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n Glæpastarfsemi sem teygir anga sína til 175 landa
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Fleyg orð

„Ég er fæddur til að gera
mistök, ekki til að eltast við
fullkomnun.“
– Drake

VARÐ ÓVÆNT
STJARNA VIKUNNAR
n Gunnhildur vakti athygli í borgaraþætti um loftslagsmál
n Æltar ekki að láta aktífismann heltaka sig
Lilja Katrín Gunnarsdóttir

Á þessum degi,
22. nóvember

1617 – Akmeð 1. Tyrkjasoldán lést

1907 – Í Reykjavík fengu giftar konur
kosningarétt og kjörgengi til sveitarstjórnar.

1968 – Hvíta albúmið eða The
Beatles kom út í Bretlandi.

22. nóvember 2019

lilja@dv.is

É

g hef alltaf verið haldin
framkvæmdagleði. Ég tók
þátt í Morfís og lærði þar
kappræður. Ég fékk ráð frá
þjálfurum mínum um hvernig
ég gæti komið sem best út í sjónvarpinu og hvernig ætti að herja
á. Ég vil gefa Morfís mest kredit
fyrir ræðumennskuna og að ég
hafi staðið í lappirnar þarna,“ segir Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir, sautján ára nemi og aðgerðarsinni.

Sterk réttlætiskennd
Gunnhildur vakti mikla athygli
á borgarafundi um loftslagsmál sem sýndur var á RÚV í vikunni. Var það mál manna að hún
hafi staðið uppi í hárinu á ráðamönnum og verið rökföst í sínum málflutningi. Gunnhildur er
fyrrverandi formaður Sambands
íslenskra framhaldsskólanema
og einn af stofnendum hópsins
Loftslagsverkföll, sem hefur staðið fyrir loftslagsverkföllum síðan
í febrúar á þessu ári. Gunnhildur
útskrifast úr Tækniskólanum í
desember og hefur lagt stund
á tækni-, vísinda- og frumkvöðlafræði. Hún er býr í Hveragerði og tekur strætó á hverjum
degi í skólann. Það voru tengslin
við náttúruna sem urðu til þess að
hún byrjaði að berjast fyrir umhverfinu.
„Ég bý nánast úti í sveit og er
mjög annt um náttúruna. Við
það að horfa á heimildamyndir og tala við mömmu, sem er
heimspekikennari, um loftslagsmál áttaði ég mig á þvílíkt ranglæti þetta er. Þessi vá

mun bitna fyrst á fólki sem býr
í 
þróunarlöndum, ekki Vesturlandabúum sem halda áfram að
neyta og sóa. Það er sterk réttlætiskennd í mér og ég varð svo
pirruð að ég ákvað að gera eitthvað í þessu,“ segir hún.

Tók þetta alla leið
Eins og áður segir vakti Gunnhildur athygli á borgarafundinum í vikunni, en upphaflega átti
hún aðeins að bera upp spurningu úr sal.
„Ég spurði hvort ég gæti ekki
tekið þátt í kappræðunum, því ég
vissi að unga fólkið myndi kvarta
ef það hefði engan málsvara. Það
var samþykkt,“ segir Gunnhildur. „Ég elska kappræður en ég
var rosalega stressuð fyrst, sérstaklega þegar var verið að kynna
alla inn. Mér fannst verið að gera
mjög spennuþrungið sjónvarpsefni úr þessu. Þegar ég byrjaði að
tala þá róaðist ég og ég hafði alltaf
í huga að ég myndi sjá meira eftir því að segja ekki eitthvað róttækt heldur en að segja eitthvað
sem væri aðeins of mikið. Þannig
að ég tók þetta alla leið,“ segir
Gunnhildur og bætir við að hún
hefði viljað tala meira um lausnir í þættinum. „Það er alveg pólitískt. Það á ekki að vera pólitískt
að loftslagsváin er til. Það eru
vísindi. Það er hins vegar pólitískt hvernig við bregðumst við
henni.“
Gagnrýnd fyrir að ferðast
Gunnhildur segist hafa fengið
mikið lof fyrir frammistöðu sína
í þættinum. Hins vegar hafi borið á gagnrýnisröddum líka og
einhverjir hafa fett fingur út í að
Gunnhildur hafi ferðast í sumar

„

Við erum öll í þessari baráttu.
Þetta á ekki bara að vera ég.

og flogið til útlanda. Gunnhildur
reynir að taka ekki mark á slíkri
gagnrýni.
„Ég er alls ekki fullkomin. Við
þurfum ekki öll að vera fullkomin. Ef við minnkum neyslu um
20% erum við strax á góðum
stað. Ef við segjum öllum að þeir
verða að vera fullkomnir þá veldur það loftslagskvíða. Það er ekki
heilbrigt,“ segir hún. „Ef maður
er að reyna að vera aktífisti þá
fer fólk fljótt að skjóta á mann
sjálfan. Ég held að það sé leið
til að vera ósammála málstaðnum að byrja að skjóta á flytjandann. Ég tek þessu ekki persónulega. Ég hugsa að ég hafi staðið
mig ágætlega ef fólk er það sárt
að það talar um það á samfélagsmiðlum að ég hafi verið að ferðast.“
Gunnhildur, í félagi við aðra í

loftslagsverkfallshópnum, hefur
sett þrýsting á stjórnvöld og
reynt að sannfæra þau um ýmsar
lausnir. „Það er ekki mikið hlustað,“ segir Gunnhildur. Hún trúir
því að Ísland gæti verið leiðandi
ríki í róttækum aðgerðum í loftslagsmálum, ríki sem aðrar þjóðir
geta litið upp til. Hún segir aktífismann samt sem áður ekki heltaka
allt hennar líf.
„Ég spila á píanó, mér finnst
gaman að fara út með hundinn
minn og ég rek fyrirtæki með
vinum mínum sem heitir R
 obox.
Ég vil ekki að umhverfismál
heltaki líf mitt. Ég vil frekar virkja
fleiri í baráttunni. Ég vil ekki að
fólk haldi að ég ætli að taka baráttuna fyrir það. Við erum öll í
þessari baráttu. Þetta á ekki bara
að vera ég.“ n

hlutir sem þú vissir ekki um Katrínu Jakobs
1994 – Leikjatölvan Sega Saturn kom

út í Japan.

2005 – Angela Merkel var kjörin

kanslari Þýskalands af þýska sambandsþinginu og varð fyrsta konan til
að gegna því embætti.

Forsætisráðherra vor stígur
nú ölduna í
ólgusjó Samherjamálsins,
en hér eru
fimm skemmtilegar staðreyndir sem þið
vissuð kannski
um Katrínu
Jakobsdóttur.

Æskuástin

Umdeild ráðning

Katrín elskaði leikarann
Kevin Bacon í uppvextinum en bar nafn
hans ávallt fram Kevin
Ba-coon. Síðar tók
leikarinn Keanu Reeves
við sem átrúnaðargoð.
„Hann er líka fallegasti
maður í heimi og er góður
bardagamaður og stórleikari. Svo er hann líka
alltaf svo flott klæddur,“
sagði Katrín í viðtali við
Fréttablaðið.

Katrín var ráðin ritstjóri
Stúdentablaðsins árið
2000 og þótti ráðningin umdeild vegna
pólitískrar tengingar
hennar við Röskvu. Meðal
undirmanna hennar á
Stúdentablaðinu voru
sjónvarpsstjarnan og
framleiðandinn Inga Lind
Karlsdóttir og Þorbjörg
Gunnlaugsdóttir, lögfræðingur og flokkskona
Viðreisnar.

Dúxaði ekki í
leikfimi
Katrín útskrifaðist úr
MS árið 1996 með 9,7 í
aðaleinkunn og dúxaði
það árið. Lægsta einkunn
hennar var í leikfimi, 8.
„Ég skil nú bara ekkert
í þessu, því mér fannst
mjög gaman í leikfiminni,
mætti alltaf, kennarinn
var frábær og ég fékk 9 í
kennaraeinkunn,“ sagði
hún við útskrift.

Fjölbreytt framtíðarplön

Gafst upp á Davíð
Katrín og Davíð Þór Jónsson voru í sambandi í um
sjö ár ár og bjuggu saman
um tíma. Ástin kviknaði í
sjónvarpsþættinum Gettu
betur en þar var Davíð
Þór spyrill en Katrín stigavörður. Davíð Þór hefur
sjálfur látið hafa eftir sér
að Katrín hafi gefist upp
á honum vegna þeirrar
staðreyndar að hann var
fársjúkur alkóhólisti á
þessum árum.

Katrín var kosin varaformaður Vinstri grænna árið
2003 og var í kjölfarið tekin í viðtal í Morgunblaðinu.
Í viðtalinu kom í ljós að
hún ætlaði alls ekkert að
verða stjórnmálamaður
þegar hún var yngri.
„Ég ætlaði að verða poppstjarna eða skurðlæknir.
En svo langaði mig líka
dálítið að verða geimfari.“

R

G L Æ P ADROTTNINGIN

Geysivel fléttuð og hörkuspennandi glæpasaga um
konu sem hverfur sporlaust.

„Lilju tekst vel upp í
þessari sögu.“
Steinþór Guðbjartsson / Morgunblaðið

„Ég er mjög ánægð, finnst
hún mjög spennandi.“
Guðrún Baldvinsdóttir / Kiljan

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið alla virka daga 10–18 | Um helgar 11–17 | www.forlagid.is
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Hver er

hann
n Hann er fæddur
í Reykjavík þann 15.
desember árið 1953.

n Hann varð fyrst
þekktur á Íslandi þegar
honum bauðst staða aðalsöngvara í hljómsveit snemma á
áttunda áratugnum.
n Hann kom fyrst fram með
skólahljómsveitinni Raflost í
Laugalækjarskóla.
n Hann byrjaði sólóferill sinn árið
1985.
n Árið 2018 vann hann að plötu
með föður sínum.

SVAR: HERBERT GUÐMUNDSSON

Það er
staðreynd að…

Farið fram
á dauðarefsingu
„Ásgeirs“
n Grikkur gegn fyrrverandi kærustunni endaði með ósköpum
n Valdi nafn sem þýðir „Vopn goðanna“

Winston Churchill fæddist á
dansleik, á kvennaklósettinu.

Ninjastjörnur eru ólöglegar á Íslandi.
Heimilt er þó að víkja frá banni ef
stjarnan hefur söfnunargildi eða sérstakar ástæður mæla með kaupunum.

Blóð okkar manna ferðast tæplega
20.000 kílómetra um líkamann
okkar á hverjum degi.

M

aður að nafni Asgeir Ulfr var
dæmdur í fyrrasumar 
fyrir
hrottalegt morð á fyrrverandi herbergisfélaga sínum,
Christinu Scarr, í Flórídafylki. Samkvæmt skýrslu lögreglunnar var Ulfr
í gríðarlegu uppnámi vegna þess að
Scarr neitaði honum um stefnumót og
átti kærasta fyrir.
Upprunalegt nafn árásarmannsins er
Michael Paul Lobianco en hann breytti
því í Asgeir Ulfr, sem er einfaldlega borið fram „Ásgeir Úlfur,“ en hann er ættaður frá Bandaríkjunum. Kemur fram í
skýrslu lögreglu að hann hafi skipt um
nafn til að losa sig við tengsl við föður
sinn, sem hann var sagður hata, og
vegna áhuga hans á norrænni goðafræði. Fornafnið merkir einfaldlega
„Vopn goðanna.“
Ulfr játaði að lokum sök í málinu og sagði að dauði konunnar hefði
verið slys og hefði hann aðeins ætl

Græni tryllingurinn
S

Kakkalakkar geta lifað í níu daga án
höfuðs.

Flestir korktappar eru framleiddir
á Spáni.

að að hræða hana. Áform hans byggðust á því að sviðsetja innbrot á heimili
Scarr í dulargervi og hann myndi sjálfur hringja á neyðarlínuna þegar að því
kæmi. Því faldi hann sig í skáp og beið
þess að hún kæmi heim. Það gerði hún
og með henni í för var nýr kærasti hennar og greip Ulfr til þess ráðs að fela sig í
skápnum alla nóttina. Næsta dag, þegar
kærasti Scarr yfirgaf heimilið, stökk Ulfr
úr skápnum og réðst á Scarr.
Í tilkynningu kemur fram að Ulfr hafi
barið Scarr ítrekað, kyrkt hana til dauða
og bundið hana upp. Þegar upp komst
um sviðsetningu innrásarinnar fór ríkissaksóknari fram á dauðarefsingu. Til
að mynda náðist Ulfr á upptöku í Wal-Mart verslun þar sem hann keypti límband og ýmsa fjötra sem fundust síðar
á vettvangi.
Fyrirtaka í máli Ásgeirs fer fram nú í
desember.

Svarthöfði

varthöfði er það sem
kalla má „afneitunarpési“
þegar kemur að loftslagsmálum. Hann trúir ekki
öllu sem hann heyrir, enda engin
ástæða til þess. Fólk er nú einu
sinni mjög gjarnt á að ljúga. Upp
í opið geðið á manni.
En umræðan um loftslagsmál
á Íslandi er svo skrýtin. Það eiga
allir að marsera í einum takti,
ekki efast, ekki dirfast að viðra
aðra skoðanir en þær „réttu“.
Þessi svokölluðu „vísindi“ eiga
víst að búa yfir öllum svörunum.
Og Svarthöfði á bara að fylgja vísindunum í blindni eins og ekkert sé sjálfsagðara. Svarthöfði á
að óttast um tilveru sína ef hann
flokkar ekki, minnkar neyslu,
minnkar sóun, flýgur minna,

leggur bensínháknum og verður
í stuttu máli betri manneskja.
Þvílík
endemis
vitleysa.
Hvernig getur einn maður eins
og Svarthöfði, þótt afar kröftugur
og vel gerður maður sé, haft einhver áhrif? Ef Svarthöfði flokkar plastið frá bananahýðinu,
bjargar hann þá barni í Afríku?
Ef Svarthöfði hitar upp afgangana frá því í gær og pínir gamlan
mat ofan í sig, þýðir það þá að
ástandið lagist í regnskógunum?
Svarthöfða finnst einfaldlega of
miklar kröfur á sig gerðar. Má
hann ekki bara lifa sínu lífi eins
og hann vill?
Þessi svokölluðu vísindi eru
á villigötum. Vinna bara fyrir
einhverja hagsmunaseggi sem
græða á tá og fingri á öllum umhverfisvænu lausnunum, öllum

maíspokunum sem brotna niður í náttúrunni, öllu sjálfbæra
draslinu sem enginn veit hvað er.
Vísindin segja að þau tali fyrir

framtíð heimsins. Hvað hafa vísindin gert fyrir Svarthöfða? Ekkert. Hvað hefur Svarthöfði gert
fyrir vísindin? Allt. n

RÚM

RÚM

Íslensk hönnun

Svíf þú inn í svefninn
Tilvaldar jólag jafir

Rúm
Springdýnur
Gaflar
Dýnuhlífar
Sængurföt
Lök
Heilsukoddar
Rúmteppi
Púðar
Kistur
Náttborð
Bekkir
ESPIRIT handklæði
Jólailmir

Dalshrauni 8 | Hafnarﬁrði | Sími: 555 0397 | www.rbrum.is | rum@rbrum.is | erum á facebook
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Sandkorn

Skiptum á þrotabúi félagsins
Morgundags ehf. er lokið, en
félagið sá um útgáfu blaðsins
Fréttatímans. Forgangskröfur
í búið voru rúmar 60 milljónir
en aðeins fengust tæpar þrjár
milljónir upp í þær. Almennar kröfur voru rúmlega 236
milljónir og ekki var tekin afstaða til þeirra. Félagið var
tekið til gjaldþrotaskipta árið
2017 eftir miklar tilraunir til
að leysa rekstrarvanda Fréttatímans. Samkvæmt vef Fjölmiðlanefndar voru eigendur
Morgundags Gunnar Smári Egilsson, með 46% hlut, félag í
eigu Sigurðar Gísla Pálmasonar,
með 29% hlut, og Valdimar Birgisson, með 25% hlut.

Hræðsla í borg?

Minnihluti borgarstjórnar setti
fram tillögu um að fyrirhugaðar framkvæmdir við gróður
hvelfingu í Elliðaárdal yrðu
lagðar í íbúakosningu. Tillagan
var felld. Eins hefur minnihlutinn farið fram á upplýsingar
um hvaða fjársterku aðilar
standa að baki framkvæmdunum og hver áætlaður kostnaður verður. Vigdís Hauksdóttir,
borgarfulltrúi Miðflokksins sagði að Hollvinasamtök
Elliðaárdals ætli að safna
undirskriftum borgarbúa til að
fá fram slíka kosningu, en bæði
kjörnir fulltrúar og borgarbúar,
ef nægilegur fjöldi undirskrifta
fæst, geta farið fram á slíkar
kosningar. Maður veltir því
fyrir sér hvers vegna borgarbúar megi ekki taka
þátt í þessari
ákvörðun? Ef
ekkert er að óttast, hvers vegna
ekki að samþykkja slíka
kosningu strax?

MYND: EYÞÓR ÁRNASON

Lok Morgundags

Við festar Gott er þegar
búið er að binda í öruggri höfn.

Traustur vinur
Leiðari
Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

K

ristján Þór Júlíusson,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, er náinn vinur Þorsteins Más Baldvinssonar, sem hefur stigið til hliðar
sem forstjóri Samherja. Þessi vinátta er ekki nýjar fréttir, langt því
frá. Þeir hafa þekkst frá því þeir
voru krakkar, hafa unnið saman
í Samherja og eytt frítíma sínum
saman. Þeir eru því nokkuð góðir
vinir, myndi maður segja.
Það er því morgunljóst að
Kristján Þór getur ekki sýslað
með málefni er varða Samherja,
eins og hin margfrægu Samherja
skjöl. Það í raun stendur einfaldlega í stjórnsýslulögum að Kristján Þór megi ekki skipta sér af
fyrirtæki góðvinar síns Þorsteins.

Svo ákveður Kristján Þór að stýra
vinnu á úttekt á viðskiptaháttum útgerða í þróunarlöndum.
Í þessari úttekt verður víst boðið upp á tillögur gegn spillingu,
mútum og peningaþvætti. Verður úttektin unnin í samstarfi við
Matvæla- og landbúnaðarstofnun
Sameinu þjóðanna. Jahá. Hringir
þetta ekkert bjöllum hjá kollegum
hans á Alþingi? Hann ætlar ekki
að skipta sér af málum góðvina
sinna hjá Samherja en samt fara
fyrir úttekt á því glæpsamlega
athæfi sem Samherjamenn eru
grunaðir um. Ég vildi að ég hefði
verið fluga á vegg þegar að Kristján Þór tilkynnti þetta í ráðuneyti sínu, bara til að sjá framan
í starfsmenn ráðuneytisins við
þessar furðufréttir.
En kannski er bara öllum
drullusama. Ég meina, það var
ekkert leyndarmál að Kristján Þór
væri góður vinur Þorsteins Más,

að hann hefði verið stjórnar
formaður Samherja, unnið þar
og eytt tíma með Þorsteini Má
í sínum frítíma, þegar hann tók
við sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Og það þótti bara
eðlilegt í röðum Sjálfstæðisflokks,
Framsóknar og Vinstri grænna
að hann fengi þetta embætti
þrátt fyrir þessa ríku tengingu við
stærstu útgerð landsins.
Mér finnst rosalega sorglegt
að það sé ekki morgunljóst í huga
Kristjáns Þórs að hann verði að
segja af sér. Þótt hann segi sig
frá málefnum Samherja, samt
ekki, þá hlýtur svo að vera að fjölmargar ákvarðanir sem tengjast sjávarútvegi á Íslandi tengjast Samherja óbeint eða beint,
vegna stærðar útgerðarinnar. Svo
má ekki gleyma því að nafn Kristjáns Þórs kemur fyrir í Samherjaskjölunum og alls kostar óljóst
hvort hann hefur beitt sér í þágu

Samherja á erlendri grundu eður
ei. Eina sem við höfum eru hans
orð um að hann hafi ekki gert
það. Hann er hins vegar maður
sem virðist meina eitt og gera
annað þannig að tíminn einn
verður að leiða í ljós hvort hann
sé að segja satt. Þátttaka Þorsteins
útvegi einskorðast
Más í sjávar
heldur ekki bara við Samherja.
Hann er til dæmis stjórnarformaður Síldarvinnslunnar ehf.,
reyndar kominn í „ótímabundið
leyfi“ á þeim bænum, og í framkvæmdastjórn
Útgerðarfélags
eyringa. Bæði þessi fyrirAkur
tæki eru mjög stór í sjávarútvegi.
Það hlýtur því að teljast eðlilegast
í stöðunni að Kristján Þór víki og
fari að gera eitthvað allt annað.
En kannski er bara öllum
drullusama. n

og fjármál
Húsfélagaþjónusta √√ Bókhald
Húsfélagafundir
Leiðandi í hagkvæmni
og og fjármál
√√Bókhald
√ MÍNAR SÍÐUR
Bókhald
og fjármál
Húsfélagaþjónusta
Húsfélagaþjónusta
rekstri húsfélaga √ Húsfélagafundir
√ Þjónustusaga húss

Leiðandi í hagkvæmni og
Leiðandirekstri
í hagkvæmni
húsfélaga og

rekstri húsfélaga

√ Húsfélagafundir

√ MÍNAR SÍÐUR

√ MÍNAR SÍÐUR

√ Önnur þjónusta

√ Þjónustusaga húss

Þjónustusaga
húss
√√Önnur
þjónusta
√ Önnur þjónusta

Húsfélagaþjónusta

√ Bókhald og fjármál

Leiðandi í hagkvæmni og
rekstri húsfélaga

√ MÍNAR SÍÐUR

√ Húsfélagafundir

www.eignaumsjon.is

Suðurlandsbraut 30 • Sími 585 4800
√ Þjónustusaga húss

√ Önnur þjónusta

.......Þegar þú ert í gjafaleit

www.hrim.is
Laugavegi 25 & Kringlunni S: 553-3003

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

bygg.is

Fjölbýlishús,
einbýli og parhús

Nýjar íbúðir í Reykjanesbæ

Hlíðarhverfi

bygg.is

S
teikkoðið
á byningar
gg.i
s

Fyrsti áfangi Hlíðarhverfis sem nú er kominn í sölu liggur á milli
Þjóðbrautar og Skólabrautar. Þarna er um að ræða blandaða byggð
einbýlishúsa, parhúsa, raðhúsa og lágreistra fjölbýlishúsa. Stutt er í
alla nauðsynlega þjónustu og öruggar göngu- og hjólaleiðir í skóla og
íþróttaaðstöðu sem er í næsta nágrenni.

NÝTT Í SÖLU

Íbúðirnar í fjölbýlishúsum Hlíðarhverfis eru 4-5 herb. 112,6 - 148,7 fm
Einbýlishúsin á bilinu 230,1 - 248,5 fm og parhúsin á bilinu 170,9 - 203,9 fm

Afhending við kaupsamning

Strikið1 ABC

Afhending maí - júlí 2019

Sjáland í Garðabæ

bygg.is

Íbúðir fyrir 60 ára og eldri

Naustavör 28-34

ið
Skoðngar
i
teiknygg.is
áb

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja til 5 hæða fjölbýlishúsi við
Strikið 1 í Sjálandi í Garðabæ, ætlaðar íbúum 60 ára og eldri.
Íbúðirnar eru 2-3 herbergja og 84-174,2 fm.
Íbúðirnar verða með vönduðum innréttingum frá Axis og
vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri
timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

NÝTT Í SÖLU

Afhending maí - sept. 2019

Bryggjuhverfinu í Kópavogi

bygg.is

Glæsilegar íbúðir í 3-4 hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 28-34.
Íbúðirnar eru 76-244 fm, 2-4 herbergja.
Íbúðirnar eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás
og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bílskýli fylgja
flestum íbúðum. Útsýni til sjávar er úr flestum íbúðum.

NÝTT Í SÖLU

ið
Skoðngar
i
teiknygg.is
b
á

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 35 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

ið r
ð
o
Sk inga
n
teik ygg.is
áb

www.bygg.is

Naustavör í Kópavogi
Hefurðu kynnt þér nýtt hverfi við sjóinn?
BYGG er með fjölda íbúð í byggingu í Naustavör í Kópavogi. Naustavörin er staðsett á fallegum stað móti Nauthólsvíkinni,
í fjölskylduvænu umhverfi við sjávarsíðuna. Í Naustavör er gert ráð fyrir um 400 íbúðum.
Kíktu á bygg.is og kynntu þér glæsilegt úrval íbúða í Naustavör.

ENNEMM / SIA / NM96673

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 35 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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Skuggahverfið í Reykjavík gnæfir yfir
miðborgina og hefur byggst hratt upp
síðustu ár. Hverfið hefur verið táknmynd auðmanna, sem hafa sópað til sín
eignum í lúxusblokkunum. Núverandi
og fyrrverandi eigendur Samherja hafa
tekið þátt í því og hafa hreiðrað um sig í
Skuggahverfinu þegar borgin kallar.

Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

VATNSSTÍGUR 21

VATNSSTÍGUR 15
Stærstu eigendur í félaginu
Samherji Ísland ehf. eru Kristján Vilhelmsson, 43,77%, og
Þorsteinn Már Baldvinsson,
22,48%, stofnendur Samherja
og eiginkona Þorsteins, Helga
Steinunn Guðmundsdóttir,
22,48%. Sonur þeirra Þorsteins
og Helgu, Baldvin, á 0,10% í félaginu. Samherji Ísland ehf. er
skráð eigandi rúmlega 140 fermetra íbúðar að Vatnsstíg 15.
Fasteignamat íbúðarinnar á

næsta árið eru tæpar 79 milljónir og lækkar úr rúmum 82
milljónum. Samherji Ísland ehf.
festi kaup á íbúðinni árið 2012
og fengu fyrrnefndur Kristján og Aðalsteinn Helgason,
fyrrverandi framkvæmdastjóri
landvinnslu Samherja og framkvæmdastjóri Afríkustarfsemi
Samherja, umboð fyrir hönd
stjórnar félagsins til að sjá um
kaupin. Enginn þinglýstur leigusamningur hvílir á íbúðinni.

Þorsteinn Már
Baldvinsson, sem
fyrir stuttu vék sem
forstjóri Samherja, á
tvær íbúðir að Vatnsstíg 21. Sú fyrri er rétt
rúmlega 166 fermetrar og var keypt á Þorláksmessu árið 2008.
Aðalsteinn Helgason
fékk umboð frá Þorsteini til að sjá um
kaupin. Fasteignamat
á íbúðinni fyrir næsta
ár er 96 milljónir og
lækkar úr rúmum
127 milljónum.
Hin íbúðin er talsvert stærri, tæpir 300
fermetrar. Það var
Baldvin Þorsteinsson, sonur Þorsteins,
sem fékk umboð til
að sjá um þau kaup
sem gengu í gegn
árið 2012. Fasteignamat fyrir næsta ár á
þeirri íbúð er rúmlega 150 milljónir
og lækkar úr tæpum
202 milljónum. Engir
þinglýstir leigusamningar hvíla á íbúðunum.
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LINDARGATA 39
VATNSSTÍGUR 16–18
Yfirlögfræðingur Samherja, Arna
Bryndís Baldvins McClure, kemur oft fyrir í Samherjaskjölunum en
hún á íbúð í háhýsinu að Vatnsstíg
16–18. Sú íbúð er tæpir 100 fermetr-

ar og var keypt á tæpar fimmtíu
milljónir árið 2015. Fasteignamat
næsta árs er rúmar 65 milljónir.
Á íbúðinni hvílir þinglýstur leigusamningur sem er í gildi.

Það varð uppi fótur og fit þegar Þorsteinn Vilhelmsson hætti skyndilega hjá Samherja í lok
síðustu aldar og seldi hlut sinn í fyrirtækinu
sem hann hafði stofnað með Þorsteini Má
og bróður sínum Kristjáni Vilhelmssyni. Þótt
hafi andað köldu á milli Þorsteins og Samherja síðan þá hefur félag hans, Fjárfestingarfélagið Akureyrin ehf., fest kaup á íbúðum í
Skuggahverfinu, að Lindargötu 39. Þorsteinn
á 42,60% í félaginu en eiginkona hans, Þóra
Hildur Jónsdóttir, 31,50%. Nafn félagsins er
spaugilegt því fyrsti frystitogara Samherja hét

einmitt Akureyrin.
Íbúðirnar þrjár sem Fjárfestingarfélagið Akureyrin ehf. á að Lindargötu voru allar
keyptar árið 2014. Ein er tæpir 86 fermetrar
og keypt á rúmar 34 milljónir, en fasteignamat næsta árs er 57,5 milljónir. Önnur er
tæpir níutíu fermetrar og keypt á tæplega 39
milljónir. Fasteignamat hennar á næsta ári er
tæpar 60 milljónir. Loks er það 103,5 fermetra
íbúð sem keypt var á 42,5 milljónir en metin
á næsta ári á 64,450 milljónir. Engir þinglýstir
leigusamningar hvíla á íbúðunum.

EIGUM MARGA
LITI Á LAGER

ÁLKLÆÐNINGAR
& UNDIRKERFI
HANNAÐ FYRIR
ÍSLENSKT VEÐURFAR

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

BÁTAR

SAUNATUNNUR

SAUNA

Sauna- og gistitunnur
ásamt hitaveitupottum og
nokkrum tegundum af skeljum

Eigum fjórar stærðir af lokum á lager í gráum og brúnum litum n Verð frá 58.500 kr.

SAUNA FYLGIHLUTIR

INFRARAUÐUR KLEFI

HEITIR POTTAR

Marg
Sjáðu úrvalið á goddi.is
a
gerði r
r
58.500 kr.
Infrared
saunur
ásamt
Saunaog
viðarkyntum pottum

Sjáðu úrvalið
á goddi.is

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

gistitunnur ásamt
viðarkyntum pottum

GODDI.IS

Auðbrekku 19 - kópAvogi - S. 544 5550
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ÁSDÍS RÁN FLÆKT Í ALÞJÓÐ

n Besta vinkonan horfin með tæpa þúsund milljarða n Ásdís Rán flaug heimsh
Auður Ösp Guðmundsdóttir

audur@dv.is

Í

slenska
fyrirsætan
og
athafnakonan
Ásdís
Rán
Gunnarsdóttir er flækt í
eitt
stærsta
fjársvikamál
síðari ára sem teygir sig til 175
landa. Samkvæmt bandarísku
alríkislögreglunni, FBI, náði
besta vinkona Ásdísar Ránar,
búlgarska athafnakonan Ruja
Ignatova, að svíkja út tæpa
þúsund milljarða íslenskra króna
á heimsvísu áður en hún hvarf
sporlaust í október árið 2017.
Ekkert hefur spurst til hennar
síðan þá og hafa lögregluyfirvöld
víðs vegar í heiminum reynt að
hafa uppi á henni, líkt og vinkona
hennar Ásdís Rán en hún er
andlit fyrirtækisins sem talið er
að standi að baki svikamyllunni.

Loftbóla sem sprakk
Um er að ræða hina meintu
rafmynt OneCoin sem var
kynnt til sögunnar árið 2014
sem arftaki Bitcoin, vinsælustu
rafmyntar í heimi. Fyrirtækið,
sem enn ber nafn OneCoin
í
nokkrum
löndum,
átti
höfuðstöðvar í Búlgaríu og voru
fjárfestar laðaðir að verkefninu
með loforðum um gríðarlegan
hagnað þegar rafmyntin færi á
almennan markað. Samkvæmt
bandarískum dómskjölum var
svikamyllan sett upp sem nokkurs
konar píramídasvindl. Fjárfestar
sem keyptu sig inn í „verkefnið“
gátu þannig fengið meira fyrir
peninginn, fleiri rafmyntir, ef þeir

gátu selt öðrum hugmyndina.
Bandaríska
alríkislögreglan
segir þó að aldrei hafi nein
raunveruleg rafmynt legið að baki
OneCoin. Fyrirtækið hafi verið
rekið á lygum og blekkingum frá
upphafi. Uppblásin loftbóla sem
á endanum sprakk.
Svo virðist sem OneCoin hafi
ekki tekist að ná fótfestu hér á
landi en samkvæmt heimildum
DV gengu sölumenn á vegum
fyrirtækisins í hús hér á landi
á síðasta ári og buðu fólki að
fjárfesta í OneCoin. DV hefur
undir höndum tölvupóst sem
sendur var á kaupendur þar sem
þeir áttu að geta fundið svör við
væntanlegum spurningum.
Hin meinta rafmynt fékk
ævintýralega góðar viðtökur úti um
allan heim og það var ekki síst fyrir
tilstilli eigandans, hinnar heillandi
og sprenglærðu Ruja Ignatova,
sem tugir þúsunda einstaklinga,
fyrirtækja
og
félagasamtaka
tóku þátt og fjárfestu. Ruja flaug
þannig heimshorna á milli og
hélt glæsilegar veislur fyrir ríka
og fræga fólkið á sama tíma
og hún kynnti rafmyntina. Sú
sem skipulagði flestar þessar
veislur, var kynnir í þeim flestum,
starfsmaður OneCoin og andlit
fyrirtækisins var Ásdís Rán.
Íslenska athafnakonan segist þó
ekkert hafa starfað fyrir fyrirtækið
frá því vinkona hennar hvarf árið
2017.
„Ég veit ekki hvort hún sé
dáin eða ekki. Ég vil trúa því að
hún hafi þurft að láta sig hverfa

Ásdís og Ruja
hafa verið
áberandi í
sviðsljósinu
í Búlgaríu.
Ljósmynd/
Inlife.bg.

af einhverjum ástæðum og sé
vonandi á einhverri eyðieyju
einhvers staðar og sé að bíða eftir
því að sannleikurinn komi í ljós,“
segir Ásdís Rán, en hún trúir því
ekki að um píramídasvindl sé að
ræða.

Ásdís Rán birti þessa mynd af þeim
stöllum rúmlega tveimur mánuðum áður
en Ruja hvarf. Ekkert hefur sést til hennar
síðan. Ljósmynd/Facebook

„Þetta er ekki einhver
fjársvikamylla. Þetta er bara
blásið upp eins og Bitcoin á
sínum tíma. Það er alveg á
línunni hvort þetta sé löglegt eða
ólöglegt, en því hefur verið haldið

fram að þetta sé löglegt og það
má alveg deila um það. Það sama
á við um mörg píramídafyrirtæki
yfirhöfuð.“ Hún vill ekki svara
því hvort hún hafi sjálf fjárfest í
ævintýrinu.
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ÐLEGAN FJÁRSVIKAHRING

horna á milli í boði svikamyllunnar

„

Vinkonur á góðri stundu. Ljósmynd/Facebook

Ásdís Rán á milljón dollara glæsisnekkju Ruja Ignatova
en snekkjan ber nafnið Divine. Ljósmynd/Facebook

Ég vil ekki trúa því
að hún sé dáin

Segist vera „ein af
fjölskyldunni“
Svo það komi skýrt fram þá
á Ásdís Rán ekki eignarhlut í
fyrirtækinu OneCoin en hefur
þrátt fyrir það ekki farið varhluta
af velgengni vinkonu sinnar. Þær
kynntust fyrst árið 2008 í Búlgaríu
þar sem Ásdís Rán bjó ásamt
þáverandi eiginmanni sínum,
Garðari Gunnlaugssyni, sem lék
knattspyrnu í úrvalsdeildinni þar
ytra. Þær urðu bestu vinkonur og
nánast óaðskiljanlegar frá fyrsta
degi og allt þar til Ruja hvarf fyrir
tveimur árum. „Við töluðum saman
hvern einasta dag og höfum verið
bestu vinkonur í ellefu ár.“ Ruja
hafði trú á Ásdísi Rán og greindi
meðal annars frá því í gömlu
viðtali við fréttamiðil í Búlgaríu
að þær ættu töluvert sameiginlegt
og hefðu ákveðið að fara í stofnun
og rekstur fyrirtækis saman. Um
var að ræða The Ice Cave, verslun
Ásdísar Ránar, sem var opnuð árið
2011 í flottustu verslunarmiðstöð
höfuðborgarinnar, Sofiu. Þar var
Ruja helmingseigandi á móti Ásdísi
Rán. Versluninni var lokað þegar
Ásdís Rán flutti aftur til Íslands.
Þegar Ruja kom OneCoin

á fót í heimalandi sínu þá
hafði hún samband við Ásdísi
Rán og fékk hana til þess að
starfa við fyrirtækið. Ásdís
Rán var meðal annars gerð að
andliti rafmyntarinnar og fékk
það verkefni að skipuleggja
lúxusveislur þar sem starfsemin
og möguleikar fjárfesta til að
græða gífurlegar fjárhæðir voru
kynntir. Ásdís Rán segist þó
hafa komið að fleiri verkefnum í
rekstri fyrirtækisins og hún líti á
sig sem eina af fjölskyldu Ruja:
„Ég aðstoðaði hana í flestöllu
og ég hef farið reglulega að hitta
dóttur hennar, eftir að hún hvarf,
sem er þriggja ára gömul og býr
með föður sínum í Þýskalandi.
Ég hef mjög miklar áhyggjur og
trúi því ekki að þetta endi illa. Ég
vil trúa því að hún birtist aftur og
hringi í mig.“

Vonar það besta
Ásdís Rán segir að Ruja hafi
verið á leiðinni til Íslands í fyrsta
skipti rétt áður en hún hvarf í
október árið 2017. „Ég ræddi við
hana tveimur dögum áður en
hún hvarf og það veit ég, því hún
skráði sig út alls staðar á öllum

samfélagsmiðlum, hætti að svara
tölvupósti og það var slökkt á
símanum. Þá vissi ég að það
væri eitthvað að. Hún er þannig
týpa að hún er alltaf „online“.
Síðan þá hefur enginn heyrt í
henni og það er sama hvern þú
spyrð, manninn hennar, mömmu
hennar eða pabba, það hefur
enginn heyrt í henni.“ En bestu
vinkonur gefast sjaldnast upp á
hvor annarri og þar er Ásdís Rán
engin undantekning. Hún óttast
það versta en vonar það besta.
„Þetta eru engir afbrotamenn.
Nú er ég í þessari fjölskyldu
með henni, bróður hennar og
öllum. Þetta er bara venjulegt
fólk sem var með brjálæðislega
góða hugmynd sem gekk svona
frábærlega vel og fór út um allan
heim á einu, tveimur árum.
Svo kemur í ljós á einhverjum
tímapunkti, sem getur verið
eftir tvö, þrjú ár eða eitthvað, að
þetta var kannski bara allt í lagi,
allt saman. Mér finnst ólíklegt að
hún sé dáin eða einhver hafi látið
hana hverfa. Mér finnst líklegra
að hún hafi gert það sama og
margir frumkvöðlar; látið sig
hverfa á meðan verið er að vinna

Ásdís Rán var gestur í glæsilegu samkvæmi sem
Ruja Ignatova hélt í Sozopol. Í baksýn má sjá
glæsihýsi vinkonunnar.

úr málunum. Það er komið svo
mikið af málum í gang varðandi
þetta og þeir hefðu viljað halda
henni í fangelsi þar til það væri
búið að vinna úr þeim og það gæti
tekið mörg ár. En hún er rosalega
klár þessi stelpa og ég vil ekki trúa
því að hún sé dáin,“ segir Ásdís
Rán sem býst við því að hún verði
sú fyrsta sem týnda búlgarska
athafnakonan hringi í þegar hún
ákveður að stíga fram. Málið sé
þó flókið og verði flóknara með
degi hverjum, en yngri bróðir
Ruja, Konstantin Ignatova, er
nú í haldi alríkislögreglunnar í
Bandaríkjunum.

Bíður eftir símtali
Þótt ótrúlegt megi virðast þá er
OneCoin Ltd. enn starfandi en
fyrirtækið hefur tekið fyrir að
starfsemin sé ólögleg. Í mars
síðastliðnum var Konstantin
Ignatova, yngri bróðir Ruja
Ignatova, handtekinn á LAXflugvellinum í Los Angeles. Hann
var ákærður fyrir peningaþvætti
og fjársvik en hann hefur

viðurkennt sinn hluta í málinu.
Konstantin Ignatova hefur greint
frá því við skýrslutökur að systir
hans hafi verið búsett í Sofiu
þegar hún hvarf. Sagði hún
bróður sínum að hún væri orðin
„mjög þreytt“ og að hún óttaðist
að einhver nákominn myndi vísa
FBI á hana.
Í seinasta mánuði skrifaði hann
undir samning við saksóknara
um að veita nauðsynlegar
upplýsingar sem gætu leitt
til handtöku systur sinnar og
samverkamanna hennar, sem eru
meðlimir búlgörsku mafíunnar.
Talið er líklegt að honum verði
veitt vitnavernd þar sem samstarf
hans við yfirvöld setur hann í
mikla hættu.
„Bróðir hennar, sem er í
fangelsi núna, var aðstoðarmaður
hennar og fór sjálfkrafa í
stjórnunarstöðu þegar Ruja hvarf,
en ætti kannski ekki að vera beint
í þeirri stöðu,“ segir Ásdís Rán
sem bíður við símann eftir símtali
frá bestu vinkonu sinni. n
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„VIÐ EIGUM EKKI AÐ ÞURFA
JARÐA BÖRNIN OKKAR“
n Halla fæddi andvana barn n „Eitt af því leiðinlegasta sem ég heyri er
spurningin hvort ég sé ekki komin yfir þetta“

H

alla Árdísardóttur gekk í
gegnum þá erfiðu reynslu
að fæða andvana barn og
segir útilokað að hægt sé
að yfirstíga sársaukann sem fylgir
því að sjá barnið sitt dáið. Hún
segir samfélagið staðnað hvað
viðhorf gagnvart þessu málefni
varðar enda fái hún þá spurningu
furðulega oft hvort hún sé ekki
búin að jafna sig.
„Eitt af því leiðinlegasta sem
ég heyri er spurningin hvort ég sé
ekki komin yfir þetta. Svarið mitt
er alltaf það sama og mun aldrei
breytast. Nei, því það að hafa þurft
að horfa á litla kistu með barninu
mínu fara ofan í jörðina er eitthvað
sem ég mun aldrei komast yfir. Það
er eitthvað sem á ekki að gerast,
við eigum ekki að þurfa að jarða
börnin okkar, heldur eiga þau að
lifa lengur en við.“
Halla, sem er tuttugu og
tveggja ára, er í sambandi með
Alla Unnarssyni og var litla
stúlkan þeirra fyrsta barn. „Í
dag eru liðin fimm ár síðan mér
var sagt að dóttir mín gæti ekki
lifað nema í stuttan tíma utan
móðurkviðar og að sá stutti tími
yrði afskaplega sársaukafullur
fyrir svona lítinn líkama.“
Hún ítrekar að það sé ekkert í
heiminum verra en að missa barn

„

Hvort sem það barnið er
enn í móðurkviði, deyr í
fæðingu eða tuttugu árum síðar
er það alltaf jafn sárt.

og aldrei neitt eðlilegt við það.
„Það er ekkert sem maður
kemst yfir heldur lærir maður
bara að lifa með þessu,“ segir Halla
alvarleg og heldur áfram. „Ég hef
ekki lært það sjálf, en ég skil satt
best að segja ekki þegar fólk þykist

tengja við þessa reynslu án þess
að hafa gengið í gegnum það sjálft.
Auðvitað óska ég þess innilega að
enginn þurfi að ganga í gegnum
neitt þessu líkt, ekki einu sinni
mínum versta óvini. Hvort sem
barnið er enn í móðurkviði, deyr í

SANDBLÁSTURSFILMUR

Ráðgjöf
Tilboð
Hönnun
Uppsetning
Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

fæðingu eða tuttugu árum síðar er
það alltaf jafn sárt.“

Mæður sem missa börnin
sín líklegri til að deyja fyrir
fimmtugt
Rannsókn var birt í nýjasta hefti
vísindatímaritsins eLife sem
byggir á samanburði á dánartíðni
tæplega 48 þúsund foreldra sem
misst höfðu barn. Niðurstöðurnar
sýndu að þær mæður sem ganga í
gegnum þann harmleik að missa
barn eru í aukinni hættu á að
verða fyrir ótímabæru andláti.
Rannsóknin spannaði tveggja alda
tímabil en þar mátti sjá nokkrar
breytingar eftir þeim tíma er um
ræddi. Ótímabær andlát mæðra
sem fæddar voru á bilinu 1800–
1930 voru um 35% eftir barnsmissi
en 64% meðal þeirra mæðra sem
fæddar voru eftir 1930.
Í
Morgunútvarpi
rásar
tvö ræddu þau Unnur Anna
Valdimarsdóttir, prófessor við
læknadeild Háskóla Íslands,
og Kári Stefánsson, forstjóri
Íslenskrar
erfðagreiningar,
niðurstöður
rannsóknarinnar.
Þar staðfestir Kári að harmur
kvenna hafi töluverð áhrif á
lífslengd þeirra.
„Ef við skoðum ástandið í
íslensku samfélagi upp úr miðri
síðustu öld þá er ungbarnadauði
hér algengari en nokkurs staðar
annars staðar í heiminum. Það
er mesti ungbarnadauði sem
skráður hefur verið.“
Félagsfræðingar hafi sett
fram þá kenningu að konur hafi
brugðist við ungbarnadauðanum
með því að brynja sig, með því að
minnka tilfinningaleg tengsl við

börnin sín.
„En staðreyndin er sú að það
er bara vitleysa. Konur á þessum
tíma urðu fyrir jafn miklum
áföllum þegar börnin þeirra
dóu, það hafði jafn mikil áhrif á
lífslengd þeirra, eins og það hefur
í dag, sem bendir til þess að þessi
sterku tilfinningatengsl mæðra
við börnin sín séu meðfædd,“
segir Kári.
Konan geti ekki komið í
veg fyrir áhrifin með að brynja
sig, líkt og haldið hafi verið
fram. Unnur segir að lýsingar á
dauðsföllum innan fjölskyldna
úr dagbókarfærslum á 19. öld
séu oft frekar hversdagslegar. Þá
hafi jafnframt ríflega helmingur
foreldra upplifað það að missa
barn sitt.
„Það hefur skapað deilur á
milli ólíkra sagnfræðinga sem
rýna í þessar færslur og sumir
telja að það sé merki um það að
fólk hafi ekki þjáðst – en þessar
niðurstöður benda til þess að það
hafi verið þjáning á þessum tíma.“
Mikilvæg umræða Barnsmissir
er eitthvað sem margir ganga í
gegnum en minna er talað um. n

ANDKÖF & VELLÍÐAN!
AÐFERÐIR TIL AÐ LIFA AF EFTIR
GUÐRÚNU EVU MÍNERVUDÓTTUR
„EFTIRMINNILEG“ „SKER MANN“ „FALLEG“

★★★★

★★★★

„Það skrifar enginn eins og Guðrún Eva

„Vellíðan fylgir því að lesa þessa sögu

Mínervudóttir. ... Falleg og áleitin saga
um fólk í öllum sínum einfalda og

um mýktina í hörðum heimi. Ég mæli
með því að hún sé lesin hægt og hverrar

flókna veruleika.“
Brynhildur Björnsdóttir, Fréttablaðinu

setningar á þessum 166 blaðsíðum sé
notið til hins ítrasta.“
Ágúst Borgþór Sverrisson, DV

„Snerti mig svo djúpt ... Gríðarlega vel
skrifuð og persónusköpunin mjög

„Það sker mann hvað [drengurinn]

eftirminnileg. ... Uppáhaldsbókin mín
eftir hana.“

er umkomulaus.“
Egill Helgason, Kiljunni

Kolbrún Bergþórsdóttir, Kiljunni
„Fullt af þungum og stórum hlutum sem
Guðrún Eva skrifar um af ótrúlega

ÁRNASYNIR

næmum léttleika.“
Þorgeir Tryggvason, Kiljunni

KOKKÁLL EFTIR DÓRA DNA

„FYNDIN“ – „SKEMMTILEG“ – „FLOTT“ – „TÁRAST ÚR HLÁTRI“

★★★★
„[Dóri DNA] fær lesandann til að taka
andköf, tárast úr hlátri, gráta af
vanlíðan og yggla sig.“
Ragnhildur Þrastardóttir, Morgunblaðinu
„Fyndin og skemmtileg“

„Gat ekki slitið mig frá henni. Kokkáll er
frábær skáldsaga. Magnaðar persónur,
stórkostlegar lýsingar og bæði fyndin
og hryllileg í senn. Mæli heilshugar með
þessari bók.“
Ari Eldjárn

Guðrún Baldvinsdóttir, Kiljunni
„Ljómandi skemmtilegt að lesa
þessa bók.“

„Frábær.“
Eiríkur Örn Norðdahl, Fjallabaksleiðin

Egill Helgason, Kiljunni

„Langt síðan ég hef skemmt mér svona
vel yfir íslenskri skáldsögu.“

„Mjög flott.“

Hallgrímur Helgason

Þorgeir Tryggvason, Kiljunni
„Myljandi fyndinn.“
„Ófráleggjanleg.“

Maríanna Clara Lúthersdóttir, Víðsjá á Rás 1

Þórarinn Eldjárn

bjartur-verold.is
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Play ekki
komið á flug
þrátt fyrir
háleit markmið

n Ekkert flugrekstrarleyfi komið n Engar ferðir komnar í sölu
n Gera ráð fyrir gífurlega góðri afkomu á innan við þremur árum
Erla Dóra

erladora@dv.is

M

iðað við kynningu Íslenskra verð
bréfa á flugfélaginu hf. er gert ráð
fyrir að félagið verði orðið arðbært
á gífurlega skömmum tíma. Sam
kvæmt því sem í kynningunni eru kallaðar
raunhæfar og frekar hóflegar áætlanir þá
munu hluthafar fá 12–13 falda fjárfestingu
sína til baka á þremur árum.
Þann 5. nóvember síðastliðinn var til
kynnt á stórum blaðamannafundi að
nýtt flugfélag Play væri við það að fá
flugrekstrar
leyfi og hygðist hefja sölu á
fyrstu ferðum núna í nóvember. Ríflega
hálfum mánuði síðar hefur slík sala ekki
hafist og ekki hefur verið gengið frá flug
rekstrarleyfi. Samgöngustofa staðfesti í
samtali við DV að slíkt leyfi væri ekki kom

ið í höfn enda myndi það þá vera birt á vef
Samgöngustofu.
Samkvæmt kynningunni er gert ráð f yrir
að flug hefjist hjá félaginu strax á þessu ári
þótt gert sé ráð fyrir að sætanýting verði
minni út árið og á fyrstu sex mánuðum
ársins 2020.
Að sögn heimildarmanns DV ber kynn
ing PLAY með sér gífurlega bjartsýni stofn
enda og gerir ráð fyrir miklum og hröðum
vexti.
„Þeir ætla að byrja með tvær vélar og
fjölga í sex fyrir næsta vor. Þetta var eitt
af því sem reyndist WOW svo erfitt, all
ur þessi hraði vöxtur, ef Play ætlar ekki að
gera sömu mistök og WOW þá er þetta eitt
sem þeir ættu alls ekki að gera.“
Play var gagnrýnt eftir kynninguna fyrir
að gefa upp að flugliðar yrðu á lægra kaupi
en hjá WOW, en þó hærra kaupi en hjá er

LÓNSBRAUT 6 • 220 HAFNARFIRÐI •

lendum samkeppnisaðilum sem þeim
bjóðist vinna hjá í dag. Það er ætlun Play að
ráða þann mannauð frá WOW sem þegar
hefur hlotið rétta þjálfun og menntun í
störfin. Heimildarmaður DV segir að ef
Play hafi vissulega tekist að finna leið til að
lækka kostnað við áhöfnina, þá sé það stór
virki út af fyrir sig.
„Þetta er eitthvað sem bæði WOW air og
Icelandair hafa barist við í gegnum tíðina.
Þarna eru þeir á einu bretti að spara fjórð
ung eða meira af kostnaðnum án vand
ræða, ef þeim tókst það þá ætti Icelandair
að ráða þessa menn og borga þeim mjög
vel, enda búnir að leysa mjög stórt vanda
mál fyrir fyrirtækið.“
Samkvæmt heimildum DV er einnig
athugavert að félagið hafi gefið upp að
þeir hafi samið á áður óþekktum kjörum
um þjónustu á flugvellinum, svonefnda

„ground handling“. Þetta gefi til kynna
að Play hafi ekki samið við stærri aðila á
Keflavíkurflugvelli, heldur mun minna og
reynsluminna fyrirtæki sem hafi líklega
ekki mikla reynslu af því að þjónusta áætl
unarflug.
Varðandi áætlaðan hagnað félagsins,
og 12–13 falda fjárfestingu til baka til hlut
hafa segir heimildarmaðurinn að þarna sé
óhófleg bjartsýni á ferð. „Þetta er algjörlega
út í hött. Það geta allir orðið ríkir í Excel og
Play ætlar sér svo sannarlega að vera það.“
Tvær vikur eru liðnar síðan tilkynnt var
um nafn og áætlanir flugfélagsins Play.
Tveimur vikum síðar er félagið strax komið
á eftir áætlun og engir farmiðar farnir í sölu
þegar rúmur mánuður er eftir af þessu ári.
Ekki náðist í upplýsingafulltrúa Play við
vinnslu fréttarinnar. n

SÍMI 551 7170 • SAETOPPUR.IS

GEORGE FOREMAN

ÞRÁÐLAUS

HEILSUGRILL

497 ML
4 STK

KJÖTHITAMÆLIR

VILLEROY & BOCH
RAUÐVÍNSGLÖS

VERÐ ÁÐUR ...14.995
JÓLATILBOÐ ....9.995

VERÐ ... 3.995
1200W

VERÐ .....7.995
Artist
PRO

JÓLABÚÐIN ÞÍN

PHILIPS
RAKVÉL
ONEBLADE

OBH NORDICA
HÁRBLÁSARI
AC mótor og jónatækni

VERÐ ÁÐUR ...14.995
JÓLATILBOÐ ....9.995

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

VERÐ .....5.995

JBL BLUETOOTH
HEYRNARTÓL
Fæst í
mörgum
litum

GENESIS
Le Creuset
POTTUR 24sm

MEGAPACK SVART
VERÐ ...36.995

VERÐ ...12.995

KUCHENPROFI
FONDUE POTTUR
ST.MORITZ
Le Creuset
GRILLPANNA 26sm

OHB NORDICA
SLÉTTUJÁRN/BURSTI
BJÖRN AXÉN

Jónatækni sem skilur hárið eftir silkimjúkt!

