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Róbert Marshall tengdi sterkt 
við sögu afa síns sem lést í 
sprengjuárás á Ermarsundi  

og ákvað að skipta  
um gír í lífinu.

– sjá síðu 12 

6 30

Brjáluð íslensk brúnkuslys Sálarmorð án sakfellingar  



Ja-ja ding dong 

Jæja nú er það svart. Eins 
og 2020 hafi ekki lagt 
nægar áskoranir fyrir 

Svarthöfða heldur þarf núna 
að ráðast með beinum hætti 
á geðheilsuna. Útbrunninn 
bandarískur leikari ákvað að 
blása lífi í glæður ferils síns 
með því að gera kvikmynd 
um óskabarn Evrópu, Euro-
vision, og ekki nóg með það 
heldur þurfti hann að setja 
Ísland þar í aðalhlutverk 
og gera þar grimmt grín af 
tónlistarsmekk okkar. Ja-
ja-ding-dong-lagið er bein 
móðgun við alla Íslendinga, 
en það er svo helvíti grípandi 
að manni rann reiðin nánast 
eins og skot. Þar til maður 
mætti aftur í vinnuna og 
mátti taka þar einn stakan 
andardrátt áður en einhver 

velviljandi kollegi hafði rölt 
fram hjá syngjandi lagið og 
Svarthöfði fékk það aftur á 
heilann.

Svarthöfði mun finna Will 
Ferrel og sýna honum hvar 
Íslendingar kaupa ölið. Þar 
sem Svarthöfði hefur nú eytt 
tveimur vikum með þetta 
bölvaða stef á heilanum var 
það ófyrirbyggjandi að lagið 
færi að lita hversdaginn hjá 
honum. Nú sér Svarthöfði Ja-
ja-ding-dong í hverju horni. 
Þetta lag, sem hefur alla 
burði til að verða næsta Nína, 
getur átt við svo merkilega 
margt. Svarthöfði er jafnvel 
ekki frá því að þetta stef gæti 
verið þemalag þjóðfélagsins 
í dag. Hér eru margir bara 
búnir að ja-ja-ding-dong-a 
sig í hel.

Til dæmis er ríkisstjórnin 
að mati Svarthöfða búin að 
ja-ja-ding-donga rækilega í 

brækurnar. Í vikunni náði 
ríkisstjórnin að flæma Kára 
fokkin‘ Stefáns út úr CO-
VID-19 bröltinu. Kári er ekki 
týpan til að bjóða fram hinn 
vangann þegar honum er mis-
boðið. Hann fékk bara nóg, 
greip sinn staf og hatt og fór 
aftur í dagvinnuna að venju.

Þá voru góð ráð dýr hjá 
ríkisstjórninni. Hvað gerir 
Ísland án Kára? Nú auðvitað 
fór fólk þá fyrst að pæla al-
mennilega í þessari skimun 
á landamærunum. Þó fóru 
málsmetandi menn að stíga 
fram og segja að skimun 
væri bara bull og bruðl og 
henni ætti alfarið að sleppa. 
Er þetta samsæri því ríkis-
stjórnin tímir ekki að greiða 
fyrri skimunina úr eigin 
vasa? Eða er þetta merki um 
að ráðist var í skimun án þess 
að hugsa það alveg í gegn. 
Hvílíkt ja-ja-ding dong.

Svo eru það blessuðu 
skemmtistaðirnir sem verða 
að loka 23.00 út af sótt-
vörnum. Aldrei í lífi sínu 
hefur Svarthöfði vitað um 
jafn mikið af heimapartýum 
í borginni. Svarthöfðum sem 
kunna vel að meta heilaga 
helgarhvíldina til lítillar 
gleði. Er minni smithætta í 
heimahúsum? Ja-ja-fokkin-
ding-dong.

Kæra ríkisstjórn. Svart-
höfði skilur að COVID er 
ofsalega leiðinlegt basl sem 
var ómögulegt að undirbúa 
sig undir, og hann veit að þið 
eruð vinstri-hægri-hókí-pókí 
stjórn sem á erfitt með að 
koma sér saman um nokkurn 
skapaðan hlut sem leiðir til 
frekar pínlegrar ákvarðana-
fælni, en girðið ykkur samt í 
brók og hagið ykkur eins og 
vel þenkjandi einstaklingar. 
Fyrir Ísland! n

SVART HÖFÐI

Aðalnúmer:  550 5060
Auglýsingar:  550 5070
Ritstjórn:  550 5070

FRÉTTA SKOT

550 5070
abending@dv.is

Stefnumót við hrotta 

Í 
blaðinu í dag er að finna samantekt á grófu 
andlegu ofbeldi sem kallast Gasljóstrun. Sjá 
bls 6. Gasljóstrun er mjög alvarlegt andlegt 
ofbeldi þar sem ráðskast er með skynjun 
þolandans á þann hátt að hinn síðarnefndi fer 
að efast um skynjun sína, minni og jafnvel 

geðheilsu. Þessi tegund ofbeldis hefur ítrekað verið 
umfjöllunarefni í kvikmyndum og bókum enda oft á 
köflum algerlega galinn lygaþráður sem gerandinn 
spinnur til að grafa undan brotaþola. 

Við vinnslu efnisins kom í ljós að það eru ekki 
aðeins fjölskyldumeðlimir geranda sem verða fyrir 
slíku ofbeldi inni á heimilinu heldur byrjar ofbeldið 
mjög fljótt í nýjum samböndum. Þannig lýsir ung 
kona því að hún hafi orðið fyrir slíku ofbeldi strax 
eftir nokkurra mánaða samband við nýjan kærasta. 

Í samtali blaðamanns við ráðgjafa hjá Stígamótum 
kom meðal annars fram að ofbeldi af öllum toga 

getur þrifist í nýjum og ungum samböndum. 
Þar sé einnig að finna mjög gróft kyn-

ferðislegt ofbeldi og ungar konur séu 
oft beittar miklum þrýstingi til þess 

að láta undan vilja ofbeldismannins. 
Þar séu gjarnan notuð orð eins og 
tepruskapur til að þrýsta á konur, 
jafnvel snemma í sambandinu, til að 

ganga lengra í kynlífi en þeim líður 
vel með. Hótanir um að segja þeim 
upp sökum frumkvæðisleysis og 

leiðinda fylgja svo. 
Enginn vill upplifa sig leiðin-
legan eða óspennandi. En 
það er mikilvægt að þekkja 
sín mörk og vera með það 
á hreinu að það er ekkert 
leiðinlegra eða meira 
óspennandi en hrotta-
skapur og ofbeldismenn 
og – konur. 

Ef viðkomandi væri 
ekki flokkuð sem tepra 

væri það ef til vill drusla 
– allt til að réttlæta ofbeldið. 
Brotaþoli gerir aldrei rétt að mati 
ofbeldismannsins og þannig rétt-
lætir hann gjörðir sínar.

Kannski er erfiðara að átta 

sig á að um kynferðislegt ofbeldi í nánu sambandi er 
að ræða þar sem fólk er ólíklegra til að bera saman 
bækur finni það fyrir vanlíðan og óöryggi þegar það 
kemur að kynlífi frekar en ef um fjárhagslegt eða 
líkamlegt ofbeldi er að ræða. Við vitum að það á ekki 
að kýla manneskju eða svipta hana fjárhagslegu sjálf-
stæði en hvar liggja mörkin í kynlífi? Svo er eitt að 
vita og annað að geta brugðist við eftir að búið er að 
brjóta viðkomandi kerfisbundið niður.

Jenný Valberg hjá Kvennaathvarfinu svarar því vel 
hvar mörkin í heilbrigðu kynlífi og ofbeldi liggi. „Allt 
það sem þér líður vel með og ert róleg með er eðli-
legt.“ 

Verum vakandi yfir viðvörunarmerkjum og leitum 
hjálpar og/eða bjóðum hjálp ef minnsti vafi leikur á að 
ofbeldi eigi sér stað. n
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Rithöfundurinn og kynt-
röllið Stefán Máni Sigþórs-
son deilir hér sínum uppá-
halds bókum sem tilvalið er 
að gefa sér tíma til að lesa 
í fríinu – nú eða bók eftir 
manninn sjálfan svo sem 
Mörgæs með brostið hjarta 
sem er hans fyrsta ástar-
saga.

1  Sláturhús 5
 Kurt Vonnegut
Frumlegt og hugbreytandi 
meistaraverk. 

2  Pan
 Knut Hamsun

Óþægilega heillandi og svört 
ástarsaga. 

3  Innstu myrkur
 Joseph Conrad 
Ferðalag inn í myrkviði 
mannshjartans. 

4  Bróðir minn  
 Ljónshjarta 
 Astrid Lindgren 
Þarf að skrifa eitthvað? 
Bókin sem alla langar að 
hafa skrifað. 

5  Post Office
 Charles Bukowski
Skyldulesning fyrir alla sem 
hafa hatað vinnuna sína.

BÆKURNAR 
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Allt að 50% afsláttur

ÚTSALA
Sumarblóm -20-50% • Trjáplöntur -50% • Útipottar -25% • Gervisumarblóm -25% 

Gasgrill  (Gildir ekki af Weber) -20% • Kolagrill -20% • Reiðhjól (Gildir ekki af rafmagnshjólum) -20% • Keðjusagir -20%
 Garðhúsgögn -20% • Áltröppur/stigar -20-25% • Sláttuvélar -20-25% • Sláttuorf -20-30% 

 Rafmagns- og bensín hekkklippur -20-30% • Hekk- og greinaklippur -30% • Háþrýstidælur (Nilfisk) -20-25% 
Slönguhjól (Claber) -30% • LADY málning -20% • Viðarvörn (Jotun) -20%  • Pallaolía -20% • Viðarvörn (Gori) -30% 

Útimálning -20% •  Hnífapör og ýmis eldhúsáhöld -30% • Matarstell, glös og könnur -30% 
Pottar, pönnur og hitakönnur -30% • Regnföt -30% • Útivistarfatnaður -25% • Vinnufatnaður -25%

 Barnaöryggi -20% • Vinnuhanskar -20% • Vinnuöryggisvara (hjálmar, grímur o.fl.) -20%



1 Konan sem leitað var að fannst 
látin  Kona sem lýst var eftir fyrir 

rúmlega viku fannst látin.

2 „Haldið þið að ríkisstjórnin 
ætli að láta tvo lækna og einn 

löggukarl ákveða framtíð landsins?“ 
Landlæknir bendir á að almanna-
varnateymi ríkislögreglustjóra er ekki 
það sama og stjórnvöld. Enn sé ríkis-
stjórn í landinu sem hafi verið kjörin 
til að ákvarða framtíð landsins.

