Tónlistarskóla Reykanesbæjar
Sigurlaug Jónasdóttir fyrrv. skólastjóri Egilsstaðaskóla
Jón Torfi Jónasson próf. við menntavísindasvið HÍ
Snjólfur Ólafsson próf. við HÍ
Árni Harðarson skólastjóri Tónlistarskóla Kópavogs
Guðbjörg Aðalbergsdóttir skólam. Framhaldsskólans í Mosfellsbæ
Jón Reynir Sigurvinsson skólam. Menntaskólans á Ísafirði
Kristján Vigfússon aðjúnkt við HR
Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir skólastjóri Hagaskóla
Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir skólam. Menntaskóla Borgarfjarðar
Björn Magnús Björgvinsson skólastjóri Laugalækjarskóla
Laufey Ólafsdóttir skólastjóri Tónlistarskóla Garðabæjar
Hannes Högni Vilhjálmsson dósent við HR
Jónína Ólöf Emilsdóttir skólastjóri Vogaskóla
Elín Díanna Gunnarsdóttir dósent við félagsvísindadeild HA
Bragi Guðmundsson próf. og form. Kennaradeildar HA
Stefán Arnar Kárason lektor við HR
Elías Gunnar Þorbjörnsson skólastjóri Lundarskóla á Akureyri
Friðrik Rafn Larsen lektor í viðskiptafræði við HÍ
Silja Bára Ómarsdóttir aðjúnkt við HÍ
Jón Ormur Halldórsson dósent við HR
Þorsteinn Vilhjálmsson próf. við HÍ
Þórður Víkingur Friðgeirsson lektor við HR
Óskar Björnsson skólastjóri Árskóla á Sauðárkróki
Stefán Þór Sæmundsson kennari við MA
Árný Erla Sveinbjörnsdóttir jarðfr. við HÍ
Laufey Petrea Magnúsdóttir forst.maður MSHA
Jóhann Pétur Malmquist próf. í tölvunarfr. við HÍ
Pia Hansson forstm. Alþjóðamálastofnunar HÍ
Skúli Skúlason próf. við Háskólann á Hólum
Jón Snorri Snorrason lektor við háskólann á Bifröst
Anna Bergsdóttir skólastjóri Hamraskóla í Reykjavík
Einar Mar Þórðarson stjórnmálafr.
Birna Sigurðardóttir skólastjóri Hvolsskóla á Hvolsvelli
Sigurður Bjarklind kennari við MA
Eiríkur Bergmann Eiríksson próf. við Háskólann á Bifröst
Ævar Petersen fuglafræðingur
Ólafía B. Davíðsdóttir Fyrrv. leikskólastjóri í Stakkaborg
Þór Whitehead próf. í sagnfræði
Jón Þorvaldur Heiðarsson lektor við HA
Ólafur Haukur Johnson fyrrv. skólastjóri Hraðbrautar
Andrea Hjálmsdóttir lektor við félagsvísindadeild HA
Úlfur Óskarsson lektor við Landbúnaðarháskóla Íslands
Ragnheiður Hermannsdóttir kennari Háteigsskóla í Reykjavík
Þorlákur Axel Jónsson aðjúnkt við HA
Heiðar Örn Kristjánsson leikskólakennari og Pollapönkari
Dóra Ármannsdóttir fyrrv. skólam. Framhaldsskólans á Húsavík
Mörður Árnason íslenskufræðingur og fyrrv. þingm.
Trausti Jónsson veðurfræðingur
Róbert A. Darling skólastjóri Tónlistarskóla Árnesinga
Ágúst Einarsson prófessor og fyrrv. rektor á Bifröst
Aðalsteinn Leifsson lektor við viðskiptadeild HR

1.040.526 Kr.
1.017.852 Kr.
1.010.295 Kr.
1.000.898 Kr.
998.035 Kr.
995.786 Kr.
976.771 Kr.
969.641 Kr.
969.342 Kr.
969.105 Kr.
966.110 Kr.
964.412 Kr.
961.231 Kr.
956.339 Kr.
950.985 Kr.
947.692 Kr.
947.341 Kr.
943.470 Kr.
941.276 Kr.
937.876 Kr.
935.138 Kr.
931.230 Kr.
926.152 Kr.
921.793 Kr.
920.966 Kr.
918.506 Kr.
917.535 Kr.
908.689 Kr.
897.701 Kr.
896.759 Kr.
892.833 Kr.
889.178 Kr.
888.620 Kr.
887.809 Kr.
881.602 Kr.
869.399 Kr.
856.866 Kr.
848.489 Kr.
836.323 Kr.
824.252 Kr.
823.306 Kr.
823.167 Kr.
815.839 Kr.
777.456 Kr.
762.545 Kr.
754.214 Kr.
739.213 Kr.
739.207 Kr.
707.395 Kr.
689.021 Kr.
680.925 Kr.
672.783 Kr.
669.824 Kr.
643.411 Kr.
626.163 Kr.
521.283 Kr.
518.433 Kr.
517.985 Kr.
492.898 Kr.
423.550 Kr.
363.819 Kr.
322.562 Kr.
314.838 Kr.
126.385 Kr.

LJÚFFENGUR HÁDEGISVERÐUR
FYRIR FYRIRTÆKI

Ráðlagður dagskammtur er handverkseldhús sem þjónustar
fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum með mat í hádeginu.
Persónuleg þjónusta, ánægja viðskiptavina og góð, fjölbreytt
matargerð eru okkar markmið.
Lögð er áhersla á ferskt hráefni sem unnið er með í eldhúsi
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T E K J U B L A Ð 2019
Réttarkerfið

Ráðgjafi hinna
föllnu
Óttar Pálsson

4.718.110 kr.
Óttar Pálsson er lögmaður og
eigandi LOGOS lögmannsþjónustu og virðist hafa vel
upp úr því. Óttar er með leyfi
til málflutnings fyrir Hæstarétti
en einnig með LL.M.-gráðu í
félaga-, banka- og verðbréfamarkaðsrétti frá University
College í London. Óttar starfaði sem eigandi hjá LOGOS á
árunum 2001 til 2006 og sneri
svo aftur þangað árið 2011.
Í millitíðinni starfaði hann
hjá Straumi-Burðarási, fyrst
sem framkvæmdastjóri lögfræðisviðs og síðan forstjóri.
Þá hefur hann unnið sem ráðgjafi fyrir kröfuhafa föllnu
bankanna. Óttar situr í stjórnum Kaupþings ehf., ALMC
hf. (áður Straumur-Burðarás
fjárfestingabanki hf.) og Lögmannafélags Íslands.

Níddur á
Facebook

Jón Steinar Gunnlaugsson

1.899.631 kr.

Jón Steinar Gunnlaugsson, lögmaður og fyrrverandi hæstaréttardómari, er vægast sagt
umdeildur í samfélaginu og
komst í hann krappan í fyrra
þegar hann sagðist vera níddur í Facebook-hópnum Karlar
gera merkilega hluti. Í aðsendri
grein í Morgunblaðinu nafngreindi hann konur í hópnum
sem höfðu meðal annars kallað
hann ógeð, kvikindi og viðbjóð.
Jón Steinar greip á það ráð að
hringja í nokkrar konurnar sem
varð til þess að enn fleiri ummæli um hann voru látin falla í
þá veru að hann ofsækti konur.

21. ágúst 2019

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

Guðjón Rúnarsson lögm. og fyrrv. frkvstjóri SFF
Óttar Pálsson hæstaréttarlögm. hjá Logos
Ingunn Agnes Kro frkvstj. Samskiptasviðs Skeljungs
Ingvi Hrafn Óskarsson lögfr. og framkvstj. hjá GAMMA
Ragnar H. Hall hæstaréttarlögm. Lögmenn Mörkinni
Hjörtur Aðalsteinsson dómstjóri
Þorgeir Örlygsson forseti Hæstaréttar
Gísli Baldur Garðarsson lögmaður hjá CATO lögmönnum
Eiríkur Tómasson fyrrv. hæstaréttardómari
Lárus Blöndal Hæstaréttarlögm. og form. í stjórn Bankasýslu ríkisins
Jón Steinar Gunnlaugsson lögmaður og fyrrv. Hæstaréttardómari
Tryggvi Gunnarsson umboðsm. Alþingis
Markús Sigurbjörnsson hæstaréttardómari
Karl Axelsson hæstaréttardómari og dósent við HÍ
Helgi I. Jónsson varaforseti Hæstaréttar
Símon Sigvaldason dómsstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur
Feldís L. Óskarsdóttir lögmaður
Aðalsteinn Egill Jónasson dómari við Landsrétt
Viðar Már Matthíasson hæstaréttardómari
Einar Karl Hallvarðsson ríkislögmaður
Greta Baldursdóttir hæstaréttardómari
Jón H.B. Snorrason saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara
Þorgeir Ingi Njálsson dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness
Erlingur Sigtryggsson dómstjóri við Héraðsdóm Norðurlands eystra
Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttarlögm. Rétti
Hjörleifur Kvaran lögm. og fyrrv. forstjóri OR
Lárentsínus Kristjánsson héraðsdómari
Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu
Arngrímur Ísberg héraðsdómari
Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari
AldaHrönnJóhannsdóttiryfirlögfræðingurlögreglustj.áhöfuðborgarsv.
Ingimar Ingason framkvstj. Lögmannafélags Íslands
Björn L. Bergsson Skrifstofustjóri Landsréttar
Jón Magnússon lögfr. og fyrrv. þingm.
Einar Þór Sverrisson hrl. Lögmenn Mörkinni
Hörður Felix Harðarson hæstaréttarlögm. Lögmenn Mörkinni
Helgi Sigurðsson hæstaréttarlögm. hjá Lagastoð
Björn Þorvaldsson saksóknari hjá ríkissaksóknara
Lára V. Júlíusdóttir hæstaréttarlögm. hjá LL3
Geir Gestsson lögfr. Lögmenn Mörkinni
Ragnheiður Thorlacius héraðsdómari á Suðurlandi
Gestur Jónsson hæstaréttarlögm. Lögmenn Mörkinni
Bjarnfreður Ólafsson lögm. hjá Logos
Ástráður Haraldsson héraðsdómari
Eiríkur S. Svavarsson hæstaréttarlögm.
Gunnar Sturluson hæstaréttarlögm. hjá Logos
Viðar Lúðvíksson hæstaréttarlögm. á Landslögum
Finnur Þór Vilhjálmsson lögfr. og starfsm. Rannsóknarnefndar Alþingis
Sigurður Sigurjónsson hæstaréttarlögm.
Sveinn Ingiberg Magnússon lögreglumaður
Inga Þöll Þórgnýsdóttir bæjarlögm. Akureyrarbæjar
Þórólfur Jónsson hæstaréttarlögm. hjá Logos
Hannes Hafstein lögm. hjá Pacta
Hulda Rós Rúriksdóttir lögfr
GuðrúnHelgaBrynleifsdóttirhæstaréttarlögm.LögfræðistofuReykjavíkur

5.582.047 Kr.
4.718.110 Kr.
3.264.649 Kr.
3.197.140 Kr.
2.211.989 Kr.
2.193.130 Kr.
2.131.848 Kr.
2.071.709 Kr.
1.993.264 Kr.
1.962.417 Kr.
1.899.631 Kr.
1.890.271 Kr.
1.872.756 Kr.
1.852.884 Kr.
1.780.895 Kr.
1.775.342 Kr.
1.772.284 Kr.
1.763.433 Kr.
1.727.740 Kr.
1.712.351 Kr.
1.710.840 Kr.
1.702.766 Kr.
1.682.977 Kr.
1.670.473 Kr.
1.653.302 Kr.
1.648.484 Kr.
1.594.619 Kr.
1.580.933 Kr.
1.568.968 Kr.
1.533.620 Kr.
1.498.450 Kr.
1.496.562 Kr.
1.474.876 Kr.
1.465.635 Kr.
1.456.376 Kr.
1.453.260 Kr.
1.442.769 Kr.
1.440.031 Kr.
1.426.680 Kr.
1.411.260 Kr.
1.381.756 Kr.
1.381.019 Kr.
1.369.070 Kr.
1.366.462 Kr.
1.352.609 Kr.
1.347.568 Kr.
1.311.252 Kr.
1.299.518 Kr.
1.286.303 Kr.
1.282.130 Kr.
1.275.079 Kr.
1.264.972 Kr.
1.264.432 Kr.
1.264.308 Kr.
1.254.769 Kr.

Óskar Sigurðsson hæstaréttarlögm. Lex
Steinar Guðgeirsson hæstaréttarlögm. á Íslögum
Páley Borgþórsdóttir lögreglustjóri í Vestmannaeyjum
Sigurður G. Guðjónsson hæstaréttarlögm.
Reimar Pétursson hæstaréttarlögm.
Heiðrún Jónsdóttir lögm. og stjórnarm. í Íslandsbanka
Helga Vala Helgadóttir Þingm. Samfylkingar
Kristín Edwald hæstarréttarlögm. hjá LEX
Davíð B. Gíslason lögm. og varaform. HSÍ
Jóhannes Karl Sveinsson hæstaréttarlögm.
Hörður Helgi Helgason lögmaður
Sveinn Andri Sveinsson hæstaréttarlögm.
Jóhannes Rúnar Jóhannsson hæstaréttalögmaður
Björgvin Þorsteinsson hæstaréttarlögm.
Kristinn Bjarnason hæstaréttarlögm.
SteinunnGuðbjartsdóttirhæstaréttarlögm.ogfyrrv.form.slitastjórnarGlitnis
Sigurður Kári Kristjánsson lögmaður hjá Lögmönnum Lækjargötu
Friðrik Smári Björgvinsson yfirlögregluþjónn
Arnar Þór Stefánsson hæstaréttarlögm. Lex
Páll Eiríksson lögmaður og fyrrv. meðlimur slitastjórnar Glitnis
Jónas Fr. Jónsson lögmaður og fyrrv. forstjóri Fjármálaeftirlitsins
Ómar Smári Ármannsson aðstoðaryfirlögregluþjónn
Kristján Gunnar Valdimarsson lögm. og lektor við HÍ
Herdís Hallmarsdóttir hæstaréttarlögm.
Karl Steinar Valsson Yfirlögregluþjónn
Grímur Grímsson yfirm. ranns.deildar LRH
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögm.
Ármann Fr. Ármannsson lögfr. Anova
Bjarki H. Diego meðeigandi BBA Legal
Hróbjartur Jónatansson hæstaréttarlögm. á Jonatansson&Co
Baldvin Björn Haraldsson hæstaréttarlögm. BBA Legal
Þorsteinn Hjaltason lögfr. hjá Almennu lögþjónustunni
Ragnar Baldursson hæstaréttarlögm. Pacta
Anna Kristín Newton réttarsálfræðingur
Anton Björn Markússon lögfr. og eigandi Advel
Sigurður Líndal fyrrv. próf.
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir lögfræðingur og fyrrv. fegurðardrottning
Tómas Jónsson hæstaréttarlögm. hjá Lögfræðistofu Reykjavíkur
Valborg Snævarr hæstaréttarlögm.
Svala Thorlacius hæstaréttarlögm.
Lúðvík Bergvinsson lögmaður og fyrrv. þingmaður
Bragi Björnsson lögfr. og fyrrv. skátahöfðingi Íslands
Ásdís J. Rafnar hæstaréttarlögm. og form. Viðreisnar
Þórunn Guðmundsdóttir lögfr. hjá LEX
Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögm. Lögmenn Laugardal
Sigurmar K. Albertsson hæstaréttarlögm. Lagastoð
Ragnar Tómasson hæstaréttarlögm.
Atli Gíslason lögmaður og fyrrv. þingm.
Einar Hugi Bjarnason hæstaréttarlögm.
Gísli Tryggvason lögmaður og fyrrv. talsm. neytenda
Karl Georg Sigurbjörnsson hæstarréttarlögm.
Herdís Þorgeirsdóttir lögfr. og fyrrv. forsetaframbjóðandi

1.252.621 Kr.
1.251.186 Kr.
1.239.976 Kr.
1.235.727 Kr.
1.215.714 Kr.
1.205.897 Kr.
1.200.165 Kr.
1.180.151 Kr.
1.177.061 Kr.
1.175.980 Kr.
1.170.870 Kr.
1.164.693 Kr.
1.153.674 Kr.
1.152.000 Kr.
1.124.576 Kr.
1.107.219 Kr.
1.100.061 Kr.
1.083.535 Kr.
1.077.322 Kr.
1.074.349 Kr.
1.061.987 Kr.
1.044.519 Kr.
1.043.921 Kr.
1.033.599 Kr.
1.022.129 Kr.
1.020.319 Kr.
1.010.160 Kr.
939.178 Kr.
932.281 Kr.
931.818 Kr.
923.667 Kr.
908.654 Kr.
890.359 Kr.
843.347 Kr.
834.982 Kr.
802.405 Kr.
799.600 Kr.
783.175 Kr.
693.100 Kr.
690.298 Kr.
641.027 Kr.
601.401 Kr.
600.052 Kr.
584.838 Kr.
584.425 Kr.
402.506 Kr.
373.145 Kr.
366.500 Kr.
358.960 Kr.
344.110 Kr.
282.762 Kr.
239.360 Kr.

Stundum
þarf tvo til
- því að sumt virkar betur saman
Heilsutvenna uppfyllir daglega vítamín- og steinefnaþörf Íslendinga í tveimur perlum.

VERT
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Áhrifavaldar
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Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

Birgitta Líf Björnsdóttir snappari og framkvæmdastjóri
Camilla Rut Rúnarsdóttir Áhrifavaldur og söngkona
Brynjólfur Löve Mogensson Áhrifavaldur
Reynir Bergmann Reynisson Áhrifavaldur
Lína Birgitta Camilla Sigurðardóttir Áhrifavaldur og fyrirtækjaeigandi
Aron Már Ólafsson Leikari og áhrifavaldur
Sólrún Diego áhrifavaldur
Guðrún Veiga Guðmundsdóttir áhrifavaldur
Sunneva Eir Einarsdóttir samfélagsmiðlastjarna
Ingibjörg Egilsdóttir Áhrifavaldur og fyrrv. fegurðardrottning
Manuela Ósk Harðardóttir áhrifavaldur og framkv.stj. Miss Universe Iceland
Tanja Ýr Ástþórsdóttir Áhrifavaldur og fyrrv. fegurðardrottning
Hanna Rún Bazev Óladóttir Dansari og áhrifavaldur

Dulinn lúxus
Tanja Ýr Ástþórsdóttir

Laun: 92.874 kr.
Tanja Ýr Ástþórsdóttir, áhrifavaldur, fyrirtækjaeigandi og fyrrverandi
fegurðardrottning, virðist vera afar vinsæl á samfélagsmiðlum. Þar veitir
hún fylgjendum innsýn í lúxuslíf hennar þar sem hún ferðast um heim
allan, kaupir sér falleg föt og er óaðfinnanleg í útliti. Það vakti því mikla
athygli á þessu ári þegar hún virtist stunda blekkingar með glingur frá
Ali Express sem hún seldi á áttföldu verði. Tanja Ýr er í forsvari fyrir ýmis
fyrirtæki sem selja tískuvöru og birtast oft orðsendingar á samfélagsmiðlum hennar um að hitt og þetta rjúki út. Vinsældirnar endurspeglast hins
vegar ekki í launatölunni.

Ryksugan á fullu

887.542 Kr.
708.231 Kr.
677.581 Kr.
464.166 Kr.
372.228 Kr.
341.170 Kr.
334.485 Kr.
326.676 Kr.
228.735 Kr.
192.000 Kr.
190.759 Kr.
92.874 Kr.
71.553 Kr.

Hin þrifglaða Sólrún Diego er einn vinsælasti áhrifavaldur
landsins og telja mánaðarlaun hennar rúmlega 330 þúsund
krónur. Sólrún auglýsir vörur grimmt á samfélagsmiðlum og
hefur einnig gefið út bók um þrif. Henni mislíkaði hins vegar
umfjöllun DV um blekkingar hennar á samfélagsmiðlum þar
sem hún auglýsti vörur, sem nýbakaður eiginmaður hennar
seldi, án þess að taka fram hagsmunatengsl eða að um auglýsingu væri að ræða. Sólrún gekk í það heilaga um síðustu helgi og
heldur ótrauð áfram að skapa sér feril á tölvuöld, sem kannski er
ekki jafn arðbær og margir halda.

Sólrún Diego

Laun: 334.485 kr.

Stjórnmál

Klónun og Kerecis
Ólafur Ragnar Grímsson

Laun: 3.253.404 kr.
Fyrirlesarinn og frumkvöðullinn Alda Karen Hjaltalín
kom eins og stormsveipur
inn í íslenskt samfélag þegar
hún troðfyllti Hörpu með
námskeiðum og fyrirlestrum. Alda er aðeins 25 ára
gömul en hefur afrekað margt, svo sem verið
sölu- og markaðsstjóri hjá
Sagafilm. Alda er búsett
í Bandaríkjunum en var
harðlega gagnrýnd fyrir
boðskap sinn á fyrrnefndum námskeiðum þar sem
hún boðaði möntruna „þú
ert nóg“. Hún starfar nú við
persónulega ráðgjöf sem og
sölu- og markaðssetningu á
ýmsum sviðum.

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

Ólafur Ragnar Grímsson fyrrv. forseti Íslands
Gunnar Einarsson bæjarstj. Garðabæjar
Jens Garðar Helgason sveitastjórnafulltrúi Fjarðabyggðar
Vigdís Finnbogadóttir fyrrv. forseti Íslands
Gunnar Ingi Birgisson bæjarstjóri Fjallabyggðar
Eiríkur Björn Björgvinsson fyrrv. bæjarstjóri Akureyrarbæjar
Elliði Vignisson bæjarstj. í Ölfusi
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra
SævarFreyrÞráinssonbæjarstj.Akranessogstjórnarform.Reiknistofubankanna
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstj. Kópavogs
Sturla Böðvarsson bæjarstj. í Stykkishólmi og fyrrv. forseti Alþingis
Haraldur Sverrisson bæjarstj. Mosfellsbæjar
Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar
Sigríður Indriðadóttir forseti bæjarstjórnar Akraness
Steingrímur J. Sigfússon forseti Alþingis og þingm. Vinstri grænna
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri Reykjavíkur
Jón Björn Hákonarson sveitastjórnafulltrúi Fjarðabyggðar
Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstj. í Hveragerði
Halldór Halldórsson fyrrv. borgarfulltrúi Sjálfstæðisfl.
Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og form. Sjálfstæðisfl.
Einar K. Guðfinnsson fyrrv. þingm., ráðherra og forseti Alþingis
Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og sveitastjórnarráðherra
Logi Már Einarsson þingmaður og form. Samfylkingarinnar
Lilja D. Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra
Svandís Svavarsdóttir form. þingflokks Vinstri grænna
Kristján Þ. Júlíusson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
Páll Björgvin Guðmundsson bæjarstj. Fjarðabyggðar
Sigríður Andersen dómsmálaráðherra
Kristinn Jónasson bæjarstj. Snæfellsbæjar
Þorgerður K. Gunnarsdóttir þingm. og formaður Viðreisnar

3.253.404 Kr.
2.645.750 Kr.
2.443.855 Kr.
2.400.126 Kr.
2.340.063 Kr.
2.262.845 Kr.
2.260.377 Kr.
2.164.681 Kr.
2.160.122 Kr.
2.129.039 Kr.
2.056.540 Kr.
2.046.675 Kr.
2.032.181 Kr.
1.965.945 Kr.
1.947.611 Kr.
1.916.002 Kr.
1.906.078 Kr.
1.873.292 Kr.
1.872.456 Kr.
1.851.135 Kr.
1.836.110 Kr.
1.791.426 Kr.
1.784.737 Kr.
1.774.466 Kr.
1.764.254 Kr.
1.746.894 Kr.
1.743.374 Kr.
1.742.524 Kr.
1.734.117 Kr.
1.718.830 Kr.
1.685.612 Kr.

Ásthildur Sturludóttir bæjarstj. á Akureyri
Unnur Brá Konráðsdóttir þingm. Sjálfstæðisfl.
Magnús Stefánsson bæjarstj. í Garði og fyrrv. ráðherra
SigmundurDavíðGunnlaugsson þingmaðurogformaðurMiðflokksins
Ari Trausti Guðmundsson Þingm. Vinstri Grænna
Vilhjálmur Bjarnason þingm. Sjálfstæðisfl.
Ingibjörg Harðardóttir sveitarstj. Grímsness- og Grafningshrepps
Þórunn Egilsdóttir þingm. Framsóknarflokks
Páll Magnússon þingm. og fyrrv. útvarpsstjóri
Ísólfur Gylfi Pálmason fyrrv. sveitarstj. Rangárþings eystra
Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri í Hafnarfirði
Borgar Þór Einarsson aðstoðarmaður utanríkisráðherra
Jón G. Valgeirsson sveitarstj. á Flúðum
Svanhildur Hólm Valsdóttir aðstoðarm. fjármálaráðherra
Steinþór Einarsson skrifstofustj. hjá ÍTR og bæjarfulltr. í Garðabæ
Eyþór H. Ólafsson forseti bæjarstjórnar Hveragerðis
Jóhanna Sigurðardóttir fyrrv. forsætisráðherra
Jóhannes Þór Skúlason frkv.stjóri Samtaka ferðaþjónustunnar
Björn Ingi Jónsson bæjarstj. á Hornafirði
Þórður Þórarinsson framkvstj. Sjálfstæðisfl.
Jón Þór Ólafsson þingm. Pírata
Jón Baldvin Hannibalsson fyrrv. utanríkis- og fjármálaráðherra
Björn Bjarnason fyrrv. alþingism. og ráðherra
Brynjar Níelsson þingm. Sjálfstæðisfl.
Teitur Björn Einarsson fyrrv. þingmaður
Ágúst Bjarni Garðarsson bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Hafnarfirði
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi Samfylkingar
Pétur G. Markan sveitarstj. Súðavíkur
Jón Gunnarsson þingm. og fyrrv. ráðherra
Ólafur Áki Ragnarsson Fyrrv. sveitarstjóri Vopnafjarðar
Þorsteinn Sæmundsson þingm. Miðflokksins

1.625.923 Kr.
1.608.142 Kr.
1.597.800 Kr.
1.588.924 Kr.
1.568.614 Kr.
1.560.094 Kr.
1.540.163 Kr.
1.539.182 Kr.
1.493.957 Kr.
1.492.773 Kr.
1.486.682 Kr.
1.475.818 Kr.
1.423.309 Kr.
1.398.966 Kr.
1.394.887 Kr.
1.392.243 Kr.
1.390.621 Kr.
1.385.618 Kr.
1.377.663 Kr.
1.366.058 Kr.
1.343.318 Kr.
1.339.020 Kr.
1.338.104 Kr.
1.334.564 Kr.
1.312.170 Kr.
1.308.115 Kr.
1.307.685 Kr.
1.289.206 Kr.
1.287.071 Kr.
1.283.569 Kr.
1.282.638 Kr.

kíktu í heimsókn
Kauptúni 3 / Garðabæ / Sími: 564-3364
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Milljón á skilorði
Júlíus Vífill Ingvarsson

Laun: 1.009.314 kr.
Júlíus Vífill Ingvarsson, fyrrverandi borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, var á síðasta ári
dæmdur í tíu mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir peningaþvætti. Dómurinn er skilorðsbundinn til tveggja ára en hann
var sakaður um að hafa þvættað
49 til 57 milljónir króna í gegnum sjóð sem hann var rétthafi
að ásamt eiginkonu sinni og
börnum. Fjármunir í sjóðnum
komu til vegna viðskipta bílaumboðsins Ingvars Helgasonar
á árunum 1982 til 1993. Júlíus
sagði brotin vera fyrnd og að
ekki væri um peningaþvætti
að ræða. Þó skattbrotin hafi
verið fyrnd voru fjármunirnir
geymdir á bankareikningi á
Ermarsundseyjunni Jersey frá
2010 til 2014. Júlíus var einn
af þeim stjórnmálamönnum
sem afhjúpaðir voru í Panama-skjölunum.