VERÐ ÁÐUR ...14.995
TILBOÐ ...........9.995

VERÐ ...24.995

JBL BLUETOOTH HÁTALARI

SVÖRT

VERÐ ... 7.495

REVLON SLÉTTIJÁRN

Fæst í
mörgum
litum

FLIP5

RAUÐUR

VERÐ ...16.995

HRÆRIVÉLATILBOÐ

VERÐ .....9.995

Með tösku og hárklemmum

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
JAMIE OLIVER POTTUM OG PÖNNUM

VERÐ ÁÐUR .... 8.995
JÓLATILBOÐ ... 5.995

PHILIPS

HUE
LJÓS OG PERUR

FJÖLDI LITA VERÐ FRÁ 79.995
Queen of Hearts
bökunarsett í 100 ára afmælisútgáfu
að andvirði kr. 9.995 fylgir öllum
KitchenAid hrærivélum!

JÓLATILBOÐ

FÁST HJÁ OKKUR
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SEGIR VEITINGASTAÐINN HRAUN
ENN VIÐ SAMA HEYGARÐSHORNIÐ
n Fékk ekki ráðningarsamning eða launaseðil n Fyrirtækið skipti um
kennitölur n Eigandi hótar blaðamanni
Erla Dóra

erladora@dv.is

MÓTMÆLTI FYRIR UTAN
VEITINGAHÚSIÐ HRAUN Í ÓLAFSVÍK
Robert Zubcic mótmælti fyrir utan fyrrverandi
vinnustað sinn, veitingahúsið Hraun í Ólafsvík í hádeginu nokkra daga í röð í janúar á þessu
ári. Ástæða mótmælanna var framkoma vinnuveitanda hans gagnvart honum en hann hélt því
fram að hann hefði ekki fengið greitt fyrir yfirvinnu og þar að auki verið sagt upp störfum eftir
að hann leitaði réttar síns hjá stéttarfélagi sínu.
Samkvæmt upplýsingum frá Verkalýðsfélagi
Snæfellinga á þeim tíma var þetta ekki í fyrsta
sinn sem starfsmenn fyrirtækisins leituðu til fé-

lagsins, þó svo ekki hafi verið fært að gefa upp
heildarfjölda erinda sem þeim hefði borist vegna
þess.
Eigendur staðarins eru hjónin Jón Kristinn
Ásmundsson og Katrín Hjartardóttir, áður áttu
þau fyrirtækið í gegnum Hraun eldhús ehf., en sú
kennitala fór í þrot í október síðastliðnum. Þrotið
hefur átt sér nokkurn aðdraganda því í júní hafði
verið stofnað nýtt fyrirtæki um reksturinn sem
sótti um rekstrarleyfi á nýrri kennitölu, Tarragon
ehf.

VELDU ÚR MEÐ SÁL

www.gilbert.is

ARMINDO

Armindo Camillo er kokkur að
mennt og menntaður í fyrirtækjastjórnun. Hann kom til Íslands eftir langa búsetu í Írlandi
þar sem kona hans og börn eru
búsett. Hann segir að hann hafi
unnið sem kokkur á fiskiskipi
þegar hann sá starf yfirkokks
auglýst hjá Hrauni veitingahúsi.
Hann vildi ólmur komast af
fiskiskipinu og fá starf sem betur hentaði hans menntun og sló
til. Hann var ráðinn til reynslu
og segir að nánast frá upphafi
hafi honum verið ljóst að eitthvað væri ekki með felldu. Þrátt
fyrir ítrekaðar beiðnir hans fékk
hann ekki skriflegan ráðningarsamning og hefur ekki enn
fengið launaseðil.
„Hann hefur haldið að ég
væri banani, en það er ég ekki.
Ég er skaphundur, enda er það
oft þannig með kokka, maður
þarf að hafa bein í nefinu til að
stýra eldhúsi. Svona framkomu
læt ég ekki yfir mig ganga. Bæði
vill ég fá peninginn sem ég á
inni hjá honum sem og koma
til leiðar að hann láti af þessum
svikum.“
Armindo segir Jón Kristin
hafa lofað honum öllu fögru
þegar hann bauð honum lausa
yfirkokkastöðu í eldhúsinu á
Hrauni. Armindo væri ráðinn
inn sem yfirkokkur í eldhúsi og

myndu þeir ganga frá samningi
síðar. Eins útvegaði Jón Kristinn
honum húsnæði og yrði leigan
dregin af launum hans.
Fljótlega eftir að Armindo
hóf störf í eldhúsinu var honum
gerð grein fyrir því ástandi sem
hafði átt sér stað hjá fyrirtækinu
í byrjun árs, þegar starfsmaður mótmælti ítrekað með skilti
fyrir utan staðinn vegna meints
launaþjófnaðar Jóns Kristins.
„Ég varð því var um mig
og þetta hvatti mig áfram í að
ganga á eftir því að fá skriflegan
ráðningarsamning svo ég gæti
séð hvaða launakjör ég væri
með og hvað yrði dregið af mér
í leigu og svona.“
Armindo kveðst skilja vel að
það sé erfitt fyrir hann að sanna
að hann hafi verið ráðinn inn
sem yfirkokkur þar sem engin
skjöl séu því til staðfestingar.
„Hann getur reynt að halda því
fram að ég hafi bara verið ráðinn þess vegna í uppvaskið, það
er ekkert skriflegt til um stöðu
mína þarna. Hins vegar hefði ég
aldrei samþykkt slíka stöðu. Ég
er með góða menntun og hæfur í því sem ég geri, ég á ekkert
erfitt með að finna mér vinnu.
Ég hef starfað á mörgum stöðum sem yfirkokkur og hafði
enga ástæða til að taka niður
fyrir mig.“

22. nóvember 2019
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Armindo Segist
ekki ætla að láta
þetta yfir sig ganga
og hefur leitað til
verkalýðsfélagsins

Máli sínu til stuðnings sýnir Armindo
blaðamanni prófskírteini og leyfisbréf úr
kokkaskóla, sem og ráðningarsamninga
frá fyrrverandi vinnuveitendum sem gefa
vissa hugmynd um þær launakröfur sem
hann gerir. „Ég færi aldrei að semja um
verri laun en ég hafði áður í starfi á Íslandi.“
Í dag, aðeins skömmu eftir að hafa
verið sagt upp störfum hjá Hrauni, er
Armindo þegar komin í góða stöðu hjá
fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. Sýnir þetta að hans sögn fram á að það sé
í raun og veru tiltölulega auðvelt fyrir
mann með hans menntun og reynslu að
fá vinnu með skömmum fyrirvara.
„Ég byrjaði að vinna þarna [á Hrauni]
um miðjan mánuð í október. Um

mánaðamótin voru samstarfsfélaga mínir búnir að fá borgað, en ekki ég. Ég fer
þá til Jóns Kristins og bið hann um að
borga mér launin mín og hann svarar að hann geti reddað mér smá fyrirfram. Ég vildi ekkert fá fyrirfram, ég vildi
fá launin mín. Ég var búinn að vinna
þarna yfir 300 klukkustundir á mjög
skömmum tíma.“ Armindo sýnir blaðamanni tímaskráningu sem sýnir yfir 300
unnar klukkustundir og grófan útreikning á brúttó launum fyrir það tímabil.
Sú upphæð nam ríflega milljón. Hafði
hann fengið 150 þúsund fyrirfram um
það leyti sem hann tók við stöðunni,
síðan hafði Jón Kristinn greitt bílaleigubíl fyrir Armindo, 78 þúsund og svo fékk
hann 100 þúsund krónur um mánaða-

JÓN KRISTINN ÁSMUNDSSON:
Blaðamaður hafði
samband við Jón
Kristinn vegna
máls Armindos,
sem vildi upphaflega ekki tjá sig en
vísaði ásökunum
Armindos á bug.
Ég er blaðamaður á DV og
maður að nafni
Armindo leitaði hingað til okkar og segir farir sínar
ekki sléttar og frásögn hans rímar við
þær frásagnir sem bárust frá fyrrverandi
starfsfólki þínu hér í janúar. Ég vildi
því hafa samband og gefa þér kost á að
koma þinni hlið á framfæri.
„Ertu ekki að grínast? Hérna hefurðu
nokkuð skoðað, nei þú hefur ekki …
ehhh nei nei … ég vil ekkert segja um
þetta nema bara þetta að Armindo vinnur ekki hjá okkur lengur og ekkert neitt
frekar um það að segja.“
En er eitthvað til í því sem hann seg-

ir, að hann hafi ekki fengið ráðningarsamning eða launaseðla?
„Sko, hann er ekkert búinn að fá,
maðurinn vann bara hjá okkur í nokkra
daga. Hann er bara ekki búinn að fá
launaseðil, hann fær bara borgað 1. desember eins og allir aðrir.“
En byrjaði hann ekki í október?
„Við greiðum laun frá 20.–19. svo
það er allt innan þess ramma. Hann er
samt búinn að fá held ég 75 prósent af
laununum sínum greidd fyrirfram. Svolítið skemmtilegt að það skuli hringja
bjöllum hjá þér út af því sem gerðist í
janúar út af því að það er sem sagt blaðamaður frá ykkur búinn að hringja í mig
til að biðjast afsökunar á grein ykkar frá
því í janúar, því hún var bara eins röng
og hún gat mögulega orðið. Það mál
endaði þannig að verkalýðsfélagið hér
í Snæfellsbæ þurfti að borga flugfarið
fyrir þennan mann sem mótmælti fyrir
utan hjá mér, heim til sín, af því að hann
var farinn að valda þeim vandræðum.
Og þetta mál hafði sko svo mikil áhrif á

mótin. Þessi upphæð var mun lægri en
Armindo hafði reiknað með auk þess
fylgdi útborgun enginn launaseðill og
enginn sundurliðun á hvernig launin
væru reiknuð út eða hvað væri dregið frá
þeim.
Armindo gekk hart á eftir ráðningarsamningi og launum sínum og telur að
vegna þess hafi Jón Kristinn sagt honum
upp störfum, en Jón hefði aðeins viku
fyrir uppsögnina lýst yfir ánægju sinni
með störf hans. Í kjölfarið leitaði hann til
Verkalýðsfélags Snæfellinga og segir að
þar hafi ekki virst koma nokkrum manni
á óvart þegar hann nefndi hver vinnuveitandi hans væri.
„Þeir sögðu bara orðrétt: Herra Jón
gerði það aftur.“
fjölskylduna mína, vegna þess að þetta
var bara hreinn viðbjóður, algjörlega út
í gegn, og þið áttuð ykkar þátt í því sko.
[innsk. blm. Blaðamaður þekkir ekki til
þess að Jón hafi verið beðinn afsökunar
og frétt DV af málinu var aldrei tekin úr
birtingu]
Það var líka greint frá málinu í
Stundinni og í Fréttablaðinu.
„Þeir áttu líka þátt í því enda eru allir
nema Stundin búnir að hringja í mig og
spyrja mig hvort ég hafi áhuga á því að
þeir fjalli um málið aftur og leiðrétti þar
minn hlut, en ég hef bara engan áhuga
á því vegna þess að ég er búinn að sjá
hvernig þessir hlutir virka. Það hefur
enginn áhuga á að fjalla um sannleikann, þeir hafa bara áhuga á að segja að
einhver gaur sé ljótur og þá skrifa allir
einhver komment undir, sko.“
Og heldur þú að þessi umræða hafi
haft áhrif á að fyrirtækið fór í þrot og
þurfti að skipta um kennitölu?
„Já, algjörlega. Ég er búinn að reka
þetta fyrirtæki í sex ár og hef aldrei verið undir áætlun í sölu nema í þessa fjóra
mánuði eftir að þetta mál kom upp.
Þetta er bara skólabókardæmi. Ég er ekki
að segja að ég sé fullkominn, ég hef gert

DV hafði samband við Verkalýðsfélag
Snæfellinga og ræddi við Vigni Smára
Maríasson sem staðfesti að Armindo
væri í samskiptum við stéttarfélagið.
Gat hann þó ekki tjáð sig um hvort og
þá hve mörg önnur mál væru í vinnslu
hjá þeim sem vörðuðu starfsmenn
Hrauns veitingahúss.
Varðandi kennitölubreytingu
Hrauns sögðu þeir lítið hægt að gera
þar sem fyrirhugaðar lagabreytingar til
að koma í veg fyrir kennitöluflakk væru
ekki komnar í gegn. „Það er ekki enn
komin í gegn lagabreyting til að koma
fyrir kennitöluflakk eða allavega hægja
á því ef svo má segja, eins og hefur verið sagt því ekki megi setja of íþyngjandi lög. Þetta er bara svoleiðis. Nú er
bara verið að lýsa kröfum í þrotabú fyrir
starfsmenn í þeim gömlu málum sem
voru. En nú er náttúrlega komið nýtt
fyrirtæki.“
Atvinnurekendum beri ávallt skylda
til að standa skil gagnvart starfsmönnum á launaseðlum. Hins vegar tryggi
kjarasamningar vissan frest til að ganga
frá skriflegum ráðningarsamningi. „Það
er skylt að afhenda launaseðil, en nægjanlegt að afhenda rafrænan launaseðill. Það er skylt að ganga frá skriflegum ráðningarsamningi innan tveggja
mánaða. Samkvæmt kjarasamningum.“
En er ástæða til að óttast að atvinnurekandi sem ítrekað verður uppvís að sömu brotum gegn starfsmönnum sínum muni ekki láta af háttsemi
sinni?
„Maður óttast það. En lengi skal
manninn reyna.“
Blaðamaður spurði hvort mikið væri
um að erlendir starfsmenn leituðu til
félagsins vegna ágreinings við vinnuveitendur. „Það er mjög algengt, og
það er að aukast, að fólk er koma til að
forvitnast um rétt sinn. Sem betur fer er
fólk að verða meðvitaðra um það. Það
er líka algengt að það komi og spyrji
bara: Er þetta rétt? Það er líka algengt
að atvinnurekendur hringi og spyrji:
Á ég að gera þetta svona? Það er mjög
ánægjulegt.“
En eru almennt að koma fleiri eða
færri erindi inn á borð hjá ykkur um
þessar mundir?
„Þeim hefur fjölgað núna á þessu
ári.“

þúsund mistök en þetta voru bara ekkert
mistök.“
Ókei, og þú segir að einhver frá, ókei …
„Þessi Armindo er að reyna að hafa
samband við verkalýðsfélagið hérna í
Snæfellsbæ því verkalýðsfélag hans, Matvís, vill væntanlega, þú veist, hann vann
náttúrlega bara hjá mér í nokkra daga svo
það er ekki enn búið að greiða fyrir hann
í verkalýðsfélagið en hann greiðir í Matvís þar sem hann er matreiðslumaður og
hann er að reyna að fá verkalýðsfélagið
hér eitthvað til að hjálpa sér því Matvís
væntanlega vill það ekki. Við gerðum nákvæmlega ekki neitt rangt gagnvart þessum gaur, það var bara vesen á honum,
hann gat ekki unnið hjá okkur. Hann fær
hverja einustu krónu sem hann vann sér
inn hjá okkur greidda 1. desember. Ég
þurfti sko að greiða fyrir hann bílaleigubíl eftir að ég sagði honum upp því bílaleigan treysti honum ekki, svo endilega
fjallið um þetta og þá gerum við bara
eitthvað í þessu máli frá því í janúar.“
Var hann ráðinn inn hjá ykkur sem
yfirkokkur?
„Hann var bara ráðinn inn hjá mér
til að prófa og það bara gekk ekki upp.
Hann var bara ekki nógu góður.“
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DV VELUR MANN OG
SKÚRK ÁRSINS 2019

n Lesendur senda inn tilnefningar n Þekkir þú einhvern sem á skilið lof eða last?

N

ú er árið senn á enda og
því kominn tími til að velja
mann ársins 2019 hjá DV.
Að þessu sinni hefur verið bætt við flokki, skúrki ársins.
Lesendum DV gefst kostur á að
taka þátt með því að skila inn tilnefningum.
Tilnefningu er hægt að skila
inn á vefsíðu okkar, dv.is. Þekkir
þú einhvern sem á skilið hól sem
maður ársins, eða last sem skúrkur ársins? Skilaðu þá tilnefningu
fyrir klukkan 15.00 þann 25. nóvember. Ekki er nauðsynlegt að tilnefna þjóðþekktan einstakling –
það má vera hver sem er.
DV mun svo kynna efstu tíu
tilnefningarnar í hvorum flokki í
næsta blaði.

Maður ársins 2018
Maður ársins 2018 var leikarinn
og baráttumaðurinn gegn einelti
Stefán Karl Stefánsson og hlaut
hann afgerandi kosningu, eða
72,38 prósent atkvæða.
Stefán Karl lést í ágúst 2018
eftir erfiða baráttu við krabba
mein í gallgöngum. Hann kom
víða við á leikferlinum en var hvað
þekktastur fyrir hlutverki Glanna
glæps í þáttunum um Latabæ sem
njóta mikilla vinsælda hérlendis
sem og erlendis og einnig fyrir

hlutverk Trölla í uppsetningu á
jólasöngleiknum Þegar Trölli stal
jólunum, bæði í Bandaríkjunum
og í Kanada.
Hann var ekki síður frægur fyrir
baráttu gegn einelti, en sem barn
varð hann fyrir miklu einelti og
varð þetta honum mikið hjartans
mál. Hann varð því mikill baráttumaður í eineltismálum og vann
ötullega að því að auka fræðslu
og forvarnir. Hann stofnaði eineltissamtökin Regnbogabörn og
hélt mörg hundruð fyrirlestra um
einelti og félagsmál barna og unglinga í skólum landsins. Hann
kom fram í fjölda viðtala um málefnið og hélt baráttunni áfram,
jafnvel eftir að starfsemi Regnbogabarna var hætt.
Hann var sæmdur riddarakrossi íslensku fálkaorðunnar í
júní 2018 fyrir framlag sitt til íslenskrar leiklistar og samfélags.
Í einni af síðust færslum hans á
Facebook sagði hann:
„Það er ekki fyrr en þér er sagt
að bráðum munirðu deyja sem þú
áttar þig á hvað lífið er stutt. Tíminn er það verðmætasta í lífinu,
því hann kemur aldrei aftur. Hvort
sem þú verð tímanum í fangi ástvinar eða einn í fangaklefa er lífið hvað sem þú gerir við hann.
Dreymi ykkur stóra drauma.“ n

Aðrir tilnefndir voru :

Þau sem komust næst
titlinum í fyrra voru:
Bára Halldórsdóttir, uppljóstrari og aktífisti sem tók
upp samtal sex þingmanna
Miðflokksins á Klaustri Bar.
Hún hafnaði í öðru sæti
með 5,79 prósent atkvæða.
Guðmundur Fylkisson
lögreglumaður, sem hefur
helgað starf sitt leitinni að
týndum börnum íslensks
samfélags, hafnaði í þriðja
sæti með 5,21 prósent atkvæða.

Arnór Sigurðsson, knattspyrnumaður og vonarstjarna Íslendinga í
knattspyrnu.
Áslaug Thelma Einarsdóttir, sem var sagt upp hjá Orku náttúrunnar
eftir að hafa kvartað undan hegðun yfirmanns.
Bára Tómasdóttir og Óskar Vídalín, foreldrar Einars Darra sem lést
18 ára gamall á síðasta ári eftir neyslu róandi lyfja. Í kjölfarið setti fjölskyldan saman minningarsjóð sem styrkir baráttuna #égábaraeittlíf.
Bjarki Már Sigvaldason og Ástrós Rut Sigurðardóttir, fyrir aðdáunarvert æðruleysi og hugrekki í gegnum veikindi Bjarka, sem tapaði
baráttu sinni í júní á þessu ári.
Einar Hansbert Árnason, sem réri 500 kílómetra á 50 klukkustundum til styrktar Píeta samtökunum
Elísabet Margeirsdóttir langhlaupari, sem hljóp á síðasta ári 10
maraþon á fjórum sólarhringum í Góbíeyðimörkinni í Kína.
Freyja Haraldsdóttir, aktífisti og þroskaþjálfi.
Guðmundur Ragnar Magnússon, sigmaður hjá Landhelgisgæslunni,
sem tók þátt í að bjarga fjórtán manna áhöfn eftir að sementsflutningaskipið Fjordvik strandaði á leið til hafnar.
Gunnar Nelson, MMA-kappi.
Heiðveig María Einarsdóttir, sem hristi ærlega upp í karllægu veldi
Sjómannafélags Íslands þegar hún bauð sig fram til formannsembættis félagsins.
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra.
Sanna Magdalena, borgarfulltrúi Sósíalista.
Skúli Mogensen, fyrrverandi forstjóri WOW.
Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar, sem hristi upp í stéttafélaginu eftir yfirburðasigur í formannskosningunum á síðasta ári.
Sunna Elvíra Þorkelsdóttir lögfræðingur, sem hlaut mænuskaða eftir alvarlegt slys á Spáni.
Sævar Ciesielski og fjölskylda hans, sem aldrei gáfust upp á að leita
réttlætis.
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, aktífisti og rithöfundur.
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Hádegismatur
á 1.000 krónur
eða minna

DV tók saman matsölustaði í Reykjavík þar sem hægt er að snæða hádegisverð fyrir lítinn pening

Þ

ó að buddan sé létt þá er
vissulega hægt að
leyfa sér að borða
úti í hádeginu í
stað þess að maula
samloku við skrifborðið. DV tók
saman lista yfir
nokkra
matsölustaði
á
höfuðborgarsvæðinu þar
sem hægt að
snæða
hádegisverð fyrir
þúsund krónur
eða minna.
Á Íslenska
Barnum í Ingólfstræti er hægt
að snæða súpu dagsins og brauð fyrir 990
krónur. Hinum megin
við götuna, á veitingastaðnum Sólon, er
sömuleiðis boðið
upp á súpu dagsins
fyrir 990 krónur
og þá kosta vorrúllur
með „sweet chili“
sósu og hrísgrjónum
1.290 krónur.
Á Metro er hægt
að fá stakan ostborgara á
499 krónur, salsakjúklingaborgara á 699 krónur, salsavefju á 569 krónur, stakan Hot Wings-borgara á 699 krónur og BBQ-vefju á 569
krónur. Þá er hægt að fá lítið salat til hliðar á 349 krónur
og gos í glasi á 279 krónur.
Á Domino’s er boðið upp á þrjú mismunandi hádegistilboð, þar af 6 kjúklingavængi og hálfan skammt af kartöflubátum með sósu að eigin vali á 990 krónur. Fyrir
300 krónur aukalega er hægt að fá hádegistilboð 1 sem
samanstendur af lítilli pítsu af matseðli og litlum skammti
af brauðstöngum með sósu að eigin vali.

Á
Subway
kosta
6
flestir

tommu
kafbátar
minna en 1.000 krónur
og þá er hægt að bæta við miðstærð
af gosi og snakkpoka eða köku fyrir 360 krónur.
Pizzan býður upp á mánudags- og þriðjudagstilboð:
miðstærð af pítsu með þremur áleggstegundum á 1.000
krónur. Fyrir 490 krónur aukalega er hægt að fá miðstærð af pítsu á matseðli og hálfan lítra af gosi á 1.490.
Núðluaðdáendum er bent á Nings þar sem hægt er að
fá núðlurétt dagsins á 990 krónur og Noodle Station
þar sem núðlusúpa með grænmeti kostar 960 krónur.
Á matseðli Aktu Taktu er til dæmis að finna sex
kjúklinganagga á 999 krónur, ristaða samloku með

skinku og osti

á 899 krónur,
pylsu með öllu
á 499 krónur
og baguette með
skinku og osti á 799
krónur.
Þá er einnig hægt að grípa með sér
þjóðarrétt Íslendinga „eina með öllu“ á Bæjarins bestu
en verðið er á bilinu 450 til 600 krónur.
Að lokum má nefna veitingastað IKEA en á matseðlinum þar má meðal annars finna þrjá rétti sem kosta aðeins 895 krónur: sænskar kjötbollur með kartöflum,
týtuberjasultu og rjómasósu, plokkfisk með kartöflum,
rúgbrauði og smjöri og kjúklingavængi með frönskum. Þá
er hægt að fá grænmetisbuff með snittubaunum, kúskús
og sósu á 595 krónur, kjúklinganagga með frönskum á
995 krónur og ofnsteiktan lax á 995 krónur.
Verðkönnun DV fór fram 19. nóvember síðastliðinn.
Vert er að taka fram að listinn er ekki tæmandi.
Auður Ösp Guðmundsdóttir
audur@dv.is

Smartúr í miklu úrvali

Verð frá 5.900 kr.

Strandgötu 37 - 220 Hafnarfirði - S. 565 4040

Falleg jólatré
- sem endast ár eftir ár!

Sígrænu jólatrén eru í hæsta gæðaflokki
auk þess að vera mjög falleg og líkjast
þannig raunverulegum trjám.
Við bjóðum nú upp á 5 mismunandi
gerðir af jólatrjám í mörgum stærðum,
með og án LED ljósa. Einföld samsetning
og aldrei meira úrval.

Verið velkomin í jólaskóg
skátanna í Hraunbæ 123 eða
verslaðu beint á sigraena.is

Skoðaðu kostina
• Ekkert barr að ryksuga
• Ekki ofnæmisvaldandi
• 12 stærðir (60-500 cm)
• Fáanlegt með ljósaseríu
• Íslenskar leiðbeiningar
• Eldtraust
• Engin vökvun
• Stálfótur fylgir

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Helgar kl. 12-18

Hraunbær 123 | s. 550 9800 | www.sigraena.is
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líka stöðugt að eflast og ég er með
tímanum að verða þokkalega örugg með sjálfa mig,“ segir Helga
og bætir við að adrenalínkikk fæðandi móður flæði eflaust að einhverju magni yfir til ljósmóðurinnar enda finni hún kikk í hvert
 eiminn.
sinn sem barn kemur í h
„Eflaust er þetta sambland af
adrenalíni og ástarhormónum
fyrir þá einstaklinga sem eru svo
heppnir að verða vitni að þessari
stundu og þá er eins og maður
ánetjist þessari tilfinningu. Svo
eru það náttúrlega launin, þau
eru frábær,“ segir Helga í kaldhæðnislegum tón. Hún fullyrðir
þó að í þau fáu skipti sem hún sé
í vaktafríi hlakki hún til að mæta
aftur til vinnu. „Það er eitthvað
svo töfrandi við það að fá að vera
hluti af þessari stærstu stund í
lífi fólks. Að geta rétt fram hjálparhönd, hughreyst fjölskyldur og
sjá gleðina og ástina skína úr augum fólks þegar það fær barnið sitt
í hendurnar er ólýsanleg stund.
Ég verð enn klökk í hvert sinn.“

Íris Hauksdóttir
iris@dv.is

H

Átröskun á meðgöngu lítið
rannsakað efni
Margar ljósmæður hafa lýst því
að verða háðar því að upplifa
fæðingar og Helga tekur undir
það.
„Í fyrstu var ég oft óörugg og
jafnvel hrædd enda fylgir starfinu
gríðarleg ábyrgð, maður er með
lífið í lúkunum – bókstaflega. Eftir
því sem tíminn líður og ég finn öruggið vaxa með sjálfri mér skil ég
sífellt betur þær ljósmæður sem
hafa lýst því sem svo að maður
verði háður því að vera viðstaddur
fæðingar. Að því sögðu viðurkenni
ég fúslega að fyrstu mánuðina var
ég á báðum áttum hvort ég gæti
þetta yfirhöfuð, hræðslan við að
mistakast, yfirsjást eitthvað sem
gæti skipt máli var mjög mikil.
Heilbrigði fólks hefur áhrif bæði á
meðgöngu og fæðingu en á hinn
bóginn eru stelpur líka hræddar við að þyngjast. Barnshafandi
konur eru í dag eldri, þyngri og
veikari en hér áður fyrr. Lokaverkefni mitt var einmitt um átröskun á meðgöngu en þetta er lítið
rannsakað efni. Með tilkomu
samfélagsmiðla eru 
konur oft
með óraunhæfar væntingar til
sjálfra sín, eins sjáum við dæmi
um ofþjálfun á meðgöngu sem
er ekki góð heldur. Heilbrigð
hugsun skiptir gríðarlegu máli
en ljósmæður eru einmitt í góðri
stöðu til þess að fyrirbyggja, veita
fræðslu og hvetja til lífsstílsbreytinga. Ég spyr mína skjólstæðinga gjarnan hvernig fyrirmynd þeir vilji vera fyrir barnið
sitt, því vitað er að foreldrar verða
þeirra helstu félagsmótunaraðilar
og fyrirmyndir. Ætlar þú að borða
skyndibita fyrir framan sjónvarpið
eða elda heilsusamlegan mat og
spjalla um lífið? Þarna hefur fólk
níu mánuði til að taka breytingum og ég hvet verðandi foreldra
eindregið til þess að nýta sér það,
fara í göngutúra eftir kvöldmat og
koma inn sundferðum með fjölskyldunni.“

MYNDIR EYÞÓR ÁRNASON

elga Reynisdóttir 
hefur
starfað sem l
jósmóðir
undanfarin fjögur ár en
hún hóf störf við aðhlynningu snemma á unglingsaldri
og vann lengi vel á Hrafnistu í
Hafnafirði.
„Ég var slakur námsmaður og
fljótt stimpluð sem tossi en fékk
síðar greiningu sem lesblind. Eftir viðeigandi aðstoð fór boltinn
lokins að rúlla. Ég kláraði helminginn af stúdentinum á einu ári
og eftir það lá leiðin í hjúkrunarfræði og svo í ljósmóðurfræði.
Það er nefnilega ekkert mál að
læra þegar áhuginn er til staðar
og það sannaði sig í háskólanum
þegar ég útskrifaðist með fyrstu
einkunn úr bæði hjúkrun og ljósmóðurfræði.“

Töfrandi að vera hluti af
stærstu stundinni
Gríðarleg aukning hefur orðið
á vandamálum á meðgöngu
undanfarin ár og sífellt fleiri konur greinast með meðgöngusykursýki svo eitthvað sé nefnt. Oft og

tíðum er umönnun fæðandi konu
mjög flókin og krefjandi.
„Þetta felur ekki bara í sér að
grípa barnið, oft erum við með
konur nánast í gjörgæslu og það
krefst mikils. Það kemur líka fyrir að maður lendir í aðstæðum

þar sem hver mínúta skiptir máli.
Ég hef lært gríðarlega mikið og er
orðin býsna fær, en ég á enn eftir að læra heilmargt enda tekur
mörg ár að verða góður í þessu,
mestu máli skiptir að sækja
endurmenntun. Innsæið mitt er

Atburðarásin hefur alltaf áhrif
„Starfið er mjög fjölbreytt og
krefjandi og ég veit aldrei hvaða
verkefni bíða mín, enginn dagur
er eins. Ég er mikið inni hjá skjólstæðingum mínum og mér þykir ofboðslega gaman að kynnast
fólki og hjálpa því á þessari stund.
Þess utan á ég bestu samstarfsfélaga sem hægt er að óska sér, við
erum mjög náinn hópur og eigum
það til að kalla hver aðra systur.
Það skiptir svo miklu máli því við
verðum að geta rætt vel saman í
vinnunni um það sem við gerum
og verðum vitni að, í því felst viss
úrvinnsla. Við erum einnig duglegar að hittast utan vinnu og
slá á létta strengi enda erum við
flestar mjög miklar félagsverur og
léttar á því.“
Helga hefur sankað að sér
ótal skemmtilegum minningum úr vinnunni. Hún segir fyrstu
fæðinguna enn sem komið er
vera þá eftirminnilegustu.
„Ég mun aldrei gleyma fyrstu
fæðingunni sem ég varð vitni
að. Ég grét meira en faðirinn og
að endingu þurfti ljósmóðir að
hugga mig. Ég sveif svo á bleiku
skýi í margar vikur. Það var þá
sem ég vissi að ég yrði að leggja
þessa starfsgrein fyrir mig. Það
enda þó ekki allar fæðingar vel
og vissulega er það sá þáttur sem
tekur mest á, ef illa fer, en þetta
er aldrei þannig starf að hægt sé
að skilja það eftir þegar haldið er
heim á leið. Atburðarásin, hvort
sem hún er gleðileg eða ekki,
hefur einfaldlega of mikil áhrif á
mann.“ n
Áhugasamir geta fylgst með
Helgu
á
Instagram-síðunni
ljósmæður en hún segir mikilvægt að konur séu vel upplýstar á
meðgöngu og að þær fái upplýsingar frá fagfólki.
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10.00 Vaktstjóri tilkynnir Helgu að hún eigi að taka
á móti konu sem sé að koma með sjúkrabíl, en grunur leikur á að legvatnið sé farið og ófætt barn hennar
með óskorðaðan koll. Helga tekur á móti konunni
og staðfestir að konan sé ekki með legvatnsleka. Eftir talsvert, „tender, love and care“, eins og hún segir
sjálf, sem og útskýringar fer konan aftur heim. Helga
ítrekar að það sé alltaf erfitt að segja konum að
þær séu ekki í fæðingu þegar þær mæta á deildina,
spenntar og halda að dagurinn í dag sé dagurinn
sem barnið þeirra muni koma í heiminn.

11.00 Nokkrar konur hafa hringt á

06.20: Við mælum okkur mót við Helgu á fallegu heimili hennar. Hér er vaknað snemma með það markmið að ná í gott bílastæði
við Landspítalann sem er alls ekki auðvelt. Helga búin að mála sig
og er rétt í þann mund að gæða sér á léttum morgunmat þegar við
komum, en hún áréttar að þegar komið sé í vinnuna viti hún aldrei
hvort eða hvenær hún komist næst til að næra sig.

fæðingarvaktina og boðað komu sína, Helga
hjálpar til við að yfirfara stofur og fylla á, þannig
þær séu tilbúnar. Helga grípur sér snarl með
kaffibollanum og segir það nauðsynlegt svo hún
festist ekki svöng í yfirsetu.

07.15 Við leggjum af stað til að vera á undan mestu umferðinni,
takmarkið að finna gott stæði gengur eftir og áfram höldum við inn
í daginn.

07.45 Helga er komin í vinnugallann og leggur af stað inn í daginn,
hún fær sér kaffibolla og spjallar við kollega sína, athugar stöðuna
og sér á töflu þau verkefni sem henni hefur verið úthlutað þennan
morguninn.

Konunni var á þessum tímapunkti orðið óglatt
svo Helga stökk fram og sótti piparmyntudropa en þeir hjálpa mikið með velgjuna. „Oft
þegar konur kasta upp þá grunar mann að það
styttist í þetta, ég undirbý herbergið, dreg upp
nauðsynleg lyf og kveiki á hitalömpum. Fljótlega byrjar hún að rembast í baðinu og ég hvet
hana til að hlusta á líkamann og treysta honum.
Eftir mjög svo stutta stund fæðist lítið fullkomið barn í vatninu. Foreldrarnir undrandi á þessu
öllu saman, en svifu um á bleiku skýi. Það er svo
dáleiðandi og dásamlegt að horfa á nýbakaða
foreldra dást að litla barninu sínu. Það er engu
líkt! Ég fæ oft verki í brosvöðvana á þessarri
stund. Þegar fylgjan er fædd færi ég móður og
barn upp í rúm, sauma örlítið og aðstoða við
fyrstu brjóstagjöfina. Stuttu seinna er komið að
vaktaskiptum.“

12.30 Helga tekur við frumbyrju í hörkusótt, það
fer ekki á milli mála þegar hún kemur inn, enda
eins og einn snillingur sagði, komin í snerilshæð, og þarf að einbeita sér að því að anda sig
í gegnum samdráttinn sem hún fær á stigapallinum. Konur í ástandi sem þessu fara yfirleitt
beinustu leið inn á fæðingarstofu þótt venjan
sé að staðfesta á móttöku hvort kona sé í sótt. Í
þessu tilfelli var óhætt að fara beinustu leið inn
á fæðingarstofu því hún var komin á lokametra
fæðingar. Konan vildi fá glaðloft og komast í bað.
Helga varð samstundis að óskum hennar, en hún
og hinn verðandi faðir sátu svo hjá konunni og
hjálpuðu henni sem best þau gátu við að takast á
við þessa hörðu sótt. Helga segist aldrei komast
almennilega yfir það hversu mikið kraftaverk líkami kvenna sé. „Það hættir aldrei að koma manni
á óvart og er alltaf jafn magnað.“
16.00 Á leiðinni heim kemur
Helga við í fiskbúð enda segir hún
það algjöra klassík að vera með
soðinn fisk og þrumara á mánudögum. Í kjölfarið sækir hún yngri
dóttur sína á leikskólann.
17.30 Þegar heim er komið þarf að

08.00 Deildin er nánast full af konum sem flestar eru búnar
að fæða og fyrsta verk Helgu er að taka við konu sem er búin að
fæða og ætlar að fara beint heim eftir fæðingu. Helga framkvæmir
skoðun á nýburanum en hún er sem stendur í námi sem lýtur sérstaklega að þessum verkþætti. Hún hefur samband við barnalækni
sem framkvæmir lokaskoðun á barninu og í kjölfarið fær fjölskyldan samþykki fyrir heimför.

sjá til þess að heimalærdómurinn
klárist og píanóæfingum sinnt.
„Þegar maðurinn minn kemur
heim sting ég af á djassballettæfingu, en ég dansa með snilldarhóp
frábærra kvenna. Eftir dansinn
fer ég heim í sturtu og leggst upp
í rúm með námsefni fyrir skólann
og dotta fljótlega ofan í bókina.“
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„Virkur markaður virðist vera til
staðar fyrir lággjaldaflugfélag“

n Mun Play lifa af? n Bragi skrifaði BS-ritgerð um rekstrarumhverfi og rekstrarform íslenskra flugfélaga
audur@dv.is

Þ

egar WOW air var sem
stærst þá hafði það vikið
frá mörgum þáttum sem
einkenna lággjaldaflugfélög og var að mörgu leyti farið að
haga sér eins og hefðbundið flugfélag eða eins og blanda af hefðbundnu og lággjaldaflugfélagi.
Icelandair starfar hins vegar mitt
á milli rekstrarforms lággjaldaflugfélaga og hefðbundinna flugfélaga sem er í samræmi við þær
skilgreiningar sem forsvarsmenn
þess gefa sjálfir upp. Virkur markaður virðist vera til staðar fyrir
lággjaldaflugfélag á Íslandi.
Þetta kemur fram í niðurstöðum Braga Þórs Sigurðssonar en í
tengslum við BS-ritgerð hans við
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands kannaði hann flugmarkaðinn á Íslandi, eða nánar tiltekið
rekstrarumhverfi og rekstrarform
íslenskra flugfélaga. Fór hann
yfir stöðu á íslenskum flugmarkaði, sem og framtíðarhorfur flugmarkaðar á Íslandi.

Víða heyrast efasemdir
Aðstæður á alþjóðlegum flugmarkaði eru afar krefjandi um
þessar mundir. Eftir að tilkynnt
var um stofnun Play í byrjun
mánaðarins hafa víða heyrst
áhygggjuraddir um ekki sé pláss
fyrir lággjaldaflugfélag á íslenska
markaðnum.
Í niðurstöðum Braga kemur

fram að athyglisvert sé að skoða
hvernig rekstrarform Icelandair
og WOW air kemur út þegar það
er borið saman við skilgreiningar
um lággjaldaflugfélög og hefðbundin flugfélög.
„Icelandair hefur verið að þró
ast meira í áttina að lággjalda
flugfélagi með nýju farrými þar
innifaldar
sem töskur eru ekki 
en samkvæmt 
skilgreiningum
eru þeir samt ennþá líkari hefð
f
lugfélagi.
Vöxtur
bundnu
lággjaldaflugfélaga 
hefur hins
vegar gert það verkum að hefð
bundin flugfélög verði að
leita leiða til að bjóða upp á
samkeppnishæf verð.“

Bilið fer minnkandi
Bragi bendir á að athyglistvert
væri að gera könnun á því hvort
farþegar Icelandair haldi að félagið sé hefðbundið flugfélag
eða lággjaldaflugfélag þar sem
Íslendingar og erlendir ferðamenn virðast hafa ólíka mynd af
Icelandair.
„Í
huga
Íslendinga
er
Icelandair hefðbundið flugfélag
en í huga annarra virðist það
vera lággjaldaflugfélag. Þegar
WOW air var sem stærst var það
komið langt frá þeirri lággjalda
hugmynd sem það lagði upp með
í byrjun og ljóst að það var búið
að hverfa frá mörgum þeim gild
um sem lággjaldaflugfélög vinna
eftir. WOW air er ekki eina dæm
ið um það en það má segja að
Norwegian hafi farið nákvæm

Kátir með sig Forsvarsmenn Play.

MYND: EYÞÓR ÁRNASON

Auður Ösp Guðmundsdóttir

lega sömu leið, en það fór að bjóða
upp á fría þráðlausa nettengingu
í sínum flugum ásamt því að taka
inn stærri flugvélar og bjóða upp
á Premium farrými. (Norwegian,
e.d.b) (Norwegian, e.d.c). Það
er því ljóst að bilið hjá mörg
um hefðbundnum og lággjalda
flugfélögum er að minnka, hins
vegar eru ennþá flugfélög á borð
við Emirates sem halda fast í sitt
rekstrar
form sem hefðbundið
flugfélag.“
Þá bendir Bragi á að rekstrar
umhverfi íslenskra flugfélaga
sé krefjandi. Íslenska krónan og
breytilegt gengi hennar getur haft
veruleg áhrif á rekstrarafkomu ís-
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Ævintýrið búið WOW-ævintýrinu lauk
og nú virðist Play ætla að taka við keflinu.

lenskra flugfélaga þar sem launakostnaður er yfirleitt í íslenskum
krónum á meðan uppgjör eru
yfirleitt í Bandaríkjadollara.
„Þau flugfélög sem starfa eða
hafa starfað á Íslandi eru ekki
öfundsverð vegna þess gífurlega
launakostnaðar sem því fylgir
að hafa starfsemi hér á landi.
Áhugavert væri að sjá hvort hér
gæti starfað lággjaldaflugfélag
sem væri þó með höfuðstöðv
ar annars staðar en á Íslandi.
Ásamt launakostnaði er elds
neytiskostnaður hæsti gjalda
liður flugfélaga og sú hækkun
sem hefur verið á eldsneytisverði
undanfarin tæp tvö ár hefur gert
rekstrarumhverfi flugfélaga verra
svo um munar. 
Viðskiptavinir
flugfélaganna hafa fengið að
gjalda fyrir hæga uppbyggingu á
Keflavíkurflugvelli og hefði verið
athyglisvert væri að sjá hvernig
staðan væri í dag ef byggð hefði
verið ný stærri flugstöð í stað þess
að leggja áherslu á uppbyggingu
stæða.“

Lítil ógn af nýliðum
Fram kemur að mikil samkeppni
ríki í flugi yfir Atlantshafið og
þurfa íslensk flugfélög að vera vel
í stakk búin til að takast á við þá
samkeppni.
„Þessi samkeppni sem hefur
aukist mikið undanfarin ár hefur
gert það að verkum að rekstrar
afkoma margra flugfélaga hefur
versnað. Lítil ógn er af nýliðum á
flugmarkaði þar sem yfirleitt tek
ur tíma að byggja upp leiðakerfi

og viðskiptavinahóp. Sú mikla
samkeppni sem hefur verið í flug
heiminum getur leitt til lítillar
arðsemi.“
Þá segir Bragi að miðað við
viðbrögð almennings við falli
WOW air virðist sem íslenskir
neytendur séu sammála um að
hér á landi þurfi að vera starfrækt
lággjaldaflugfélag og hefur verið
athyglisvert að fylgjast með umræðunni undanfarna mánuði.
„Það væri jákvætt fyrir neyt
endur ef það kæmist á laggirnar
flugfélag sem nær að fylgja betur
eftir þeim þáttum sem einkenna
lággjaldaflugfélög en WOW gerði
seinustu árin því það sýndi fyrstu
árin að það er svo sannarlega
markaður fyrir lággjaldaflug
félag á Íslandi.
Flugiðnaður er gífurlega
mikil
vægur til að halda uppi
þeirri miklu uppbyggingu og fjár
festingu sem hefur orðið í ferða
þjónustu á Íslandi. Landfræðileg
staðsetning Íslands er sérstaða
og lykilatriði í áframhaldandi
starfsemi flugfélaga á Íslandi og
með fólksfjölgun jarðarinnar og
vænkandi hag jarðarbúa geta
leynst ýmiss konar tækifæri. Ljóst
er að þau flugfélög sem hér á
landi starfa, bæði nú og í fram
tíðinni, þurfa að halda áfram að
markaðssetja sig með áherslu á
góða landfræðilega staðsetningu
sem bjóði flug yfir Atlantshafið
á lágu verði. Vilji fólk gera sér
stopp á leið sinni yfir Atlantshaf
ið skemmir náttúran ekki fyrir.“ n

Þekking í þína þágu

Menntastoðir
– fjarnám
Nám með minni viðveru en sömu gæðum
Menntastoðir er undirbúningur til áframhaldandi náms og miðar við háskólabrú Keilis
og frumgreinadeildir við Bifröst og H.R. Einnig má nýta einingar úr Menntastoðum
inn í nám í framhaldsskóla s.s. grunn að iðnnámi.
Kjörorð Menntastoða MSS eru:
• Framúrskarandi fjarnámskennsla
• Sveigjanleiki í námi, óháð tíma og rúmi
• Metnaðarfull þjónusta og stuðningur við nemendur

Ummæli nemenda:
Herdís Ósk Sveinbjörnsdóttir
Menntastoðir er frábær skóli með frábærum kennurum sem leggja alla
sína vinnu í að hjálpa okkur að ná sem bestum árangri og undirbúa okkur
fyrir næstu skref í náminu.

Særún Lúðvíksdóttir
Ég tók Menntastoðir í fjarnámi erlendis frá og er það klárlega grunnurinn
að þeim árangri sem ég hef náð í mínu námi. Það er mér ómetanlegt hvernig
kennararnir hvöttu mig áfram og gáfu mér það sjálfstraust sem ég þurfti
til að byrja í námi eftir langt hlé. Ég mæli hiklaust með MSS, nútímalegt
námsumhverfi og persónulegt viðmót sem byggir upp og hvetur áfram.

Ari Freyr Skúlason
Það var virkilega gaman að hefja nám á ný, þar sem ég hafði ekki verið
í skóla síðan ég var 15 ára. Fór ungur út í atvinnumennskuna í knattspyrnu.
Ég mæli klárlega með Menntastoðum. Skipulagið var einfalt og þægilegt.

Rúrik Gíslason
Ég lauk við fjarnám frá Menntastoðum og tilfinningin við að ná
þeim áfanga var frábær. Námið í Menntastoðum er frábær grunnur
fyrir næstu námsskref og fann ég hvað það kom sér vel að hafa farið
í Menntastoðir þegar ég hélt námi mínu áfram eftir útskrift.

Nánari upplýsingar veitir Áslaug Bára
412 5952 eða á aslaug@mss.is
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Líffræðin
hökkuð
n Vafasamt athæfi tröllríður heiminum
n Gróf inngrip í genamengi mannsins

Erla Dóra

erladora@dv.is

T

ölvuþrjótum sem brjótast
inn í tölvur, eða „hakka“
þær, hefur farið fjölgandi
undanfarin ár og þeir orðið
fyrirferðarmeiri í almennri umræðu. Það er ekki það eina sem
er hakkað í dag, því nú hefur fólk
tekið upp á að brjótast inn eða
„hakka“ sjálfa líffræðina. Hugtakið nefnist biohacking á ensku og
DV veit ekki til að hugtakið hafi
verið íslenskað, en lausleg þýðing
myndi væntanlega vera líffræðihakk eða líffræðiinnbrot, eitthvað
á þá leið.

En hvað felst í hugtakinu?
Biohacking er vítt hugtak og má
nota um margt. Til að mynda getur það átt við um tiltekinn lífsstíl
þar sem einstaklingar leitast við að
lengja líf sitt eða bæta heilsu með
meðvituðu fæðu- og lífsstílsvali.
Kannski með því að hreyfa sig
reglulega, neyta bætiefna, fasta og
þar eftir götum.
Það getur þó einnig átt við öllu
grófara inngrip í líffræði manneskjunnar. Það þekkist til dæmis
að einstaklingar hafi sprautað sig
með blóði úr yngri manneskju í
von um að hægja á öldrun líkamans. Í grunninn er þetta viðleitni
til að hafa áhrif á heilann og/eða
líkamann til að hámarka eða auka
getu umfram það sem hefðbundin
læknavísindi bjóða upp á. Jafnvel
getur það falist í því að menn vilja
vélvæða líkama sinn.
Staðreyndin í dag er að
einstaklingar, af forvitni, óþolin
mæði eða vantrausti gagnvart
læknavísindunum, eru farnir
að framkvæma genatilraunir og
fikta í erfðaefni og líffræði utan
sjúkrahúsa, tilraunastofa og jafnvel án nokkurs grunns í líf- eða
efnafræði.
BBC ræddi í mars 2018 við
konu sem hefur grætt segla í fingur sér. Með þeim getur hún skynjað rafsegulsvið og vitað hvort
kveikt eða slökkt sé á tækjum. Hún
hefur einnig grætt rafflögu undir húð sína sem hún getur notað
til að framkvæma aðgerðir á síma
sínum og aflæsa hurðum

Ónáttúrulegt val
Biohacking er viðnýlegum
fangsefnið í 
heimildaþáttum sem
birtust á efnisveitunni Netflix og nefnast Unnatural Selection
eða á íslensku ónáttúruval. Í þáttunum er litið
til nokkurra birtingarmynda hugtaksins „líffræðihakk“, og litið inn
í hugarheim þeirra sem
það stunda eða þeirra
sem vonast til að græða á
slíku inngripi í líffræðina.
Um árþúsundamótin
tókst
vísindamönnum
að kortleggja erfðaefni
mannverunnar. Í dag er
þekkingin á erfðaefni
orðin svo mikil að það er
hægt að ganga lengra en
bara að skoða það, það er
hægt að breyta því.
Annar af kvikmyndagerðarmönnunum á bak
við þættina, Joe Egender,
fékk hugmyndina að þáttunum þegar hann var að kynna
sér heimildir fyrir handrit að vísindaskáldsögu. Þegar hann komst
að því að erfðaefni væri hægt að
breyta varð hann agndofa. „Ég
trúði þessu ekki, að við gætum í
alvöru breytt kjarna lífsins, erfðaefninu. Þetta er upphaf nýrrar
byltingar,“ sagði Egender í samtali
við The Guardian.
Í þáttunum er rætt við Tristan
Roberts, sem er með HIV-veiruna.
Hann sprautar sig í tilraunagenameðferð sem hann vonar að lækni
hann. Einnig er rætt við David Ishee, hundaræktanda með enga
menntun í erfðafræði, sem fiktar
í erfðaefni hunda og vonast til að
verða fyrstur til að rækta hunda
sem lýsa í myrkri. Átakanlegastur í
þáttunum er þó án efa litli Jackson
Kennedy, drengur með sjaldgæfan erfðagalla sem er að gera hann
blindan. Foreldrar hans fréttu af
genameðferð sem gæti læknað
Jack, sem dreymir um að verða
geimfari. Hins vegar standa þau í
baráttu við tryggingafélag sitt til að
fá meðferðina niðurgreidda.