3 Valdamiklir menn óttast að hún 
leysi frá skjóðunni  Talið er að 

Ghislaine Maxwell, fyrrum sam-
starfskona auðkýfingsins Jeffrey 
Epstein, búi yfir miklu af upplýsingum 
sem gætu orðið nokkrum af valda-
mestu mönnum heims að falli.

4 Drap kanínu sex ára drengs fyrir 
framan hann í Kópavogi  Ófor-

skammaður köttur í Kópavogi herjar á 
gælukanínur nágranna síns og hefur 
þegar drepið eina, sex ára eigand-
anum til lítillar gleði.

5 Brúnkuslys íslenskra kvenna 
– „Var eins og Hulk í nokkra 

daga“  Íslenskar konur deildu með 
DV slæmri reynslu sinni af brúnku-
kremum.

6 Manúela krækti í kvikmynda-
framleiðanda  Manúela Ósk 

Harðardóttir áhrifavaldur er komin á 
fast með kvikmyndaframleiðandanum 
Eiði Birgissyni.

7 Vikan á Instagram: „Hvað er 
skemmtilegra en að djamma 

með öllum sem þú dýrkar?“  Vikan á 
Instagram er fastur liður á mánudags-
morgnum og nýtur mikilla vinsælda.

8 Hinar raunverulegu húsfreyjur 
Íslands  Hvaða íslensku konur 

gætu verið í þáttum um hinar raun-
verulegu húsfreyjur Íslands. DV kom 
með nokkrar góðar tillögur.

9 Slysið í endurvinnslunni – Líf 
konunnar í rúst og málinu verður 

áfrýjað  77 ára gömul kona tapaði 
skaðabótamáli gegn Endurvinnslunni 
en hún lenti í hræðilegu slysi í Endur-
vinnslunni á Dalvegi er sjálfvirk hurð 
lokaðist á hana.

MEST LESIÐ
Á DV Í VIKUNNI Í FRÉTTUM ER ÞETTA HELST...

Gat ekki notað símann
Guðmundur Benediktsson, íþróttafréttamaður, varð fyrir 
miklu áreiti eftir að knattspyrnulýsingar hans urðu áberandi 
á Internetinu. Varð ástandið svo slæmt að hann gat ekki notað 
símann sinn sökum ágangs. Þetta kom fram í hlaðvarpi Sölva 
Tryggvasonar.
 

Stórt nei frá flugfreyjum 
Félagsmenn Flugfreyjufélags Íslands felldu nýundirritaðan 
kjarasamning við Icelandair.  Rúmlega 70% félagsmanna 
greiddu atkvæði gegn samningnum og þarf félagið nú aftur 
að setjast við borð ríkissáttasemjara og hefja viðræður við 
Icelandair að nýju. Icelandair hefur gefið út að umræddur 
samningur hafi verið þeirra besta boð og í því hafi falist kjör 
sem væru miklu betri en þau sem standi flugfreyjum til boða 
hjá öðrum vinnuveitendum. 

Sakfellt í Hvalfjarðargangamáli 
Sex voru sakfelld fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot í svonefndu 
Hvalfjarðargangamáli. Meðal sakfelldu er Jaroslava Davids-
son, gjarnan kennd við skemmtistaðinn Goldfinger, sem var í 
eigu eiginmanns hennar heitins. Málið varðaði framleiðslu á 
amfetamíni sem átti sér stað í sumarbústað í vetur.  

Stjörnumeðhöndlarinn ákærður
Jóhannes Tryggvi Sveinbjörnsson, sem rekur meðhöndlunar-
stofuna Postura, hefur verið ákærður fyrir kynferðisbrot gegn 
fjórum konum. Meint brot áttu sér stað við meðhöndlun, en þar 
beitti hann aðferðum sem engin fagstétt á Íslandi viðurkennir. 
Tugir kvenna hafa ásakað hann um brot og hefur DV ítrekað 
fjallað um málið. 

Kári hættur að skima
Kári Stefánsson tilkynnti að fyrirtæki hans, íslensk erfða-
greining, muni hætta aðkomu að skimunum fyrir COVID-19 
á landamærum landsins. Þessi tilkynning kom mörgum í opna 
skjöldu og hafa sóttvarnayfirvöld unnið að því að finna leiðir 
til að halda fyrirkomulaginu áfram án Kára. 

Fangelsi skellir í lás 
Ákvörðun hefur verið tekin um að loka fangelsinu á Akureyri 
í hagræðingarskyni. Bæjarstjórn Akureyrar hefur harðlega 
mótmælt þessu og segir ákvörðunina hafa verið tekna án alls 
samráðs við Akureyrarbæ. Með ákvörðuninni sé í reynd verið 
að leggja niður fimm stöðugildi hjá bænum og skikka lögreglu-
menn á vakt til að sinna fangavörslu. 

Lektor á ákærusviði 
Lögregla hefur lokið rannsókn í máli Kristjáns Gunnars Valdi-
marssonar, lektors í skattarétti, sem grunaður er um frelsis-
sviptingu, nauðgun og fleiri brot. Málið er nú komið inn á 
ákærusvið sem tekur ákvörðun um hvort ákæra verði gefin 
út á hendur Kristjáni. 

CMYK

SV/HV

Vertu viss um að velja 
besta kjötið á grillið!

Meira á 
www.fjallalamb.is 
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EFSTALEITI OG LÁGALEITI
103 REYKJAVIK
 Nútímalegt íbúðarhverfi á einum besta stað í borginni. 

Sannkallað miðborgar hverfi í göngufæri við helstu verslunar- 
og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

  Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar.

  Rut Kára innanhússarkitekt sér um efnis- og litaval á 
innréttingum og flísum.

  Hluti íbúða tilbúnar til afhendingar.  Fjölbreytt úrval íbúða, 
verð frá 34,9 millj.

FJÖLBREYTT ÚRVAL ÍBÚÐA,
VERÐ FRÁ 34,9 MILLJ.

 KYNNING Á NÝJUM ÍBÚÐUM Í 
SÝNINGARAÐSTÖÐU VIÐ EFSTALEITI 27 

MÁNUDAGINN 13. JÚLÍ KL. 17-18

SÝNUM DAGLEGA, BÓKIÐ 
SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM

LOKAÁFANGI Í SÖLU

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 
14-20

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 11. JÚLÍ KL. 13-14

VERÐ FRÁ 49,9 MILLJ.

GRENSÁSVEGUR 11   I   SÍMI 588 9090   I   WWW.EIGNAMIDLUN.IS
SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

FREKARI UPPLÝSINGAR

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ 
löggiltur fasteignasali. 
Sími 663 2508

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824-9093

Brynjar Þór 
Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali
Sími 896-1168

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala. 
Sími 867 0968

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali. 
Sími 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

FREKARI UPPLÝSINGAR

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur 
fasteignasali. Sími 895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur 
fasteignasali. Sími 663 2508

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110

Afhending íbúða í ágúst 2020
Stærðir frá 86,2-241 fm
Verð frá 49,9-135 mkr.

 Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur 
húsum með sameiginlegum bílakjallara. 

 Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.  

LYNGÁS 1
210 GARÐABÆR

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 11. JÚLÍ KL. 14.30-15

VERÐ FRÁ 48,9 MILLJ.

 Hagkvæmar fjölskylduíbúðir á frábærum 
stað í Garðabæ

 Sérinngangur af svalagangi
 Bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi

 Vandaðar innréttingar frá AXIS
 Vel skipulagðar íbúðir
 Sér afnotaréttur á jarðhæð
 Tilbúnar til afhendingar

FREKARI UPPLÝSINGAR

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur 
fasteignasali. Sími 895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur 
fasteignasali. Sími 663 2508

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110
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Framhald á síðu 8 ➤

Þorbjörg 
Marinósdóttir
tobba@dv.is
Heimir 
Hannesson 
heimir@dv.is 

H ugtakið „gasljós“ 
kemur upphaflega frá 
breska leikritinu Gas 

Light (1938) en þekktari er 
þó kvikmyndin sem gerð var 
eftir leikritinu og skartar Ing-
rid Bergman í aðalhlutverki. 
Kvikmyndin fjallar um eigin-
mann sem beitir konu sína vís-
vitandi blekkingum með því 
að dempa reglulega gasljós í 
húsi þeirra hjóna sem hann 
neitar svo að hafa gert. Mark-
miðið er  fá hana til að efast 
um skynjanir sínar, minni og 
geðheilsu. Gasljós er því skír-
skotun í mjög alvarlegt tilfinn-
ingalegt og andlegt ofbeldi og 
af því tagi sem einstaklingar 
sem gjarnan eru með narsís-
íska persónuleikaröskun beita. 

Gasljóstrun hefur verið vin-
sælt umfjöllunarefni í kvik-
myndum og bókum á borð við 
Girl on the train. Ætla má að 
sálfræðifléttan sem er oft á 
köflum mjög ótrúleg, sem er 
einmitt inntak ofbeldisins, 
þyki svo ævintýraleg að það 
sé efni í skáldskap. Lýsa þol-
endur atburðarásinni gjarnan 
sem „lygilegri“, svo úthugsað 
og galið sé hún. 

Flestir hafa einhvern tíma á 
lífsleiðinni mætt svo kröftug-
um andmælum að þeir fara að 
efast um eigið ágæti og upp-
lifun. Til að byrja með eru 
ásakanirnar ekki endilega 
djúpstæðar eða með neinn 
sjáanlegan tilgang.

Jú ég setti bíllykilinn víst á 
borðið þegar ég fór.

Eða hvað?
Gerði ég það ekki?
Það er kraftur andmælanna 

og lengd og viðvera ásakan-
anna sem fá flesta til að efast. 
En hvað er til ráða og hvenær 
er ástandið orðið sjúklegt?

„Stærsta og algengasta 
birting gasljóstrunar er að of-
beldismenn kenna alltaf brota-
þolanum um ofbeldið sem við-
komandi verður fyrir,“ segir 
Jenný Kristín Valberg, ráð-
gjafi hjá Kvennaathvarfinu. 
Jenný bjó sjálf við alvarlegt 
ofbeldi í 13 ár og hefur verið 
ötull talsmaður gegn ofbeldi. 
Hún skrifaði meistararitgerð 
í kynjafræði 2019 um upp-
lifun kvenna af íslenskum og 
erlendum uppruna sem fara úr 
ofbeldissamböndum.

Réttlæting 
ofbeldismannsins 
Orðræðan „ég þarf að gera 
þetta við þig vegna þess að 
þú gerðir þetta og hitt,“ fylgir 
gjarnan á eftir þar sem leitast 
er við að réttlæta gjörðir þess 
er beitir ofbeldinu. 

Í kjölfarið eru skapaðar að-
stæður þar sem brotaþoli nær 
ekki að koma sínum sjónar-
miðum á framfæri né ögra 
stöðu ofbeldismannsins, að 
sögn Jennýjar. 