Ólafur Teitur Guðnason aðstoðarmaður ráðherra
Jón Páll Hreinsson bæjarstj. í Bolungarvík
Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir
Ásmundur Friðriksson þingm. Sjálfstæðisfl.
Þorsteinn Víglundsson þingmaður Viðreisnar og fyrrv. ráðherra
Þórey Vilhjálmsdóttir ráðgjafihjáCapacentogfyrrv.aðstoðarm.ráðherra
Guðni Ágústsson fyrrv. ráðherra og form. Frams.flokksins
Kristján L. Möller fyrrv. þingm. Samfylkingarinnar og ráðherra
Sighvatur Björgvinsson fyrrv. ráðherra
Oddný G. Harðardóttir þingflokksform. Samfylkingarinnar
Líneik Anna Sævarsdóttir Þingm. Framsóknarfl.
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ritari Sjálfstæðisflokksins og þingmaður
Svavar Gestsson fyrrv. sendiherra og ráðherra
Birgir Ármannsson þingm. Sjálfstæðisfl.
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir lögm. og fyrrv. borgarfulltr.
Óli Björn Kárason þingm. og fyrrv. ritstjóri Þjóðmála
Guðjón Brjánsson Þingm. Samfylkingar
Lilja Rafney Magnúsdóttir þingm. Vinstri grænna
Elsa Lára Arnardóttir bæjarfulltrúi á Akranesi og fyrrv. þingm.
Bjarkey Gunnarsdóttir þingm. Vinstri grænna
Kristófer A. Tómasson sveitarstj. Skeiða- og Gnúpverjahrepps
Árni Sigfússon fyrrv. bæjarstj. Reykjanesbæjar
Birkir Jón Jónsson bæjarfulltrúi Kópavogs og fyrrv. þingm. Framsóknarfl.
Ari Björn Thorarensen bæjarfulltrúi í Árborg
Skúli Helgason borgarfulltr. Samfylkingarinnar
Ragnheiður Ríkharðsdóttir fyrrv. form. þingflokks Sjálfstæðisfl.
Helgi S. Haraldsson bæjarfulltr. í Árborg
Adda María Jóhannsdóttir bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði
Vilhjálmur Árnason þingm. Sjálfstæðisfl.
Ólafur Bjarni Haraldsson sveitastjórnafulltrúi Skagafjarðar
Jón Steindór Valdimarsson alþingismaður Viðreisnar
Valdimar Birgisson bæjarfulltrúi Mosfellsbæjar
Kolbeinn Ó. Proppé þingmaður Vinstri grænna
Arna Lára Jónsdóttir bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ
Silja Dögg Gunnarsdóttir þingm. Framsóknarfl.
Kjartan Magnússon fyrrv. borgarfulltrúi Sjálfstæðisfl.
IngaHrefnaSveinbjarnardóttiraðstoðarm.sjávarútvegs-oglandbúnaðarráðherra
Eydís Ásbjörnsdóttir sveitastjórnafulltrúi Fjarðabyggðar
Margrét Ólöf A. Sanders bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ
KristínSoffíaJónsdóttirStjórnarform.hafnarstjórnarFaxaflóahafnaogborgarfulltr.

1.267.755 Kr.
1.266.796 Kr.
1.265.646 Kr.
1.255.609 Kr.
1.251.200 Kr.
1.248.271 Kr.
1.246.006 Kr.
1.239.777 Kr.
1.230.818 Kr.
1.230.784 Kr.
1.227.219 Kr.
1.226.197 Kr.
1.223.108 Kr.
1.221.193 Kr.
1.221.016 Kr.
1.214.898 Kr.
1.213.318 Kr.
1.202.725 Kr.
1.183.833 Kr.
1.182.781 Kr.
1.179.560 Kr.
1.178.757 Kr.
1.164.906 Kr.
1.155.239 Kr.
1.153.155 Kr.
1.142.388 Kr.
1.123.691 Kr.
1.113.381 Kr.
1.111.313 Kr.
1.101.151 Kr.
1.082.378 Kr.
1.081.024 Kr.
1.075.601 Kr.
1.074.197 Kr.
1.073.764 Kr.
1.061.771 Kr.
1.060.202 Kr.
1.041.919 Kr.
1.038.062 Kr.
1.037.793 Kr.

Helgi Hrafn Gunnarsson þingm. Pírata
Andrés Ingi Jónsson Alþingism.
Hjörleifur Guttormsson náttúrufræðingur og fyrrv. iðnaðarráðherra
Júlíus Vífill Ingvarsson lögmaður og fyrrv. borgarfulltrúi
Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum
Hjálmar Hallgrímsson bæjarfulltrúi í Grindavík
Indriði H. Þorláksson fyrrv. ríkisskattstjóri og ráðgjafi fjármálaráðherra
Össur Skarphéðinsson fyrrum þingmaður og ráðherra
Hrólfur Ölvisson fyrrv. framkvstj. Framsóknarfl.
Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi Mosfellsbæjar
Óttarr Proppé versl.stjóri Bóksölu stúdenta og fyrrv.ráðherra
Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi
Hjálmar Sveinsson borgarfulltr. Samfylkingar
Áslaug Friðriksdóttir fyrrv. borgarfulltrúi Sjálfstæðisfl.
Ragnar Frank Kristjánsson bæjarfulltr. Borgarbyggðar og lektor við LBHI
Guðmundur Ari Sigurjónsson bæjarfulltrúi Seltjarnarnesbæjar
Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir bæjarfulltrúi í Hafnarfirði
Margrét Gauja Magnúsdóttir kennari og fyrrv. bæjarfulltr. í Hafnarfirði
Valgarður Lyngdal Jónsson bæjarfulltrúi á Akranesi
Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi á Akranesi

1.028.222 Kr.
1.027.043 Kr.
1.021.434 Kr.
1.009.314 Kr.
1.000.230 Kr.
996.787 Kr.
984.606 Kr.
974.303 Kr.
950.508 Kr.
937.150 Kr.
932.238 Kr.
929.435 Kr.
927.412 Kr.
925.277 Kr.
923.848 Kr.
918.630 Kr.
917.499 Kr.
912.995 Kr.
910.247 Kr.
905.228 Kr.

Samfylkingarinnar

Aflakló og arður
Þórólfur Gíslason

Laun: 6.096.582 kr.
Þórólfur Gíslason, kaupfélagsstjóri Kaupfélags Skagfirðinga,
er með rúmar sex milljónir í
mánaðarlaun, en hann hefur
verið kaupfélagsstjóri síðan
árið 1988. Auk þess að sitja í
þeim stóli stundar hann ýmis
viðskipti önnur. Stundin sagði
frá því í fyrra að Þórólfur hefði
greitt sér níu tíu milljóna króna í
arð út úr eignarhaldsfélagi sínu,
Háuhlíð 2 ehf. árið 2017 og sextíu milljónir árið þar á undan.
Þann hagnað má rekja til viðskipta Þórólfs með hlutabréf í
útgerð Kaupfélags Skagfirðinga,
FISK Seafood. Kaupfélag Skagfirðinga er samvinnufélag í eigu
á annað þúsund félagsmanna.
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Pawel Bartoszek borgarfulltrúi
Sigurjón Þórðarson líffr. og sv.stjórnarm. á Sauðárkróki
Magnús Þór Hafsteinsson framkv.stj. Flokks fólksins
Sigurður Óli Þórleifsson bæjarfulltrúi í Grindavík
Björt Ólafsdóttir fyrrv. ráðherra
Katrín Atladóttir borgarfulltr. Sjálfstæðisflokksins
Sigríður Hallgrímsdóttir fyrrv. aðstoðarm. menningarmálaráðherra
Halldór Auðar Svansson fyrrv. borgarfulltrúi
ÁstaR.Jóhannesdóttirform.siðanefndarAlþingisogfyrrv.ráðherraogforsetiAlþingis
Elsa Hrafnhildur Yeoman fyrrv. borgarfulltrúi
Kristinn H. Gunnarsson stjórnmálamaður og virkjunarsinni
Helgi Hjörvar fyrrv. þingm. Samfylkingarinnar
Jón Gnarr fyrrv. borgarstj. í Reykjavík
Rannveig Guðmundsdóttir fyrrv. þingmaður
Árni Johnsen fyrrv. alþingismaður
S. Björn Blöndal fyrrv. borgarfulltrúi
Benedikt Jóhannesson fyrrv. fjármálaráðherra
Ólafía B. Rafnsdóttir ráðgjafi hjá Attentus og fyrrv. form. VR
ÓmarStefánssonforstöðumaðurKópavogsvallarogfyrrv.bæjarfulltr.íKópavogi
Páll Valur Björnsson fyrrv. þingm. Bjartri framtíð
Marzellíus Sveinbjörnsson bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ
Ögmundur Jónasson fyrrv. þingm. og ráðherra
Áslaug Hulda Jónsdóttir bæjarfulltrúi Garðabæ
Njáll Ragnarsson bæjarfulltrúi í Vestmannaeyjum
Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi og fyrrv. þingm.
BaldurÞórirGuðmundssonbæjarfulltrúiogútibússtjóriSjóváíReykjanesbæ
Hrannar Pétursson ráðgjafi og fyrrv. aðstoðarmaður ráðherra
Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi Pírata
HannaBirnaKristjánsdóttirstjórnarm.JafnréttissjóðsÍslandsogfyrrv.innanríkisráð-

895.599 Kr.
895.168 Kr.
894.797 Kr.
893.820 Kr.
882.476 Kr.
864.487 Kr.
861.488 Kr.
860.272 Kr.
843.403 Kr.
835.410 Kr.
833.271 Kr.
832.247 Kr.
827.998 Kr.
826.075 Kr.
822.788 Kr.
820.532 Kr.
820.136 Kr.
819.375 Kr.
818.346 Kr.
814.308 Kr.
812.662 Kr.
807.185 Kr.
804.210 Kr.
801.372 Kr.
794.603 Kr.
782.647 Kr.
723.833 Kr.
718.409 Kr.
713.109 Kr.

Elín Hirst fyrrv. þingm. Sjálfstæðisfl. og sjónvarpskona
Helga Dís Jakobsdóttir bæjarfulltrúi í Grindavík
Sara Dögg Svanhildardóttir bæjarfulltrúi í Garðabæ
BrynhildurPétursdóttirstarfsmaðurNeytendasamtakannaogfyrrv.þingm.
Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi
Indriði Indriðason fyrr. sveitarstj. á Tálknafirði
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir fyrrv. borgarfulltr. Sjálfstæðisfl.
Valgerður Bjarnadóttir fyrrv. þingm. Samfylkingarinnar
ÁrniM.Mathiesenstarfsm.MatvælastofnunarSÞogfyrrv.fjármálaráðherra
Hallfriður G. Hólmgrímsdóttir bæjarfulltrúi í Grindavík
Kristín María Birgisdóttir kennari og fyrrv. bæjarfulltr. í Grindavík
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir fyrrv. þingm. Samfylkingarinnar
Óskar Bergsson fasteignasali og fyrrv. borgarfulltr.
Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir fyrrv. Borgarfulltrúi
Sigrún Magnúsdóttir fyrrv. umhverfisráðherra
Eva Sigurbjörnsdóttir fráfarandi sveitarstj. Árneshrepps
Karl Pétur Jónsson bæjarfulltrúi Seltjarnarnesbæjar
Kristján Guy Burgess fyrrv. framkvstj. Samfylkingarinnar
Frosti Sigurjónsson fjárfestir og fyrrv. þingm.
Gústaf Adolf Gústafsson Bloggari
Þorvaldur Þorvaldsson form. Alþýðufylkingarinnar
Stefán Vagn Stefánsson sveitastjórnafulltrúi Skagafjarðar
IngibjörgSólrúnGísladóttirforstjórilýðræðis-ogmannréttindaskrifstofuÖSEogfyrrv.ráðherra
Björn Valur Gíslason fyrrv. þingm.
Jóhanna María Sigmundsdóttir bóndi og fyrrv. þingmaður
Róbert Marshall fyrrv. þingm. Bjartrar framtíðar
Hrannar B. Arnarsson framkvstj. og fyrrv. aðstoðarm. forsætisráðherra
GuðmundurSteingrímssonfyrrv.þingmaðurogformaðurBjartrarframtíðar
Höskuldur Þórhallsson lögfr. og fyrrv. þingm.
Kjartan Gunnarsson fyrrv. framkvstj. Sjálfstæðisfl.

697.946 Kr.
682.469 Kr.
647.625 Kr.
610.661 Kr.
596.362 Kr.
588.302 Kr.
575.280 Kr.
506.359 Kr.
473.025 Kr.
441.135 Kr.
437.791 Kr.
399.633 Kr.
391.200 Kr.
389.112 Kr.
380.899 Kr.
336.504 Kr.
336.158 Kr.
325.786 Kr.
299.004 Kr.
254.846 Kr.
223.528 Kr.
179.132 Kr.
176.884 Kr.
146.220 Kr.
118.994 Kr.
109.680 Kr.
105.965 Kr.
91.621 Kr.
37.189 Kr.
36.800 Kr.

herra

fyrir heimilið
Hitarar

Viftur

Rakatæki

Lofthreinsitæki

Láttu þér líða vel - Gott úrval af vönduðum tækjum

Ný vefverslun: www.donna.is
Erum nú á Facebook: donna ehf
Sími 555 3100 www.donna.is
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Vinnumarkaður og hagsmunasamtök

Ágætis munnbiti
Svavar Halldórsson

Laun: 1.372.944 kr.
Svavar Halldórsson tilkynnti
í lok seinasta árs að hann
myndi láta af störfum sem
framkvæmdastjóri markaðsstofunnar Icelandic lamb og
Markaðsráðs kindakjöts. Svavar
skellti sér í meistaranám á Ítalíu
til eins árs og fjölskyldan fylgdi
fljótlega á eftir. Áður en Svavar
tók við starfi framkvæmdastjóra
var hann landsþekktur sem
fréttamaður bæði á RÚV og
Stöð 2. Hvað hann tekur sér fyrir
hendur þegar að meistaranáminu lýkur er svo alveg óráðið.

HalldórBenjamínÞorbergssonframkvæmdastjóriSamtakaatvinnulífsins
Heiðrún Lind Marteinsdóttir framkvstj. SFS
Friðbert Traustason formaður Samtaka starfsm. fjármálafyrirt.
Karl Björnsson framkvstj. Samb. ísl. sveitarfélaga
Þórey S. Þórðardóttir framkvstj. Landssamtaka lífeyrissjóða
Katrín Júlíusdóttir framkv.stjóri Samtaka fjármálafyrirtækja
Þórhildur Ólöf Helgadóttir framkv.stj. fjármálasviðs Íslandspósts
Pétur Blöndal framkvæmdastj. Samál
Páll Magnússon bæjarritari í Kópavogi
Eyjólfur Árni Rafnsson ráðgjafi og form. Samtaka Atvinnulífsins
ÁsdísKristjánsdóttirforstöðumaðurefnahagssviðsSamtakaatvinnulífsins
Árni Stefán Jónsson form. SFR
Pétur Reimarsson forstöðum. hjá Samtökum atvinnulífsins
Gylfi Arnbjörnsson fyrrv. forseti ASÍ
Kristín Á. Guðmundsdóttir Fyrrv. form. Sjúkraliðafélags Íslands
Ólafur Stephensen framkvstj. FA og fyrrv. ritstjóri Fréttablaðsins
Svavar Halldórsson fyrrv. framkvstj. Landssamtaka sauðfjárbænda
Jóna Björk Guðnadóttir Yfirlögfr. hjá Samtökum fjármálafyrirtækja
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir framkvstj. ASÍ
Kristján Þórður Snæbjarnarson form. Rafiðnaðarsambandsins
Þórunn Sveinbjarnardóttir form. BHM og fyrrv. þingm.
Vilhjálmur Birgisson form. Verkalýðsfélags Akraness
Halldór Grönvold aðstoðarframkvstj. ASÍ
Þórarinn Eyfjörð framkvstj. SFR
Arnþór Jónsson form. SÁÁ
Guðjón Rúnarsson lögmaður og fyrrv. framkvstj. SFF
SigmundurEinarÓfeigssonframkvstj.AtvinnuþróunarfélagsEyjafjarðar
Ólafur Loftsson fyrrv. form. Félags grunnskólakennara
Laufey E. Gissurardóttir form. Þroskaþjálfarafélagsins
Drífa Snædal forseti ASÍ
Ásta Sigrún Helgadóttir umboðsm. skuldara
Álfheiður M. Sívertsen forstöðumaður áhafnadeildar Icelandair
Ragnheiður Haraldsdóttir fyrrv. forstjóri Krabbameinsfélagsins
Örn Pálsson framkvstj. Landssambands smábátaeigenda
Árni Leósson forstöðum. þróunarsviðs VR
Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR
Björn Snæbjörnsson form. Einingar-Iðju
Emil Thóroddsen framkvstj. Gigtarfélags Íslands
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Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

3.007.471 Kr.
2.233.691 Kr.
2.094.284 Kr.
2.089.482 Kr.
2.071.617 Kr.
1.963.866 Kr.
1.862.458 Kr.
1.781.126 Kr.
1.730.707 Kr.
1.696.700 Kr.
1.627.305 Kr.
1.621.560 Kr.
1.559.058 Kr.
1.553.701 Kr.
1.525.295 Kr.
1.438.064 Kr.
1.372.944 Kr.
1.359.253 Kr.
1.356.051 Kr.
1.323.279 Kr.
1.311.029 Kr.
1.295.114 Kr.
1.284.330 Kr.
1.265.490 Kr.
1.239.010 Kr.
1.218.588 Kr.
1.198.695 Kr.
1.176.461 Kr.
1.166.202 Kr.
1.141.757 Kr.
1.117.957 Kr.
1.113.155 Kr.
1.095.822 Kr.
1.083.986 Kr.
1.082.713 Kr.
1.076.179 Kr.
1.075.472 Kr.
1.071.227 Kr.

Herdís Rán Magnúsdóttir forstöðum. þjónustu- og mannauðssviðs VR
Ísleifur Tómasson kjarasamningar og réttindi hjá RSÍ
Garðar Eiríksson framkvstj. Auðhumlu
Runólfur Ólafsson framkvstj. FÍB
Aðalsteinn Óskarsson Sviðstjóri byggðasviðs Vestfjarðarstofu
Páll Snævarr Brynjarsson framkvstj. Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi
Aðalsteinn Árni Baldursson form. Framsýnar á Húsavík
Magnús M. Norðdahl deildarstj. lögfræðideildar ASÍ
Níels S. Olgeirsson form. Matvís
Hrefna Sigurjónsdóttir framkvæmdastj. Heimilis og Skóla
Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir form. AFLs - starfsgreinafélags
Finnbjörn A. Hermannsson form. Byggiðnar
Hjálmar Jónsson form. Blaðamannfélags Íslands
Arnar G. Hjaltalín form. Drífanda í Vestmannaeyjum
Þorbjörn Guðmundsson framkvstj. Samiðnar
Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar
Eiríkur Blöndal stjórnarm. og fyrrv. framkvstj. Bændasamtaka Íslands
Auður Þórhallsdóttir sviðsstj. mannauðsmála hjá Virk
Árni Finnsson form. Náttúruverndarsamtaka Íslands
Magnús Karel Hannesson sviðsstj. hjá Sambandi ísl. sveitarfél.
Atli Sigurður Kristjánsson Markaðs- og kynningarstjóri Bláa lónsins
Finnbogi Sveinbjörnsson form. Verkalýðsfélags Vestfirðinga
Erna Bjarnadóttir aðstoðarframkvstj. Bændasamtakanna
Anna Lúðvíksdóttir framkvstj. Íslandsd. Amnesty International
Viðar Þorsteinsson Framkvæmdastjóri Eflingar
Ólöf Ásta Farestveit forstöðum. Barnahúss
Ragnheiður Tryggvadóttir framkvstj. Rithöfundasambands Íslands
Anna Pála Sverrisdóttir lögfræðingur og fyrrv. form. Samtakanna 78
Ólafur Arnarson ráðgjafi SFÚ og fyrrv. form. Neytendasamtakanna
Benedikt Kristjánsson framkvstj. Félags íslenskra bókaútgefenda
Dagný Ósk Aradóttir Pind lögfræðingur RSÍ
Valdimar Leó Friðriksson framkvstj. Landssambands slökkviliðsmanna
KolbrúnSiljaÁsgeirsdóttirkynningar-ogfjáröflunarstj.Krabbameinsfélagsins
Katrín Olga Jóhannesdóttir stjform. Viðskiptaráðs og fyrrv. stj.form. Já
Guðrún Hafsteinsdóttir form. Samtaka iðnaðarins og markaðsstj. Kjöríss
Anna Margrét Sigurðardóttir fyrrv. stj.form. Heimilis og skóla
Hilmar Harðarson form. Samiðnar

1.049.227 Kr.
1.048.025 Kr.
1.042.586 Kr.
1.042.245 Kr.
1.026.122 Kr.
1.020.676 Kr.
1.015.775 Kr.
1.005.325 Kr.
990.174 Kr.
986.882 Kr.
951.046 Kr.
949.237 Kr.
945.537 Kr.
920.084 Kr.
913.730 Kr.
909.263 Kr.
905.749 Kr.
900.706 Kr.
896.736 Kr.
891.581 Kr.
879.528 Kr.
868.750 Kr.
861.867 Kr.
812.256 Kr.
808.157 Kr.
796.745 Kr.
755.554 Kr.
656.567 Kr.
630.790 Kr.
510.880 Kr.
508.330 Kr.
498.207 Kr.
368.189 Kr.
344.144 Kr.
218.939 Kr.
135.370 Kr.
101.769 Kr.

VÖRUR Í BOÐI TIL

MERKINGA

STUTTERMABOLIR
POLOBOLIR
HETTUPEYSUR
PEYSUR
HÚFUR
HANSKAR
BARNAPEYSUR
BARNABOLIR

EIGUM ALLAR TEGUNDIR OG LITI

AF FYRIRTÆKJAFATNAÐI
Malarhöfða 2

5813330

SAUMASTOFA.ISLANDS@GMAIL.COM

Led húsnúmer

Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum
· Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli

· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
· Hægt að fá í lituðu áli eða ryðfríu stáli
· Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer
Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: ledhúsnúmer

Einnig hægt að hringa í sími 775 6080

T E K J U B L A Ð 2019
Stjórnun fyrirtækja

Á eftir bolta
koma seðlar
Svali H. Björgvinsson

Laun: 4.212.833 kr.
Svali H. Björgvinsson, sem
er fyrir löngu orðinn landsþekktur fyrir lýsingar á körfuboltaleikjum, söðlaði um á
árinu og réð sig til starfa hjá
Sjóvá til að stýra stefnumótun
og viðskiptaþróun. Kom það
nokkrum í opna skjöldu þegar
hann tilkynnti starfsmönnum
hjá Icelandair að hann væri
hættur sem framkvæmdastjóri
starfsmannasviðs fyrirtækisins,
en aðeins leið mánuður þar
til hann var kominn til Sjóvár.
Áður en hann réð sig til starfa
hjá Icelandair var hann framkvæmdastjóri mannauðssviðs
Kaupþings og þar áður meðeigandi PricewaterhouseCoopers.

Á grænni grein
Jensína Kristín Böðvarsdóttir

Laun: 6.337.559 kr.
Jensína Kristín Böðvarsdóttir
gekk nýverið til liðs við Valcon
sem „Associate Partner“, en
Valcon er vaxandi, alþjóðlegt
ráðgjafafyrirtæki með höfuðstöðvar í Danmörku. Valcon
hefur verið með starfsemi á Íslandi síðan árið 2012. Jensína
státar af myndarlegri ferilskrá
og var áður framkvæmdastjóri
hjá Alvogen, framkvæmdastjóri
þróunar og mannauðs hjá
Landsbankanum og forstöðumaður sölu á einstaklingssviði
hjá Símanum.

Jensína Kristín Böðvarsdóttir associate partner hjá Valcon
Þórólfur Gíslason kaupfélagsstj. KS
Pálmar Óli Magnússon forstjóri Samskipa hf.
Eggert Þór Kristófersson forstjóri Festar
Hrund Rudolfsdóttir forstjóri Veritas
Gylfi Sigfússon forstjóri Eimskips
Hannes Hilmarsson forstjóri flugfélagsins Atlanta
Hilmar B. Baldursson flugrekstrarstj. hjá Icelandair
Sigurður Viðarsson forstjóri Tryggingamiðstöðvarinnar
Ragnar Guðmundsson forstjóri Norðuráls
SvaliH.Björgvinssonframkvstj.StefnumótunarogviðskiptaþróunarhjáSjóvá
Helgi Bjarnason forstjóri VÍS
Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair Group
Hermann Björnsson forstjóri Sjóvár
Árni Pétur Jónsson forstjóri Skeljungs
Steinn Logi Björnsson stjórnarform. Bláfugls
Guðmundur Jóhann Jónsson forstjóri Varðar tryggingafélags
Guðjón Auðunsson forstjóri Reita
Hreggviður Jónsson fjárfestir og stjórnarm. í ýmsum félögum
Ari Fenger forstjóri 1912
Helgi Smári Gunnarsson forstjóri Regins
Guðrún Ragna Garðarsdóttir framkvæmdastjóri Atlantsolíu
Garðar Hannes Friðjónsson forstjóri Eik
Kristján Jóhannsson stjórnarform. Icepharma hf.
Halldór Jóhannsson framkvstj. KEA
Guðmundur Þorbjörnsson framkvstj. Eflu - verkfræðistofu
Almar Guðmundsson framkvstj. Krítar fjármögnunarlausna
Pétur Þorsteinn Óskarsson yfirmaður samskiptasviðs Icelandair Group
Ólafur Njáll Sigurðsson framkvstj. fjármálasviðs Sjóvá
Hjálmar Sigurþórsson framkvstj. fyrirtækjaráðgj. og erlendra viðsk. TM
Sigrún Ragna Ólafsdóttir fyrrv. forstjóri Mannvits
Halldór Bjarkar Lúðvígsson framkvstj. Direct Merchant Services
Steingrímur Birgisson forstjóri Höldur á Akureyri
Auður Björk Guðmundsdóttir fyrrum framkvstj. fyrirtækjasviðs VÍS
Guðmundur Ingi Ásmundsson forstjóri Landsnets
Hörður Sigurgestsson fyrrv. forstjóri Eimskips
Anna Rós Ívarsdóttir Mannauðsstjóri VÍS
Sigþór Einarsson stj.form. Icelease
Smári Kristinsson framkv.stj. álframleiðslu Fjarðaráls og tímab. forstj.
Sveinn Hannesson framkvstj. Gámaþjónustunnar
Ásta Sigríður Fjeldsted framkv.stj. Viðskiptaráðs
Sigurður Páll Hauksson forstjóri Deloitte á Íslandi
Júlíus Þorfinnsson framkvstj. Stoða hf.
GuðmundurÖrnGunnarssonframkvstj.TRUflighttrainingogfyrrv.forstjóriVÍS
Árni Gunnarsson framkvstj. Air Iceland Connect
Sigurjón Örn Þórsson framkvstj. Kringlunnar
Guðný Helga Herbertsdóttir framkvstj. Stafrænnar þróunar hjá VÍS
DavíðÞorlákssonforstöðum.samkeppnishæfisviðsSamtakaAtvinnulífsins
Ágúst Torfi Hauksson framkvæmdastjóri Norðlenska
Harpa Víðisdóttir mannauðsstjóri Varðar trygginga
Sveinn I. Ólafsson framkvstj. Verkís
Helgi Már Björgvinsson framkvstj. hjá Icelandair Group
Sigurður E. Ragnarsson framkvstj. Smáragarðs
Georg Lúðvíksson forstjóri Meniga
Helga Hlín Hákonardóttir lögm. og stjórnarm. í WOW air
Guðjón Arngrímsson upplýsingafulltrúi Icelandair
Orri Vignir Hlöðversson framkvstj. Frumherja
Birgir Jónsson Forstjóri Íslandspósts
Hjalti Jónsson framkvstj. Íslensku auglýsingastofunnar
AnnaGuðnýAradóttirforstöðum.markaðs-ogsamskiptasviðsSamskipa
Skapti Valsson aðstoðarforstjóri Mannvits
Guðmundur H. Magnason forstjóri Heimkaupa
Halldór Arason stj.form. Deloitte á Íslandi

21. ágúst 2019

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

6.337.559 Kr.
6.096.582 Kr.
4.919.431 Kr.
4.836.090 Kr.
4.718.405 Kr.
4.524.853 Kr.
4.458.779 Kr.
4.395.779 Kr.
4.301.091 Kr.
4.232.284 Kr.
4.212.833 Kr.
4.038.349 Kr.
3.985.012 Kr.
3.913.061 Kr.
3.912.229 Kr.
3.815.848 Kr.
3.492.395 Kr.
3.452.778 Kr.
3.333.764 Kr.
3.273.898 Kr.
3.269.806 Kr.
3.030.519 Kr.
2.898.589 Kr.
2.890.556 Kr.
2.763.347 Kr.
2.732.119 Kr.
2.704.270 Kr.
2.678.049 Kr.
2.676.783 Kr.
2.507.160 Kr.
2.492.111 Kr.
2.437.284 Kr.
2.422.932 Kr.
2.412.067 Kr.
2.326.526 Kr.
2.227.551 Kr.
2.196.862 Kr.
2.193.420 Kr.
2.171.101 Kr.
2.165.655 Kr.
2.088.812 Kr.
2.082.920 Kr.
2.066.016 Kr.
2.048.363 Kr.
2.025.628 Kr.
2.000.040 Kr.
1.981.726 Kr.
1.898.376 Kr.
1.877.091 Kr.
1.703.286 Kr.
1.697.176 Kr.
1.691.222 Kr.
1.688.631 Kr.
1.655.220 Kr.
1.648.921 Kr.
1.645.006 Kr.
1.634.103 Kr.
1.633.526 Kr.
1.617.836 Kr.
1.602.482 Kr.
1.513.596 Kr.
1.482.968 Kr.
1.475.729 Kr.