„

Líffræðihakk er ekki
án áhættu, sérstaklega þegar leikmenn gera
tilraunir á sjálfum sér í bílskúrum heima hjá sér.

Menntun og búnaður í gegnum
internetið
Þeir sem vilja hakka líffræðina
eru að leita eftir betra lífi, betra
ástandi, lækningu eða jafnvel
bara til að svala forvitni á borð
við: geta hundar lýst í myrkri, eða
get ég sigrast á öldrun líkamans?
Á internetinu er flest falt og
hafa margir sem vilja gera minniháttar eða róttækar tilraunir með
erfðaefni sitt eða annarra, hreinlega pantað allt sem til þarf, jafnvel í tilbúnum pakkningum,
heimsent með leiðbeiningum.
Sumir líta á sig sem eins konar hvunndagshetjur. Þarna taka
þeir skref framhjá flóknum leyfisferlum, flóknum reglum um viðeigandi ferla og skjalavinnu til
að tækla strax vandamál sem
þeir telja sig geta leyst. Lyfjafyrir
tæki eru flest hagnaðardrifin, og í
löndum þar sem heilbrigðisþjónusta er kostnaðarsöm þá er aðeins á færi þeirra efnameiri að
leyfa sér nýjar og framsýnar meðferðir. Í Bandaríkjunum er talið
að það taki um 10 ár fyrir nýtt
lyf að komast á almenna sölu á

markaði, og fyrir veikt fólk er sú
bið oft banvæn. Þetta getur skapað vissa óþolinmæði og vantraust
á læknavísindunum.

Erfðaefnið hakkað
Tíminn líður hratt á gervihnattaöld, söng söngflokkurinn Icy árið
1986 og verður sú lína ekki of oft
kveðin í því samfélagi sem við
búum í í dag. Gífurlegar tækniframfarir eiga sér stað á ári hverju
og getur verið erfitt að fylgjast með þeim öllum. Erfðaefni
mannsins hefur verið kortlagt og
sýnt fram á að hægt sé að eiga við
það. Manneskjan er komin með
getuna til að endurrita erfðaefnið, það er staðreynd. En er það
siðferðislega forsvaranlegt? Í tilfelli Jacks litla þá væri svarið án
efa já, en ef ætlunin er, líkt og hjá
mörgum líffræðihökkurum, að
framlengja lífið, hægja á öldrun,
velja börnum okkar erfðafræðilega eiginleika, erum við þá komin á hálari ís?

Það mætti segja að það væri
form af líffræðihakki þegar kona
fer í fósturskimun þar sem leitað er eftir litningagöllum fósturs,
þótt þar sé farið eftir löglegum
ferlum, en löngum hefur verið
deilt um hvort það sé siðferðislega forsvaranlegt eða ekki.
Líffræðihakk er ekki án
áhættu, sérstaklega þegar leikmenn gera tilraunir á sjálfum sér
í bílskúrnum heima hjá sér. Líffræðihakkarar vonast til að bæta
mannkynið, jafnvel finna lækningu við hættulegum sjúkdómum sem verði hægt að bjóða fólki
upp á án þess að það þurfi að eiga
við hagnaðardrifna lyfjarisa. En
hafa má í huga að ástæða þess
að ströngum öryggisferlum varðandi ný lyf, meðferðir og tilraunir,
er að jafnaði fylgt er sú að tryggja
öryggi almennings. Þeir sem
gera tilraunir á sjálfum sér bjóða
því hættunni heim, en hvort það
muni hafa erindi sem erfiði, það
er önnur spurning. n
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PIXLAR:

Gerðu minningarnar ódauðlegar í
persónulegum jólagjöfum frá Pixlar

L

jósmynda- og prentþjónustan
Pixlar ehf. hefur í yfir fimmtán
ár verið ein traustasta
prentþjónusta landsins. Ásamt því
að bjóða upp á hefðbundna prentun,
filmuframköllun, strigaprentun,
skönnun á myndum, filmum og slidefilmum, tölvuvinnslu, netframköllun
og margt fleira er þar einnig að
finna frábærar jólagjafahugmyndir
á enn betra verði. Flest eigum
við ógrynnin öll af myndefni af
börnunum, vinunum, sjálfum okkur,
gæludýrunum og öllum þeim
framandi stöðum sem við höfum
komið til. Óneitanlega myndu
margar þessara ljósmynda sóma sér
vel á einstöku dagatali, strigamynd
eða jafnvel fallegri, innbundinni
ljósmyndabók. Einnig ber að nefna
að hjá Pixlar er mikið úrval af
römmum og kartonum í ramma á
mjög fínu verði.
Þú færð persónulegar og
skemmtilegar jólagjafir handa
vinum og vandamönnum hjá
Pixlar. Á vefsíðu Pixlar , pixlar.is
getur þú hannað falleg jólakort,
persónulegar ljósmyndabækur og
dásamleg dagatöl þar sem þú velur
ljósmyndirnar af þinni eigin tölvu
eða af samfélagsmiðlum. Við erum
tengd við Facebook, Instagram. Því

er hægt að hanna sitt eigið jólakort,
ljósmyndabók eða dagatal í næstum
hvaða tölvu sem er. Verð fyrir hvert
stykki af korti er frá 180–300 kr. og
umslög fylgja með.
Veggklukka með persónulegum
ljósmyndum er frábær jólagjöf.

Gerðu minningarnar ódauðlegar

Ljósmyndabækur eru stórkostlega
falleg og persónuleg jólagjöf hvort
heldur er handa fjölskyldumeðlimum
eða vinum. Ömmur og afar elska að
skoða myndir af barnabörnunum
og monta sig af þeim við meðlimi
Rótarýklúbbsins eða fólkið í kórnum.
Litlir símaskjáir henta illa í slíkt
þar sem flest erum við nú orðin
frekar sjóndöpur þegar komið
er yfir sextugt. Einnig er stórgóð
hugmynd, þegar vinir ferðast saman
til útlanda, að gera ferðalagið
ódauðlegt með því að prenta það á
bók. Jólin eru fullkominn tími til þess
að skoða ferðasöguna og minnast
þess þegar hjálpsami maðurinn með
sixpensarann hjálpaði þreyttum
ferðalöngum að finna illa merkta
airbnb-íbúð í framandi borg.

Persónuleg jólakort

Á vefsíðu Pixlar má hanna sitt eigið
jólakort á einfaldan, þægilegan og

ódýran máta. Hægt er að velja um
hvort prenta eigi á ljósmyndapappír
eða þykkan fallegan pappír sem
hægt er að skrifa á. Þú byrjar á að
velja stærðina á kortinu og útlitið.
Næst skrifarðu fallega jólakveðju
og svo lýkur ferlinu með því að
velja ljósmynd. Hafðu í huga að
panta jólakort í tæka tíð. Það tekur
allt að fimm virka daga að prenta
út pöntunina og þá sérstaklega
þegar nær dregur jólum. Þá þarf að
póstsetja kortin til þeirra sem eiga
að fá jólakort þetta árið. Alltaf er
gott að vera tímanlega þegar kemur
að jólakortunum.

Skipulagið hefur aldrei verið
skemmtilegra

Dagatöl eru nauðsynlegur
staðalbúnaður fyrir skipulagsfúsa
og verða að fallegu stofustássi
þegar myndirnar eru af
skemmtilegum minningum eða
heittelskuðum fjölskyldumeðlimum.
Á vefsíðu Pixlar má setja saman
forkunnarfögur og persónuleg
dagatöl. Mundu bara að það þarf
tólf myndir fyrir tólf mánuði, og
eina í viðbót fyrir forsíðuna. Einnig
er hægt að setja margar myndir
á hvern mánuð, allt eftir smekk
hvers og eins.

Stórar veggmyndir

Strigamyndir og foam-myndir eru
alltaf í hávegum hafðar og mikil
sala í þeim allt árið hjá Pixlar, en þó
sérstaklega fyrir hátíðarnar. Margir
taka gríðalega fallegar myndir á
símann sinn og myndir úr símum eru
orðnar í dag í mjög góðri upplausn
og því hægur vandi að prenta
stórt og fegra veggi heimilisins
eða vinnustaðarins. Starfsmenn
Pixlar skoða allar myndir sem á að
stækka með viðskiptavinum þannig
að myndin njóti sín sem allra best.
Best er að senda slíkar myndir sem
viðhengi á pixlar@pixlar.is og leita
álits hjá starfsfólki Pixlar.
Pixlar ehf. hefur einnig á
undanförnum árum verið að hasla
sér völl í prentun nafnspjalda,
veggspjalda, bæklinga og annars
auglýsingaefnis, sem hefur verið
mjög farsælt. Einnig framleiða
þeir töluvert af borðmerkingum,
sætaskipan og matseðlum
fyrir veislur ásamt alls konar
skrautprentun fyrir slík tilefni.
Nánari upplýsingar má nálgast á
vefsíðu Pixlar, pixlar.is
Suðurlandsbraut 52, 108 Reykjavík
Vefpóstur: pixlar@pixlar.is
Sími: 588-3700
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NÍTRÓ:

Allt fyrir vetrarsportið

N

ítró er ein elsta
mótorsportvöruverslun
landsins, en þar er að finna
allt sem viðkemur þessu áhugamáli,
hvort sem er um sumar- eða
vetrarsport að ræða.
Verslunin hefur lengi verið þekkt á
meðal mótorhjóla- og fjórhjólafólks
en það eru kannski færri sem vita
að Nítró sinnir einnig öllu sem
viðkemur vetrarsporti. Fyrst er að
nefna Arctic Cat-vélsleðana sem
fást núna í Nítró, einnig er hægt
að fá ýmsa slit- og aukahluti fyrir
allar tegundir vélsleða t.d. rífara,
nagla, meiða, karbíta, sleðahjól
(dollies), hita í handföng og
ýmislegt fleira, auk þess er hægt
að sérpanta vélar- og varahluti í

nær allar tegundir vélsleða. Nýjasta
æðið í vetrarsportinu er svokölluð
snjóhjól, en það eru torfæruhjól
sem beltabúnaður og skíði eru sett
undir. Í Nítró er að finna beltabúnað
frá Yeti og Mototrax í nokkrum
mismunandi útgáfum.

Mikið úrval af vetrarfatnaði

En það er ekki nóg að eiga góð
tæki því það þarf líka að klæða sig
rétt þegar kuldaboli bítur í kinnar. Í
versluninni er að finna allan fatnað
í vetrarsportið. Nítró er umboðsaðili
fyrir FXR á Íslandi sem framleiðir
gríðarlega breiða línu. Heilgalla,
úlpur, buxur, skó, hanska, undirföt,
gleraugu og hjálma, þannig að allir
ættu að finna eitthvað við sitt hæfi,

bæði börn og fullorðnir. Einnig er
Nítró með fatnað frá Motorfist, sem
framleiðir allan sinn fatnað með
eVent-vatnsvörn og öndun þannig
að þú ert viss um að vera þurr og
ósveittur í fatnaði frá þeim. Flottustu
sleðahjálmarnir á markaðnum í dag
eru Titan-hjálmarnir frá CKX, en þeir
eru sérhannaðir með vélsleðamenn
í huga og koma með áföstum
gleraugum sem er hægt að fá
upphituð til þess að koma í veg fyrir
móðu. Einnig framleiða þeir flotta
vélsleða-kjálkahjálma sem hafa
verið mjög vinsælir síðustu ár.
Viðskipavinir geta komið, mátað
og fengið ráðleggingar um val á
fatnaði. Starfsfólkið hjá Nítró veitir
viðskipavinum sínum góða ráðgjöf

við val á vetrarfatnaði og hjálpar
þeim að finna út hvað hentar best
fyrir aðstæður hvers og eins. Í
viðbót við þetta eru þeir svo með
BCA-snjóflóðabakpoka, ýlur og
snjóflóðastangir í miklu úrvali, en
það er búnaður sem allir sem stunda
vetrarsport ættu að eiga, enda
aldrei of varlega farið á fjöllum.
Verslunin og verkstæðið eru í 1.000
fermetra húsnæði að Urðarhvarfi
4 og þar er opið frá kl. 10.00–18.00
alla virka daga. Heimasíðan nitro.
is er opin allan sólarhringinn en hún
hefur verið mikið endurnýjuð og er
enn í vinnslu, en þar er að finna alla
vöruflokka sem verslunin selur.

Komdu út að leika!

- LEIKA!
KOMDU ÚT AD
Allt í vetrarsportið frá FXR.
Heilgallar, barnagallar,
úlpur, jakkar, hanskar,
skór, gleraugu, hjálmar,
lambúshettur, húfur og
margt fleira.
Renndu við og kíktu
á úrvalið og skoðaðu
okkur á netinu.

Urðarhvarfi 4 / 203 Kópavogi
Sími 557 4848 / www.nitro.is

Glerárgötu 36 / 600 Akureyri
Sími 415-6415 / hesja.is

Lyngás 13 / 700 Egilsstaðir
Sími 471-2299 / ab.is
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HJÁLPARSTARF KIRKJUNNAR:

Besta gjöfin
fer þangað sem
þörfin er mest!

H

jálparstarf kirkjunnar
vinnur öflugt starf með
fólki sem býr við fátækt
hvort sem það er hér á Íslandi
eða með fólki sem býr í einna
fátækustu samfélögum heims. Til
þess að veita þjónustuna aflar
stofnunin fjár meðal annars með
sölu gjafabréfa á vefsíðunni
gjofsemgefur.is. Kristín Ólafsdóttir,
upplýsinga- og fræðslufulltrúi
Hjálparstarfs kirkjunnar, segir að
gjafabréfin njóti mikilla vinsælda
hjá fólki á öllum aldri, bæði hjá
þeim sem gefa og þeim sem fá
þau að gjöf.

Gjöf sem heldur áfram að gefa

„Gjafabréfin á vefsíðunni okkar,
gjofsemgefur.is, hafa þann
tvöfalda tilgang að veita fræðslu
um starfið og afla fjár til þess um
leið. Þau hafa verið mjög vinsæl
til gjafa við ýmis tækifæri og þá
sérstaklega til að gefa í jólagjöf,“
segir Kristín.
„Fólk sem kemur á skrifstofu
Hjálparstarfs kirkjunnar til þess að
kaupa gjafabréf segir gjarnan við
okkur að það hafi sjálft fengið gjöf
sem gefur og verið hæstánægt
með. Svo eru aðrir sem vilja gefa
gjafabréf frá okkur vegna þess

að sá sem á að fá það „eigi allt,“
segir Kristín. „Við finnum það
sérstaklega núna þegar fólk er
meðvitað um ofneyslu og mikilvægi
umhverfisverndar að þá vill fólk
frekar gefa – og fá – gjöf sem
skiptir öllu máli fyrir þann sem
virkilega þarf á gjöfinni að halda.“
Gjafabréfin á vefsíðunni
gjofsemgefur.is eru 45 talsins og
þau endurspegla margvíslega þætti
í verkefnum Hjálparstarfs kirkjunnar
svo sem í mannúðaraðstoð í kjölfar
náttúruhamfara og vegna átaka
og í þróunarsamvinnu í Eþíópíu og
Úganda.
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Yfir fimmtíu konur af erlendu
bergi brotnar njóta nú samveru
hver með annarri fyrir hádegi
á mánudögum á meðan þær
sauma innkaupapoka og fleira úr
afgangsefni og leggja þannig sitt
af mörkum til umhverfisverndar.
Nýjasta gjafabréfið á
gjofsemgefur.is heitir einmitt
„Taupoki með tilgang“
en andvirði þess,
2.000 krónur, rennur til
Aðstoð
verkefnisins.

við
efnaminni
fyrir jól

Gjafabréfin fást á
verðbilinu 1.500 til 260.000
krónur. Það ódýrasta, Undir jólatréð,
kostar 1.500 krónur og endurspeglar
þátt í starfinu hér heima en andvirði
þess fer í jólagjöf fyrir barn á Íslandi.
„Við erum einmitt núna að
undirbúa sérstaka aðstoð við
fólk sem býr við kröpp kjör hér á
Íslandi fyrir jólin. Aðstoðin felst
fyrst og fremst í því að fólkið fær
inneignarkort í matvöruverslunum
og jólagjafir fyrir börnin. En fólk
getur líka komið hingað og fengið
jólafatnað bæði fyrir börnin og fyrir
sig sjálft, en fatnaðurinn hefur okkur
verið gefinn og er vel með farinn,
hreinn og heill,“ útskýrir Kristín.
„Í desember 2018 leituðu 1.274 til
Hjálparstarfs kirkjunnar og við eigum
von á svipuðum fjölda umsókna fyrir
komandi jól. Okkur reiknast þannig
til að það séu um það bil 3.400
einstaklingar á bak við umsóknirnar,“
segir Kristín. „Fólk getur komið
hingað fyrstu dagana í desember
og sótt um aðstoð fyrir jólin en það
eru félagsráðgjafar Hjálparstarfsins
og sjálfboðaliðar sem taka á
móti umsóknum frá þriðjudegi til
fimmtudags, 3. til 5. desember, frá
klukkan 11 til 15.

Þjónusta veitt árið um kring

„Fólk getur leitað til Hjálparstarfsins
allt árið um kring en við leggjum
sérstaka áherslu á að aðstoða
barnafjölskyldur í upphafi skólaárs
og yfir veturinn svo börnin geti
stundað íþróttir, tónlistarnám og
tekið þátt í frístundastarfi með
vinum sínum og jafnöldrum,“
útskýrir Kristín. „Ungmenni sem
búa við erfiðar aðstæður og eru í
framhaldsskóla geta líka leitað til
okkar um styrki fyrir námsgögnum
eða jafnvel skólagjöldum.“
Kristín segir valdeflingu stóran
þátt í starfinu innanlands.
„Félagsráðgjafarnir okkar greina
vandann með fólkinu sem hingað
leitar, veita því félagslega ráðgjöf
og efnislegan stuðning. En við
skipuleggjum líka valdeflandi
verkefni í síauknum
mæli.
Geitin er
langvinsælasta
gjafabréfið á
gjafabréfasíðunni
gjofsemgefur.is. Andvirði
þess, 3.200 krónur, rennur
til aðstoðar Hjálparstarfs
kirkjunnar við börn í sveitinni í
Rakai- og Lyantonde-héruðum
í Úganda. Börnin hafa misst
foreldri úr alnæmi og búa við
örbirgð. Þau fá meðal annars
geitur til að hefja geitarækt til að
tryggja fæðuöflun og fæðuval.

Saumaverkefni
fyrir konur af
erlendum uppruna er eitt
þessara verkefna. Yfir fimmtíu konur
hittast nú einu sinni í viku og sauma
alls kyns poka og fleira úr efni sem við
höfum fengið gefins. Konurnar taka
þannig þátt í umhverfisvernd um leið
og þær fá félagsskap hver af annarri
og komast út úr félagslegri einangrun.“

Geitin vinsælust

Geitin er langvinsælasta gjafabréfið
á gjafabréfasíðunni gjofsemgefur.
is. Andvirði þess, 3.200 krónur,
rennur til aðstoðar Hjálparstarfs
kirkjunnar við börn í sveitinni í Rakaiog Lyantonde-héruðum í Úganda.
Börnin hafa misst foreldri úr alnæmi
og búa við örbirgð. Þau fá meðal
annars geitur til að hefja geitarækt
til að tryggja fæðuöflun og fæðuval.

Vatn og valdefling

Unglingar í fátækrahverfum
Kampala í Úganda fá tækifæri til
mannsæmandi lífs með ársnámi í
iðngrein og lífsleikni í smiðjum sem
Hjálparstarf kirkjunnar fjármagnar.
Að námi loknu fær unga fólkið sem
hefur lagt stund á sauma saumavél
í útskriftargjöf. Saumavélin fæst á
gjofsemgefur.is og kostar 11.500
krónur. Sá sem fær gjafabréfið
að gjöf veit að í hans nafni hefur
unglingur í neyð fengið tækifæri til
að láta draum sinn rætast.
Gjafabréfið Hreint vatn fyrir 20
manns kostar 6.000 krónur en andvirði
þess rennur til aðstoðar við íbúa á
miklum þurrkasvæðum í Eþíópíu.

Falleg gjöf

Gjafabréf Hjálparstarfs kirkjunnar
fást á vefsíðunni gjofsemgefur.
is. Fólk skrifar persónulega kveðju
á efri hluta gjafabréfsins en á
neðri hluta eru upplýsingar um
gjöfina sjálfa. Hægt er að prenta
gjafabréfið út heima eða senda
það með tölvupósti til viðtakanda.
Þá er einnig hægt að biðja um að
fá gjafabréfið útprentað og sent í
pósti eða sækja sjálfur á skrifstofu
Hjálparstarfs kirkjunnar að
Háaleitsbraut 66 í
Reykjavík.
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MI ICELAND:

Geggjaðar jólagjafahugmyndir
frá Mi Iceland!
Fyrir miðbæjarrottuna

Mi Electric Scooter er eitt vinsælasta
rafmagnshlaupahjólið um allan
heim. Hlaupahjólið er úr sams konar
áli og notað er í flugvélar. Það
inniheldur öflugan rafmagnsmótor
sem kemst allt að 25 km/klst hraða
og 250Wh rafhlöðu sem skilar
allt að 30 km á sléttum jarðvegi.
Auðvelt er að brjóta hjólið saman
og taka með í strætó og fara á milli í
miðbænum! Fæst í svörtu og hvítu.
69.990 kr.

algjör skyldueign fyrir alla þá sem
stunda líkamsrækt. Skjárinn er
varinn með 2.5D Gorilla Glass og
er skífan úr handpússaðri keramík.
Úrið sjálft er síðan allt varið með
þríviddarprentuðu Carbon-Fibre.
Með 5-ATM er úrið vatnshelt niður
á allt að 50 metra dýpi og því
tilvalið í sundferðina. Úrið fylgist
alltaf með hreyfingu þinni og
hjartslætti og býður upp á 16
mismunandi stillingar, sérstaklega
hannaðar fyrir t.d. innanhúshlaup,
útihlaup, hjólreiðar, sjósund, skíði,
tennis og fótbolta. Nýja Amazfit
Watch 2.0 snjallforritið safnar
svo saman öllum upplýsingum
frá úrinu og birtir á einfaldan og
notendavænan hátt. Þar geturðu
séð mælingar langt aftur í tímann
á skrefum, hreyfingu og svefni.
29.990 kr.

Jólahjólið í ár!

QiCycle Folding Electric Bike er lítið
og nett rafmagnshjól útbúið fjölda
snjallra eiginleika. Einfalt er að
brjóta hjólið saman og því er það
fullkomið borgarhjól sem auðvelt er
að stinga í skottið á bílnum. Hjólið
er búið öflugri Panasonic 18650
mAh Li-ion rafhlöðu sem er sams
konar og sú sem notuð er í hina
byltingarkenndu Tesla-bíla. Skjár
á stýrinu gefur þér upplýsingar
um hraða, vegalengd og stöðu
rafhlöðu. Þar getur þú stillt hversu
mikið mótorinn vinnur til móts við
þig. Hjólið er létt og fyrirferðarlítið
og vegur aðeins 14,5 kíló.
169.990 kr.

Þekkir þú einhvern sem langar að
hlaupa maraþon?
Amazfit Stratos snjallúrið er

Nútíminn er mættur í eyrun!

Einfaldleiki og tækni sameinast á
einstakan hátt í Mi True Wireless
Earbuds Basic og útkoman er töfrum
líkust. Við fyrstu notkun tengjast
heyrnartólin við símann eða tölvuna
á einfaldan hátt. Eftir það kviknar
einfaldlega á þeim þegar þau eru
tekin úr hleðsluboxinu og tengjast
tækinu sjálfkrafa. Með því að þrýsta
á takka á heyrnartólunum getur þú

þannig svarað símtölum, skipt um
lag, tengt þig við Google Assistant
ef þú ert með Android-síma eða Siri
ef þú ert með Apple-síma og notað
raddstýringu til þess að framkvæma
aðgerðir. Búnaður í hljóðnemum
tryggir að þeir útiloka umhverfishljóð
og nemi rödd þína sem best. Sama
á við þegar hlustað er á tónlist.
Heyrnartólin sía burt umhverfishljóð
fyrir fyrsta flokks hljómgæði.
8.990 kr.

Bíósalur heima í stofu!

Mi Laser Projector 150" er hágæða
skjávarpi sem varpar mynd í
allt að 150 tommur og færir þér
þannig bíósalinn heim í stofu! Hvít
umgjörð með mjúkum hornum gerir
skjávarpann að fallegu húsgagni
sem þú vilt helst hafa sýnilegt í
stofunni. Skjávarpinn varpar mynd
með notkun á laser sem þýðir minna
viðhald og lengri endingartími.
Skarpari litir, svartari svartur,
einstaklega björt mynd og meiri
hraði í ræsingu eru helstu kostir þess
að vera með lasermyndvarpa.
289.990 kr.

Netflix og „tjill“ er ekkert vandamál
með Mi Box S
Mi Box S er eitt sniðugasta tækið
á heimilið. Tækið er tengt við
sjónvarpið með HDMI-snúru og því
er stjórnað með lítilli fjarstýringu.
Með þessu tæki getur þú á einfaldan
hátt notað forrit eins og Netflix, Plex,
Kodi, Youtube og Spotify.
9.990 kr.

Er vinur þinn alltaf þakinn
hundahárum? Ekki lengur!

Robot Vacuum sér um þrifin á
meðan þú ert að heiman. Hægt er
að setja upp áætlanir fram í tímann,
stilla kraft sugunar (og með því
hávaða). Ryksugan kortleggur rýmið
með 360° laserskynjara og þú getur
fylgst með í rauntíma hvar ryksugan
er, hversu mikið er búið og hvað er
eftir í gegnum smáforritið Mi Home.
Ryksugan sér svo sjálf um að setja
sig í hleðslu eftir notkun eða þegar
rafhlaðan er að verða tóm.
49.990 kr.
Skoðaðu úrvalið nánar á vefverslun
mii.is
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ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ 70 ÁRA:

Gjafabréf upp á
menningarlega skemmtun
Þ

jóðleikhúsið býður öllum
landsmönnum upp á
stórskemmtilegar leiksýningar
á nýju leikári. „Við eigum 70 ára
afmæli í ár og það verða fjölbreyttar
sýningar á fjölunum við allra hæfi.
Þar má telja þónokkur ný leikrit
eftir íslenska höfunda, barna- og
fjölskylduleikrit, gagnvirkar sýningar,
klassísk verk, framsæknar sýningar,
gamanleikrit og ýmislegt fleira,“ segir
Atli Þór Albertsson, markaðsstjóri
Þjóðleikhússins.

Gjafakort í leikhús: Menningarleg
skemmtun í jólagjöf

Gjafakort halda áfram að vera
vinsælar jólagjafir og einnig sem
jólagjöf fyrirtækja til starfsmanna.
Þess má geta að gjafakort
Þjóðleikhússins renna aldrei út, en
andvirði þeirra getur breyst á milli
ára. Sérstök gjafakort verða í boði
fyrir Kardemommubæinn svo börnin
geta glaðst um jólin og farið að hlakka
til næsta leikárs. Á þessu leikári sýnir
Þjóðleikhúsið fjölda leikverka sem
skarta mörgum af ástsælustu leikurum
landsins. „Leikhúsferðir eru með því
skemmtilegra sem hægt er að hugsa
sér enda menningarleg og skemmtileg
afþreying. Jólagjöfin í ár er án alls efa
gjafakort í Þjóðleikhúsið enda geta allir

fundið sýningu við sitt hæfi.“

En að sýningum vetrarins:

Kasper og Jesper og Jónatan!
Kardemommubærinn er klassískt
leikrit úr smiðju Thorbjörns Egner og
var fyrst sýnt í Þjóðleikhúsinu árið
1960. Þá fóru með aðalhlutverk
Róbert Arnfinnsson sem Bastían
bæjarfógeti, Emilía Jónsdóttir var
Soffía frænka en ræningjana þrjá
léku þeir Ævar Kvaran, Baldvin
Halldórsson og Bessi Bjarnason.
Þetta fræga verk er eflaust
uppáhald allra Íslendinga. „Það
eiga sér allir sínar minningar frá
Kardemommubænum og nú
frumsýnum við Kardemommubæinn
fyrir nýja kynslóð.“ Sýningar byrja í
apríl og með aðalhlutverk fara Örn
Árnason sem Bastían, Steinunn
Ólína Þorsteinsdóttir sem Soffía
frænka og ræningjana leika þeir
Hallgrímur Ólafsson, Sverrir Þór
Sverrisson og Oddur Júlíusson.
Þitt eigið leikrit II Tímaferðalag
er svo stórskemmtileg gagnvirk
fjölskyldusýning eftir Ævar Þór
vísindamann, þar sem áhorfendur
kjósa reglulega á milli valkosta sem
stýra framvindu sýningarinnar á
meðan hún er að eiga sér stað.
Þetta gerir það að verkum að hver

sýning er ólík þeirri sem á undan var.
Meðal áhugaverðra sýninga
má nefna verkið Útsending.
Ingvar E. Sigurðsson fer þar með
aðalhlutverkið en verkið fjallar um
bandaríska sjónvarpsfréttamanninn
Howard Beale sem er sagt upp
störfum eftir 25 ára starfsframa. Í
kjölfarið tilkynnir hann áhorfendum
sínum um fyrirhugað sjálfsmorð
sitt og við það rjúka áhorfendatölur
upp úr öllu valdi. „Sýningin fékk
frábærar viðtökur í London. Við
í Þjóðleikhúsinu ætlum að fara
skemmtilegar leiðir í uppsetningu
verksins, en þetta mun virka
eins og sjónvarpsútsending og
mæta áhorfendur í nokkurs
konar sjónvarpssal úr smiðju Egils
Eðvarðssonar.“

Ástfangið leikritaskáld og Chaplin

Shakespeare verður ástfanginn
heldur áfram á leikhúsfjölunum
út árið enda hefur verkinu
verið einstaklega vel tekið af
áhorfendum. Um er að ræða
fjörugan og rómantískan
gamanleik sem er unninn út
frá Óskarsverðlaunamyndinni
Shakespeare in Love. Á meðal leikara
eru þau Aron Már Ólafsson, Lára
Jóhanna Jónsdóttir, Örn Árnason,

Edda Björgvinsdóttir, Jóhanna
Vigdís Arnardóttir og Guðjón Davíð
Karlsson. Einræðissherrann verður
áfram á fjölunum og þar fer Siggi
Sigurjóns, óskabarn þjóðarinnar, á
kostum sem Chaplin.

Ný íslensk verk

Kópavogskróníka er glænýtt íslenskt
leikverk sem Ilmur Kristjánsdóttir
og Silja Hauksdóttir hafa
nostursamlega fært á svið upp
úr vinsælli samnefndri skáldsögu
Kamillu Einarsdóttur. Verkið fjallar
um unga og einstæða móður sem
dvelst langdvölum í Kópavogi eftir
að hafa lent í rækilegri ástarsorg.
Einnig frumsýndi Þjóðleikhúsið Ör,
(eða Maðurinn er eina dýrið sem
grætur) sem unnið er úr samnefndri
skáldsögu Auðar Övu, í upphafi
leikársins og óhætt að segja að
viðtökur hafi verið frábærar.
„Ef mér telst rétt til þá eru
tuttugu sýningar á fjölunum þennan
veturinn. Þetta eru ótrúlega ólíkar og
fjölbreyttar sýningar og því ættu allir
að finna eitthvað við sitt hæfi,“ segir
Atli að lokum og býður alla velkomna
í Þjóðleikhúsið.
Kynntu þér frábærar leiksýningar
Þjóðleikhússins á leikhusid.is

Gefðu
upplifun
og ævintýri

Gjafakort í Þjóðleikhúsið hentar öllum
enda ávísun á upplifun og ævintýri.
Úrval sýninga til að velja úr á hverju ári
með gjafakorti sem rennur aldrei út.
Allar nánari upplýsingar
á leikhusid.is eða í síma 551 1200
Þjóðleikhúsið, leikhúsið þitt
Hverfisgata 19 • 101 Reykjavík • s. 551 1200 • leikhusid.is
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PRENTAGRAM:

Frelsaðu myndirnar
þínar á Prentagram.is!
H

já Prentagram.is færðu
hágæða ljósmyndaprentun,
stafræna framköllun og
persónulegar gjafir. Vinsælustu
vörurnar eru ljósmyndaprent,
dagatöl, mósaíkmyndir og rammar
með mynd eða myndum. Vefsíðan
okkar er tengd við Instagram og
því er í öllum tilfellum hægt að
hlaða upp myndum úr símanum,
tölvu, spjaldtölvu eða beint af
Instagram.

Ljósmyndaprentun

Prentagram býður
upp á flestar stærðir í
ljósmyndaprentun. Á vefnum
okkar má velja allar vinsælustu
framköllunarstærðirnar. Ef
prenta á út stærri myndir má
hafa samband við okkur með
tölvupósti, prenta@prentagram.
is, í síma 568-0400 eða bara
með því að kíkja við hjá okkur á
Rauðarárstíg 33.

Innrömmun

Ljósmynd í ramma er sígild gjöf
og hittir sérstaklega í mark hjá

ömmum og öfum. Við bjóðum
mikið úrval ramma á vefnum
okkar; viðarramma, álramma
og glerramma. Þar er líka hægt
að velja uppsetningu og fjölda
mynda.

Myndaalbúm

Við bjóðum einnig gott úrval
af myndaalbúmum af ýmsum
stærðum og gerðum, t.d. 10×10
eða 10×15 albúm. Þau eru fyrir 24
myndir og við gefum 15 myndir
með hverju albúmi. (Athugið að
hafa þarf myndirnar og albúmin í
sömu pöntun, þá fær kaupandinn
15 fríar myndir).

Jólakort

Ekki má gleyma vinsælu
jólakortunum okkar. Við bjóðum
átta mismunandi útfærslur. Þú
setur einfaldlega myndina þína og
textann inn á eina af útfærslunum
á vefnum okkar. Svo má panta
umslög og frímerki með.

Hröð afgreiðsla

Allar pantanir eru afgreiddar

næsta virka dag. Ef þú pantar
t.d. á miðvikudagskvöldi þá er
pöntunin þín tilbúin til afhendingar
á fimmtudegi. Og ef pantað er
á föstudegi eða um helgi, er
pöntunin tilbúin á mánudegi.

Skoðaðu úrvalið á prentagram.is
Sími: 568-0400
Vefpóstur: prenta@prentagram.is
Fylgstu með okkur á Facebook:
Prentagram
Instagram: @prentagramiceland
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HERMOSA.IS:

Viðskiptavinir Hermosa.is breiða út
boðskap um gleðileg kynlífstækjajól!

K

ynlífstækjaverslunin Hermosa.
is er ein hraðast vaxandi
vefverslun með hjálpartæki
ástarlífsins á Íslandi í dag. Þessi
flotta vefverslun er nýorðin eins
árs og er ekki að ástæðulausu
að gengur svona vel. Ókeypis
heimsendingarþjónusta, lágt verð og
vel valdar vörur sem hafa sýnt sig og
sannað. Hermosa er besta vinkona
þeirra sem langar að kynna sér
unað kynlífstækjanna á þægilegan,
auðveldan og síðast en ekki síst,
skemmtilegan máta.
Zalo Hero er afar fjölhæfur titrari
sem virkar í grunninn eins og egg.
Hetjan inniheldur PulseWave™
tæknina sem gerir tungu hetjunnar
kleift að hreyfast allt að 75 sinnum á
sekúndu. Hetjan er til þess hönnuð að
veita ójarðneskan unað enda hreyfist
engin mennsk tunga svona hratt.

Spöruðu viðskiptavinum sínum yfir
1.000.000 kr.

Upphaflega byrjuðu
Vilhjálmur og Kristín að flytja
inn kynlífstækjadagatöl, en
ævintýrið hófst þegar þau upplifðu
verðósamræmið á þessum vörum
hér heima. „Verðálagning var hátt í
50% hjá íslenskum heildsölum ofan
á það sem varan kostar á Amazon
t.d. Þegar við tókum saman sölu
fyrstu 12 mánuðina og bárum verðin
saman við verð samkeppnisaðila,
sáum við að við höfðum sparað okkar
viðskiptavinum yfir eina milljón króna.
Upphæðin er gífurleg miðað við það
að við vorum ný á markaðnum og
seldum því ekkert rosalegt magn,“
segir Vilhjálmur Þór Gunnarsson,
annar stofnenda Hermosa.is.
Rocco Siffredi mælir með
Satisfyer men múffunni. „Múffa þessi
veitir óviðjafnanlega fullnægingu.
Hún er þröng og aðlagar sig að
stærð typpisins.“

Þokkafull heimasíða og gegnsæ verð
Frá upphafi var áherslan lögð á
að hafa lág verð og kaupferlið
sem einfaldast. „Hluti af því er
að enginn aukakostnaður bætist
við vöruna. Það er því enginn
sendingarkostnaður eða annar
kostnaður sem bætist við í
kaupferlinu. Verðin á síðunni eru

verðin sem þú færð vöruna á. Að
auki fannst okkur mikilvægt að
heimasíðan væri sem einföldust.
Í könnun á meðal viðskiptavina
skoruðu þessi þjú atriði hvað hæst,
þannig að markmiðið hefur náðst
hvað það varðar, en einnig hefur
þjónustan fengið frábær viðbrögð.“
Satisfyer Luxury er hannað með
þarfir konunnar í huga ásamt því að
vera fallegt og elegant, en það er gert
úr leðri, málmi og hágæða silíkoni.

Það nennir enginn að skoða 300
dildóa

„Við vildum gera fólki auðvelt að
versla sér kynlífstæki á netinu.
Reglan er því sú að bjóða helst ekki
upp á of margar tegundir í hverjum
vöruflokki fyrir sig. Það nennir
enginn að skoða 300 dildóa sem
gera mestmegnis nákvæmlega
það sama. Frekar leggjumst við í
rannsóknarvinnu við að finna góð
kynlífstæki sem eru vinsæl erlendis
og hafa gott orðspor. Til dæmis
vorum við ekki í neinum vandræðum
með að taka að okkur umboð fyrir
Zalo-vörurnar sem hafa tröllriðið
kynlífstækjasamfélaginu undanfarið.
Zalo er afar framarlega þegar
kemur að framleiðslu kynlífstækja
fyrir konur og var Zalo Queen t.d.
valið besta kynlífstækið fyrir konur
árið 2019, besta lúxuskynlífstækið
og besta pakkningin.
Drottning titraranna. Zalo Queentitrarinn er miklu meira en bara
titrari! Fjölbreyttasta kynlífstækið
sem við seljum.
Til þess að gera
kynlífstækjakaup enn
skemmtilegri munum við á
næstu dögum bæta
við myndböndum
inn á síðuna sem
fjalla um vörurnar.
Í sumum tilfellum
eru myndböndin
frá framleiðanda
og í öðrum
frá youtubenotendum sem
starfa við það að
gera umsagnir
um vörur, þ.á.m.
kynlífstæki. Þetta er liður

í því að bæta þjónustuna enn frekar,
fólk vill horfa á myndbönd og það
þarf ekki lengur að leita á netinu
heldur getur séð vídeó og umsagnir
beint á síðunni okkar ef að það er til.“

Breiddu út boðskapinn!

Hermosa.is heldur úti sérstökum
Unaðsklúbbi sem veitir aukaafslátt
í samræmi við stigafjölda og
ýmis fríðindi. „Með því að halda
auglýsingakostnaði í lágmarki getum
við í staðinn boðið viðskiptavinum
okkar upp á betri verð. Ein leið til
þess er að bjóða viðskiptavinum
fríðindi og afslætti þegar þeir breiða
út boðskap Hermosa.“ Með því að
skrá sig í Unaðsklúbbinn fást 3.000
stig sem gilda sem inneign. Einnig
fást stig við hver kaup á vörum hjá
okkur. Að auki færðu stig fyrir að
líka við síðurnar okkar á Facebook
og Instagram, deila síðunni með
vinum og fleira. Með þessum stigum
vinnur fólk sér inn afslætti og fríar
vörur hjá versluninni. Einnig fær
fólk afslátt á afmælisdaginn sinn.
„Þetta hefur gengið vonum framar
enda versla viðskiptavinir við
okkur aftur og aftur. Þeir deila svo
góðri reynslu sinni með vinum og
vandamönnum og í kjölfarið spörum
við okkur kostnað sem hefði farið
í auglýsingar. Við skilum þessum
sparnaði beint til viðskiptavina okkar
í formi ódýrari vara.“

Kynna kynlífstæki í vinahópum

„Það er orðið miklu minna tabú
að ræða um kynferðismál og
kynlífstæki en áður fyrr og ég
held að það skili sér í fullnægðari
pörum og einstaklingum og
líka hamingjusamara fólki
almennt. Nýjasta hjá okkur er
heimakynningarnar. Við
vildum undirbúa
okkur vel áður en við
tækjum þetta skref
og höfum nú þegar
haldið nokkrar
kynningar. Þeir sem
hafa hitt á okkur eru
virkilega ánægðir
og þá sérstaklega
hvað tækin eru á
góðu verði hjá okkur.“

Fimm stjörnu þjónusta og
fullnægðir viðskiptavinir

Viðskiptavinir Hermosa.is hafa verið
fram úr hófi ánægðir með viðskipti
sín við fyrirtækið og fæstir gefið
færri en fimm stjörnur, af fimm
stjörnum mögulegum. „Umsagnir
fjalla oftar en ekki um þau markmið
sem við höfum sett okkur, þ.e. gott
verð, fría heimsendingu og þægilega
vefsíðu. Að auki er fólk himinlifandi
yfir þjónustunni, en við bjóðum til
dæmis upp á 30 daga skilafrest, í
stað hinna lögbundnu 14 daga. Við
leitum sífellt að nýjum leiðum til þess
að uppfylla þarfir viðskiptavina okkar
og veita þeim betri þjónustu.“
Það er ekkert skrítið að fólk sé
ánægt að versla við aðila sem
ber hag kúnnans fyrir brjósti.
„Við bjóðum upp á lægra verð en
samkeppnisaðilarnir á sömu vörum,
fría heimsendingu og betri skilafrest.
Svoleiðis viðskiptahættir geta ekki
klikkað,“ segir Vilhjálmur.
Kíktu við í hermosa.is og skoðaðu
úrvalið.
Facebook: Hermosa.is
Instagram: hermosaisland
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CARUSO:

Kósý jólastemning
Á

stsæli veitingastaðurinn
Caruso hefur starfað
farsællega í miðbæ
Reykjavíkur í 25 ár og eru engin lát á
vinsældum staðarins. Nú í desember
eru komin fimm ár síðan Caruso
flutti frá Þingholtsstrætinu niður fyrir
læk í Austurstræti og má með sanni
segja að eigendur staðarins, Þrúður
Sjöfn Sigurðard og José Luis Garcia,
séu mjög ánægðir með þetta fallega
og sögulega húsnæði. Andrúmsloftið
er gott og rómantískt og gestirnir
kunna að meta hlýlegt og notalegt
umhverfið. Öll föstudags- og
laugardagskvöld býður Caruso upp
á ljúfa gítartóna, en það er hann
Símon Ívarsson sem spilar hjá þeim,
en þess má geta að Símon hefur
spilað hjá þeim í yfir 20 ár.

Kósýkvöld með Eyfa á Caruso

Kósýkvöldin með Eyfa eru orðin
fastur liður hjá okkur í desember
og munu þau að þessu sinni

verða fimmtudagskvöldin 5. og
12. desember. Þess má geta að
það eru orðin 10 ár frá fyrsta
kósýkvöldinu okkar með honum
Eyfa. Á meðan gestir okkar njóta
þriggja rétta máltíðar mun
Eyjólfur spila og syngja íslenskar
og erlendar dægurperlur ásamt
nokkrum vel völdum jólalögum.
Þetta verður sannkölluð jólastund
og stemningin verður einstaklega
skemmtileg og notaleg svona mitt
í jólaamstrinu að sögn Eyjólfs
Kristjánssonar.
Kósýkvöldin okkar hafa verið vinsæl
hjá þeim sem vilja njóta afslappandi
kvöldstundar og gera vel við
bragðlaukana í þægilegu umhverfi.

Veitingastaður í sögulegu húsi

Veitingastaðurinn Caruso er
staðsettur í Austurstræti í fallegu
húsi sem var upphaflega byggt
árið 1801, eyðilagðist í eldsvoða
árið 2007 og var svo endurreist í

upphaflegum stíl. „Það eru fimm
ár núna í desember síðan við
fluttum í Austurstrætið og líður
okkur mjög vel að vera þar í þessu
litla krúttlega húsi. Andrúmsloftið
er afar rómantískt og á Caruso er
hægt að ganga að góðum mat,
hlýlegri þjónustu og huggulegu
umhverfi vísu og eigum við okkar
fastakúnna sem koma til okkar
aftur og aftur og þekkja jafnvel
borðnúmerið sitt þar sem þeir
vilja sitja. Það er hálfpartinn eins
og húsnæðið umvefji mann og
staðsetningin er náttúrlega frábær,“
segir José á Caruso.
Caruso, Austurstræti 22, 101
Reykjavík
www.caruso.is
Sími: 562-7335
Tölvupóstur: caruso@caruso.is
Opnunartími: Mán–fim: 11.30–22.30,
fös: 11.30–23.30, lau: 12-23.30 og
sun: 17–22.30
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Íslensk ullarsæng
Íslensk ullarsæng

Gæða ull af íslensku sauðfé
létt · hlý · góð öndun · vistvæn
www.lopidraumur.is
Gæða ull af íslensku sauðfé
létt · hlý · góð öndun · vistvæn
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RÚMFÖT.IS –

Ítölsk lúxusrúmföt

R

úmföt.is er rúmfatabúð sem
sérhæfir sig í vönduðum og
góðum rúmfötum. Það má
segja að þau séu arftaki Versins
og Fatabúðarinnar. Aðaláherslan
hjá Rúmföt.is er lögð á ítölsk
lúxusrúmföt og hágæða damask- og
satínrúmföt frá færustu vefurum
Evrópu og Asíu. Auk þess eru þau
að fá hágæða lúxussængur frá
Þýskalandi, framleiddar úr 100%

kanadískum gæsadúni.
„Einstaklega mjúkar og
léttar sængur,“ segir
Björn Þór Heiðdal
verslunarstjóri.
„Einnig vorum
að fá hágæða
silkikoddaver í
nokkrum litum,“ segir
Björn. Þessi koddaver
hafa verið mjög
vinsæl og seldist fyrsta
sendingin upp á nokkrum
dögum. En þessa má
geta að ný sending var
að koma í hús með
fleiri litum og líka úr
þykkara silki.

Ítölsk rúmföt
saumuð á
Íslandi

Rúmföt.
is hefur
verið að
framleiða
ítölsk
rúmföt
sem eru
saumuð
hér á
landi.
„Efnið
kemur
frá Ítalíu
og Magga

saumakona saumar síðan
allir gerðir og stærðir
af æðislegu satíni og
damaski,“ segir Björn.
En Magga saumaði
m.a. fyrir Fatabúðina
og Icelandair hér í
gamla daga.
Að lokum skýtur
Björn inn í: „Ég
verð að minnast
á satínið okkar
sem kostar frá
10.900 krónum.
Alveg geggjað efni
sem er ótrúlega mjúkt
að sofa undir og til í
mörgum útgáfum.“
Þess má líka geta
að Rúmföt.is er
einnig með vönduð
rúmföt úr damaski
og krumpufríu
satíni.

Fagna eins árs
afmæli

Rúmföt.is fagnar
þessa dagana eins
árs afmæli og býður,
í tilefni þess, 20%
afslátt af 500 þráða
damaski næstu daga.
Einnig selja þau stök
koddaver í ýmsum gerðum
á 1.500 krónur.

Best er að koma í búðina við
Nýbýlaveg 28. Einnig má finna
upplýsingar um okkur á www.
rumfot.is/ eða í síma
565-1025.

KYNNINGARBLAÐ

22. nóvember 2019

Stóra jólablaðið

Myndir: Eyþór Árnason

AMAN.IS:

Eðalvín og humlaður
hipsterabjór, allt bruggað heima
U
pp á síðkastið hefur
bjórbruggun og víngerð
farið vaxandi á Íslandi enda
eru þær vörur sem notaðar eru í
heimabruggun og víngerð í sífelldri
þróun. „Í dag er hægt að koma sér
upp frábærri heimaaðstöðu með
tiltölulega lágum stofnkostnaði sem
gefur af sér sérlega bragðgóð vín
og bjór. Enn fremur er hægt að eyða
aðeins meira í tækjabúnað sem
gefur kost á að brugga bjór og vín
sem stenst fullkomlega gæðalegan
samanburð við það sem fæst keypt
úti í búð,“ segir Magnús Axelsson,
framkvæmda- og rekstrarstjóri
Ámunnar ehf.

Heimabruggið er vagga
víngerðarinnar

Bjórbruggun og víngerð er
stórskemmtilegt áhugamál fyrir
byrjendur sem lengra komna. „Fyrstu
rituðu heimildir um víngerð eru um
3.500 ára gamlar og komnar frá
Grikkjum. Heimildir um framleiðslu á
áfengum drykkjum, svo sem miði, öli
og sýrðum drykkjum eru þeim mun
eldri. Hér er í öllum tilfellum verið að
ræða um heimagert vín og bjór eða
skylda drykki og því má með sanni
segja að heimabruggið sé vagga
víngerðarinnar.“

Til hvers að brugga eigin bjór eða
gera eigið vín?

„Margir eru að leita að hagkvæmum

lausnum fyrir ýmsa viðburði svo
sem brúðkaup, afmæli og veislur
þar sem margt er um manninn.
Aðkeypt drykkjarföng geta hlaupið á
tugum ef ekki hundruðum þúsunda
og þegar upp er staðið er mun
skemmtilegra að bjóða gestum
upp á heimagerðan bjór eða vín. Í
brúðkaupsveislum er t.d. vinsælt að
nefna tvo mismunandi bjóra eða
víntunnur eftir brúðhjónunum eftir
því hvað þeim þykir bragðbetra.
Svo drekka gestir bókstaflega til
heiðurs brúðhjónunum.“ Einnig er
stór hópur áhugamanna og kvenna
sem bruggar eigin bjór frá grunni.
„Menn verða fljótlega sérfræðingar
og sumir verða bjórmeistarar heima
hjá sér. Allir geta búið til bjór og vín
ef þeir vilja og hafa áhuga.“

Humlandi góður bjór

Í bjórbruggun er hægt að fara
nokkrar misflóknar leiðir sem gefa af
sér afar ólíka útkomu en koma ætíð
skemmtilega á óvart. Með lágum
stofnkostnaði, einföldum hætti og
á stuttum bruggunartíma geta
byrjendur bruggað bragðgóðan bjór
sem kitlar bragðlaukana og hentar
t.d. vel í stórar veislur. Þegar kemur
að því að brugga bjór frá grunni er
stofnkostnaðurinn orðinn meiri, en
þessi aðferð gefur möguleika á mun
fjölbreyttari bjór og persónulegri
nálgun. „Bjórbruggun frá grunni er
ekki flókin í sjálfu sér, en til hennar

þarf ákveðið bjórger, malt/korn
og humla. Þá þarf að meskja við
ákveðið hitastig, sjóða virtan sem
fæst úr meskingunni, kæla, gerja
og svo framvegis. Tíminn frá því
að bjórgerð hefst og drykkurinn er
settur á flöskur er um tvær vikur.
Með þessari aðferð má prófa sig
áfram og nota mismunandi humla,
ger og korn til þess að ná fram ólíku
bragði og áferð,“ segir Magnús.

Bjórgerðarbúnaður fyrir
bjórmeistarana (á heimavelli)

Minibrew gerir byrjendum
sem og lengra komnum
bjórgerðarmeisturum kleift að
brugga dýrindis eðalbjór heima.
Hvort sem þú vilt dökkan stout,
ferskan saison eða gullfallegan IPA,
þá er Minibrew með efnið, tækin og
búnaðinn fyrir þig. Hægt er að nota
fyrirframgerðar uppskriftir eða þróa
sínar eigin. Prófaðu þig áfram í heimi
bjórgerðarlistarinnar og vertu alvöru
bjórmeistari heima í stofu. Auðvelt
að þrífa. Minibrew er nýtt á Íslandi
og fæst í verslun Ámunnar.