„Ef þetta er alltaf þér að 
kenna er brotaþoli orðinn 
fullur af skömm og sektar-
kennd og brotnar niður undan 
álaginu sem fylgir því að gera 
aldrei neitt rétt. Þá upplifir 
hann sig einskis virði. Við-
komandi verður týndur og 
það verður lítið eftir af sjálfs-
myndinni og brotaþoli fer 

jafnvel að raða markmiðum og 
vilja ofbeldismanns ofar sinni 
eigin velferð. Með mikilli 
gasljóstrun missir brotaþoli 
getuna með tímanum til að 
bregðast við og ná sjálfstæði 
sínu til baka. “

Allir á heimilinu undir
Hún segir að gasljóstrun sé 
ekki kynbundin í sjálfu sér 
en slíkt andlegt ofbeldi sé al-
gengur undanfari annars kon-
ar ofbeldis. „Þetta er algengt 
form á ofbeldi í mjög nánum 
samböndum þar sem oft er um 
kynbundið ofbeldi að ræða. 
Það er búið að grafa undan því 
að þú getir tjáð þína upplifun 
á atburðum og innræta þér 
að það þurfi að öskra, berja í 
veggi eða þaðan af verra af því 
að brotaþoli bregst ekki rétt 
við óskum ofbeldismannsins.“

Ofbeldið nær almennt til 
allra á heimilinu.  „Yfirleitt 
eru það allir á heimilinu sem 
eru undir. Ofbeldismaðurinn 
líður bara ákveðna hegðun 
og vill fá ákveðna svörun frá 
heimilisfólkinu.“

Kvikmyndir og bækur hjálpa
Aðspurð um hvort vinsælar 
kvikmyndir og bækur þar sem 
ofbeldi er til umræðu skili 
einhverju til brotaþola segir 
hún svo vera. „Öll aukin um-
ræða er upplýsandi. Fyrir ein-
stakling sem hefur verið ein-
angraður eins og gerist mjög 
oft í ofbeldissamböndum þá 
er oft aðgengi af afþreyingar-
efni og fréttamiðlum. Það er 
kannski helsta tengingin við 

GASLJÓSTRUN 

SÁLARMORÐ MEÐ LITLUM  
LÍKUM Á SAKFELLINGU
Gasljóstrun er mjög alvarlegt andlegt ofbeldi þar sem ráðskast  
er með skynjun þolandans á þann hátt að hinn síðarnefndi fer  
að efast um skynjun sína, minni og jafnvel geðheilsu.

Stærsta og algengasta birting gasljóstrunar er að ofbeldismenn kenna alltaf brotaþolanum um ofbeldið sem viðkomandi verður fyrir.  MYND/GETTY
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samfélagið því það er hugsan-
lega búið að loka á heimsóknir 
og vinasambönd. Öll umræða 
skilar sér. Við finnum það ef 
það er eitthvað sem rís hátt í 
umræðunni að fleiri leita til 
okkar.“ 

Sá sem býr við ofbeldið finn-
ur fyrir samsvörun og áttar 
sig á því að það sé verið að 
lýsa kunnuglegum aðstæðum.

Þú ert svo mikil tepra
Brotaþolar átta sig oft síð-
ast á því að verið sé að beita 
þær kynferðisofbeldi í nánu 
sambandi að sögn Jennýjar. 
Almennt sé auðveldara að 
samsvara sér við andlegt, 
líkamlegt og fjárhagslegt of-
beldi því það sé meira í  um-
ræðunni en kynferðislegt of-
beldi á heimilinu og það sé því 
oft síðasta vígið til að falla. 
Það sé oft verið að reyna að 
halda í nándina og að sú hlið 
sambandsins sé þó í lagi. „Það 
er gríðarlega mikið um kyn-
ferðislegt ofbeldi í nánum 
samböndum. Þessi orðræða. 
Þú ert tepra, þú ert ekki með 
neitt hugmyndaflug, þú hefur 
aldrei neitt frumkvæði er 
ætluð til þess að þrýsta á að 
látið sé undan vilja þess sem 
beitir ofbeldinu. Mörkin eru 
alltaf færð lengra og lengra 
með klám og kynlífsvæðing-
unni. Hvað telst eðlilegt er 
ekki lengur svo ljóst. Allt það 
sem þér líður vel með og ert 
róleg með er eðlilegt. Allt 
annað sem er verið að nuða, 
suða og pressa og hvetja þig 
til að gera umfram það sem 
þér líður vel með og ert róleg 
með, er kynferðislegt ofbeldi.“ 
Jenný segir þetta vera algengt 
sérstaklega hjá ungum konum 
og algengt er að ofbeldismað-
urinn hóti að hætta með þeim 
því þær séu svo miklar tepr-
ur. Þannig séu mörkin sífellt 
færð lengra. Veruleikinn sé 
sá að það er mjög alvarlegt að 
verða fyrir kynferðisofbeldi í 
nánum samböndum. 

Erfitt að sækja rétt sinn
„Mín reynsla er sú að ef þú 
situr uppi með andlegt og 
fjárhagslegt ofbeldi, að það 
er ekki mikið af þeim málum 
að fara fyrir dóm. Það er erfitt 
að sækja rétt sinn þegar þú 
hefur ekki lögregluskýrslu og/
eða áverkavottorð sem styður 
framburð þinn. Það hefur þó 
ýmislegt breyst sem betur fer. 
Ekki fyrir svo löngu síðan var 
almenna reglan að brotaþoli 
þurfti að mæta í sáttarmeð-
ferð til sýslumanns með of-
beldismanninum. Það er ekki 
lengur svo,“ segir Jenný.

Hún segir fjölda kvenna 
sitja eftir með engar eignir 
og jafnvel skuldum vafnar. 
Þeirra helsta hugsun sé oft að 
forða sér og börnum sínum úr 
þeim hörmulegu aðstæðum 
sem þau eru í.

Í meistararannsókn Jennýar 
ræddi hún við tíu konur sem 
fóru úr ofbeldissamböndum. 
„Eitt mál fór í opinber skipti 
og það tók þrjú ár og tók nán-
ast síðasta andardrátt kon-
unnar því þetta reyndi svo 

Alvarlegt kynferðislegt ofbeldi á sér stað í nánum samböndum. MYND/GETTY

ÞÚ AÐLAGAR ÞIG Í RAUN AÐ KVALARA ÞÍNUM
Íslensk 32 ára kona segist ekki hafa áttað sig á 
hvað gaslýsing, narsissisti eða siðblinda væri 
fyrr en hún  sleit ástarsambandi við mann fyrir 
nokkrum árum og upplifði í kjölfarið mikla óraun-
veruleika tilfinningu. 

„Ég hafði vingast við hann á samfélagsmiðlum 
og hann minnti reglulega á sig með því að setja 
„like“ á myndirnar mínar. Mér fannst hann sætur 
og sjarmerandi. Svo einn daginn sendi hann mér 
skilaboð – hrósaði mér og úr varð samtal. 

Við fórum í kjölfarið á stefnumót og frá fyrsta 
stefnumóti byrjaði rússíbaninn. Hann var svo 
heillandi, vel að máli farinn – setti sig vel inn í öll 
mín mál strax og bara varð þarna strax eins og 
klettur. 

Við fórum strax í að vera í samskiptum allan daginn 
alla daga. Hann sagði mér fljótt að hann væri orð-
inn ástfanginn – ég væri svo sérstök – hann hefði 
aldrei upplifað svona sterkar tilfinningar strax og 
ég kolféll. Ég hélt eftir þrjár vikur að ég væri búinn 
að hitta framtíðar manninn minn. Hann var algjör 
draumaprins. Alltaf með réttu ráðin ef eitthvað 
bjátaði, alltaf til staðar og vafði mig örmum og 
hrósaði öllu í fari mínu. 

Svo allt í einu – eins og hendi væri veifað – breytt-
ist allt. Ég, sem hélt að draumaprinsinn minn væri 
þarna – varð óörugg, hrædd því allt í einu breyttist 
hegðun hans.

Það er ótrúlega erfitt að lýsa svona ferli. Því fyrir 
marga, sem ekki hafa lent í svona aðstæðum, 
hljómar þetta bara eins og of tilfinningarík kona 
– sem kannski hefði átt að átta sig á að ást verður 
ekki til á einni nóttu. 

Svo dró hann sig til baka – sagðist ekki vera viss – 
smám saman fór ég að reyna að finna aftur mann-
inn sem var svo mikill prins. Hann var fljótur að 

benda mér á að ég væri ýkt í tilfinningum. Ýkt og 
yfirdrifin í viðbrögðum – þyrfti aðeins að hætta að 
vera svona á útopnu alltaf. Ég fór því í að reyna að 
laga mig – leita leiða til að vera ekki svona tilfinn-
ingarík. Skilja af hverju ég brást svona við.

Ef ég hefði verið betri – hagað mér betur – þá væri 
hann enn þessi ást – þessi draumaprins. Ég reyndi 
allt. Hann náði fljótt að telja mér trú um að ég væri 
vandamálið. Hann gæti bara ekki treyst mér. Svo 
kom hitinn og kuldinn í kjölfarið. Hann hrósaði mér 
og sagðist sakna mín – en samt gæti hann ekki 
verið með mér. Hann hætti að svara strax, lét mig 
bíða og „haga mér“ – en sendi mér samt á end-
anum skilaboð.

Ég reyndi að hætta í þessum samskiptum – fara. 
Þá steig hann sterkur inn. Ég var bara eins og 
fiskur í neti. Stundum var mér sleppt í smá stund 
– en var alltaf fönguð aftur um leið og ég sýndi 
merki um frelsi. Það sem ég vissi samt ekki þá, er 
að hann var með margar aðrar konur í sama neti.

Smám saman fór ég meira og meira inn í mig, ég 
treysti ekki á eigin innsæi í samskiptum, fannst ég 
ekki kunna að setja eðlileg mörk og bara vissi ekki 
hvernig hægt var að vera svona ástfangin en svo 
slökkva á tilfinningum á einni nóttu.

Það var svo þegar ég losnaði úr netinu að ég fór að 
lesa mér til um gaslýsingu – að ég fór að skilja. Ég 
gjörsamlega fraus þegar ég áttaði mig á að allt var 
lygi. Þetta er í raun bara leikur. En jafnvel þannig 
leikur að manneskjan sem á leikinn – áttar sig ekki 
á því sjálf að hún sé svona. 

Það varð svo þegar að ég fór að tala við aðrar kon-
ur, sem ég vissi að höfðu verið með honum, að við 
áttuðum okkur á hvað við höfðum upplifað. Hann 
notaði allar sömu setningar, sömu tæknina á okkur 
með orðum. Varð ástfanginn eftir fyrsta stefnumót 
– svo kom hitinn og kuldinn – ástin og fjandsemin.