Hildur Dungal lögfr. og stjórnarm. í ýmsum fyrirtækjum
Anna Katrín Halldórsdóttir framkvstj.markaðsogsölusviðsÍslandspósts
GuðbjörgEddaEggertsdóttirstjórnarmaðurÖssurarhf.ogstjórnarform.Florealis
Helga Sigríður Böðvarsdóttir framkvstj. fjármálasviðs Póstsins
HeiðaKristínHelgadóttirframkvstj.Efnisehf.ogfyrrverandiform.Bjartrarframtíðar
Kári Steinar Lúthersson framkv.stj. Múrbúðarinnar
PéturÁrniJónssonframkvstj.hjáHeildfasteignafélagiogfyrrv.útgefandiViðskiptablaðsins
Hjörleifur Pálsson lögg. Endurskoðandi og stjórnarm. í ýmsum fyrirt.
Katrín S. Óladóttir framkvstj. Hagvangs
Jón Sæmundsson framkvæmdastj. ENNEMM
Hallur A. Baldursson starfandi stjórnarform. ENNEMM
Einar Örn Ólafsson stjórnarm. í TM og fyrrv. forstjóri Skeljungs
Þorvarður Lárus Björgvinsson framkvstj. Arkís arkitekta
Kristján Hallvarðsson Sviðsstj. sölu hjá Völku
Friðjón R. Friðjónsson eigandi KOM
Sigurður Helgason fyrrv. stjórnarform. Icelandair Group
Hjörvar Harðarson hönnunarstjóri hjá ENNEMM
Guðmundur Gylfi Guðmundsson framkv.stj. Tandur
Lárus Kristinn Jónsson fyrrv. framkv.stj. Hreinsitæknis
Halldóra Hreggviðsdóttir framkvstj. Alta hf.
Gísli S. Brynjólfsson framkvstj. viðskiptaþróunar Hvíta hússins
Sólveig Bergmann Þuríðardóttir Yfirmaður samskipta hjá Norðuráli
Gunnar Þór Arnarson hönnunarstj. Hvíta hússins
Rúnar Guðjónsson svæðisstj. VÍS á Selfossi
Ragnheiður Agnarsdóttir fyrrv. framkvstj. einstaklingsþjónustu TM
Geir Kristinn Aðalsteinsson mannauðsstj. Bílaleigu Akureyrar
Davíð Lúther Sigurðarson framkv.stj. Sahara
Björgvin Guðmundsson eigandiKOMogfyrrv.ritstjóriViðskiptablaðsins
Kristinn R. Árnason fjármálastj. Hvíta hússins
Viðar Jónsson framkvstj. hjá Mannviti
Jónas Ólafsson stofnandi Íslensku auglýsingastofunnar
Finnbogi Jónsson stjórnarform. Knarr og Perlu Norðursins ehf.
Viggó Örn Jónsson hönnunarstj. Jónsson & Le'macks
Eysteinn Pétur Lárusson framkvæmdarstjóri Breiðabliks
Tómas J. Gestsson framkvæmdastjóri Heimsferða
Andri Ólafsson samskiptastjóri VÍS
Ásgeir Ragnarsson framkvstj. Ragnars og Ásgeirs
Rúnar Þór Guðbrandsson eig. Hrímnis
Sigurður St. Arnalds framkvstj. orku hjá Mannviti
Hlynur Sigurðsson Eigandi og framkv.stj. Skot Productions
Andrés Jónsson eigandi Góðra samskipta
Valur Hermannsson eigandi Eldum rétt
Kristófer Júlíus Leifsson eigandi Eldum rétt
Ari Fossdal stöðvarstjóri Flugfélags Íslands á Akureyri
Dröfn Þórisdóttir viðskiptastj. hjá Hvíta húsinu
Guðbjörg Alfreðsdóttir stjórnarm. í Vistor
AglaElísabetHendriksdóttirstjórnarm.EikfasteignafélagsogAktasjóða
SamúelGuðmundssonframkvstj.Sjávarkaupaogvaram.íbankaráðiLandsb.
Hjörtur Erlendsson forstjóri Hampiðjunnar
Þröstur Jón Sigurðsson eig. Sporthússins
Gunnar Steinn Pálsson almannatengill og eigandi GSP samskipta
Kristín Fenger Vermundsdóttir eigandi 1912
Karl Steingrímsson athafnam. Pelsinum
Bryndís Nielssen ráðgjafi og einn eiganda Athygli
Benoný Ólafsson framkv.stj. Gámaþjónustunnar
Arngrímur Jóhannsson fyrrv. flugstjóri og eig. Atlanta
Eva Magnúsdóttir framkvstj. Podium ehf.
Ólafur Ingi Ólafsson stofnandi Íslensku auglýsingastofunnar
Stefán Hilmarsson fyrrv. fjármálastj. 365 miðla
Sigríður Hrólfsdóttir stjórnarform. Símans
Þorvaldur Jacobsen ráðgjafi og varamaður í bankaráði Landsbankans
Kjartan Þór Eiríksson Fyrrv. framkvstj. Kadeco

1.473.291 Kr.
1.458.401 Kr.
1.452.135 Kr.
1.408.464 Kr.
1.386.170 Kr.
1.382.251 Kr.
1.380.270 Kr.
1.379.593 Kr.
1.342.010 Kr.
1.322.405 Kr.
1.315.488 Kr.
1.279.333 Kr.
1.275.657 Kr.
1.221.837 Kr.
1.212.587 Kr.
1.203.246 Kr.
1.173.087 Kr.
1.139.829 Kr.
1.139.577 Kr.
1.137.120 Kr.
1.098.677 Kr.
1.089.388 Kr.
1.086.124 Kr.
1.084.019 Kr.
1.059.830 Kr.
1.056.332 Kr.
1.027.204 Kr.
1.016.647 Kr.
999.751 Kr.
962.291 Kr.
960.616 Kr.
943.813 Kr.
927.666 Kr.
916.010 Kr.
905.141 Kr.
850.200 Kr.
846.531 Kr.
819.265 Kr.
812.674 Kr.
806.526 Kr.
775.393 Kr.
770.676 Kr.
770.676 Kr.
761.776 Kr.
702.056 Kr.
695.103 Kr.
675.256 Kr.
605.925 Kr.
588.795 Kr.
564.906 Kr.
478.042 Kr.
445.332 Kr.
431.923 Kr.
408.478 Kr.
314.831 Kr.
234.659 Kr.
222.162 Kr.
148.667 Kr.
144.000 Kr.
106.400 Kr.
98.700 Kr.
96.000 Kr.

Færum bókhald til framtíðar!
Aukin sjálfvirknivæðing
kostnaði við

er staðreynd og dregur stórkostlega úr vinnu og

. Margir telja að innan fárra ára muni bókhaldið

færa

sig sjálft.
Hvernig búum við okkur undir nýja framtíð?
Aðalfyrirlesari

Erik Damgaard en

lausnir hans hafa

fyrirtækja um allan heim á síðustu 30 árum. Erindi Eriks ber titilinn
og

búa

stafræna framtíð. Erik er stofnandi og forstjóri Uniconta

sem fer nú sigurför

um heiminn
Ísland

einn af lykilmörkuðum Uniconta.

Miðvikudaginn 22. maí, 2019

Staðsetning

08:30

Skráning og morgunverður

08:45

Setning ráðstefnu

09:00

Erik Damgaard, Uniconta – Optimize Your Business

Icelandair Hotel Reykjavík Natura
Nauthólsvegi 52
101 Reykjavík

10:30

Kaffihlé – opið sýningarsvæði

11:00

Linda Rut Benediktsdóttir & Jónas Magnússon, RSK – Nordic Smart Government

11:30

Ari Eldjárn – slær á létta strengi

11:50

Kristján Mikalesson, Rafmyntaráð –

12:20

Pallborðsumræður

12:45

Opið sýningarsvæði og léttar veitingar

www.framtidarbokhald.is

Fundarstjóri er Ingvaldur Thor Einarsson, frkv.stj. Uniconta á Íslandi.

Erik Damgaard
stofnandi og forstjóri Uniconta

Linda Rut Benediktsdóttir
frá RSK

Jónas Magnússon
frá

Kristján Ingi Mikaelsson
frkv.stj., Rafmyntaráðs

.
ð
.

T E K J U B L A Ð 2019
Trúmál

Sorg og skipbrot
Hildur Eir Bolladóttir

Laun: 1.081.947 kr.
Séra Hildur Eir Bolladóttir,
prestur í Akureyrarkirkju, stóð
á tímamótum á síðasta ári, en
hún og eiginmaður hennar
til átján ára, Heimir Haraldsson, skildu. Hildur Eir greindi
opinberlega frá því á Facebook-síðu sinni, en þau Heimir eiga
saman tvo drengi. Hildur og
Heimir skildu í sátt og samlyndi,
þótt Hildur Eir viðurkenndi
fúslega að þetta væri erfitt ferli.
„Auðvitað er þetta sorg, auðvitað er þetta skipbrot, auðvitað
eru margir sorgmæddir í kringum okkur, auðvitað erum við
bæði kvíðin fyrir framtíðinni,
skárra væri það nú, búin að
vera saman hálfa ævina en það
dó enginn,“ skrifaði hún meðal
annars.

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

Agnes M. Sigurðardóttir biskup
Sveinn Valgeirsson sóknarprestur í Dómkirkjunni
Gísli Jónasson sóknarprestur í Breiðholtskirkju
Svavar Alfreð Jónsson sóknarprestur á Akureyri
Skúli Sigurður Ólafsson sóknarprestur í Neskirkju
Hjörtur Magni Jóhannsson fríkirkjuprestur í Reykjavík
Jóna Hrönn Bolladóttir sóknarprestur í Garðabæ
Guðrún Karls Helgudóttir sóknarprestur í Grafarvogskirkju
Sólveig Lára Guðmundsdóttir vígslubiskup á Hólum
Geir Waage sóknarprestur í Reykholti
Magnús Erlingsson sóknarprestur á Ísafirði
Davíð Baldursson sóknarprestur á Eskifirði
Dalla Þórðardóttir sóknarprestur í Miklabæ
Þorbjörn Hlynur Árnason sóknarprestur á Borg á Mýrum
Halldóra Þorvarðardóttir sóknarprestur í Fellsmúla á Landi
Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur
Karl Sigurbjörnsson fyrrv. biskup Íslands
Sigurður Jónsson sóknarprestur í Áskirkju
Guðni Þór Ólafsson sóknarprestur á Melstað
Sigurður Árni Þórðarson sóknarprestur í Hallgrímskirkju
Fjölnir Ásbjörnsson sóknarprestur í Holti í Önundarfirði
Matthías Pétur Einarsson forstöðum. Baháí á Íslandi
Sigríður Kristín Helgadóttir forstöðumaður í Fríkirkjunni í Hafnarfirði
Hreinn Hákonarson fangaprestur
Eðvarð Ingólfsson sóknarprestur í Garðaprestakalli

1.819.700 Kr.
1.581.612 Kr.
1.531.243 Kr.
1.471.012 Kr.
1.463.915 Kr.
1.453.312 Kr.
1.434.517 Kr.
1.425.424 Kr.
1.409.449 Kr.
1.404.442 Kr.
1.390.028 Kr.
1.355.486 Kr.
1.337.969 Kr.
1.333.284 Kr.
1.325.321 Kr.
1.317.458 Kr.
1.302.335 Kr.
1.221.629 Kr.
1.217.060 Kr.
1.206.549 Kr.
1.181.001 Kr.
1.173.969 Kr.
1.145.066 Kr.
1.141.996 Kr.
1.129.666 Kr.

Verslun

Fatast flugið
Skúli mogensen

Laun: 2.266.960 kr.
Mikið hefur gengið á í lífi Skúla
Mogensen, stofnanda og fyrrverandi forstjóra flugfélagsins
WOW Air. Rekstur flugfélagsins
gekk afar illa á síðasta ári sem
endaði með gjaldþroti félagsins
á þessu ári. Kröfur í þrotabúið
nema rúmum 138 milljörðum
króna en Skúli og félög tengd
honum gera 3,8 milljarða króna
kröfur í þrotabúið. Hins vegar
er óvissa með íbúð sem leigð
var fyrir Skúla í London þar sem
skiptastjórar WOW Air telja
möguleika á því að um hafi verið að ræða ólögmæt hlunnindi,
en WOW Air virðist hafa greitt
37 milljónir vegna íbúðarinnar.
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Baldur Kristjánsson sóknarprestur í Þorlákshöfn
Bragi Ingibergsson sóknarprestur í Víðistaðakirkju
Önundur Björnsson sóknarprestur á Breiðabólsstað í Fljótshlíð
Hildur Eir Bolladóttir sóknarprestur í Akureyrarkirkju
Eiríkur Jóhannsson sóknarprestur í Háteigskirkju
Sigurður Ægisson sóknarprestur á Siglufirði
Salmann Tamimi form. Félags múslima á Íslandi
Flóki Kristinsson sóknarprestur á Hvanneyri
Toshiki Toma prestur innflytjenda
Sighvatur Karlsson sóknarprestur á Húsavík
Einar Eyjólfsson fríkirkjuprestur í Hafnarfirði
Ellisif Tinna VíðisdóttirlögfræðingurhjáSambandiíslenskrasveitafélaga
Aðalsteinn Þorvaldsson sóknarprestur í Grundarfirði
Sigurbjörg Gunnarsdóttir forstöðum. Smárakirkju
Hálfdán Gunnarsson forst.maður Vegarins
Hilmar Örn Hilmarsson allsherjargoði
Sindri Guðjónsson fyrrv. form. Vantrúar
Pétur Þorsteinsson prestur Óháða safnaðarins
Hope Knútsson stjórnarm. Lífsvirðingar og fyrrv. form. Siðmenntar
Snorri Óskarsson fyrrv. kennari og forstöðumaður Betel
Hjalti Þorkelsson sóknarprestur í Kaþólsku kirkjunni á Akureyri
Magnús Gunnarsson forstöðum. Betaníu
Gunnar Þorsteinsson fyrrv. forstöðum. Krossins
Timur Zolotuskiy príor rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar

1.121.062 Kr.
1.118.842 Kr.
1.114.823 Kr.
1.081.947 Kr.
1.070.794 Kr.
1.033.891 Kr.
1.028.338 Kr.
1.027.893 Kr.
999.228 Kr.
985.766 Kr.
934.142 Kr.
926.343 Kr.
870.585 Kr.
768.555 Kr.
730.161 Kr.
619.805 Kr.
604.577 Kr.
564.946 Kr.
402.786 Kr.
376.239 Kr.
347.473 Kr.
304.768 Kr.
295.631 Kr.
174.160 Kr

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

Finnur Árnason forstjóri Haga
Guðmundur Marteinsson framkvstj. Bónus
Liv Bergþórsdóttir Fyrrv. framkvstj. Nova og fyrrv. sjórnarform. WOW air
Haraldur Líndal Pétursson forstjóri Johan Rönning
Árni Samúelsson eig. Sambíóanna
Jón Ólafur Halldórsson forstjóri Olís
Jón Trausti Ólafsson frkvstjóri Öskju hf. og form. Bílgreinasambands
Ingimundur Sigurpálsson fyrrv. forstjóri Íslandspósts
Knútur G. Hauksson forstjóri Kletts
Bergþóra Þorkelsdóttir fyrrv. forstjóri ÍSAM
Brynja Halldórsdóttir fjármálastj. Norvik
Kjartan Már Friðsteinsson framkvstj. Banana
Katrín Pétursdóttir forstjóri Lýsis
Sigurður Brynjar Pálsson forstjóri Byko
Gestur Hjaltason framkvstj. Elko
Gunnar Ingi Sigurðsson framkvstj. Hagkaupa
Guðmundur Halldór Jónsson stjórnarform. BYKO
Jón Pálmason eigandi IKEA
Sigurður Gísli Pálmason eigandi IKEA
Baldvin Valdimarsson framkvstj. Málningar hf.
Gunnar Egill Sigurðsson frkvstj. verslunarsviðs Samkaupa
Egill Örn Jóhannsson framkvstj. Forlagsins
Jóhann Guðlaugsson eigandi Geysis verslunar
Svava Johansen kaupm. og eigandi NTC
Ívar J. Arndal forstjóri ÁTVR
Björn Sveinbjörnsson framkvstj. NTC
Margrét Kristmannsdóttir framkvstj. Pfaff
Lilja Hrönn Hauksdóttir kaupmaður í Cosmo
Agnar Kárason verslunarstj. hjá BYKO
Alfreð Hjaltalín framkvstj. Sóma
Sigurður Svavarsson bókaútgefandi Opnu
Eyjólfur Pálsson eig. Epal
Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir eigandi Lindex á Íslandi
Sveinn Sigurbergsson verslunarstj. Fjarðarkaupa
Albert Þór Magnússon eigandi Lindex á Íslandi
Björn Leifsson framkvstj. World Class
Pétur Alan Guðmundsson verslunarstj. í Melabúðinni
Reimar Marteinsson kaupfélagsstj. Kaupfélags Vestur Húnv.
Ásta Dís Óladóttir lektor hjá Viðskiptafræðideild HÍ
Róbert Arnes Skúlason verslunarstj. Bónus í Ögurhvarfi
Guðsteinn Einarsson kaupfélagsstj. KB

5.665.328 Kr.
4.943.627 Kr.
4.858.762 Kr.
4.775.494 Kr.
4.425.630 Kr.
4.378.723 Kr.
4.059.672 Kr.
3.637.177 Kr.
3.504.711 Kr.
3.412.731 Kr.
3.305.695 Kr.
3.250.859 Kr.
3.170.932 Kr.
2.983.434 Kr.
2.594.525 Kr.
2.520.434 Kr.
2.242.652 Kr.
2.234.538 Kr.
2.196.040 Kr.
1.982.046 Kr.
1.947.364 Kr.
1.821.367 Kr.
1.672.018 Kr.
1.490.827 Kr.
1.488.692 Kr.
1.463.040 Kr.
1.461.312 Kr.
1.453.529 Kr.
1.430.107 Kr.
1.400.474 Kr.
1.357.486 Kr.
1.321.950 Kr.
1.298.048 Kr.
1.184.277 Kr.
1.119.666 Kr.
1.105.458 Kr.
1.102.926 Kr.
1.077.931 Kr.
1.072.529 Kr.
1.061.213 Kr.
1.053.756 Kr.

Silfri þakinn bústaður
Ingólfur Hauksson

Laun: 9.043.619 kr.
Ingólfur Hauksson er framkvæmdastjóri Glitnis HoldCo, eignarhaldsfélags
sem stofnað var á grunni eigna slitabús Glitnis banka í kjölfar nauðasamninga sem gerðir voru í árslok 2015. Ingólfur er með rúmar níu milljónir í
mánaðarlaun en áður hafa komið fram ofurháar tímagreiðslur til stjórnarmanna Glitnis HoldCo, allt upp í 102 þúsund krónur á tímann. Glitnir
HoldCo var mikið í umræðunni í fyrra þegar félagið setti lögbann á umfjöllun Stundarinnar og Reykjavík Media sem byggði á gögnum úr þrotabúi
Glitnis.

Páll Þorsteinsson upplýsingafulltrúi Toyota
Bogi Þór Siguroddsson stjórnarform. Johans Rönning
Eiður Gunnlaugsson stj.form. Kjarnafæðis
Benedikt Eyjólfsson forstjóri Bílabúðar Benna
Sindri Snær Jensson eigandi Húrra Reykjavík
Jón Davíð Davíðsson eigandi Húrra Reykjavík
Þorgerður Þráinsdóttir framkvstj. Fríhafnarinnar
Ólafur Ragnar Birgisson Fyrrv. verslunarstj. Hagkaups í Skeifunni
Aðalheiður Héðinsdóttir eig. Kaffitárs
Helga Ólafsdóttir eigandi Iglo+indi
Pétur Már Ólafsson útgefandi hjá Bjarti og Veröld
Dögg Hjaltalín framkvstj. Sölku
Anna Svava Knútsdóttir eigandi Valdísar og leikkona
Andrea Magnúsdóttir eigandi Andrea by Andrea
Jón Axel Ólafsson útgefandi og útvarpsmaður
Baldur Björnsson stofnandi Múrbúðarinnar
Gylfi Þór Valdimarsson eigandi Valdísar
Kolbeinn Blandon Bílasali
Marinó B. Björnsson Lögg. bifreiðasali
Gerður Huld Arinbjarnardóttir Eigandi Blush.is og snappari
Bjarni Harðarson bóksali á Selfossi og fyrrv. þingm.
Þuríður María Hauksdóttir eigandi Spútnik og Nostalgía
Guðfinnur Halldórsson bílasali hjá Bílasölu Guðfinns
Ingi Páll Sigurðsson eig. Sporthússins
Linda Björg Árnadóttir eigandi Scintilla
Ragnar Sverrisson fyrrv. eigandi JMJ á Akureyri
Sara Lind Pálsdóttir eigandi Júník
Margrét Arna Hlöðversdóttir eigandi As We Grow
Magni Þorsteinsson eigandi Kron Kron
Bragi Kristjónsson fornbókasali
Sigurbergur Sveinsson kaupm. í Fjarðarkaupum
Guðmundur Jörundsson fatahönnuður
Hafdís Þorleifsdóttir eigandi Gyllta kattarins
Ari Gísli Bragason fornbókasali
Júlíus Þorbergsson kaupmaður
Hildur Hermóðsdóttir eigandi Textasmiðjunnar
Jóhann Páll Valdimarsson fyrrv. eigandi Forlagsins
Eva Dögg Sigurgeirsdóttir eig. tiska.is
Hugrún Dögg Árnadóttir eigandi Kron Kron
Heba Björg Hallgrímsdóttir eigandi Absence of Colour
Kristján B. Jónasson eig. og útgáfustjóri Crymogeu

1.038.029 Kr.
879.823 Kr.
857.568 Kr.
814.962 Kr.
777.385 Kr.
757.871 Kr.
738.666 Kr.
725.961 Kr.
703.485 Kr.
695.703 Kr.
616.831 Kr.
611.583 Kr.
606.350 Kr.
598.966 Kr.
590.333 Kr.
584.498 Kr.
576.093 Kr.
556.797 Kr.
513.322 Kr.
452.000 Kr.
444.353 Kr.
443.064 Kr.
433.592 Kr.
427.087 Kr.
416.820 Kr.
403.526 Kr.
370.320 Kr.
361.800 Kr.
336.337 Kr.
324.968 Kr.
301.825 Kr.
300.745 Kr.
297.600 Kr.
284.436 Kr.
279.123 Kr.
268.899 Kr.
252.464 Kr.
227.837 Kr.
205.063 Kr.
96.950 Kr.
65.166 Kr.
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Bíódraumur
Árni Samúelsson

Laun: 4.425.630 kr.
Árni Samúelsson er eigandi
kvikmyndahúsakeðjunnar Sambíó og kvikmyndadreifingarfyrirtækisins Samfilm. Þá hefur
hann setið í ýmsum stjórnum,
til að mynda hjá Íslenska
útvarpsfélaginu, sem síðar varð
að 365 miðlum, og Fínum miðli.
Þá náði hann, sem rétthafi,
samningum við efnisveituna
Netflix árið 2015 sem varð til
þess að Netflix kom til Íslands.
Hann var einnig mikill stuðningsmaður Donalds Trump í
forsetakosningunum í Bandaríkjunum og gagnrýndi íslenska
fjölmiðla fyrir umfjöllun þeirra
um forsetann.

Umdeildur Illugi
Illugi Gunnarsson

Laun: 1.403.695 kr.
Illugi Gunnarsson hefur marga
fjöruna sopið. Hann starfaði
sem aðstoðarmaður Davíðs
Oddssonar á árunum 2000 til
2005 og var síðan kosinn inn á
þing árið 2007. Það ár var Illugi
skipaður í stjórn Glitnis sjóða
og var stjórnarmaður í Sjóði 9
hjá Glitni, en um þann sjóð stóð
mikill styr eftir hrun. Illugi varð
síðar mennta- og menningarmálaráðherra og hætti á þingi í
janúar árið 2017. Síðan þá hefur
hann setið í ýmsum nefndum og var formaður stjórnar
Byggðastofnunar frá apríl 2017
til júní 2018. Fyrir það hefur
hann fengið mikið greitt fyrir,
eins og sést.

Ingólfur Hauksson athafnamaður
Magnús Hauksson athafnamaður
Jakob Ólafsson athafnamaður
Vilhjálmur Vilhjálmsson athafnamaður
Karólína D. Þorsteinsdóttir athafnakona
Guðjón Rúnarsson athafnamaður
Erna Gísladóttir athafnakona
Eggert Þór Kristófersson athafnamaður
Finnur Breki Þórarinsson athafnamaður
Hilmar Baldur Baldursson athafnamaður
Kim Peter Viviane De Roy athafnamaður
Sigfús Þór Nikulásson athafnamaður
Guðmundur Karl Snæbjörnsson athafnamaður
Guðlaugur Jónsson athafnamaður
Jón Sigurður Helgason athafnamaður
Hjörtur Nielssen athafnamaður
Eyjólfur Magnús Kristinsson athafnamaður
Ágúst Friðrik Hafberg athafnamaður
Baldvin Már Hermannsson athafnamaður
Jóhannes Ingi Kolbeinsson athafnamaður
Iða Brá Benediktsdóttir athafnakona
Hilmar Ágústsson athafnamaður
Hjalti Már Þórisson athafnamaður
Gunnlaugur Kristján Jónsson athafnamaður
Ágúst Arnbjörnsson flugstj.
Linda Gunnarsdóttir Yfirflugstj. Icelandair
Ingvar Alfreð Sigfússon athafnamaður
Björn Brekkan Björnsson þyrluflugstj. Landhelgisgæslunni
Bjarni Frostason flugstj.
Kári Kárason flugstj.
August Hakansson flugstj.
Baldur Vilhjálmsson athafnamaður
Geirþrúður Alfreðsdóttir flugstj.
Theódór Sigurbergsson lögg. Endurskoðandi
Þorsteinn Jóhannesson athafnamaður
Skúli Mogensen Athafnamaður
Jóhannes Bjarni Guðmundsson flugstj.
Kári Snær Skarphéðinsson athafnamaður
Valur Valsson stórmeistari Frímúrara og fyrrv. bankastj.
Hermann T. Hreggviðsson flugm.
Halldóra Klara Valdimarsdóttir flugumferðarstj.
Helgi Aage Torfason athafnamaður
Guðrún Olsen flugstj.
Bragi Valdimar Skúlason auglýsingagerðarm. hjá Brandenburg
Axel Ingi Eiríksson flugstj.
Atli Baldvin Unnsteinsson flugstj.
Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstj. í Reykjavík
Steindór Guðmundsson lögg. fasteignasali á Selfossi
Sólveig Guðrún Pétursdóttir fyrrv. ráðherra
Elín Steiney Kristmundsdóttir flugumferðarstj.
Finnur Ólafsson athafnamaður
Neil Shiran K. Þórisson athafnamaður
Vilberg Þráinsson athafnamaður
Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur
Benedikt Sigurðarson framkvstj. Búseta á Akureyri
Jón Ari Helgason auglýsingagerðarm. hjá Brandenburg
Sigurður Hallgrímsson arkitekt og meðeigandi hjá Arkþingi
Fanney Hauksdóttir yfirarkitekt AVH
Guðni Páll Níelsen flugstj.
Njáll Trausti Friðbertsson Þingm. Sjálfstæðisflokksins
Helgi Númason lögg. endursk.
Theódór Freyr Hervarsson veðurfræðingur
Vignir Rafn Gíslason lögg. endursk. og stjórn.maður hjá PWC
Birgir Teitsson arkitekt
Loftur Jóhannsson flugumferðarstj.
Einar Páll Kjærnestedlögg.fasteignasalihjáFasteignasöluMosfellsbæjar
Magnús Orri Schram athafnamaður
Sigurjón Eiðsson athafnamaður
Þorbjörn Jóhann Sveinsson slökkviliðsstj. á Ísafirði
Kjartan Hallgeirsson form. Félags fasteignasala
Sveinn Ingi Lýðsson ökukennari
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali Fasteignamarkaðurinn
Björn Guðmundsson lögg. fasteignasali hjá Byggð Akureyri
Hildur Erla Björgvinsdóttir Mannauðsstjóri Nathan & Olsen
Samúel Sigurjón Samúelsson athafnamaður
Elías Jón Guðjónsson ráðgjafi hjá Aton og fyrrv. aðstoðarm. ráðherra
Hafdís Jónsdóttir framkvstj. Lauga Spa
Guðmundur Magnússon flugstj.
Jónas Sigurgeirsson sagnfr. og bókaútgefandi
Sesselja Sigríður Ævarsdóttir spákona (Sigríður Klingenberg)
Haraldur Ólafsson veðurfræðingur
Arinbjörn Bernharðsson athafnamaður
Anna Kristín Traustadóttir fjármálastj. hjá Ernst & Young
Steingrímur Sigurgeirsson ráðgjafi hjá Capacent
Knútur Þórhallsson lögg. endurskoðandi og fyrrv. stj.form. Deloitte
Smári Smárason arkitekt
Guðmundur Sigurjónsson lögg. fasteignasali Eignamiðlun
Símon Á. Gunnarsson lögg. endursk. hjá KPMG
Hannes Steindórsson lögg. Fasteignasali hjá Lind fasteignasölu
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Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

9.043.619 Kr.
7.689.541 Kr.
6.276.722 Kr.
6.246.562 Kr.
5.922.060 Kr.
5.582.047 Kr.
5.056.577 Kr.
4.836.090 Kr.
4.547.169 Kr.
4.395.779 Kr.
4.061.015 Kr.
3.936.022 Kr.
3.862.083 Kr.
3.824.350 Kr.
3.698.553 Kr.
3.686.103 Kr.
3.647.482 Kr.
3.421.194 Kr.
3.342.946 Kr.
3.320.267 Kr.
3.297.677 Kr.
3.280.600 Kr.
3.084.242 Kr.
3.076.254 Kr.
2.955.759 Kr.
2.948.306 Kr.
2.933.086 Kr.
2.828.625 Kr.
2.708.838 Kr.
2.667.755 Kr.
2.658.070 Kr.
2.560.642 Kr.
2.488.186 Kr.
2.403.712 Kr.
2.308.501 Kr.
2.266.960 Kr.
2.256.942 Kr.
2.120.851 Kr.
2.069.181 Kr.
1.990.550 Kr.
1.988.746 Kr.
1.834.149 Kr.
1.808.951 Kr.
1.805.549 Kr.
1.761.779 Kr.
1.687.902 Kr.
1.616.997 Kr.
1.559.971 Kr.
1.509.448 Kr.
1.481.991 Kr.
1.464.935 Kr.
1.434.651 Kr.
1.412.186 Kr.
1.372.299 Kr.
1.371.231 Kr.
1.342.497 Kr.
1.340.145 Kr.
1.330.833 Kr.
1.302.760 Kr.
1.298.094 Kr.
1.286.171 Kr.
1.282.572 Kr.
1.274.600 Kr.
1.259.771 Kr.
1.253.334 Kr.
1.242.876 Kr.
1.242.067 Kr.
1.224.149 Kr.
1.208.013 Kr.
1.201.921 Kr.
1.201.682 Kr.
1.200.000 Kr.
1.187.257 Kr.
1.155.352 Kr.
1.133.670 Kr.
1.108.997 Kr.
1.094.910 Kr.
1.084.923 Kr.
1.059.694 Kr.
1.044.583 Kr.
1.022.406 Kr.
1.021.903 Kr.
1.014.343 Kr.
1.002.332 Kr.
998.578 Kr.
997.485 Kr.
994.041 Kr.
981.339 Kr.
967.441 Kr.