Víngerðin heillar marga

Eins og bjórbruggunin er
víngerðin heillandi og skemmtilegt
tómstundagaman. Þeir sem byrja
að gera sín eigin vín uppgötva
fljótt hvað þau eru holl, bragðgóð
og oft mildari og ferskari en
verksmiðjuframleidd vín. Bilið

á milli besta heimavínsins og
hinna svokölluðu eðaltegunda
minnkar óðum. Framboð af nýjum
tegundum og betri efnum eykst
líka stöðugt sem gerir það að
verkum að heimavínið er fyllilega
sambærilegt við borðvín frá frægum
vínræktarlöndum. Kosturinn við
heimavíngerð er að hún er einföld
og þægileg auk þess að vera ódýr
kostur. Lítið pláss þarf á heimilinu
fyrir víngerðina og henni fylgir
nánast engin lykt. Vínið er mjög
vandað og bragðgott og þrúgurnar
og víngerðarlíkin eru fyrsta flokks.

Bruggaðu þína eigin belju!

Það hefur aldrei verið jafnauðvelt
að brugga sitt eigið vín. DIY My Wine
Co. er nýtt á Íslandi og fæst í Ámunni
sem og hjá flestum endursöluaðilum
Ámunnar. Í átta einföldum skrefum
ertu komin/nn með bragðgott
drykkjarvín og gæðin koma
skemmtilega á óvart.
Áman flytur inn og selur vörur til
bjór- og víngerðar og er með smásölu,
netverslun og endursöluaðila víða
um land. Allar vörur eru keyptar af
viðurkenndum fyrirtækjum, víðs
vegar að úr heiminum t.d. Kanada,
Bretlandi, Danmörku, Ítalíu, Svíþjóð
og Þýskalandi. Hægt að skrá sig
í Ámuklúbbinn á www.aman.is
þar sem í boði eru alls kyns tilboð,
fróðleikur og fréttir.
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Myndir: Eyþór Árnason

108 MATUR:

Jólasteikur og heimagert
rauðkál í hádeginu á 108 Matur

1

08 Matur er nýr og spennandi
hádegisverðarstaður í
Fákafeni 9. Staðinn reka
matreiðslumennirnir og matargötin
Gunnar Davíð Chan og Baldur
Hafsteinn Guðbjörnsson, en þá hafði
lengi dreymt um að opna góðan
matsölustað þar sem hægt væri
að fá ljúffengan og heiðarlegan
heimilismat á sanngjörnu verði í
hádeginu.

„Heimagert“ er alltaf betra

„Við erum báðir menntaðir og
reyndir matreiðslumenn og finnst
gott að borða góðan mat. Hjá 108
Matur bjóðum við upp á heimilismat
sem er eldaður af alúð og metnaði.
Við gerum því allan mat, meðlæti og
sósur á staðnum sjálfir. Við berjum
snitselið út sjálfir og pannerum,
steikjum fiskibollurnar sem eru
gerðar eftir okkar uppskrift og í
meðlæti gerum við m.a. súrar gúrkur
og búum til okkar eigið rauðkál.
Okkur finnst meðlætið skipta miklu
máli líka og höfum við verið að
leika okkur þar. Þá höfum við verið
að grilla lauk, hvítkál og toppkál,
hægelda gulrætur, baka rófur o.s.frv.
Hér er ekkert dósameðlæti eða
pakkamús,“ segir Baldur.

Breytilegur vikumatseðill

Vikumatseðill 108 Matur er birtur
vikulega á Facebooksíðunni og

saman stendur alla jafna af
fimm breytilegum réttum. „Það
eru reyndar tveir fastir réttir,
fiskibollurnar og snitselið, sem hafa
verið þar frá upphafi. Við reyndum
einu sinni að skipta út bollunum en
þurftum að setja þær strax aftur á
seðilinn út af eftirspurn.“ Þetta fer
fram eins og hálfgert hlaðborð en er
þó eins og að koma í sunnudagslæri
til mömmu. Þú færð kjötið eða
fiskinn og kartöflur á disk og færð
þér svo sjálf/sjálfur meðlæti og sósu.
Þar fyrir utan er sérréttamatseðill
þar sem hægt er að panta
léttari rétti eins og kjúklingasalat,
sjávarréttasúpu og kúklingasamloku
úr eldhúsinu. Á milli klukkan tvö og
þrjú er heiti maturinn tekinn niður.
Þá er pantað af matseðli sem
saman stendur af sömu réttum
og voru í hádeginu, nema þeir eru
þá eldaðir eftir pöntun. 108 Matur
býður upp á stimpilkort þegar
keyptur er heitur matur í hádeginu
milli 11.30–14.00 þannig að tíundi
hver málsverður er frír.

108 Jólamatur!

„Kringum miðjan desember ætlum
við að byrja að klæða 108 Mat upp
í jólabúninginn og setja jólafílinginn
á fullt. Þá verða í boði þessar
hefðbundnu jólasteikur eins og
kalkúnn og purusteik. Einnig munum
við bjóða upp á jólalegt meðlæti

eins og waldorfsalat.
Auðvitað verðum við
svo með heimagerða
rauðkálið
okkar áfram á
matseðlinum.“

Einblína á
hádegistraffíkina

„Við höfum ákveðið
að einbeita okkur
sérstaklega að
starfsemi okkar í
hádeginu og því er
opið hjá 108 Matur
frá 11.30–15.00.
Fyrirtækjaþjónustan
hjá okkur hefur aukist gríðarlega
og erum við með fyrirtæki á föstum
samningi, þar sem starfsmenn koma
á staðinn og borða hjá okkur, eða
við sendumst með hádegisverðinn á
vinnustaðina. Þetta hefur vakið mikla
lukku hjá starfsmönnunum enda er
góður hádegisverður gulli betri. Ef
fyrirtæki hafa áhuga á að kynna
sér þetta þá á bara endilega að
hafa samband við okkur í netpósti á
108matur@gmail.com.“ Baldur bætir
við að einnig sé vinsælt að fólk hringi
á undan sér á morgnana eða daginn
áður og panti mat til að taka með.
„Við höfum þá pöntunina tilbúna
þegar aðilinn kemur í hádeginu að
sækja matinn svo þetta gangi allt
smurt fyrir sig.“

Aukasalur sem er stórsniðugur
fyrir vinnufundi

„Salurinn hjá okkur tekur 70 manns
og þegar mikið er að gera erum við
með 30 manna hliðarsal sem við
opnum inn í fyrir viðskiptavini. Einnig
er í boði fyrir fyrirtæki að fá salinn
fyrir sig ef fólk er að halda vinnufundi
eða slíkt. Þá er meira næði fyrir
fundinn og starfsmenn geta borðað
saman og rætt málin. Um helgar
bjóðum við einnig upp á að fá stóra
salinn leigðan fyrir veislur. Þá sjáum
við um matinn í veisluna.“
Fákafen 9, 108 Reykjavík.
Sími: 533-3010.
Vefpóstur: 108matur@gmail.com.
Fylgstu með á Facebook: 108 Matur.
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REFOCUS:

Endurheimtu orku og einbeitingu
með fæðubótarefni sem hannað
er fyrir Íslendinga
R
EFOCUS er glænýtt íslenskt
fæðubótarefni með viðbættu
járni og D-vítamíni og hannað
fyrir huga og orku. Refocus er
sérstaklega sniðið að námsmönnum
og fólki sem er í krefjandi starfi og vill
auka orkuna og bæta einbeitinguna.
Járn- og D-vítamínskortur er
algengasti næringarskortur fólks
um allan heim. D-vítamínskortur er
sérstaklega viðvarandi á Íslandi og
víðar á Norðurlöndunum þar sem fólk
býr við skert sólarljós marga mánuði á
ári. Hann getur í öfgakenndum tilfellum
leitt til beinþynningar og beinkramar.
Einnig er hann algengur hjá þeim
sem þjást af depurð og þunglyndi
og jafnvel vefjagigt. Þess má geta
að á meðan flest D-vítamín er unnið
úr dýraafurðum þá er D-vítamínið
í Refocus 100% vegan. Járnskortur
getur einnig valdið fölva, þreytu og
minna úthaldi. Refocus hentar afar
breiðum hópi fólks og er fullkomið
fæðubótarefni fyrir Íslendinga.

Kísill fyrir heilsuna

Refocus er í grunninn kísilsteinefni
sem þróað var af GeoSilica og er með
viðbættu vegan D 3-vítamíni og járni.
Kísillinn er í öllum vörum GeoSilica en
kísill er afar góður og getur stutt við
æðakerfið, bein, vöðva, liði, húð, hár og
neglur. Hann getur einnig stutt vel við
ónæmiskerfið og hjálpar til við upptöku

á öðrum steinefnum. Við fæðumst öll
með ákveðið magn af kísil í líkamanum
sem minnkar svo eftir því sem við
eldumst. Kísill er því eitthvað sem við
ættum öll að huga að því að taka inn.

5 fæðubótarefni fyrir aukin áhrif

GeoSilica hefur áður komið með fjórar
aðrar vörur á markað. Það eru Pure,
sem er 100% hreint kísilsteinefni,
Renew, sem er kísilsteinefni með
viðbættu sinki og kopar fyrir húð, hár
og neglur, Repair, kísilsteinefni með
viðbættu mangan fyrir bein og liði,
og svo Recover, kísilsteinefni með
viðbættu magnesíum fyrir vöðva
og taugar. Þeir sem hafa innleitt
fæðubótarefnin frá GeoSilica í daglega
rútínu sína hafa allir gott eitt að segja
um vörurnar. Fæðubótarefni er ekki
töfralausn, en flestir sem hafa byrjað
að nota vörurnar frá GeoSilica finna
mun á sér eftir fyrstu flöskuna.
,,Ég hef sjálf verið með járn- og
D-vítamínskort sem er afar algengt
um allan heim og sérstaklega
á Norðurlöndunum þar sem við
búum við skert sólarljós hluta árs.
Ég á sjálf erfitt með að taka töflur
yfirhöfuð og veit að það er lítið
framboð á steinefnum af þessu tagi
í vökvaformi. Það lá fyrir að fara í
þróun á hágæða fæðubótarefni sem
inniheldur steinefni og vítamín sem
flestir íslendingar þurfa á að halda.

Varan hefur vakið mikla athygli hér
heima og erlendis, sérstaklega vegna
þess að það eru fáar vörur á markaði
sem innihalda D-vítamín og járn og eru
veganvottaðar,“ segir Fida Abu Libdeh,
framkvæmdastýra GeoSilica.

Íslensk framleiðsla og hugvit

Allar vörur frá GeoSilica eru algerlega
lausar við öll skaðleg aukaefni,
innihaldsefni eru fá og örugg og
vörurnar eru allar veganvottaðar.
Vörurnar eru framleiddar á Íslandi og
unnar úr íslensku jarðhitavatni. Þær
eru í vökvaformi og því auðveldar
í inntöku. Til dæmis má bæta
fæðubótarefninu út í safa, hristinga,
kaffi eða taka eitt og sér, allt eftir því
hvað hentar. Renew, Repair, Recover
og nú nýjast á markaðnum, Refocus,
eru sérsniðin fæðubótarefni sem
henta nútímamanninum á þann
hátt að viðbættu efnin styrkja það
sem hver og einn er að leita eftir.

Eitt fæðubótarefni fyrir aukna virkni.
Pure og Repair eru svo til bragðlaus,
Renew er með geláferð, Recover er
súrt en bragðið kemur af viðbættu
magnesíum sítrat og Refocus
einkennist af mildu járnbragði sem
kemur frá viðbættum steinefnum og
vítamíni.

Fæðubótarefnin frá GeoSilica:

n Fyrir ónæmiskerfið, bein, vöðva, liði,
húð, hár og neglur
n Geta hjálpað til við upptöku á
öðrum steinefnum
n Fá innihaldsefni
n Laus við skaðleg aukaefni
n Unnin úr íslensku jarðhitavatni
n Framleidd á Íslandi
n Veganvottuð
n Auðveld til inntöku
n Eru í vökvaformi sem getur stuðlað
að góðri upptöku

Yfir 120 sölustaðir um land allt

Vörurnar frá GeoSilica fást á yfir
hundrað sölustöðum um allt land,
meðal annars í matvöruverslununum
Nettó, Fjarðarkaupum og Hagkaupum,
öllum helstu apótekum og ýmsum
heilsuvöruverslunum. Einnig er hægt
að panta vörurnar beint á vefsíðu
GeoSilica, geosilica.com.
Nánari upplýsingar má nálgast á
geosilica.com.
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Get Off-sprey – Er hundurinn eða
kötturinn að missa sig yfir jólatrénu
og pökkunum? Þá mælum við með
Stop Indoor-spreyinu til þess að fæla
dýrið frá trénu.

GÆLUDÝR.IS:

Gæludýrin og jólin

I

ngibjörg Salóme hefur rekið verslanir
Gæludýr.is í að verða 10 ár og hefur
séð ýmsar breytingar í jólavenjum
gæludýraeigenda. Við sjáum það sífellt
betur hversu mikill hluti af fjölskyldunni
gæludýrin eru að verða. Eigendur vilja
aðeins það besta fyrir þau og leggja
metnað í að finna fyrir dýrin jólagjafir
og einhverja ljúffenga jólasteik.

Aðventan

Flest þekkjum við frá barnæsku hversu
erfitt getur verið að bíða eftir jólunum
og hve gaman er að eiga jóladagatal
sem styttir okkur biðina. Við erum
með, þriðja árið í röð, jóladagataölin
frá Trixie fyrir hunda og ketti en þau
hafa svo sannarlega slegið í gegn
hjá okkur. Þau eru á frábæru verði
og eru fyllt með góðgæti fyrir dýrin.
Dýrin hafa vissulega enga hugmynd
um aðventuna en þau eru fljót að læra
að dagatalið þýðir gotterí!

Jólagjöfin

Síðustu árin höfum við
séð það aukast mjög
að dýraeigendur gefi
gæludýrunum

jólapakka. Einnig hefur á sama tíma
aukist að ættingjar sem ekki eiga dýr
komi til okkar og kaupi smá jólapakka
fyrir dýrin í fjölskyldunni. Ömmur
og afar, frænkur og frændur sem
almennt koma ekki í dýrabúðir koma
hingað og fá aðstoð við að velja
smápakka fyrir dýrin svo þau fari nú
ekki í jólaköttinn. Það sem eigendur
eru oftast að kaupa eru jólavörur eins
og t.d. jólasokkar eða litlu jólapakkarnir
sem við erum með, en einnig kaupa
þeir mikið heilaþrautir og leikföng
eða tuskudýr. Meirihluti starfsfólksins
hjá okkur á gæludýr og hefur verið
afskaplega duglegt að prófa vörur
þegar við fáum inn spennandi
nýjungar og getur því verið til aðstoðar
þegar finna þarf réttu jólagjöfina.

Afþreying meðan á borðhaldi og
boðum stendur

Við þekkjum það flest sem eigum
hunda að þeim finnst yfirleitt maturinn
okkar mjög

áhugaverður. Við sjáum meira og
meira að eigendur vilja finna eitthvað
fyrir hundinn sinn að dunda við meðan
á jólaborðhaldinu stendur eða á
meðan jólaboðin standa yfir. Það sem
við höfum fengið hvað jákvæðustu
viðbrögðin við er Kong. Það sameinar
kosti leikfangs, heilaþrautar og
nagdóts á sama tíma og það er
ótrúlega sterkt. Kong-ið má fylla
með ýmsum fyllingum (blautfóðri,
uppbleyttu þurrfóðri, hundakæfu,
hundanammi) og er mjög sniðugt að
græja í það góða fyllingu og smella
svo í frystinn til að eiga þegar á þarf að
halda. Kong má svo fara í uppþvottavél
svo lítið vesen er að halda því hreinu
og er einnig til fyrir ketti og smádýr.
Önnur útgáfa af heilaþraut og leikfangi
eru Snack Snake-snákarnir og Lick
N Snack-sleikiplatan. Þessi leikföng
ásamt Kong hvetja hunda og ketti til
þess að sleikja, sem hjálpar þeim að
losa um spennu. Hægt er að
gera þrautirnar erfiðari
með því að stinga þeim
fylltum í frystinn svo
þær eiga að henta
öllum hundum og
köttum.

Jólasteikin fyrir hundinn og köttinn
Fleiri og fleiri eru farnir að kaupa
gott í jólamatinn fyrir gæludýrin á
heimilinu. Fyrir smádýrin eru oftast
keyptar nammistangir en fyrir hunda
og ketti verður yfirleitt fyrir valinu
einhver ljúffengur blautmatur. Það
blautfóður sem sló í gegn í fyrra
hjá okkur var Pussy Deluxe fyrir
kisurnar og Meatlove fyrir hundana.
Báðar fóðurtegundirnar koma
frá Þýskalandi og eru eldaðar við
lágan hita undir þrýstingi til þess að
viðhalda sem best næringarefnum
og sem besta bragðinu. Engin
aukaefni eru í fóðrinu og þar sem
það er til í nokkrum bragðtegundum
ættu bæði gikkir og dýr með
fæðuóþol að geta fundið eitthvað
við sitt hæfi. Við sjáum svo meira og
meira af því að hundarnir fái stórt
og veglegt jólabein til að smjatta
á eftir matinn til þess að þeir séu
síður líklegir til að fara smjatta á
jólapökkunum.
Nánari upplýsingar á vefsíðu
Gæludýr.is
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JENS.IS:

Við hjálpum þér að gleðja
nákomna

G

ullsmiðir Jens hafa frá
stofnun fyrirtækisins árið
1964 verið þekktir fyrir
djarfa og framsækna hönnun.
Íslenskir náttúrusteinar hafa verið
einkennandi í skartgripum Jens en
nú starfar þriðja kynslóð gullsmiða
hjá fyrirtækinu og hefur vöruúrvalið
aukist mjög frá upphafi fyrirtækisins.
Þó svo að skartgripasmíði hafi ávallt
verið helsta afurð fyrirtækisins þá
býður Jens einnig upp á margs
konar gjafavöru.
„Á undanförnum árum höfum
við unnið ötullega að því að breikka
vöruúrval okkar,“ segir Ingibjörg
Snorradóttir, framkvæmdastjóri Jens.
„Gullsmiðum okkar þykir einstaklega
gaman að skapa nýja hluti.“

silfurskartgripi. „Uppsteyt-línan er
uppreisn gagnvart hefðbundnum
gildum í skartgripaframleiðslu.
Þarna er að finna grófari hluti í
bland við fíngerða, sem margir
hverjir státa af skínandi cubic
zirconia-steinum. Steinarnir fást
í mörgum litum og hafa ofsalega
fallegan glampa.“

af svissnesku úrverki og eru búin
til úr hágæða stáli og safírgleri.
Aftan á þeim er stór flötur sem
kjörinn er til að láta áletra. En helsta
kennileiti þessara úra er skífan sem
er úr svartri perlumóður. Um er að
ræða lithverft efni sem þýðir að litur
skífunnar breytist eftir því
hvernig ljós fellur á hana.“

Uppreisn gegn hefðbundnum gildum
Fyrir rúmlega 10 árum kynnti Jens
til leiks skartgripalínuna Uppsteyt.
Um er að ræða ródíum-húðaða
silfurskartgripi sem þýðir að það
fellur síður á skartgripina, líkt og
margir kannast við að gerist með

Lykiláhersla lögð á að veita góða
þjónustu
„Við leggjum okkur fram við að
kynnast þörfum viðskiptavina okkar
og veita þeim framúrskarandi
þjónustu. Í mörgum tilfellum leita
viðskiptavinir til okkar til að finna
gjöf handa einhverjum nákomnum.
Að fá að taka þátt í þessu ferli
er það sem gerir starf okkar svo
skemmtilegt. Það er gaman að
hjálpa fólki að gleðja aðra.“

Hlutur vefverslunar eykst stöðugt

Viðskiptavinir hanna sitt eigið
hálsmen

Ein nýjasta viðbótin við
skartgripalínu Jens kallast Gárur.
Það sem gerir línuna sérstaka
er að þar fær fólk tækifæri til að
setja saman sitt eigið hálsmen.
„Algengt er að fólk tengi skartgripi
einhverju persónulegu. Innblástur
Gáru-línunnar er fenginn þaðan.
Gárurnar koma í fjórum stærðum
sem raðast hver inn í aðra. Allar
stærðir eru til í fjórum gerðum
málma og eru þær ýmist skreyttar
hjörtum, íslenskum náttúrusteinum,
safírum, rúbínum eða demöntum.
Þannig er t.d. hægt að gefa foreldri
tveggja barna tvær gárur, t.d.
eina miðstærð af gullgáru með
hjarta, og aðra minni úr rósagulli.
Möguleikarnir eru ótalmargir og
það er gaman að sjá viðskiptavini
leyfa ímyndunaraflinu að njóta sín.“

margir safna hlutum úr jólavörulínu
Georg Jensen.“

Stálið
er málið

Ingibjörg segir fyrirtækið
vera farið að nýta stál
til smíði skartgripa og ýmissar
gjafavöru. Þá sé notað hágæða
eðalstál sem viðheldur gljáa vel.
„Stálinu fylgja ýmsir kostir. Um er að
ræða einstaklega harðgert efni. Stál
er í allt öðrum verðflokki en t.d. silfur,
og því getum við leikið okkur með að
útbúa stóra, glannalega hluti úr stáli
sem dýrt er að smíða úr silfri. Við
höfum útbúið armbönd, eyrnalokka,
nælur og erum sífellt að breikka
þessa vörulínu okkar. Jöklaskálar og
kökuhnífar úr eðalstáli hafa notið
mikilla vinsælda hjá okkur.“

Einstök úr frá Jens

„Nýlega settum við á markað
fyrstu Jens-úrin en um er að ræða
einstaklega vönduð úr. Þau státa

Skandinavísk hönnun frá
Georg Jensen

Jens tók nýlega við sölumumboði
á skartgripalínu Georg Jensen.
„Við erum stolt af því að vera eini
söluaðili skartgripa frá þessum
skandinavíska hönnunarrisa. Við
erum einnig með gott úrval úr
gjafavörulínu frá Georg Jensen,
meðal annars jólaóróanum, en

Þótt lögð sé rík áhersla á
persónulega þjónustu hefur
fyrirtækið einnig haslað sér völl á
sviði vefverslunar. „Vefverslunin
okkar er í stöðugri þróun og hefur
umferð um hana aukist mjög á
undanförnum árum.“ Ingibjörg segir
algengt að viðskiptavinir skoði fyrst
úrvalið í vefversluninni áður en þeir
leggja leið sína í verslanir Jens.
„Margir kjósa að ganga frá kaupum
í vefversluninni, enda er það einfalt
ferli. Þá geta viðskiptavinir valið um
að fá gripinn sendan, eða sækja
hann í Jens-verslun að eigin vali.“

Hjá Jens má finna mikið úrval
skartgripa og gjafavöru. Fyrirtækið
rekur þrjár verslanir; í Kringlunni,
Smáralind og að Grandagarði 31, auk
vefverslunar á www.jens.is.
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GRANÍTSTEINAR -

Gæði, fegurð og
fagleg þjónusta
G

ranitsteinar hafa verið
starfandi frá árinu 2008 og
hefur fyrirtækið vaxið ört
undanfarin ár.

Legsteinar, fallegt úrval og
persónuleg þjónusta

„Okkar helsta sérhæfing er tvíþætt,
annars vegar legsteinar þar sem
við erum með alla alhliða þjónustu
við legsteina, t.d. uppsetningu,
hreinsun og lagfæringar og hins
vegar borðplötur,“ segir Sigurður
Hjalti Magnússon, starfsmaður hjá
Granítsteinum.
Fyrirtækið býður upp á mikið úrval
legsteina, granítsteina, íslenska
steina og duftsteina, svo eitthvað sé
nefnt. Hægt er að kynna sér úrvalið
á heimasíðu fyrirtækisins.
Að auki er þar að finna fjölbreytt
úrval fallegra aukahluta frá Ítalíu,
postulínsmyndir, leiðiskrossa og fleira.
Starfsfólk fyrirtækisins leggur
sig fram um að sinna séróskum
viðskiptavina varðandi legsteina,
uppsetningu og lagfæringar. „Einnig
getum við sérpantað eftir óskum
hvers og eins,“ segir Sigurður.
Steinarnir sem Granítsteinar
bjóða upp á eru bæði fjölbreyttir
og fallegir svo flestir ættu að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi, til að
merkja legstaði ástvina.

Borðplöturnar aldrei vinsælli

Önnur vinsælasta vara Granítsteina

er borðplötur.
„Borðplötuvinnslan hefur verið
vaxandi undanfarin ár og við
leggjum okkur fram við að sinna
séróskum viðskiptavina og arkitekta.“
Sérlega gott efnisúrval er hjá
fyrirtækinu og má þar nefna granít,
quartz, marmara og quartside.
Aðspurður um efnisframboð segir
Sigurður: „Ef efni finnst ekki á
lagernum hjá okkur þá getum við
sérpantað fyrir viðskiptavinina.“

Aldrei dauður tími

Vinnan er að einhverju leyti
árstíðabundin. Yfir sumarmánuðina er
gjarnan mest að gera í legsteinum. Þá
er þægilegast að vinna í kirkjugörðum
og kjörinn tími til að velja nýja steina
eða skipta út gömlum. Sá tími hentar
einnig vel til viðhalds og uppsetningar
nýrra fylgihluta.
„Á haustin kemur svo jólatörn í
borðplötum,“ enda kjörið að prýða
eldhúsið með traustri og fallegri
borðplötu áður en jólabaksturinn
fer í hönd.
Að auki taka Granítsteinar að sér
ýmis sérverkefni, til að mynda að
klæða veggi og baðherbergi með
hinum ýmsu steintegundum. Þá hafa
sérsmíðaðir steinvaskar fyrirtækisins
notið mikilla vinsælda.
Nánari upplýsingar er að finna
á heimasíðu fyrirtækisins
granitsteinar.is. Einnig má benda

á Istagram-reikning þeirra, @
granitsteinar þar sem finna má

fjöldann allan af myndum af
nýlegum framkvæmdum þeirra.
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Handbók fyrir ofurhetjur
Ævintýrið heldur áfram í bók 4
– Vargarnir koma.

Og nú er einnig komin út æsispennandi
þrautabók með Lísu ofurhetju.

Af flugum, löxum og mönnum
eftir Sigurð Héðinn

„… spennandi, hraðar og auðlesnar“
– Lestrarklefinn.is
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Einn reyndasti leiðsögumaður landsins opnar hér reynslubankann.
Bókin inniheldur m.a. veiðisögur, fluguhnýtingar og þá aðferða
fræði sem Sigurður hefur tamið sér í gegnum árin.

Krókódílar stranglega
bannaðir

„… klárlega ein besta bók um veiði
sem komið hefur út“
– Visir.is

Sebra bauð öllum í veisluna sína
nema krókódílunum, auðvitað.
Skoltur er með snjalla áætlun um
að laumast í veisluna og éta alla upp
til agna! En ... kemst upp um þá?
Í þýðingu Gunnars Helgasonar.
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PAX 3 – Útburðurinn
Mest seldi unglingabókaflokkur landsins.
Bækur verða ekki meira spennandi en þessar!

Hin ódauðu
Gullfalleg og stórhættuleg
bók eftir Johan Egerkrans.
Valin besta ungmennabók
Svíþjóðar 2018.

RISAEÐLUR

Hér gefur að líta nokkra
r af þeim STÓR
FENGLEGUSTU SKEPN
UM sem nokkurn
tíma hafa lifað á jörðinn
i! Allt frá háfættum
jurtaætum til skriðdý
ra sem ríktu á himnum;
frá grimmum drápsvé
lum til skepna sem gátu
leikið TÓNLIST með
höfuðskrauti sínu.
Á hverri síðu birtast
ótrúleg undradýr.

ÓGNVEKJANDI

Hinn ógnvekjandi
heimur: Risaeðlur
HÆGT ER AÐ FJARL
ÆGJA HLUTA AF
SÍÐUNUM OG SKAPA
YKKAR EIGIN
FORSÖGULEGU SKRÚ
ÐGÖNGU

Á hverri síðu birtast ótrúleg
undradýr. Hægt er að fjarlægja
hluta af síðunum og skapa sér eigin
forsögulegu skrúðgöngu.
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„… virkilega hrollvekjandi og rosalega spennandi“
– Lestrarklefinn.is
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ISBN 978-9935 -9389-7-8

www.drapa.is
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Fliegl vélavagn.

Fliegl Skítadreifari.
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35 tommu rúta á leið til Íslands.

Arctic Edition 4x2 og 4x4 á standard dekkjum.

RAG FLYTUR INN NÝJAR RÚTUR:

„Það er enginn annar með
þetta í Evrópu“

Þ

að er enginn annar með þetta
í Evrópu,“ segir Rafn Arnar
Guðjónsson, stjórnarformaður
RAG, og á þá við glænýjar 21 manns
glæsirútur frá Mercedes-Benz sem
voru að lenda á Íslandi, nýkomnar og
ylvolgar úr ábyggingarverksmiðjunni
BUS-pl í Póllandi. Rúturnar hafa
selst vel á Íslandi og eru byrjaðar að
seljast í Evrópu. „Eftir sýninguna í
Brussel Busworld, þar sem við fórum
með tvær rútur, sló 4×4 rútan í gegn.
Margar fyrirspurnir og pantanir eru
komnar frá Evrópu enda eru rúturnar
einstakar í sínum stærðarflokki og
tilvaldar fyrir ferðamannaiðnaðinn
hvort er í Evrópu eða Íslandi.“

Settum ný viðmið

„Við erum í samstarfi við Bus-pl

í Póllandi og köllum okkur Busfjölskylduna. Þar breytum við
rútum fyrir ferðamannaiðnaðinn.
Bílarnir koma frá Mercedes-Benz
verksmiðjunni. Við sem ábyggjendur
tökum og breytum grunninum í
samræmi við þann tilgang sem
bíllinn á að þjóna. Við hjá RAG
og BUS-pl settum ný viðmið fyrir
þessar lúxusrútur á sínum tíma
og erum fyrir vikið að ná góðum
árangri á markaðnum.“

Það má segja að rúturnar séu
einstakar í veröldinni

Mercedes Benz 519 Arctic Edition
4×4 eru einu sprinterarnir í
heiminum sem eru 21 manns. Þetta
eru stórskemmtilegar 4×4 rútur
með hátt og lágt drif sem henta

sérstaklega vel á Íslandi og í Evrópu.
Einnig er hægt að fá þær á 35
tommu dekkjum. „Hið sama á við
þessa rútu eins og allar okkar rútur,
hún er einkar vel útbúin og hentar
sérlega vel fyrir lengri og styttri
ferðir með ferðamenn. Rúturnar eru
útbúnar öllum nútímaþægindum
svo sem usb-tengjum fyrir síma og
myndavélar, innbyggðu wifi-kerfi,
fullkominni miðstöð, míkrófónum,
færanlegum sætum og mörgu
fleira. Þá eru öll helstu þægindi
fyrir bílstjórann í ökusætinu sem
og aðgeðir í stýri. Einnig er búið að
vinna að því að létta rúturnar mikið.
Við höfum selt þessar rútur
um alla Evrópu og fóru fyrstu 4×4
bílarnir til Sviss og Austurríkis og eru
nú að koma pantarnir alls staðar

að í Evrópu t.d. frá Svartfjallalandi,
Spáni, Ítalíu og fleiri löndum. Til
þess að panta bíl er best að hafa
samband við mig í síma 565-2727
eða 892-7502 eða senda mér
tölvupóst á rafn@rag.is.“
RAG er einnig með umboð
fyrir Fliegl sem framleiðir meðal
annars gámagrindur, vélavagna,
beislisvagna og fleira. Fliegl er með
mikið af landbúnaðartækjum og er
fyrirhuguð ferð hjá RAG til Triptis að
heimsækja verksmiðjurnar í janúar.
Nánari upplýsingar má nálgast á rag.is
Fylgstu með okkur á Facebook: RAG
Import – Export
Helluhraun 4, 220 Hafnarfjörður.
Sími: 565-2727 og 892-7502
Netpóstur: rafn@rag.is

kíktu í heimsókn
Kauptúni 3 / Garðabæ / Sími: 564-3364
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JÓLAHLAÐBORÐ STRACTA HÓTELS:

Veisla í sunnlenskri
náttúrufegurð
Í

hjarta Suðurlands á Hellu er
Stracta Hótel í námunda við einar
fegurstu náttúruperlur sem Ísland
hefur upp á að bjóða. Út frá hótelinu
er tilvalið að skella sér í dagsferðir.
Allt hótelið er á einni hæð, að
undanskilinni þjónustubyggingu sem
er á tveimur hæðum. Þar er að finna
stórkostlegt útsýni yfir Suðurland.

Heitir pottar og norðurljós

Í garði í miðju hótelsins eru heitir
pottar og gufubað sem stendur
öllum gestum til boða. Lýsingu við
hótelið er þannig háttað að hún
lýsir öll niður svo að hún truflar ekki
norðurljósaskoðun gesta sem geta
notið þeirra í garði hótelsins og í
heitu pottunum.

Jólatilboð

Nú býður Stracta Hótel upp sérstakt
jólatilboð. Tilboðið inniheldur gistingu
í tveggja manna herbergi með
morgunverði ásamt jólahlaðborði og
kostar þetta einungis 16.720 kr. á mann.
Jólahlaðborðin eru þessa daga:

23. nóvember og 30. nóvember, 7.
desember og 14. desember – sem
eru allt laugardagar. Þá verður
lifandi tónlist undir borðhaldi.

Girnilegur matseðill

Í aðalrétt er meðal annars
kryddhjúpað og grillað lambalæri,
ofnbakaður lax í sítrónu og
jurtabeði, grænmetisréttur í reyktu
tómatmauki og jurtum, purusteik
elduð að dönskum hætti og margt
fleira. Mikið úrval er af köldum
réttum.
Af meðlæti má nefna Waldorf
Salat/Epla Salat með vínberjum
og ananas, rauðkál, sykurbrúnaðar
kartöflur og kartöflur í uppstúf,
sveppa- og rauðvínssósu.
Eftirréttirnir eru svo rúsínan í
pylsuendanum og verður í boði
meðal annars Ris à la mande með
kirsuberjasósu, ferskir ávextir og
dýrindis súkkulaðitrufflur.
Sjá nánar matseðil hér á vefsíðunni
stractahotels.is

Stracta Hótel, Rangárflatir 4, 850
Hella.
Upplýsingar og bókanir eru í
gegnum netfangið info@stracta.is
eða í síma 531-8010.
Facebook: Stracta Hotels

22. nóvember 2019

Nedis WiFi
myndarammar

InWin Gamer Active
leikjatölva - 3ja ára ábyrgð

Lenovo ThinkPad
T570 15,6"

Fáanlegir í hvítu og svörtu.
Sendu myndir úr símanum beint
heim í stofu!

Intel Core i5-9400F, 16GB
minni, 512GB NVMe SSD, nVidia
RTX2060, Windows 10

Intel Core i5 örgjörvi, 8GB
minni, 256GB SSD diskur,
Windows 10 Pro

Verð: 15.900 kr.

Verð: 219.900 kr.

Verð: 159.900 kr.

Lenovo V130 14" Logitech G512
fartölva
lyklaborð
Intel Celeron N4000,
4GB minni, 128GB SSD,
Windows 10

49.900 kr.

Lenovo S145 15,6" Thrustmaster
Logitech G PRO
fartölva
T150 RS PRO stýri leikjamús
og pedalar

Vandað mekanískt
leikjalyklaborð með RGB Intel Core i5-8265U,
8GB minni, 256GB SSD,
baklýsingu
Windows 10

19.900 kr.

99.900 kr.

Logitech G935
þráðlaus
leikjaheyrnartól

Ein allra besta þráðlausa
Styður PC tölvur, PS3 og leikjamúsin í heiminum í Ganga við PC, Mac®, og
PS4
dag.
Sony PlayStation® 4.

39.900 kr.

24.900 kr.

34.990 kr.

Computer.is - Tæknibær ehf. | Allur réttur áskilinn 2019 | info@computer.is | 582-6000 | Skipholt 50c, 105 Reykjavík | Öll verð m. vsk og fyrirvara um villur
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DÝRAFÓÐUR.IS:

Gleðileg gæludýrajól
með Dýrafóður.is
V

efverslunin Dýrafóður.is
var opnuð árið 2017, en
hún er rekin af heildsölunni
Vetis ehf. sem var stofnuð af
nokkrum dýralæknum árið 2002.
Heildsalan flytur fyrst og fremst
inn gæludýrafóður og ýmiss konar
gæðavörur fyrir gæludýr. Auk þess
flytur Vetis inn sérvörur, tæki og
búnað fyrir dýralækna. Eigandi
fyrirtækisins er Gísli Sverrir
Halldórsson dýralæknir. „Það
er mikill styrkur fyrir fyrirtækið
að Gísli hafi verið starfandi
dýralæknir í tæp 40 ár og viti þar
af leiðandi sínu viti þegar kemur
að fóðrun dýra,“ segir Sigrún
Pálmadóttir, rekstrarstjóri Vetis og
Dýrafóður.is.

Gæði og þekking í þágu dýra

Einkunnarorð Vetis og Dýrafóður.
is er Gæði og þekking í þágu
dýra, en markmið fyrirtækisins
er að vera framarlega á
markaði með gæðafóður og
endingargóðar hliðarvörur fyrir
gæludýraeigendur. Vetis skiptir
við ábyrg framleiðslufyrirtæki
sem hafa dýrahagsmuni og
náttúruvernd í fyrirrúmi. „Við
kappkostum að upplýsa og
fræða viðskiptavini okkar og
endursöluaðila um vörurnar okkar,
um almennar þarfir dýranna og
þeirra aðbúnað.“

Skemmtilegar og umhverfisvænar
jólagjafir fyrir gæludýrin
Langar þig að gera vel við kisu
fyrir jólin? Dýrafóður.is er með til
sölu frábærar gjafir sem gleðja
gæludýrin yfir jólahátíðina.
Umhverfisvæn leikföng og
gæludýravörur frá Beco Pets
„Í takti við umhverfissjónarmið
okkar erum við stolt að kynna nýtt
merki hjá Dýrafóður.is. Beco Pets
framleiðir umhverfisvænar og
endurunnar vörur fyrir gæludýrin.
Meðal annars erum við með
tuskudýr fyrir hunda og ketti, úr
endurunnum plastflöskum. Einnig
erum við með ýmsar aðrar vörur
sem búnar eru til úr endurunnum
efnum, leikföng úr náttúrulegu
gúmmíi og vörur úr „plast“-efni
sem búið er til úr bambus og
hrísgrjónahýði og brotnar niður í
náttúrunni.“

Nammidagatöl og jólasokkar

Dýrafóður.is selur einnig
nammidagatöl frá Nobby fyrir
hunda og ketti. „Þessi eru sívinsæl
enda er gaman að gera vel við
gæludýrin í jólamánuðinum.
Svo erum við með
stórskemmtilega jólasokka fyrir
kisur og hvutta. Kisusokkurinn
er með leikföngum og
hundasokkurinn er með bæði
leikföngum og nammi.“

Gæðafóður fyrir góðar stelpur
og stráka

Rétt fóðrun og umönnun er einn
mikilvægasti þáttur í lífsskeiði dýra
þar sem hágæða fóður eykur lífsgæði
og lengir líf. Vetis og Dýrafóður.is
leggja áherslu á að allar vörur til sölu
á vefsíðunni séu framleiddar án þess
að komi til dýratilrauna, auk þess
sem allar fóðurvörur eru fyrsta flokks,
úr náttúrulegum afurðum, án allra
gervibragð-, rotvarnar- eða litarefna.

Belcando, hágæðafóður fyrir hundinn
Belcando er hágæða „super
premium“ hundafóður fyrir allar
stærðir og gerðir hunda. Það
er eingöngu unnið úr ferskum
kjötvöðva úr dýrum sem henta til
manneldis. Þess má geta að allir
leitarhundar Slysavarnafélagsins
Landsbjargar eru á Belcando og
segir það sitt um gæðin.

Leonardo, fyrsta flokks matur fyrir
kröfuharðar kisur
Leonardo býður upp á breitt úrval
af bæði þurr- og blautfóðri fyrir
stóra og litla ketti sem gera kröfur.
Þá er sérlega mikið vöruúrval
af kattafóðri með mismunandi
bragðtegundum og áferð því kettir
geta verið afar vandlátir þegar
kemur að mat. Leonardo-fóðrið má
bæði nota sem heildstæða máltíð
eða sem bragðbæti og uppbót.

Frír sendingarkostnaður og gjafabréf
Dýrafóður.is býður viðskiptavinum
sínum upp á fría heimsendingu
á höfuðborgarsvæðinu og fría
sendingu á pósthús út á land ef
keyptar eru vörur fyrir 8.000 kr.
eða meira. „Við útbúum einnig
gjafabréf fyrir þá sem langar að
gefa gæludýraeigendum inneign
hjá vefversluninni okkar Dýrafóður.
is. Hægt er að senda fyrirspurnir á
lager@vet.is og við útbúum gjafabréf
eftir samkomulagi.“
Nánari upplýsingar má nálgast á
vefversluninni www.dyrafodur.is
Facebook: Dýrafóður.is
Sími: 421-8005 og 651-8005
Netpóstur: lager@vet.is
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GORMUR.IS -

Fallegar og skemmtilegar jólagjafir með
húmor handa vinum og vandamönnum

N

etverslunin Gormur.is selur
öðruvísi gjafavörur með
fyndnum, skemmtilegum og
heimilslegum tilvitnunum og myndum.
Úrval skilta, kaffibolla, kökuboxa
og alls kyns aðrar gjafavörur sem

eru tilvaldar í jólapakkann, sem
tækifærisgjafir, fyrir fermingarbörnin
eða í afmælisgjafir.
Vörurnar eru allar framleiddar
í Bandaríkjunum og Þýskalandi og
mikill gæðabragur yfir þeim. Margar

hverjar eru með upphleyptri áletrun
eða myndum sem gerir þær að
fallegu stofustássi.
Gormur.is verður að sjálfsögðu með
bás á Jóla Pop-Up markaðnum sem
verður haldinn helgina 30. nóv.–1. des

á Laugardalsvelli, undir stúkunni.
Komdu, skoðaðu og upplifðu
alvöru jólamarkaðsstemingu.
Hjá Gormur.is finnur þú frábærar
tækifærisgjafir handa þér og þínum.
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MATARMENN.IS:

Jólagjöf sem gleður
M

atarmenn eru með vefsíðuna matarmenn.is þar sem má meðal annars fjárfesta í hinum frábæru CorkPops-upptökurum. „Við kynntumst
Cork Pops-upptakaranum fyrir rúmu ári þegar við keyptum eitt stykki í Bandaríkjunum. Það má segja að við höfum gjörsamlega fallið
fyrir þessari snilld við fyrstu sýn og sama má segja um þá sem fylgjast með okkur. Upptakarinn hefur leikið stórt hlutverk í þáttunum
okkar á Instagram og í hvert skipti sem hann sést í mynd fáum við ógrynni af spurningum um hann. Það varð til þess að við hugsuðum með okkur
að þessi vara þyrfti hreinlega að komast á íslenskan markað og við tókum bara málin í okkar hendur.“

Korkað vín heyrir sögunni til

CorkPops er stórsniðugur upptakari og skemmtilegur ísbrjótur fyrir hvers kyns matarboð. „Með Cork Pops-upptakaranum er tappinn í
rauninni „poppaður“ upp úr flöskunni. Í upptakaranum er gashylki sem býr til þrýsting og áhrifin verða svipuð og þegar tappa er skotið úr
kampavínsflösku. Með Cork Pops heyrir korkað vín einnig sögunni til þar sem tappinn kemur heill upp úr flöskunni, tappann er því auðvelt að nota
aftur til að loka flöskunni. Á upptakaranum er síðan fólíuskeri þannig að það er allt til alls í einni græju.
Auk þess að fást á vefsíðunni okkar, matarmenn.is, þá höfum við verið að taka þátt í svokölluðum POP-mörkuðum netverslana. Næst
verðum með á jólamarkaði í Laugardalnum helgina 30.–1. desember. Það er síðan aldrei að vita nema upptakararnir verði aðgengilegir á fleiri
sölustöðum í náinni framtíð.“
Matarmenn tóku áhugamálið
á næsta skref sem skilaði þeim
ómetanlegum tækifærum

Instagram-reikningurinn @
Matarmenn hefur náð miklum
vinsældum á síðastliðnu ári.
Matarmenn skipa þeir Anton
Levchenko og Bjarki Þór
Valdimarsson og stofnuðu þeir
reikninginn í október 2018. Hvorugur
er lærður kokkur en ástríða þeirra
fyrir mat og brennandi áhugi á að
læra nýjar eldunaraðferðir leynir
sér ekki í Instagram-þáttunum. Þar
elda þeir dýrindis veislurétti allt frá
grunni og er virðing fyrir hráefnum
og eldamennsku höfð í fyrsta sæti.

Tóku áhugamálið á næsta þrep

„Við Anton elduðum báðir mikið á
okkar eigin samfélagsmiðlum og
í framhaldinu fór fólk að leita til
okkar með spurningar varðandi
mat og eldamennsku. Þá var í
rauninni lítið annað í stöðunni en
að opna sérstakan matarprófíl og

taka áhugamálið á næsta þrep.
Einnig erum við miklir aðdáendur
matreiðsluþátta yfirhöfuð en
fannst vanta vettvang þar sem
fólk gat horft á venjulegt, ófaglært
fólk elda mat,“ segir Bjarki.

Lærðu að elda jólamatinn á
Instagram

Að sjálfsögðu ætla þeir vinirnir
að elda girnilegan jólamat í
aðdraganda jólanna og er um
að gera að fylgjast með þeim á
Instagramsíðunni þeirra. „Við erum
á fullu að undirbúa jólaþættina
okkar. Næst á dagskrá er
þakkargjörðarkalkúnninn og síðan
förum við á fullt í jólauppskriftirnar.“

Ómetanleg tækifæri

„Í rauninni var hugmyndin
upphaflega bara að fíflast og hafa
gaman af þessu en þetta framtak
hefur skilað okkur fjölmörgum
ómetanlegum tækifærum. Þetta er
ekki orðið að alveg fullu starfi enn

sem komið er, en það er þó í nógu að
snúast og mikið búið að gerast upp
á síðkastið. Við höfum verið að taka
að okkur mjög fjölbreytt verkefni,
allt frá því að skrifa uppskriftir í
bækur og blöð, upp í að sinna minni
verkefnum fyrir einstaklinga. Við

höfum til dæmis tekið að okkur að
koma í heimahús og töfra þar fram
sannkallaða veislu fyrir fólk. Við erum
alltaf til í að skoða alla möguleika og
er engin hugmynd nógu galin til að
við skoðum hana ekki.“

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
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Myndir: Eyþór Árnason

SJÁVARGRILLIÐ:

Hátíðlegur jólaseðill með
jólatvisti og íslenskum áhrifum

S

jávargrillið hefur heldur
betur fest sig í sessi í íslenskri
matarmenningu með
ljúffengum mat og skemmtilegum
jólamatseðlum. „Í ár höfum við
ákveðið að fara aðeins breytta
leið í jólamatseðlunum okkar og
bjóðum upp á nokkuð léttari mat,
með jólaívafi og undir íslenskum
áhrifum. Í fyrra var áherslan
lögð á hefðbundinn íslenskan
jólamat, en í ár verður meira af
fiski, léttreykt lambakjöt og fleira
sem minnir á jólin, án þess að vera
jólamaturinn sem við borðum svo
aftur yfir hátíðarnar. Við byrjuðum
að bjóða upp á jólaseðlana þann
14. nóvember og fólk hefur verið
virkilega ánægt með breytingarnar,“
segir Bjarni Viðar Þorsteinsson,
matreiðslumaður hjá Sjávargrillinu.

Jólamatseðillinn slær í gegn

Jólaseðillinn fæst í hádeginu og
á kvöldin fram að Þorláksmessu,
en þá verður hið sívinsæla

hádegisskötuhlaðborð. „Jólaseðillinn
er aðeins ólíkur í hádeginu og á
kvöldin. Hádegisseðillinn er þriggja
rétta. Þá er val á milli jólasúpu með
gæs, sveppum og heslihnetum í
forrétt eða grafins lax. Graflaxinn
er í hefðbundnara lagi en við leikum
okkur með meðlætið, sem mun
koma gestum skemmtilega á óvart.
Í aðalrétt er val á milli léttreykts
lambs með rauðrófu, kartöflum,
ostrusveppum og greni eða
rauðsprettu með öllu tilheyrandi.
Eftirrétturinn í hádeginu og á kvöldin
er svo að sjálfsögðu risalamande.
Á kvöldseðlinum eru tveir
forréttir, annars vegar graflaxinn
og svo rammíslenskur þorskur með
humri, jarðskokkum, perlulauk og
sólselju. Með jólakvöldseðlinum er
hægt að velja dýrindis vínpörun,
en vínsérfræðingurinn okkar hefur
nostursamlega sérvalið vín sem
passa skemmtilega með hverjum
rétti fyrir sig.“
Meðfram jólaseðlinum á kvöldin

og í hádeginu verður einnig hægt að
panta af hefðbundnum maðseðli.
Þá verður afar hátíðleg steikt
andarbringa með hægelduðu
andarlæri og andarlifur, steiktu
rósakáli og appelsínusoðgljáa á
matseðlinum fram til jóla.

Jólatvist í jólagrillpartí

„Á kvöldin fram að jólum erum
við einnig með stórskemmtilegt
jólagrillpartí, sem borið er á borð
fyrir hópinn til að deila. Það eru
átta réttir, hverj öðrum ljúffengari.
Margir hverjir eru nokkrir af okkar
vinsælustu réttum en langflestir
eru þó með einhverju skemmtilegu
jólatvisti. Þetta er svona brot af því
besta með dass af jólabragði. Þá
verður einnig hægt að fá vínpörun
með jólagrillpartíinu.“

Sívinsælt skötuhlaðborð

Þann 23. desember verður hið
frábæra skötuhlaðborð í hádeginu.
„Fólk er að panta í hlaðborðið með

allt að árs fyrirvara. Þetta er einn
skemmtilegasti tími ársins enda eru
þá jólin á morgun, allir í feiknagóðu
skapi og eftirvæntingin mikil. Við
höfum líka fengið fáeina ferðamenn
hingað í skötu en þeir elska að
upplifa eitthvað svona séríslenskt, og
flestum finnst skatan okkar meira að
segja bara furðugóð.“

Fullkomin gjöf í jólapakkann

„Gjafabréf út að borða er hin
fullkomna jólagjöf fyrir þann sem
á allt og gjafabréfin okkar eru á
20% afslætti fram að jólum. Það er
líka virkilega skemmtilegt að gefa
matarupplifun og gera handhafa
þannig færi á að njóta lífsins.“
Skoðaðu jólamatseðlana á
sjavargrillid.is
Sjávargrillið er staðsett að
Skólavörðustíg 14, 101 Reykjavík
Borðapantanir í síma: 571-1100
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SOFÐURÓTT.IS:

Betri svefn í jólagjöf

H

ágæða sængurfatnaður
úr náttúrulegum efnum
sem miðar sérstaklega að
góðum svefni eru helstu einkennin
á vöruúrvali í vefversluninni Sofðu
rótt. Verslunin er hluti af fyrirtækinu
Vitar ehf. sem m.a. býður upp á
sængurfatnað og lín fyrir hótel og
gistihús en býður nú almenningi
upp á sængurvörur o.fl. í gegnum
vefverslunina sofdurott.is.

sér mjög hlýja eða heita sæng
þar sem þeim þykir hún notaleg.
En svo sefurðu kannski ekki
nógu vel undir henni þar sem
þér verður of heitt. Við bendum
fólki á að velja réttu sængina
miðað við svefnherbergishita og
líkamsþyngd,“ segir Arnar en á
vefsíðunni sofdurott.is undir liðnum
„Upplýsingar“ er að finna góðar
leiðbeiningar um þetta.