Ég var föst með honum í nokkur ár. Eftir að ég 
losnaði sögðu margar konur við mig – ég vildi að 
við hefðum talað saman fyrr. Maður bara þorir því 
ekki – því þá lítur maður út fyrir að vera þessi klikk-
aða fyrrverandi. 

Í svona gaslýsingu trúir þú líka svo að þú sért 
vandamálið – og áttar þig á þegar það er kominn 
nýr fiskur í netið að þú varst einskis virði. Sem 
margir segja „iss ekki láta þetta á þig fá“ – þetta 
er bara flóknara en svo. Þú færð bara visst Stokk-
hólmsheilkenni, heldur að ef þú lagir þig – þá verði 
allt allt í lagi – eins og það var í upphafi – þú í raun 
aðlagar þig að kvalara þínum.

Það þarf sterk bein til að slíta sig lausa og sjá virði 
sitt aftur – eftir mörg ár í samskiptum sem þessum. 
Sjá að þetta er óeðlilegt og læra að svona darr-
aðardans og þessi óvenjusterka ást frá mínútu eitt 
er í raun ekki sönn og kannski ekki til og að normið 
liggur ekki í bíómyndinni og blossanum. 

Ég gjörsamlega 
fraus þegar ég 
áttaði mig á að allt 
var lygi. Þetta er í 
raun bara leikur.

Framhald á síðu 10 ➤
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Walk-in N
Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í 
mörgun stærðum og litum. 
Sturtuveggur með væng, 
8mm hert öryggisgler.
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Jenný biðlar til þeirra kvenna 
sem telja minnsta vafa á að þær 
séu beittar ofbeldi að hringja í 
Kvennaathvarfið í síma 561 1205.

Kvennaathvarfið tekur einnig á 
móti símtölum frá karlmönnum 
og hefur veitt viðtöl í Bjarkarhlíð 
en Bjarkarhlíð tekur á móti fólki 
af öllum kynjum 18 ára og eldri.

á. Engin hinna kvennanna 
kom vel út fjárhagslega. Mjög 
margar treystu sér ekki í að 
fara í hart með fjárskipti og 
margar þeirra reyna að gefa 
eftir í eignaskiptum í von um 
betra gengi í umgengnis- og 
forræðismálum.“ 

Þegar farið er fyrir dóm 
þarf að vera hægt að sýna að 
báðir aðilar geti boðið upp á 
sambærilegar aðstæður sem 
er erfitt ef annar aðilinn 
situr á eignunum og neitar að 
ganga frá fjárskiptum. „Það 
er ekkert í lögunum okkar 
sem segir að báðir aðilar eigi 
að víkja og eignin sé fryst 
þangað til að fjárskiptum er 
lokið. Þetta tekur svo langan 
tíma að margar konur gefast 
bara upp og gefa allt frá sér.“

Brjóta ítrekað á  
nýjum konum
Jenný segir dæmi þess að til 
þeirra leiti konur sem hafi lent 
í sama ofbeldismanninum og 
erfitt sé fyrir þær að vara við 
slíkum aðilum sé engin kæra 
eða dómur í kerfinu. 

„Tölur um komur kvenna í 
athvarfið segja okkur að hér 
á landi séu margir ofbeldis-
menn en það eru alveg dæmi 
um að það er að koma kona 
eftir konu, að flýja sama of-
beldismanninn. Þeim er ekki 
lagalega stætt á að nafngreina 
opinberlega menn ef þeir hafa 
ekki verið ákærðir.“ Jenný 
segir það einnig oft vera 
valdatæki ofbeldismanna að 
kæra til baka.

Við heimildaöflun um gas-
ljóstrun koma orðin siðblinda 
og narsissismi oft upp. Jenný 
segir að engin markviss grein-
ing sé í gangi á þessum mönn-
um og því sé erfitt að flokka 
þá en það sé rauði þráðurinn 
að sá sem beitir ofbeldi virðist 
skorta samkennd og getu til að 
setja sig í spor annarra.

Brotaþolinn tók eigið líf
DV hefur undir höndum 
átakanlega upptöku samtals 
tveggja kvenna þar sem ein 
konan sannfærir hina um að 
falla frá ákæru á hendur sam-
býlismanns síns. Þar eru því 
„vinkona“ konunnar og konan 
að tala saman og ljóst að 
„vinkonan“ rekur þar erindi 
mannsins sem beitt hafði kon-

una grófu ofbeldi. Á upptök-
unni beitir „vinkonan“ öllum 
þeim aðferðum til gasljóstr-
unar sem lýst er hér að ofan. 

Á upptökunni segist konan 
ekki ráða við þetta lengur og 
muni fremja sjálfsmorð. „Vin-
konan“ gerði lítið úr þessum 
orðum konunnar og skipti 
snarlega um umræðuefni. 
Spjalla þær svo áfram og er 
ljóst á samtalinu að bæði er 

mikill aðstöðumunur og allt 
sem „vinkonan“ segi miði 
markvisst að því að brjóta 
konuna niður og fá hana um 
að efast um réttmæti þess sem 
hún er að gera, þ.e. að kæra 
eiginmann sinn. Konan batt 
skömmu síðar endi á líf sitt.

Lagalegur vítahringur 
Af samtölum við lögfróða 
karla og konur er ljóst að 
málaflokkur andlegs ofbeldis 
á sér hvergi samastað í ís-
lenskum lögum. Aðspurðir 
sögðu allir viðmælendur DV 
að erfitt væri að heimfæra 
andlegt ofbeldi á refsiákvæði 
í almennum hegningarlögum. 
Ljóst sé að saksókn vegna 
málaflokksins er erfið og sak-
sóknarar bundnir þeirri reglu 
að hefja ekki saksókn nema 
hún sé líkleg til þess að leiða 
til sakfellingar. Málin þykja 
ólíkleg til sakfellingar þar 
sem fá dómafordæmi eru til 
um heimfæringu andlegs of-
beldis á ákvæði hegningarlaga 
sem fjalla um ofbeldi, hótun 
þar um, beitingu nauðungar 
eða brot í nánu sambandi.  
Þar sem dómafordæmi skortir 
verða saksóknir fátíðari, sem 
eykur enn fæð dómafordæm-
anna. Þannig verður til viss 
vítahringur aðgerðaleysis í 
dómskerfinu. 

Þennan vítahring má hugs-
anlega líkja við þann sem var 
uppi í tengslum við lagalega 
stöðu brota í nánu sambandi. 
Þau skilaboð sem send voru 
árum saman út til brotaþola 
af réttarkerfinu voru þau að 
ógjörningur væri að sakfella 
fyrir slík brot, enda brotin 
þess eðlis að sjaldgæft var 
að vitni væru að verknað-
inum og sönnunarfærsla 
fyrir dómi því bara orð á 
móti orði. Þessi lagalegi víta-
hringur var ekki rofinn fyrr 
en með breytingum á lögum 
árið 2016 þegar sérstök grein 
í hegningarlögum tók gildi 
um brot í nánu sambandi. 
Langt er þó til lands segir 
Sigþrúður Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastýra Kvennaat-
hvarfsins. „Afar sjaldgæft er 
að dómur falli í málum sem 
þessum. Hafi brotaþolar kært 
á annað borð er undantekning 
að dómur falli í málinu.“ 

Undantekning ef andlegt 
ofbeldi fer fyrir dóm
Enn fremur segir Sigþrúður 
að staða þolenda andlegs of-
beldis sé enn viðkvæmari í 
réttarkerfinu og dæmi um að 
þolendur þess upplifi ofbeld-
ið sem þær voru beittar sem 
léttvægara en líkamlega of-
beldið. Þó er það þannig, segir 

Sigþrúður, að algengt sé að 
afleiðingar andlegs ofbeldis 
vari lengur en hins líkamlega. 
„Líkaminn grær og marblettir 
hverfa, en hið andlega situr 
eftir á sálinni, sjálfsmyndinni 
og hangir hjá konunni lengur,“ 
segir Sigþrúður. 

Jón Þór Ólason, lögmaður og 
lektor í refsirétti við Háskóla 
Íslands segir að dómstólar 
hafi vissulega ekki tekið til 
umfjöllunar mörg tilvik af 
andlegu ofbeldi. Þó séu þeir 
farnir að taka mun meiri tillit 
til andlegrar líðanar fórnar-
lamba ofbeldisbrota og and-
legt tjón þeirra metið til refsi-
þyngingar og bóta af meiri 
þunga. Þannig hafi andleg 
líðan brotaþola hlotið aukna 
refsivernd en áður. Enn frem-
ur hafa dómstólar tekið víðari 
heimfærslur saksókna á refsi-
ákvæði til greina. Þannig hafa 
brotum sem eru heimfæranleg 
á tiltekin ákvæði hegningar-
laga fjölgað. „Dómarar eru 
að ganga lengra til að vernda 
persónuhelgi, friðhelgi einka-
lífsins og kynfrelsi,“ segir Jón 
Þór. Bendir hann enn fremur 
á að engum kafla hafi verið 
breytt jafn oft á undanförnum 
árum í hegningarlögum en 
kaflanum um kynferðisbrot. 
Jón Þór segir að heilt yfir sé 
sönnun erfið í málum tengdum 
andlegu ofbeldi. Samt sem 
áður hafa verið stigin stór 
skref í rétta átt á undanförn-
um árum með stofnun neyðar-
móttöku kvenna og barnahúss 
og óskandi að sú góða vinna 
haldi áfram. „Vissulega þarf 
meira til í þessum málum.“ n

Einangrun er ein afleiðing andlegs ofbeldis. MYND/GETTY

Tölur um komur kvenna í 
athvarfið segja okkur að hér 
á landi séu margir ofbeldis-
menn en það eru alveg dæmi 
um að það er að koma kona 
eftir konu, að flýja sama of-
beldismanninn.
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Hvar ætlar þú að 
veiða í sumar?
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VARAHLUTIR

www.bilanaust.is

Dalshrauni 17
220 Hafnarfirði
S. 555 4800

Hafnargata 52
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

Hrísmýri 7
800 Selfossi
S. 482 4200

Furuvöllum 15
600 Akureyri
S. 535 9085

Sólvangi 5
700 Egilsstöðum
S. 471 1244

STÓRVERSLUN
DVERGSHÖFÐA 2
110 REYKJAVÍK
S. 535 9000

Vatnagarðar 12
104 Reykjavík
S. 535 9000

FARANGURSBOX
Í MIKLU ÚRVALI

NORDRIVE 430

74.990 krSvart
53.499 krSilfur

430 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg

HAPRO ROADY 350

48.990 kr300 lítra

Burðargeta allt að 50 kg

HAPRO ROADY 450

59.990 kr420 lítra

Burðargeta allt að 50 kg

HAPRO TRAXER 8.6

Silfurgrátt 124.990 kr
530 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg 

Svart 139.990 kr

HAPRO TRAXER 6.6

119.990 krSvart410 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg

Silfurgrátt 94.990 kr
94.990 krSteingrátt

NORDRIVE 530

92.169 krSvart530 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg 79.889 krSilfur

79.889 krHvítt

NORDRIVE 330

58.989 krSvart330 lítra

Burðargeta allt að 75 kg

HAPRO TRAXER 4.6

84.995 kr370 lítra Svart

Burðargeta allt að 75 kg
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Aðeins eru 
fimm ár síðan 
Róbert og 
systir hans 
komust að því 
að kveðja frá 
föður þeirra á 
dánarbeðinu 
sem hann bað 
sendiráðið í 
London fyrir 
skilaði sér 
aldrei.  
MYND/

SIGTRYGGUR ARI

É g kann mjög vel við mig 
í þessu starfi. Það eru 
einhverjar stressstöðv-

ar í heilanum á mér, ættaðir 
aftur úr blaðamennskufortíð-
inni, sem njóta sín í aðstæðum 
þar sem verkefnin liggja ekki 
alveg ljós fyrir í byrjun dags,” 
segir Róbert Marshall, upp-
lýsingafulltrúi ríkisstjórnar-
innar. 