Viðar Ólafsson byggingarverkfr. hjá Verkís
Konráð S. Guðjónsson hagfræðingur hjá Viðskiptaráði
Matthías Sveinbjörnsson forseti Flugmálafélags Íslands
Karen Kjartansdóttir Framkvstj. Samfylkingarinnar
Stefán Gíslason umhverfisstjórnunarfræðingur
Margrét Harðardóttir arkitekt
Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar
KristínHermannsdóttirveðurfræðingurogforstöðum.NáttúrustofuSuðausturlands
Þóranna Pálsdóttir veðurfr. á Veðurstofu Íslands
Valdimar Harðarson arkitekt
Ásdís Ingþórsdóttir arkitekt
Bryndís Harðardóttir flugfreyja
Óðinn Jónsson Ráðgjafi hjá Aton
Sævar Þór Sigurgeirsson lögg.endursk.hjáEndurskoðendaþjónustunni
Sverrir Kristinsson lögg. fasteignasali hjá Eignamiðlun
Helgi Már Halldórsson arkitekt hjá ASK arkitektum
Jóhann Kristinsson vallarstj. Laugardalsvallar
Ögmundur Skarphéðinsson arkitekt hjá Hornsteinum
Svanhildur Kristinsdóttir apótekari
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali Fasteignamarkaðurinn
Inga Rut Gylfadóttir landslagsarkitekt Landslag
Bogi M. Pétursson lögg. fasteignasali hjá Heimili fasteignasölu
Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. fasteignasali Eignamiðlun
Agnar Olsen verkfr.
Laufey Lind Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Magnea Sverrisdóttir fasteignasali
Skafti Skírnisson teiknistofustj. hjá Hvíta húsinu
Eiríkur Svanur Sigfússon lögg. fasteignasali hjá Ás
Björn Þorláksson upplýsingafulltrúi Umhverfisstofnunnar
Benedikt Rúnar Steingrímsson fjárfestir
Hermann Ólafsson landslagsarkitekt hjá Landhönnun
Ástríður Ingólfsdóttir flugfreyja
Einar S. Hálfdánarson endurskoðandi
Vernharð Þorleifsson lögg. fasteignasali
Jón Hrafn Hlöðversson byggingafr.
Auðný Vilhjálmsdóttir flugfreyja
Bolli Valgarðsson ráðgjafi hjá KOM
Árni Tómasson endurskoðandi og fyrrv. stjórnarm. Íslandsbanka
Helga Bragadóttir arkitekt hjá Kanon
Elísabet Margeirsdóttir aðjúnkt við HÍ
Jón Sigurpálsson fyrrv. forstm. Byggðasafns Vestfjarða
Ástþór Reynir Guðmundsson lögg. fasteignasali Remax Senter
Árni Elvar Eyjólfsson fisksali
Kjartan Björnsson hárskeri
Arnar Þór Emilsson flugstj.
Ævar Friðriksson ökukennari og tækniráðgjafi FÍB
Þóra Birgisdóttir lögg. fasteignasali
Sigurður Þ. Jakobsson tæknifr.
Helena Ísaksdóttir flugfreyja
Björn Jón Bragason sagnfræðingur
BrynjólfurJónssonlögg.fasteignasalihjáFasteignasöluBrynjólfsJónssonar
Dagný Atladóttir flugfreyja
ÁlfrúnPálsdóttirkynningarstj.HönnunarmiðstöðvarÍslandsogfyrrv.
ritst. Glamour
Úlfar Þór Davíðsson lögg. fasteignasali
Júlía Magnúsdóttir heilsumarkþjálfi
Valgerður Sveinsdóttir lyfjafræðingur
Ormar Þór Guðmundsson arkitekt
Sigþrúður Loftsdóttir iðjuþjálfi
Ásdís Ósk Valsdóttir lögg. fasteignasali hjá Húsaskjól
Lára Hanna Einarsdóttir þýðandi og bloggari
Steingrímur Ólafsson almannatengill og fyrrv. blaðamaður
Bryndís Schram lífslistakona
Grímur Atlason fyrrv. framkvstj. Iceland Airwaves
Þórarinn Eymundsson tamningameistari
Ásdís Rán Gunnarsdóttir athafnakona
Hörður Ernst Sverrisson fasteignasali
Linda Pétursdóttir fyrrv. eig. Baðhússins
Magnus Leópoldsson fasteignasali hjá Fasteignamiðstöðinni
Ósk Norðfjörð fyrirsæta
Ólafur Geir Jónsson plötusnúður og tónleikahaldari
Jón Valur Jensson guðfr. og virkur í athugasemdum
Linda Hilmarsdóttir framkvstj. og eig. Hress
Sigurður Ingi Þórðarson uppljóstrari og hakkari
Guðrún Birna Leifsdóttir athafnakona
IngibjörgÞórðardóttirfasteignasaliogfyrrv.form.Félagsfasteignasala
Ómar Már Jónsson sýningarstjóri Vista Expo
Ragnhildur Vigfúsdóttir markþjálfi hjá Zenter
Gunnar Marel Eggertsson skipasmiður og siglingakappi
Gísli Ásgeirsson þýðandi
Jónatan Ingi Ásgeirsson athafnamaður
Ólafur Blöndal Framkv.stj. hjá Fasteign.is
Skúli Valberg Ólafsson framkv.stj. Kolibri
Magnús Scheving athafnam. í Latabæ
Grímur Alfreð Garðarsson fjárfestir
Katrín Þorvaldsdóttir erfingi Síld og Fisk veldisins
Bryndís E. Jónsdóttir innanhússhönnuður
Magnea Bergvinsdóttir athafnakona
Ástmar Ingvarsson bílasali hjá Bílaborg

950.721 Kr.
945.365 Kr.
931.946 Kr.
923.771 Kr.
919.266 Kr.
909.166 Kr.
906.287 Kr.
873.197 Kr.
871.121 Kr.
862.670 Kr.
857.247 Kr.
845.776 Kr.
844.285 Kr.
837.414 Kr.
835.879 Kr.
818.456 Kr.
812.707 Kr.
808.162 Kr.
789.855 Kr.
788.823 Kr.
785.195 Kr.
770.800 Kr.
770.659 Kr.
753.616 Kr.
753.360 Kr.
752.319 Kr.
745.973 Kr.
741.064 Kr.
736.929 Kr.
736.325 Kr.
734.260 Kr.
721.189 Kr.
714.131 Kr.
707.878 Kr.
701.423 Kr.
681.495 Kr.
672.655 Kr.
669.600 Kr.
667.537 Kr.
661.740 Kr.
647.212 Kr.
640.571 Kr.
632.000 Kr.
588.356 Kr.
544.071 Kr.
532.451 Kr.
517.208 Kr.
503.204 Kr.
485.918 Kr.
480.328 Kr.
480.000 Kr.
452.478 Kr.
452.144 Kr.
432.000 Kr.
424.495 Kr.
403.620 Kr.
382.251 Kr.
382.194 Kr.
360.833 Kr.
357.107 Kr.
334.390 Kr.
332.067 Kr.
326.436 Kr.
314.117 Kr.
301.913 Kr.
291.633 Kr.
269.314 Kr.
256.693 Kr.
244.437 Kr.
239.583 Kr.
237.218 Kr.
225.029 Kr.
222.614 Kr.
206.308 Kr.
201.798 Kr.
196.000 Kr.
195.984 Kr.
195.200 Kr.
193.593 Kr.
188.153 Kr.
182.137 Kr.
145.734 Kr.
124.755 Kr.
96.000 Kr.
72.489 Kr.
46.000 Kr.
24.000 Kr.
16.000 Kr

Hefur þú
þörf fyrir

þrif
Fyrirtæki og húsfélög, gerum
tilboð ykkur að kostnaðarlausu
Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir
íbúðir í skammtímaleigu
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T E K J U B L A Ð 2019
Stjórnsýsla og stofnanir

Páll og
peningarnir
Páll E. Winkel

Laun: 1.273.305 kr.

Fangelsismálastjórinn Páll E.
Winkel er með yfir milljón í
mánaðarlaun og hefur í mörg
horn að líta. Hann hefur staðið
sig í stykkinu við að benda á
það sem betur mætti fara þegar
kemur að málefnum fanga, en
hann var skipaður í embætti
árið 2007 af Birni Bjarnasyni,
þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra, þegar móðir
Páls, Guðný Jónsdóttir starfaði
sem ritari ráðherra. Þá birtist
Páll einnig oft á síðum dægurmálarita því hann er í sambandi
með einni smörtustu konu
landsins, Mörtu Maríu Jónasdóttur.

Söðlaði um
Friðrik Þór Snorrason

Laun: 2.807.210 kr.
Friðrik Þór Snorrason var
forstjóri Reiknistofu bankanna
(RB) en lét af störfum þar í lok
janúar á þessu ári eftir átta ára
starf hjá félaginu. Friðrik réð
sig sem forstjóra Viss ehf. og er
jafnframt einn af meðeigendum
félagsins. Viss er sprotafyrirtæki
sem var stofnað árið 2014 og
býður upp á tryggingar fyrir
farsíma. Friðrik hefur víðtæka
reynslu af uppbyggingu tækniog þjónustufyrirtækja og
breytingastjórnun og tók fast í
stjórnartaumana í kjölfar þess
að RB var breytt úr félagasamtökum í hlutafélag um áramótin
2011.

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

Sigurður Þórðarson fyrrv. ríkisendursk.

3.059.148 Kr.

Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands
Friðrik Þór Snorrason forstjóri Reiknistofu bankanna
Björn Óli Hauksson forstjóri Isavia
Elín Árnadóttir aðstoðarforstjóri Isavia
Hrólfur Jónsson skrifstofustj. hjá Reykjavíkurborg
Þórsteinn Ragnarsson forstjóri Kirkjugarða Rvk.
Valtýr Sigurðsson fyrrv. ríkissaksóknari
Bryndís Hrafnkelsdóttir forstjóri Happdrættis HÍ
Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstj.
Snorri Olsen tollstjóri
Erling Freyr Guðmundsson framkvstj. Gagnaveitu Reykjavíkur
Þórarinn G. Pétursson aðalhagfr. Seðlabanka Íslands
Sigrún Ósk Sigurðardóttir aðstoðarforstjóri ÁTVR
Hreinn Haraldsson vegamálastjóri
Guðmundur Árnason ráðuneytisstj. í fjármálaráðuneytinu
Björn H. Halldórsson framkvstj. Sorpu
ÁstaH.Bragadóttirframkvstj.rekstursogupplýsingatæknishjáSeðlabankans
Birgir Björn Sigurjónsson fjármálastj. Reykjavíkurborgar
Helgi Bernódusson skrifstofustj. Alþingis
Bjarni Stefánsson sýslum. á Norðurlandi vestra
Lárus Bjarnason sýslum. á Austurlandi
Ragnhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstj innanríkisráðuneytisins
Jón Karl Ólafsson framkvstj. innanlandsflugvallasviðs Isavia
Ásdís Ármannsdóttir sýslum. á Suðurnesjum
Ólafur Kr. Ólafsson sýslum. á Vesturlandi
Benedikt Jónsson sendiherra í Kaupmannahöfn
Sturla Sigurjónsson sendiherra í Ottawa
Anna Lilja Gunnarsdóttir ráðuneytisstj. velferðarráðuneytisins
Jóhannes S. Rúnarsson framkvstj. Strætó bs.
Jónas Guðmundsson sýslum. á Vestfjörðum
Jón Ásbergsson Fyrrv. framkvstj. Íslandsstofu
HaraldurFlosiTryggvasonlögmaðurogstjórnarmaðurLandsbréfaogFélagsbústaða
Páll Gunnar Pálsson forstjóri Samkeppniseftirlitsins
Ólafur Hjálmarsson Hagstofustjóri
Bryndís Hlöðversdóttir Ríkissáttasemjari
ÞorkellÁgústssonrannsóknarstj.flugslysasviðsRanns.nefndarsamgöngusl.
Ólöf Örvarsdóttir sviðsstj. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur
Haraldur Johannessen ríkislögreglustj.
Svanhildur Konráðsdóttir forstjóri Hörpu
Helgi Grímsson sviðsstj. skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur
Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari
Baldur Guðlaugsson lögfr. og fyrrv. ráðuneytisstj.
Matthías Imsland stjórnarm. í ISAVIA og fjárfestir
Georg Kr. Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunnar
Sveinn Arason ríkisendurskoðandi
Inger L. Jónsdóttir lögreglustjórinn á Austurlandi
Ingvar Rögnvaldsson vararíkisskattstj.
Guðrún Jenný Jónsdóttir sviðsstj. alþjóðasamskipta Ríkisskattstjóra
Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri Byggðastofnunar
Kjartan Þorkelsson Lögreglustjóri á Suðurlandi
Vigdís Jónsdóttir aðstoðarskrifstofustj. Alþingis
Ólafur Helgi Kjartansson Lögreglustj. á Suðurnesjum
Óli Halldórsson forstöðum. Þekkingarnets Þingeyinga
Bragi Guðbrandsson forstjóri Barnaverndarstofu
Magnús Guðmundsson Tímabundið framkv.stj. Vatnajökulsþjóðgarðs
Ólafur Darri Andrason Framkv.stj. fjármálasviðs Landspítalans
Sigríður Lillý Baldursdóttir forstjóri Tryggingastofnunar
Sigurður Skúli Bergsson aðstoðartollstjóri
Guðni A. Jóhannesson orkumálastjóri
Jón Gíslason forstjóri Matvælastofnunar
Kristín Linda Árnadóttir forstjóri Umhverfisstofnunar
Geir H. Haarde sendiherra í Washington og fyrrv. ráðherra
Örnólfur Thorsson forsetaritari
Hrafnhildur Ásta Þorvaldsdóttir framkvstj. LÍN
Stefán Lárus Stefánsson sendiherra
Páll E. Winkel fangelsismálastjóri
Þórólfur Árnason forstjóri Samgöngustofu

2.811.353 Kr.
2.807.210 Kr.
2.607.082 Kr.
2.491.604 Kr.
2.468.435 Kr.
2.211.590 Kr.
2.202.311 Kr.
2.121.566 Kr.
2.110.471 Kr.
2.088.369 Kr.
2.047.600 Kr.
1.975.333 Kr.
1.946.782 Kr.
1.908.643 Kr.
1.833.394 Kr.
1.819.504 Kr.
1.798.161 Kr.
1.790.928 Kr.
1.777.852 Kr.
1.748.593 Kr.
1.721.043 Kr.
1.705.825 Kr.
1.705.337 Kr.
1.699.670 Kr.
1.676.618 Kr.
1.631.109 Kr.
1.622.702 Kr.
1.601.387 Kr.
1.601.342 Kr.
1.564.606 Kr.
1.561.480 Kr.
1.553.279 Kr.
1.548.003 Kr.
1.531.812 Kr.
1.510.589 Kr.
1.502.495 Kr.
1.493.383 Kr.
1.490.775 Kr.
1.481.875 Kr.
1.476.205 Kr.
1.450.641 Kr.
1.437.779 Kr.
1.431.073 Kr.
1.426.982 Kr.
1.425.628 Kr.
1.424.580 Kr.
1.422.480 Kr.
1.419.325 Kr.
1.411.369 Kr.
1.411.236 Kr.
1.405.061 Kr.
1.365.799 Kr.
1.362.179 Kr.
1.347.164 Kr.
1.330.158 Kr.
1.323.106 Kr.
1.319.619 Kr.
1.306.560 Kr.
1.301.940 Kr.
1.301.609 Kr.
1.294.431 Kr.
1.286.981 Kr.
1.281.741 Kr.
1.278.951 Kr.
1.277.573 Kr.
1.273.305 Kr.
1.267.184 Kr.
1.259.615 Kr.

Signý Pálsdóttir skrifstofustj. menningarmála Reykjavíkurborgar

21. ágúst 2019

Björn Karlsson forstjóri Mannvirkjastofnunar
Stefán Hrafn Hagalín deildarstj. samskiptadeildar Landspítala
Auðunn Atlason sendiherra í Vín
Álfheiður Ingadóttir varaform.stjórnar.Landsvirkjunarogfyrrv.ráðherra
Stefán Skjaldarson deildastjóri í Utanríkisráðuneytinu
Eyjólfur Sæmundsson forstjóri Vinnueftirlits ríkisins
Gissur Pétursson forstjóri Vinnumálastofnunar
Hrafnkell V. Gíslason forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar
Jón Gunnar Ottósson forstjóri Náttúrufræðist. Ísl.
Margrét Hauksdóttir forstjóri Þjóðskrár Íslands
Þorsteinn Ingi Sigfússon forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
Svanhildur Bogadóttir borgarskjalavörður
Þórður Hilmarsson forstöðumaður Fjárfestingasviðs Íslandsstofu
Árni Snorrason forstjóri Veðurstofu Íslands
Edda Símonardóttir forstm. innheimtusviðs Tollstjóra
Anna Kristinsdóttir mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar
Tryggvi Axelsson forstjóri Neytendastofu
Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður
Elfa Ýr Gylfadóttir framkvstj. Fjölmiðlanefndar
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sviðstj. hjá Landlæknisembættinu
Sigurborg Daðadóttir yfirdýralæknir
Sigurður G. Valgeirsson upplýsingafulltrúi FME
ÞórhallurArasonstjórnarform.Lindarhvollsogfyrr.Skrifstofustj.Fjármálaráðuneytisins
Berglind Hallgrímsdóttir forstöðum. Nýsköpunarmiðst. Íslands
Ágúst Mogensen sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS
Guðmundur Gunnarsson bæjarstjóri
Nikulás Úlfar Másson byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar
Karl Gauti Hjaltason fyrrv. skólastjóri Lögregluskólans
Guðmundur Árni Stefánsson sendiherra og fyrrv. ráðherra
Árni Sigurjónsson skrifstofustj. Forsetaembættisins
Elín Flygenring sendiherra í Tókýó
Kári Gunnlaugsson Fyrrv. yfirtollvörður á Suðurnesjum
Borghildur Erlingsdóttir forstjóri Einkaleyfastofu
Lúðvík Geirsson hafnarstjóri Hafnarfjarðar og fyrrv. þingm. og bæjarstjóri
Anna Björg Aradóttir sviðsstj. Hjá Landlækni
Ásta Möller sviðstjóri starfsmannasviðs HÍ og fyrrv. þingmaður
Erla Kristín Árnadóttir sviðsstj. fullnustusviðs Fangelsismálastofnunar
Pétur Ásgeirsson aðalræðismaður í Nuuk
Ásdís Hlökk Theodórsdóttir forstjóri Skipulagsstofnunar
GrétaGunnarsdóttirsérst.ráðgj.framkv.stj.Lýðræðis-ogmannréttindast.ÖSEíVarsjá
Þór G. Þórarinsson sérfr. í velferðarráðuneytinu
Arnar Þór Másson stjórnarm. Marel
Árni Þór Sigurðsson sendiherra í Helsinki
MargrétMaríaSigurðardóttirForstj.þjónustu-ogþekkingarmiðst.fyrirblinda,

1.230.175 Kr.
1.229.350 Kr.
1.227.315 Kr.
1.214.506 Kr.
1.213.681 Kr.
1.199.062 Kr.
1.192.204 Kr.
1.189.514 Kr.
1.185.126 Kr.
1.181.917 Kr.
1.176.961 Kr.
1.175.150 Kr.
1.173.359 Kr.
1.158.871 Kr.
1.153.414 Kr.
1.145.951 Kr.
1.125.331 Kr.
1.124.768 Kr.
1.124.133 Kr.
1.119.043 Kr.
1.096.427 Kr.
1.091.708 Kr.
1.086.845 Kr.
1.082.614 Kr.
1.081.576 Kr.
1.064.878 Kr.
1.060.797 Kr.
1.054.536 Kr.
1.050.204 Kr.
1.041.734 Kr.
1.032.301 Kr.
1.030.263 Kr.
1.025.432 Kr.
1.024.465 Kr.
1.021.826 Kr.
1.001.438 Kr.
997.772 Kr.
993.169 Kr.
982.106 Kr.
964.794 Kr.
964.676 Kr.
939.876 Kr.
924.595 Kr.
916.800 Kr.

Ragnheiður E. Árnadóttir fyrrv. ráðherra
Leó Örn Þorleifsson forstöðum. Fæðingarorlofssjóðs
Aldís Norðfjörð arkitekt hjá Mannvirkjastofnun
Katrín Björg Ríkarðsdóttir framkvstj. Jafnréttisstofu
Bjarni Brynjólfsson Upplýsingastjóri Reykjavíkurborgar
Þórunn Anna Árnadóttir sviðstj. neytendaréttarsviðs Neytendastofu
Tómas Óskar Guðjónsson forstm. Fjölskyldu- og húsdýragarðsins
Urður Gunnarsdóttir fjölmiðlafulltr. utanríkisráðuneytis
Sigríður Björg Tómasdóttir upplýsingafulltr. Kópavogsbæjar
Ásta M. Urbancic deildarstj. á Hagstofu Íslands
MaríaHrundMarinósdóttirmarkaðsstj.Borgarleikhússinsogform.ÍMARK
Þráinn Farestveit framkvstj. fangahjálparinnar Verndar
Skúli Björn Gunnarsson forstöðum. Gunnarsstofnunar
Sibylle von Löwis Of Menar hópstjóri hjá Veðurstofu Íslands
Einar Magnús Magnússon sérfræðingur hjá Samgöngustofu
Albert Jónsson sendiherra
Hulda Gunnarsdóttir upplýsingafltr. hjá Reykjavíkurborg
Ragna Þórhallsdóttir deildarstj. hjá forsetaembættinu
Jóna Símonía Bjarnadóttir forst.maður Byggðasafns Vestfjarða
Hildur Lilliendahl Viggósdóttir verkefnastj. hjá Reykjavíkurborg
Signý Ormarsdóttir verkefnastjóri hjá Austurbrú
Anna Birna Þráinsdóttir sýslum. á Suðurlandi
Bryndís Sigurðardóttir sveitastj. á Tálknafirði
Adolf Friðriksson forstm. Fornleifastofnunar Íslands
ÁrniPállÁrnasonvaraframkv.stjóriUppbyggingasjóðsEESíBrusselsogfyrrv.ráðherra

916.782 Kr.
914.611 Kr.
908.784 Kr.
905.141 Kr.
884.878 Kr.
881.401 Kr.
854.481 Kr.
846.176 Kr.
837.245 Kr.
836.071 Kr.
818.256 Kr.
813.648 Kr.
805.203 Kr.
795.266 Kr.
788.239 Kr.
781.814 Kr.
754.939 Kr.
733.629 Kr.
713.378 Kr.
705.658 Kr.
690.478 Kr.
685.038 Kr.
578.677 Kr.
449.928 Kr.
84.109 Kr.

sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Bæ, bæ Björn
Björn Óli Hauksson

Laun: 2.507.082 kr.
Björn Óli Hauksson tilkynnti það í apríl á þessu ári að hann væri hættur sem forstjóri
Isavia. Því starfi hafði hann sinnt í rúman áratug. Áður en hann réð sig til Isavia hafði
hann unnið í Kósóvó síðan árið 2000 og var forstjóri Pristina International Airport J.S.C.
Þá setti hann einnig á laggirnar flugmálastjórn Sameinuðu þjóðanna. Laun Björns hafa
áður verið á milli tannanna á fólki, en Kjarninn sagði frá því í mars á þessu ári að laun
hans hefðu hækkað um rúm 43 prósent síðan ákvörðun launa var færð frá kjararáði árið
2017 til stjórnar fyrirtækisins.

MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - MJÖG GOTT VERÐ - OPIÐ TIL 22:00 ALLA DAGA

SUPER1 ER HEIMILI REMA1000
EINNAR STÆRSTU MATVÖRUVERSLUNARKEÐJU NORÐURLANDA.
REMA1000 framleiðir gæðavörur á góðu verði, í sátt og samlyndi við umhverfið. Lögð er áhersla á
lífrænar vörur og að vörur standist staðla Skráargatsins, Svansmerkisins og séu án ofnæmisvalda.
AN
SV

S MERK

IÐ

Prentgripur
1234 5678

OPIÐ
10:00 TIL 22:00
HALLVEIGARSTÍG 1
SMIÐJUVEGI 2
ALLA DAGA
flöde boller - flæskesvær - kakao pulver - brændende kærlighed - frikadeller

DANSKIR DAGAR ALLA DAGA

T E K J U B L A Ð 2019
Landbúnaður og sjávarútvegur

21. ágúst 2019

Tölurnar byggja á greiddu útsvari og eru í íslenskum krónum.
Með fyrirvara um innsláttarvillur.

Kristján G. Jóakimsson vinnslu- og markaðsstj. Gunnvarar
Eiríkur Tómasson framkvæmdastjóri Þorbjarnar hf.
Sigurður Steinar Ketilsson skipherra hjá Landhelgisgæslunni
Bergþór Baldvinsson forstjóri Nesfisks
Guðmundur Huginn Guðmundsson skipstjóri á Huginn
Gísli Gíslason hafnarstj. Faxaflóahafna
Gestur Ólafsson sölustj. Stakkavíkur
Sigurður Viggósson stj.form. Odda, Patreksfirði
Guðbrandur Björgvinsson eigandi Útgerðar Arnars ehf.
Þorsteinn Ólafsson skipstjóri
Ólafur Rögnvaldsson frkvstj. Hraðfrystihúss Hellissands
Skjöldur Pálmason framkvstj. Odda hf. á Patreksfirði
Georg Ottósson framkvstj. Flúðasveppa
Hjalti Þór Vignisson framkvstj. hjá Skinney-Þinganes og fyrrv. bæjar-

1.586.530 Kr.
1.530.113 Kr.
1.511.145 Kr.
1.501.903 Kr.
1.494.423 Kr.
1.475.700 Kr.
1.474.909 Kr.
1.433.622 Kr.
1.427.410 Kr.
1.424.244 Kr.
1.393.915 Kr.
1.380.790 Kr.
1.368.060 Kr.
1.326.517 Kr.