Framleiðendur í hæsta klassa

Afgerandi niðurstöður úr
svefnrannsókn

„Í tengslum við hótelbransann áttaði
ég mig á því að ég var kominn með
framleiðendur í hæsta klassa og fannst
ég verða að bjóða hluta af þeirra
vörum til sölu til einstaklinga. Sérstaða
vöruframboðsins í vefversluninni er
sú að almennt eru þetta vörur úr
náttúrulegum efnum, dún, ull, hör, silki
eða bómull. Dúnninn er flokkaður eftir
stærð og gæðum sem skýrir verðmun
á sængum. Við erum með sængur frá
þýska fyrirtækinu Kauffmann sem er
bæði einn stærsti sængurframleiðandi
í Evrópu og jafnframt einn af þeim
virtari í heiminum og hefur verið
starfandi í tæp 200 ár. Velferð dýra
skiptir Kauffmann miklu máli og er
fyrirtækið með vottun upp á að allur
dúnn sem fer í sængurnar og koddana
þess sé reyttur af dauðum fuglum en
því miður er talsvert um að dúnn sé
reyttur af lifandi fuglum,“ segir Arnar
Þór Jónsson hjá Vitum ehf.
Mikil áhersla á góðan svefn
einkennir þessar vörur: „Þegar
þú leggst upp í rúm er mikilvægt
að hitastigið sé rétt. Margir velja

Sængin Climabalance frá
Kauffmann er sérhönnuð með
góðan svefn í huga. „Kauffmann
selur þessa sæng undir einkaleyfi
um allan heim. Svefnrannsóknarstöð
háskólasjúkrahússins í Regensburg
í Þýskalandi gerði rannsókn á
áhrifum hita á svefngæði þar
sem Climabalance-sængin var
borin saman við hefðbundna,
sambærilega sæng. Niðurstöðurnar
voru afgerandi: Þú ert fljótari að
sofna undir Climabalance-sænginni,
svefninn verður rólegri, þú vaknar
sjaldnar, REM-svefninn lengist og
djúpsvefn sömuleiðis um allt að 50%.
Það svitna allir á næturnar, mismikið
þó, en raki fer þrisvar sinnum hraðar
í gegnum Climabalance-sængina
en hefðbundna sæng og því verður
jafnara hitastig undir sænginni og
þú sefur betur.“
Sofðu rótt stóð fyrir lítilli
óvísindalegri tilraun á haustmánuðum
til að sjá hvort sömu niðurstöður
fengjust á Íslandi. Valdir voru

einstaklingar sem hafa glímt við
mikinn nætursvita og léleg svefngæði.
Að sögn Arnars voru niðurstöður enn
betri en hann þorði að vona og má
sjá viðtöl við nokkra sem tóku þátt á
Facebooksíðu Sofðu rótt.

Sofðu rótt er með rétta koddann
fyrir þig

Að sögn Arnars eiga margir erfitt
með að velja sér rétta koddann
og eru mismunandi heilsukoddar
í boði. Sofðu rótt er með koddann
Viscospring frá Ítalíu sem er með
gormakerfi líkt og í heilsurúmum
og veitir því mjög góðan stuðning.
Gerð var rannsókn við háskólann
í Bologna á fólki með langvarandi
hálsvandamál og var niðurstaðan sú
að svefn með Viscospring-koddann
minnkaði verki.
Sofðu rótt býður einnig
upp á teppi og trefla
úr „baby alpaca“-ull
sem hefur svipaða
eiginleika og
cashmereullin. Ullin
er létt og
mjúk og
veitir allt
að þrisvar
sinnum meiri
varma en ull af
sauðfé. Þá inniheldur
hún ekki lanolin og er því
ofnæmisfrí.
Arnar segir að það sé smám
saman verið að bæta við vörum

í vefverslun þeirra og er núna
verið að skoða það sérstaklega
að bæta við barnavörum, t.d.
sængum og koddum, auk vatnshelds
rúmfatnaðar, sem andar mjög vel
og heyrist ekki í, fyrir þá sem væta
rúmið reglulega. Þá viljum við taka
fram að það er hægt að sérpanta
sængur fyrir þá sem hafa ofnæmi
fyrir dúni en vilja samt sæng úr
náttúrulegum efnum.
Á sofdurott.is er bæði lögð áhersla á
há gæði og hagstætt verð. „Við erum
ekki í verðsamkeppni við sængur úr
gerviefnum en verðlagið á þessum
vörum er það sama og úr verslun
í Þýskalandi eða annars staðar í
Evrópu,“ segir Arnar að lokum. Það er
því um að gera að fylgjast reglulega
með síðunni www.sofdurott.is.
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ÍSLENSKI DRAUMURINN:

Byrjaði með fimm bíla fyrir níu árum
en er með yfir 2.000 bíla í dag

Í

nýjasta þættinum af Íslenska
drauminum fer Magnús Sverrir
Þorsteinsson yfir ótrúlega
sögu sína og Blue Car Rental, en
bílaleigan hefur stækkað gríðarlega
hratt síðustu ár.
Íslenski draumurinn er hlaðvarp
sem þeir Sigurður Sindri Magnússon
og Eyþór Jónsson standa á bak
við, en í þáttunum tekur Sigurður
viðtöl við íslenska frumkvöðla og
viðskiptamenn og fer yfir þeirra feril.
Sigurður Sindri Magnússon er
stjórnandi og annar framleiðandi
þáttanna. Sigurður stofnaði sitt
fyrsta fyrirtæki árið 2013 og hefur
síðan verið í fyrirtækjarekstri ásamt
því að útskrifast sem viðmótsforritari
frá Vefskólanum árið 2017. Í dag
rekur hann ferðaþjónustufyrirtækið
Deluxe Iceland. Deluxe Iceland var

stofnað árið 2015 og sérhæfir sig
í prívat lúxusferðum um Ísland
með ferðamenn sem vilja upplifa
það besta af landinu á sem
þægilegastan hátt.
Sigurður Sindri Magnússon er
stjórnandi og annar framleiðandi
þáttanna
„Mér fannst vanta nánari innsýn
í heim þeirra aðila sem hafa
stofnað og rekið sitt eigið fyrirtæki
á Íslandi. Við fórum af stað með
fjóra viðtalsþætti þar sem ég vel
í þættina viðmælendur sem vekja
áhuga minn og hafa náð góðum
árangri á sínum viðskiptaferli.
En við munum einnig gefa út
umræðuþætti, þar sem við leggjum
áherslu á ákveðið umræðuefni og
fáum til okkar góða gesti til þess
að kafa dýpra í hvert umræðuefni

fyrir sig. Umræðuþættirnir eru um
allt sem tengist fyrirtækjarekstri,
hugarfari og hvernig þú getur
náð lengra í lífinu. Þetta er bara
byrjuninn,“ segir Sigurður.

Fer yfir söguna

Magnús Sverrir Þorsteinsson er
stofnandi og eigandi bílaleigunnar
Blue Car Rental og Blue Apartments.
Magnús fer yfir söguna, allt frá
fyrstu dögum í rekstri til þess hvernig
það er að reka eina stærstu bílaleigu
landsins.
Magnús, eða Maggi í Blue eins
og hann er stundum kallaður, fór
af stað með aðeins fimm bíla árið
2010 en síðan þá hefur bílaleigan
vaxið gríðarlega og telur bílaflotinn
yfir tvö þúsund bíla í dag, en það
gerir Blue Car Rental eina af stærstu

bílaleigum landsins.
Blue Car Rental var stofnað árið
2010 af Magnúsi og eiginkonu hans,
Guðrúnu Sædal Björgvinsdóttur.
Það má segja að vöxtur bílaleigurnar
hafi verið ævintýralegur en velta
fyrirtækisins tvöfaldaðist ár frá
ári og hefur bílaleigan alltaf skilað
hagnaði sem telst mikið afrek á
markaði sem svona gríðarlega mikil
samkeppni ríkir á.
Steinþór Jónsson – Eigandi Hótel
Keflavíkur og Diamond Suites sem
var í þætti númer tvö.
Hægt er að sjá alla næstu þætti
og lesa meira um viðmælendur
á síðunni islenskidraumurinn.
is, en Íslenska drauminn er einnig
hægt að nálgast á öllum helstu
streymisveitum.

ORKUSETRIÐ
- fyrir líkama & sál
DÁLEIÐSLA
Dáleiðsla nýtist mjög vel sem meðferðatæki
við ýmislegt eins og kvíða, depurð, sársauka,
hætta að reykja, losa sig við erfiðar upplifanir
og minningar, ýmiskonar fóbíur eins og
til dæmis kóngulóafóbíu, flughræðslu,
bílhræðslu o.fl.

CRYO T-SHOCK

Cryo T-Shock er eitt nýjungakenndasta
og fjölhæfasta anti-aging tækið á
markaðnum í dag sem nýtist til að
eyða staðbundinni fitu, draga úr
appelsínuhúð og hafa yngjandi
áhrif á húðina.

HEILDRÆN MEÐFERÐ
Snýst um að meðhöndla líkama & sál. Við
getum haft líkamlega verki & stundum
finnur læknirinn enga skýringu á þeim.
Þá er spurning hvort um sé að ræða
andlegan verk sem sest á líkamann.

INFRARAUÐ SÁNA
Infrarauðir geislar hjálpa við að losa eiturefni úr
líkamanum, auka súrefnisflæði, lækka blóðþrýsting
& blóðsykur, minnka verki, styrkja öndunarfærin &
margt fleira. Hægt er að lesa meira á orkusetrid.is

Við bjóðum uppá
falleg gjafabréf í allar
Svandís Birkisdóttir
meðferðir, til að mynda
Hjúkrunarfræðingur &
heildrænn meðferðaraðili
fitu frystingu, húð strekkingu,
verkjameðferðir & infrarautt sána.
,,Ég gat ekki unnið fyrir verkjum en
Svandís gjörsamlega bjargaði mér!”
,,Ég mæli 100% með Cryo T-Shock,
er í andlitsmeðferð og ég horfi
á hrukkarnar hverfa!”

,,Heilsunuddið er æðislegt!”

Ef þú hefur spurningar eða vilt
bóka tíma hafðu samband.

779-8644
www.orkusetrid.is
Gilsbúð 7, 210 Garðabær
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ÚTFARAÞJÓNUSTA RÚNARS:

Fjölskyldufyrirtæki í áratugi

Ú

tfararþjónusta Rúnars
Geirmundssonar er elsta
starfandi útfararþjónustan á
höfuðborgarsvæðinu. Rúnar hefur
alla tíð veitt fyrirtækinu forstöðu
sem framkvæmdastjóri þess og
útfararstjóri. Útfararþjónustan er
í eigu Rúnars og eiginkonu hans,
Kristínar Sigurðardóttur, og starfa
synir þeirra, Elís og Sigurður, þar
ásamt föður sínum.
Orðsporið skiptir útfararþjónustu
miklu. „Ef maður sinnir sínu starfi
vel er það fljótt að spyrjast út,“ segir
Rúnar sem hefur yfir 35 ára reynslu af
útfararþjónustu. „Fyrst og fremst þarf
að taka tillit til þess að fólk er í sárum
eftir ástvinamissi. Við þurfum að
gæta að því sem við gerum og segjum
og eins að nálgast fólk með hlýju og
auðmýkt. Það getur verið mjög erfitt
að bjóða fólki við þessar aðstæður
þjónustu gegn greiðslu en þetta hefur
lærst í gegnum árin og við tökum
mikið tillit til þess hvernig aðstæður
eru hverju sinni,“ segir hann.

Formaður Félags íslenskra
útfararstjóra

Ásamt daglegum störfum við
hefðbundna útfararþjónustu er

Rúnar Geirmundsson formaður
Félags íslenskra útfararstjóra.
Félagið hefur verið starfrækt í
yfir áratug og hefur Rúnar verið
formaður þess allt frá upphafi.
Aðaltilgangur félagsins er skapa
vettvang til að halda utan um
siðareglur útfararstjóra. „Starf mitt
sem formaður felst aðallega í því
að halda utan um fundastarf og
framfylgja reglum og samþykktum
aðalfunda. Ég sæki einnig fundi
erlendis enda á félagið í talsverðum
erlendum samskiptum. Siðareglur
evrópskra útfararstjóra eru
til að mynda grunnur íslensku
siðareglnanna,“ segir Rúnar. Ekki er
lagaleg skylda að útfararstjóra séu
í félaginu en nánast allir starfandi
útfararstjórar eru þó félagsmenn og
hafa undirritað siðareglur félagsins.

Virðingin og alúð

Rúnar hefur unnið við
útfararþjónustu frá því 1983, fyrst
hjá Kirkjugörðunum og síðan í eigin
fyrirtæki. Aðspurður segist hann
hafa lært það á löngum ferli að það
skipti ekki höfuðmáli hvaða trú fólk
aðhyllist eða hvort það aðhyllist trú
yfirleitt, virðingin fyrir hinum látna

sé alltaf í forgrunni. „Og það þurfum
við alltaf að hafa í huga, án þess
að taka afstöðu til trúmála. Hlýja,
auðmýkt og virðing er það leiðarljós
sem við fylgjum alltaf.
Þegar andlát ber að garði er
mikilvægt að hafa samband við
útfararþjónustu sem fyrst,“ segir
Rúnar. „Í fyrsta lagi þarf að flytja hinn
látna af dánarstað og í líkhús og síðan
að byrja að undirbúa kistulagninguna.
Útfararstjórinn heimsækir yfirleitt
aðstandendur daginn eftir og þeir
leggja þá fram óskir sínar varðandi
framkvæmd kistulagningar og síðan
jarðarfarar. Í því felst í flestum tilfellum
að velja prest eða athafnarstjóra og
síðan að tímasetja allar athafnir og
bóka grafartöku eða bálför. Næsta
skref er svo að ákveða hvað kemur
í okkar hlut að sinna en við sjáum
um allt er lýtur að undirbúningi og
framkvæmd útfara. Til að mynda
höldum við utan um öll samskipti við
aðstandendur, tónlistarfólk, kirkjur,
blómabúðir, kirkjugarða og alla þá
sem koma að útför.“

úr því að vera með fallegar kistur á
góðu verði sem standast ströngustu
kröfur um umhverfisvernd.
Algengastar eru hinar hefðbundnu
hvítu kistur en alltaf er eitthvað
um að fólk vilji harðviðar kistur, til
dæmis eik eða mahóní. Val á kistum
getur vafist fyrir aðstandendum
enda úrvalið nokkuð. „Við eigum
umhverfisvænar og fallegar
hefðbundnar hvítar kistur, sem eru
algengastar, en einnig töluvert
úrval af viðarkistum.“ Í fyrsta sinn
á Íslandi hefur Útfararþjónusta
Rúnars Geirmundssonar nú látið
hanna og smíða íslenskar kistur úr
íslenskum við í samstarfi við Þorstein
B. Jónmundsson trésmið. „Við höfum
hannað sérstaka kistu og duftker
út frá hugmyndinni um íslenska
kistu úr alíslenskum við til brennslu
og jarðsetningar,“ útskýrir Rúnar.
Kisturnar eru úr við sem er unninn
og þurrkaður í Hallormsstaðarskógi.
„Þessi kista er mjög falleg, úr
grófum við og ólökkuð eða máluð á
náttúrulegan máta.“

Íslensk hönnun og handverk

Nánari upplýsingar er að finna á
utfarir.is eða í síma 567-9110 allan
sólarhringinn, alla daga ársins.

Útfararþjónusta Rúnars
Geirmundssonar leggur mikið upp
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NETBIFREIÐASALAN:

Öflugir í bílainnflutningi

N

etbifreiðasalan er almenn
bílasala með pláss fyrir
30 bíla á plani. Bílasalan
selur notaða bíla fyrir einstaklinga
og fyrirtæki, en sér einnig um
bílainnflutning. Netbifreiðasalan
aðstoðar einstaklinga og fyrirtæki
við að kaupa notaða og nýja bíla til
innflutnings frá Evrópu og NorðurAmeríku.

Aðstoða við bílainnflutning

Oft getur verið betri kostur að
kaupa bíl að utan, þar sem þeir eru
í flestum tilfellum á betri kjörum en
hér heima. Rafmagns- og PlugIn Hybrid-bílar þar eru í sérflokki
verðlega séð.
Úrvalið erlendis er oft meira en
það sem boðið er upp á hér heima.
Jafnvel sumar tegundir sem ekki er

að finna á bílasölum á Íslandi. Eins
fer veðurfar og vegir erlendis betur
með bíla og þeir í almennt betra
standi eftir nokkur ár erlendis en
nokkur ár hér á landi.
„Við setjumst niður með
viðskiptavini okkar og saman
finnum við bíl sem hentar honum
best og hann er sáttur vi,“ segir
Steinar Þór Guðjónsson, forstjóri
Netbifreiðasölunnar. „Við finnum
rétta bílinn fyrir kúnnann sama
hvað tegund það er, við flytjum
allt inn þar sem við erum ekki
bundnir við vissar tegundir,“ segir
Steinar. Í framhaldinu hefur svo
starfsfólk bílasölunnar samband
við bílasölur erlendis og semur um
verð á umræddum bíl. Þegar búið
er að samþykkja kaup á bíl þarf
viðskiptavinurinn ekki að hugsa um

þetta frekar þar til fer að líða að
afhendingu á bílnum til hans hér
heima.
Í millitíðinni sér Netbifreiðasalan
um að panta flutning, samskipti
við bílasölu varðandi pappírsvinnu
og skjalafrágang ásamt því að
fylgjast með öllu ferlinu og passar
að allt gangi eins og best verður á
kosið. Þegar bíllinn er svo kominn
til landsins sjá þau svo um að skrá
hann hérlendis. Viðskiptavinurinn
fær síðan bílinn í sínar hendur,
tilbúinn til notkunar fyrir utan hjá
þeim að Hlíðasmára 13.

Persónuleg og góð þjónusta

Hjá Netbifreiðasölunni starfa
eingöngu metnaðarfullir
bifreiðasalar og leggja þeir mikið
upp úr því að veita eins persónulega

og góða þjónustu og völ er á.
„Við erum beinn tengiliður milli
seljanda og kaupanda, aðstoðum við
að finna bíl sem hentar fjármagni,
fjölskyldustærð, notkun og öllu þar
á milli. Hvort sem það er bíl sem er
staðsettur hér heima eða erlendis.
Einnig hjálpum við viðskiptavinum að
finna hentugustu leið fjármögnunar
við kaupin,“ segir Steinar að lokum.
Netbifreiðasalan er að
Hlíðasmára 13 í Kópavogi. Hægt er
að hafa samband í síma 577-4400,
eða senda tölvupóst á nbs@nbs.is.
Opnunartími: Mánudaga til
fimmtudaga kl. 10–18, föstudaga
kl. 10–17 og laugardaga kl. 12–15.
En einnig er hægt að semja um að
hittast utan opnunartíma.
www.nbs.is
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BJÓRBÖÐIN Á ÁRSKÓGSSANDI –

Frumleg og skemmtileg gjöf í
jólapakkann

B

jórböðin á Árskógssandi eru
einstök heilsulind og þau
einu sinnar tegundar hér
á Íslandi og sömuleiðis á hinum
Norðurlöndunum. Böðin voru
opnuð 2017, en höfðu þá lengi
verið draumur Agnesar Önnu
Sigurðardóttur eftir að hún heimsótti
slíkt bað í Tékklandi árið 2008
ásamt eiginmanni sínum, Ólafi Þresti
Ólafssyni. Þarna var bruggsmiðja
þeirra hjóna, Kaldi orðin tveggja ára.

Bjórinn góður fyrir húð, hár og neglur
Undirbúningsvinna hófst 2014 og
voru Bjórböðin opnuð árið 2017
með pomp og prakt. Þar er einnig
veitingastaður og útipottar sem
hafa notið mikilla vinsælda vegna
útsýnis yfir hafið. „Í bjórbaði baðar
maður sig í ungum bjór, lifandi
bjórgeri, humlum, vatni, bjórolíu
og bjórsalti. Gerið í bjórnum er
stútfullt af B-vítamínum, sem
eru einstaklega góð fyrir húð, hár
og neglur. Einnig er töluvert af
prótínum, kalíumi, járni, sinki og
magnesíum. Bjórinn sem við notum
í 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. 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 æðakerfið. Það er
líka sannað að humlar hafa slakandi
áhrif á vöðva og líkama. Bjórböðin
eru undursamleg heilsulind og húðin
verður eins og silki,“ segir Ragnheiður
Ýr Guðjónsdóttir, tengdadóttir
Agnesar og Ólafs, sem á fyrirtækið
með þeim ásamt eiginmanni sínum,
syni þeirra, Sigurði Braga Ólafssyni.

Slakaðu á í ungum bjór

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
einkaherbergi, þannig að gestir eru
alveg í næði. „Hvert ker er tveggja
manna. Hitastigið er 39–40 gráður,
ef fólk vill hafa kaldara eða heitara,
þá er hægt að óska eftir því. Eftir
baðið er slakað á í 25 mínútur í

sérstöku slökunarherbergi sem er
teppalagt og allt mjög notalegt. Við
mælum með að sturtu sé sleppt í
3–4 klukkustundir eftir bað, þannig
að bjórinn geri það sem hann á að
gera. Þú verður ekki klístraður eða
angandi af bjór á eftir, fólk þarf ekki
að hafa áhyggjur af því, maður er
sléttur og mjúkur á eftir.“
Baðið er fyrir alla en 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.
„Við erum með nokkra fastagesti,
sem dæmi má nefna hjón sem hafa
komið nokkrum sinnum til okkar, en
eiginmaðurinn er með psoriasis og
honum finnst böðin hjálpa sér. Við
fáum gríðarlega mikið af hópum
til okkar og eru starfsmannahópar
sérstaklega vinsælir.“ Bjórböðin
eru einstök heilsulind, en eftir því
sem Ragnheiður veit best eru böðin
þau einu á Norðurlöndum. „Það
koma margir Danir, Norðmenn og
Þjóðverjar, og þeir síðasttöldu hafa

flestir aldrei heyrt um þetta, þrátt fyrir
að böðin séu vinsælust í Tékklandi.“

Gjafabréf, sápur og fleira í jólapakkann
Gjafabréf í bjórböðin eru tilvalin
gjafahugmynd í jólapakkann fyrir
þá sem elska að upplifa eitthvað
skemmtilegt og öðruvísi. Gisting
er ekki í boði á staðnum, en í
nágrenninu er fjöldi gistimöguleika
og leiðbeina eigendur Bjórbaðanna
gestum um það. Flestir bjóða þeir
upp á akstur fram og til baka.
„Gjafabréfin má einnig nýta í þær
fjölmörgu vörur sem við bjóðum
upp á. Að auki bjóðum við upp á
gjafapakka fyrir jólin. Þá eigum við
bjórsalt og bjórolíur, þær sömu
og við notum í bjórböðin. Þetta
tvennt gefur góða lykt í baðið
heima og hefur mýkjandi áhrif á
húðina. Einnig eigum við bjórsápur,
sjampó, hárnæringu og fleira. Svona
gjafakörfur eru til dæmis mjög
vinsælar í fyrirtækjagjafir.“
Allar upplýsingar má fá í
síma 414-2828, netfanginu
bjorbodin@bjorbodin.is og á
heimasíðunni: bjorbodin.is.
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LEITIN AÐ VORINU:

Æsispennandi þríleikur eftir
nýjan höfund!
Í

tilbúinni veröld Norðurheims
hafa íbúar sívaxandi áhyggjur
af því að veturinn virðist ætla
að verða endalaus eitt árið. Tvær
ólíklegar hetjur, Húgó og Alex,
veljast til að reyna að komast því
hvernig standi á þessu. Þær þurfa
að leggja á sig langt og erfitt
ferðalag, berjast við kynjaskepnur
og skrímsli og sigrast á ýmsum
vanda. Ævintýrinu lýkur þó ekki í
bráð því Leitin að vorinu er aðeins
sú fyrsta af þremur í sagnabálkinum
Ferðin á heimsenda.

Ævintýri fyrir nútímabörn

Höfundurinn Sigrún Elíasdóttir er
líka móðir tveggja nútímabarna
sem hafa úr miklu magni
afþreyingarefnis að velja. Ef
athygli þeirra er ekki náð á fyrstu
blaðsíðunum, fara þau bara að
gera eitthvað annað. „Synir mínir
hafa kennt mér hvað sé mikilvægast
í barnabók; hröð atburðarás, húmor
og nóg af skrímslum. Aðallega þetta
með skrímslin samt.“ Báðir synirnir
eru miklir lestrarhestar og hafa
lagt sitthvað til málanna við skrif
bókaflokksins.

Norrænar þjóðsögur

Í bókinni er að finna margar
furðuskepnur sem sumar eru
hannaðar af eldri syni höfundar en
aðrar eru byggðar á þjóðsögum
eða goðsögulegum fyrirbærum
í Norðurheimi. Höfundur leitaði
í sagnabrunn Grænlendinga,
Orkneyja, Norðmanna og ekki síst
Íslendinga til að fá hugmyndir að
ólíkum verum þó að sumum þeirra
hafi verið breytt töluvert.

Aldrei nóg af myndum

Myndskreyttar íslenskar barnabækur
áttu verulega undir högg að sækja á
tímabili vegna kostnaðar. En vegna
átaks hins opinbera til að fá íslenska
teiknara til að skreyta íslenskar bækur,
hefur þeim sem betur fer fjölgað á ný.
Leitin að vorinu státar af frábærum
myndskreytingum eftir hinn
hæfileikaríka Sigmund Breiðfjörð. „Því
miður hef ég aldrei hitt Sigmund
en hann las söguna yfir og gerði
tillögur að myndum. Þær voru svo
merkilega líkar því sem ég hafði
séð fyrir mér að það var eiginlega
ótrúlegt. Það er ómetanlegt að hafa
aðgang að svona hæfileikafólki,“

segir Sigrún um
samvinnu hennar
við myndskreyti
bókarinnar.

Fátt skemmtilegra
en að lesa fyrir
börnin sín

„Það er fátt
skemmtilegra en að
lesa skemmtilegar
bækur fyrir
börnin sín. Gæði
bóka skipta ekki
aðeins máli
fyrir börnin sem hlusta, heldur
líka fyrir foreldrana sem
þurfa að lesa þær. Í góðum
fjölskyldubókmenntum er gott
að hafa undirliggjandi boðskap
til að skapa góðar umræður milli
barna og fullorðinna. Furðusögur
með sína tilbúnu heima, samfélög
og leikreglur eru tilvaldar til að
setja hversdagslega hluti í örlítið
annað samhengi en við erum vön
að sjá dagsdaglega. Þá verður
misskipting eða óréttlæti svo
fráleitt að við getum ekki annað en
fordæmt það,“ segir höfundur.

Enginn getur allt

Aðalpersónurnar eru ekki
dæmigerðar hetjur heldur líka
meingallaðar hvor á sinn hátt.
Allir ættu alltaf að hafa í huga
að enginn getur allt en allir geta
eitthvað. Það sem einum gæti þótt
galli á manneskju, gæti líka reynst
vera hennar stærsti kostur. Það er
nokkuð sem á alls staðar við, hvort
sem er í ævintýrum eða raunheimi.
Fæst í öllum helstu bókabúðum og
matvöruverslunum sem selja bækur.
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Mynd: Eyþór Árnason

Komdu að bílnum heitum á
morgnana

F

yrirtækið Bílasmiðurinn
var stofnað árið 1980
af Leifi Þorleifssyni
bifreiðasmíðameistara og verður
því 40 ára á næsta ári. Fyrstu
árin var fyrirtækið í Lágmúla 7 en
fluttist í eigið húsnæði á Bíldshöfða
16 nokkrum árum síðar þegar
Ártúnshöfðinn var að byggjast upp
sem nýtt iðnaðarhverfi.
Í dag er reksturinn í öruggum
höndum barna Leifs, þeirra Páls Þórs
og Erlu. Aðalstarfsemi fyrirtækisins
er verslun og þjónusta með vörur
tengdar atvinnubifreiðum og tækjum,
ásamt iðnvörum fyrir alls kyns smíði
til lands og sjávar. Afar fjölbreytt
vöruúrval er að finna í versluninni
og þar sem aðalstarfsemi þess
fer fram. Fyrirtækið leggur mikinn
metnað og áherslu á hágæðavöru
og að veita fyrirtaks þjónustu og
ráðgjöf. Eitt af meginmarkmiðum er
að geta boðið vörur sem ekki fást
víða annars staðar, á sanngjörnu
verði sem er oft lægra en á sömu
eða sambærilegri vöru erlendis. Mikil

áhersla er lögð á að versla við evrópsk
framleiðslufyrirtæki og birgja til að
tryggja góð og hagstæð kjör fyrir
viðskiptavini. Þá hefur Bílasmiðurinn
hf. söluumboð fyrir allmörg
heimsþekkt vörumerki í greininni.

Skafan fær frí með Webasto
hágæða forhiturum/miðstöðvum

F orhitararnir frá WEBASTO hafa
sparað bílsköfurnar og hlýjað
mörgum landanum á köldum
vetrarmorgnum þegar hrímið
leggst á bílrúðurnar. Að ræsa
kalda bílvél getur verið jafnslít
andi og 500 kílómetra akstur, en
forhitarinn nær upp rétta hitastig
inu og eykur á þægindi farþega.
Auk þess að gera bílinn heitan og
notalegan á köldum morgnum
dregur hann einnig úr bensíneyðslu
og bætir endingu vélarinnar.
Bílasmiðurinn selur forhitara frá
þýska framleiðandanum Weba
sto. Forhitararnir eru mjög vinsælir í
Norður-Evrópu og hefur Bílasmiðurinn
selt þessi tæki frá upphafi. Margir eru

búnir að átta sig á þeim þægindunum
sem fylgja forhitara.
Þess má geta að tæknin til að
stýra forhitaranum er orðin svo
háþróuð í dag að jafnvel má ræsa
hann í gegnum snjallsímann ef svo
ber undir. Hægt er að velja um allt
að fjórar gerðir af stýringum til þess
að kveikja á Webasto-bílahitaranum,
fjarstýringu , fjarstýringu með
tímarofa, appi í farsíma og eða því
allra nýjasta, Thermo Connect, sem
er ný app-stýring. En með henni er
notandinn í raunsambandi við bílinn
og sér staðsetningu, ástand og
hitastig í innanrými hans. Webasto
Thermo connect er jafnframt með
innbyggðan „Geo-fence“ sem lætur
eigandann vita ef bílinn bíllinn er
færður úr stað. Webasto-forhitara
er hægt að setja í flestar bifreiðir
óháð því hvort þær ganga fyrir
bensín eða dísilolíu, beinskiptar eða
með sjálfskiptingu.
Bílasmiðurinn rekur sérhæft
verkstæði fyrir ísetningu og viðgerðir
á Webasto-forhiturum ásamt

varahlutaþjónustu. Ísetning á
Webasto-forhiturum er gerð eftir
leiðbeiningum frá Webasto sem þýsk
yfirvöld hafa samþykkt og vottað.
Bílasmiðurinn hefur verið
umboðsaðili fyrir Webasto í 40 ár eða
allt frá upphafi, ásamt öðrum búnaði.
Starfsfólk Bílasmiðsins býr yfir alhliða
þekkingu á margs konar íhlutum og
búnaði og er ávallt reiðubúið til að að
deila þeirri þekkingu og veita ráðgjöf
sé eftir því óskað.
Nýjasta nýtt frá Webasto eru svo
heimahleðslustöðvar fyrir rafbílinn,
Webasto pure. Glæsileg hönnun sem
eftir er tekið. Góð vara á góðu verði.
Bílasmiðurinn hf. er að
Bíldshöfða 16, Reykjavík.
Nánari upplýsingar má finna á
bilasmidurinn.is
Sími: 567-2330
Vefpóstur:
bilasmidurinn@bilasmidurinn.is
Fylgstu með á Facebook:
Bílasmiðurinn hf. og Recaro Ísland
Twitter: Bílasmiðurinn hf

HJÓLANDI Í 10 ÁR
SKEIFAN 11B // KRIAHJOL.IS
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KÚNÍGÚND:

10 flottar jólagjafahugmyndir
fyrir fagurkerann
S

G

tálsvört (gunmetal)
kaffikanna frá Rosendahl
fyrir kaffiunnendur jafnt
sem fagurkera. Falleg kaffikanna
sem heldur vel heitu er nauðsynleg
eign fyrir jólaboðið, vöfflukaffið og
saumaklúbbinn. Og ekki skemmir
fyrir að hún kostar aðeins 9.990
krónur í Kúnígúnd.

F

lerups ullarinniskór. Einstakir
og vandaðir ullarinniskór
í öllum regnbogans litum
og gerðum. Skórnir fást bæði með
kálfskinnssóla og gúmmísóla og
vönduð ullin temprar fæturna
þannig að þeir verða aldrei of heitir
eða of kaldir í skónum. Skórnir eru
bæði til fyrir börn og fullorðna og
kosta frá 8.995 krónum fyrir þá
eldri. Tilvalin jólagjöf fyrir kulsækna
eða þá sem kunna að hafa það
huggulegt í skammdeginu.

S

rederik Bagger glös.
Klassísk og vönduð glös frá
danska snillingnum Frederik
Bagger. Glösin fást í mörgum
stærðum og gerðum fyrir hina
ýmsu drykki og kokteila. Frederik
Bagger glösin eru kjörin gjöf fyrir
safnarann, kokteilunnendur og
aðra fagurkera. Svo taka þau sig
ótrúlega vel út á veisluborðinu.
Glösin fást í Kúnígúnd, Kringlunni
og Glerártorgi.

njóboltinn frá Kosta Boda.
Sínvinsæli snjóboltinn er
falleg gjöf sem gleður. Birtan
frá kertaljósinu verður yndislega
hlý og snjóboltinn er fáanlegur í
þremur stærðum. Verð frá 2.990
krónum.

V

H

iðardýr frá Kay Bojesen.
Einstök og vönduð viðardýr
eru tilvalin í jólapakkann.
Apann ættu flestir að þekkja en
hann er fáanlegur í nokkrum litum
og stærðum. Þá eru söngfuglar
einnig sívinsælir og koma í mörgum
litum. Kay Bojesen dýrin fást í
Kúnígúnd.

M

enning Koppel Lanterne
kertastjaki. Þessir einstöku
kertastjakar frá Georg Jensen
eru fáanlegir í þremur stærðum og
kosta frá 9.990 krónum. Botninn
er úr ryðfríu stáli og toppurinn úr
hvítu gleri svo birtan verður fallega
mild þegar kveikt er á kertinu. Georg
Jensen vörurnar eru þekktar fyrir
hreinar línur og klassíska hönnun svo
Lanterne eru tilvalin gjöf fyrir þá sem
vilja nútímalega og skandinavíska
hönnun í kringum sig.

G

oomin brauðrist. Glæsilegt
brauðrist skreytt Míu
litlu úr Múmínálfunum.
Dásamlega stílhrein en
samt sérstök brauðrist fyrir
Múmínaðdáandann í þínu lífi.
Auk þess eru hraðsuðukatlar í stíl
væntanlegir í verslanir Kúnígúnd.
Moomin brauðristin kostar 19.995
krónur.

eorg Jensen jólaóróinn
2019. Stílhrein og falleg
gjöf handa safnaranum
í fjölskyldunni. Jólaóróinn frá
Georg Jensen kemur í nýrri mynd á
hverju ári og er því tilvalin gjöf sem
má endurtaka ár eftir ár. Georg
Jensen hefur einnig þann sið að
endurútgefa óróa á 30 ára afmæli
fyrirtækisins. Þannig má t.d. gefa
þeim sem fæddir eru árið 1989
óróann frá þeirra fæðingarári
þessi jólin.

V

iskastykki frá Georg Jensen
Damask. Línið frá Georg
Jensen Damask er úr
100% egypskri bómull. Fáanlegt
frá þessu merki eru dúkar,
löberar, handklæði, viskastykki,
tauservíettur og fleira fallegt og
vandað lín. Viskastykkin henta
sérstaklega vel í gjafir en þeim má
raða saman í fallega pakka eftir
smekk hvers og eins auk þess sem
þau eru fáanleg í mörgum litum og
mynstrum.

J

ólavörurnar frá
Holmegaard. Holmegaard
jólavörurnar ættu flestir
að þekkja en á hverju ári kemur
ný jólalína frá þeim. Jólalínan
inniheldur meðal annars fallegt
aðventukerti, jólasmákökubox,
flösku og staupglös, skál og fleira
á jólaborðið. Allar Holmegaard
jólavörurnar 2019 fást í Kúnígúnd.

Skoðaðu úrvalið í vefverslun Kúnígúndar, kunigund.is og í verslunum Kúnígúndar í Kringlunni og á Glerártorgi.
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„Þetta er mín Toy Story“

Í

upphafi er söguhetjan lítið fræ
uppi á hóli í miðjum skógi. Yfir
fræinu vakir gamalt og virðulegt
eikartré sem heitir Eiríkur. Fræið
verður smám saman að trénu Jói.
Eins og vera ber í góðri barnasögu
persónugerast bæði tré og dýr, í
máli og myndum. Vinnuvélar herja
á skóginn, saga niður tré og breyta
í viðarplötur. Jói lifir áfram og
verður að viðarkassa, sem er til sölu
í húsgagnaverslun. Hann fer þaðan
inn á skrifstofu bankastjóra og
lendir í höndum ræningja sem ílát
undir stolin verðmæti. Viðburðarík
saga Jóa Kassa er hér rétt að
byrja,“ segir Konráð Sigurðsson
og lýsir þar með byrjuninni á
bókaflokknum um Jóa Kassa, sem
er sex bóka röð með skemmtilegum
ævintýrasögum og litskrúðugum
myndum eftir Þóri Karl Celin.

„Veistu hvað þú ert með í
höndunum, maður?“

„Þetta byrjaði allt með því að ég
fór að segja eins árs syni mínum
sögu. Hann átti erfitt með að sofna
og móðirin bað mig um að svæfa
hann því ég væri með svo róandi
rödd. Þá birtist í huga mínum tré
uppi á hól. Tréð var bara tré til að
byrja með, ekki karakter. Drengurinn
róaðist þó og sofnaði. Svo gerðist
það stuttu síðar í sunnudagsbíltúr
að drengurinn benti hrifinn út
um bílrúðuna á vinnuvél að ég
fékk hugljómum: Vél – tré! Svo hjó
vinnuvélin tréð niður. Ég sá fyrir
mér atburðarás, fór í vinnuna og

skrifaði niður beinagrind að sögu.
Þetta var 6. júní 2001. Ég setti blaðið
niður í skúffu og ekkert gerðist í
langan tíma. Árin liðu, drengurinn
hætti að þurfa að láta svæfa sig
og sagan gleymdist. Haustið 2004
dreymdi mig merkilegan draum,
hálfgerða vitrun sem sagði mér
að ég ætti til hugmynd sem myndi
koma mér til metorða. Hvað var ég
með? Hvað átti ég til? Þá dúkkaði
blaðið í skúffunni upp aftur. Ég
sýndi samstarfsmanni mínum
beinagrindina. Hann sagði: „Veistu
hvað þú ert með í höndunum,
maður?“ og tíminn var runninn upp
til að gera hugmyndina að veruleika.“

Ein löng saga verður að sex bókum

„Þessi áramót strengdi ég þess
heit að klára söguna og gerði það
á einu ári. Ég leitaði ráðgjafar frá
Karli Helgasyni hjá bókaútgáfu
Æskunnar. Hann ráðlagði mér að
skipta verkinu niður því það væri of
mikið að gerast í handritinu. Þannig
varð Jói Kassi að sex bóka seríu
þar sem myndir leika stórt hlutverk.
Árið 2007 komst ég í samband
við teiknarann Þóri Karl Celin sem
þá starfaði hjá Latabæ og sagði
honum að þetta væri mín Toy Story.
Ég var með grófar hugmyndir en
hafði aldrei fengið teikningarnar
mínar til að ganga upp en Þórir
Karl gerði þetta listavel.“ Innblástur
í sögurnar sækir Konráð til
mótunarára sinna í Svíþjóð. „Ég bjó
þar frá sex ára aldri fram til tvítugs.
Ýmislegt úr umhverfinu hefur ratað

í bækurnar, til dæmis skógarnir
og endurvinnslan.“ Bækurnar
hafa notið vinsælda síðan þær
komu fyrst út jólin 2010 og seljast
jafnt og þétt í bókaverslunum,
sérstaklega fyrir jólin. Á hverju
ári eignast Jói fjölmarga nýja
lesendur í aldurshópunum 3–8
ára, en bækurnar eru víðlesnar í
leikskólum. Einnig eru bækurnar
tilvaldar fyrir jólasveina að lauma í
skóinn hjá krökkunum.

Fjölmörg verk í smíðum

Konráð hefur einnig gefið út þrjár
jólabækur um Jóa Kassa sem eru
litabækur með sögu. Að auki er
hann með fjölmörg ritverk í smíðum.
„Ég er með um tíu handrit, ýmist
langt komin eða fullkláruð og bíða
útgáfu. Konráð hefur þá hafið ritun
nýs bókaflokks um Lepp, karakter úr
Jóa Kassa-seríunni sem er kominn
með eigin upprunasögu. Það verða
sex framhaldsbækur og þriðja bókin
í seríunni, Leppur og höfðingjarnir,
kemur út á næsta ári. Einnig er
væntanleg Vinalega fuglahræðan,
ný barnasaga. Það er ástríðublik í
augum Konráðs þegar hann ræðir
um ritverk sín og framtíðardrauma.
„Ég er að vinna í skáldsögu sem
er eins konar fullorðinsútgáfa af
Palli var einn í heiminum. Sú saga
er ljót og skuggaleg.“ Samhliða
ritstörfunum rekur Konráð fyrirtækið
Xprent-hönnun og merkingar ehf., í
Sundaborg 3 í Reykjavík. Xprent er
skiltagerð sem sinnir prentþjónustu
og alhliða merkingum.

Dagatalið Jói Kassi

Jólin 2017, eftir að hafa gengið
með hugmyndina í um 5 ár setti
Konráð á markað jóladagatal með
Jóa Kassa. „Mér fannst bráðvanta
íslenskt dagatal og fannst því
tilvalið að nota Jóa Kassa, enda
þekkja hann mörg börn. Ég hafði
samband við Freyju sælgætisgerð,
en allir mínir uppáhaldsmolar eru í
hátíðarpakkanum frá þeim. Freyja
tók vel í þetta og ég kaupi nammið
beint af þeim. Svo fann ég aðila sem
voru tilbúnir að framleiða kassann
og plastbakkann fyrir dagatalið á
skikkanlegu verði. Þarna er kominn
íslenskur karakter á jóladagatal í
jólastuði. Það er líka snjókarl utan
á og svo framvegis,“ segir Konráð,
en eins og sést á myndunum er
dagatalið bæði líflegt og fallegt.
Pökkunin fer fram á Íslandi og aftan
á eru úrklippufígúrur fyrir börnin til
að klippa út á aðfangadag, þegar
þau eru búin að opna síðasta
gluggann. Einnig er jólaleikur aftan á
dagatalinu sem börnin geta skemmt
sér við þar sem þau bíða þess
spennt að opna síðustu gluggana. „Í
leiknum er hægt að komast í pott og
vinna til ýmissa verðlauna.“
Bækurnar eru til sölu í völdum
Eymundsson-búðum og Jói Kassi
dagatalið er til sölu í flestum
Hagkaupsverslunum og í fríhöfninni
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Það er
hægt að kynna sér þetta betur á
Facebooksíðu Jóa Kassa og heimasíðu
Jóa Kassa á: www.joikassi.is.
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Sóttu stærsta gimstein

á Íslandi af hafsbotni
Hér er kafari að vinna við uppsetningu
innsiglingarmerkis í Sandgerði.

K

öfunarþjónusta Sigurðar tekur
að sér öll verkefni sem snúa að
köfun. „Ég stofnaði þetta fyrir 21
ári síðan eða 1998 og hef verið að kafa
alla daga síðan. Sjálfur leiddist ég út í
þetta af einskærri ævintýramennsku
eftir að hafa verið í björgunarsveit og
starfað sem sjómaður og vélstjóri.
Ég var alltaf heillaður af köfun sem
unglingur og tel mig vera heppinn
að geta starfað við köfun í dag,“
segir Sigurður Stefánsson, eigandi
Köfunarþjónustu Sigurðar.

1997 og atriðinu þegar kafarinn kemur
upp með öryggisskápinn sem átti að
innihalda einn verðmætasta skartgrip
veraldar, Hjarta hafsins? En það eina
sem finnst í skápnum er teikning af
fallegri konu með menið um hálsinn.
Þeir sem hafa séð myndina vita að
steinninn fór aldrei niður með skipinu
heldur faldi aðalpersónan, Rose
DeWitt Bukater skartgripinn á sér og
kastaði svo í hafið á gamalsaldri. Því
fannst gimsteinninn aldrei.

Vandamálin eru ekki til

En er þetta eitthvað líkt
þeim verkefnum sem þið hjá
Köfunarþjónustunni hafið verið að
starfa við? „Það má reyndar segja
að við sóttum stærsta gimstein
Íslandssögunnar af hafsbotni
Reykjavíkurhafnar fyrir nokkrum árum
síðan. Þá á ég ekki við raunverulegan
gimstein, heldur sanddæluskip að
nafni Perlan sem sökk í nóvember
2015. Við höfum tekið þátt í bæði litlum
og stórum verkefnum þegar kemur
að björgun skipa og var Perlan eitt
verkefna okkar sem fékk hvað mesta
umfjöllun í fjölmiðlum.“ Skipið sökk á
hálftíma 2. nóvember í Reykjavíkurhöfn
eftir að hafa verið sleppt úr slipp.
„Röð óheppilegra mistaka varð til
þess að skipið sökk og þar sem hátt í
12 þúsund lítrar af olíu voru í skipinu
og 800 lítrar af glussa hófumst
við handa, ásamt starfsmönnum
Björgunar við að loka skipinu til að
koma í veg fyrir að olía læki úr því og
til að undirbúa að hægt yrði að lyfta
því. Skipið lá svo á hafsbotni í tvær
vikur áður en við náðum að dæla úr
því sjó og ná því upp. Þegar svona
stór verkefni koma á borð hjá okkur
fáum við skipaverkfræðinga til þess
að vinna með okkur og að þessu
sinni unnum við með Navis til þess
að reikna út stöðugleika skipsins.“
Mánudaginn 16. nóvember tókst að
ná sanddæluskipinu Perlu af botni
Reykjavíkurhafnar.

„Við sjáum um allt milli sjávaryfirborðs
og hafsbotns hvort sem það
er björgun skipa af fjölbreyttri
stærðargráðu eða viðhaldi
hafnarmannvirkja svo sem á
byggingum, flotbryggjum og
fleiru. Einnig höfum við þjónustað
kvikmynda- og auglýsingaiðnaðinn
þar sem þarf að ná skotum
neðansjávar og fleira.
Þegar kemur að hafnarmannvirkjum
erum við yfirleitt að kafa á 5-12 metra
dýpi. Oft erum við svo að kafa á rétt
undir 30 metra dýpi og svo einstaka
sinnum höfum við farið undir 50
metrana. Okkar mottó er að það eru
ekki til nein vandamál. Það eru bara
verkefni sem þarf að leysa, og við
gerum alltaf okkar besta til þess að
leysa öll verkefni sem fljóta til okkar,“
segir Sigurður.

Alltaf nóg að gera

„Við erum allajafna sex sem störfum
hjá Köfunarþjónustu Sigurðar og
eigum það allir sameiginlegt að
vera miklir ævintýramenn. Það
sem er svo skemmtilegt við þessa
vinnu er að maður veit ekkert hvað
maður er að fara að gera þegar
maður vaknar á morgnana. Það er
alltaf nóg að gera hjá okkur enda er
vinnusvæði okkar allt landið, hvort
sem það eru Egilsstaðir, Raufarhöfn
eða Vestmannaeyjar. Við erum
annars allajafna staðsettir á Ásbrú.
Þá má það koma fram að við erum
að leita að fleiri köfurum til þess að
starfa með okkur. Áhugasamir mega
endilega hafa samband við okkur.“

Alveg eins og í Titanic

Hver man ekki eftir Titanic,
stórmyndinni sem skók heiminn árið

Risastór perla á hafsbotni

Köfunarþjónusta Sigurðar er staðsett í
Reykjanesbæ.
Nánari upplýsingar má nálgast
á vefsíðunni dive4u.is og á
Facebooksíðunni: Köfunarþjónusta
Sigurðar ehf.
Sími: 899-6345
Netpóstur: siggi@dive4u.is

Innsiglinarmerki tilbúið.

Láran sokkin.

Her er búið að dæla sjó
af skipinu.

Láran komin aftur í slipp.
Björgun á 30 tonna beltagröfu í Kópavogi.
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VETRARPARADÍS Í SKÓGINUM:

Komdu og upplifðu
Jólamarkað í Heiðmörk

H

inn sívinsæli og dásamlegi
Jólamarkaður í Heiðmörk
verður opnaður um helgina.
Markaðurinn er haldinn ár hvert af
Skógræktarfélagi Reykjavíkur. „Við
bjóðum gestum að njóta með okkur
ljúfrar og notalegrar jólastemningar
í bland við stórskemmtilega
markaðsstemningu og fjölbreytta,
framsækna og áhugaverða
menningardagskrá. Þetta verður
sannkölluð vetrarparadís þar
sem fólk getur komið og fundið
ró inni í skóginum,“ segir Sara,
Jólamarkaðsstjóri Skógræktarfélags
Reykjavíkur.
Á handverksmarkaði
Jólamarkaðarins úir og grúir
af fallegum listaverkum,
handverksmunum og góðgæti
sem gaman er að skoða og gæða
sér á í aðdraganda jólanna. Hér
má auðveldlega finna fallegar og
einstakar jólagjafir handa vinum
og vandamönnum. „Vörurnar eru
unnar úr náttúrulegum efnivið.
Handverksfólkið og listamennirnir
eru að selja sjálfir og því má kynnast
þessu hæfileikaríka fólki og jafnvel
hlýða á skemmtilegar sögur á bak
við munina.“ Félagið rekur einnig
notalega kaffistofu. Verðlagið
verður hagstætt svo að flestir geti
fengið sér kakó eða kaffisopa í
fjölskyldufaðmi.

„Langflestir söluaðilar eru litlir
framleiðendur sem eru með bás hjá
okkur yfir aðeins eina helgi. Einstaka
aðilar eru þó allar helgarnar.
Þar má t.d. nefna Ytri Hólm sem
vinnur hangilæri eins og þau voru
upprunalega framleidd hér áður fyrr.
Engin saltsprautun eða ónauðsynleg
uppfylliefni, bara gamla góða
hangilærið.“ Meðal söluaðila má til
dæmis nefna Hraundísi og Íslenska
Hollustu. Nældu þér í dásamlega
fallegar jólagjafir sem unnar eru
af innlendu handverksfólki sem og
einstakar íslenskar sælkeravörur
sem fást alls ekki í hvaða búð sem er.

Einstakar vörur á markaðnum

Óbeisluð náttúran heima í stofu

Markaðurinn er síbreytilegur.

Sjálfbær og vistvæn ræktun

Á markaðnum verða að sjálfsögðu
til sölu gullfalleg jólatré. „Þó
svo að jólatrén okkar hjá
skógræktarfélögunum séu aðeins
dýrari en hjá samkeppnisaðilum
eru kostirnir við að kaupa frá okkur
fjölmargir. Jólatrén koma beinustu
leið úr skóginum okkar og með því
að versla við skógræktarfélög eru
viðskiptavinir að kolefnisjafna sitt
spor á árinu. Fyrir hvert tré sem er
hoggið gróðursetjum við fimmtíu ný
tré. Einnig eru þetta íslensk tré og
því enginn innflutningur eða olíuslóð
á bak við þau. Þetta eru einfaldlega
falleg og umhverfisvæn jólatré fyrir
kröfuharða Íslendinga.“
Þá verða einnig í boði Einstök jólatré.

„Þetta eru ekki þessi hefðbundnu,
þríhyrningslaga jólatré, heldur koma
þau í allskonar stærðum, gerðum,
formum og tegundum. Grenitré eru
svo ótrúlega fjölbreytt og ein tegund,
eitt útlit og ein gerð hentar ekki
öllum. Einstök tré eru margskonar
alveg eins og mannfólkið. Þau eru
löng og mjó fyrir litlar íbúðir, stór
og villt fyrir þá sem hafa pláss, og
margt fleira. Þetta er pínu eins og
að hafa villta náttúru á stofugólfinu
heima hjá sér, en sjálfri finnst mér
þessi tré bera trjáskrautið jafnvel
betur en hefðbundnu jólatrén.
Á hverju ári bjóðum við
myndlistarmanni að skreyta
markaðstréð okkar. Í ár hefur Elín
Hansdóttir tekið það að sér og hefur
hún fullkomið listrænt frelsi til þess
að gera tréð að sínu.“

Fjölbreytt skemmtiatriði, menning
og notalegar fjölskyldustundir

Jólamarkaðsstemningunni
lýkur ekki hér. „Hingað koma
fjölbreyttir listamenn, rithöfundar
og tónlistarmenn sem halda
stemningunni uppi með upplestrum,
tónlistaratriðum og ýmsu fjöri. Fyrir
hverja helgi birtum við dagskrána
á Fabebook-síðu markaðarins,
Jólamarkaður í Heiðmörk.“

Notaleg fjölskyldustund með
varðeldi

Upplestur barnabóka hefst klukkan
14.00 alla dagana. „Þá kemur vel

valinn barnabókarhöfundur og les
upp fyrir börnin. Upplesturinn fer
fram í útikennslustofunni okkar,
Rjóðrinu, sem er inni í skóginum. Þá
er kveikt upp í varðeldi og allir sitja
kringum eldinn og hlýða á höfundinn.
Þarna skapast alveg himnesk
og notaleg kúrekastemning þar
sem krakkarnir gleyma sér alveg í
sögunni. Svo ryðst jólasveinninn inn í
Rjóðrið og tekur orðið. Krakkarnir eru
þá lei+ddir út á markaðstorgið þar
sem dansað er í kringum jólatréð.“

Jólamarkaðurinn við Elliðaárbæ
í Heiðmörk er haldinn allar
aðventuhelgar fram að jólum frá
kl. 12–17.
30.nóvember–1. desember
07.–08. desember
14.–15. desember
21.–22. desember.