Gengið var frá ráðningu 
Róberts seinni hluta mars-
mánaðar en hann hafði þá 
greinst með COVID-19 og var 
í einangrun ásamt fjölskyld-
unni. Hann er mikill útivist-
argarpur og hefur síðustu ár, 
ásamt Brynhildi Ólafsdóttur 
eiginkonu sinni, sinnt alhliða 
fjallaleiðsögn, þjálfun og úti-
vist. Útbreiðsla COVID-19 var 
rétt að hefjast og ekki komið 
samkomubann þegar Róbert 
fór með hóp gönguskíðafólks 
norður í Mývatnssveit í mars 
en áður en yfir lauk greindust 
19 af 23 úr hópnum með sjúk-
dóminn. 

Sjálfur segist Róbert hafa 
fengið „lúxusútgáfu af þess-
um veikindum” en sá þarna 
hversu gríðarlega smitandi 
sjúkdómurinn var. Verkefni 
Róberts fyrir ríkisstjórnina 
snerust strax frá upphafi mik-
ið um upplýsingagjöf vegna 
COVID-19. „Í byrjun vorum 
við mjög mikið að svara er-
lendum fjölmiðlum og okkur 
þótti mikilvægt að koma því á 
framfæri hvernig við værum 
að takast á við útbreiðsluna. 
Katrín Jakobsdóttir er mjög 

þekkt erlendis og sem for-
sætisráðherra er hún stjórn-
málastjarna á erlendum vett-
vangi. Ég held að fólk átti sig 
ekki alveg á því hversu mikil 
ásókn er í viðtöl við hana hjá 
erlendum fjölmiðlum. Við 
höfum þurft að velja og hafna 
mörgum viðtalsbeiðnum. Allt 
krefst þetta undirbúnings 
og samvinnu, og hefur verið 
krefjandi.” 

Enn sami strákurinn
Róbert á fjölbreytilegan feril 
að baki. Hann er fyrrverandi 
alþingismaður og sat á þingi 
fyrir Samfylkinguna, var 
þingmaður utan flokka og loks 
fyrir Bjarta framtíð sem hann 
tók þátt í að stofna. Á þingi 
gegndi hann meðal annars 
þingflokksformennsku, for-
mennsku í allsherjarnefnd, 
formennsku í Íslandsdeild 
þings Öryggis- og samvinnu-
stofnunar Evrópu og sat í um-
hverfis- og samgöngunefnd, 
Þingvallanefnd og Norður-
landaráði. 

Hann starfaði við fjölmiðla 
um árabil og var aðstoðar-
maður samgönguráðherra, 
Kristjáns Möller, áður en 
hann settist sjálfur á þing 
árið 2009. Róbert er fyrrver-
andi formaður Blaðamanna-
félags Íslands og var um tíma 
forstöðumaður fréttasviðs 
365. Hann er uppalinn í Vest-
mannaeyjum þar sem hann 
stundaði fiskvinnslu, netagerð 
og sjómennsku. Já, Róbert 
hefur komið víða við. 

Brynhildi eiginkonu sinni 
kynntist hann í fréttamennsk-
unni en hún er einnig fyrrver-
andi fréttamaður. „Ég á fimm 
börn; tvö úr fyrra hjónabandi, 

tvö með Brynhildi og svo átti 
hún eina dóttur fyrir. Yngsti 
sonur minn er á fimmtánda 
ári og sá elsti að skríða í þrí-
tugt. Ég er að reyna að venjast 
þeirri hugmynd að brátt á ég 
son á fertugsaldri,” segir Ró-
bert og tekur fram að hann 
hafi byrjað ungur að eignast 
börn. Hann er 49 ára, verður 
fimmtugur á næsta ári og 
segist alltaf jafn hissa á því 
að vera enn sami strákurinn, 
þvert á fyrri hugmyndir um 
að eldast. „Maður verður ekki 
gamall inni í sér. Síðan er ég 
alltaf að upplifa eitthvað nýtt 
og er alltaf undrandi yfir því 
hvað lífið hefur upp á mikið að 
bjóða. Það finnst mér dásam-
legt.”

Upplifði sig í búbblu
Með fram þingmennskunni 
var Róbert mikið að leiðsegja 
og fór síðan á fullt með eigin 
rekstur þegar hann ákvað að 
hætta þingmennsku árið 2016. 
„Ég var forvitinn um hvort 
það væri hægt að lifa af verk-
efnum tengdum útivistinni 
og það tókst. Við höfum sinnt 
ýmiss konar leiðsögn fyrir 
Ferðafélag Íslands og séð um 
þjálfun Landvætta. Þá ákvað 
ég að nýta þekkingu mína úr 
fjölmiðlun og dagskrárgerð, 
við Guðmundur Steingríms-
son gefum út tvisvar á ári 
útivistartímaritið Úti og við 
Brynhildur og Tómas Mars-
hall bróðir minn gerðum úti-
vistarþætti fyrir RÚV. Þegar 
ég hætti á þingi ákvað ég að 
gera upp við mig árið 2020 
hvað ég ætlaði að verða þegar 
ég yrði stór,” segir Róbert 
kíminn og heldur áfram: „Ég 
fann strax í haust að það var 

farið að toga í mig að skipta 
um vettvang. Þegar ég byrjaði  
að vinna í stjórnarráðinu fann 
ég hvað ég saknaði þess að 
vera á eiginlegum vinnustað. 
Ég og Brynhildur erum bara 
með sitthvora skrifstofuna 
heima og auðvitað hittum 
við mikið af fólki þegar við 
erum að þjálfa og leiðsegja en 
ég fann hvað ég hafði gott af 
þessari breytingu - að vakna 
á morgnana, fara út, sinna 
vinnunni og koma síðan heim. 
Ég hef alltaf verið pólitískt 
„animal” og mikill áhugamað-
ur um stjórnmál. Ég var satt 
að segja farinn að finna fyrir 
samviskubiti yfir því að vera 
ekki að gera neitt fyrir sam-
félagið. Mér fannst ég vera 
kominn inn í einhverja búbblu 
þar sem ég væri ekki að gera 
gagn. Að mörgu leyti fannst 
mér ég hafa verið ágætis þing-
maður og verið sterk rödd á 
ákveðnum sviðum.”

Rödd náttúrunnar
Hann tekur fram að hann sé 
auðvitað ekki kjörinn full-
trúi nú og tilheyri engum 

stjórnmálaflokki. „En ég er 
stuðningsmaður þessarar 
ríkisstjórnar og kaus Kötu 
og VG síðast. Þegar ég horfði 
yfir sviðið fyrir síðustu þing-
kosningar var enginn sem ég 
treysti jafn vel til að vera for-
sætisráðherra og hún,” segir 
hann. Róbert bendir á að hann 
hafi kynnst Katrínu og Svan-
dísi Svavarsdóttur vel í þing-
störfunum á sínum tíma og 
þau náð vel saman. 

Það sem hann er stoltastur 
af þegar kemur að þingstörf-
unum er þátttaka hans í að 
ný heildarlög um náttúru-
vernd urðu að veruleika. Sig-
rún Magnúsdóttir var þá um-
hverfis- og auðlindaráðherra 
fyrir Framsóknarflokkinn 
en Róbert sat i umhverfis- og 
samgöngunefnd ásamt Svan-
dísi sem þá var fyrrverandi 
umhverfisráðherra og höfðu 
lögin upphaflega verið samin 
í hennar ráðherratíð. 

„Ég er stoltur af því að 
hafa verið rödd náttúrunnar 
og rödd umhverfisins. Ef þú 
leggur þig fram við að vera 
rödd ákveðins málstaðar þá 

Róbert Marshall er nýr upplýsingafulltrúi ríkis-
stjórnarinnar. Hann fann fyrir djúpri köllun til að 
gera samfélaginu gagn eftir að horfa yfir Erma-
sundið þar sem afi hans lést í stríðinu.



ertu alltaf að afla honum 
fylgis. Mér finnst að á síðustu 
tíu árum hafi þær hugmyndir 
sem skipta mig mestu orðið 
ríkjandi; femínismi, umhverf-
isvernd og mannréttindi.”

Mikilvægt að  
geta aftengt sig
Frá því hann var barn í Vest-
mannaeyjum hefur Róbert 
verið í miklum tengslum 
við náttúruna og ungur var 
hann kominn í skátana. „Ég 
veit hvað það er mikið meðal 

fyrir nútímafólk að komast í 
óspillta náttúru. Það eru for-
réttindi okkar hér á landi að 
vera alltaf í innan við tveggja 
tíma fjarlægð frá hreinni nátt-
úru. Það er fjársjóður sem 
fáar þjóðir eiga. Ég held að 
samfélagið væri betra ef fleiri 
væru áskrifendur að þessu 
fyrirbæri sem náttúran er. 
Það er mikilvægt að geta af-
tengt sig og komist út úr þessu 
firrta borgarsamfélagi.” 

Spurður hvort hann eigi ein-
hvern uppáhalds stað segir 

Róbert: „Það er einhver sér-
stök líðan sem fylgir því fyrir 
mig að vera í Langadal í Þórs-
mörk. Það má segja að þar sé 
mitt andlega lögheimili. Þarna 
get ég staðið og séð upp á 
Eyjafjallajökul, það er útsýni 
inn í Þórsmörkina en líka upp 
á Mýrdalsjökul í hina áttina. 
Á þessum stað mun andi minn 
sitja á steini eftir minn dag. 
Ég á marga uppáhalds staði 
en þarna finn ég fyrir alveg 
sérstökum tengslum. Meira 
að segja bara að standa við 

eldhúsvaskinn í skálanum og 
vaska upp - það er bara eitt-
hvað sem er alveg rétt við 
það.”