Arnar Árnason bóndi á Hranastöðum í Eyjafirði
Guðbjartur Flosason Útgerðarmaður
Steinþór Pétursson hafnarstj. í Fjarðabyggð
Sigurður Arnar Kristmundsson hafnarstj. í Grindavík
Óðinn Gestsson framkvstj. Íslandssögu
Birna Loftsdóttir fjárfestir
Björn Erlingur Jónasson skipstjóri
Hjörtur Bergmann Jónsson hafnarstj. Þorlákshafnar
Hans Pétur Diðriksson bóndi á Helgavatni í Þverárhlíð í Borgarfirði
Hermann Ólafsson framkvstj. Stakkavíkur Grindavík
Bjarni Valur Guðmundsson bóndi í Skipholti í Hrunamannahreppi
Guðrún Helga Lárusdóttir fjárfestir og stofnandi útgerðarfyrirtæk-

1.299.500 Kr.
1.182.229 Kr.
995.063 Kr.
965.071 Kr.
952.886 Kr.
945.737 Kr.
876.814 Kr.
860.663 Kr.
855.827 Kr.
822.732 Kr.
811.575 Kr.
777.941 Kr.

Runólfur Sigursveinsson fagstjóri hjá RML
Ásbjörn Óttarsson útgerðarmaður og fyrrv. þingm. Sjálfstæðisfl.
Guðbjörg Matthíasdóttir eig. Ísfélags Vestmannaeyja
Bjarni Theódór Bjarnason sjómaður
Brynjólfur Gunnar Halldórsson skipstjóri
Haraldur Bergvinsson skipstjór
Baldvin Leifur Ívarsson frvkstjóri Fiskiðjunnar Bylgjan í Ólafsvík
Sigurður Loftsson bóndi og fyrrv. form. Landssambands kúabænda
Snorri Jóhannesson bóndi á Augastöðum í Borgarfirði
Kristinn Jón Friðþjófsson útgerðarm. Rifi
Einar Friðrik Sigurðsson Skipstjóri
Gunnar Bergmann Jónsson hrefnuveiðimaður
Magnús Soffaníasson útgerðarmaður
Örn Karlsson bóndi á Sandhóli í Skaftárhreppi
Ágúst Sigurðsson fjárfestir og stofnandi útgerðarfyrirtækisins

763.392 Kr.
762.483 Kr.
756.750 Kr.
752.925 Kr.
697.895 Kr.
622.605 Kr.
520.345 Kr.
510.455 Kr.
484.153 Kr.
474.179 Kr.
415.699 Kr.
401.967 Kr.
392.800 Kr.
328.840 Kr.
327.898 Kr.

Einar Valur Kristjánsson framkvstj. Hraðfrystihússins Gunnvör
Rögnvaldur Ólafsson bóndi á Flugumýrarhvammi í Skagafirði
Óðinn Sigþórsson fyrrv. form. Landssambands veiðifélaga
Atli Vigfússon kúabóndi í Laxamýri í Aðaldal
Reynir Georgsson skipstjóri
Gunnsteinn Þorgilsson bóndi á Sökku í Svarfaðardal
Sigurður Ágústsson bóndi í Birtingaholti á Flúðum
Eymundur Magnússon garðyrkjubóndi í Vallanesi á Héraði
Sigurður Baldursson kúabóndi á Páfastöðum í Skagafirði
Sigurður Grétar Ottósson bóndi Ásólfsskála undir Eyjafjöllum
Ólafur Eggertsson bóndi á Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum
Eiríkur Egilsson bóndi á Seljavöllum í Hornafirði
Sigurður Óli Ólason bóndi á Lambastöðum á Mýrum
Ingibjörg Sigmundsdóttir garðyrkjubóndi
Halla Steinólfsdóttir bóndi í Ytri - Fagradal í Dalasýslu
Rakel Olsen stjórnarform. Agustson í Stykkishólmi
Björn Sveinsson hrossabóndi á Varmalæk í Skagafirði
Þorvaldur Svavarsson skipstjóri
Rúnar Sigtryggur Magnússon útgerðarmaður

322.333 Kr.
316.365 Kr.
315.777 Kr.
310.916 Kr.
306.283 Kr.
299.165 Kr.
294.720 Kr.
290.020 Kr.
288.720 Kr.
283.566 Kr.
240.005 Kr.
219.533 Kr.
180.480 Kr.
150.000 Kr.
144.774 Kr.
141.005 Kr.
138.243 Kr.
102.854 Kr.
57.600 Kr.

stj. á Hornafirði

isins Stálskips

Enginn
hvalreki
Kristján Loftsson

5.200.157 kr.
Kristján Loftsson, stjórnarformaður HB Granda og forstjóri Hvals hf., var launahæsti
einstaklingurinn í sjávarútvegi og landbúnaði samkvæmt
Tekjublaði DV í fyrra og það
sama virðist vera uppi á teningnum í ár. Kristján er með
rúmar fimm milljónir í mánaðarlaun. Mikið hefur mætt á
Kristjáni og Hval hf. vegna
hvalveiða og var fyrirtækið og
forsvarsmenn þess til að mynda
kærðir fyrir ólöglegar veiðar á
langreyði án tilskilinna leyfa af
samtökunum Jarðarvinir fyrr
á þessu ári. Hvalur hf. mun
hafa veitt 144 langreyðar og tvo
blendingja í fyrra og væri söluverðmæti aflans 2018, miðað
við 144 dýr, nálægt 2,4 milljörðum króna.

Kristján Loftsson stjórnarform. HB Granda og forstjóri Hvals
Þorsteinn Kristjánsson skipstjóri
Friðrik Mar Guðmundsson framkvstj. Loðnuvinnslunnar
Ingi Jóhann Guðmundsson framkvæmdastj. Gjögurs hf.
Þorsteinn Már Baldvinsson forstjóri Samherja
Sturla Þórðarson skipstj. á Berki í Neskaupstað
Jón Bessi Árnason skipstjóri
Gunnþór Ingvason forstjóri Síldarvinnslunnar í Neskaupstað
Þorgrímur Jóel Þórðarson skipstj. á Guðmundi í Nesi
Guðmundur Kristjánsson útgerðarm. í Brimi
Stefán Friðriksson framkvstj. Ísfélags Vestmannaeyja
Torfi Þorsteinsson framkvstj. botnfiskssviðs HB Granda
Sigurgeir B. Kristgeirsson framkvstj. Vinnslustöðvarinnar Vestm.
eyjum.

Jón Kjartan Jónsson framkvstj. fiskeldis Samherja
Adolf Guðmundsson fyrrv. form. LÍÚ og rekstrarstjóri á Seyðisfirði
Gylfi Viðar Guðmundsson skipstjóri á Huginn
Baldvin Þorsteinsson einn af eigendum Jarðboranna
Ragnar H. Kristjánsson framkvstj. Fiskmarkaðar Suðurnesja
Örn Rafnsson skipstjóri
Eiríkur Vignisson framkvstj. Vignir G Jónsson hf
Þorsteinn Erlingsson útgerðarmaður
Bergþór Gunnlaugsson skipstjóri
Hjálmar Kristjánsson framkvstj. KG fiskverkunar á Hellissandi
Ólafur H. Marteinsson framkvstj. Ramma
Óskar Matthíasson skipstjóri
Pétur H. Pálsson framkvstj. Vísis hf. Grindavík
Flosi Valgeir Jakobsson Útgerðarmaður
Ásmundur Einar Daðason félags- og jafnréttismálaráðherra
Jakob Valgeir Flosason útgerðarmaður og fjárfestir
Svavar Helgi Ásmundsson þjónustustj. Löndunar
Páll Guðmundsson framkvstj. Hugins
Stefán Sigurjónsson framkvstj. Löndunar í Reykjavík

5.200.157 Kr.
4.558.683 Kr.
3.922.602 Kr.
3.906.226 Kr.
3.904.044 Kr.
3.704.191 Kr.
3.514.320 Kr.
3.361.692 Kr.
3.252.730 Kr.
3.158.513 Kr.
3.106.234 Kr.
3.028.634 Kr.
2.591.326 Kr.
2.472.663 Kr.
2.435.135 Kr.
2.411.061 Kr.
2.334.617 Kr.
2.329.573 Kr.
2.240.823 Kr.
2.139.595 Kr.
1.932.732 Kr.
1.915.591 Kr.
1.900.429 Kr.
1.837.221 Kr.
1.822.463 Kr.
1.794.720 Kr.
1.785.779 Kr.
1.766.023 Kr.
1.734.000 Kr.
1.731.502 Kr.
1.702.400 Kr.
1.694.661 Kr.
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SIGURÐUR VARÐ FYRIR LÍKAMSÁRÁS OG NAUÐGUN Í MARSEILLE

„

n Gerandinn gengur enn laus n Einstaklega hrottaleg árás n Sigurður á lyfjakúr til að sporna gegn HIV-smiti
Auður Ösp Guðmundsdóttir
audur@dv.is

S

igurður Gói Ólafsson varð
fyrir fólskulegri líkams
árás og nauðgun í frönsku
borginni Marseille í júlí
síðastliðnum. Atvikið hefur haft
alvarlegar afleiðingar. Gerandinn
gengur enn laus.
DV og fleiri íslenskir fjölmiðlar
greindu frá því á dögunum að
lögreglan í Marseille í Frakk
landi hefði til rannsóknar of
beldisbrot
gagnvart
sextug
um íslenskum karlmanni þar í
Upplýsingafulltrúi héraðs
borg. 
lögreglunnar í
Bouches-du
Rhône staðfesti í samtali við DV
að málið væri komið inn á borð
lögreglunnar.
Í samtali við blaðamann lýsir
Sigurður því hvernig atburðurinn
hefur umturnað lífi hans.
„Maður heldur alltaf að ekkert
muni koma fyrir mann. Ég er
þannig gerður að ég vil alltaf trúa á
það góða í fólki. Ég hef alltaf viljað
standa í þeirri trú að allir hafa eitt
hvað til brunns að bera: hjá sum
um þarf kannski bara að hafa

meira fyrir því að laða það fram.“
Sigurður segist þess vegna eiga
erfitt með að meðtaka það að
einstaklingur geti framið jafn við
bjóðslegt illvirki og það sem hann
varð fyrir.

Hefur alltaf upplifað öryggi
Unnusta Sigurðar er frá Frakklandi
og hafa þau verið í fjarsambandi
undanfarin þrjú ár. Þann 24. júlí
síðastliðinn hélt Sigurður utan til
Marseille. Framundan var mánað
ardvöl í frönsku borginni þar sem
parið ætlaði að eiga ánægjulegar
stundir saman, og seinna meir fá
heimsókn frá 13 ára syni Sigurðar.
Marseille er í suðaustur
hluta Frakklands og er önnur
fjölmennasta borg landsins, með
rúmlega 900.000 íbúa. Þetta var
ekki í fyrsta skipti sem Sigurður
heimsótti frönsku hafnarborgina.
„Ég hafði aldrei lent í neinu ves
eni áður þetta gerðist. Ég hef alltaf
upplifað mig öruggan í borginni
og alltaf kunnað afskaplega vel við
fólkið.“
Stirðnaði upp af hræðslu
Sigurður hafði aðeins verið í
Frakklandi í tæpan sólarhring

þegar hann skrapp niður í bæ.
„Ég þurfti að fara og kaupa
mér nýtt hleðslutæki fyrir símann
minn. Ég var á leiðinni aftur heim
snemma um kvöld. Ég stytti mér
leið í gegnum garð þegar m
 aður á
reiðhjóli gaf sig á tal við mig. Við
vorum bara eitthvað að spjalla og
hann kom mér fyrir sjónir sem
ósköp venjulegur maður. Hann
spurði mig hvaðan ég væri og
hvert ég væri að fara og þess hátt
ar.
Skyndilega réðst hann á mig,
algjörlega upp úr þurru. Hann
kýldi mig í síðuna og hrinti mér á
magann. Því næst reif hann n
 iður
mig buxurnar. Síðan nauðgaði
hann mér.“
Viðbrögð Sigurðar voru þau að
frjósa.
„Ég stirðnaði upp af hræðslu.
Ég var viss um að hann myndi
drepa mig. Ég hélt hreinlega að ég
væri að fara að deyja.“
Sigurður veit ekki hvað árásin
tók langan tíma. Kannski nokkrar
mínútur. En þetta virtist sem heil
eilífð.
Maðurinn flúði á brott og hafði
með sér hliðartösku Sigurðar sem
innihélt meðal annars vegabréfið

SKYNDILEGA RÉÐST HANN
Á MIG, ALGJÖRLEGA UPP ÚR
ÞURRU. HANN KÝLDI MIG Í SÍÐUNA OG
HRINTI MÉR Á MAGANN. ÞVÍ NÆST REIF
HANN NIÐUR MIG BUXURNAR. SÍÐAN
NAUÐGAÐI HANN MÉR.

hans og reiðufé upp á tæpar 100
þúsund íslenskar krónur, 60 þús
und í íslenskum seðlum og restina
í evrum. Þá tapaði Sigurður einnig
gleraugunum sínum, en hann er
afar sjónskertur.
Honum tókst að koma sér upp
á veg og stöðva bíl. Þar voru á ferð
ungir piltar sem keyrðu Sigurð
rakleitt á næstu lögreglustöð.
„Það var ákaflega erfitt að ná
sambandi við lögreglumennina,
því nánast enginn þeirra talaði
ensku. Að lokum þurfti að kalla á
túlk. Þetta gekk allt mjög seinlega,
en þeir unnu sína vinnu vel.“

Fárveikur af HIV-lyfjum
Sigurður var fluttur á sjúkrahús
þar sem hann gekkst undir læknis
skoðun og tekin voru af honum líf
sýni. Þá voru fötin hans einnig
gerð upptæk. Hann reyndist vera
rifbeinsbrotinn.
Sigurði var einnig tjáð að hann
þyrfti að gangast undir mánað
arlangan lyfjakúr til að koma í veg
fyrir hugsanlegt HIV-smit.
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Lyfin eiga að koma í veg fyrir að
vírusinn nái að taka sér bólfestu í
líkamanum en aukaverkanirnar
eru miklar.
„Maður verður fárveikur af
þeim. Ég tek þau á kvöldin og
vakna svo alltaf á nóttunni því ég
verð að gubba.“
Sigurður fór stuttu seinna í fylgd
lögreglu á svæðið þar sem árásin
átti sér stað. Öryggismyndavél er
á svæðinu og því náðist árásin á
myndbandsupptöku.
„Upptakan reyndist samt vera
svo óskýr að það var engan veginn
hægt að greina andlitið á manninum.“
Sigurður fór einnig í viðtal hjá
geðlækni sem starfar á 
vegum
lögreglunnar. Málið var sett í
hendur kynferðisbrotadeildar hjá
embættinu og var Sigurði sagt að
rannsóknin gæti tekið óratíma.

Þorði ekki út úr húsi
„Þetta hefur haft hræðileg áhrif á
mig. Það er eins og einhver hluti af
mér hafi dáið. Fyrstu dagana á eftir
var ég mjög hræddur og þorði ekki
út úr húsi. Það er rosalega erfitt að
lýsa þessu,“ segir Sigurður og tekur undir að aðeins þeir sem hafi
gengið í gegnum hrylling af þessu
tagi geti sett sig í þessi spor.
Honum finnst vont að vita af því
að gerandinn gangi enn laus. Lögreglan sagði honum að líklegast
hafi árásin verið þrælskipulögð. Í
þar seinustu viku fannst vegabréf
Sigurðar í smábæ í 30 kílómetra
fjarlægð frá Marseille. Fyrir utan
það hefur lögreglan við lítið að
styðjast.
„Þeir sögðu mér að hugsanlega væri hægt að grípa manninn
ef hann reyndi að skipta íslensku
peningunum einhvers staðar. Það
er svona helsta vonin.“
„Það koma upp alls konar
hugsanir og tilfinningar“
Sigurður hefur þurft á róandi

lyfjum að halda til að komast
í gegnum dagana. Hann hefur einnig verið í viðtölum hjá
geðlækni sem honum var vísað á
af sjúkrahúsinu.
„Hann er ofboðslega góður
maður og ég finn að hann veit nákvæmlega hvað ég er að ganga í
gegnum.
Ég sagði honum til dæmis að ég
hafi stundum viljað láta loka mig
inni einhvers staðar, í einhverjum
klefa þar sem ég væri öruggur fyrir
öllu. Hann sagði að það væri fullkomlega eðlilegt að líða svona. Í
eitt skipti spurði hann mig hvort
mig hafi einhvern tímann langað til að drepa manninn. Ég sagði
honum að stundum langi mig til
þess. „Einmitt, það er gott,“ sagði
hann þá.
Það koma upp alls konar hugsanir og tilfinningar og stundum
veit maður hreinlega ekki hvort
þær séu rökréttar eða hvort maður sé hreinlega bara að klikkast.
Þá er gott að geta rætt um það við
einhvern sem hefur sérfræðiþekkingu.“

Þjakaður af áhyggjum vegna
fjárútláta
Einstaklingar sem verða fyrir ofbeldis- og kynferðisbrotum erlendis geta átt í vandræðum með
að sækja rétt sinn til bóta. Sigurður stendur frammi fyrir miklum
kostnaði varðandi læknis- og lyfjameðferð og þá hefur hann einnig
þurft að leggja út rúmlega 900 evrur fyrir nýjum gleraugum.
Hann þarf að leggja út fyrir meðferð hjá geðlækni en hann
segir óvíst hvort eða hversu mikið hann geti fengið frá Sjúkratryggingum. Ferðatrygging nær
ekki yfir stuld á fjármunum. Þá getur hann ekki sótt um miskabætur
frá íslenska ríkinu þar sem árásin
átti sér stað í öðru landi. Bætur
frá franska ríkinu eru ekki inni í

myndinni á meðan árásarmaðurinn er ófundinn.
„Ég er búinn að vera þjakaður
af áhyggjum yfir þessu. Mánaðarskammtur af HIV-lyfjunum kostar
rúmlega 100 þúsund krónur íslenskar. Það er hræðilegt að þurfa
að standa í þessu.“

Mikil óvissa
Hann hefur ekki gefið upp von
um að gerandinn finnist. Hann
hefur fengið ómetanlegan stuðning frá unnustu sinni. „Allir dagar
eru góðir hjá okkur. Þessi kona
er kletturinn í lífi mínu. Hún er
yndisleg að öllu leyti og styður mig
af öllu hjarta.“
Tengdafjölskylda hans hefur sömuleiðis reynst honum vel.
„Þau eru alveg yndislegt fólk, ofboðslega samheldin og náin fjölskylda. Mér finnst þetta öðruvísi
hér en á Íslandi, það er eins fólkið
hérna gefi sér meiri tíma til að hittast og vera saman.“
Sigurður er með lögheimili á Íslandi þar sem hann hefur starfað
sem bifvélavirki. En núna er framtíðin óljós. Ætlunin er að fljúga
heim í lok mánaðarins en tilhugsunin um að halda áfram með daglegt líf á Íslandi er honum fjarlæg.
Á Íslandi hefur hann takmarkað
stuðningsnet.
„Við erum búin að vera saman
í þrjú ár og þetta hefur verið stöðugt flakk á milli Íslands og Frakklands. Ég er alltaf að færast nær og
nær þeirri hugmynd að flytja alfarið út, og kanski lætur maður bara
verða af því á endanum.“
Líkt og áður segir stendur
Sigurður frammi fyrir miklum

kostnaði í tengslum við læknis- og
lyfjameðferð. Þeir sem vilja styðja
við bakið á Sigurði er bent á eftirfarandi reikning:
Reikningsnúmer 0331-26-6139.
Kenntitala 160858-6139. Margt
smátt gerir eitt stórt. n
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NORÐURÍRSKIR LÆKNAR

BERJAST GEGN LÖGSÓKNUM
n Norðurírsk kona þarf að koma fyrir dóm fyrir að hafa
keypt fósturlátstöflur á netinu fyrir 15 ára dóttur sína.
Kristján Kristjánsson
ritstjorn@dv.is

N

orðurírskir læknar hafa
stofnað samtök til að
verja þagnarskyldu lækna
gagnvart sjúklingum. Með
þessu eru þeir að berjast gegn
kröfum um að þeir verði að láta
lögreglunni í té upplýsingar um
nöfn kvenna sem fá fósturlátstöflur hjá þeim. Samtökin heita
Doctors for Choice Northern
Ireland.
Norðurírsk kona þarf að koma
fyrir dóm síðar á þessu ári fyrir
að hafa keypt fósturlátstöflur á
netinu fyrir 15 ára dóttur sína.
Hún er ákærð fyrir að hafa útvegað sér slíkar töflur 2013 og
að hafa látið dóttur sína fá þær.
Samkvæmt lögum verða læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk
á Norður-Írlandi að tilkynna yfirvöldum ef vitneskja liggur fyr-

ir um að sjúklingar hafi notað
fósturlátstöflur. Ef það er ekki
gert á heilbrigðisstarfsfólkið yfir
höfði sér að verða ákært. Doctors for Choice Northern Ireland
segja að ekki ætti að saksækja
neinn fyrir að kaupa eða nota
töflur. Í yfirlýsingu frá
slíkar 
samtökunum segir meðal annars
að töflur sem þessar séu öruggar
og mikið notaðar á sjúkrahúsum á Norður-Írlandi. Þær geti þó
valdið ákveðnum erfiðleikum,
til dæmis sýkingum eða miklum
blæðingum. Konur sem taki töflur sem þessar utan sjúkrahúss
eigi strax að leita aðstoðar heilbrigðisstarfsmanna ef þær fá
miklar blæðingar eða finna fyrir vanlíðan. Tafir á því að leita
aðstoðar geti stofnað lífi þeirra í
hættu.
Samtökin segja að stefna yfirvalda í málunum stefni trúnaðarsambandi lækna og sjúklinga

í hættu. Læknum beri skylda til
að annast sjúklinga sína og sýna
þeim fullan trúnað og að heilbrigðisstarfsfólk eigi ekki að tilkynna til lögreglu að fólk hafi tekið fósturlátstöflur. Sjúklingar eigi
að geta treyst lækni sínum. Talsmaður samtakanna segir að nýlega saksóknir vegna þessa gegn
konum og stúlkum geti dregið úr
vilja foreldra til að leita nauðsynlegrar læknishjálpar. Núverandi
löggjöf komi í veg fyrir samúðarfulla meðferð og geti hindrað
sjúklinga í að leita sér aðstoðar.
Norður-Írland er eini hluti
Stóra-Bretlands þar sem fóstureyðingar eru ólöglegar. Það
breytist þó þann 22. október
næstkomandi en í júlí samþykkti
breska þingið með 322 atkvæðum gegn 99 að framvegis gildi
sömu fóstureyðingarlög á Norður-Írlandi og annars staðar innan
Stóra-Bretlands. n

Heitt í hamsi

Mótmæli hafa
verið skipulögð til
að berjast gegn
stefnu yfirvalda í
Norður-Írlandi er
varðar þungunarrof.
Mynd: Getty Images

„

Norður-Írland er eini hluti
Stóra-Bretlands þar sem
fóstureyðingar eru ólöglegar.

EINU SKREFI NÆR ÞVÍ AÐ LEYSA
GÁTUNA UM UPPRUNA LÍFSINS

n Gæti hafa myndast við aðstæður eins og eru á Íslandi.
Kristján Kristjánsson
ritstjorn@dv.is

V

ið vitum að lífið er um
3,7 milljarða ára gamalt.
Það hófst með því að einfrumungar urðu til hér á
jörðinni. En hvernig þeir urðu til,
hvaða neisti kom þeim í gang, það
vitum við ekki með vissu. Áður
töldu margir vísindamenn að
eldingu hefði lostið niður í hafið
og við það hafi líf myndast. Aðrir
telja að lífið hafi alls ekki myndast fyrst hér á jörðinni, heldur hafi
það borist hingað með loftsteinum. Nú sýna niðurstöður nýrrar
rannsóknar að hugsanlega hafi
ekki þurft svona stóra atburði til
að líf myndaðist.
Tue Hassenkam, eðlisfræðingur við Kaupmannahafnarháskóla,
sagði í samtali við Danska ríkisútvarpið að nýju niðurstöðurnar
sýni að líf hafi hugsanlega kvikn-

að í heitum hver eða jafnvel vatnspolli. Þær sýni að ekki þurfi framandi málma til þess að þau flóknu
efnasambönd, sem eru forsenda
lífs, geti myndast. Það þýði að líf
geti hafa myndast á mörgum mismunandi stöðum, til dæmis í pollum sem myndast við að hveravatn
rennur í þá.
„Eins og þeir sem eru úti um
allt á Íslandi,“ sagði hann.
Vísindamennirnir
gerðu
reiknilíkan af aðstæðum í hafinu
eins og þær hefðu verið fyrir um
fjórum milljörðum árum. Með því
hafa þeir sýnt fram á að það þarf
ekki margar sameindir til að líf
geti myndast. Reiknilíkanið líkti
eftir litlu, lokuðu umhverfi, með
aðeins 15 sameindum. Hitastigið var á milli 80 og 100 gráður en
talið er að heimshöfin hafi verið
svo heit á þeim tíma. Þetta varð
til þess að eitt og annað fór að
gerast. Eftir skamman tíma fóru
sameindirnar að hafa áhrif hver á
aðra. Þær mynduðu sífellt flóknari
strengi og eftir stuttan tíma höfðu

þær myndað amínósýruna glýsín.
En það þarf meira til en eina
amínósýru til að líf geti myndast. Næstum allar lífverur, sem
við þekkjum í dag, samanstanda
af þremur grundvallarhlutum:
DNA, RNA og 22 mismunandi
amínósýrum. En þetta gæti hafa
verið upphafið að því flókna lífi
sem nú þrífst á jörðinni. n

„

En það þarf
meira til
en eina amínósýru til að líf geti
myndast.

Magnað Lífið gæti hafa kviknað í heitum

hver, líkt og á Íslandi. Mynd: Getty Images

Mikið úrval af fallegum
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FERÐIR SEM SNÚAST UM LÍF OG DAUÐA

n Hátt verð á insúlíni hrekur Bandaríkjamenn til Kanada
n Verð á lyfjum heldur áfram að hækka þvert á fögur fyrirheit
Kristján Kristjánsson
ritstjorn@dv.is

Þ

rátt fyrir fögur fyrirheit
stjórnmálamanna heldur verð á lyfjum áfram að
hækka í Bandaríkjunum.
Örvæntingarfullir Bandaríkjamenn eru því farnir að leggja
leið sína til Kanada til að kaupa
insúlín og önnur lyf. Donald
Trump Bandaríkjaforseti hefur oft skammast út í lestir innflytjenda sem streyma í gegnum
Mexíkó til Bandaríkjanna. En
það eru líka til bandarískar lestir, lestir sem samanstanda af rútum og stórum fólksbílum. Þær
fara yfir landamærin til Kanada
og heim aftur. Þeir sem þr eru á
ferð hafa þó alls ekki í hyggju að
sækja um hæli í Kanada og ferðir þeirra snúast um líf og dauða.

Insúlín án lyfseðils
Rúmlega sjö milljónir Bandaríkjamanna þjást af sykursýki og
þurfa að nota insúlín. Frá því á
tíunda áratug síðustu aldar hefur verðið hækkað um 1.200 prósent
að sögn hagsmunasamtaka sykursjúkra.
Þetta hefur valdið því
að margir sykursjúkir skammta sér þetta
lífsnauðsynlega lyf.
Áður var ólöglegt
fyrir
BandaríkjaEkkert til að hrópa húrra yfir
Donald Trump þarf að grípa til
einhverra ráða til að sporna gegn
þessari þróun á lyfjamarkaði.

Alvarlegt mál Dæmi eru um að fólk með sykursýki skammti sér lyf til að spara. Mynd:
Getty Images

menn að kaupa insúlín erlendis en bandaríska lyfjaeftirlitið,
FDA, breytti nýlega reglum sínum og heimilaði Bandaríkjamönnum að koma með þriggja
mánaða skammt af lífsnauðsynlegum lyfjum til landsins. Þetta
hleypti miklu lífi í ferðir fólks til
Kanada gagngert til að kaupa
lyf. Þar er hægt að kaupa insúlín
án þess að framvísa lyfseðli. Yfirvöld í Vermont, Flórída og
Colorado eru nú

að kanna möguleikana á að hefja
innflutning á insúlíni frá Kanada.
Ekki liggur enn fyrir hvort það sé
hægt út frá lagalegu sjónarmiði.