Jólaskógurinn á Hólmsheiði
verður opnaður 7. desember
2019 en þar er hægt að höggva
sjálfur jólatré þrjár síðustu
aðventuhelgarnar fyrir jól.
Skógarmannakaffi mun krauma
allan liðlangan daginn og
Jólaskógakaffivagninn selur
kakó með rjóma, kö kur og annað
gotterí. Opið frá 11–16.
7.–8. desember OPNUN
14.–15. desember
21.–22. desember

Þú færð
jólanammið hjá
okkur

Reykjavík-Akureyri-Selfoss
dyrarikid.is-S:537-5000
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Mynd: Eyþór Árnason

BLIK BISTRO:

Svona ekta jólahlaðborð!

J

ólahlaðborðið á Blik
Bistro hefur verið afar
vel sótt undanfarin ár
af einstaklingum, fjölskyldum,
vinahópum og fyrirtækjahópum,
enda mætti segja að hlaðborðið
hreinlega svigni ár hvert undan
lystisemdum sem gaman er að
smakka á í aðdraganda jólanna.
„Við erum með afar fjölbreytt
úrval af góðum, hefðbundnum
og hátíðlegum jólamat og er af
nægu að taka. Má þar nefna
t.d. kalkún, purusteik, lamb,
reyktan og grafinn lax, síldarrétti,
villibráðarpaté, hangikjöt,
gæsabringu, hreindýr og ýmislegt
fleira og ættu því allir að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi.
Einnig bjóðum við upp á dýrindis
eftirrétti til þess að toppa
kvöldið og kveðja alla með sætt
í munnvikunum,“ segir Jón Óskar
Karlsson, rekstrarstjóri á Blik Bistro.

Jólakokteill og glögg

„Við erum með fimm afar
hæfileikaríka kokka hjá okkur sem
útbúa allan þennan girnilega
mat fyrir jólahlaðborðið sem og
veitingastaðinn allan ársins hring.
Einnig erum við með sérmenntaðan
kokteilbarþjón sem hannar og
blandar fyrir okkur einstaka kokteila,
en kann svo að sjálfsögðu alla þessa
klassísku utanbókar. Hann hefur sett
saman ótrúlega góðan jólakokteil
fyrir þá sem langar að byrja kvöldið
á smá jólum í glasi. Einnig erum við
með dýrindis jólaglögg í boði sem við
lögum sjálf eftir eigin uppskrift.“

Gullfallegt útsýni yfir hafið

Þeir feðgar, Jón Óskar Karlsson
og Karl Ómar Jónsson, reka
veitingastaðinn Blik Bistro, sem
staðsettur er í Mosfellsbæ.
Húsnæðið þjónar einnig hlutverki
golfskála Golfklúbbs Mosfellsbæjar

á sumrin. „Staðurinn er þekktur
fyrir einstaklega fallegt útsýni enda
horfum við hér út um gluggann á
Esjuna, fjallahringinn og út á sjóinn.
Á blíðviðrisdögum sjáum við alla
leið upp á Snæfellsnes. Það er
ekkert á milli nema golfvöllurinn.“
Staðurinn tekur allt að 200 manns
í sæti og 300 manns í standandi
boð. „Stærsti hópurinn sem á bókað
hjá okkur þetta árið er um 180
manna fyrirtæki, en vegna stærðar
staðarins getum við tekið á móti svo
stórum hópum.“

Vinsæl jólahlaðborð

Jólahlaðborðin hafa verið fastur
liður á veitingastaðnum síðustu
ár og má með sanni segja að þau
hafi slegið í gegn hjá landanum.
Jólahlaðborð Blik Bistro verða í boði
öll föstudags- og laugardagskvöld
frá 22. nóvember og fram að
jólum. Húsið er opnað kl. 19.00 og

borðhald hefst kl. 20.00. „Fyrsti
jólahlaðborðsdagurinn er í kvöld,
föstudaginn 22. nóvember, og
höfum við unnið að því að undirbúa
kvöldið alla vikuna. Það er gífurleg
eftirvænting í mannskapnum. Það
er fullbókað í kvöld og við erum
langt komin með að bóka næstu
hlaðborðskvöld.“ Það er því um
að gera að bóka borð sem fyrst
til þess að tryggja að maður
komist nú í gott hlaðborð fyrir jólin.
Bókaðu í jólahlaðborð Blik Bistro á
vefsíðunni blikbistro.is, í tölvupósti:
blikbistro@blikbistro.is eða í síma
566-8480.
Nánari upplýsingar má nálgast á
vefsíðu Blik, blikbistro.is
Æðarhöfða 26, 270 Mosfellsbær
Vefpóstur: blikbistro@blikbistro.is
Sími: 566-8480.
Instagram: @blikbistro
Facebook: Blik Bistro & Grill
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Ljósmynd: Sigurjón Magnússon.

ISR MATRIX:

Gefðu ástvinum þínum styrk
og öryggi í jólagjöf
J

ón Viðar stofnaði upphaflega
íþróttafélagið Mjölni en
rekur nú ISR Matrix. „ISR
stendur fyrir Inngrip (Intercept),
Stöðva (Stabilize) og Ráða úr
(Resolve). ISR er alhliða sjálfsvörn
sem byggir á einföldum grunni úr
bardagaíþróttum sem auðvelt er að
ná tökum á. ISR má leggja stund á
og æfa eins og íþróttirnar sem ISR
byggir á, en áherslan er lögð á að
verjast ofbeldi eins og það gerist í
raunveruleikanum,“ segir Jón.
Í ISR er lögð áhersla á að
verjast, koma sér undan og verjast
átökum. Við göngum aldrei lengra
en nauðsynlegt er til að vinna
bug á óréttlætinu sem við, og/
eða þriðji aðili, verðum fyrir. Hjá
ISR kennum við ekki ofbeldi, við
kennum vörn gegn því.

Gjafabréf að öryggi

Hjá ISR Matrix fást gjafabréf með
upphæð að eigin vali. „Fyrir andvirði
gjafabréfsins getur handhafi valið
sér námskeið að eigin vali sem
hentar hverjum og einum. Við
bjóðum upp á tvö grunnnámskeið,
í öryggistökum og sjálfsvörn (ISR
101), sjálfsvörn f. Konur (CAT 101).
Bæði námskeiðin auk framhaldstíma
er hægt að sækja hjá ISR Matrix í
Sporthúsinu. Þetta eru frábærar
gjafir, sýna hugulsemi gefandans

og veita þeim sem hljóta þær styrk
og hugrekki til þess að verjast gegn
ofbeldi og öðlast aukið öryggi.“
Upplýsingar um hvenær næstu
námskeið byrja má finna á vefsíðu
ISR Matrix, isrmatrix.is.

Konur verja sig: „Flestir karlmenn
yrðu smeykir við að mæta þeim í
átökum“
Jón hefur haldið
sjálfsvarnarnámskeið fyrir konur
af og til allt frá árinu 2011 við
frábærar undirtektir. Hildur María
Sævarsdóttir, 32 ára, einhleyp,
tveggja barna móðir, hefur
frábæra hluti að segja um ISR CAT
sjálfsvarnarnámskeiðið. „Mig langaði
alltaf að læra sjálfsvörn en fann
bara helgarnámskeið sem er ekki
nóg. Maður þarf meiri þjálfun. Ég
var að takast á við einstakling sem
sendi mér óhugnanleg skilaboð sem
mér leið illa með. Þetta var mikið
og óþægilegt áreiti. Á þessum
tíma sá ég auglýsingu frá Jóni
Viðari á Facebook. Á námskeiði hjá
ISR Matrix lærði ég að spyrna við
fótum og gera þessum einstaklingi
ljóst að ég vildi þetta ekki. Sem
betur fer hætti hann þessu, en
hvað ef ég hefði ekki verið svo
heppin eins og margar konur sem
verða fyrir áreiti en svo gengur
einstaklingurinn lengra?“

„Ég þekki enga konu sem ekki
hefur haft ástæðu til að óttast um
öryggi sitt. Okkur er kennt að vera
stilltar og prúðar sem börn og svo
þegar við eru orðnar fullorðnar
heyrum við að það sé hættulegt að
fara niður í miðbæ. 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,“
segir Hildur. Hildur segir að sumar
konurnar á námskeiðunum séu
komnar með yfir 80 þjálfunartíma
og séu orðnar ótrúlega færar. „Ég
held flestir karlmenn yrðu smeykir
við að mæta þeim í átökum,“
segir hún. ISR Matrix býður upp á
grunnnámskeið sem allar konurnar
þurfa að fara í gegnum fyrst, en það
tekur 8 klukkutíma. Síðan tekur við
framhaldsþjálfun fyrir konur sem er
mjög vinsæl.

Flutt í glæsilegt húsnæði
Sporthússins

ISR Matrix flutti þann 1. september
í Sporthúsið, Dalsmára 9–11, 200
Kópavogi, þar sem er sérstakur
æfingarsalur fyrir starfsemina. Því
fylgir frábær aðstaða og þjónusta
við iðkendur og fyrirtæki í þjálfun
hjá stöðinni. Fullur aðgangur að

Ljósmynd: Sigurjón Magnússon.

lyftinga- og tækjasal fylgir nú áskrift
að ISR og að sjálfsögðu afnot
af búninga- og sturtuaðstöðu,
heitapott og gufu.
Skoðaðu möguleikana á isrmatrix.is
Sími: 862-0808
Netpóstur: isrmatrix@isrmatrix.is
Facebook: ISR Matrix Iceland
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KOMBUCHA ICELAND:

Byrjaði
að drekka
Kombucha
Iceland og fann
ótrúlegan mun!
Í

þróttakonan Sædís Jónsdóttir
er ein af þeim fjölmörgu góðu og
heilbrigðu fyrirmyndum sem við
eigum hér á Íslandi. Einungis 24
ára gömul hefur hún unnið þrekvirki
í ýmsum íþróttakeppnum og meðal
annars tekið þátt í Ironman-keppni
í Svíþjóð, þar sem hún tók hálfan
járnkarl. Hún stefnir nú á að æfa
fyrir heilan Ironman. „Ég hef alltaf
verið mikið íþróttum frá því ég man
eftir mér. Núna er ég aðallega að
einbeita mér að sundi, hjólreiðum
og hlaupakeppnum. Þá keppi ég
oft í hverri íþrótt fyrir sig en myndi
þó segja að mín helsta íþrótt sé í
rauninni þríþraut. Þá er þessum
þremur greinum blandað saman
í eina keppni. Mjög fjölbreytt og
skemmtilegt!“ segir Sædís.
Sædís heyrði fyrst af kombucha
í gegnum vinkonur sínar sem voru
að búa þetta til sjálfar. Þær reyndu
að segja henni frá því hvað þetta
átti að vera hollt og gott, en eins
og með svo margt annað þá fór
boðskapurinn beint inn um annað
eyrað og út um hitt.

Ótrúlegt hvað ég fann mikinn mun
á stuttum tíma
„Það var ekki fyrr en ég fann áhrifin
af kombucha sjálf að ég fór að
kynna mér það betur. Ég var stödd
á Indlandi með matareitrun, sem
ruglaði alla þarmaflóruna mína og
sýrustigið í maganum. Ég gat ekkert
borðað í marga daga því maginn var
í svo miklu ójafnvægi að hann hélt
engu niðri. Ég hafði prófað ýmislegt
en fann ekkert sem virkaði. Vinkona
mín var með mér, einnig með svipuð
einkenni, og hún hafði áður sagt mér
frá kombucha. Þá lagði hún til að við
gæfum því séns. Innan við sólarhringi
síðar vorum við byrjaðar að geta
borðað á ný. Það var ótrúlegt hvað ég
fann mikinn mun og á stuttum tíma.“
Sædís er með mjólkur- og
glúteinóþol en hafði lengst af
ekki nokkra hugmynd um það.
„Ég var aldrei að glíma við nein
magavandamál og það var afar lítið
sem sagði mér að eitthvað væri að.
Líkaminn er svo magnaður. Ef hann
upplifir sama verkinn endurtekið,
fer hann að loka á taugaboðin sem
segja okkur að eitthvað sé að. Hann
heldur bara að við ætlum ekkert að
gera í vandamálinu. Sem barn hef
ég líklega upplifað óþægindi vegna
glútein- og mjólkurvara, en verið
of mikill óviti til þekkja orsökina og
því gerði ég ekkert í málinu. Með
tímanum byrjaði líkaminn að loka
á taugaboðin og eftir því sem ég

eltist, hætti ég að fá verki. Ég hafði
ekki hugmynd um að eitthvað væri
að. Í raun höfðu myndast þvílíkar
magabólgur í maganum á mér.
Þarmaflóran versnaði og versnaði
og því fylgdu aukaverkanir sem við
tengjum sjaldan við óheilbrigðan
meltingarveg.“

Kynntist loks Kombucha Iceland

„Eftir að ég kom heim frá Indlandi
fór ég að prófa mig áfram með þær
vörur sem eru seldar hérlendis. Mér
fannst erfitt að finna kombucha
sem var jafn „tært“ eða sterkt og á
Indlandi. Flest fannst mér of sætt og
ég fann lítinn mun við að drekka það.
Loks kynntist ég Kombucha Icelanddrykkjunum og er búin að vera alveg
„húkkt“ á þeim síðan.“

Kombucha lagaði þarmaflóruna

„Þegar ég fór að drekka Kombucha
Iceland fóru gerlanir í drykknum að
vinna á magabólgunum og gera
þarmaflóruna heilbrigða á ný. Smám
saman fann ég fyrir gríðarlegum
orkumun á mér, sem ég skildi
ekkert í. Þegar ég leitaði útskýringa
komst ég að því að líkaminn hafði
verið að nota gífurlega orku í vinna
gegn magabólgunum. Þegar ég
var búin að laga magabólgurnar
og þarmaflóruna með kombucha
gat líkaminn loks notað orkuna í
dagleg störf. Núna í dag, þegar
meltingarvegurinn er heilbrigðari og
Kombucha Iceland er búið að laga
magabólgurnar sem voru til staðar,
þá finn ég strax mun þegar ég borða
eitthvað sem hefur slæm áhrif á
meltingarveginn.“

Járnkona, eða að minnsta kosti
hálf járnkona

Sædís tók þátt í Ironman 70.3 í
Svíþjóð í sumar, eða því sem kallað
er hálfur járnkall. „Keppnin var
samansett af 1,9 kílómetrum af
sundi, 90 kílómetrum á hjóli og svo
hálfu maraþoni. Ég veit í raun ekki
alveg hvar mörkin liggja á því að
vera kölluð járnkona en ég ætla
að leyfa þeim titli að koma þegar
ég klára heilan Ironman.“ Það má
fylgjast með afrekum Sædísar á
Instagram: @saedis95.

Kombucha hjálpar mér að ná
markmiðum mínum

„Það skiptir miklu máli hvað ég
set ofan í mig upp á að hafa sem
bestu orkuna og mesta kraftinn
á æfingunum. Allt heilsusamlegt
hjálpar mér að ná markmiðunum
mínum. Kombucha Iceland hjálpar

mér að halda þarmaflórunni góðri
og meltingarveginum heilbrigðum.
Það er ótrúlegt hvað óheilbrigð
þarmaflóra getur haft slæm áhrif
bæði á líkamann, þ.e. orkulega
séð, en einnig andlegu hliðina.
Þarmaflóran hefur mun meiri áhrif
en við gerum okkur grein fyrir.
Því er mikilvægt að passa upp á
hana og halda meltingarveginum
heilbrigðum. Sérstaklega í
nútímanum þar sem til er svo
ótrúlega mikið af unnum vörum og
jafnvel erfiðara að komast í hreinar
og náttúrulega vörur.
Ég er alltaf frekar til í Kombucha
Iceland en eitthvað annað. Það
er smá koffín í drykknum og ef
klukkan er orðin margt og mig
langar ekki í heilan kaffibolla, finnst
mér gott að drekka kombucha í
staðinn. Kombucha Iceland er líka
saðsamt og ef ég er í nammistuði
þá drepur kombucha sætuþörfina.
Mitt uppáhaldsbragð frá
Kombucha Iceland er engifer eða

rauðrófubragðið. Einnig er spirulínuog jarðarberjabragðið í miklu
uppáhaldi. Ég er líka mjög spennt að
prófa piparmintu.“

Eftirfarandi aðilar í Reykjavík eru
meðlimir í Kombucha Icelandfjölskyldunni

Krónan, Melabúðin, Fjarðarkaup,
Hagkaup, Brauð og co, 10-11, Bio
Borgari, Luna Flórens, Gló, Kaffi
Laugalækur, Háma, Hipster, Lamb
Street Food, Happ, Garðurinn,
Reykjavík Roasters, Kaktus
Expresso, Yndisauki, Tíu Sopar, Café
Roma og Fylgifiskar.
Einnig eru nokkrir sölustaðir
úti á landi: Hús Handanna á
Egilsstöðum, Hjá Höllu í Grindavík,
Sjávarpakkhúsið í Stykkishólmi,
Kaja Organic á Akranesi, Búðarnes
á Bolungarvík og Fisk Company á
Akureyri.
Nánari upplýsingar á kubalubra.is og
facebooksíðunni Kombucha Iceland
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BÍLARÉTTINGAR SÆVARS:

Gamalgróið fyrirtæki sem
býr að áratuga reynslu

B

ílaréttingar Sævars er
gamalgróið bifreiðaverkstæði
sem sér meðal annars
um bílasprautun, bílaréttingar
og tjónamat á vegum
tryggingafélaganna. „Við höfum
verið starfandi frá árinu 1985 og
má segja að það sé hálfgerður
fjölskyldubragur yfir starfseminni.
Hann Gestur, eiginmaður minn,
keypti fyrirtækið af honum Sævari
árið 2014 og sonur hans Sævars
starfar svo hjá okkur á verkstæðinu,“
segir Eyrún Gísladóttir.
„Flestir viðskiptavinir okkar
eru bíleigendur sem hafa lent í
tjóni og fengið það bætt hjá sínu
tryggingafélagi. Fyrst er byrjað á
tjónamati og svo er gefinn tími fyrir
viðgerðir á bílnum. Oft þarf að panta
inn varahluti, sem getur tekið sinn
tíma. Við sjáum um alla þá vinnu
sem þarf til þess koma bílnum í
gott form. Hér starfa tíu reyndir og
menntaðir starfsmenn og getum við
því boðið viðskiptavinum okkar upp

á snögga þjónustu þar sem gæði og
skilvirkni er í fyrirrúmi. Einnig reynum
við eftir fremsta megni að vera eins
umhverfisvæn og hægt er.“

Þjónusta líka einstaklinga

„Auðvitað fáum við
einnig til okkar
viðskiptavini sem
koma til okkar
á eigin vegum.
Margir hverjir
eru að láta
laga rispur eða
láta rétta. Aðrir
eru með stærri
verkefni eins og
vörubílaviðgerðir,
eða eigendur
fólksbifreiða sem
vilja láta endursprauta
bílana og fleira. Hingað
hafa líka í gegnum tíðina komið
fjölmargir eigendur fornbíla til
þess að setja bílinn í allsherjar
yfirhalningu. Þá hlakkar í okkar

mönnum við að fá glæsilegar
drossíur að handleika. Við tökum
glöð á móti öllum gerðum verkefna,
stórum sem smáum.“

Hágæðaefni fyrir
hámarksárangur

„Við notum ætíð
hágæða efni í alla
okkar vinnu. Þá
notum við t.d.
Spies Heckermálningu í
alla okkar
bílasprautun,
en málningin
er talin ein sú
allra besta á
markaðnum. Auk
þess erum við með
tvo öfluga sprautuklefa
sem ganga fyrir vatni, en
fyrir okkur skiptir máli að vera
eins umhverfissinnuð og hægt er.
Við erum einnig með tvo fullkomna
tölvustýrða réttingarbekki. Til að

bæta við þjónustuna þá þrífum
við einnig alla bíla vel og vandlega
sem koma í gegn hjá okkur og því
fá viðskiptavinir okkar bílana sína í
toppstandi til baka.“
Nánari upplýsingar á bilarettingar.is
Skútuvogi 12h, Reykjavík
Sími 568-9620
bilarettingar@bilarettingar.is
Fylgstu með á Facebook:
Bílaréttingar Sævars

Notum einungis hágæða
efni í okkar viðgerðum
Allar viðgerðir unnar af fagmönnum
með bestu mögulegu efnin

Allar almennar tjónaviðgerðir

Tjónamat

Bílaréttingar

Bílsprautun

Við metum tjón fyrir öll tryggingarfélög, við það notum við
Cabas tjónamatskerfi sem er
tengt miðlægum gagnagrunni
allra treyggingarfélaga.

Bílasmiðirnir okkar eru með
margra ára reynslu og vinna fjljótt
og gott verk.

Bílasprautararnir okkar notast
einungis við hágæða Spies
Hecker málningu og státa af
margra ára reynslu.

Vinnum fyrir öll
tryggingarfélög
Sími

568 9620

Opnunartímar
Mán - Fim: 8 - 17
Föstudaga: 8 - 16

Skútuvogur 12 • 104 Reykjavík
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KOLABRAUTIN:

Eitt glæsilegasta jólahlaðborð
landsins með gullfallegt útsýni

J

ólahlaðborðið hjá
Kolabrautinni verður sífellt
vinsælla með hverju árinu
sem líður og stendur nú gestum til
boða til 23. desember. „Á hverju ári
höfum við verið að bæta hlaðborðið
og lagt síaukinn metnað í að allir
fái matarupplifun við sitt hæfi. Árið
í ár verður engin undantekning,“
segja Guðni Hrafn Grétarsson og
Laufar Sigurður Ómarsson hjá
Kolabrautinni.

Gómsætur jólamatur

„Grafinn lax, tvíreykt sauðarlæri,
jóla-sashimi, purusteik og svo margt
fleira. Einnig verður úrval af réttum
fyrir grænkera svo sem hnetusteik,
saltbökuð rauðrófa, falafel-bollur
og fleira.“ Þessi girnilega upptalning
er bara toppurinn á ísjakanum og
er víst að borðið hjá Kolabrautinni
er hlaðið ýmsum lystisemdum sem
gaman er að smakka í aðdraganda
jólanna.

Jólahlaðborð og
villibráðarhlaðborð

Jólahlaðborðið er nú byrjað
og lýkur þann 23. desember.
„Einnig verðum við með glæsilegt
villibráðarhlaðborð fyrstu tvær
helgarnar í nóvember. Það er um
að gera að bóka sem fyrst þar sem
nú þegar eru nokkrir dagar orðnir
fullbókaðir í hlaðborðin hjá okkur.“

Gullfallegt útsýni

Kolabrautin er staðsett á efstu
hæð í tónlistarhúsinu Hörpu og
er þar af leiðandi með eitt besta
útsýnið í bænum. „Staðurinn
hentar sérlega vel fyrir stóra
sem smáa hópa. Einnig hefur
það færst í aukana hjá okkur að
vera með móttöku fyrir hópa og
fyrirtæki fyrir framan barinn hjá
okkur á fjórðu hæðinni, þar sem
boðið er upp á skemmtilegan og
fjölbreyttan jólapinnamat
fyrir jólaviðburði. Þá
er sama

jólahlaðborð í boði fyrir hópa og
fyrirtæki í veitingasölum Hörpu.
Fyrirspurnir um jólahlaðborð fyrir
hópa og fyrirtæki má senda á
catering@khveitingar.is.“
Fjöldi skemmtilegra viðburða
er í boði í Hörpu svo sem
sinfóníutónleikar, ópera og
jólatónleikar. „Við munum að
sjálfsögðu vera með tilboð fyrir
tónleika- og viðburðargesti
Hörpunnar sem ætla að gera sér
glaðan dag í Hörpu um jólin.“

Borðapantanir fara í gegnum vefsíðu
Kolabrautarinnar: kolabrautin.is, í
síma 519-9700 eða í vefpósti: info@
kolabrautin.is
Fyrirspurnir um jólahlaðborð fyrir
hópa og fyrirtæki berist til catering@
khveitingar.is
Kolabrautin er staðsett á 4. hæð í
Hörpu, Austurbakka 2, 101 Reykjavík.

Hefur þú
þörf fyrir

þrif
Fyrirtæki og húsfélög, gerum
tilboð ykkur að kostnaðarlausu
Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir
íbúðir í skammtímaleigu

Þrif ehf. | Lækjasmári 86 | 201 Kópavogur | Sími: 8989 566 | www.þrif.is | thrif@centrum.is
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LÍKIÐ Í GARÐINUM
n Breyta átti húsnæði í Cardiff n Teppi grafið í garðinum geymdi lík n Ekki
var allt sem sýndist n Vitni kom lögreglunni á slóð morðingjans

M

ikið
stóð
til
að
Fitzhamon
Embankment númer 29 í Cardiff
í Wales á Bretlandi árið
1989. Eigendurnir höfðu ákveðið
að koma þar 
niðurníddum
raðhúsum í betra horf og breyta
húsnæÞann 7. desember hljóp
snurða á þráðinn og öll vinna
lagðist niður. Ástæðan var sú að
í garði fyrir framan eitt raðhúsið grófu vinnumenn sig niður á
óhugnanlegan fund í garðinum;
upprúllað teppi, sem bundið var
saman með rafmagnsleiðslum.
Innihaldið var beinagrind og var
plastpoki reyrður um höfuðkúpuna og handleggirnir höfðu verið bundnir með rafmagnsvír fyrir
aftan bak.

Fimmtán ára stúlka
Lögreglan velktist ekki í vafa um
að þarna væri um að ræða morðmál og lagði því áherslu á að
kennsl yrðu borin á fórnarlambið
eins fljótt og auðið yrði. Það yrði
þrautin þyngri því ekki var mikið
til að byggja á. Fyrir lá að beinagrindin var úr kvenmanni.
Tannlæknir, David Whittaker,
var meðal annarra lögreglu innan
handar. Sagðist hann geta með 80
prósenta vissu fullyrt að um væri
að ræða stúlku sem hefði verið
fimmtán og hálfs árs þegar hún
mætti örlögum sínum.
Talið var að hún hefði liðið ofbeldisfullan dauðdaga og sennilega kyrkt.
Borin kennsl á fórnarlambið
Aðrir sérfræðingar töldu að
hún hefði verið grafin fyrir að
minnsta kosti fimm árum og að
hún hefði ekki verið af albreskum, hvítum uppruna.
Leitað var til listamanns við
Manchester-háskóla og hann
fengin til að gera mót af hans
hugmynd um andlit stúlkunnar.
Tveimur dögum eftir að
mynd af endurgerð andlits stúlk
unnar birtist, í útsendingu BBC í
janúar 1990, var lögreglan komin með nafn til að tengja við líkamsleifarnar. Idris nokkur Ali
hafði hringt til lögreglunnar og
sagst telja sig þekkja stúlkuna,
Karen Price.
Karen hafði fimmtán ára
horfið af heimili á vegum hins
opinbera, í Pontypridd í Wales,
þann 3. júní árið 1981. Til hennar hafði ekki spurst síðan.

Dyravörður Alan Charlton missti
stjórn á skipi sínu með banvænum
afleiðingum.

„

Fyrst gekk hann í skrokk á
Karen, kyrkti hana síðan og
hafði að lokum samfarir við lík hennar.

Ömurleg æska
Karen fæddist 4. september, 1965,
móðir hennar var spænsk og faðir
hennar átti rætur að rekja til K
 ýpur.
Þau höfðu skilið þegar Karen var
sex ára og hún hafði alist upp hjá
föður sínum þar til henni var komið í fóstur tíu ára gamalli.
Hvað sem því líður þá var
það engin nýlunda að Karen léti
sig hverfa og því varð lítið uppnám á fósturheimilinu þegar það
gerðist árið 1981. Líkt og fleiri
börn á heimilinu, með brotinn
bakgrunn, átti Karen það til að
strjúka.
En í þetta skipti sneri hún
ekki til baka, og vakti það furðu
þrátt fyrir allt og allt. Viðleitni til
að finna hana bar ekki árangur,
hún virtist einfaldlega horfin og í
átta ár var hennar saknað og hún
skráð sem slík hjá yfirvöldum.
Ónafngreind kona
Upphaflega hafði Ali haft samband við lögregluna einfaldlega
sem einhver sem hafði þekkt
Karen Price og lögreglan taldi
hann í besta falli geta varpað ljósi
á síðustu vikurnar í lífi Karenar.
Það átti eftir að breytast.
Í febrúar, 1990, gaf sig fram við

Á vettvangi

Verkamenn grófu
sig niður á óhugnanlegan fund.

lögreglu ung kona sem hafði verið þrettán ára þegar hún dvaldi
á sama heimili og Karen. Konan,
sem aldrei var nafngreind, sagði
að á sínum tíma hefði hún tekið
þátt í kynlífi með karlmönnum
gegn greiðslu.

Ofbeldisfullt atvik
Einn umræddra manna hafði
verið dyravörður að nafni Alan

Charlton. Í annað skipti sem konan hitti Alan vildi hann að hún
tæki þátt í kynferðislegum athöfnum, sem henni hafði ekki hugnast. Fyrir vikið hafði Alan þessi
skorið hana með hnífi í lærið.
Konan bætti um betur og sagði
lögreglunni af einu ofbeldisfullu
atviki sem átti sér stað með Alan
og lauk með morðinu á Karen
Price. Konan þekkti annars Karen

ekki vel þótt þær hefðu hist í
vafasömum félagsskap hér og
hvar í bænum.
Að sögn konunnar hafði Karen
verið myrt í íbúð Alans Charlton
þar sem þær höfðu verið staddar. Viðstaddur morðið var annar
karlmaður; Idris Ali.

Karen kyrkt
Þetta var vending sem lögreglan
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Karen Price
Lík hennar
fannst fyrir
tilviljun.

Endurgerðin Listamaður
var fenginn til að endurbyggja
andlit óþekktu stúlkunnar.

„

Þekkti Karen Idris Ali
bar kennsl á endurgert
andlit hennar.

Talið var að hún hefði
liðið ofbeldisfullan
dauðdaga og sennilega kyrkt

hafði ekki séð fyrir og þegar
gengið var á Idris brotnaði hann
saman og staðfesti frásögn konunnar og aðild Alans.
Idris játaði að hafa verið hórmangari og gert út ónafngreindu
stúlkuna, Karen Price og þriðju
stúlkuna.
Alan dyravörður bjó þá í
Fitzhamon Embankment númer
29 og bauð Idris, Karen og ungu
stúlkunni heim. Þar krafðist Alan
þess að stúlkurnar afklæddust
svo hægt væri að taka af þeim
klámmyndir.
Karen vildi ekki taka þátt í því
og Alan missti stjórn á skapi sínu.
Fyrst gekk hann í skrokk á Karen,
kyrkti hana síðan og hafði að lokum samfarir við lík hennar.
Fjórum dögum síðar grófu
Alan og Idris lík Karenar í garðinum.

Dómur og áfrýjun
Réttarhöld yfir kumpánunum

hófust 21. janúar, 1991, og aðalvitni ákæruvaldsins var unga,
febrúar
ónafngreinda konan. Í 
voru þeir báðir sakfelldir fyrir
morðið á Karen Price. Alan fékk
lífstíðardóm og Idris dæmdur
til fangelsisvistar svo lengi sem
krúnunni hugnaðist.
Árið 1994 áfrýjuðu Alan og
Idris dómnum og varð niðurstaðan sú að Alan yrði áfram á bak við
lás og slá og dómur hans stæði.
Idris fékk ný réttarhöld vegna úrskurðar geðlæknis sem sagði að
hann væri á jaðri geðrænnar fötlunar. Idris játaði sig sekan um
manndráp og losnaði úr fangelsi
enda búinn að afplána í samræmi
við það.
Síðar var Idris fangelsaður f yrir
aðrar sakir og árið 2010, þegar
hann var á reynslulausn, hvarf
hann af gistihúsi sem honum
hafði verið gert að búa á. Hann
hefur ekki sést síðan. n

HAGBLIKK

Brotna ekki
Ryðga ekki

Álþakrennur & niðurföll
Litir á lager:
Svart, hvítt, ólitað, rautt, silvurgrátt og dökkgrátt
Smiðjuvegur 4C - 202 Kópavogur - S 587 2202
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DRÁPIÐ Á JOHN DILL
SKOTINN TIL BANA, E

n Óvinur samfélagsins númer eitt n FBI segir hann hafa verið myrtan árið 1934
Gangster Meðal

Kristján Kristjánsson
ritstjorn@dv.is

þess sem Dillinger var
sakaður um var að
ræna 24 banka.

S

unnudaginn 22. júlí, 1934,
sat John Dillinger, 31
árs, í kvikmyndahúsi við
North Lincoln Avenue í
Chicago og horfði á Manhattan Melodrama með Clark Gable,
William Powell, Myrna Loy og
Mickey Rooney í aðalhlutverkum. Myndi fjallar um glæpagengi
og það hlýtur að hafa höfðað til
Dillinger sem var á þessum tíma
efstur á lista alríkislögreglunnar
FBI yfir þá sem hún vildi handtaka. Í myndinni er ein af aðalpersónunum sett í rafmagnsstólinn í Sing Sing-fangelsinu en
Dillinger stefndi sjálfur þangað
miðað við afbrotaferil hans, en
hann hafði verið stimplaður óvinur samfélagsins númer eitt.
Klukkan 22.30 lauk sýningu
myndarinnar og Dillinger yfirgaf kvikmyndahúsið ásamt
nýrri unnustu sinni, Polly Hamilton, og vinkonu hennar, Önnu
Sage, sem rak mörg vændishús í
Chicago. Hún hafði boðið Dillinger að gista í íbúð hennar um
hríð. Dillinger var í glæsilegum
hvítum jakkafötum, stífpússuðum hvítum skóm og með stráhatt.
Þegar hann og konurnar tvær
höfðu gengið nokkra metra eftir
gangstéttinni sá hann skyndilega
Melvin 
Purvis, stjórnanda hjá
FBI, bregða fyrir. Purvis kveikti
sér í sígarettu og blés þykkum bláum reyk út í loftið. Það var merkið
sem tíu lögreglumenn frá FBI og
sex frá staðarlögreglunni biðu eftir. Þeir drógu upp skotvopn sín og
nálguðust Dillinger sem gróf í örvæntingu sinni eftir Colt-skammbyssu sinni um leið og hann
reyndi að flýja niður þröngt sund
við hliðina á kvikmyndahúsinu.
En hann komst ekki langt.
Lögreglumennirnir hófu skothríð og fjögur skot hæfðu Dillinger sem hneig niður í blóðpoll á gangstéttinni. Hann lést á
vettvangi. Það var engin tilviljun
að lögreglan beið eftir Dillinger
utan við kvikmyndahúsið því
Anna Sage, sem hét í raun Ana
Cumpanas og var innflytjandi frá
Rúmeníu, hafði daginn áður sagt
lögreglunni að hann myndi fara
á sýningu þar á sunnudeginum.
Þetta gerði hún í þeirri von að
hún myndi fá þá 25.000 dollara
sem hafði verið heitið í verðlaun
fyrir upplýsingar sem myndu
leiða til handtöku Dillinger og til
að tryggja að hún fengi að vera
áfram í Bandaríkjunum. Hún fékk
5.000 dollara en var síðan vísað úr

Ættingjar vilja svör Allt stefnir í að lík
Dillinger verði grafið upp.

landi 1936 og send aftur til Rúmeníu þar sem hún lést af völdum
lifrarsjúkdóms 1947.

Úrskurðaður látinn
Dillinger var úrskurðaður látinn
við komuna á A
 lexian Brotherssjúkrahúsið
klukkan
22.50.
Skömmu síðar var ekið með líkið,
liggjandi á einföldum leðurbörum,
í lögreglubíl til Cook County-lík arrison Street.
hússins á West H
Þar var líkið krufið. En sú spurning
hefur verið áleitin allar götur síðan 1934 hvort það hafi í raun verið Dillinger sem var skotinn þetta
kvöld og síðan jarðsettur í fjölskyldugrafreitnum í Crown Hill-kirkjugarðinum í Indianapolis.
Strax daginn eftir fór á kreik
orðrómur um að það hefði verið tvífari hans sem var skotinn.
Þessi orðrómur breiddist út eins
og sinueldur um öll Bandaríkin.
Meira að segja faðir Dillinger, John
Wilson Dillinger, sagði að líkið
sem hann sá í líkhúsinu hefði ekki
verið lík sonar hans. Það gæti þó
átt sér þá skýringu að mánuðina
á undan hafði Dillinger gengist undir lýtaaðgerðir sem höfðu
breytt útliti hans mikið.
Yfirvöld, þar á meðal FBI, hafa
alla tíð staðið fast á því að maðurinn sem var skotinn til bana fyrir
framan kvikmyndahúsið hafi verið John Dillinger og að á því leiki
enginn vafi. En hvað sem því líður þá hefur á undanförnum misserum verið unnið hörðum höndum að því að fá heimild til að grafa
jarðneskar leifar hans upp til að
hægt sé að ganga úr skugga um
það í eitt skipti fyrir öll að þar liggi
John Dillinger grafinn. Þrátt fyrir
mikla andstöðu við þetta stefnir
nú í að líkið verði grafið upp á
gamlársdag og þá verði meðal

annars tekið lífsýni úr því til rannsóknar.
Það eru ættingjar Dillinger,
Michael og Carol Thompson,
sem hafa krafist þessarar rannsóknar. Í yfirlýsingum, sem þau
hafa sent fjölmiðlum í gegnum

tíðina, kemur fram að þau hafi
margar sannanir fyrir að það hafi
ekki verið Dillinger sem var skotinn til bana þetta kvöld. Þau hafa
nefnt fingraför sem sönnunargögn en hafa ekki viljað skýra frá
hvaða fleiri sannanir þau og fjöl-

skyldan hefur. Aðrir ættingjar eru
þeim algjörlega ósammála og hafa
margoft rætt við fjölmiðla og gefið í skyn að fyrir Michael og Carol
snúist þetta bara um að fá sína „15
mínútna frægð“.
Forsvarsmenn kirkjugarðsins
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LINGER – VAR HANN
EÐA TVÍFARI HANS?

4 n Margir telja að tvífari hans hafi hins vegar dáið

Í fangelsi Dillinger í góðra vina hópi.

Á meðan Dillinger var á lífi,
sérstaklega 1933 og 1934, framdi
hann hvert alvarlega afbrotið á
fætur öðru. Hann sneri margoft á
lögregluna og um hann spunnust
ótal mýtur og sögur. Margir líktu
honum við Hróa hött, manninn
sem stal frá hinum ríku og gaf
hinum fátæku, en það var ekki
svo í raun.
Dagana eftir að hann var skotinn til bana flykktist fólk að kvikmyndahúsinu á North Lincoln
Avenue og á sjúkrahúsið og í líkhúsið en þar sáu 15.000 manns
lík hans. Það sama var uppi á
teningnum þegar lík hans var
flutt til Indiana og mörg þúsund
manns fylgdust álengdar með
þegar hann var jarðsettur í Crown
Hill-kirkjugarðinum. Útförinni
var varla lokið þegar 
þúsundir
manna streymdu inn í kirkjugarðinn þar sem þeir stálu meðal
annars öllum blómum og krönsum frá leiði hans. Það var ástæðan fyrir að faðir hans ákvað að
láta fergja kistuna með steypu til
að koma í veg fyrir að sjálf gröfin
yrði rænd.

hafa barist á móti því að líkið verði
grafið upp og hafa ekki enn gefist
upp. Þeir hafa vísað til laga Indiana um uppgröft líkamsleifa í
kirkjugörðum. Aðalatriðið í mótmælum forsvarsmanna kirkjugarðsins er að leyfið hafi verið veitt

á þeim grunni að einhver haldi að
það sé ekki lík Dillinger sem hvílir
í garðinum, engar beinar sannanir
séu til staðar.

Þrjú þykk steypulög
Það verður ekki auðvelt verk að

grafa líkið upp því nokkrum dögum eftir að Dillinger var jarðsettur lét faðir hans opna gröfina
á nýjan leik og setja þrjú þykk lög
af steypu yfir kistuna. Það var ekki
að ástæðulausu að hann lét gera
það.

Erfið æska, bankarán og morð
John Dillinger fæddist 22. júní,
1903, í Indianapolis. Faðir hans
var kaupmaður og beitti börn sín
miklum aga sem færðist í aukana
eftir að eiginkona hans lést þegar
Dillinger var fjögurra ára. Strax í
æsku átti Dillinger í vanda með
að falla inn í umhverfið og var
ungur að árum viðriðinn ýmsa
smáglæpi. Faðir hans, sem hafði
þá kvænst á nýjan leik, ákvað
þá að flytja með fjölskylduna til
Mooresville en þar hélt Dillinger
afbrotum sínum áfram. Þegar
hann var 25 ára tók hann þátt í að
ræna kaupmann nokkurn, hann
var barinn en meiddist ekki alvarlega. Afraksturinn var skitnir 50
dollarar. Dillinger var handtekinn
næsta dag og játaði ránið á sig.
Hann var dæmdur í 10 til 20 ára

fangelsi en var látinn laus sumarið 1933 eftir átta ára fangelsisvist.
Fangelsisdvölin gjörbreytti honum og gerði hann að harðsvíruðum glæpamanni.
Nokkrum dögum eftir að hann
var látinn laus rændi hann banka
í Bluffton í Ohio. Hann var handtekinn þremur mánuðum síðar og
var settur í fangelsi í Lima. Áður
en mál hans var tekið fyrir dóm
frelsuðu þrír fangar hann, Dillinger hafði áður hjálpað þeim að
flýja. Í tengslum við flóttann urðu
þeir lögreglustjóranum í bænum
að bana. Dillinger framdi síðan
hvert ránið á fætur öðru og hann
og glæpagengi hans skutu fjölda
öryggisvarða og lögreglumanna
til bana í tengslum við þau.
Hann var handtekinn í kjölfar
bankaráns í East Chicago þann
15. janúar, 1934. Þar var lögreglumaðurinn William O‘Malley skotinn til bana, hugsanlega af Dillinger sjálfum. Dillinger var vistaður
í Crown Point-fangelsinu og síðan færður fyrir dómara, ákærður fyrir að hafa myrt O‘Malley.
En hann náði að flýja áður en
dómur var kveðinn upp. Að

þessu sinni ógnaði hann fangagerviskammbyssu
vörðum með 
sem hann hafði skorið út úr tré
og málað svarta. Hann flúði í bíl
lögreglustjórans og komst yfir
ríkjamörkin milli Indiana og Illinois og þar með var hægt að fá FBI
til að koma að leitinni að honum.
Hann hélt afbrotum sínum
áfram og til dæmis sást til hans
í Wisconsin en alltaf slapp hann
undan laganna vörðum. Þrátt
fyrir að vera eftirlýstur var hann
sýnilegur inni á milli og sótti
íþróttakappleiki og sást oft í næturlífinu. Allt þetta komst hann
upp með, þar til Anna Sage setti
sig í samband við lögregluna og
uppljóstraði hvar Dillinger yrði
næsta dag eins og fram kom í
upphafi. n
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Ketó - með eða á móti?
Vinsældir ketó-lífsstílsins hafa vart farið framhjá fólki en sitt sýnist
hverjum um ágæti fæðunnar. Við fengum tvo álitsgjafa til að varpa
ljósi á ólík viðhorf sín þegar kemur að þessu eldheita málefni.
Íris Hauksdóttir
iris@dv.is

Sjaldan svangur og sykurþörfin horfin

Tónlistarmaðurinn og veitingahúseig
andinn Daniel Oliver hóf sinn ketó
lífsstíl fyrir rúmum fjórtán mánuðum.
Hann segir fyrstu dagana hafa tekið að
eins á en síðan hafi kílóin farið hrynja
af og líðanin öll breyst til betri vegar.
„Það var svoldið erfitt fyrstu dagana
þegar líkaminn var að klára kolvetna
birgðirnar og hreinsa sig af öllum sykri,
en þegar maður kemst í „ketósu“ þá
skiptir líkaminn út glúkósa, það er að
segja kolvetnum, sem orkugjafa fyrir
fitu sem þá verður aðalorkugjafi líkam
ans. Ég hef aldrei fundið neitt mataræði
sem hentar mér svona vel fyrr en núna.
Mataræði mitt samanstendur að mestu
leyti af grænmeti, fisk, stundum kjöti,
hollri fitu eins og ólífuolíu, avókadó,
smjöri og rjóma og svo osti! endalaus
ostur – slef!
Ég elska lasanja og heimagerðar kjöt
bollur í sósu. Ég er líka rosalegur pítsu
kall. Til dæmis þegar ég geri lasanja
nota ég oft góðan og harðan ost í stað
inn fyrir plöturnar. Eða ég nota kúrbít
eða bý til mitt eigið pasta úr möndlu
mjöli eða öðru mjöli. Það er auðvelt að
finna leiðir til að gera hvaða mat sem
er,“ segir matgæðingurinn. „Ég er mjög
duglegur að elda skemmtilegan mat á
ketó. Ég nota möndlumjöl, sesammjöl,
kókosmjöl og alls konar.
Ég get alveg viðurkennt að þetta
hentar ekki öllum, en margir vina
minna og fjölskyldumeðlima hafa próf
að og margir eru ennþá á þessu og líður
vel, en margir hættu. Ég hef tekið pásur
af og til og það hefur gengið ágætlega
að byrja aftur. Ég verð sjaldan svangur
á ketó og sykurþörfin er löngu dauð svo
það er ekki erfitt að lifa á þessu matar
æði.

Fyrstu máltíð dagsins borða ég í
kringum klukkan þrjú og svo þá næstu
um átta. Eftir það fasta ég og finnst það
ekkert mál. Líkaminn gerir ekki greinar
mun á fitunni sem þú ert að borða og
fitunni á líkamanum og er ekki að biðja
um neitt fyrr en þig vantar eitthvað í
kroppinn. Ég finn ekki til hungurs og
skipulegg hvenær og hvernig ég borða.
Það leiðinlegasta er nú líklega að
skipuleggja máltíðirnar og að reyna að
halda mér við mataræðið þegar ég er
að ferðast, en ég er nú bara farinn að
taka mér pásur þegar ég er í fríi erlend
is. En fyrir þá sem hafa áhuga þá mæli
ég með að kíkt sé inn á dietdoctor.com
en þar má finna allar upplýsingar um
ketó og svo auðvitað ketó-grúppuna á
Íslandi. Þar eru allir að hjálpast að, gefa
ráð, deila sögunum sínum og frábærum
uppskriftum.“ n

Hitið ofninn í 200 gráður. Hitið mozzar
ella og rjómaostinn í potti eða ör
bylgjuofni.Hrærið saman uns þeir hafa
blandast saman. Bætið þá við hin
um hráefnunum og blandið vel sam

Elísabet Reynisdóttir næringarfræðing
ur segist síður en svo vera fanatískur
mótmælandi ketó-mataræðis þótt
henni þyki umræðan oft og tíðum ýkt.
„Mér finnst það gott að einstaklingar
stígi skrefin og geri eitthvað sem þeir
telja jákvætt fyrir aukið heilbrigði. Það
sem ég óttast með ketó er múgæsing
ur og að fylgja einhverjum ráðum sem
jafnvel eru ekki góð fyrir suma eða bara
henta ekki. Við erum mismunandi og
því er það þannig að eitt ríkisráð er klár
lega ekki lausnin. Það hentar ekki öll
um að fara eftir ráðleggingum Land
læknis en það er samt alhliða ráð sem
er gefið og tekur á flestum fæðuflokk
um sem eru til staðar, síðan þurfum við
að finna hvaða hlutföll fæðunnar henta
okkur. Það hentar ekki sumum að borða
of mikið af korntegundum eða ávöxt
um og þá er gott að finna jafnvægi þar.
Það er ekki til ein leið sem er „one size
fits all“ því miður og ég veit samt að við
viljum aukna orku og bætt líkamlegt
ástand, svona flest okkar, en við þurfum
að finna okkar jafnvægi til að ná því.“
Þurfa einhverjir að forðast ketó?
„Ég mundi ráðleggja öllum konum á
barneignaraldri að gæta að fæðuvalinu.
Með einhæfari fæðu getur aukist hætt
an á næringarskorti eins og fólinsýru
(B9) sem er til dæmis í ávöxtum, græn
meti, brauði og korntegundum og belg
ávöxtum. Ef kona á barneignaraldri er
ekki með nægjanlegt magn af fólinsýru í
byrjun meðgöngu og fær ekki fæðu sem
inniheldur fólinsýru eru auknar líkur á
fósturskaða s.s. klofnum hrygg. Fólin
sýran þarf að vera til staðar í byrjun
meðgöngu og konur þurfa aukna fólin
sýru á meðgöngu.
Sjálf vinn ég með að setja einstak
linga á alls konar mataræði sem hentar
hverju sinni og fer eftir því með hvað við
erum að vinna. Það að fara út í matar
æði sem er farið að hljóma eins og trúar
brögð gerir mig hálfhrædda. Það eru
bara ákveðinn hluti sem heldur þetta
út og hinir detta út og fara „oft“ í verra
form og ástand en áður en ketó-kúrinn
var prófaður. Persónulega mæli ég með
því að taka mataræðið föstum tökum og
hugsa um hvað við setjum ofan í okkur.

Ég held að við séum að borða, oft og
tíðum, vitlaust og of mikið af kolvetn
um en það er ekki þar með sagt að við
þurfum að sleppa þeim alveg. Ég vinn
mikið með einstaklinga með blóðsykur
sviðkvæmni sem er forstigseinkenni á
sykursýki af tegund 2 og þá er oft gott
að grípa inn í og keyra kolvetnin nið
ur í smá tíma og finna svo hvaða magn
hentar og á hvaða tíma dags. Að sneiða
alveg fram hjá þeim held ég að sé ekki
rétt.
Staðreyndin er nefnilega sú að ketó
er í tísku þangað til það kemur a fleysing
sem verður ný tískubylgja. Verum skyn
söm og finnum hvað hentar hverjum og
einum. Það er samt hjákátlegt að fylgj
ast með ketó-æðinu því það eru svona
sjálfskipaðir lestarstjórar sem stjórna
samfélagsmiðlum og veita upplýs
ingar og ráð sem oft er bara alls ekki
fyndið. Fólk er tilbúið að láta segja sér
og látið prófa alls konar aðferðir, þrátt
fyrir að líkamleg einkenni séu að öskra
á einstaklinginn að þetta form af fæðu
vali henti ekki líkama hans. Hrein fæða
er góð og auknar líkur á að með bættri
fæðu minnki bólgur og að fólki líði bet
ur. Það að ketó sé svarið við öllu er ekki
rétt, en ég hvet alla til að borða hreint
og fá sér góða ávexti og auka grænmeti
í millimál. Ef það hentar ekki, að finna
þá leið og taka ábyrgð á sjálfum sér og
ef sú ábyrgð inniheldur að vera á ketó
-mataræði þá finnið þið það best sjálf og
treystið eigin dómgreind. Ekki láta mata
ykkur á áróðri og öfgum það er bara
engum hollt.“ n

KÍNÓASALAT MEÐ
SÍTRÓNUDRESSINGU

KLIKKAÐUR
KETÓ-PÍTSUBOTN
n 1½ bolli rifinn mozzarella-ostur
n ¾ bolli möndluhveiti
n 2 msk. rjómaostur
n 1 tsk. edik
n 1 egg
n ½ tsk. salt

Áróður og öfgar gera engum gott

an. Settu vel af ólífuolíu á hendurn
ar og flettu deigið út á smjörpappír. Úr
þessu ætti að verða pítsa sem er um 20
sentimetrar í þvermál. Einnig er hægt
að nota kökukefli til að fletja deigið út
en þá er betra að setja líka smjörpapp
ír ofan á deigið meðan það er flatt út.
Stingið í botninn með gaffli og bakið í
ofninum í 10–12 mínútur. Þegar botn
inn er tilbúinn skal taka hann út, setja
álegg og sósu ofan á hann og baka síð
an aftur í 10–12 mínútur eða þar til ost
urinn er bráðnaður.

n 1 bolli af kínóa
n 1 ½ bolli vatn
n ½ tsk. sjávarsalt
n kínóa soðið upp úr blöndunni og
látið kólna
n avókadó skorið í litla bita
n 1 msk. sítrónusafi
n ferskur lax látinn liggja í sítrónusafa
í minnst fjórar mínútur eða lengur
ásamt avókadó.
n 1 bolli cherry-tómatar, skornir í
tvennt
n ½ rauðlaukur
n ½ tsk. rauður þurrkaður chili

n 1 msk. þurrkað kóríander
DRESSING
n safi úr einni sítrónu
n 1 hvítlauksgeiri
n ½ tsk. malað cumin
n ¼ tsk. sjávarsalt
n 1/3 bolli extra virgin olífuolía
Eftir að kínóa hefur verið soðið og
kælt er það steikt upp úr olíu á pönnu
ásamt kryddi og lauk. Tómat- og laxa
blöndunni svo bætt saman við ásamt
dressingunni.