Lífið stækkar án áfengis
Róbert hefur talað opinskátt 
um baráttuna við Bakkus en 
í ljós kemur að útivistin tók 
ekki við af áfengisneyslunni 
heldur varð útivistin einfald-
lega betri eftir að hann varð 
edrú. „Ég var engin skóla-
bókarfyllibytta en var yfir-
leitt að fá mér tvo, þrjá bjóra 
á kvöldi eða þá léttvínsglas. Á 
ferðalögum um landið var ég 
bara með bjórkippu í bílnum, 
eins og margir gera. Ég hljóp 
líka alltaf mikið, alveg frá því 
ég var 17 ára gamall. Þegar 
ég hékk sem mest á Ölstof-
unni með sígarettu og bjór þá 
var ég alltaf að hlaupa. Úti-
vistin og hlaupin hafa alltaf 
verið hluti af lífi mínu. En 
það er með þau eins og önnur 
svið lífsins að þegar þú tekur 
áfengið út þá fer maður að 
njóta alls miklu betur. Ég er 
12 spora maður og hef unnið 
í sjálfum mér, ég tilheyri 

samtökum sem njóta nafn-
leyndar en eru mjög framar-
lega í símaskránni. Án áfengis 
stækkar lífið svo mikið. Það 
verður auðveldara að koma 
sér í form, auðveldara að 
halda prógrammi, auðveldara 
að vera til staðar fyrir fjöl-
skylduna og sinna öllu sem 
þarf að sinna.” 

Kveðjan skrifuð í 
sjúkraskýrslur
Ástæðan fyrir því að Róbert 
hætti að drekka var ekki síst 
sú að hann vildi ekki enda 
eins og faðir sinn heitinn. 
Foreldrar Róberts kynntust í 
London, móðir hans er íslensk 
en pabbi hans frá Skotlandi. 
Þau eignuðust dóttur saman 
og fluttu síðan til Íslands þar 
sem Róbert fæddist. Faðirinn, 
Anthony Marshall, leiddist út í 
ofdrykkju og skildu þau þegar 
Róbert var sjö ára. 

Anthony lést einn og yfir-
gefinn í London árið 2003. 
„Enginn vissi hvað varð um 
hann í tólf ár. Hann var það 
einsamall. Systir mín komst 
að því fyrir fimm árum að 
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Bara að standa við eldhús-
vaskinn í skálanum og vaska 
upp - það er bara eitthvað 
sem er alveg rétt við það.
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áður en hann dó bað hann um 
að sendiráði Íslands í London 
yrði gert viðvart um að hann 
væri að kveðja en hinsta 
kveðjan komst því miður 
ekki til skila. Hún er skrifuð í 
sjúkraskýrslur sjúkrahússins 
og ljóst að síðasta hugsun hans 
var hjá börnunum sem hann 
yfirgaf fyrir Bakkus og líf á 
götunni. Á sínum tíma fannst 
mér ég sjá inn í það hyldýpi 
sem tók pabba minn. Ég var 
ekki kominn þangað en þetta 
er sjúkdómur sem endar eins 
hjá öllum. Menn eru bara mis-
jafnlega langt komnir. Pabbi 
komst aldrei út úr þessu. 
Áfengið bara greip hann og 
heltók. Þetta er harmleikur, 
eins og svo margir aðrir sem 
áfengi og vímuefni hafa kallað 
yfir fólk.”

Afi lést í baráttu  
fyrir land sitt
Róbert var á slóðum föður 
síns síðasta haust þegar hann 
var að vinna þátt af Úti um 
Marglytturnar, hóp íslenskra 
sundkvenna sem synti yfir 
Ermarsundið. „Það urðu 
ákveðin straumhvörf hjá mér 
í þeirri ferð. Á landsbyggð-
inni í Bretlandi blasir svo við 
hversu útbreiddur áfengis- og 
vímuefnavandinn er. Þarna 
var hópur fólks sem enginn 
var að hugsa um, hópur af 
langt leiddum sjúklingum. Á 
sama tíma var Brexit í gangi 
og ég upplifði svo sterkt al-
gjöran aðskilnað stjórnmál-
anna og almennings. Mér 
finnst stjórnmálaflokkarnir 
þarna úti, og kosningakerfið, 
algjörlega hafa yfirgefið fólk-
ið í landinu. Það var grátlegt 
að horfa upp á þennan mikla 
vanda á götunum. Óháð hægri 
eða vinstri pólitík þá er þarna 
gjá milli þings og þjóðar. Þetta 
leiðir hugann að því að ef það 
er ekki gott fólk í pólitík þá 
gerast slæmir hlutir.“ 

Bretlandsferðin vakti upp 
enn fleiri minningar hjá Ró-
berti. „Ég eyddi tíu dögum í 
Dover þar sem ég horfði yfir 
Ermarsundið í átt til Frakk-
lands. Afi minn, James Mars-
hall, dó á Ermarsundi árið 
1943. Hann var á skipinu HMS 
Jaguar sem var eitt þeirra 
sem sótti innlyksa hermenn 
til Dunkirk,” segir hann og 
rifjar í leiðinni upp að gerð 
var samnefnd kvikmynd um 
þessa miklu baráttu á strönd-
um Frakklands í seinni heims-
styrjöldinni. „Skip afa míns 
komst laskað við illan leik til 
Dover. Einu eða tveimur árum 
síðar dó hann í sprengjuárás á 
Ermarsundi. Þetta var stuttu 
áður en pabbi fæddist. Það 
var auðvitað hræðilegt fyrir 
ömmu að missa afa á þessum 
viðkvæma tíma og föður-
missirinn litaði alla barn-
æsku pabba, allt hans líf. Mér 
finnst þessir atburðir svo ná-
lægt okkur, að afi minn hafi 
tekið þátt í þessu stríði og að 
fólk af hans kynslóð hafi tekið 
þátt í bardaganum vitandi 
að það myndi mögulega láta 
lífið. Ég upplifði svo sterkt 
að þetta var kynslóð sem tók 
slaginn og barðist gegn vondu 
fólki. Þetta ýtti við mér og ég 
komst að þeirri niðurstöðu 

að það er ekki hægt að fara í 
gegnum lífið með því að leika 
sér bara. Maður þarf að leggja 
sitt af mörkum og skila sínu, 
það getur verið gaman og það 
getur verið fjárans fórn.” Það 
var þarna sem Róbert fann að 
hann vildi skipta um gír og 
leggja sitt af mörkum áfram. 
„Það var samt ekkert plan hjá 
mér að fara að vinna fyrir rík-
isstjórnina en þetta gerði það 
að verkum að þegar Katrín 
bauð mér þetta starf þá vissi 
ég strax að ég vildi reyna mig 
við það.“  

Forréttindi að vera  
þar sem allt gerist
Spurður hvað hafi komið 
honum mest á óvart í starfi 
upplýsingafulltrúa ríkis-
stjórnarinnar segir hann: 
„Það hefur komið á óvart 

hvað forsætisráðuneytið er 
skemmtilegur vinnustaður. 
Þarna vinnur gríðarlegur 
fjöldi af hæfileikaríku fólki. 
Ég vinn náið með Kötu en 
líka með hennar aðstoðarfólki, 
Lísu Kristjánsdóttur og Berg-
þóru Benediktsdóttur. Lára 
Björg Björnsdóttir og Unnur 
Brá Kolbeinsdóttir eru líka 
aðstoðarmenn ríkisstjórnar-
innar eins og ég,” segir hann 
en Lára er fyrrverandi upp-
lýsingafulltrúi ríkisstjórnar-
innar og núverandi aðstoðar-
maður á sviði jafnréttismála, 
en Unnur Brá er fyrrverandi 
þingmaður Sjálfstæðisflokks 
og núverandi aðstoðarmaður 
ríkisstjórnarinnar við endur-
skoðun stjórnarskrárinnar. 
Þarna eru líka gamlir kunn-
ingjar og vinir eins og Bryn-
dís Hlöðversdóttir og Stein-

unn Valdís Óskarsdóttir. 
„Þetta er skemmtilegt teymi 
og verkefnin eru gríðarlega 
fjölbreytt og skemmtileg. Mér 
finnst líka mjög skemmtilegt 
að upplifa Katrínu sem for-
sætisráðherra og sjá hvað 
hún gerir þetta vel. Það eru 
bara forréttindi að fá að vera 
í herberginu þar sem hlutirnir 
gerast. Þetta er líka allt annað 
en að vera á þingi. Ég vissi 
alveg hver væri munurinn að 
vinna hjá löggjafarvaldinu 
og hjá framkvæmdavaldinu,” 
segir hann og viðurkennir að 
það sé mun skemmtilegra að 
vera þar sem ákvarðanir eru 
teknar. 

Borðuðu ost í beinni
Við komumst ekki hjá því 
að ræða uppákomu þegar 
Katrín átti að vera í beinni 

útsendingu í breska morgun-
þættinum This Morning 
Live um miðjan júní en ekki 
vildi betur til en þáttastjórn-
endur reiknuðu með Katrínu 
klukkan 9 að íslenskum tíma 
en Róbert gerði ráð fyrir 
viðtalinu klukkan 11. „Þetta 
auðvitað skrifast á mig, en 
samt ekki alveg. Þegar ég 
var fréttamaður og talaði 
við Hong Kong þá talaði ég 
við fólk þar á þeirra tíma. 
Þetta viðtal hafði átt sér sex 
daga aðdraganda og ég hafði 
nokkrum sinnum sent póst 
og spurt hvort hún ætti ekki 
örugglega að vera klukkan 11 
að íslenskum tíma, en ekki 
fengið sérstaka staðfestingu. 
Þáttastjórnendur eru svo í 
beinni útsendingu klukkan 9 
að staðartíma að spyrja um 
Katrínu en hún er þá bara á 
fundi og ég sit sveittur á efri 
vörinni á skrifstofunni. Þau 
sátu uppi með þetta klúður og 
þurftu að borða ost í beinni 
útsendingu í 10 mínútur en 
þetta skipti svo sem litlu fyrir 
okkur. Ég tók hins vegar al-
farið á mig sökina, bæði þvi 
ég hefði getað gengið harðar 
á eftir staðfestingu en líka 
því mér þótti þetta fyndið,” 
segir hann og vísar til þess 
að hann hafi áður komist 
í klandur út af klukkunni. 
Hann sagði starfi sínu lausu 
sem fréttamaður á Stöð 2 árið 
2005 eftir að hafa sagt rangt 
frá klukkan hvað það lá fyrir 
að bandarísk stjórnvöld hefðu 
vitað af stuðningi Íslendinga 
vegna Íraksstríðsins og ritaði 
Halldór Ásgrímsson, þáver-
andi forsætisráðherra, harð-
ort bréf frá sér vegna þessa. 
Nokkrum árum síðar staðfesti 
Morgunblaðið að frétt Róberts 
var efnislega rétt; ákvörð-
unin um stuðning Íslands við 
innrásina í Írak var tekin af 
Davíð og Halldóri einum. 