Ótrúlegur verðmunur
Verð á insúlíni er orðið svo hátt
í Bandaríkjunum að fjórði hver
Bandaríkjamaður, sem þjáist af sykursýki, er byrjaður að
skammta sér insúlín. Þetta kemur fram í niðurstöðum nýlegrar
rannsóknar. Ótrúlegur verðmunur er á insúlíni í þessum tveimur nágrannaríkjum. Í Kanada er
verðið aðeins um tíundi hluti
þess sem það er í Bandaríkjunum. Það er því mikill fjárhagslegur ávinningur fyrir sykursjúka að
kaupa insúlín í Kanada. En það
að sykursjúkir fari saman í lest
yfir landamærin til að kaupa sér
insúlín er ekki aðeins til að kaupa
lyfið. Þeir gera þetta einnig til að
vekja athygli á verði lyfsins, og
fleiri lyfja, í Bandaríkjunum og
til að sýna að eitthvað mikið er
að verðmynduninni í Bandaríkjunum. Sparnaður einstaklings
getur numið allt að 3.000 dollurum við að kaupa þriggja mánaða
skammt af insúlíni í Kanada
frekar en í Bandaríkjunum.
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Við mælum
rafgeyma og
skiptum um

Er ferðavagnin
rafmagnslaus

Frístundarafgeymar í miklu úrvali
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Ung baráttukona Þessi stúlka heldur á skilti þar sem stendur Insúlín bjargar lífi
mínu er forsetaframbjóðandinn Bernie Sanders talar á fjöldafundi um verð á insúlíni í
Bandaríkjunum. Mynd: Getty Images

Sparnaður einstaklings getur numið allt að 3.000 dollurum við að kaupa þriggja mánaða
skammt af insúlíni í Kanada frekar
en í Bandaríkjunum.

Tvö störf dugðu ekki fyrir lyfjum
Dæmi eru um Bandaríkjamenn
sem hafa látist af þeirri ástæðu
einni að þeir höfðu ekki efni á
að kaupa sér insúlín. Nýlega lést
21 árs karlmaður vegna þessa.
Hann var í tveimur störfum til að
hafa í sig og á en það dugði ekki
til og hann hafði ekki efni á að
kaupa þetta lífsnauðsynlega lyf.
Bæði demókratar og repúblikanar hafa árum saman heitið því að
verð á lyfseðilsskyldum lyfjum
skuli lækka. Donald Trump sagði
í kosningabaráttu sinni 2016 að
hann myndi „semja brjálæðislega“ við stóru lyfjafyrirtækin
til að þetta markmið næðist. En
þrátt fyrir fögur fyrirheit stjórnmálamanna hefur þróunin verið á hinn veginn og verðið hefur
hækkað. Á fyrri helmingi ársins
hækkaði lyfjaverð fjórum sinnum meira en verðbólgan. Frá
2012 til 2016 tvöfaldaðist verð á
insúlíni.
Í leiðara New York Times
frá því í byrjun júlí sagði að
þessi þróun sýndi veikleika
bandaríska
heilbrigðiskerfisins. Bandaríkjamenn greiði
meira fyrir lyf en íbúar nokkurs
annars lands í heiminum. Það
séu svo margir sjúklingar sem
skammta sér lyf eða sleppa því
að taka nauðsynleg lyf að sögur
um fólk sem deyr vegna skorts á
nauðsynlegum lyfjum eru orðnar hversdagslegar.
Aðgerðir hafa ekki dugað til
Umræðan um þetta hefur komið smávegis hreyfingu á málin en
þó ekki mjög mikilli. Þingið hefur
staðið fyrir opnum fundum um
málið. Eitt sjúkratryggingafélag
hefur sett þak á hlut sjúklinga í
greiðslu fyrir insúlín en aðalvandamálið virðist vera hvernig

lyfjaverð er ákveðið á markaðnum. Lyfjafyrirtækin semja við
hvert og eitt sjúkratryggingafélag um verð. Þetta veldur því að
til er ógegnsætt lag milliliða sem
þrýsta verðinu upp. Auk þess
heldur einkaleyfisvernd keppinautum frá markaðnum. Þá
hefur sú þróun orðið á undanförnum áratugum að sjúkratryggingafyrirtækin þrýsti stærri
hluta lyfjareikningsins yfir á viðskiptavini sína til að bæta eigin
rekstrarafkomu. Í Kanada semur ríkið hins vegar beint við lyfjafyrirtækin um verð og tryggir
það miklu lægra verð.

Árangur Trump lítill
Ríkisstjórn Trump hefur tekið
nokkur skref til að auka vernd
neytenda. Tillögum hennar
hefur verið slegið upp á Twitter og í sjónvarpi en árangurinn er hins vegar ekki mikill og
ekki mikið til að stæra sig af. Ein
af aðgerðum ríkisstjórnarinnar fólst í að lyfjafyrirtækin ættu
að skýra frá heildsöluverði lyfjanna í sjónvarpsauglýsingum
þegar þau auglýstu lyf sín. Dómari bannaði þetta í júlí því reglur á borð við þessar heyra undir
þingið en ekki forsetaembættið.
Önnur aðgerð ríkisstjórnarinnar
var að tryggja sjúklingum afslátt
í gegnum Medicare, sem er opinbert sjúkratryggingakerfi fyrir
aldraða, en hún var fljótt dregin
til baka eftir að ljóst var að kostnaður ríkisins vegna þessa hefði
orðið 177 milljarðar dollara á tíu
ára tímabili. Trump lýsti því síðan yfir nýlega að hann hygðist
gefa út forsetatilskipun um mismunun til að tryggja að lyfjaverð
í Bandaríkjunum verði alltaf það
lægsta í heimi. n

Vin
Vin
Vin
í íLaugardal
Laugardal
í Laugardal

mu.is
mu.is
mu.is

V

84

21. ágúst 2019

SAKAMÁL

HENGING Í HRY

n Cheryl var öll af vilja gerð að hjálpa eiginmanni sí

Þ

etta er betra en skilnaður,
sagði Sean Jennings við
eiginkonu sína Cheryl, þar
sem hún stóð á tröppu í
bílskúr heimilis þeirra í Spokane
í Washington í Bandaríkjunum.
Sean bætti við að hann hefði staðið í skilnaði í tvígang og það væri
ekkert sem hann hygðist endurtaka á næstunni.
Þannig var mál með vexti að 7.
október, 2007, hafði Sean, 38 ára,
komið til Cheryl þar sem hún vann
við tölvuna sína. Sagðist hann
þurfa aðstoð hennar við eitthvað
sem hann hefði verið að vinna að
í bílskúrnum.

Hryllingshús í bílskúrnum
Hjónin höfðu verið gift í aðeins
eitt og hálft ár, Cheryl var tveimur árum yngri en Sean og notaði
hjólastól því fótleggir hennar voru
veikir. Nóg um það. Jú, Cheryl vildi
endilega hjálpa spúsa sínum, hún
vissi að hann hefði verið að útbúa
einhvers konar „hryllingshús.“
Cheryl hváði þegar Sean sagðist þurfa að binda fyrir augu hennar. „Þetta er ekki allt tilbúið enn.
Ég vil ekki að þú sjáir þetta strax.
Ég bind fyrir augu þín og leiði þig
inn,“ sagði Sean við Cheryl.
Sagðist þurfa aðstoð
Sean sagðist þurfa aðstoð eiginkonu sinnar til að finna rétta lengd
á reipi til að hengja upp plastbeinagrind í hryllingshúsinu sem
hann var að búa til fyrir börnin.
„En af hverju þarf ég að hafa
bundið fyrir augun?“ spurði
Cheryl forviða. „Þetta er leikur,

elskan. Treystu mér. Það kemur
ekkert fyrir þig,“ svaraði Sean.
Cheryl var öll af vilja gerð að
standa við bakið á eiginmanni sínum og vera til staðar fyrir börnin hans. Hún var þriðja eiginkona
hans og vildi verða sú sem veitti
honum eilífa hamingju.

Handjárn og snara
Sean tók hálsklút úr vasa sínum
og batt kirfilega fyrir augu Cheryl,
síðan ýtti hann henni í hjólastólnum inn í bílskúrinn. Hann reisti
hana upp úr hjólastólnum og
studdi hana að tröppunni og upp
hana.
Sean sagði að hún þyrfti að
standa í tröppunni á meðan hann
mældi út lengd frá þverbita niður
að hálsi hennar.
Áður en Cheryl vissi hvaðan á
hana stóð veðrið hafði Sean handjárnað hana og smeygt lykkju um
háls hennar. Cheryl var þá nóg
boðið og öskraði: „Taktu þetta af
mér, Sean. Hættu þessum fíflaskap.“
Útvarpið stillt í botn
Sean svaraði eiginkonu sinni ekki,
en hækkaði í útvarpinu í bílskúrnum og hávær tónlist fyllti rýmið. Cheryl gat ekki séð hvað hann
aðhafðist, en fannst sem trappan væri við að detta undan fótum
hennar. Sean hafði reynt að sparka
tröppunni undan Cheryl en ekki
tekist og trappan riðaði undir
henni.
Cheryl tyllti sér á tær en fann
engu að síður hvernig lykkjan hertist að hálsi hennar. Hún

„

Mar á hálsi
Sean sagði Cheryl að bera
aleo vera farið eftir snöruna.

Þetta er
leikur,
elskan. Treystu
mér. Það kemur
ekkert fyrir þig.

g rátbað Sean að sleppa henni, en
hann virti hana ekki viðlits.

FRÁ FJÁRHAGSLEGRI V
n Velgengni Rajaram tók enda og fjármálakreppan bugaði hann

B
Karthik Rajaram
Flaug hátt í fjármálaheiminum
og hrapaði að lokum.

andaríkjamaðurinn Karthik
Rajaram var fjármálaráðgjafi, og fjandanum öflugri sem slíkur. Árið 2008,
þegar hann var 45 ára, gat hann
litið til baka á afar farsælan feril í
fjármálaheiminum, reyndar þurfti
hann að líta svolítið langt til baka,
þegar þar var komið sögu.
Rajaram hafði tekið þátt í
nokkrum vel heppnuðum fjármálagjörningum og í The Daily
Telegraph, árið 2001, var hann
kallaður „sigurvegari“ eftir einn
slíkan, sem rekja mátti til London.
Sá gjörningur hafði fært honum

1,2 milljónir Bandaríkjadala í aðra
hönd.

Allt virtist í sóma
Um nokkurra ára skeið hafði
Rajaram búið í Sorrento, í Porter
Ranch nánar til tekið, í suðvesturhluta Fernando-dalsins í Los Angeles. Þar höfðu hann og fjölskylda
hans; eiginkonan Subasri, 39 ára,
tengdamóðir hans, Indra Ramasesham, 69 ára, og þrír synir þeirra
hjóna, Krishna, 19, Ganesha, 12,
og Arjuna, sjö ára, hreiðrað um sig
í um 300 fermetra leigðu húsi.
Að sögn leigusalans var leigan

greidd á réttum tíma og í raun ekkert sem benti til vandræða. Áður
hafði fjölskyldan búið í Northridge
og var vel liðin, bauð gjarna
gestum heim og virtist sátt við lífið
og tilveruna.

Skammbyssa keypt
Það var sem sagt þá. Þann 16.
september, 2008, keypti Rajaram
skammbyssu. Hann skrifaði tvö
kveðjubréf og erfðaskrá. Síðan,
einhvern tímann um þá helgi,
skaut hann til bana eiginkonu
sína, synina þrjá og tengdamóður
sína og framdi að lokum sjálfsvíg.
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ínum n Áform hans voru óhugnanleg og óvænt
í uppgjöf. Ég var þess fullviss að
ég myndi deyja þá og þar,“ sagði
Cheryl síðar.

Bílskúrinn
Litlu munaði að hryllingshúsið bæri nafn með rentu

Cheryl ráðvillt
Sean lyfti Cheryl af tröppunni og
setti hana í hjólastólinn. Þegar
hún leit á hann sárbað hann hana
um að gleyma þessu öllu saman.
Cheryl vissi ekki hvað hún átti
að halda; hafði Sean misst vitið
tímabundið? Hann var nýbúinn
að reyna að myrða hana og vildi
síðan að hún léti sem það hefði
ekki gerst.
Hann sagðist ekki vilja s kilnað,
hann elskaði hana, sagði hann
einnig, og bað hana að fara ekki
fram á skilnað.

Eiginmaðurinn illi
Sean Jennings undirbjó morð
eiginkonu sinnar í bílskúrnum.

Hugðist falsa kveðjubréf
Sean lækkaði í útvarpinu og sagði
Cheryl, ískaldri, tilfinningalausri
röddu, að hann ætlaði ekki að
standa í enn einum skilnaðinum. Með þessu móti héldi hann
heimilinu og þyrfti ekki að greiða
framfærslueyri.
Ef börnin færu að velta fyrir
sér hvað hefði átt sér stað, myndi
hann segja að Cheryl hefði þjáðst
af þunglyndi. Hann myndi gera
gott betur því einnig myndi hann
sjá til þess að kveðjubréf hennar
fyndist, þar sem hún útskýrði hví
hún hefði ákveðið að svipta sig lífi.
Hann hafði, að eigin sögn, meira

að segja æft sig í að falsa undirskrift hennar.

Sean hætti við
Þegar þarna var komið sögu var
Sean orðinn eilítið óþolinmóður
og sagði hann Cheryl að láta af
mótþróanum; hún myndi hvort
sem er missa meðvitund innan
skamms.
Sean hafði rétt fyrir sér, en
þegar Cheryl var nánast orðin
meðvitundarlaus hætti hann, einhverra hluta, við allt saman.
„Þegar ég var að líða út af, fann
ég að hann reyndi að ná mér niður.
Þá var ég búin að gefast upp, efasemdir mínar og reiði höfðu breyst

Aloe vera og hálskragi
Sjálf var Cheryl helaum þar sem
snaran hafði herst að hálsi hennar
og nuddaði hálsinn varlega. „Settu
aloe vera á þetta, elskan. Svo skaltu
hylja það með hálskraga,“ sagði
Sean. Síðan sagði Sean Cheryl
hvað honum þætti þetta leitt.
Tveimur dögum síðar fór
Cheryl ein síns liðs í næstu WalMart-verslun og notaði tækifærið
til að hringja í lögregluna.
Eiginmaður hennar var handtekinn að kvöldi þess dags. Hann
neitaði öllum ásökunum Cheryl
þrátt fyrir að lögreglan hefði
fundið allt sem málið varðaði í
bílskúrnum.
Tólf ára dómur
Sean var ákærður fyrir morðtilraun og Cheryl fór fram á skilnað. Réttarhöldin hófust í Spokane í

september árið 2008. Sean játaði sig sekan um morðtilraun af
annarri gráðu og fékk tólf ára dóm.
Cheryl slapp með skrekkinn og

VELSÆLD TIL FEIGÐAR
Annað bréfið var stílað á lögregluna og í því skellti Rajaram
skuldinni á fjárhagsörðugleika.
Hitt bréfið, merkt „einka- og trúnaðarmál“ var stílað á vini fjölskyldunnar.

sínum í vinnuna, lét ekki sjá sig.
Vinir hennar fóru að heimili
fjölskyldunnar og fannst sem þar
ríkti óhugnanleg þögn; blöð dagsins lágu fyrir fram útidyrnar og
báðir bílarnir voru í heimreiðinni.

Tveir möguleikar
Í bréfinu til lögreglunnar viðraði
Rajaram tvo möguleika; annars
vegar að svipta sig lífi og hins vegar
bana allri fjölskyldunni. Af orðum
Rajaram mátti draga þá ályktun að
seinni kosturinn fæli í sér meiri
heiður.
Áhyggjur af fjölskyldunni
vöknuðu þegar Subasri, sem var
vön að sitja í með vinnufélögum

Skotin í höfuðið
Þegar lögreglan kom inn í húsið fann hún fyrst tengdamóður
Rajaram í svefnherbergi á jarðhæðinni. Lík Subasri og sona
hjónanna fundust í svefnherbergjum á efri hæðinni. Öll höfðu verið skotin í höfuðið og sum oftar en
einu sinni.
Lík Rajaram fannst inni í svefnherbergi, þar sem lík tveggja

sona hans, Ganesha og Arjuna,
lágu einnig. Að sögn lögreglu
var skammbyssan enn í hönd
Rajaram.

Röng stefna í lífinu
Rajaram hafði, líkt og fjöldi fólks
á þessum tíma, farið flatt á hinum ýmsu fjárfestingum. Rajaram
var ekki lengur sá sem hann hafði
verið og missti að lokum starf sitt
hjá fyrirtækinu sem hann vann
f

yrir; var rekinn „því líf hans
stefndi ekki í rétta átt,“ eins og
vinnuveitandi hans orðaði það.
Þannig fór nú það.

Eiginkona Rajaram
Subasri, sonum hennar og tengdamóður var
fórnað fyrir heiður.

var að vonum hæstánægð með að
hafa bara skilið við Sean, en ekki
sagt skilið við lífið fyrir fullt og allt.
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Ég ætla aldrei að vera

óþolandi gæinn
í matarboðum

„

n Björgvin Páll er á ketómataræðinu n Leyfir sér það sem hann langar í n „Svindlar“ reglulega
Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

H

andboltakappinn Björgvin
Páll Gústavsson er einn af
þeim fjölmörgu Íslendingum sem eru á ketómataræðinu. Flestir fara á ketó til að
grennast en það er alls ekki markmið Björgvins. Hann vill heldur
bæta samband sitt við mat og gerir það í gegnum alls kyns tilraunir
með mataræði.
„Ég átti frekar undarlegt samband við mat sem einkenndist af
því að ég var að berjast við það að
koma ofan í mig fimm til sex þúsund hitaeiningum á dag til þess að
halda þyngd. Ég var með gríðarlega hraða brennslu, var að æfa
gríðarlega mikið og sinna alls kyns
hliðarverkefnum sem kostuðu
orku; bæði líkamlega og andlega,“
segir Björgvin og heldur áfram.
„Dagurinn minn snerist gríðarlega
mikið um mat og þó svo að næringin hafi verið holl þá var hún í
þessum týpísku „gömlu“ viðmiðum, þar sem kolvetnin voru minn
helstu orkugjafi. Það var mataræði
sem hentaði mér í raun gríðarlega
illa þar sem ég fékk mjög mikið af
blóðsykurföllum og fleira. Blóð-

Útskýringar á
skammstöfunum
LKL = Lágkolvetnamataræði
TKD =Targeted Ketogenic Diet

(Þetta mataræði er eilítið
frábrugðið hefðbundnu
ketómataræði. Á TKD er
spáð í hvenær kolvetna er
neytt og er það gert fyrir
eða eftir æfingu eða meðan á henni stendur)

JKD = Ketómataræði
sem kennt er við Dr.
Jordan Joy

sykurföllin og sú þekking á næringu sem ég öðlaðist þegar ég
lærði bakstur á sínum tíma fyrir
fimmtán árum var svolítið kveikjan að því að færa mig yfir í réttu
kolvetnin, yfir í LKL, yfir í ketó, yfir
í TKD og að lokum JKD, sem er í
raun það sem ég kalla mataræðið
mitt því mín fyrirmynd í mataræðinu um þessar mundir heitir
Dr. Jordan Joy.“

Ekki ketóflensa heldur kolvetnaflensa
Mikið hefur verið talað um alls
kyns fylgikvilla þess að byrja
á ketó, þá aðallega svokallaða
ketóflensu sem virðist leggjast á þá
sem sneiða hjá kolvetnum. Björgvin segir ákveðinn misskilning
ríkja um þessa flensu.
„Þessi blessaða ketóflensa er
eitthvað sem ætti í raun að heita
kolvetnaflensa, þar sem einkennin
tengjast því að við erum orðin svo
kolvetnaháð. Ég var á þannig stað
andlega og líkamlega að einhver
smá höfuðverkur eða slappleiki
var ekkert til að tala um og ég fór
að finna fyrir kostum þess að vera
á ketó frekar fljótt,“ segir kappinn.

Verðum fróðari með hverjum
deginum
Þeir sem taka ketómataræðið alla
leið þurfa að halda sig undir fimmtíu grömmum af kolvetnum á dag
og í einhverjum tilvikum heldur
fólk sig undir tuttugu grömmum
af kolvetnum á dag. Björgvin segir það alls ekki einu leiðina til að
vera ketó. Hann er ekki á mataræðinu til að léttast.
„Ef markmiðið er að léttast þá
er hægt að fara milljón leiðir og
er ketó ein öflug leið til þess. Ég
er hins vegar ekkert brjálæðislega spenntur fyrir þeim pælingum öllum, enda er það alls ekki
mitt markmið. Ég held að ketó á
Íslandi sé í ákveðnu þroskaferli og
fólk mun hægt og rólega átta sig á
því að tuttugu til fimmtíu grömm
af kolvetnum er ekki eina leiðin til
að vera ketó og að mínu mati ekki
æskilegt til lengri tíma. Tuttugu
gramma viðmiðin voru sett upp á
sínum tíma til þessa að vinna bug
á sjúkdómum, ef internetið er ekki
að ljúga að mér, og ýmsir hópar
sem styðjast við það ketó til þess
að ná tökum á sínum veikindum.
Eins og með allt annað þarf þetta
að fara út í öfgar til þess að finna
jafnvægi á einhverjum t ímapunkti.

Hvað er Bulletproof-kaffi?

Bulletproof-kaffi er bara kaffi með smjöri og MCT-olíu.
Kaffið ku gefa þér meiri orku og hjálpa þér að léttast og er
því vinsælt á meðal þeirra sem eru á ketó- og paleomataræðinu. Holl fita í kaffinu kemur úr smjörinu og olíunni.

Hvernig býr maður til Bulletproof-kaffi?

Hellið upp á kaffi eins og vanalega og blandið tveimur matskeiðum og smjöri og einni matskeið af MCT-olíu saman
við. Þessi hlutföll eru ekki heilög og hægt að fikra sig áfram
þar til rétta blandan næst. Einnig er gott að blanda smá
salti og kanil saman við. Setjið þetta í blandara og blandið
þar til drykkurinn er silkimjúkur og drekkið svo á meðan
hann er enn heitur.

Eins og staðan er núna
veit í raun enginn
nákvæmlega hvað það þýðir
fyrir mannveruna að vera ketó
Eins og staðan er núna veit í raun
enginn nákvæmlega hvað það
þýðir fyrir mannveruna að vera
ketó. Við verðum þó fróðari með
hverjum deginum.“

Allt er gott í hófi
Björgvin segist finna mikinn mun
á sér sem íþróttamanni eftir að
hann byrjaði á ketó; hann er léttari á sér, tekur betri ákvarðanir
og með jafnari orku. Hann elskar
svokallað Bulletproof-kaffi, neytir
fæðubótarefna og elskar að finna
nýjar og gómsætar leiðir til að
matreiða salöt.
En er eitthvað sem hann saknar úr mataræðinu eins og það var
fyrir ketó?
„Já, það kemur alveg fyrir að ég
sakni einhverra hluta. Fegurðin
við mitt mataræðið er einmitt að
ég leyfi mér það sem mig langar í.
Það mikilvægasta af öllu er með-

vitundin. Við fjölskyldan erum
til dæmis með pítsukvöld sirka
tvisvar sinnum í mánuði og þá
hendi ég í pítsu frá grunni með
öllu því sem mig langar í. Með
því næ ég til dæmis að næra bakarann í mér og einnig eiga geggjaða fjölskyldustund. Það er hluti af
mataræði mínu að leyfa mér þegar
það hjálpar mér á öðrum sviðum.
Ég ætla aldrei að verða óþolandi
gæinn sem borðar ekki matinn í
matarboðum, heldur er ég bara
mjög meðvitaður um magnið sem
ég set ofan í mig og hvernig ég vinn
úr því,“ segir Björgvin og brosir. „Ef
ég tek til dæmis svindlkvöld þá
nota ég þá kolvetnaorku sem er í
skrokknum í að lyfta og taka geggjaða æfingu daginn eftir. Allt er gott
í hófi og það á líka við um ketó.“ n
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Tarantino og

n „Undarlegustu tíu mínútur ævi minnar“ n „Ég var ekki búin
Tómas Valgeirsson
tomas@dv.is

E

ins og mörgum kvikmyndaáhugamönnum er kunnugt, þá stendur til hjá hinum virta leikstjóra Quentin
Tarantino að skella í lás að

loknu tíunda framlagi sínu til
kvikmyndagerðar.
Aðdáendur
mannsins eru þegar farnir að ræða
sín á milli hvernig svanasöngur hans muni verða og hvers lags
efni verði fyrir valinu. Það hefur
ítrekað sýnt sig að þessi tiltekni
leikstjóri dáist sérstaklega að fjórspagettívestrum,
um hlutum; 
löngum samræðum, hasarmyndum af gamla skólanum og síðast
en ekki síst berfættu kvenfólki og
þá einkum og sér í lagi tám þess.
Ekki væri þá handan marka
raunveruleikans að reikna með
því að tíunda og síðasta kvikmynd Tarantino bæri mikil merki
um nefnd áhugamál hans, jafnvel væri ekki svo galið að ímynda
sér að svanasöngurinn samanstæði af tveggja tíma myndefni

af tám, klæddum litlum kúrekahöttum, samhliða innihaldsríkum samræðum utan ramma.
Ólíklegri hlutir hafa nú gerst og
má svo sannarlega segja að ýmislegt styddi við þær vangaveltur.
Á dögunum var frumsýnd
nýjasta og jafnframt níunda kvikmynd Tarantino, sem ber heitið
Once Upon a Time in Hollywood,
og eru glöggir áhorfendur
fljótir að taka eftir því að ber
fætur stúlkna gegna lykilhlutir 
kvikmynd. Það er
verki í þeirri 
þó langt því frá að vera nýtt fyrirbæri að kvikmyndagerðarfólk nýti
sér form miðilsins til að koma
persónulegum einkennum eða

blætismerkjum til skila.
Þetta breytir því ekki að Fókus sér þetta sem tilefni til að
grandskoða feril kvikmyndagerðarmannsins sem hefur sinnt
leikstjórn eins og hálfgerð rokkstjarna, einnig til þess að sjá hvort
og hversu fjölbreytt nálgun á
umræddu tásublæti sé í boði.

Uma gefur tóninn – Pulp Fiction (1994)
Fram að Pulp Fiction höfðu aðallega karlmenn verið í forgrunni í
Tarantino-myndum, en um leið og leikkonan Uma Thurman, skáldgyðja mannsins að eigin sögð, stígur á svið stenst leikstjórinn ekki þá
freistingu að mynda hana neðan frá. Ekki nóg með það, heldur tekur frú
Thurman klassísku danssporin skó- og sokkalaus. Náttúrulega.

Tær og tekíla – From Dusk till Dawn (1996)
Í vampírumyndinni From Dusk till Dawn – sem Tarantino skrifaði en
leikstýrði ekki – fer kvikmyndagerðarmaðurinn með eitt af aðalhlutverkum myndarinnar. Þar er hann annar helmingur hinna alræmdu
Gekko-bræðra, á móti sjálfum George Clooney á upphafsárum ferils
hans. Þegar drengirnir koma við á vafasömum skemmtistað tekur við
glæsilegur dans frá leikkonunni Sölmu Hayek. Það væri ekki í f rásögur
færandi nema fyrir þá sök hún eignar sér sviðið með gríðarstóran snák
í miðri sýningu og tekur upp á því að stinga öðrum fætinum upp í
kjaftinn á Tarantino. Hún hellir sínu fínasta tekíla niður fótlegginn og
fær þá leikstjórinn tvöfalda ánægju. Það er þekkt saga að tjaldabaki að
þegar Tarantino var spurður hvers vegna hann hefði fengið þennan
einkadans frá Hayek en enginn annar. Hann svaraði: „Vegna þess að ég
er handritshöfundurinn!“

Fætur Fonda – Jackie Brown (1997)
Í þessari ágætu mynd er það undantekning ef leikkonan Bridget
Fonda sést öðruvísi en berfætt, en henni til afsökunar má taka fram
að hún drepur sjaldan niður fæti utan dyra.

Þrettán tíma störukeppni –
Kill Bill (2003–2004)
Ófáir muna eflaust eftir hinni
alræmdu senu þar sem Uma
Thurman situr klukkustundum

saman og vonar að doðinn í fótunum hverfi. Hún starir ákveðin á tær
sínar (og þær eru kvikmyndaðar í
gríðarlegri nærmynd, vitaskuld)
og endurtekur frasann: „Wiggle
your big toe“.
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Allt látið flakka – Death Proof (2007)
Death Proof er fyrsta og eina kvikmyndin þar sem Tarantino
gegnir hlutverki kvikmyndatökumanns. Þá kemur eflaust ekki
á óvart að tásublætið sjáist í sinni tærustu mynd, meðal annars
í opnunarskoti myndarinnar. Auk þess eru merki um að helsti
skúrkur myndarinnar, leikinn af Kurt Russell, deili þessu blæti.

g tásublætið

n undir þetta“ n Kvöldstund með leikstjóranum vekur athygli
Tærnar á Margaret Qualley
á heitum degi í Los Angeles.

Tásu-Tate – Once Upon a Time in
Hollywood (2019)
Í nýjustu mynd leikstjórans fylgjumst
við grannt með upprennandi leikkonu,
Sharon Tate, sem leikin er af Margot

Robbie. Ef einhver hefur veðjað á að hún
beraði ekki tærnar á einhverjum tíma efur sá sami tapað því veðpunkti, þá h
máli. Aftur á móti er Robbie langt frá því
að vera sú eina í þessari kvikmynd sem
hugnast lítt sokkar og skór.