GERÐU HÚSGÖGNIN „NÝ”
Á UMHVERFISVÆNAN HÁTT
BORÐSTOFUSTÓLAR - HÆGINDASTÓLAR - DÝRAHÚSGÖGN - SÓFARÚM
- GARDÍNUR - LEÐURHÚSGÖGN - SESSUR - GARÐHÚSGÖGN -TEPPI

Hreinsun húsgagna er umhverfisvænn kostur og styður við minnkandi sóun.
Umhverfismál eru í brennidepli og við bjóðum við upp á frábæra lausn inn í þá
umræðu. Við hreinsum húsgögnin þín og afhendum þér vöruna eins og nýja.
Frábær leið til að endurnýta húsgögn og gefa þeim lengri líftíma
FYRIR

EFTIR

Hreinsandi ehf. Eldshöfða 8 - 110 Reykjavík - sími 577 5000 - hreinsandi@hreinsandi.is
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Innsýn í líf

manns
í
heimi
n Bill Gates þénar á tá og fingri n Eyðir ekki í vitleysu heldur hjálpar bágstöddum
Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

T

æknigúrúinn Bill Gates
hjá Microsoft endurheimti fyrsta sætið á lista
Bloomberg yfir ríkasta
fólk heims. Þar með náði hann
að henda Jeff Bezos hjá Amazon
úr toppsætinu eftir að Microsoft
landaði tíu milljarða dollara
samningi við Pentagon sem Amazon var einnig á höttunum eftir.
Bill Gates var hent niður í þriðja
sæti á listanum í júlí síðastliðnum
í fyrsta sinn í sjö ár.
Í dag er Bill Gates metinn á 110
milljarða dollara. Ef hann myndi
eyða einni milljón dollara á dag

þá myndi taka hann 245 ár að
verða blankur. Hann og eiginkona hans, Melinda Gates,
lifa hins vegar ekkert
sérstaklega hátt og eyða
brotabroti af auðnum í
lúxus. Meirihlutinn af tekjum
hjónanna fer í góðgerðarmál.
Bill Gates varð nýlega 64 ára en
hann var orðinn milljarðamæringur 31 árs og var þá yngsti milljarðamæringur sögunnar. Í dag er
hann 25 milljörðum dollara ríkari en hann var fyrir fimm árum
og 10,5 milljörðum dollara ríkari en hann var fyrir ári. Við skulum kíkja á hvernig ríkasti maður
heims eyðir auðæfunum.

Einkaþotan

Bill Gates
á einkaflugvél af
gerðinni Bombardier BD-700
Global Express sem kostar
fjörutíu milljónir dollara
og tekur nítján farþega í sæti.

Verðmæti Þetta handrit á Bill Gates.

Tölvur og list Á búgarðinum eru tölvuskjáir að verðmæti áttatíu þúsund dollara. Þá er
hann einnig með sérstök tæki sem metin
eru á 150 þúsund dollara sem geta varpað
ljósmyndum eða listaverkum á fyrrnefnda
skjái með einum smelli. Raunveruleg listaverk hanga einnig á veggnum, til dæmis
eftir Winslow Homer sem auðjöfurinn keypti á 36 milljónir dollara
árið 1988. Þá er einnig risastórt bókasafn á búgarðinum sem geymir til að mynda sextándu aldar handrit eftir Leonardo da Vinci sem
Bill Gates keypti á uppboði árið 1994 á þrjátíu milljónir dollara.
Búgarðabrjálæði Gates á

einnig búgarð í Wellington í
Flórída. Hann eyddi 27 milljónum dollara í að kaupa
ýmis hús á því svæði, þar sem
margir vellauðugir knapar
búa. Dóttir Gates-hjónanna
er góður knapi og keyptu þau
búgarðinn til að styðja við
ástríðu dóttur sinnar. Gates á
einnig búgarðinn Rancho Paseana í Kaliforníu sem hann
keypti fyrir átján milljónir dollara. Þá á hann búgarð
í Wyoming sem kostaði 8,9
milljónir dollara árið 2009.

Sérstakur sandur

Á búgarðinum er einnig
trampólínherbergi og sundlaug. Þá lætur Gates flytja
sand frá St. Lúsíu í Karíbahafinu til að skreyta umhverfi
búgarðsins. Auk bíósals fyrir
tuttugu manns, sex eldhúsa
og 24 baðherbergja er bílskúr
á lóðinni sem hýsir 23 bíla.

Hótelmógúll Gates hef-

ur fjárfest mikið í hótelum í
gegnum félag sitt Cascade.
Hann á hlut í Charles-hótelinu í Cambridge í Massachusetts og á næstum því helming
í Four Season Holding-hótelkeðjunni. Árið 2013 keypti
hann Ritz-Carlton-hótelið í
San Francisco í félagi við aðra.

Bílasafnari Gates er mikill bílasafnari en fyrsti bíllinn
sem hann keypti eftir að hann
auðgaðist var Porsche 911
Supercar. Þann bíl seldi hann
og síðar var hann boðinn upp
fyrir áttatíu þúsund dollara.
Hann á einnig Porsche 959.

Búgarðurinn Bill Gates keypti jörð í Medina í

Washington fyrir tvær milljónir dollara árið 1988.
Það tók hann sjö ár að reisa búgarðinn Xanadu
2.0 á lóðinni og eyddi hann 63 milljónum dollara í

bygginguna. Búgarðurinn er rúmlega sex þúsund
fermetrar og er metinn á 125 milljónir dollara í
dag. Árið 2017 greiddi hann rúma milljón dollara í
fasteignaskatt af eigninni.

Milljarðar í góðgerðarstarf

Gates elskar að ferðast með fjölskyldunni og hefur verið þekktur fyrir að eyða allt að fimm
milljónum dollara í eitt frí.
Hann elskar að spila tennis
og fara á skíði en einnig að
lesa og spila bridds. Hann
eyðir hins vegar langmestu
fé í góðgerðarmál og voru
hann og eiginkona hans nýlega valin gjafmildustu mannvinirnir því þau hafa gefið rúmlega
36 milljarða dollara til góðgerðarmála í gegnum samtök sín, Bill and
Melinda Gates Foundation. Þau sóru
þess heit árið 2010 að gefa mest að
auðæfum sínum til góðgerðarmála
og hafa einnig tekið virkan þátt í góðgerðarstarfi í þróunarlöndum. Þau
hafa gefið margar milljónir dollara í
að styðja við rannsóknir á Alzheimer-sjúkdómnum sem og í verkefni til að berjast gegn malaríu og
ebóluvírusnum. Tveir og hálfur
milljarður hefur runnið til GAVI
Alliance sem eykur aðgengi að
bóluefni í þróunarlöndum. Þau
hafa einnig barist ötullega við að
útrýma næringarskorti í Nígeríu.
Þegar þau falla frá heldur þessi
gjafmildi áfram því börnin þeirra
þrjú munu aðeins erfa tíu milljónir dollara hvert.

Ótrúlegur maður Bill Gates er ríkasti maður
heims. Mynd: Getty Images

Flutningaþjónusta

milli Suðurnesja og
höfuðborgarsvæðis

Æ Suðurnes
Æ Reykjavík
Æ Suðurnes

Tvisvar
á dag!

Sími 845-0900 • cargoflutningar@gmail.com • Finndu okkur á facebook
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Tímavélin
„Ég fór bara, söng og varð fyrsti
Íslandsmeistarinn í karókí“
Gamla
auglýsingin
21. desember 1979

n Íslendingar uppgötvuðu karókí í byrjun tíunda áratugarins og þá var ekki
aftur snúið n Inga Sæland fyrsti Íslandsmeistarinn

Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

N

ýjasta töfratækið á tómstundamarkaðnum heitir
Karaoke og á gera h
 verjum
sem er kleift að láta rödd
sína hljóma engu miður en rödd
hvaða stórsöngvara sem vera skal.“
Svona hófst lýsing á þeim stórviðburði í lok október árið 1990 að
japanska sönglistin „karaoke“ var
komin til landsins, nánar til tekið
á öldurhúsið Ölver, þar sem karókí
lifir enn góðu lífi.

Óvænt heimsundur
Karókí átti aldrei að verða alheimsundur því það var í fyrstu
hugsað sem tæki fyrir japanska
jakkafatakarla sem hittust eftir
vinnu og slökuðu á með drykkjum og söng. „Karaoke“ þýðir á
íslensku tóm hljómsveit og var
söng jakkafatakarlanna á vinsælum popplögum ætlað að gera
þeim kleift að slaka á eftir langan
vinnudag. Það skapaðist meira
að segja hefð fyrir því þegar fyrirtæki fóru á karókístaði að undir-

menn tækju hver sitt lagið til að
ganga í augun á yfirmanninum.
Þá skipti litlu hvort mennirnir
gátu sungið eður ei því það var
talin mikil manndómsvígsla að
geta staðið með sjálfum sér og
sínu lagleysi uppi á sviði og hagað sér eins og heimsins stærsta
poppstjarna. Karókí 
mismunaði
því fólki ekki eftir söngrödd og
gerði fólki mögulegt að sigra
heiminn án þess að halda einum
einasta tóni. Þetta aðgengi í bland
við góða skemmtun og stuð varð
til þess að karókí varð vinsælt um
heim allan. Sem og þann draum
að menn og konur gætu verið
uppgötvuð sem stórstjörnur eftir
söng í karókí.

Allt upppantað
Það er vægt til orða tekið að
segja að í framhaldinu hafi mikið
karókíæði gripið landsmenn. Ekki
leið á löngu þar til karókí varð viníþrótt Íslendinga
sælasta þjóðar
og Ölver fylltist um hverja helgi
af söngelskum landsmönnum.
Auðvitað fundum við landsmenn
meira að segja íslenskt orð yfir

Óvæntur sigurvegari Inga Sæland,
fyrsti Íslandsmeistari í karaoke.

þessa töfragræju sem var einfaldlega „Meðhjálparinn“. Því miður
náði það ekki jafnmikilli fótfestu
og karókígræjan sjálf.
„Íslendingar hafa svo gaman af
Æði, æði, æði Karókí varð
fljótt mjög vinsælt sport.

að taka lagið, að einum til tveimur tímum fyrir lokun eru öll lögin upppöntuð hjá okkur. Í Evrópu
þurfa skemmtanastjórar að draga
fólk upp á svið,“ sagði Magnús
Halldórsson, framkvæmdastjóri
Ölvers, í viðtali við DV í nóvember árið 1991. Hann sagði að
vinsælustu lögin væru diskólög
og smellir Franks Sinatra og að
nýir söngvarar rækju inn nefið í
hverri einustu viku. Þegar þarna
var komið sögu var karókí einnig
orðin gríðarlega vinsæl afþreying
í steggja- og gæsapartíum. Voru
starfsmenn Ölvers oft beðnir
um að taka karókíflutning verðandi brúðar eða brúðguma upp
á „segulbandsspólu sem síðan
er leikið af í brúðkaupsveislunni
nærstöddum til skemmtunar.“

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

Elvis lifir
Á þessum tíma, þegar karókí var
aðeins ársgamalt á Íslandi, hafði
það þá þegar náð sterkri fótfestu
hér á landi. Karókíæðið breiddist
hratt út fyrir höfuðborgarsvæðið
og út á landsbyggðina, þar sem
voru haldnar karókíkeppnir um
hvippinn og hvappinn. Fyrsta Íslandsmeistaramótið í karókí var
síðan haldið í Sjallanum árið
1991. Fyrir það var karókívélin

vígð með pomp og prakt þar
sem ýmsum fyrirtækjum á Akur
eyri var boðið í Sjallann til að
spreyta sig. Þá var einnig blásið
til fjölmiðlakeppni í karókí. Ritstjóri Dags, Bragi V. Bergmann,
bar sigur úr býtum með miklum
yfirburðum og lýsti blaðið hans,
Dagur, sigrinum sem slíkum:
„Hann bræddi salinn með
Elvisslagaranum It’s now or
never. Hörðustu aðdáendur
hrópuðu „Elvis lifir“ enda náði
Bragi bæði viðeigandi trega og
krafti í túlkun sinni og sviðsframkoman var lífleg. Hann tók
síðan I can’t help falling in love
with you sem uppklappslag og
Elvis-aðdáendur sungu með.
Fyrir þessa frammistöðu fékk
hann farandbikar og góðgæti frá
Kolbeini Gíslasyni, fulltrúa Sjallans.“

Fyrsti Íslandsmeistarinn
En aftur að fyrsta Íslandsmeistaramótinu í karókí. Það var engin
önnur en Inga Sæland sem fór
þar með sigur af hólmi, en eins
og flestir vita situr hún nú á Alþingi fyrir Flokk fólksins. Skákaði
Inga sextíu öðrum keppendum á
mótinu.
„Maðurinn minn fyrrverandi
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Syngdu með Fyrsta íslenska karaoke-pl

Mögnuð uppfinning Fyrsta

atan.

fréttin um karókígræjuna á Ölveri.

Stuð í Sjallanum Karaoke-keppni í Sjalla

num á Akureyri.

Látúnsbarkinn Bjarni Ara var duglegur

í karaoke.

Hressileg auglýsing Videóljónið með tilboð á karókígræjuleigu.

var í námi á Akureyri og við fluttum þangað með alla krakkana.
Ég var heimavinnandi húsmóðir
og vann hálfan daginn á sólbaðsstofu. Mig langaði að gera eitthvað meira því mér leiðist hversdagsleikinn. Einn daginn sá ég
auglýsingu um söngvarakeppni
og að það þyrfti að skrá sig til leiks
það kvöld, sem ég og gerði,“ sagði
Inga um aðdraganda keppninnar
í viðtali við Vísi árið 2017. Í viðtalinu játaði hún að hún hafði
ekki hugmynd um hvað karókí
væri þegar hún skráði sig til leiks.
„Fyrsta sem ég spurði um var
hvaða hljómsveit væri að spila og
hvaða lag ég gæti sungið. Þá fékk
ég þau svör að ég gæti valið á milli
tíu þúsund laga. Ha? hváði ég þá.
Hvers konar hljómsveit er það.
[…] Ég skildi ekkert hvað ég var að

gera. Ég fór bara,
söng og varð fyrsti
Flakkari
Íslandsmeistarinn
Inga keypti sér
í karókí.“
farandgræju
Í framhaldinu
og skemmti
festi
Inga kaup
fólki.
á karókígræjum
sem hún ferðaðist með á 
ýmsar
skemmtanir og vakti fyrir það
mikla athygli. Þó að karókí væri
búið að slá rækilega í gegn voru
enn einhverjir sem skildu ekki
þessa nýju tækni.
„Margir halda að karókí sé
bara diskótek og á einni skemmtun sem ég var á góndi fólk forviða á mig þegar ég fór að syngja.
Einnig kemur það mörgum á
óvart hvað ég er með fjölbreytt
lagaval og get spilað og sungið lög
fyrir alla aldurshópa,““ sagði Inga
í viðtali við Dag árið 1992.

Heimsfrægur í karókí
Það má segja að árið 1991 hafi
verið gullár karókí á Íslandi. Íslendingar brugðust hratt og örugglega við og þetta ár kom fyrsta,
íslenska karókíhljómplatan út.

Platan hét Syngdu
með og var gefin út af Skífunni.
„Og nú getur hvaða Jón Jónsson
sem er sungið heima í stofu með
gömul og góð lög, eins og Eina
ósk og Skólaball, með upprunalegum undirleik án þess að hinar stjörnurnar trufli,“ var sagt um
plötuna í kynningu á henni í Tímanum árið 1991.
Íslendingar létu sér ekki
nægja að þenja raddböndin á Íslandi heldur héldu nokkrir Íslendingar út á stóra karókíkeppni
í Newcastle í Bretlandi. Bjarni
Arason sigraði í karókí
keppni
útvarpsstöðvanna á Íslandi og
fékk í framhaldinu að keppa í
Newcastle ásamt fyrrnefndri
Ingu Sæland. Bjarni söng My
Way með Frank Sinatra og svo
fór að hann bar sigur úr býtum
í Bretlandi. Var það mál manna
að Inga hefði endað í öðru sæti,
þótt önnur sæti en það fyrsta hafi
aldrei verið gefin upp. Bjarni Ara
var hæstánægður með sigurinn
í keppninni, en á þessum tíma
hafði hann dregið sig aðeins úr
tónlistarbransanum á Íslandi.
„Það er náttúrlega allt öðruvísi

en
að
syngja á sviði en mjög skemmtilegt. Þá uppgötvast ágætis söngvaraefni í karókí,“ sagði hann í
viðtali við DV. Það var ferðaskrifstofan Alísa sem stóð fyrir vinsælum karókíferðum til Newcastle á
þessu gullaldartímabili japönsku
sönglistarinnar.
Karókípartí,
-keppnir
og
-kvöld dúkkuðu upp um allar
koppagrundir. Allir sem vettlingi
gátu valdið spreyttu sig í karókí
á fyrri hluta tíunda áratugar síðustu aldar. Karókí var tekið með
trompi, eins og svo margar nýjungar sem rekur að ströndum
Íslands. Raftækjaverslanir og
vídeóleigur sáu sér leik á borði og
brátt var farið að selja handhægar
karókígræjur til einstaklinga og
vídeóleigur buðu upp á leigu á
slíkum græjum í heimahús.

SingStar til bjargar
Um miðbik áratugarins fór þó aðeins að halla undan karókífætin-

um og nýjabrumið farið af
þessari einstöku uppfinningu. Var því oft haldið
fram að karókí væri hallærislegt og úrelt, aðeins
nokkrum árum eftir að
það kom fyrst til landsins og dvínuðu vinsældirnar mjög. Hins vegar héldu
fyrirtæki, útvarpsstöðvar og
landsliðið í karókí áfram
að blása til karókíkvölda
og -keppna víðs vegar um
landið þannig að sportið dó
aldrei út. Árið 2004 setti Playstation síðan tölvuleikinn SingStar
á markað sem virkaði eins og nútíma karókívél. Tölvuleikurinn
varð gríðarlega vinsæll á Íslandi
og voru haldin SingStar-teiti víðs
vegar um bæ og borg. Og hvað
gerist þegar partíið er búið en
gesti þyrstir enn í söng? Jú, þá var
haldið í karókí. Það má því segja
að SingStar hafi verið öflug driffjöður í endurkomu karókímenningar á Íslandi.
Þótt karókí sé ekki með vinsælustu íþróttunum lengur hér á
landi þá lifir það samt góðu lífi,
bæði á Ölveri sem og í heimahúsum þar sem tækninni fleygir
fram og lítið mál að standa fyrir
karókíkeppni heima í stofu.
Hvort að karókí deyi einhvern tímann endanlega er erfitt að spá
um en ljóst er að þetta sport hefur
skreytt skemmtanalíf Íslendinga
mörgum litfjöðrum. n
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Nærmynd: Hrekkja
bænum sem
elska
Vilt þú koma
www.one.is . one@one.is
sími: 660 8551 . fax: 588 1057

n Skemmti sex ára gamall í fjölskylduboðum n „Hann á gott með að drífa fólk

audur@dv.is

M

agnús Geir Þórðarson
var aðeins níu ára gamall
þegar hann skrifaði og
setti upp sitt fyrsta leik
rit og nokkrum árum síðar varð
hann yngsti leikhússtjóri lands
ins. Hann hefur náð undraverð
um árangri í leikhúsrekstri á Ís
landi og sömuleiðis við að rétta af
rekstur Ríkisútvarpsins. Svo virð
ist sem allt sem hann snerti verði
að gulli. Og nú er hann orðinn
leikhússtjóri
Þjóðleikhússins.
DV bregður hér upp nærmynd af
Magnúsi Geir.

að hafa gaman af því að vera
hrókur alls fagnaðar og skemmta
fólki í fjölskylduboðum.“
Magnús Geir gekk í Melaskóla,
Hagaskóla og MR en hann steig
sín fyrstu skref á sviði í Melaskól
Magnúsar
anum, undir stjórn 
Péturssonar
tónlistarkennara.
Fyrsta hlutverkið var kötturinn,
sem drap fugl lamaða drengsins,
í sögu H.C. Andersen og kviknaði
leiklistaráhugi Magnúsar þar, þó
svo að hlutverkið hefði ekki v erið
stórt.

skjalamálunum
í lag?

inn flýgur. Á þeim tíma var hann
farinn að semja leikrit á fullu.
„Magnús Geir Þórðarson
heitir 9 ára skólapiltur úr Melaskóla, sem hefur verið að dunda
sér við að skrifa leikrit í frítíma
sínum. Leikritin eru nú orðin 15
og verður eitt þeirra, „Keisarinn“,
flutt á barnaskemmtun í tilefni 10
ára afmælis Flugleiða um næstu
helgi,“ segir í frétt Helgarpóstsins
í september 1983.
Leikhópurinn samanstóð af
krökkum úr Vesturbænum og
Magnús leikstýrði verkinu sem
hann samdi sjálfur.
Magnús varð langyngsti leik
hússtjóri landsins þegar hann og
félagar hans settu á stofn Gaman
leikhúsið árið 1985. Leikfélagið,
sem samanstóð af Magnúsi og
æskufélögum hans, setti upp fjöl
margar sýningar, meðal annars í
Gamla Bíói og Þjóðleikhúsinu.

Records

Mála- og skjalakerfi
Alræmdur hrekkjalómur
Magnús Geir ræddi við DV í júlí
1993, þegar hann hafði nýlega
fengið inngöngu í leiklistarskóla
í Bretlandi. Í því viðtali kom fram
að hann hefði oftast verið kallað
ur Maggi þegar hann var yngri.
Sagðist hann hafa verið hnellinn
sem krakki og alræmdur hrekkja
lómur.
„Einhverju sinni hringdi síminn þegar hann var í matreiðslu
í Hagaskóla. Maggi svarar í einhverjum prakkaraskap og þegar
spurt er um húsvörðinn segir
guttinn að það sé hann sem talar. Á línunni var sölumaður sem
var að staðfesta pöntun á 90 rúllum af klósettpappír. „Maður á nú
ekki að vera að segja frá þessu en
ég sagði honum víst að eitt núllið
hlyti að hafa dottið út. Okkur
bráðvantaði 900 klósettrúllur og
hvort hann gæti ekki komið þeim
til mín í snatri. Ég frétti nú aldrei
hvernig þetta endaði en þetta
voru risastórar rúllur.“
Níu ára gamall fór Magnús
Geir með hlutverk í kvikmynd
Hrafns Gunnlaugssonar Hrafn

OneRecords er öflug lausn sem auðveldar
fyrirtækjum og sveitarfélögum halda utan
um mál sem eru í gangi á hverjum tíma.
Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gangEinstök
mála
leiðtogahæfni
Á menntaskólaárunum í MR tók
innan fyrirtækisins og notendurMagnús Geir meðal annars þátt
í starfsemi Herranætur en leið
geta á einfaldan máta sótt
togahæfni hans kom enn og
aftur í ljós þegar hann hlaut af
lista yfir þau mál sem þeir
bragðskosningu sem inspector
scholae. Árni Oddur hafði einnig
bera ábyrgð á.
orð á því í fyrrnefndu viðtali við

Varð snemma hrókur alls
fagnaðar
Magnús Geir Þórðarson er fædd
ur þann 7. janúar 1973 og ólst upp
í Vesturbænum í Reykjavík. For
eldrar eru þau Þórður Magnús
son, einn aðaleigandi og stjórnar
formaður Eyrir Invest, og Marta
María Oddsdóttir menntaskóla
kennari. Eldri bróðir Magnúsar er
Árni Oddur Þórðarson, forstjóri
Marel, og yngri bróðir hans er
Árni Gunnar Þórðarson leikstjóri.
Árni Oddur lýsti Magnúsi Geir
bróður sínum þannig í viðtali við
Morgunblaðið árið 2009:
„Við lékum okkur mikið úti,
llir
eins og krakkar gerðu. A
krakkarnir í hverfinu hópuðust
saman og við lékum okkur í útileikjum jafnvel langt fram á
kvöld. Þetta voru krakkar á öllum aldri. Svona var stemningin
í Vesturbænum. Það er mikill
kraftur í Magnúsi Geir og hann
á gott með að drífa fólk áfram.
Strax sex, sjö ára gamall fór hann

Morgunblaðið:
„Það sem einkenndi hann
strax þegar hann fór í leiklistina
var þessi leiðtogahæfni hans, að
geta myndað hóp og fengið hann
með sér í stór verkefni.“
Eftir stúdentspróf lá leið
Magnúsar Geirs til Englands. Þar
stundaði hann nám í virtum leik
listarskóla, Bristol Old Vic Theatre
School. Að loknu námi í Englandi

Self-Service
LJÓSMYNDIR: TÍMARIT.IS

Auður Ösp Guðmundsdóttir

OnePortal er
vefgátt sem gerir
fyrirtækjum og sveitarfélögum kleift að veita íbúum
þjónustu allan sólahringinn, allt
sneri Magnús Geirárið
afturum
heim
og Rafrænir
lærdómsríkt
fylgjast með
kring.
innriaðferlar
tók að sér starf verkefnastjóra hjá Magnúsi vinna. Daglega hélt
eru tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa
Leikfélagi Reykjavíkur, auk þess hann fund með öllum listrænum
eða viðskiptavini,
þar sem þeir
sem hann leikstýrði tveimur
sýn stjórnendum
sýningarinnar

ingum hjá
Herranótt í MR. Hann
Gæðastofnaði Leikfélag Íslands ásamt
stjórnunogátveimur öðrum
Pétri Blöndal
og settu
þeirþátt
upp í leikritið
stóran
góðumStone
Free í Borgarleikhúsinu, sem varð
árangri fyrirtækja.
mesta sótta leiksýning ársins með
er lausn sem
26 OneQuality
þúsund áhorfendur.
„Ég held að kostnaður fram
að frumsýningu hafi numið yfir
tíu milljónum en það var mjög

sem voru formfastari en sjálfir ríkisstjórnarfundirnir, það fór
enginn tími til spillis. Þarna áttaði ég mig fyrst á því að galdrar
leikhússins felast ekki í því að fá
leikara til að flytja texta á sviði.
Það er öll umgjörðin sem skapar galdurinn og leyniformúla
Magnúsar er að hafa auga fyrir því,“ rifjaði Pétur Blöndal upp í

OneSystems bjóða heildarlausn
í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga
og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra
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alómur úr Vesturar pabbahlutverkið
áfram“ n Pabbahlutverkið það mikilvægasta

samtali við Morgunblaðið á
sínum tíma.

samtali við Frjálsa verslun árið
2014.
Magnús var leikhússtjóri Leik
félags Íslands næstu fimm árin
en á meðal sýninga sem hann
leikstýrði fyrir félagið í Iðnó voru
Stjörnur á morgunhimni, Rommí,
Leitum að ungri stúlku, Þúsund
eyja sósa og Rúm fyrir einn. Þá
leikstýrði hann óperunum Dídó
og Eneas og Krýningu Poppeu
í Borgarleikhúsinu og Sween
ey Todd í Íslensku ó
perunni.
Einnig leikstýrði hann sýningun
 ldað
um Veðmálið, Hedwig og E
með Elvis í Loftkastalanum,
Stars in the Morning Sky í Edin
borg og Vicious Circle í Bristol
og London. Árið 2003 lauk hann
meistaranámi í leikhúsfræðum
frá University of Wales og MBA
námi frá HR 2005.
Guðrún Ásmundsdóttir leik
kona fékk Magnús til að leikstýra
sýningu sinni Heilagir syndar
ar árið 1998. Magnús Geir var þá

25 ára.
Guðrún rifjaði upp þann tíma í
samtali við Frjálsa verslun árið
2014.
„Hann var afskaplega ljúfur og þægilegur en mjög harður
ef upp komu einhver vafaatriði.
Ég var hissa á því hvað það var
hörð lína undir ljúfu yfirbragði.
Við sáum fljótt að við gátum
ekkert spilað með þennan unga
mann.Við leikararnir og reynsluboltarnir gátum ekkert tekið af
honum völdin.“

„Ég á mér draum“
Magnús Geir var rétt orðinn þrí
tugur þegar honum bauðst að
taka við starfi leikhússtjóra Leik
félags Akureyrar. „Leikfélag Akur
eyrar á að verða það sem maður
getur kallað alvöru „player“,
sagði hann meðal annars í viðtali
við DV í apríl 2004 og nokkrum
mánuðum síðar sagði hann í við
tali við Fréttablaðið:

„Ég á mér þann draum að
Leikfélag Akureyrar verði, eins og
það hefur oft verið, frábært leikhús sem gefi því besta sem gerist á
Íslandi og annars staðar í Evrópu
ekkert eftir.“
Óhætt er að segja að áætlanir
Magnúsar Geirs hafi gengið eftir
en honum tókst á eftirtektarverð
an máta að rífa starfsemina upp
og snúa við gríðarlegum tap
rekstri á þeim fjórum árum sem
hann starfaði hjá leikfélaginu.
Setti hann upp gríðarlega vinsæl
ar sýningar, svo sem farsann Full
komið brúðkaup og söngleikina
Oliver og Litlu Hryllingsbúðina.
Aðsókn jókst gríðarlega, skuldir
voru greiddar upp og varasjóður
myndaður og fjöldi áskriftargesta
margfaldaðist.
„Það er stundum eins og fólk
haldi að það hljóti að gilda allt
önnur lögmál um leikhús en
önnur fyrirtæki, en það er alls
ekki svo að mínu mati. Þetta er
auðvitað öðruvísi „vara“ en önn
ur fyrirtæki framleiða, en það eru
samt sömu grunnviðmið í stjórn
un og rekstri,“ sagði Magnús Geir
í samtali við Viðskiptablaðið árið
2008.
„Hann er ekki hræddur við að
taka erfiðar ákvarðanir og skorast ekki undan því sem þarf til að
ná árangri. Hann er ætíð meðvitaður um markmið hverju sinni
og hvert leikhúsið eigi að stefna
og keyrir starfsemina áfram
út frá þeirri vissu,“ sagði Árni
Oddur, bróðir Magnúsar Geirs, í

Undraverður viðsnúningur
Árið 2008 var tilkynnt að
Magnús hefði verið ráðinn
sem leikhússtjóri Borgarleik
hússins. Og sagan endurtók
sig: aðsókn í Borgarleikhús
ið í leikhússtjóratíð Magn
úsar varð sú mesta í sögu ís
lenskra leikhúsa. Það hafði
ekki áhrif að sama vetur og
Magnús Geir tók við starfi
leikhússtjóra blasti við niður
skurður á opinberu fram
lagi til leikhússins vegna
efnahagshrunsins. Búist var
við að þetta myndi leiða til
niðurskurðar á starfsemi leik
hússins. Hinn nýráðni leik
hússtjóri brást við með því
að að auka sýningarhald enn
frekar, sækja fleiri gesti og
auka tekjur.
„Ég hef brýnt fyrir mínu
fólki að gæta þess að við verð
um ekki fangar eigin vel
gengni. Við erum ekkert að
keppast við að auka enn að
sókn, enda má segja að þetta
hús, með þennan sætafjölda, geti
ekki annað meiru,“ sagði Magnús
Geir í samtali við DV árið 2012.
Pabbahlutverkið það
mikilvægasta af öllu
Magnús Geir er kvæntur
Ingibjörgu Ösp Stefánsdóttur,
for
stöðumanni mennta- og
mannauðsmála
Samtaka
iðnaðarins. Þau kynntust á Akur
eyri þegar Magnús Geir starfaði
þar sem leikhússtjóri, en það var
ekki fyrr en mörgum árum síðar
að þau fóru að draga sig saman
og urðu þau þá áberandi í menn
ingarlífi borgarinnar. Ingibjörg
átti þrjú börn fyrir en saman eiga
þau synina Árna Gunnar, sem er
fæddur 2013, og Dag Ara, sem er
fæddur árið 2014. Magnús Geir
var á fertugasta aldursári þegar
hann eignaðist sitt fyrsta barn en
í samtali við Fréttatímann árið
2014 sagði hann að pabbahlut
verkið væri „það besta af öllu“:
„Það var alveg komin uppsöfnuð
löngun. Auðvitað setur þetta allt
annað í samhengi.“ Magnús Geir
og Ingibjörg giftu sig í Dómkirkj
unni í Reykjavík í ágúst 2016 og
buðu síðan til veislu í Borgarleik
húsinu.
300 milljóna viðsnúningur
hjá RÚV
Árið 2014 var tilkynnt að Magn
ús Geir Þórðarson væri nýr út
varpsstjóri Ríkisútvarpsins. Á
þeim tíma höfðu verið mikil átök

innan Ríkisútvarpsins, meðal
annars vegna óánægju starfs
fólks, áhorfenda og hlustenda
með niðurskurðaraðferðir þá
verandi yfirstjórnar. Við blöstu
krefjandi verkefni, meðal annars
að bæta bága fjárhagsstöðu RÚV.
Magnús Geir greip meðal annars
til þess ráðs að leigja út efri hæð
ir útvarpshússins við Efstaleiti og
flytja skrifstofur yfirstjórnar niður
á jarðhæð þar sem starfsemin fer
að mestu fram.
Árið 2015 var tilkynnt að hagn
aður Ríkisútvarpsins á tímabilinu
1. september 2014 til 31. ágúst
það ár hefði numið 30,5 milljón
um króna, samanborið við 271
milljónar tap á sama tímabili árið
áður.
„Við höfum hagrætt eins og
við getum miðað við þær kröfur
sem gerðar eru til okkar í lögum
og þjónustusamningi, en höfum
reynt að hagræða frekar í umbúð
um en innihaldi. Þá höfum við
leigt út tæplega þrjú þúsund fer
metra í húsinu og í vikunni seld
um við byggingarrétt á lóðinni.
Þetta hjálpar allt til, en félagið er
enn mjög skuldsett. Við teljum
okkur þó hafa gert það sem við
getum gert til að vinna á þeim
vanda,“ sagði Magnús Geir í sam
tali við Viðskiptablaðið á sínum
tíma.
Í samtali við Viðskiptablaðið í
mars síðastliðnum sagði Magnús
útvarpsstjóri að árið 2018 hefði
einkennst af grósku og nýsköp
un í starfsemi RÚV. „Innleiðing
nýrrar stefnu gengur vel og auk
in áhersla á íslenskt efni og þjón
ustu við börn virðist falla í kramið
hjá landsmönnum.“

Spennandi tímar framundan
Fyrr á árinu var ljóst var ráðn
ingartími Ara Matthíassonar þjóð
leikhússtjóra væri að renna út nú
um áramótin. Í kjölfarið fóru að
berast út sögusagnir þess efnis
að Magnús Geir væri orðaður við
stöðuna. Magnús Geir hafði þá
verið endurráðinn útvarpsstjóri
um áramótin eftir að hafa tekið við
starfinu árið 2014, en í samtali við
Fréttablaðið í apríl síðastliðnum
blés hann á þennan orðróm: „Ég
er í öðru krefjandi starfi núna. Það
eru engin áform um breytingar á
því enda fjölmörg spennandi verk
efni fram undan.“ Í júlí síðastliðn
um var hins vegar greint frá því að
Magnús Geir hefði sótt um starf
ið, og sendi hann starfsmönnum
RÚV orðsendingu þar sem hann
tilkynnti þeim fréttirnar og sagð
ist meðal annars hafa fengið mikla
hvatningu frá leikhúsfólki um að
bjóða sig fram í stöðuna. n
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Forvitnilegt
fjarstýringarflakk,
veigalítill gjörningur
n Kvikmyndin Bergmál hangir ekki alveg saman n Glæsileg hugmynd en erfið fæðing
Í stuttu máli:
Hinn bærilegasti samtíningur sundurslitinna
atriða, sem eru flest
vel gerð og leikin, en
sterkari heildarsvipur
á þemum og meiri
kraftur hefði gert
afraksturinn að séríslenskri jólaperlu.

Tómas Valgeirsson
tomas@dv.is

K

Íslensk kvikmyndagerð í lúppu
Rúnar reiðir sig fullmikið á að
áhorfandinn hangi á tengingum senanna við eigið líf og bæti

Sjáðu þessa ef
þú kannt að meta:

Rokk í Reykjavík

þar af leiðandi allri merkingu við
þegar lítill grunnur er þegar til
staðar. „Já, djöfull tengi ég þarna,“
eða „Við þekkjum öll einn svona“
virðist vera nærri þeirri nálgun
sem sóst er eftir frekar en að gera
túlkun og uppfyllingu áhorfandans að bónus. Sjaldan, en þó örsjaldan, koma fyrir kaflar sem
lykta af harðri samfélagsádeilu,
sem meira hefði mátt vera af –
eða kannski tilfinningum sem
ristu dýpra og sögðu meira með
minna.
Rúnar er alltof mikið á
melankólíska grámyglusvæðinu
til að fanga betri nærmynd af fegurð og ljótleika lífsins. Í staðinn
er bara léttdramatískur hversdagsleikinn uppmálaður. Hann
er það afar faglega að sjálfsögðu

og sum innlitin eru virkilega grípandi og gætu staðið sjálfsætt sem
flottar míkrómyndir. En þú fengir
í rauninni jafnmikið út úr því eða
að flakka á milli sjónvarpsstöðva
í 70 mínútur, sérstaklega ef eina
efnið sem er í boði er íslenskar
kvikmyndir og þættir.
Eins flott og tilraunin er þá
hvernig
sýnir hún einfaldlega 
grámygla íslensks bíós er fast í
lúppu, og á færibandi. S
 tundum
laumast inn glettinn húmor og
tilþrifarík áhersla á mannlega
þáttinn. Oftar blasir þó við risastór skammtur af engu með sykri.
Þó kemur fyrir að í góðu lagi sé að
dást að glassúr.
En að öllu þessu sögðu, þá
þyrfti Ísland virkilega að prófa að
gefa út sketsamynd í bíó. n

New York, I Love You

Törn og tíðarandi
Líkt og maður nokkur segir í
myndinni sjálfri: „Það kostar ekkert að láta sig dreyma“. Þessi hugsun yfirgnæfir allan þann tilraunakennda gjörning sem myndin er.
Vandinn við heildarverkið er sá
að þráðurinn er alltof þunnur og
heildarhugmyndin fullbreið til að
ná einhverri dýpt úr umfjöllunarefninu og þemum þess. Titillinn
Bergmál hefur engan tilkomumikinn tilgang nema kannski
að sýna hversu hátt glymur í
tunnunni, þótt hún og allir sem
komu að gerð hennar eigi skilið
væna jólagjöf í formi klapps.

Hugmyndin er í grunninn
gargandi snilld, en hvað er gert
við hana er önnur umræða.
Heildarbragur
lokaniðurstöðunnar er vissulega athyglisverður en ábótavant og hefur lítið að
segja almennt. Þetta kemur allt
minna út eins og upplifun eða að
hver stök eining sé nauðsynlegur fylgihlutur stærri myndarinnar og meira eins og samansafn
uppfyllingarefnis, með stórfínum gullmolum inni á milli. Senan
með barnsfæðingunni (í beinni
útsendingu, takk fyrir) hittir til að
mynda alveg í mark ásamt atriði
þar sem við gægjumst inn á vakt
Neyðarlínunnar.
Stundum eru þó bútarnir einfaldlega ekkert mikilfenglegri en
snöggt innlit í fitnesskeppni eða
gæludýr að bregðast við flugeldum. Þetta er fínt myndefni út
af fyrir sig, en það er hvorki lífsnauðsynlegt fyrir DNA myndarinnar né fróðleg og gefandi innsýn í íslenskan raunveruleika á
hátíðartíma. Hvar er jólastressið?
Búðaráfið, matarboðin og tilheyrandi skepnuskapur sem fylgir
törninni og tíðarandanum?

Babies

Fíaskó
Villiljós

vikmyndin
Bergmál
markar einstaka tilraun
á íslenskum fleti og samanstendur af tæplega sextíu senum, eða tæplega sextíu
tökum réttara sagt.
Atriðin eru alveg sjálfstæð
og ótengd og enginn hefðbundinn „bíóþráður,“ ef svo mætti að
orði komast. Öllu heldur skal líta
á þetta eins og sketsamynd eða
listræna samsuðu af Vine-myndbrotum, nema hér er þemað hvað
Ísland getur verið melankólískt
eða grátbroslegt í kringum jólatímann. Og hvað náttúra og fólk
getur verið annaðhvort unaðslega fallegt eða hin mestu fífl.
Með sinni þriðju kvikmynd í
fullri lengd málar Rúnar Rúnarsson upp forvitnilegt og einlægt
portrett af íslensku þjóðfélagi
með stuttum innlitum, sumum
bersýnilega leiknum en öðrum
eins og teknum úr heimildaefni.
Myndavélin er ávallt kyrrstæð,
læst og aldrei er klippt í miðjum senum. Þarna sækir Rúnar
grimmt í þá list að gera áhorfandann að flugu á vegg og þykir ekki
ólíklegt að Rúnar hafi verið undir miklum áhrifum frá sænska
stílistanum Roy Andersson.

Jólaskreytingar, snjómokstur
og söltun á bílaplönum
fyrir einstaklinga, húsfélög
og fyrirtæki

Áratuga reynsla, vönduð vinnubrögð og
persónuleg þjónusta eru okkar aðalsmerki

Erum byrjuð að taka
við og gera tilboð
fyrir næsta sumar
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Fortíðarþrá í íslen
„

n Óbreyttar umbúðir n Karamellan vinsælust n Útiloka ekki fleiri bragðtegundir

iris@dv.is

R

oyal-búðingur er sennilega sá eftirréttur sem fylgt
hefur þjóðinni hvað lengst.
Upphaf búðingsins hér á
landi má rekja til breskra togarasjómanna sem sigldu um íslensk
mið.
„Agnar Ludvigsson er fyrirtækið á bak við Royal,“ segir Sigurður F. Kristjánsson, verkstjóri
John Lindsey, heildsölunnar sem
keypti fyrirtækið Agnar Ludvigsson fyrir tveimur áratugum.
„Þetta var bresk heildsala sem sá
aðallega um að sinna bresku togurunum. Framleiðsla á Royalbúðingi hófst hér á landi 1954
og fagnar því 65 ára afmæli sínu
í ár. Upphaflega framleiðslan var
í verksmiðju við Nýlendugötu en
við erum nú komin í nýtt húsnæði að Klettagörðum. Það var
í raun fyrir sakir gjaldeyrishafta
að framleiðslan hófst hér á landi
því á þessu tímabili gekk erfiðlega að fá vörur hingað til lands.
Það var því auðveldara að flytja
inn vélar og sjá um framleiðsluna
hér heima. Í kjölfarið var ráðist í
þessa framkvæmd, allt svo bresku
togarasjómennirnir lifðu af hér á
miðunum okkar – og við höfum
notið þess síðan.“

Karamellan sigurstranglegust
Sigurður er sem fyrr segir verksmiðjustjóri Lindsey en hann sér
jafnframt um innkaup og framleiðslu á búðingnum.
„Ég fann það um leið og
ég opnaði hér dyrnar fyrir tólf
árum að hér átti ég heima. Ég
bara vissi að þetta starf steinlá.
Andinn var góður og Royal-búðingurinn er svo sterkur í vitundinni, sem krakki var maður mikill aðdáandi. Þetta er, eins og ég
segi alltaf, fyrsti „maturinn“ sem
krakkarnir læra að elda.“
Sjálfur sér Sigurður til þess
að lagerinn sé ávallt sneisafullur
en hann gæðaprófar sömuleiðis
framleiðsluna og segir að þar
skipti nákvæm vinnubrögð sköpum enda þekkja neytendur vöruna afar vel.
„Bragðið hefur haldist óbreytt
í öll þessi á en bragðtegundum
hefur fækkað um eina. Upphaflega voru þær fimm; karamella,
súkkulaði, vanillu, jarðarberja og
sítrónu en sú síðastnefnda hélt
ekki velli,“ segir Sigðurður og útilokar um leið ekki að fleiri bragðtegundir muni líta dagsins ljós.
„Karamellan hefur í gegnum
árin alltaf verið sigurstranglegasta bragðtegundin en súkkulaðið fylgir fast á hæla henni. En hver
veit hvort við verðum djörf og
komum með fleiri bragðtegundir í náinni framtíð, það er aldrei
að vita. Staðreyndin er samt sú að
fólk heldur tryggð við þessa vörur og Íslendingar vilja hafa Royalbúðinginn sinn alveg eins og
hann hefur alltaf verið.“

Markmið
Royal er
að láta öllum
finnast þeir eiga
það skilið að fá
konuglega þjónustu – breyttu
heimili þínu í
höll og veittu
fólkinu þínu
konunglega
þjónustu
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Íris Hauksdóttir

Óbreyttar umbúðir
Athygli vekur að umbúðirnar hafa
jafnframt haldist óbreyttar frá
upphafi.
„Já, umbúðirnar eru ekki síður mikilvægur partur, en þær
hafa verið eins síðan á sjötta áratugnum og framkalla óneitanlega
ákveðna fortíðarþrá í íslensku

þjóðarsálinni. Umbúðirnar eru
prentaðar í Kassagerðinni af litfilmum og því reynist erfitt að
breyta þeim þar sem þær eru á
ensku en með íslenskum leiðbeiningum.
Mér finnst alltaf jafn gaman
þegar nýútskrifaðir, grafískir
hönnuðir koma og skoða þetta

og segja svo: „nei, þessu má alls
ekki breyta“. Það er skemmtilegt
og sennilega ein af ástæðum þess
að þetta heldur sér enn. Fólk er
jafnframt að nota útlit umbúðanna í ýmiss konar listaverk og
við höfum fengið sendar myndir af bæði teikningum og annari
list sem sprottið hefur frá Royal.

Einu sinni fengum við mynd frá
konu sem hafði gert jólatré úr
umbúðunum heima hjá sér. Það
er verið að nota þetta í alls konar
listsköpun og það er frábært, en
það er akkúrat það að þetta er svo
sterkt vörumerki í höfðinu á okkur og ekkert nema heiður að fá að
njóta þess.“ n
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nsku þjóðarsálinni
Tær klassík

Sigurður stýrir skútunni

Umbúðir Royal-búðingsins hafa nýst í höndum
listhneigðra aðdáenda.

Mikilvægt að Royal-búðingurinn
komist heilu og höldnu í hendur
Íslendinga.

Á færibandi

Jólaundirbúningur er í
fullum gangi.

Vanar hendur

Fagmannlega er staðið
að öllu hjá Lindsey.

Alúð Starfsmenn sýni hvort

tveggja vörunni og neytendum
alúð og virðingu.

Nostalgía Grafískir hönnuðir
eru hrifnir af gamla stílnum, en
dósirnar eru fluttar inn.

Í verksmiðjunni Starfsfólkið

pakkar duftinu í umbúðirnar inn
eftir kúnstarinnar reglum.
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Ungir
drengir
logandi
hræddir
við ofrunk

n Sigga Dögg skrifar um hugarheim ungra drengja n Hafa áhyggjur af
typpastærð og fá ekki nægt rými til að tala um typpið

Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

E

inhver sagði við mig um
daginn: Hvernig getur kona
skrifað um karlmenn? Þá
hugsaði ég: Ég veit ekki bet
ur en að karlmenn hafi skrifað
um hugarheim kvenna svo öldum
skiptir og ekki fengið neinar ákúr
ur fyrir,“ segir kynfræðingurinn
Sigríður Dögg Arnardóttir, eða
Sigga Dögg eins og hún er kölluð í
daglegu tali. Sigga Dögg gaf í vik
unni út bókina Daði sem hverf
ist um söguhetjuna Daða, unga
dreng sem glímir við ástina, ástar
sorg, sjálfsmyndina og gredduna.
Bókin er sjálfstætt framhald bók
arinnar kynVeru, sem Sigga Dögg
gaf út í fyrra. Skáldsagan um
Daða byggir á algengum spurn
ingum og umræðum drengja úr
kynfræðslu sem Sigga Dögg hefur
haldið úti síðastliðin tíu ár.

Berskjaldaðir og einlægir
„Það verður til mikil nánd í tímun
um,“ segir Sigga Dögg um kyn
fræðsluna. „Strákar leyfa sér að
vera svo berskjaldaðir og einlægir
og mér þykir virkilega vænt um
þessa krakka þótt ég eigi kannski
bara með þeim einn klukkutíma.
Mér þykir vænt um það traust
sem þau sýna mér og ég finn hvað
þetta er oft mikið mál fyrir þau.
Ég vil gefa mér tíma, fara á trúnó

með þeim. Ég vil skilja þeirra
hugarheim og vera til staðar. Það
er í raun hvatinn að því að skrifa
þessa bók; að þeir finni að þeir
eru ekki einir í heiminum og það
eru fleiri að pæla í þessu.“
Sigga Dögg segist einnig hugsa
bókina sem verkfæri eða ísbrjót
fyrir ungt fólk til að tala um kyn
líf á opinskáan hátt. Þótt mark
hópurinn sé unglingar og ung
menni þá telur Sigga Dögg það
hollt fyrir foreldra að kynna sér
bæði bækurnar Daða og kynVeru
til að ná sér í tól til að tala um kyn
líf við börnin sín.
„Þegar ég gaf út kynVeru fékk
ég alls konar viðbrögð. Ein móðir
sagði við mig að dóttir hennar
hefði fengið bókina í jólagjöf og
mamman varð brjáluð. Hún reif
af henni bókina og í kjölfarið fóru
mæðgurnar að rífast. Það end
aði með því að mamman sagði:
Ókei, ég skal lesa hana fyrst og
meta hvort þessi bók sé við hæfi.
Mamman las hana og sagði síðan
við dóttur sína: Þú skalt lesa þessa
bók og allar vinkonur þínar líka.
Þetta er skyldulesning. Mér þótti
ofboðslega vænt um að heyra
það,“ segir Sigga Dögg. „Þessar
bækur eru auðlesnar og ég hef
til dæmis fengið frábær skilaboð
frá foreldrum sem eiga lesblinda
krakka um að skrifa meira því
kynVera sé eina bókin sem krakk
arnir komast í gegnum.“

Erfiðara að skrifa Daða
Í kynVeru skrifar Sigga Dögg um
hugarheim ungra stúlkna, heim
sem hún þekkir vel enda man
hún vel sjálf hvers konar hugsanir
og pælingar fóru í gegnum huga
hennar sjálfrar þegar hún var á
því mótunartímabili sem ung
lingsárin eru. Hún segir að það
hafi reynst henni auðveldara að
skrifa kynVeru en Daða.
„KynVera bara byrjaði og Vera,
sögupersónan, dreif mig áfram.
Hún átti sitt eigið líf og ég var að
skrá það niður. Ég byggði mik
ið af henni á mínu eigin lífi og
skrifin rúlluðu þægilega áfram,“
segir Sigga Dögg. „Ég byrjaði að
skrifa Daða í desember í fyrra
því mig langaði að byrja. Sú bók
byrjar miklu meira í andlitinu
á þér og ég þurfti að hafa meira
fyrir henni. Hún var 
erfiðari í
fæðingu á þann veg að ég var ekki
viss hvert ég vildi fara með hann
Daða minn. Mér þótti vænt um
hann en langaði líka að hrista
hann og siða hann til, eins og
svo margar mæður sem ala upp
stráka glíma við. Við viljum hrista
strákana og biðjum þá um að
vera einlægir. En menningin er
bara þannig að það er ekki sam
félagslega viðurkennt að strákar
séu einlægir, þannig að foreldr
ar hafa oft áhyggjur af þeim. Ég
sendi Daða í ritstýringu og þegar

ég fékk bókina til baka víxlaði ég
endanum og flestum köflum. Ég
raðaði henni þrisvar sinnum upp
því það var eitthvað sem var ekki
rétt. Ég var með hana á heilanum
þangað til hún var í lagi.“
Sigga Dögg segir einmitt að til
finningalíf ungra drengja sé oft
vanrækt og það liggi þeim á hjarta
oft á tíðum hversu auðveldlega
stúlkur geta talað um sínar tilf
inningar og vandamál.
„Strákur sem var í tíma hjá mér
í vikunni spurði upp úr þurru: Af
hverju líður fleiri strákum verr en
konum. Af hverju er þunglyndi al
gengara hjá karlmönnum en kon
um? Við vorum ekki einu sinni að
tala um þunglyndi heldur sjálfs
mynd, sambönd og ástina. Ég
sagði við hann að strákar þyrftu
að vera duglegri að tala um tilf
inningar, byggja upp stuðnings
net og viðhalda því. Þar erum við
stelpur rosalega sterkar. Strákar
sitja með alla vanlíðan á herðun
um á með við tölum saman, fáum
okkur ís, köfum ofan í málin og
hættum ekki að tala fyrr en við
förum að væla. Nú er ég ekki að
segja að strákar þurfi að gera ná
kvæmlega eins og við stelpurnar,
en þeir þurfa að gera eitthvað til
að létta af sér.“

Ofrunk og typpastærð
Það liggur því beinast við að
spyrja Siggu Dögg hvað það ná

kvæmlega sé sem hvíli hvað
þyngst á ungum strákum – hvaða
áskorunum þeir standa frammi
fyrir?
„Þeir eru sjúklega hræddir um
að ofrunka sér,“ segir Sigga Dögg.
„Þeir eru með í huganum, margir
hverjir, einhverja tölu sem þeir
mega ekki fara yfir. Í nóvember
er til dæmis haldið upp á sjálfs
fróunarlausan nóvember sem
reynist mörgum erfiður. Svo tekur
við „destroy dick december“. Þá
felst áskorunin í því að strák
ar eiga að fróa sér jafnoft og
mánaðardagarnir eru. Þannig að
1. desember áttu að fróa þér einu
sinni, 2. desember tvisvar sinn
um og svo koll af kolli. Þeir eru
að uppgötva svo mikið og læra
inn á sig og vilja ekki ofgera sér,
skemma eitthvað eða klára sig
fyrir fullorðinsárin,“ segir Sigga
Dögg. En er hægt að ofrunka sér?
„Nei,“ segir hún. „En ef þér er
illt eða typpið aumt þá ætturðu
að slaka á og leyfa litla mannin
um að hvíla sig.“
Hún segir að ofrunk sé stóra
málið í hugarheimi ungra drengja
í dag, en þar næst á eftir kemur
typpastærð.
„Þeir eru mikið að pæla í
typpastærð og hvort það sé til ein
rétt eða ein besta typpastærð. Það
sýnir að þeir taka á sig mjög mikla
ábyrgð um að fullnægja í kynlífi.
Það fer mikill tími kynfræðslu í
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Vel heppnað Sigga Dögg hélt
viðburðinn Typptal á dögunum.