Spila Bowie með trúarofsa
En lífið er ekki bara pólitík 
því Róbert er líka í hljóm-
sveit. „Þegar ég hætti á 
þingi tók ég ákvörðun um 
að stofna hljómsveit. Ég og 
Þór Freysson, gamall félagi 
minn af Stöð 2, stofnuðum 
þá hljómsveitina Lizt sem 
hefur spilað síðustu fjögur 
ár. Ég er söngvari og gítar-
leikari. Við höfum spilað lög 
Bowie af miklum trúarofsa. 
Líklega höfum við haldið um 
40 Bowie-tónleika þar sem 
við flytjum um 30 lög hans. 
Ég stend þá á sviðinu, spila 
á gítar og syng. Það er eitt-
hvað í röddinni minni sem er 
á svipuðum slóðum og Bowie. 
Stór orð en ég tel mig geta 
staðið undir þeim.” Hann seg-
ir tónleika sveitarinnar ekki 
mikið auglýsta en þeir hafi þó 
spilað til að mynda á Græna 
hattinum á Akureyri, Barion 
í Mosfellsbæ og Gamla bíói í 
Reykjavík. Fyrir áhugasama 
er hljómsveitin Lizt með eigin 
Facebooksíðu og þangað fór 
blaðamaður rakleiðis eftir 
viðtalið til að sannreyna 
hvort rödd Róberts líktist í 
raun Bowie. Merkilegt nokk 
þá eru þarna mikil líkindi. 
En endilega sannreynið þetta 
sjálf. n

Róbert er í hljómsveitinni Lizt þar sem hann spilar á gítar og syngur. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Síðasta hugsun hans var hjá 
börnunum sem hann yfirgaf 
fyrir Bakkus og líf á götunni.
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FRÁBÆRAR KILJUR   
Eitthvað fyrir alla í helgarlesturinn 

Jack Reacher er mættur aftur til leiks í 
bók sem grípur þig heljartökum strax  
frá upphafi 

Næsta ævintýri 
Hungurleikanna 
er hafið! Forsagan 
sögð í bók sem er 
að slá í gegn um 
heim allan. 

SG/ Morgunblaðið

KLJ /  L e s t  r  a r  k l  e f  i  n n 

Síðasta bókin í sagnabálkinum  
ofurvinsæla um Neshov fólkið eftir  
Anne B. Ragde 

1 Topplistinn
Júní 

3 Topplistinn
Júní 

4 Topplistinn
Júní 

„Bravó, Ragde!“
Dagbladet 
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DÆMDUR FYRIR STÓR-
FELLT DÓP SMYGL EN 
VINNUR FYRIR BORGINA
Einstaklingar sem hafa verið sakfelldir fyrir stór-
felld fíkniefnabrot eru ekki útilokaðir frá þátttöku í 
útboðum á vegum Reykjavíkurborgar. Einu gildir þó 
að viðkomandi einstaklingur bíði afplánunar.

Í júlí á síðasta ári ákvað 
umhverfis- og skipulags-
svið Reykjavíkurborgar 

að ganga að tilboði Þakafls 
ehf. í viðhald og endurbætur 
á þaki leikskólans Lyngheima. 
Þann 4. mars sl. var síðan 
samþykkt að ganga að tilboði 
HIH málunar ehf. í málun 
á sex fasteignum á vegum 
Reykjavíkurborgar. Tilboðið 
var upp á tæpar 6,5 millj-
ónir króna. Þá var samþykkt 
annað tilboð frá HIG málun 
ehf, upp á tæpar 11 milljónir, 
fyrir málun á tólf öðrum fast-
eignum í borginni.

Mikið magn sterkra 
fíkniefna
Skráður stjórnarmaður og 
helmingseigandi í bæði HIH 
málun ehf. og Þakafli ehf. er 
Tómas Arnarson. Í júní á sein-
asta ári var Tómas dæmdur í 
tveggja og hálfs árs fangelsi 
fyrir hlutdeild í umfangsmiklu 
fíkniefnasmygli frá Hollandi 
til Íslands. Þá hefur hann frá 

árinu 2011 hlotið sex óskilorð-
sbundna fangelsisdóma fyrir 
umferðarlagabrot. 

Forsaga málsins er sú að 
árið 2017 var Tómas, ásamt 
öðrum manni, ákærður fyrir 
að hafa staðið að innflutningi 
á rúmum þremur kílóum af 
MDMA. Efnunum var komið 
fyrir í sófa sem keyptur var í 
bænum Oosterhout í Holl andi í 
júní árið 2015 og síðan fluttur 
til landsins með flutningaskipi. 
Lögreglan fann efnin í sófan-
um á vöruhóteli Eimskipa dag-
inn eftir og lagði hald á þau.

Maðurinn sem ákærður var 
ásamt Tómasi játaði fyrir 
héraðsdómi Reykjavíkur að 
hafa skipulagt innflutninginn 
og var því sakfelldur. Hlaut 
hann fimm ára fangelsisdóm. 
Héraðsdómur sýknaði hins 
vegar Tómas, en hann neitaði 
ávallt sök í málinu. Málinu 
var áfrýjað til Landsréttar 
sem síðan sneri við dómi 
Héraðsdóms, í júní á sein-
asta ári. Í dómi Landsréttar 
kemur meðal annars fram að 
skýringar Tómasar á atriðum 
sem tengdu hann við kaupin 
á sófanum hafi verið „óná-
kvæmar og um margt misvís-

andi og ótrúverðugar.“ Þá hafi 
sú afstaða hans að nefna ekki 
nöfn annarra sem hann hitti 
og eyddi tíma með í þessum 
tveimur ferðum dregið úr trú-
verðugleika framburðar hans. 
Hann var lokum dæmdur í 
tveggja og hálfs árs fangelsi 
fyrir sinn hlut í málinu. Við 
ákvörðun refsingar var tekið 
mið af því að hann var fund-
inn sekur um að hafa staðið að 
innflutningi á miklu magni af 
sterkum fíkniefnum.

Ákveðin brot undanskilin
Eyþóra Kristín Geirsdóttir er 
lögmaður hjá embætti borgar-
lögmanns. Í skriflegu svari 
við fyrirspurn DV stendur:

„Í innkaupareglum Reykja-
víkurborgar er hvergi mælt 
fyrir um skyldu til að hafna 
tilboði sem stafar frá bjóð-
anda, hvers stjórnarmenn 
eða eigendur hafa hlotið dóma 
fyrir fíkniefnainnflutning eða 
umferðarlagabrot. Það væri 
því ekki andstætt innkaupa-
reglum að samþykkja tilboð 
frá fyrirtæki í eigu einstakl-
ings sem hefði hlotið dóm 
fyrir fíkniefnainnflutning og/
eða umferðarlagabrot.“ n

Í innkaupareglum Reykjavíkurborgar er ekkert sem mælir gegn því að bjóðendur og þátttakendur í 
útboðum séu með dóm á bakinu fyrir fíkniefnainnflutning eða umferðarlagabrot.  MYND/STEFÁN

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir 
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar 
um verð og afgreiðslutíma hjá
Bílanaust.

www.bilanaust.is

STÓRVERSLUN
DVERGSHÖFÐA 2

Dalshrauni 17
220 Hafnarfirði 

110 Reykjavík 
S. 535 9000

S. 555 4800

Vatnagörðum 12
104 Reykjavík
S. 535 9000

Furuvöllum 15
600 Akureyri 

Hafnargötu 52
260 Reykjanesbæ

Furuvö
600 A u

Hrísmýri  7 
800 Selfossi

Sólvangi 5
700 Egilsstöðum

S. 421 7510 S. 482 4200 S. 535 9085 S. 471 1244

Þorbjörg 
Marinósdóttir
tobba@dv.is 



Sætt og salt fyrir sælkera!



RÍSANDI STJÖRNUR Í STJÓRNMÁLUM
DV tók saman nokkur nöfn sem vert er að fylgjast með í stjórnmálaumræðunni. Ung-
mennin eru á aldrinum 23-33 ára og eiga það sameiginlegt að hafa látið til sín taka á 
hinu pólitíska sviði undanfarið og vakið eftirtekt fyrir vasklega framgöngu þar.

M ikil endurnýjun hefur 
verið í Alþingiskosn-
ingum undanfarin 

ár. Árið 2007 voru 38% þing-
manna sem kosnir voru nýir 
á Alþingi. Svipaða sögu var 
að segja af kosningunum sem 
fylgdu og eru stjórnmálaskýr-
endur á einu máli að þessi 
þróun virðist hafa fest sig í 
sessi. Í dag þykir auðveldara 
fyrir þingmenn að fá störf við 
hæfi að þingmennsku lokinni 

og ekki þykir jafn sjálfsagt 
að þingmenn „fái áskrift“ að 
embættum sínum. Enn fremur 
er ljóst að nokkrir þingmenn 
eru ýmist komnir á eða munu 
sigla inn í eftirlaunaaldur á 
næsta kjörtímabili. Enginn 
þeirra hefur lýst því yfir að 
hann eða hún muni ekki gefa 
kost á sér aftur, en ljóst að ný 
kynslóð mun á einhverjum 
tímapunkti þurfa að taka við 
keflinu.

Það er því ekki úr vegi 
að kynna sér vonarstjörnur 
flokkanna og af hverjum mest 
er að vænta á komandi miss-
erum í pólitíkinni. n

Heimir 
Hannesson 
heimir@dv.is 

JÓNA ÞÓREY PÉTURSDÓTTIR
Jóna Þórey var forseti Stúdenta-
ráðs á síðasta kjörtímabili eða 
frá mars 2019 og þar til í mars á 
þessu ári. Þótti Jóna tækla starfið 
sitt með eindæmum vel í gegnum 
erfiða tíma og koma vel fram fyrir 
hönd stúdenta í upphafi Covid-19 
faraldursins. Jóna Þórey útskrifað-
ist úr Versló árið 2015 og hóf nám í 
lagadeild. 