„Þarna verð ég skíthrædd“

Á
„Ef skórinn passar …“ –
Inglourious Basterds (2009)
Þýska leikkonan Diane Kruger
gerist Öskubuska í örskamma

stund þegar nasistaforingi kannar
hvort fótur hennar passi í skó sem
varð eftir á vettvangi glæps.

rið 2011 birti nafnlaus
kona tölvupóst, sem upphaflega var ætlaður vinum hennar, þar sem hún
rifjar upp kvöldstund með Tarantino sjálfum. Það sem hófst sem
saklaust kvöld þar sem setið var
að sumbli endaði sem grípandi
innsýn í koll leikstjórans fræga.
Pósturinn vakti vægast sagt mikla
athygli og þótti frásögnin afar
bitastæð, þótt innihald hans hefði
komið fáum á óvart. Umrætt bréf
var birt á fréttamiðlinum Gawker.
Leikstjórinn og konan hittust á skemmtistað. Konan segir
leikarann Jamie Foxx hafa verið
með þeim í teiti sem átti sér stað
á heimili leikstjórans. Gestirnir
tíndust á brott, einn af öðrum, og
að lokum voru aðeins Tarantino
og nafnlausa frúin eftir. Hún skrifar í póstinum:
„Eftir langar samræður um
kvikmyndir, stingur hann upp á
því að við förum í rúmið. Þarna
verð ég skíthrædd,“ segir hún og
tekur fram að þótt hún og leikstjórinn hefðu verið dugleg í
kossaflensi þetta kvöld, þá hefði
ekki staðið til hjá henni að ganga
lengra en það.
„Ég reyni að forðast allan

neðanbeltishasar í ljósi þess að
Tarantino er með einn ljótasta tittling sem ég hef á ævi minni séð;
stuttan, þykkan og stubbalegan.
Á meðan ég ofanda yfir tilhugsuninni um að hann ætli sér að koma
nálægt mér með þennan grip, þá
hallar hann sér að mér og varpar
fram furðulegustu spurningu sem
ég hef á ævi minni heyrt:
Má ég sjúga tærnar á þér á
meðan ég fróa mér?
Ég var ekki búin undir þetta, en
ég lét mig hafa það til að koma í
veg fyrir eitthvað nánara.“
Að sögn konunnar tóku þá
við einhverjar undarlegustu tíu
mínútur ævi hennar, að fylgjast
með Óskarsverðlaunahafa fróa
sér meðan hann sleikti á henni
tærnar. „Þetta var ekki alslæmt,
enda þurfti ég ekki að gera neitt.
Skömmu eftir þetta fórum við að
sofa en hann ákvað að endurtaka
leikinn morguninn eftir, án þess
að spyrja mig – sem mér þótti
dónalegt. Í kjölfarið skutlaði hann
mér svo heim og þannig var sagan
öll.“
Ári síðar var leikstjórinn
staddur í ítarlegu viðtali hjá útvarpsmanninum Howard Stern.
Þar var hann spurður út í söguna

og lekann á henni og þótti honum birtingin vera fyrir neðan allar
hellur. Hann sagði í viðtalinu að
hann hefði verið h
 erramaður í öllum samskiptum sínum við konuna og fannst birtingin vera argasti trúnaðarbrestur. Hann tók
sterklega fram að hann hefði
verið sleginn vegna 

þessarar
opinberunar en neitaði ekki

nokkrum sköpuðum hlut, enda
var lítið til að fela.

Nafnlausa konan krafðist þess
að þau Tarantino færu saman
í myndaklefa, fyrr um kvöldið,
til að geta sannað að sagan
væri engin lygi.
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Stefndi aldrei á að
verða neinn

Spielberg

n Thor Sævarsson undirbýr tökur
á kvikmyndinni The Hidden

Þórhallur Helgi Sævarsson hefur starfað sem
auglýsingaleikstjóri undanfarin sextán á en hann
undirbýr nú tökur á sinni fyrstu kvikmynd í fullri
lengd. Hann segist aldrei hafa stefnt á bíóbransann
en í grunninn sé hann sögumaður og því sé eðlilegt
framhald að víkka út karaktera og hughrif áhorfenda um leið.
Íris Hauksdóttir
iris@dv.is

U

ndirbúningsvinna
myndarinnar
The
Hidden hefur staðið
yfir lengi en Þórhallur
segir hugmyndina hafa kviknað árið 2001 þegar hann var
staddur á Hótel Skaftafelli.
„Sagan hefur dvalið með mér
mjög lengi. Ég mun ekki segja
öllum að hún sé byggð á sönnum atburðum, en hún er það
á vissan hátt. Tildrög myndarinnar urðu árið 2001 þegar ég
vann að kvikmyndinni Tomb
Raider en þar hitti ég ameríska
jarðfræðinema sem höfðu lent
í miður skemmtilegri reynslu
á hálendi Íslands. Þau höfðu
verið stödd við Lakagíga þar
sem þau söfnuðu bergsýnum, en svæðið er annálað fyrir yfirnáttúrulegar sögur af
alls kyns huldufólki. Fljótlega fóru undarlegir hlutir að
eiga sér stað, búnaður tók að
bila og að lokum féll einn úr
hópnum, mjög vanur klifrari, niður margra metra hæð
og braut á sér báða fæturna.
Þeim reyndist erfitt að ná
símasambandi og voru orðin
mjög hrædd. Frásögn þeirra
sat lengi í mér án þess þó að
ég gerði neitt í því, en þegar ég
komst á þann stað á ferlinum
að hugsa til þess að gera kvikmynd fann ég að þetta var saga
sem mér fannst ég þurfa að
segja. Ég hófst því handa við
að hripa atburðarásina niður
en fann fljótt að ég er ekki besti
rithöfundurinn. Fyrir einstaka tilviljun var gamall vinur

minn úr Menntaskólanum við
Hamrahlíð,
rithöfundurinn
Óttar M. Norðfjörð, staddur á
landinu en hann hefur verið
búsettur í Barcelona um langa
hríð. Ég sendi honum línu og
spurði hvort hann væri til í að
kíkja á mig í kaffi, sem hann
þáði. Honum leist strax vel á
hugmyndina og í kjölfarið hófumst við handa við að skrifa og
pæla, hægt og rólega fæddist
svo handritið sem í dag er svo
gott sem klappað og klárt.“
Þórhallur segir himin og
haf vera milli þess að leikstýra auglýsingu og kvikmynd
en í grunninn sé best að líkja
þessu saman við maraþon.
„Vinnan sem liggur að baki
kvikmynd er algjört langhlaup
sem reyndist mér ákveðin
breyta, komandi úr auglýsingaheiminum en hann einkennist af einum allsherjar
spretti. Kvikmyndagerð gerist
hægar þar sem mikil vinna fer
í fjármagns- og framleiðsluferli. Allt tekur lengri tíma og
því upplifi ég þetta ferli frekar
sem maraþon en spretthlaup.“

Justin Timberlake mjög fínn
gaur
Ferill Þórhalls hófst sem fyrr
segir fyrir sextán árum þegar
hann tók þátt í keppninni Nike
Young Directors Award þar
sem hann hafnaði í öðru sæti.
Hann hlaut jafnframt áhorfendaverðlaun
hátíðarinnar.
„Ég var skiljanlega pirraður að
fá ekki gullið, enda ætlaði ég
mér alltaf að vinna.“
Leikstjórinn
Gurinder
Chadha var formaður dóm-

„Sagan hefur dvalið með mér mjög lengi. Ég
mun ekki segja öllum að hún sé byggð á sönnum
atburðum, en hún er það á vissan hátt.“
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nefndar en hún er þekktust fyrir að hafa leikstýrt
kvikmyndinni Bend it like
Beckham. Eftir að úrslit voru
kunn gekk Þórhallur á hana
og spurði hvers vegna hann
hefði ekki borið sigur úr býtum en hún tjáði honum þá
að nefndinni hefði strax verið ljóst að hann myndi alltaf
„meika“ það. „Það gerði mig
ekkert minna pirraðan en
þetta kennir manni að halda
alltaf fast á spöðunum. Þetta
var engu að síður mikið ævintýri og við sem enduðum í
topp þremur efstu sætunum
fengum tíu þúsund pund í
verðlaun til að framleiða okkar eigið efni. Það þótti á þessum tíma heilmikill peningur og þar sem ég var þegar
vel tengdur inn í þennan
heim innan kollega í London,
náði ég að gera enn meira úr
þessari upphæð en ég hefði
átt að geta gert. Þarna fór
boltinn fyrst að rúlla.“
Eftir langan feril segir Þórhallur fátt koma lengur á
óvart, hann ferðist meiru en
góðu hófi gegni á ári hverju
og sé því mikið fjarri fjölskyldunni, en undanfarið ár
hafi eflaust náð að toppa öll
fyrri, hvað ferðalög snerti. „Ég
er fyrir löngu búinn að missa
tölu á þeim ferðum sem ég
fer á vegum vinnunnar. Bara
á þessu ári hef ég ferðast svo
mikið og víða að ég get varla
talið löndin lengur. Auðvitað
er þetta algjört djók og getur bitnað á fjölskyldunni, en
ég bý svo vel að eiga einstaklega þolinmóða og skilningsríka konu.“
stóra
tækifærFyrsta
ið segir Þórhallur hafa komið árið 2005 þegar hann,
ásamt tveimur öðrum auglýsingaleikstjórunum, fékk það
verkefni upp í hendurnar að
framleiða auglýsingarnar fyrir skyndibitakeðjuna McDonald’s þar sem stórsöngvarinn
Justin Timberlake flutti línuna
ógleymanlegu „I’m loving it“.
„Við skutum þessar auglýsingar bæði í London, Suður-Afríku og Los Angeles. Það
var gaman að hitta Justin og
við héldum fínu sambandi í
talsverðan tíma á eftir. Hann
bauð mér á tónleika með sér
í London stuttu síðar og við
hittumst nokkrum sinnum.
Hann var mjög almennilegur
gaur og þetta var skemmtilegt
verkefni. Eflaust eitt af þeim
fyrstu stóru sem ég gerði, en
nokkrum árum síðar gerði ég
svo stóra auglýsingu fyrir Opel
sem kýldi mig svolítið inn í
heim bílaauglýsinga. Síðan þá
geri ég alltaf nokkrar slíkar á
hverju ári sem er gaman, þær
krefjast mikilla tæknilegra atriða og eru í grunninn uppfullar af smáatriðum, en málið er bara það að í grunninn
elska ég að segja sögur. Ég
starfa við þetta af því að mér
finnst gaman að færa frásagnir í myndrænt form en ég er þó
ekki einn af þeim sem leiddust
út í auglýsingaleikstjórn í von
um að færast síðar yfir í kvikmyndir. Þetta virkar nefnilega öfugt hjá mér. Ég ætlað
mér í raun aldrei út í kvikmyndaleikstjórn enda hef ég
aldrei stefnt á að verða neinn
Spielberg.“

Snýst ekki um að vera bíómyndatöffari í Hollywood
Þórhallur segir að áhuginn

„
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á kvikmyndagerðarlist hafi
vaknað snemma því hann
hafi verið alinn upp innan
um áhugaverð tæki og tól til
þess brúks fallin. Hann hafi
þó ekki gert sér grein fyrir því
að áhuginn gæti leitt til starfsframa fyrr en löngu seinna.
„Pabbi hafði alltaf mikinn
áhuga á ljósmyndun og keypti
til að mynda Hi-8 myndavél og vídeómixer þegar ég
var í kringum ellefu ára. Ég
var því snemma farinn að
prófa mig áfram og leika mér
með myndefni, án þess þó að
stefna á það sem starfsframa.
Þegar ég hins vegar áttaði mig
á að það væri hægt að gera
þetta að framtíðarstarfi lagði
ég allt í sölurnar. Mörgum
árum síðar fór það svo fyrst að
toga í mig að vinna með starfið í lengra formi og ég finn að
það er sífellt að verða ríkara í
mér núna.“
Eftir að hafa unnið lengi
við gerð auglýsinga segir Þórhallur það spennandi áskorun
að fá nú tækifæri til að byggja
upp karaktera og á sama tíma
byggja upp hughrif áhorfandans. Hann segist þó ekki hafa
verið tilbúinn að taka skrefið fyrr en nú. „Það er eins og
þessi leið hafi valið mig frekar
en ég hana. Ég hafði lítið leitt
hugann að kvikmyndaleikstjórn fyrr en þessari hugmynd laust niður, en hún lét
greinilega vita af sér þegar ég
var tilbúinn til þess. Ég hef nú
sankað að mér reynslu og öðlast ákveðin höfundareinkenni
sem reynast mér í dag raunhæf
til að gera og prófa eitthvað
nýtt og frábrugðið. Það sem
mér finnst spennandi nýjung
í þessu starfi er að fá tækifæri
til að vinna lengur með tilfinningar áhorfenda. Fyrir mér
snýst þetta ekki um að vera
bíómyndatöffari í Hollywood
heldur tækifæri fyrir mig sem
skapandi einstakling til að fá
hér tól til þess að segja sögur
í lengri tíma, það er það sem
þetta snýst um. Ég las einmitt
viðtal við leikstjórann Pedro
Almodovar, þar sem hann fer
yfir nýjustu kvikmynd sína,
sem margir vilja meina að sé
sjálfsævisaga. Þar segir hann:
„Ef ég hefði engar sögur að
segja, hvað gæti ég þá gert“,
ég tengi sterkt við þetta sjálfur því það er það sem maður gerir, hvort sem það snýr
að auglýsingum, bíómyndum
eða
tónlistarmyndböndum
– þetta snýst allt um að segja
sögur. Frásagnirnar sem þú
segir eru auðvitað persónubundnar og enginn að segja
hverjar séu betri eða verri,
en snýst að mestu leyti um að
segja söguna.“

Fyrsta skandinavíska hryllingsþáttaserían
Spurður hvað sé framundan sé
kvikmyndin frátalin, segir Þórhallur að auglýsingatökurnar haldi áfram að flokkast
sem dagvinna þótt gæluverkefnin séu fleiri en bara bíómyndin. „Við Óttar erum með
fleiri járn í eldinum en bara
þessa kvikmynd því við höfum
undanfarna mánuði verið að
semja saman handrit að því
sem virðist, samkvæmt mínum bestu rannsóknum, vera
fyrsta skandinavíska hryllingsþáttaserían. Þetta hefur
verið helvíti skemmtilegt verkefni sem við höfum bæði eytt
tíma og púðri í en við stefnum

Ef ég hefði engar sögur
að segja, hvað gæti ég þá
gert“, ég tengi sterkt við þetta
sjálfur því það er það sem maður gerir, hvort sem það snýr að
auglýsingum, bíómyndum eða
tónlistarmyndböndum – þetta
snýst allt um að segja sögur.“

„

Það var gaman að hitta Justin og við héldum fínu
sambandi í talsverðan tíma á eftir. Hann bauð
mér á tónleika með sér í London stuttu síðar og við hittumst nokkrum sinnum. Hann var mjög almennilegur gaur
og þetta var skemmtilegt verkefni.”

á að kynna það fyrir Netflix á
næstu dögum. Til að segja örlítið frá því, þá gerist sagan í
íslensku sjávarþorpi í kringum 1990 en að því sögðu höfum við engan grun um það
hvernig erlendir framleiðendur muni taka í þessa hug-

mynd, þótt við Óttar séum
spenntir og klæi í fingurna að
víkka út karakterana sem við
erum þegar farnir að þenja út.
Í fullkomnum heimi færi kvikmyndin í tökur næsta sumar og svo myndum við vinda
okkur beint yfir í þessa þátta-

gerð strax veturinn á eftir, en
ég hef lært það, að í þessum
bransa er ekkert fast í hendi
og allt tekur sinn tíma. Því er
ekkert að gera nema bíða og
sjá hvert framtíðin leiðir okkur.“ n
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Níu ástæður til að vera sófakartafla í haust
Nú er farið að dimma, kuldinn stingur inn að beini og kvöldin orðin aðeins meira að kósí. Það þýðir að haustið er á næsta leiti, en
eitt það besta við haustin eru glænýir sjónvarpsþættir sem líta dagsins ljós í hinum stóra heimi. Fókus fór á stúfana og fann níu
spennandi þætti sem gætu hugsanlega gert þig að sófakartöflu.

Unbelievable

Prodigal Son

Stumptown

Frumsýning: 13. september

Frumsýning: 23. september

Frumsýning: 25. september

Miníserían Unbelievable er byggð á verðlaunasögu
um unglingsstúlkuna Marie Adler sem er sökuð um að
ranglega ásaka mann um nauðgun. Lögregluþjónar
í bænum hennar trúa henni ekki en á sama tíma eru
tveir lögregluþjónar í öðrum bæ að rannsaka nokkrar
nauðganir sem eru svipaðar frásögn Marie. Hér er
valinn maður í hverju rúmi og ljóst að þessir átta þættir
gætu orðið ansi spennandi.

Hér eru á ferð þættir sem fjalla um son raðmorðingja,
sem kallaður er Skurðlæknirinn, sem gengur til liðs
við lögregluna í New York til að rannsaka ýmis morðmál. Leikaraliðið í þessum þáttum er ekkert slor en
raðmorðingjann leikur Michael Sheen. Meðal annarra
leikara eru Bellamy Young, Lou Diamond Philips og
Tom Payne.

Margir kannast við leikkonuna Cobie Smulders úr grínþáttunum How I Met Your Mother. Nú snýr hún á skjáinn sem
uppgjafahermaður sem reynir fyrir sér sem einkaspæjari í
Portland í Oregon. Á milli þess sem hún spæjar þarf hún að
hugsa um bróður sinn. Cobie nýtur liðsinnis annars þekkts
leikara úr gamanþáttum, Jake Johnson úr New Girl, en hann
leikur vin hennar í þáttunum.

Evil

The Politician

Godfather of Harlem

Frumsýning: 26. september

Frumsýning: 27. september

Frumsýning: 29. september

Margir kannast við leikkonuna Cobie Smulders úr
grínþáttunum How I Met Your Mother. Nú snýr hún á
skjáinn sem uppgjafahermaður sem reynir fyrir sér
sem einkaspæjari í Portland í Oregon. Á milli þess sem
hún spæjar þarf hún að hugsa um bróður sinn. Cobie
nýtur liðsinnis annars þekkts leikara úr gamanþáttum,
Jake Johnson úr New Girl, en hann leikur vin hennar í
þáttunum.

Ben Platt, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange – allt eru
þetta leikarar sem fara með veigamikil hlutverk í sjónvarpsþáttunum The Politician. Þættirnir koma úr ranni
Ryans Murphy, sem er maðurinn á bak við Glee, American
Horror Story og Pose, og fjalla um moldríkan táning sem
þráir að verða forseti Bandaríkjanna. Hárbeitt ádeila
sem oft breytist í hálfgerðan söngleik.

Stórleikarinn Forest Whitaker heiðrar sjónvarpsáhorfendur með nærveru sinni og bregður sér í hlutverk alræmda
glæpaforingjans Bumpy Johnson, sem sneri til baka á götuna
úr fangelsi á sjöunda áratug síðustu aldar. Þá var ítalska mafían búin að taka völdin og þurfti Bumpy að berjast við hana
til að ná hverfinu sínu aftur á sitt band. Bumpy tók höndum
saman við Malcolm X til að ná ætlunarverki sínu sem orsakaði
mafíustríð sem rústaði næstum því Harlem.

Looking for Alaska

The Mandalorian

Living With Yourself

Frumsýning: 18. október

Frumsýning: 12. nóvember

Frumsýning: Óljóst

Josh Schwartz og Stephanie Savage, fólkið á bak við
The O.C. og Gossip Girl, færir okkur sjónvarpsþætti sem
byggðir eru á skáldsögu eftir John Green, Looking for
Alaska. Sagan fjallar um Miles Halter sem fellur fyrir
dularfullri stúlku sem heitir Alaska Young. Í raun var
skáldsagan innblásin af tíma rithöfundarins í miðskóla
og inniheldur hún afar grafískar kynlífslýsingar. Spurning hvernig það verður leyst í sjónvarpsþáttunum.

Þetta er hugsanlega áhugaverðasta serían í hópnum.
Disney ákvað að opna streymisveitu sína með hvelli:
fyrstu leiknu Star Wars-sjónvarpsseríunni sem nokkurn
tímann hefur verið gerð. Game of Thrones-leikarinn
Pedro Pascal leikur Mandalorian, bardagahetju frá
Mandalore. Atburðarásin gerist í sama heimi og Star
Wars-myndirnar en ástsælir karakterar eins og Han
Solo og Rey verða víðs fjarri. Meðal annarra leikara í
þáttunum eru til að mynda Nick Nolte og Bill Burr.

Leikarinn Paul Rudd hefur makað krókinn sem Ant-Man
síðustu ár en í Living With Yourself fer hann aftur í rómantískt
gamanstuð og leikur mann sem fer í nýstárlega meðferð til
að verða betri manneskja. Þættirnir velta upp heimspekilegri
spurningu um hvað það þýðir að vera góð manneskja og
hverju fólk vill fórna til að ná því markmiði.

Við erum með alvöru Detail verslun að Bíldshöfða 16 (inn í portinu)
þar sem þú getur verslað hágæða bón og hreinsivörur frá flottum
framleiðendum, eins og Chemical Guys og Soft99

WWW.CLASSICDETAIL.IS
WWW.CLASSICDETAIL.IS

Þau eru ja
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n Bjarni Ben og Anna Mjöll deila fæðingarári n Viss
Aldur er afstæður en oft getur það komið á óvart hve ólíkir jafnaldrar eru.
DV ákvað því að fara yfir aldur nokkurra landsþekktra Íslendinga og kom
margt á óvart þegar leitað var að jafnöldrum.

1948 – Davíð og Ari

1967 – Gnarr,
Bjöggi og Birgitta

Davíð Oddsson, ritstjóri Morgunblaðsins, er jafngamall jarðfræðingnum og stjórnmálamanninum Ara
Trausta Guðmundssyni.

1955 – Siggi,
Steingrímur,
Diddú og Einar

1957 – Bergþór og Lilja

Margir landsþekktir einstaklingar fæddust árið 1955, til að
mynda Siggi Sigurjóns leikari, Steingrímur J. Sigfússon
pólitíkus, söngkonan Diddú
og rithöfundurinn Einar
Kárason.

Jón Gnarr hefur margoft sagt frá því að hann eigi afmæli 2. janúar, á
sjálfum talningardeginum. Jón fæddist árið 1967 líkt og kaupsýslumaðurinn Björgólfur Thor Björgólfsson og þúsundþjalasmiðurinn
Birgitta Jónsdóttir.

1965 – Bjarkey
og Björk

1973 – Óli og Óli

Söngvarinn Bergþór Pálsson kom
syngjandi í heiminn árið 1957, líkt
og stjórnmálakonan Lilja Rafney
Magnúsdóttir.

GÆÐA BAKKAMATUR
Mismunandi réttir
ALLA DAGA VIKUNNAR

Óvíst er hvort stjórnmálakonan
Bjarkey Gunnarsdóttir sé söngelsk
en hún er jafngömul Björk okkar
Guðmundsdóttur.

Leikarinn Ólafur Darri ÓlafsÓlafur
son og handboltahetjan 
Stefánsson eiga ekki mikið
sameiginlegt nema fæðingarárið.

1976 – Mugison,
Lárus og Katrín

Afgreiðum HÁDEGISMAT Í BÖKKUM
alla daga ársins til fyrirtækja og stofnana
HRINGDU OG PANTAÐU Í SÍMA 555 1810

Hólshraun 3, 220 Hafnarfjörður / S 555 18 10 og 565 1810 / veislulist@veislulist.is / veislulist.is

Forsætisráðherra vor, Katrín Jakobsdóttir, fæddist þann 1. febrúar
árið 1976. Í september það sama ár kom tónlistarmaðurinn Mugison í
heiminn og í desember fæddist athafnamaðurinn Lárus Welding.
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sir þú að Mugison og Lárus Welding eru jafnaldrar?
1977 – Svala og Jónsi

Tónlistarfólkið Svala Björgvins og Jón Jósep
Snæbjörnsson, Jónsi, eiga sama afmælisár.

1980 – Pawel og Auddi

Stjórnmálamaðurinn Pawel B
artoszek og
fjölmiðlamaðurinn Auðunn Blöndal eiga líklegast ekki mikið sameiginlegt. Þeir eru hins
vegar fæddir sama ár.

1989 – Eyþór og Gylfi

Fótboltakappinn Gylfi Þór Sigurðsson er
fæddur í september árið 1989 en söngvarinn
Eyþór Ingi Gunnlaugsson í maí sama ár.

1978 – Eiður, Erla 1979 – Hafdís, Birgitta og Guðjón Valur
og Jógvan

Árið 1978 var stórt ár. Þá komu til að
mynda í heiminn knattspyrnugoðsögnin Eiður Smári Guðjohnsen,
Erla Hlynsdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri Pírata, og söngvarinn
Jógvan Hansen.

Tónlistarkonurnar Hafdís Huld og Birgitta Haukdal eru jafngamlar handboltakappanum Guðjóni Val Sigurðssyni.

1982 – Ágústa og Ásmundur

1984 – Smári og Tobba

Aðgerðasinninn Smári McCarthy er fæddur
7. febrúar árið 1984. Tobba Marinós er hins
vegar fædd 7. desember sama ár.
Leikkonan Ágústa Eva E
 rlendsdóttir og stjórnmálamaðurinn Á
 smundur Einar
Daðason eru fædd sama ár, þótt ótrúlegt megi virðast.

1990 – Aron og Jóhanna 1996 - Aníta og Sunneva

Handknattleiksmaðurinn Aron Pálmarsson og Eurovision-hetjan Jóhanna Guðrún eru bæði fædd árið 1990.

Frjálsíþróttakonan Aníta Hinriksdóttir og áhrifavaldurinn
Sunneva Eir Einarsdóttir hafa kosið mismunandi leiðir í
lífinu en þær eru báðar fæddar á því herrans ári 1996 – Aníta
í janúar, Sunneva í ágúst.
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Krossgátan inniheldur lausnarorð.

Lausnarorð skal senda ásamt nafni og símanúmeri á netfangið
krossgata@dv.is
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Þorgrímur Finnsson
Ástúni 2,
Lausnarorð KOPARNAGLI
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Vinningshafi krossgátu síðasta blaðs er …

hrjá
-----------útlimi

Fanney hlýtur að launum
bókina Meðleigjandinn

Í verðlaun fyrir gátu blaðsins er
bókin Ó – um þegnrétt tegundanna í íslenskri náttúru

Einn hjálmkasúi hérna, skotinn
á bílastæðinu við Kringluna, uppi
á þaki á gömlum Subaru. Tveir
dvergkasúar við tjörnina. Þar
fuku nokkrir mávar með. Og einn
svanur. Emúi úti í hrauni, í grennd
við Straumsvík. Kívífuglar, heil
hjörð, fjölskylda, hvað þetta kallast, fundust í sameign, í þvottahúsi í blokkarkjallara í Kópavogi.
Barn í blokkinni reyndi að bjarga
þeim inn til sín. Hugsaðu þér
áfallið.
Ónatan Óttar situr í óformlegri yfirheyrslu hjá lögreglunni.
Sakarefni eru óljós og margþætt
en öll tengjast þau 358 framandi
fuglum sem sluppu úr sóttkví
og rangla nú um borgarlandið.

Sjálfur þvertekur Ónatan fyrir
að eiga hlut að máli en ýmsar furður hafa þó hent hann
undanfarinn sólarhring, eftir að
honum var sagt upp störfum hjá
Náttúrufræðistofnun Íslands.
Vegna sérstakra aðstæðna hefur
lögreglumaðurinn Svanur nógan
tíma til að hlusta.
Haukur Már Helgason hefur
áður sent frá sér skáldsöguna
Svavar Pétur og 20. öldin,
ljóðabækur og greinasafnið Gjá,
ásamt þýðingum og greinum.
Ó – um þegnrétt tegundanna í
íslenskri náttúru er launfyndin
skáldsaga úr íslenskum samtíma
og náttúrusögu.

Brandenburg | sía
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Afmælisbörn vikunnar

n 18. ágúst: Ásgeir Erlendsson, upplýsinga
fulltrúi, 31 árs n 19. ágúst: Árni Pétur Guðjónsson, leikari, 68 ára n 21. ágúst: Eiríkur Jónsson,
fjölmiðlamaður, 67 ára n 22. ágúst: Heiðar
Helguson, knattspyrnumaður, 42 ára n 23.
ágúst: Stefán Jónsson, leikari, 55 ára n 24.
ágúst: Yrsa Sigurðardóttir, rithöfundur, 56 ára

Lesið í tarotspilin

Hættir í pólitík og e in-
beitir sér að hjálparstarfi

O

rðrómur er á kreiki þess efnis að Bjarni
Benediktsson fjármálaráðherra vilji
hætta alfarið í stjórnmálum. Þessu
vísar Bjarni á bug en við á DV ákváðum
samt sem áður að leggja fyrir hann tarotspil til
að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér. Lesendur
dv.is geta gert slíkt hið sama á vefnum.