Brot úr bókinni Daði:

að tala um typpin þeirra og
hluti sem geta komið upp
í tengslum við typpið, svo
sem sársauka og hreinlæti.
Það er sjaldan sem þeir fá
rými til að tala um typpið
sitt,“ segir hún.

Beint typpi
Sigga Dögg stóð einmitt fyrir
viðburðinum Typpatal fyrir
stuttu þar sem gestum gafst
kostur á að fræðast um allt
mögulegt sem tengist typpafnlausar
inu, senda inn n
spurningar og hlæja aðeins.
Í aðdraganda Typpatals stóð
Sigga Dögg fyrir tveimur
könnunum um typpið; einn
spurningalista fyrir konur og
einn fyrir karla. Alls svöruðu
um 1.700 manns könnununum. Þar kom ýmislegt í ljós
en eitt kom Siggu Dögg í opna
skjöldu.
„Eitt sem ég hafði engan
veginn séð fyrir hvað það eru
margir sem vilja hafa typpið sitt
beinna. Þarna staldraði ég við.
Ég fann að ég þarf að fara dýpra
í upplifun manna af sínu eigin
typpi. Þeir eru ekkert mikið að
ræða þetta og þetta er enn þá svolítið tabú. Ég búin að vera með
fyrirlestra í ólíkum heimshornum
þar sem ég hef komið inn á viðburðinn Typpatal og fólki, meira
að segja í mínum geira, hefur þótt

Nóg að gera Sigga Dögg slær
ekki slöku við. MYND: SAGA SIG

„

Í nóvember er til dæmis haldið
upp á sjálfsfróunarlausan nóvember sem reynist mörgum erfiður.
Svo tekur við „destroy dick december“.

það
mjög djarft. Það þykir sjálfsagt
að halda píkuviðburði en þetta
er viðkvæmara. Ég fékk til dæmis tölvupóst frá mæðrum þegar
ég setti könnunina í gang og þær
höfðu áhyggjur af því að ég myndi
misnota upplýsingarnar eða nota
þær í niðrandi tilgangi. Þetta voru
margir tölvupóstar. Ég hef aldrei
upplifað það áður að fólk efist
um heilindi mín. Ég myndi aldrei
nota slíkar upplýsingar til að gera

grín eða níða einhvern. Ég vil ekki
vinna þannig og ég trúi ekki að
ég vinni þannig. Þannig að þetta
snertir viðkvæma taug, typpatalið.“
Sigga Dögg ætlar að endurtaka
Typpatal eftir áramót og hefur
verið bókuð í ýmis fyrirtæki með
smækkaða útgáfu af því. Hún
hefur þurft að þola ákveðna mótstöðu frá ákveðnum skólastjórnendum og kennurum varðandi
kynfræðslu sína og fékk að vita

það um daginn að ákveðinn
kennari hefði sagt við nemendur að ekki ætti að taka
mark á kynfræðslunni hennar. Hún væri bara bull.
„Ég náttúrlega bregst við
slíkri mótstöðu með að vera
áfram sýnileg og vera í góðu sambandi við krakkana. Unglingar
á Íslandi hafa mikið aðgengi að
mér, þau vita það og nýta sér það
óspart. Það er mjög dýrmætt.
Þegar ég mæti mótstöðu þá finn
ég fyrir svo miklu meiri stuðningi, sem vegur mikið þyngra en
hið neikvæða. Það er leiðinlegt
og glatað að lenda í mótvindi, en
mér finnst ég fá miklu meiri meðbyr en mótbyr.“

Sigga Dögg hefur einnig ferðast vítt og breitt um heiminn og
kennt öðrum kynfræðingum að
nota húmor í kynfræðslu. Þá ætlar hún að endurútgefa bókina
Kjaftað um kynlíf á næsta ári, gefa
út Litlu bókina um blæðingar og
halda stórt túr- og píkupartí. En
fær hún aldrei leið á kynlífstalinu?
„Nei,“ segir hún ákveðin. „En
ég þarf alveg að hvíla mig inni
á milli og ég geri það alveg. Ég
passa að eiga tíma þar sem ég
bóka enga fundi, held enga fyrir
lestra, svara ekki síma og kíki
varla á tölvupóstinn. Þá nýt ég
þess bara að vera heima að baka
bananabrauð og horfa á sjónvarpið.“ n
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Ávextir í kökum
Dustið ávexti og ber með smá hveiti
áður en þið bætið þeim út í kökudeig
svo ávextirnir sökkvi ekki niður á botn.
Það sama á við um súkkulaðibita.

Auðveldari
skreytingaraðferð
Ef þú vilt skrifa á köku, til dæmis með
súkkulaði eða kremi, en ert pínulítið efins
um að það takist, þá er um að gera að taka
sér smjörpappírsörk í hönd. Klipptu út bút
sem er jafnstór og eins í laginu og kakan
og skelltu honum á plötu eða disk sem er
flatur. Skreyttu smjörpappírinn og þurrkaðu hreinlega mistökin af honum ef þú gerir
einhver. Þegar þú ert fullkomlega ánægð/ur
með skreytinguna skellirðu smjörpappírnum í frysti í að minnsta kosti hálftíma. Síðan
tekurðu skreytinguna varlega af pappírnum
og setur á kökuna. Einfalt!

Jello til bjargar
Vissir þú að þú getur notað Jello hlaupduft
til að lita krem og glassúr? Það er ágætis
tilbreyting frá matarlitnum og gefur ansi
hressandi bragð í þokkabót.

Gamla, góða sigtið
Það getur tekið dágóða stund að sigta þurrefnin en það borgar sig. Þá losnar maður við alla
kekki og kökurnar verða léttari í sér. Hljómar
það ekki vel?
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Þolinmæði, muniði

Lyftiduftstrixið
Ef þú ert óviss um hvort lyftiduftið sé í
lagi er þjóðráð að setja eina teskeið af
lyftidufti í vatnsglas. Ef blandan freyðir
ekki er lyftiduftið ónýtt og á best heima
í ruslatunnunni.

Leyfið kökum að kólna í formunum í um það
bil korter. Ef þið takið kökurnar úr formunum
strax geta þær liðast í sundur og orðið að einhverju stórslysi.

Kauptu þér minnisbók
Þetta er svo einfalt en svo ofboðslega mikilvægt atriði.
Eitthvað sem ég hef lært af biturri reynslu, skal ég segja
ykkur. Þegar maður er nefnilega að leika sér í eldhúsinu þá verður maður oft svo spenntur (þegar ég segi
maður þá er ég að tala um sjálfa mig) að maður man
ekkert hvað maður gerði og getur því ekki fyrir sitt litla
líf endurtekið það. Þannig að kauptu þér litla minnisbók, punktaðu niður hvað þú gerðir, hvað var gott, hvað
virkaði ekki og svo framvegis. Þú átt eftir að þakka fyrir
þessa olíubornu minnispunkta seinna meir.

Búðu til þín
eigin múffuform
Það er svo lítið mál að það er hlægilegt!
Taktu þér smjörpappír í hönd og klipptu
út ferhyrninga sem eru 13 cm. x 13 cm.
– eða í hvaða stærð sem er. Notaðu glas
til að móta ferhyrningana og þá er það
komið!

Fullkomin kökusneið í hvert sinn
Ef þú vilt ganga í augun á gestunum þínum ættirðu að hita
hnífinn sem þú skerð kökur með, til dæmis með því að láta
heitt vatn renna á hann í smá stund. Sneiðarnar verða fallegri og það verður auðveldara að skera kökuna.

Miðlaðu
Poppaðu kökumixið upp
þekkingunni
Segðu öllum sem þér þykir vænt
um frá geggjaðri uppskrift sem þú
varst að prófa. Sendu þeim uppskriftina og leyfðu þeim að njóta
hennar líka. Það er nefnilega ofboðslega gaman að miðla bakstursþekkingu sinni til annarra!

Ef þú nennir ekki að baka frá grunni og vilt frekar grípa
kökumix þá dæmi ég þig ekki! En ég vil bara segja þér að
þú getur gert kökuna þúsund sinnum betri með því að nota
smjör í staðinn fyrir olíu og mjólk í staðinn fyrir vatn. Þú
getur jafnvel prófað að bæta við einu eggi umfram það sem
stendur á leiðbeiningunum. Alveg satt!

Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is
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HNEYKSLI Í HÖLLINNI

n Oft hefur farið um breska kóngafólkið n Nýlegt viðtal við Andrew prins bætist í safnið
Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

Andrew prins fór í
umtalað viðtal við
BBC á dögunum þar
sem hann tjáði sig um
vináttu sína við níðinginn Jeffrey Epstein
og ásakanir ungra
stúlkna um að prinsinn hafi haft mök við
þær þegar þær voru
undir lögaldri. Viðtalið
var langt og er það mál
manna að Andrew hafi
virkað ótrúverðugur og hafa einhverjir
jafnvel velt því fyrir sér
hvort hann sé haldinn
minnisleysi. Viðtalið
og tengsl Andrews við
Jeffrey Epstein er langt
því frá fyrsta hneykslið
sem skekur bresku
konungsfjölskylduna.

KARL OG KONÍAKIÐ

Þegar Karl Bretaprins var aðeins
fjórtán ára fór hann á krá í þorpinu
Stornoway Harbor og pantaði sér
kirsuberjakoníak. Hann vissi ekki
að það var blaðamaður á kránni
sem fylgdist með öllu saman og
víndrykkja unga prinsins leitaði í
fyrirsagnir í ýmsum miðlum.

HITLER OG HJÓNIN
Það vakti mikla furðu árið 1937 þegar að Edward VIII afneitaði konungsstólnum
svo hann gæti kvænst félagsverunni Wallis Simpson, sem var tvífráskilin. Enska
þjóðkirkjan bannaði Edward að kvæntast fráskilinni konu og því vildi hann ekki
krúnuna. Þetta atvik breytti sögunni talsvert því það leiddi til þess að hin tíu ára
gamla Elísabet varð Englandsdrottning. Þetta var ekki eina hneykslið sem umvafði
Edward og Wallis því þau ku hafa hitt Adolf Hitler margoft og grunaði bresku leyniþjónustuna að Wallis væri að fóðra Þjóðverja með upplýsingum um Bretland. Bresk
yfirvöld reyndu að halda því leyndu að hjónunum og Hitler hefði verið vel til vina en
vináttan var staðfest í skjali sem birt var árið 1957.

FUNHEITT
FRAMHJÁHALD
Margrét prinsessa, systir Elísabetar annarrar Bretadrottningar, varð
ástfangin af liðsmanni konunglega
flughersins, flugstjóranum Peter
Townsend, þegar hún var á yngri
árum. Eini gallinn var að Peter var
kvæntur maður en upp komst um
þetta hneyksli árið 1953. Þá skildi
Peter við konu sína undir eins og
bað um hönd Margrétar. Þetta ævintýri endaði þó tveimur árum síðar þegar að þau slitu trúlofun sinni.
Þá varð Margrét ástfangin af ljósmyndaranum Antony Armstrong-Jones og þau giftu sig. Þau hættu
saman árið 1976 og skilnaðurinn
varð opinber árið 1978. Þá var Margrét sú fyrsta innan konungsfjölskyldunnar til að skilja síðan Henry
sjötti skildi á 16. öld.
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Anna prinsessa er dóttir Elísabetar Bretadrottningar og
Philips prins. Hún gekk að
eiga Mark Philips árið 1973
en þau skildu árið 1992. Þegar
þau voru enn gift hélt Mark
framhjá með nýsjálenska
kennaranum Heather Tonkin.
Hún varð ólétt og sagan sagði
að Mark hefði beðið hana um
að fara í fóstureyðingu, sem
hún gerði ekki.

DEITAÐI SYSTUR DÍÖNU
Fáir muna kannski eftir því að Karl Bretaprins deitaði eldri systur
Díönu, lafði Söruh McCorquodale, áður en hann og Díana felldu
hugi saman. Samband Karls og Söruh ku hafa endað því hún vildi
ekki giftast honum.

KONUNGLEG KLÁMSTJARNA

HARRY OG FAÐIRINN
Það voru ýmis hneyksli sem komu upp í sambandi Karls og Díönu
heitinnar. Eitt af þeim var þegar því var haldið fram að Karl væri
ekki faðir Harrys Bretaprins. Díana játaði í viðtali að hafa haldið
framhjá Karli, til dæmis með hermanninum James Hewitt, en þeir
Harry eru sláandi líkir.

Andrew prins hefur vakið
usla áður innan konungsfjölskyldunnar, til dæmis þegar
hann kynnti Elísabetu drottningu fyrir kærustu sinni,
Kathleen „Koo“ Stark árið
1982. Drottningin vissi ekki að
Kathleen var klámstjarna en
bresku slúðurblöðin skemmtu
sér við að birta myndir af nýju
kærustunni fáklæddri.

VILDI BÚA Í NÆRBUXUM CAMILLU
Það varð uppi fótur og fit í Buckingham-höll þegar The Sun skrifaði
upp úr símtali á milli Díönu prinsessu og meints elskhuga hennar,
James Gilbey, árið 1992. Þá var Díana enn þá gift Karli en James
kallaði Díönu gælunafninu „squidgy“ 53 sinnum í samtalinu og
sagðist elska hana. Málið fékk viðurnefnið „Squidygate“ út af gælunafninu. Stuttu síðar skrifaði ástralskt tímarit upp úr samtali Karls
Bretaprins og núverandi eiginkonu hans, Camillu Parker Bowles.
Það símtal var ansi gróft og var kallað „Camillagate“. Í símtalinu
klæmdust þau hvort við annað og sagðist Karl meðal annars vilja
breyta sér í túrtappa svo hann gæti búið í nærbuxum Camillu.

TÝNDI SONURINN
Það fór um Breta þegar kom í ljós að
 eorge V og Mary drottning höfðu
G
eignast sjötta barnið, John prins. Hann
fæddist árið 1905 en dó aðeins
þrettán ára gamall árið 1919.
Hann var með flogaveiki og
var haldið í einangrun og tilvist hans leynt fyrir heiminum þar til eftir dauða hans.
Konungsfjölskyldan leit á
flogaveikisköstin sem veikleikamerki og því fékk almenningur ekkert að vita.

MÚTUÞÆGNI

Aftur að Andrew prins, eða
fyrrverandi eiginkonu hans,
Söruh Ferguson. Hún var gripin af News of the World árið
2010 og sökuð um að falast
eftir mútugreiðslum frá blaðamanni til að koma á sambandi
á milli blaðamannsins og
Andrews prins.

NEKT OG NASISTAR
Svo eru það bræðurnir Harry og Vilhjálmur. Harry hefur verið
duglegur að hneyksla í gegnum tíðina. Hann fækkaði til dæmis
fötum í teiti í Las Vegar árið 2012 og myndunum var lekið til The
Sun. Þegar hann var sautján ára var hann sendur í eins dags meðferð eftir að hafa játað fyrir föður sínum að hafa prófað marijúana
nokkrum sinnum, sem og áfengi. Svo þurfti Harry einnig að þola
miklar ákúrur þegar hann mætti sem nasisti í búningapartí og
myndum af því var lekið í fjölmiðla. Hann baðst afsökunar á því
og sagði valið á búningnum óheppilegt. Þá var Vilhjálmur einu
sinni staðinn að því að dansa ögrandi dans við áströlsku fyrirsætuna Sophie Taylor, eftir að hann byrjaði með Kate Middleton. Kate
Middleton fór síðan í mál við tímaritið Closer eftir að það birti
myndir af henni berri að ofan í sólbaði árið 2012. Kate vann málið
og þurfti Closer að borga 118 þúsund dollara í skaðabætur.

FAÐIR
BRÚÐARINNAR

Eftir að Harry festi ráð sitt
og byrjaði með leikkonunni
Meghan Markle skók annað
hneyksli prinsinn, nú vegna
tengdaföður hans. Meghan
þurfti að ganga sjálf upp að
altarinu þegar hún gekk að
eiga Harry því faðir hennar,
Thomas Markle, mætti ekki.
Þau feðginin eru ekki í góðu
sambandi eftir að Thomas
rasaði út í fjölmörgum blaðaviðtölum um dóttur sína í aðdraganda brúðkaupsins.
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Afmælisbörn vikunnar

n 24. nóvember Gunnar Helgason, leikari og leikstjóri, 54 ára
n 25. nóvember Sólrún Lilja Ragnarsdóttir blaðakona, 37 ára
n 26. nóvember Einar Eyjólfsson prestur, 61 ársx
n 27. nóvember Klara Ósk Elíasdóttir söngkona, 34 ára
n 28. nóvember Þórir Ólafsson handknattleikskappi, 40 ára
n 29. nóvember Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðar, 54 ára
n 30. nóvember Áslaug Arnar Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra, 29 ára

Lesið í tarot Kristjáns Þórs

Ekki sætt í embætti
S
amherjamálið hefur verið
á allra vörum undanfarið
og hafa einhverjir efast um
hæfi Kristjáns Þórs Júlíussonar í embætti sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra vegna ríkrar tengingar við fyrirtækið Samherja og forstjóra þess, Þorstein
Má Baldvinsson. DV ákvað að
leggja tarotspil fyrir Kristján Þór,
en lesendur DV geta dregið sín
eigin tarotspil á vef DV.

Ekki lofa upp í ermina
Fyrsta spilið sem kemur upp hjá
ráðherranum er 10 stafir. Það
spil túlkar ástandið eins og það
er núna. Það er mikill erill í lífi
ráðherrans og standa á honum
öll spjót, spjót sem hann hefur
að einhverju leyti brýnt oddinn
á sjálfur. Honum er ekki sætt í
sínu embætti í núverandi mynd,
það er ekki flóknara en svo. Samstarfsmenn hans benda honum
á þetta og verður hann tilneyddur til að fela þeim sum af verkefnunum sem hann getur ekki
haft á sínu borði. Svo er gott fyrir Kristján Þór að hafa í huga í

framtíðinni að lofa ekki upp í
ermina á sér og taka að sér verkefni sem hann veit að geta komið
honum í klandur.

Fetar nýja braut
Næsta spil er Heimurinn. Það
táknar þann tíma sem kemur
þegar að Samherjamálinu er lokið. Kristján Þór skilur sáttur við
sitt embætti og nær að ljúka sinni
embættistíð með sóma. Við það
að horfast í augu við sannleikann
og sjálfan sig finnur hann fyrir
áður óþekktu jafnvægi innra með
sér. Þetta jafnvægi eykur gleði og
ánægju í hans lífi. Vegna mikillar
reynslu og hagstæðs flokks verður Kristján Þór ekki lengi að finna
sér nýjan vettvang og hrynja tækifærin nánast yfir hann. Nýr kafli
hefst þar sem ráðherrann lærir
mikilvæga lexíu af reynslu í
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu.
Flutningar
Síðasta spilið er Breytingar. Það er
áframhald að fyrra spili og táknar þann umbrotatíma sem verður þegar Samherjamálinu lýkur.
Það er ekki aðeins að Kristján Þór
leiti á nýjan starfsvettvang heldur
verða miklar og stórar breytingar í
hans einkalífi. Kæmi spákonu DV
ekki á óvart ef hann flytti á annan
stað, jafnvel úr landi, þegar ráðuneytisdagarnir eru taldir. Þ
 essar
breytingar munu gera honum
gott og reyna á aðlögunarhæfni
hans, sem er afar mikil. Kristján
Þór gerir upp fortíðina og fagnar
framtíðinni.

Þórey og Magnús ástfangin
– Svona eiga þau saman

Þ

órey Vilhjálmsdóttir, ráðgjafi hjá Capacent, og
Magnús Orri Schram, fyrrverandi alþingismaður, eru
nýtt par, en þau hafa bæði verið
mjög áberandi í þjóðlífinu undanfarin ár. Ástin er ný af nálinni en
DV lék forvitni á að vita hvernig skötuhjúin eiga saman þegar
kemur að stjörnumerkjunum.
Magnús Orri er naut en Þórey
er ljón. Tveir afskaplega þrjóskir
einstaklingar koma hér saman í
ástarsambandi, sem getur orðið
ansi hreint farsælt. Af hverju? Jú,
því þessir tveir sterku einstaklingar vita upp á hár hvernig á að
fóðra egó hins aðilans.
Í raun eru þarfir nauts og ljóns
mjög svipaðar; bæði merki vilja
vera elskuð og að það sé h
 ugsað

um þau. Ljónið elskar hrós og
að vera dáð og dýrkað og nautið
þarf einnig mikið af athygli. Sem
elskhugar eru þau trygglynd og
svíkja ekki fólkið sem stendur
þeim næst.
Bæði merki elska þægindi og
lúxus og eru einnig afar kappsöm. Þau elska að vera í stjórnfyrir
unarstöðum og þessi þörf 
að stjórna og hafa rétt fyrir sér
hjá þeim báðum getur orðið til
þess að babb komi í bátinn í sambandinu. Þau þurfa því að leggja
sig fram við að skilja þarfir hvort
annars og kunna að miðla málum. Rifrildi um hver á að stjórna
geta skemmt allt og því þurfa
þau að tala vel saman og átta sig
á hlutverkum sínum innan sambandsins frá fyrsta degi.

Magnús Orri
Fæddur: 23. apríl
1972
Naut
n áreiðanlegur
n þolinmóður
n hagsýnn
n ábyrgur
n þrjóskur
n eigingjarn

22. nóvember 2019

Þórey
Fædd 18. ágúst
1972
Ljón
n skapandi
n ástríðufull
n gjafmild
n hlý
n þrjósk
n hrokafull

Stjörnuspá vikunnar
Gildir 24.–30. nóvember
Hrútur - 21. mars–19. apríl
Þú ert kannski ekki viðbúin/n því en
ástalífið tekur þvílíkum kipp í vikunni!
Lofaðir hrútar eiga von á að makinn komi
þeim þvílíkt á óvart á meðan einhleypum
hrútum er boðið á stefnumót í gríð og erg.
Í stuttu máli eru allir bara vitlausir í þig og
þú mátt alveg halla þér aðeins aftur og
bara njóta þess.

Naut - 20. apríl–20. maí
Lofuð naut hafa upplifað sig frekar
stöðnuð í núverandi sambandi og hafa
jafnvel velt fyrir sér hvort þau ættu að
gefa ástina upp á bátinn. Í vikunni snýst
þér hugur því þú ákveður að gera allt sem
í þínu valdi stendur til að tendra neistann
á nýjan leik. Og viti menn – það verður
talsvert auðveldara en þú hélst!

Tvíburi - 21. maí–21. júní
Loksins er allt á uppleið hjá tvíburanum.
Eftir marga mánuði af alls kyns hugarangri og áhyggjum snýrðu við blaðinu og
tekur rækilega til. Hugsanlega tekur þú
loksins stóra skrefið og hættir í vinnunni
sem hefur ekki veitt þér neina gleði og
finnur annan starfsvettvang sem þú
blómstrar á. Gangi þér vel!

Krabbi - 22. júní–22. júlí
Krabbinn iðar ávallt af lífi og er alltaf
til í að taka þátt í gleði af ýmsu tagi –
nema akkúrat núna. Það er einhver smá
deyfð yfir þér og hugsanlega tengist það
myrkrinu og jólunum sem nálgast. Þú ert
nefnilega mikið jólabarn en oft kveikir
jólaundirbúningur á leiðum tilfinningum
hjá þér. Þá er gott að halla sér að sínum
nánustu og tala út um það.

Ljón - 23. júlí–22. ágúst
Þú ert náttúrlega ekki eðlilega þrjóskur
einstaklingur og gefst aldrei upp. Nú
er hins vegar kannski kominn tími á að
þú hreinlega gefist upp á annaðhvort
verkefni, vinnu eða maka. Þú ert komin/n
á endastöð og þér finnst þú svikin/n. Þú
getur ekki lagað alla og stundum þarftu
bara að hugsa um þig.

Meyja - 23. ágúst–22 .sept.
Einhleypar meyjur öðlast nýtt líf í vikunni
og daðra eins og enginn sé morgundagurinn eftir frekar mikla deyfð í
stefnumótalífinu. Lofaðar meyjur eru líka
óvenju villtar og hafa frumkvæði að alls
kyns skemmtilegheitum undir sænginni,
ofan á henni, inni í baðherbergi eða úti á
svölum. Gaman að því!

Vog - 23. sept.–22. október
Nú stendur þú á krossgötum og þarft að
setjast niður og hreinlega skrifa niður
hvað sé þér mikilvægast. Búa til eins konar forgangsröð og vinna eftir henni statt
og stöðugt. Þú ert á höttunum eftir nýju
verkefni og nærð að koma því ofarlega
í forgangsröðina. Það þýðir bara eitt –
skemmtilegir tímar framundan!

Sporðdreki -

23. október–21. nóvember
Það er mikið um að vera í vinnunni hjá
þér og fram til jóla og yfir áramótin. Nú
færðu loksins tækifæri til að láta ljós þitt
skína og það gerir þú svo sannarlega. Þú
tekur ábyrgð og fer vel með hana, kemur
vel saman við fólk og drífur hluti áfram.
Það ætti ekki að koma þér á óvart að
stöðuhækkun er handan jólatrésins.

Bogmaður -

22. nóvember–21. desember
Þú þarft að finna hvenær á að slaka á og
hvenær á að gefa í. Síðustu vikur hefur
þú bara verið stanslaust í fimmta gír. Það
er hins vegar mjög mikilvægt fyrir þig að
hvílast til að geta verið endurnærð/ur
þegar að á reynir – bæði í persónulegum
samböndum sem og vinnunni.

Steingeit -

22. desember–19. janúar
Nú þarftu að hafa varann á kæra
steingeit. Það er einhver að reyna að fella
þig, jafnvel niðurlægja þig í persónulega
lífinu. Alls ekki treysta þeim sem koma
óvænt inn í líf þitt eftir langa fjarveru og
biðja þig um eitthvað sérstakt. Passaðu
þig rosalega vel á fólki sem lofar öllu
fögru en stendur ekki við það.

Vatnsberi -

20. janúar–18. febrúar
Þú hefur staðið þig rosalega vel að
undanförnu í að hugsa um þig sjálfa/n.
Það er að bera ávöxt núna því þú gjörsamlega geislar af sjálfstrausti og gleði.
Þú ert kynnt/ur fyrir nýrri manneskju sem
þú kolfellur fyrir og manneskjan laðast
að þér. Þú skalt passa þig á þessum
einstaklingi – hann er ekki allur þar sem
hann er séður.

Fiskur - 19. febrúar–20. mars
Ef þér líður eins og þú hafir enga stjórn í
núverandi sambandi þá er það líklegast
rétt hjá þér. Þú hefur lúffað of mikið,
látið ýmislegt yfir þig ganga og ekki
staðið í lappirnar og á þínu. Nú er komið
að skuldadögum og þetta er eitthvað
sem þú getur ekki breytt til baka. Þá er
mikilvægt að skilja í sátt og takast á við
nýjar áskoranir.
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Helgarkrossgátan

Sudoku

----------

----------

----------

krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

----------

----------

----------

----------

----------
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----------

----------

----------

----------

----------

tikkaði

-------------------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

romsa

til

venslaða
------------fræ

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun
bönnuð

Auðveld
röð

stórvaxna

tímabilið

4

bölv

2 eins

11

þoka

6

3

drykkur

peð
tvíhljóði

ruslið
------------systir

9

krógi

12

hrylla
-------------pískur

sálm
------------vitund

bágum

forma

eina til

espa
------------subbur

náð

forföður

önglar
------------vömbin

duglegar

2

geta
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Í verðlaun fyrir gátu helgarblaðsins er bókin Gauksins gal
Lífið brosir ekki beint við einkaspæjaranum Cormoran Strike; hann er einfættur eftir
stríðið í Afganistan, fær engin verkefni, er skuldsettur, sefur á skrifstofunni og kærastan
fór frá honum í fússi. Þá birtist John Bristow og vill fá hann til að rannsaka sviplegt
andlát systur sinnar, ofurfyrirsætunnar Lulu Landry, sem kölluð var Gaukurinn. Fyrr en
varir er Strike kominn í félagsskap hinna frægu og ríku, rokkara og hátískuhönnuða, þar
sem hver stund snýst um aukna gleði, spennu og háska.
Þú telur þig kannski þekkja einkaspæjara, hvernig þeir vinna, hvernig þeir hegða
sér – en Cormoran Strike er öðruvísi. Gauksins gal, fyrsta saga Roberts Galbraith um
spæjarann Strike, hafði þegar fengið frábæra dóma þegar upplýst var að á bak við
höfundarnafnið var engin önnur en metsöluhöfundurinn J.K. Rowling. Bækurnar hafa
notið mikilla vinsælda víða um heim og selst í milljónum eintaka. BBC hefur í samvinnu
við HBO gert afar vandaða og vinsæla sjónvarpsþætti um Strike.
HÖFUNDUR: ROBERT GALBRAITH (J.K. ROWLING), UGGI JÓNSSON ÞÝDDI

Öryggisblaðið

KYNNINGARBLAÐ

25. október 2019

Elsa ásamt hópi öryggisráðgjafa sem sinna
málefnum hnappþega / Mynd: Eyþór Árnason

SECURITAS:

Öryggishnappur Securitas –
Öryggi þegar á reynir
Ö

ryggishnappur Securitas
er hjálpartæki sem eykur
öryggi fólks innan veggja
heimilisins, en með notkun hans er
fljótlegt og auðvelt að gera viðvart
ef eitthvað kemur upp á.

Öryggi öllum stundum

Að hlakka til morgundagsins og
horfa björtum augum á það sem
er framundan er ofarlega í hugum
allra. Flest langar okkur til að eiga
ánægjulegt líf með ástvinum,
ættingjum og vinum. Það að horfa
á börnin sín og barnabörn vaxa
og verða að fullgildum meðlimum
samfélagsins veitir okkur ómælda
ánægju og hugarró. Íbúum á besta
aldri á Íslandi mun á næstu árum
fjölga mikið. Hluti af þessum hóp
verður líkamlega vel á sig kominn
og mun geta notið lífsins til fulls
þrátt fyrir hækkandi aldur. Þessi
virki hópur vill hafa áhrif á sitt
líf, áhugamál og samfélagsleg
verðmæti. Hluti þessa hóps mun
þurfa meiri aðstoð en vill á sama
hátt og aðrir geta haft áhrif á líf sitt.
„Það er sama hvar einstaklingar
eru staddir á lífsleiðinni, hvort
viðkomandi er orðinn aldraður
eða býr við skert lífsgæði, þá
vilja allir vera öruggir á heimilum
sínum,“ segir Elsa Einarsdóttir,
sölustjóri Securitas. „Vegna
líkamlegra breytinga sem fylgja
hækkandi aldri, skertri heilsu eða
hreyfifærni skerðist jafnvægi
fólks og viðbrögð verða seinni.
Aðstandendur þessa hóps hafa
oft verulega áhyggjur af fólkinu
sínu, jafnvel þeim sem eru við
góða heilsu. Þeir vilja draga úr
óhöppum og slysum og auka
öryggi síns fólks sem frekast er
unnt. Með aðgát og fyrirbyggjandi
aðgerðum á heimilinu er hægt að

draga úr slysum og óhöppum eldri
einstaklinga og þeirra sem búa við
skerta getu,“ segir Elsa.

Öryggishnappur Securitas

„Öryggishnappurinn gagnast vel
þegar að hnappþegi dettur, veikist
skyndilega eða þarf aðstoð vegna
líkamlegra einkenna án tafar. Um
leið og ýtt er á hnappinn opnast
talsamband við sérþjálfað starfsfólk
á stjórnstöð Securitas,“ segir Elsa.
Viðbrögð frá öryggishnöppum
eru flokkuð sem forgangsboð
og þeim er sinnt án tafar.
Öryggisverðir Securitas bregðast
við boðunum, koma á staðinn,
grípa til þeirra aðgerða sem þörf
er á hverju sinni. Öryggisverðir
Securitas eru vel þjálfaðir í öllum
viðbrögðum, margir þeirra hafa
menntun sjúkraflutningamanna
sem gerir þá sérstaklega hæfa
til að aðstoða hnappþega í
neyð. Þessi sérstaka þjálfun
öryggisvarða Securitas er lykilatriði
fyrstu mínútur eftir að kallað
hefur verið á aðstoð, rétt og fljótt
viðbragð hefur mikil áhrif á þann
tíma sem endurhæfing tekur til
að komast aftur af stað ef óhapp
á sér stað. Þetta viðbragð getur í
einhverjum tilvikum skilið milli lífs
og dauða. „Securitas er með 12
bíla í hverfum borgarinnar, sem
allir eru til taks allan sólarhringinn
alla daga ársins,“ segir Elsa.
„Það er alltaf stutt í næsta
bíl og öryggisvörð sama hvar
hnappþeginn býr og því er hjálpin
fljót að berast.“
Öryggishnappurinn er borinn
um háls eða um úlnlið eftir því
hvað hverjum og einum þykir
þægilegt. Tæknimenn Securitas
setja allan búnað upp og kenna á
hnappinn. „Það er afar einfalt að

nota hnappinn, ýtt er á hnappinn
og boð sendast til stjórnstöðvar
Securitas og þá myndast
talsamband stjórnstöðvar
við hnappþegann,“ segir Elsa.
Hnappþeginn getur gert vart við
sig og upplýst um hvort aðstoðar
er þörf eða ekki. Ef að ýtt er á
hnappinn og ekki næst samband
við hnappþega er tafarlaust
sendur öryggisvörður á staðinn.

Aukið öryggi með öryggiskerfi

Með öryggishnappnum er hægt að
setja upp einfalt öryggiskerfi sem
eykur enn á öryggi hnappþega og
aðstandenda hans. Reykskynjarar
ásamt vatnsskynjurum eru oft
nauðsynleg öryggistæki hjá þeim
sem glíma við t.d. minnisleysi og
elliglöp. Einnig er hægt að setja
upp hreyfiskynjara sem nema
óeðlilega umgengni í húsnæðinu
og láta vita þegar slíkt gerist.
Öryggiskerfi sem bjóða upp á
app fylla aðstandendur ró um að
allt sé í lagi hjá ættingjum sínum.
Kostnaðurinn við slík öryggiskerfi
er sáralítill þegar horft er til
gagnsemi þeirra og öryggis þeirra
sem maður elskar.
Lyklar að heimilum hnappþega
eru geymdir í öruggum geymslum
í stjórnstöð Securitas. Þegar
öryggisvörður fer í útkall til
hnappþega er ástand hnappþega
metið, kallað er á sjúkrabíl ef þess
gerist þörf, haft er samband við
ættingja og hnappþega sinnt eins
alúðlega og hægt er.
Hnappþegar Securitas eru
heimsóttir tvisvar sinnum á ári.
Í þeim heimsóknum er gengið
úr skugga um að allur búnaður
virki sem skyldi og upplýsingar
um breytingar á heilsufari
og því tengdar eru skráðar.

Þessar upplýsingar nýtast vel
ef hnappþegi þarf að fara á
sjúkrahús, þá verður öll meðferð
skilvirkari og hægt er að bregðast
skjótt við í alvarlegum atvikum.

Sjúkratryggingar Íslands og
öryggishnappur

Sjúkratryggingar Íslands
niðurgreiða mánaðargjöld vegna
öryggishnapps hjá þeim sem
uppfylla ákveðin skilyrði. Í þeim
tilfellum sendir læknir viðkomandi
einstaklings læknisvottorð til
Sjúkratrygginga. Eftir samþykkt
niðurgreiðslunnar velur hnappþegi
þjónustufyrirtæki. Securitas
á farsælan feril í þjónustu og
aðstoð við hnappþega í tugi
ára, og þjónustar í dag á þriðja
þúsund hnappþega. Hnappþegar
Securitas eru afar ánægðir með
þjónustuna og viðbragðið.
Öryggishnappurinn er þó ekki
eingöngu fyrir þá sem njóta
niðurgreiðslu Sjúkratrygginga
Íslands. Allir geta fengið
öryggishnapp sem þess óska.
Það er einfalt að sækja um
öryggishnapp, það er eitt símtal til
Securitas sem tekur við beiðninni
og meðhöndlar hana þar til að
hnappurinn hefur verið settur upp
hjá viðkomandi.

Í öruggum höndum með
Securitas

Með öryggishnapp Securitas
er þeim sem eldri eru eða þeim
sem ekki njóta fullrar færni,
veittur farsæll tími, tími sem
þeir geta notið með fjölskyldu,
ættingjum og vinum, tími til að
njóta afmælisdaganna og að
vera með elskunni sinni heima hjá
sér. Öryggishnappur Securitas er
öruggt skjól þegar á reynir.
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BÓLGUEYÐANDI
OG DREGUR
ÚR VERK
DIKLOFENAK APOFRI HLAUP
DIKLOFENAK APOFRI hlaup inniheldur diclofenac tvíetýlamín, 11,6 mg/g, og er lyfið notað
til meðferðar á staðbundnum verk í tengslum við meiðsli í vöðva eða lið. Lesið vandlega
upplýsingar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings
sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um
lyfið á www.serlyfjaskra.is.
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ÖRÆFAHJÖRÐIN
NÝTT FRÁ SÖGUFÉLAGI

„BRAUTRYÐJANDAVERK“
„Bókin er fyrsta heildstæða saga dýrategundarinnar frá því hún var fyrst flutt til
landsins árið 1771 og til dagsins í dag.“
Friðrik G. Olgeirsson, SAGA

FÆST Í VEFVERSLUN SÖGUFÉLAGS OG Í ÖLLUM HELSTU BÓKAVERSLUNUM
Sögufélag, Gunnarshúsi, Dyngjuvegi 8, 104 Reykjavík
sogufelag@sogufelag.is | www.sogufelag.is
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Þau eru systkin - Gengur
n Þetta eru systkinin sem þú vissir ef til vill ekki af n Söngelsk systkin og saman á Alþingi

Í

sland er lítið land og því kemur lítið á óvart að ýmsir þekktir
landsmenn tengist blóðböndum. Það sem kemur aftur á
móti örlítið á óvart er skoðunin

á því hverju viðkomandi einstaklingar deila frekar en sameiginlegum fjölskylduboðum. Þetta
eru þeir Íslendingar sem þú vissir
kannski ekki að væru systkin.
Tómas Valgeirsson
tomas@dv.is

Hæfileikarík
hálfsystkin

Leikarinn Hjörtur Jóhann
Jónsson og leikkonan Helga
Braga Jónsdóttir eiga sama
föður. Helga Braga hefur
verið Íslendingum vel kunn
í áraraðir, frá og með upprisu Fóstbræðra, en Hjörtur
hefur mikla reynslu af leikhússenunni og hefur komið víða fram í sjónvarpi og
kvikmyndum.

Leikkonan og
skartgripahönnuðurinn
Nanna Kristín Magnúsdóttir,
leik- og kvikmyndagerðarkona,
er systkinamörg en einn af
bræðrum hennar er Jónas Breki
Magnússon, skartgripahönnuðurinn á bak við merkið BREKI.
Jónas uppgötvaði ást sína á
skartgripagerð þegar hann spilaði íshokkí sem atvinnumaður

í Finnlandi og lærði iðnina síðar í Kaupmannahöfn. Nanna
Kristín er Íslendingum vel kunn
og hefur heillað þjóðina í leiklistinni síðustu áratugi, til að
mynda í kvikmyndunum París
norðursins og sjónvarpsþáttunum Pabbahelgum.

Systkin sem syngja
Slegist um titlana

Emmsjé Gauti, einn fremsti rappari landsins, er
fjarri því að vera sá eini í ættinni sem spreytir sig á
sviði listarinnar. Systir hans, tónlistarkonan Karin

Sveinsdóttir, sem gengur einnig undir listamannsnafninu Young Karin, er ekki síður hæfileikarík.
Þau vita hvað þau syngja.

Helga Jónsdóttir, fyrrverandi stjórnarformaður hjá eftirlitsstofnun
EFTA og bæjarstjóri í Fjarðabyggð, og hæstaréttarlögmaðurinn
Gestur Jónsson eru systkin. Gestur hefur getið sér gott orð við að
verja þekkta menn úr viðskiptalífinu eins og Sigurð Einarsson og
Jón Ásgeir Jóhannesson.

Pólitík í boðinu

Eflaust má segja að leikkonan Ilmur Kristjánsdóttir og systir hennar, Lísa Kristjánsdóttir, eigi líflegar umræður um pólitík í jólaboðum og á fjölskyldusamkomum. Ilmur var varaborgarfulltrúi í
Reykjavík fyrir Bjarta framtíð hér um árið en Lísa var um skeið aðstoðarkona Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra, en það var á
þeim tíma þegar Katrín var formaður Vinstrihreyfingarinnar. Hver
segir svo að megi ekki ræða um pólitík við matarborðið?

Tilfinningar og tónlist
Hjalti Rúnar Jónsson leikari og Eyvindur Karlsson tónlistarmaður eru hálfbræður. Þeir eru synir
Maríu Sigurðardóttur, sem var einu sinni leik-

hússtjóri hjá Leikfélagi Akureyrar. Það vantar svo
sannarlega ekki listsköpunina á þeim bæ.
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r list og pólitík í genum?
Lagamál
og leiklist
Leikkonan Katla Margrét Þorgeirsdóttir
kann listina að kitla
hláturtaugar landans
betur en flestir. Það
ætti að gleðja systkin
hennar, lögfræðingana Svein Andra
Sveinsson og Herdísi
Þorgeirsdóttur.

Saman í salnum

Þau Björn Bjarnason og Valgerður Bjarnadóttir eru dæmi um fleiri
systkin sem hafa setið saman á Alþingi. Þau Björn og Valgerður
sátu um hríð saman á þingi fyrir Sjálfstæðisflokk annars vegar og
Samfylkingu hins vegar.

Kjarnakonur
Fjölmiðlakonan Kristín Ýr Gunnarsdóttir og Halla Gunnarsdóttir, ráðgjafi
ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum,
eru systur. Kristín starfaði um árabil
hjá Stöð 2 og hefur getið sér gott orð í
fjölmiðlageiranum. Halla er kennari að
mennt með meistarapróf í alþjóðaviðskiptum frá Háskóla Íslands.

Verkefnastjórinn og
svæfingalæknirinn

María Margrét Jóhannsdóttir, fyrruverandi verkefnastjóri
WOW air, er systir Helga Jóhannssonar, sérfræðings í svæfingalækningum, sem starfar í
Lundúnum. Helgi hefur getið

sér gott orð innan læknaheimsins og var til að mynda á lista
dagblaðsins Evening Standard
í fyrra yfir áhrifamestu einstaklingana í Lundúnum árið 2018.

09:41

ÖRYGGISHNAPPUR SECURITAS
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ÖRYGGISHNAPPUR
SECURITAS
ÖRYGGI ÖLLUM STUNDUM

Með öryggishnapp Securitas um úlnlið eða háls eykur þú öryggi þitt ef eitthvað
kemur upp á. Þú býrð við meira öryggi á heimilinu og aðstandendum líður betur að
vita af þér í öruggum höndum.
Þú ýtir á hnappinn, boðin berast samstundis til stjórnstöðvar Securitas þar sem þú
færð samband við sérþjálfað starfsfólk. Öryggisverðir Securitas með EMR þjálfun eru
alltaf á vakt og bregðast hratt og örugglega við.
Hafðu samband við öryggisráðgjafa Securitas í síma 580 7000 og kynntu þér kosti
öryggishnappsins og hvaða annan öryggisbúnað hægt er að hafa með honum.
SAMSTARFSAÐILI

Sími 580 7000 | www.securitas.is

110

FÓKUS

22. nóvember 2019

YFIRHEYRSLAN
Árni Kristjánsson er skólastjóri Leiklistarskóla Borgarleikhússins en samhliða starfar hann
sem stundakennari í Sviðslistadeild Listaháskóla Íslands ásamt
því að kenna leiklist í Dalskóla í
Úlfarsárdal. Árni er í yfirheyrslu
helgarinnar.
Hvar líður þér best?

Í faðmi fjölskyldunnar, það er alltaf best.

Hvað óttastu mest?

Persónuleg viðtöl í fjölmiðlum.

Hvert er þitt mesta afrek?

Að verða pabbi toppaði allar háskólagráður og leiklistarverðlaun. Ég
má líka til með að nefna að í ár setti ég mér það markmið að hætta
að nota plast- og pappabolla. Þetta var einfalt og gefandi markmið
og nú erum við fjölskyldan alltaf að finna nýjar leiðir til að forðast
plast. Við mætum með eigin pappírspoka í bakarí, krukkur á boostbarinn, ferðabolla á kaffihúsið, taupoka í búðina. Mesta afrekið
er að þetta var átak en er núna orðið hversdagslegt.

Furðulegasta starf sem þú hefur tekið að
þér?

Þegar ég bjó í Berlín árið 2014 borgaði ég leiguna
einn mánuðinn með því að vera tilraunadýr fyrir þróun á verkjastillandi plástrum. Ég var ráðinn vegna
þess að ég var með bringuhár. Það var einhvers
konar lágpunktur.

Hver væri titillinn á ævisögu þinni?
Tíminn er eins og kaffið

Hvernig væri bjórinn Árni?

Árni í flösku væri líklegast alveg strangheiðarlegur pilsner eftir þýskri uppskrift. Líklegast væri orðagrín á miðanum á flöskunni.

Árni
Kristjánsson

Besta ráð sem þú hefur fengið?

Pabbi sagði mér á sínum tíma: „Allt sem þú
gerir vel skilar sér aftur til þín.“ Það hefur
reynst rétt allar götur síðan.

Hvert er leiðinlegasta húsverkið?

Mér finnst fátt leiðinlegra en að raka mig. Ég ætla
að telja það með sem húsverk.

Besta bíómynd allra tíma?

The Big Night með Stanley Tucci. Fæstir hafa séð hana,
en ég segi vinum mínum reglulega frá henni. Frásögnin tekur um 90 mínútur.

Hvaða hæfileika myndir þú vilja búa yfir?

Ég væri til í að geta teleport-að mig á milli staða. Mér
leiðist fátt meira en umferðarteppur.

Hver er mesta áhætta sem þú hefur tekið?
Hvert sinn sem ég held á verkfæri er voðinn vís.

Hvaða frasi eða orð fer mest í taugarnar á
þér?
Árni er bæði fallegt og ljótt nafn. Þegar fólk kallar á
mig og segir „Áddni“, „ÁHTT-ni“ eða „Aaahbbneee“
er það fyrir mér eins og að bryðja álpappír. Það er R
í Árni!

Hvaða getur þú sjaldnast staðist eða ert
góður í að réttlæta að veita þér?
Hvað er á döfinni hjá þér?

Þetta ár er mikið kennsluár hjá mér og ég er alla
daga vikunnar að fylgjast með æðislegum nemendum blómstra. Svo er annað barn á leiðinni í maí svo
hér á heimilinu ríkir mikil tilhlökkun.

Íris Hauksdóttir
iris@dv.is

MYND: EYÞÓR ÁRNASON

Einhvern veginn er alltaf tilefni til að fá sér kaffi og
veganhafraköku á Te og Kaffi.

26 ára hress maður
vill kynnast góðri konu,
30–55 ára, sem er til
í gott spjall og jafnvel
eitthvað meira.
Skyndikynni koma
ekki til greina.

22. nóvember 2019
47. tölublað 109. árgangur Leiðbeinandi verð 995 kr.

dv.is/frettaskot askrift@dv.is Sími 512 7000

Auður gefur til baka

S

stoltur og glaður að geta gefið vinnuna
sína. „Ég trúi að ekkert beri ríkulegri
ávöxt á félagslegu og efnahagslegu
ástandi þróunarlanda en valdefling
kvenna. Aukin þátttaka kvenna í stjórnmálum, efnahagslegt sjálfstæði, aðgengi að menntun og afnám ofbeldis
eru no brainer lausnir sem hjálpa samfélaginu í heild. Um er að ræða málstað
sem er mér mjög nærri. Ég starfaði 3
sumur fyrir UN Women auk þess að fá

að vinna sem sjálfboðaliði í nokkrum
góðum verkefnum. Sem strákur í þjóðfélagi sem stendur framarlega í jafnréttismálum lít ég svo á að það sé
nauðsynlegt að leggja mitt af mörkum.
Ég er ekki gallalaus og er enn að læra
að verða betri femínisti í mínu daglega
lífi. Nú þegar það er eitt ár liðið síðan
ég gaf út plötuna mína Afsakanir vil ég
nýta tilefnið til að gefa til baka,“ skrifar
hann á Instagram-reikning sinn.

Brandenburg | sía

öngvarinn Auðunn Lútersson er
óumdeilanlega heitasti tónlistarmaður landsins en hann tilkynnti nýverið um fyrirhugaða
tónleika sem hann hyggst halda til
styrktar UN Women. Tónleikarnir fara
fram í Hannesarholti þann 25. nóvember og mun allur ágóði þeirra renna til
málefnisins.
Auðunn, sem kemur fram undir
listamannsnafninu Auður, segist bæði

Manuela
gengin út

Á

hrifavaldurinn
og
athafnakonan Manuela
Ósk Harðardóttir hefur
mikið verið á faraldsfæti undanfarið sökum vinnu
sinnar en um síðustu helgi
sást hún yfirgefa landið í samstarfi við Base Parking og það
í heldur óvæntum félagsskap.
Samkvæmisdansarinn Jón Eyþór Gottskálksson var með í
för en parið leiðir saman hesta
sína í sjónvarpsþáttunum Allir
geta dansað sem sýndir verða
á Stöð 2 innan skamms.
Bæði eru þau Jón 
Eyþór
og Manuela með opna
Instagram-reikninga þar sem
þau leyfðu fylgjendum sínum
að fylgjast með þeim njóta lífsins í London og fór vel á með
þeim. Meðal annars lýsti Jón
Eyþór því yfir að honum þætti
Manuela fullkomin í alla staði.
Hvort um sjálfskipaða
æfingaferð er að ræða er ekki
ljóst á þessari stundu en samkvæmt heimildum DV hefur
djúpur vinskapur myndast
hjá parinu og mætti í kjölfarið leiða að því líkur að þau séu
jafnvel meira en bara vinir.
Manuela hefur um langa hríð
verið talin ein eftirsóttasta,
einhleypa kona landsins og
óskum við við Jóni Eyþóri
hjartanlega til hamingju hafi
hann hreppt hnossið.

Útivist gerir
öllum
gott!
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