Treystir á innsæið
Fyrsta spilið sem kemur upp er 10 sverð en
það segir mikið um þann félagsskap sem
Bjarni er í í stjórnmálum. Mikil ólga hefur
verið innan Sjálfstæðisflokksins og hefur
Bjarni það á tilfinningunni að þessar deilur
skemmi fyrir honum. Hann vill hörfa sem
allra fyrst því hann vill ekki stjórna búi sem
er tvístrað. Bjarni þarf að treysta á innsæið og
hjartað en spilið merkir að erfiðir tímar séu
á bak og burt og nýr kafli að hefjast – utan
Sjálfstæðisflokksins.
Framtíð fjárhagslega örugg
Næsta spil sem kemur upp er 9 mynt, sem lýsir
að einhverju leyti persónuleika Bjarna. Hann
er félagslyndur en að sama skapi kýs hann
stundum að vera einn með sjálfum sér. Hann
er þó aldrei einmana og nær að finna frið í rólegheitum og friði. Hann hefur hins vegar ekki
náð að njóta margs upp á síðkastið. Hann er
búinn að leggja á sig ómælda erfiðsvinnu til
að ná langt í pólitík og hann hefur áhyggjur
af því að framhaldið á nýjum vettvangi verði
ekki jafn gott. Það eru óþarfa áhyggjur. Þegar
að Bjarni segir skilið við stjórnmálin fær hann
fína vinnu og einkennir fjárhagslegt öryggi
framtíð hans.
Andleg braut
Svo er það Myntásinn. Það spil sýnir að Bjarni fer inn á allt aðra braut
þegar kemur að vinnunni, jafnvel andlega braut. Hann vill hjálpa öðrum og
hugsanlega gæti einhvers konar hjálparstarf kallað á pólitíkusinn. Það sem mestu
máli skiptir er að Bjarni hlusti á það sem
hann sjálfur vill, ekki það sem búist er við af
honum. n

Stjörnuspá vikunnar
Gildir vikuna 18.–24. ágúst

Vog - 23. sept.–22. október

Hrútur - 21. mars–19. apríl
Það er eitthvað stórt, eitthvað mikilvægt
í vændum – jafnvel einhver veisla eða
athöfn sem þú hlakkar til en kvíðir á
sama tíma. Nú er komið að því að sleppa
því gamla og bjóða það nýja velkomið,
alveg sama hve erfitt það er..

Það eru afskaplega bjartir tímar
framundan og sólin skín fyrir vogina, sem
er loksins komin á góðan stað og farin að
vinna ötullega í sínum málum. Þér er búið
að líða eins og þú værir ein/n í heiminum
undanfarið en það ertu svo sannarlega
ekki. Hertu upp hugann – sólin er langt
frá því sest.

Sporðdreki -

Naut- 20. apríl–20. maí
Líttu þér nær og taktu eftir ástvinum
þínum og fjölskyldu. Það er einhver í
vanda staddur og þú verður að horfast
í augu við hve stórt vandamál þessi
einstaklingur er að glíma við. Þessi
manneskja þarf á þér að halda, hvort
sem þér líkar betur eða verr.

23. október–21. nóvember
Þú ert að íhuga stóra breytingu í lífinu og
veist ekki alveg hvort þú átt að hrökkva
og stökkva. Ég segi hrökkva – en ég nátt
úrulega þekki þig ekki jafn vel og þú þekkir
þig. Sama hvað þú gerir þá máttu fara að
horfa í kringum þig og muna eftir fólkinu
sem elskar þig – það vill hitta þig, spjalla og
hafa gaman.

Bogamaður -

Tvíburi - 21. maí–21. júní
Þér er falin meiri ábyrgð í vinnunni og
færð stöðuhækkun. Þetta þýðir meiri
völd og það er leikur einn að láta þau
stíga sér til höfuðs. Varastu að umkringja
þig fólki sem þú þekkir og treystir og
mundu að sumir sleikja þig upp til að
reyna að fella þig.

22. nóvember – 21. desember
Þú færð símtal frá gömlum kunningja og
hann hefur svakalegar fréttir að færa.
Þessar fréttir rústa öllum þínum plönum, en
á mjög góðan hátt. Þú grípur tækifærið sem
hann býður þér, þessi kunningi, og þú átt svo
sannarlega ekki eftir að sjá eftir því.

Steingeit -

Krabbi - 22. júní – 22. júlí
Nýr elskhugi mætir á svæðið og sá kveikir
svo sannarlega í þér. Þessi elskhugi hefur
allt sem þú þráir og þér er alveg sama
hvort þetta sé til lengri eða styttri tíma.
Lofaðir krabbar þurfa að passa sig á
afar heillandi og dularfullri manneskju.
Ekki eyðileggja allt sem þú ert búin/n
að byggja upp fyrir nokkrar sekúndur af
alsælu.

22. desember – 19. janúar
Þú ert búin/n að vera á miklum þvælingi
og ert fegin/n að vera komin/n aftur heim
í þitt rúm og þínar venjur. Stundum leggj
ast ferðalög ekkert alltof vel í þig, þótt
þú getir vel dundað þér ein/n eða í hópi. Í
lok vikunnar færðu afar óvenjulegt símtal
sem tekur þig langan tíma að melta.

Vatnsberi -

Ljón - 23. júlí–22. ágúst
Ljónið mitt besta. Það er einhver deyfð
yfir þér. Þér finnst eins og þú hafir
hugsanlega valið ranga leið í lífinu og
þú vilt losna. Þú miklar það fyrir þér en
þetta verður ekkert mál og þér á eftir að
líða svo miklu betur þegar þú losar þig við
fólk, staði og hluti sem halda þér niðri.

20. janúar – 18. febrúar
Þú dettur í einhvern svakalegan lukku
pott og færð peningagjafir úr ýmsum
(sumum mjög ólíklegum) áttum. Þvílíkt
heillaský sem þú stendur undir. Nú þarftu
bara að passa að peningaflæðið stígi þér
ekki til höfuðs og reyndu nú að leggja
eitthvað fyrir.

Meyja- 23. ágúst–22 .sept.
Það er rosalega mikið um að vera í
vinnunni. Það eru ofboðslega miklar
hræringar og þú veist ekki alveg í hvorn
fótinn þú átt að stíga. Suma daga ertu
ekki einu sinni viss hvort þú átt að mæta
í vinnuna á annað borð. En þetta skýrist
fljótt og þú átt eftir að sjá að fólk ber
meira traust til þín en þú hélst.

Fiskur - 19. febrúar – 20. mars
Það er einhver deyfð yfir fiskunum
fyrripart viku. Þeir finna sig ekki alveg
í þessum heimi og finnst lífið frekar
tilgangslaust. Það er eitthvert verkefni
búið að valda þeim kvíða og ama og þeir
finna bara alls ekki út úr því. Svo kviknar
allt í einu á perunni um miðbik vikunnar
og allt í einu sést glóra í öllu.

Svona eiga þau saman S

Anna
Mjöll
og
Patrick
nýgift

öngkonan
Anna
Mjöll
Ólafsdóttir gekk nýverið að eiga

tónlistarmanninn Patrick Leonard.
Hamingjan geislar af parinu en
DV lék forvitni á að vita hvernig þau
eiga saman ef horft er í stjörnumerkin.
Patrick er fiskur en Anna Mjöll er steingeit.
Þetta samband er því byggt á aðdáun þar
sem steingeitin dáist að ljúflyndi fisksins
og fiskurinn heillast af þrautseigju og
kímnigáfu steingeitarinnar. Þessi merki eru
afar ólík þar sem steingeitin er jarðbundin
en fiskurinn sveimhugi. Hins vegar getur
þetta samband vel virkað ef þau Patrick og
Anna Mjöll eru hreinskilin hvort við annað.
Þetta samband er lengi að þróast og þau
hafa tekið sér langan tíma í að sjá hvert
þessi ást leiðir þau. Hins vegar getur hjónabandið orðið firnasterkt með tímanum,
en til þess að það gerist þarf steingeitin að
passa að hún sé ekki of stjórnsöm og fiskurinn má ekki vera of viðkvæmur. n

Patrick Leonard

Fæddur: 4. mars 1956
fiskur
n listrænn
n gáfaður
n blíður
n tónelskur
n treystir of fljótt
n langar stundum að
flýja raunveruleikann.

Anna Mjöll
Fædd: 7. janúar, 1970
steingeit
n ábyrg
n öguð
n skipulögð
n með mikla sjálfsstjórn
n besservisser
n býst við hinu versta

HVAR SEM ÞÚ ERT
Með Sumarhúsavörn+ stjórnar þú, stillir og fylgist með í appinu og getur
bætt við skynjurum, snjalltengjum og aukabúnaði eins og þér hentar.
Sólarhringsvakt Securitas og samstarf við Alarm.com tryggir þér fullkomið
sumarhúsakerfi og öruggar lausnir.
Hringdu í 580 7000 eða farðu á sumahusavorn.is
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Með sól í hjarta og hjartað í buxunum

Tómas Valgeirsson
tomas@dv.is

E

f það er eitthvað sem hefur vantað í mig alla ævi, þá
er það túristaheilkennið.
Mér leiðist ákaflega mikið
að vera „túristi“ í útlöndum eða
fylgja tilsettum dagskrám af færibandi. Fylgihlutur slíks hugarfar er
vissulega sá að ég missi af vænum
hellingi, en þegar það gerist að ég
kíki út fyrir landsteinana þykir mér
fátt skemmtilegra en að skoða allt
sem er að finna „bakdyramegin“ í
gefnu útlandi.
Þangað til núna nýlega hafði
ég ekki brugðið mér til sólarlanda
í tæpan áratug. Ástæðan tengist
bæði því að ég er ákaflega lélegur
í listinni að sleikja sólina (yfirleitt
er það hún sem sleikir mig, hvert
sem farið er) og laðast ég meira
að borgum, skrítnum bæjum og
framandi menningu, helst hvoru
tveggja á einu bretti, sem er ekki
útbúin sem pakkadíll handa ferðafólki. Hins vegar kom það til að ég
slysaðist í ferð til Krítar.
Markmið ferðarinnar var hið
einfaldasta: að njóta og drekka
í mig alla þá grísku fegurð sem
til staðar er; sækja í ókunnan
kúltúr en gera þó mitt besta til að
vera „ekki túristi“, á meðan flestir
flykktust að borginni Chaniu eða
túristabænum Platanias. Ég leitaði hins vegar lengra vestur og
kíkti í litla, dúllulega sjávarþorpið
Kolymbari og naut þar eyðilandanna sem hægt var að sjá þar í
kring á löngum göngutúrum.
Við hvert gefið tækifæri sleppti
ég ferðamannaferðum (fyrir utan
Santorini – því hvaða heilvita
manneskja sleppir slíkri fegurð?)
og finnst það svolítið drepa tilgang
fræðandi ævintýraleiðangurs ef
ég heyri talaða of mikla íslensku
í kringum mig. En eins og við
flest vitum, ef maður vill hitta Íslendinga í útlöndum skal rakleiðis
haldið í H&M. Til allrar lukku átti
ég ekki leið þar fram hjá.
Nei, mitt andlega hlutverk
þarna var að ferðast eins langt út
fyrir bæinn og mögulegt var; leyfa
mér að týnast aðeins og njóta
samvista við hina innfæddu. Og
þar sem ég er bæði ostafíkill og
flakkari hét ég því að smakka eins
margar mögulegar gerðir af ostum og hægt var, enda er það nánast vísindaleg staðreynd að Grikkir
bjóða upp á besta FETA-ost veraldar.
Að setja tónlist í eyrun, finna
einhvern stað sem ég kannast

ekkert við og líta út eins og tómur magi í leit að hinni fullkomnu
svindlfæðu. Ró var það sem ég
sóttist í, en þá að sjálfsögðu koma
veraldaröflin og velta því um koll.
Til að setja það í smá samhengi þá er ég hvorki bíl- né flughræddur maður, en þegar ég
ákvað að bregða mér frá Chaniu
yfir til Kolymbari breyttist það á
svipstundu. Þá var ég staddur í
Chaniu, að seðja ostablæti mitt
og kíkja á veitingastaði sem eru
draumum líkir, en þegar leið að
kvöldi var komið að lúr á hótelinu. Þessi ferð hefði tekið rúman
klukkutíma með strætisvagni, en
rúman hálftíma með leigubíl. Mér
var bent á að bílstjórum þætti ekkert athugavert á Krít að taka löngu
rúntana, en einnig var mér bent á
að það væri stundum með höppum og glöppum hversu áreiðanlegum, kurteisum eða sanngjörnum bílstjórum væri hægt að lenda
á. Þessu fékk ég að kynnast betur
í umræddum bíltúr. Ég gekk inn á
veitingastað og bað um samband
við góðan leigubíl, ómeðvitaður
um að strákpjakkurinn á bak við
borðið vildi hrella mig, eða þannig
kýs ég að sjá það í dag.
Bíllinn mætti á planið. Ég sagði
hvert mig langaði að fara og fékk
vægt dæs á móti að fyrra bragði.
Þetta þótti mér undarlegt en ég
kippti mér ekki upp við það. Bíllinn fer rólega af stað í gegnum bæinn, þótt beygjurnar væru sumar
óþarflega krappar, en þegar hann
var komin út fyrir bæjarmörk á
hraðbrautina fór adrenalínið að
flæða um blóðið og ég umbreyttist í skrækjandi dívu, eitthvað sem
ég hafði ekki hugmynd um að
blundaði í mér.
Þetta var eins og sambland af
fyrsta skutlinu í upprunalegu Taxi-myndinni og afrakstri þess þegar
Will Smith þrýsti á rauða hnappinn í fyrstu Men in Black. Bílstjórinn keyrði kaggann áfram á leifturhraða svo að ósjálfrátt var ég farinn
að grípa símann og senda ólíka
broskalla eða örskeyti á mína nánustu– skyldu þau verða mín síðustu. Ég gerðist jafnvel svo djarfur
að senda einum besta vini mínum SMS-skilaboð um að ég væri
staddur með umræddum leigubílstjóra dauðans og að ég væri dauðhræddur um eigið líf. Svarið sem
ég fékk við því var Like-þumall.
Segja má að sjokk mýki sálina. „Jæja þá, ef ég verð allur, þá er
varla til fallegri staður,“ hugsaði ég
snöggt, þótt fallegar sjávarstrendur Platanias fjarlægðust með

hverri sekúndu sem leið á meðan við rúlluðum eftir hraðbrautinni. Ekki nóg með hraðann, heldur var maðurinn allan tímann að
keyra skakkt á veginum – sikksakkandi af sér bíla sem voru á sömu
leið og einnig þeim sem komu úr
gagnstæðri átt. Ég óskaði þess að
þulurinn úr Fóstbræðrasketsinum
Leigubílstjóri dauðans bergmálaði
ekki í kollinum hjá mér.
Þegar bílstjórinn skransaði svo
fyrir framan hótelið, og ég stórundarlega heill á húfi og geði, gat
ég ekki annað en dáðst að vinnubrögðunum og kænskunni, þannig
að mér þótti fátt sjálfsagðara en að
gefa 25% í þjórfé fyrir lífsreynsluna
sem skaut hjartanu á milljón. Hver
þarf á skemmtigarði eða rússíbana
að halda þegar maður getur stundað andlegt fjárhættuspil með eigið
líf á hinn hversdagslegasta máta?
Heppilega, við hótelkomu, var
enn korter eftir af fríum drykkjum
á barnum og ég get með hreinni
samvisku sagt að ég hafi nýtt
hverja mínútu vel. Ef ég myndi

þreifa á þessari frásögn eins og
botnlausri buddu í leit að einhvers
konar boðskap, væri hann sá að
best sé að halla sér aftur og njóta
ekki aðeins lífsins, heldur hættustundanna. Lífið gefur þér engin
hjálpardekk hvort sem er.
Eftir þeysireiðina fór samt
bílstjórinn eitthvað að bulla á
tungumáli sínu og benti á kortið
eins og hann væri að nöldra yfir
vegalengdinni. En hálftími til og
frá og örlátt þjórfé ætti þó að segja

eitt eða annað um mína uppbót.
Samt kvartaði kappinn og ég skildi
ekki neitt.
Þetta er allt algjör gríska fyrir
mér.

HAGBLIKK

Álþakrennur og niðurföll
Brotna ekki
Ryðga ekki
Litir á lager:
Svart, hvítt, ólitað, rautt,
silvurgrátt og dökkrautt

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

Barnavikan mikla

YFIRHEYRSLAN
Unnur Magna starfar sem tímaritaljósmyndari hjá Birtíngi ásamt því að
mynda brúðkaup og aðra viðburði

fyrir fólk og fyrirtæki. Við fengum
Unni í yfirheyrslu helgarinnar.

Hvar líður þér best?

Besta bíómynd allra tíma?

Á flandri með myndavélina mína, helst einhvers staðar sem ég hef
ekki verið áður, og enga skipulagða dagskrá. Ef ég þarf að
núllstilla orkuna mína þá fer ég og hlusta á sjóinn eða kíki í
jógatíma.

Hvað óttastu mest?
Innilokun í litlu rými.

Hvert er þitt mesta afrek?

Að sjálfsögðu börnin mín tvö, en ætli það sé ekki líka
að stíga út úr þægindarammanum og elta drauminn.
Ég hætti sem þjónustustjóri í flutningabransanum
eftir langa viðveru þar, settist aftur á skólabekk
og lauk ljósmyndanámi með prýði. Núna vinn ég
við það sem mér finnst skemmtilegast að gera og
kynnist í leiðinni alls konar frábæru fólki.

Furðulegasta starf sem þú hefur
tekið að þér?

Shawshank Redemption.

Hvaða hæfileika myndir þú vilja búa yfir?
Þegar ég var unglingur þá dreymdi mig oft framhaldsdraum þar sem ég gat flogið. Það var alveg ótrúlega
skemmtilegt, svo ég væri alveg til í að geta það
því þá gæti ég ferðast meira án þess að þurfa að
pæla í kostnaði.

Hver er mesta áhætta sem þú
hefur tekið?

Ég tók ágætis áhættu um síðustu áramót
þegar ég skellti mér ein í sex vikna ferðalag
um Kambódíu og Mjanmar með lítinn farangur
og arkaði ótroðnar slóðir burt frá almennum túrisma með myndavélar dinglandi á
mjöðmunum.

Hvaða frasi eða orð fer
mest í taugarnar á þér?

Ég vann einu sinni við það að rafvæða
verðbréf hjá Lánasýslu ríkisins, ætli það
sé ekki með því skrítnasta sem ég hef
starfað. Það var hins vegar mjög
tímabundið enda lítið andrými til
að vera skapandi í því starfi.

Hver væri titillinn á
ævisögu þinni?

Hvernig væri bjórinn
Unnur?

Besta ráð sem þú hefur
fengið?

Ætli það sé ekki það að lifa lífinu fordómalaus og koma fram við fólk sem verður á
vegi mínum af vinsemd og virðingu, því
það er svo mikilvægt að öll samskipti skilji
eftir sig eitthvað gott. Já, og líka ráðið frá
pabba um að borga alltaf alla reikninga
strax.

Hvert er leiðinlegasta
húsverkið?

Ohh, ég er svo þakklát henni Josephine
Cochrane fyrir að hafa fundið upp
uppþvottavélina árið 1858 og Miele
fyrir að hafa síðar gert uppfinninguna
mótordrifna. En skúringar finnst mér
samt leiðinlegri en að vaska upp og ég
á mjög erfitt með að hreinsa niðurföll.

Nýtt húðflúr, flotta
hálsklúta, og gott
sjampó.

Hvað er á
döfinni hjá þér?

Sumarb rúðkaupin eiga
hug minn allan þessa dagana
ásamt tímaritaljósmyndun,
en ég vona að ég komist í eins
og eina útilegu í ágústlok
með góðum vinkonum og
börnunum okkar áður en
haustbrúðkaupin taka við
og skólarnir byrja. Reyndar
þarf ég líka að dytta að
húsinu mínu og svo er ég að
gæla við þá hugmynd að taka
mótorhjólapróf sem verður
vonandi að veruleika einhvern
tímann og hver veit nema ég
skelli mér í ljósmyndaferð með
jógaívafi með góðri vinkonu til
Gvatemala áður en langt um
líður. n

GÆÐA BAKKAMATUR
Mismunandi réttir
ALLA DAGA VIKUNNAR
Sigtryggur og Svandís Dóra.
Ingileif og María
ásamt syninum
Þorgeiri.
Mynd:Hanna

Afgreiðum HÁDEGISMAT Í BÖKKUM
alla daga ársins til fyrirtækja og stofnana
HRINGDU OG PANTAÐU Í SÍMA 555 1810

Hólshraun 3, 220 Hafnarfjörður / S 555 18 10 og 565 1810 / veislulist@veislulist.is / veislulist.is

Einnig var eitthvað um
tungun því leikkonan Svandís
ú
Dóra Einarsdóttir og skáldið Sigtryggur Magnason eignuðust sitt
fyrsta barn saman, dreng, fyrir
stuttu. Sigtryggur lýsti fæðingunni
á Facebook með tilþrifum og sagði
hana hafa minnt mest á ameríska
bíómynd. Önnur áhugaverð
fæðingartilkynning kom frá ofurhjónunum Ingileif Friðriksdóttur
og Maríu Rut Kristinsdóttur sem
eignuðust dreng í síðustu viku.
Þær eiga fyrir einn son, Þorgeir,
sem María átti úr fyrra sambandi,
en með fæðingartilkynningunni
fylgdi falleg fæðingarsaga. n

DV óskar öllum innilega til
hamingju með barnalánið.

Hanna Rún og Nikita.

Hvaða getur þú
sjaldnast staðist
eða ert góð í að
réttlæta að
veita þér?

Magna

Dulrænn, ævintýralegur
galdrabjór, eftirminnilegur
við fyrsta sopa. Kryddaður og
bragðmikill en líka svalandi
með sætu eftirbragði. Hann
væri í túrkísblárri flösku og
það væri listaverk eftir Flóka á
miðanum.

Þ

að var aldeilis nóg um
barnatengd tíðindi í vikunni sem leið og greinilegt að frjósemi Íslendinga
er í hámarki um þessar mundir.
Jóhanna Margrét Gísladóttir, dagskrárstjóri Stöðvar 2, tilkynnti á
Facebook að hún ætti von á sínu
öðru barni með eiginmanninum, Ólafi Sigurgeirssyni. Fyrra
barn þeirra, drengur, fæddist árið
2016. Þá eiga Frosti Jón Runólfsson, handritshöfundur og kvikmyndaleikstjóri, og Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir stílisti von á
barni í lok árs. Enn fremur eiga
dansarahjónin Hanna Rún Bazev
Óladóttir og Nikita Bazev von á
sínu öðru barni. Fyrir eiga þau
soninn Vladimir, sem er nýorðinn
fimm ára, en nú er von á stelpu.

Ég bara læt ekki svoleiðis
smámuni fara í taugarnar
á mér. Ég er líka gædd
þeim eiginleika að heyra
bara það sem mig langar
að heyra og sía burt það
sem mig langar ekki að
heyra.

Unnur

„Andvökunætur“ eða „Stúlkan
með þriðja augað“.
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Nýja ENJO
vörulínan
er komin á markað
Ferskari, líflegri og enn
meiri gæði
Vefverslun: shop.enjo.is

Nýja ENJO vörulínan er
Nýja ENJO
kominvörulínan
á markað er

komin á markað

Ferskari, líflegri og enn meiri gæði
• Enginmeiri
kemísk efnigæði
Ferskari, líflegri og enn
• Ódýrara
• Tímasparnaður
• Umhverfisvænt
• Engin
kemísk efni
• 6 x hreinna - betri þrif
• Ódýrara
• Vinnuvistvænt
• Tímasparnaður
• Minni vatnsnotkun

• Umhverfisvænt
í verslun
okkarþrif
• 6Komið
x hreinna
- betri
og sjáið úrvalið
• Vinnuvistvænt
kl. 11-18
alla virka daga
•Opið
Minni
vatnsnotkun

Komið í verslun okkar
og sjáið úrvalið
Opið kl. 11-18 alla virka daga

Komið í verslun okkar
og sjáið úrvalið
Reykjavíkurvegi 64, Hfj,
Opið kl.
11-18
alla
virka
daga
s. 555 1515, shop.enjo.is
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Jónsi klæðir sig úr svörtum fötum

L
Lítt þekkt
ættartengsl:
Spéfuglinn og
Samfylkingar
hjónin

N

ú er komið á hreint
hverjir sjá um næsta
áramótaskaup,
en
yngstur í þeim hópi er
uppistandarinn Jakob Birgisson, sem gengur iðulega undir nafninu Meistari Jakob. Það
má með sanni segja að Jakob
fari allt aðra leið en foreldrar hans á atvinnumarkaðnum,
en móðir hans er Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, sem sat á þingi
fyrir Samfylkinguna á árunum
2009 til 2016. Þá er faðir hans
Birgir Hermannsson, doktor í
stjórnmálafræði, en hann starfaði um tíma sem aðstoðarmaður Össurar Skarphéðinssonar þegar hann gegndi embætti
umhverfisráðherra á tíunda
áratug síðustu aldar.

ítið hefur farið fyrir hljómsveitinni Í svörtum fötum
undanfarið en nú verður
breyting þar á því meðlimir hljómsveitarinnar hafa tekið
saman á ný. Söngvari sveitarinnar,
Jón Jósep Snæbjörnsson, verður
þó fjarri góðu gamni því tónlistarmaðurinn Svenni Þór mun taka
við hljóðnemanum.
Hljómsveitin hefur jafnframt
tekið upp nýtt nafn og segir Svenni
spennandi tíma framundan.
„Já, þetta er rétt hjá þér, ég fékk
hringingu frá strákunum Í svörum

fötum þar sem þeir buðu mér að
koma og syngja með sér. Sveitin
mun kalla sig Nýju fötin keisarans
og þetta er meiriháttar spennandi.
Við erum þegar búnir að spila
saman einu sinni og það gekk
meiriháttar vel. Strákarnir eru
náttúrlega búnir að spila saman
í mörg ár og ég sjálfur með mikla
reynslu í að syngja og skemmta
fólki, svo þetta smellur vel saman.
Við erum farnir að vinna að nýju
efni sem verður væntanlegt með
haustinu. Eins erum við farnir að
bóka okkur í veislur og viðburði

enda finnum við fyrir miklum
áhuga frá fólki.“
Fyrr á árinu setti Svenni
ásamt fríðu föruneyti upp
heiðurstónleikana A Star is Born
og stefnir hann á fleiri tónleika
þeim tengdum. „Við stefnum á
fimmtu tónleikana þann 13. september næstkomandi en þeir verða
haldnir á Bryggjunni í Grindavík.
Þetta er mjög skemmtilegt prógramm, en ég hef samhliða verið
að vinna í eigin efni undanfarin ár
og er plata væntanleg fyrir árslok.“

NÝR OPEL AMPERA-E

PRÓFAÐU
MAGNAÐAN
AMPERA-E

Umdeildur
fótboltalæknir

F

jölmiðlamanninum
Hjörvari
Hafliðasyni
var sagt upp störfum
hjá Sýn í síðustu viku
og kom það mörgum á óvart.
Hins vegar kom það ýmsum
starfsmönnum
fjölmiðlafyrirtækisins 
ekkert sérstaklega
í opna skjöldu vegna 
styrjar
sem hefur staðið um hlaðvarpsþátt Hjörvars, Dr. Football. Samkvæmt áreiðanlegum
heimildum DV var þátturinn
þyrnir í augum yfirmanna
Sýnar, þótt Hjörvar segist ekki
kannast við það í samtali við
blaðamann. Ástæðan fyrir því
að Dr. Football er svo umdeildur er sú að hann var tekinn
upp í stúdíói Sýnar, þótt hann
væri á einkavegum Hjörvars
og félaga, að sögn heimildarmanna DV. Samkvæmt heimildum DV eru miklar tekjur af
Dr. Football, sem fjallar eingöngu um knattspyrnu eins og
nafnið gefur til kynna, en Sýn
missti nýverið enska 
boltann
yfir til Símans.
Ég er
nakinn eins
og þú!

100% rafmagnsbíll sem kemst lengra en þú heldur,
rúmar meira en þú heldur og er sneggri en þú heldur.

Við gátum útvegað ﬂeiri bíla

og nú á enn betra verði vegna gengisbreytinga

Verð frá 4.990.000 kr.
Kynntu þér þína drægni á opel.is

Opnunartímar
á Íslandi
Nánari upplýsingar áOpel
opel.is
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