Heimildarmenn DV kalla Jónu 
Þóreyju meðal annars „snjöll-
ustu manneskju í heimi.“ Jóna 
hefur starfað sem laganemi á lög-
mannsstofunni Fulltingi og sinnti 
aðstoðarkennslu við lagadeild 
Háskóla Íslands áður en hún varð 
stúdentaráðsfulltrúi fyrir Röskvu 
og forseti ráðsins. Eftir hana liggja 
fjölmargar hárbeittar greinar um 

Háskólann, menntastefnu ríkis-
stjórnarinnar og stúdentalífið. 
Jóna hefur lítið gefið upp opinber-
lega hvort leið hennar liggi í pólitík 
eða hvort hún horfi fremur til fram-
tíðar í lögmennskunni, en ljóst er 
af störfum hennar fyrir stúdenta-
ráð á krefjandi tímum, að bjartur 
pólitískur frami ætti að vera henni 
innan seilingar, kjósi hún þá leið.

HREINDÍS YLVA GARÐARSDÓTTIR HOLM
Hreindís er þúsundþjalasmiður. 
Hún tók við formennsku í Ungum 
vinstri grænum 2018 og situr 
þar enn. Þykir hún njóta mikils 
trausts þar og er beðið eftir 
næstu skrefum hennar í pólitík 
með eftirvæntingu. Hreindís 
segist á Twitter vera „allskonar,“ 
og eru það engin rangmæli. MH-
ingurinn er með BA gráðu í leiklist 
frá Guildford leiklistarskólanum 
í Bretlandi. Hún er jafnframt 
söngkona, kennari og flugfreyja 
hjá Icelandair. DV spurðist 
fyrir meðal framamanna í Vinstri 
grænum um björtustu vonar-
stjörnur flokksins, og beindust öll 
augu að Hreindísi. 

Hreindís skipaði fjórða sætið á 
lista Vinstri grænna fyrir borgar-
stjórnarkosningarnar 2018 og 
vermdi 11. sæti framboðslista VG 

í Reykjavíkurkjördæmi norður í 
Alþingiskosningunum 2017. Af 
heimildum DV að dæma er ljóst að 
leið Hreindísar liggur aðeins upp 
á við og má fastlega gera ráð fyrir 
því að hún taki sæti ofar á fram-
boðslistum framtíðarinnar.

ALBERT GUÐMUNDSSON
Albert er varaþingmaður Sjálf-
stæðisflokksins og laganemi. „Litli 
maðurinn með stóra nafnið,“ hefur 
Albert verið kallaður af vinum 
sínum. Albert flutti jómfrúarræðu 
sína á Alþingi í apríl 2017 og fjallaði 
hún um málefni eldri borgara. „Það 
er mér sérstaklega ánægjulegt 
að taka sæti á þingi sem fulltrúi 
yngri kynslóðarinnar og sem yngsti 
sitjandi fulltrúi hv. þings í dag er 
ég þakklátur fyrir það traust sem 
mér er sýnt. Þótt ég tilheyri yngri 
kynslóðinni langar mig að tileinka 
mín fyrst orð í þessum ræðustól 
þeim sem eldri eru,“ sagði Albert í 
ræðustól Alþingis. 

Síðan þá hefur Albert komið sjö 
sinnum inn á Alþingi ýmist fyrir 
Guðlaug Þór Þórðarson utan-
ríkisráðherra, eða Áslaugu Örnu 
Sigurbjörnsdóttur dómsmála-
ráðherra. Stóð Albert vel undir 
væntingum.

Albert stundar nú laganám við 
Háskóla Íslands. Albert þykir hafa 
staðið sig með prýði í varaþing-
mennskunni og fastlega má gera 
ráð fyrir því að Albert sæki í frek-
ari trúnaðarstörf innan flokksins í 
komandi prófkjörum.

MYND/AÐSEND

MYND/VG.IS

MYND/HAAKON BRODER LUND

Af heimildum 
DV að dæma 
er ljóst að leið 
Hreindísar liggur 
aðeins uppá við.

Fastlega má gera 
ráð fyrir því að 
Albert sæki í frek-
ari trúnaðarstörf 
innan flokksins 
í komandi próf-
kjörum.
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HALLA SIGRÚN MATTHIESEN
Eins og Björn Jón Bragason fer 
yfir hér seinna í blaðinu er vert 
að fylgjast með Höllu Sigrúnu 
Matthiesen. Halla er formaður 
Sambands ungra sjálfstæðis-
manna og þykir hafa staðið sig vel 
í embættinu. Hún var kjörin í fyrra 
til tveggja ára og mun því sitja sem 
formaður SUS til næsta árs. Halla 
er dóttir Árna M. Matthiesen, 
fyrrum þingmanns Sjálfstæðis-
flokksins og fjármálaráðherra. 
Það skal því engan undra að rætur 
Höllu liggi til Sjálfstæðisflokksins. 

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir 
dómsmálaráðherra og flokkssystir 
Höllu óskaði henni til hamingju 
með sigurinn á sínum tíma. „Það 
er verulega gaman að sjá svona 
öfluga manneskju taka við þessu 
mikilvæga og góða félagi. Hún er 
kjörin ásamt öflugu fólki frá öllu 
landinu sem gefur sig í unglið-
astarf Sjálfstæðisflokksins. Það er 
okkur þingmönnum og ráðherrum 

afar mikilvægt.“, sagði Áslaug um 
flokkssystur sína. 

Halla er með BA gráðu í hagfræði, 
stjórnmálafræði og sögu frá UCL í 
London og hefur starfað sem við-
skiptastjóri hjá Arion banka og þar 
áður hjá Landsvirkjun. Halla hefur 
því komið víða við á stuttum ferli 
sínum. Þó er ljóst að Halla á nóg 
inni og eiga landsmenn örugglega 
eftir að heyra oft á nafn hennar 
minnst í náinni framtíð. 

JANUS ARN GUÐMUNDSSON
Janus hóf feril sinn í pólitík ungur 
og á þeim árum sem liðin eru er 
varla kosningabarátta sem hann 
hefur ekki snert. Janus er stjórn-
málafræðingur að mennt og Sjálf-
stæðismaður. Hóf hann feril sinn 
í stjórnmálum í ungliðahreyfingu 
Sjálfstæðisflokksins. Var hann 
þar maðurinn á bak við tjöldin í 
fjöldamörg ár og er enn. Hann 
situr í varastjórn SUS en hefur 
áður setið í stjórnum og vara-
stjórnum bæði SUS og Heimdallar 
auk miðstjórnar flokksins. Janus 
hefur stýrt kosningabaráttu til 
bæjarstjórna, borgarstjórnar, 
forsetakosningum. Enn fremur 
hefur hann stýrt framboðum í 
prófkjörum stjórnmálaflokka, 
rektorskjöri í Háskóla Íslands og 
nemendafélagskosningum. Leitun 
er að reynslumeiri manni í kosn-
ingageiranum hér á landi.

Nafn Janusar hefur ekki enn 
birst ofarlega á framboðslistum 
og hann hefur ekkert gefið upp 
hvort hugur hans leitar þangað 

eða hvort hann unir sér betur sem 
„maðurinn á bak við tjöldin.“ Í 
dag er Janus framkvæmdastjóri 
borgarstjórnarflokks Sjálfstæðis-
flokksins. Janus stýrði kosninga-
baráttu Eyþórs Arnalds í prófkjöri 
Sjálfstæðismanna til sigurs. 
Janus þykir drifinn, staðfastur, 
ákveðinn og stefnuviss. Ljóst er 
að pólitíkin er hans heimavöllur 
og verður fróðlegt að fylgjast með 
næstu skrefum hans á því sviði.

ISABEL ALEJANDRA DÍAZ 
Isabel á ættir sínar að rekja til El 
Salvador í Mið-Ameríku og settist 
að með fjölskyldumeðlimum á Ísa-
firði þegar hún var ung að árum. 
Isabel sagði frá því í Stundinni 
árið 2017 að hún hafi í 14 ár þurft 
að berjast fyrir réttindum sínum 
á Íslandi. Fyrst um sinn var henni 
hótað á 30 daga fresti að flytja 
ætti hana úr landi og lifði hún í 
ótta um að vera tekin af fjölskyldu 
sinni. Isabel kom með ömmu sinni 
og afa til Íslands, en ekki móður 
og föður. „Þessir 30 dagar urðu 
síðar að 6 mánaða fresti, sem  gaf 
okkur meiri tíma til undirbúnings 
en var í sjálfu sér ekkert skárra. 
Sex mánuðirnir urðu svo „loksins“ 
að einu ári. Fyrir mig sem barn 
voru þetta ekki bréf, þetta voru 
hótanir. Samfélagið á Ísafirði 
gerði mér þessi ár bærileg, auk 
minnar trúar og trausts á Guði, en 
ég komst aldrei undan óttanum,“ 
skrifaði Isabel.

Vestfirðingurinn Isabel Alejandra 
er í dag forseti Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands og er hún fyrsti 

einstaklingurinn af erlendum upp-
runa sem gegnir því starfi. Isabel 
var áður verkefnastjóri Tungu-
málatöfra, samfélagsverkefnis í 
heimabæ sínum Ísafirði. Einnig 
hefur Isabel starfað hjá UNICEF 
á Íslandi og hjá Endurmenntun 
HÍ. Isabel leiddi framboðslista 
Röskvu í stúdentaráðskosning-
unum og situr í Háskólaráði, 

æðstu stjórn Háskóla Íslands. 
Isabel tekur við stjórn Stúdenta-
ráðs á stormasömum tímum og 
ljóst að seta hennar næsta árið 
verður viss eldskírn. Hún þykir þó 
þegar hafa sannað sig og rúmlega 
það á fyrstu mánuðum í starfi og 
er áframhaldi á störfum Isabellu 
á opinberum vettvangi beðið með 
eftirvæntingu.

UNA HILDARDÓTTIR
Una er varaþingmaður VG í Suð-
vesturkjördæmi og hefur hún 
komið inn sem þingmaður kragans 
sjö sinnum á kjörtímabilinu, 
ýmist fyrir Rósu Björk Brynjólfs-
dóttur eða Ólaf Þór Gunnarsson. 
Una flutti skörug legar ræður um 
málefni ungs fólks, útgreiðslu per-
sónuafsláttar og kynfrelsi. Lagði 
Una meira að segja fram frum-
varp um breytingu á almennum 
hegningarlögum sem miðaði að 
því að veita intersex aukna vernd 
gegn hatursorðræðu og glæpum. 
Sex samflokksmenn Unu gerðust 
meðflutningsmenn frumvarpsins.

Tekið var eftir stuttri en snarpri 
þingsetu Unu og ljóst að sótt 
verður hart að því að ná Unu inn á 
næsta þing. Una hefur jafnframt 
beitt nýstárlegum aðferðum við 
að vekja athygli á samfélagslegum 

vanköntum og gerði hún meðal 
annars tilraun til að hópfjármagna 
fyrstu íbúðarkaupin sín. Var söfn-
unin ádeila á auglýsingaherferð 
Íslandsbanka sem vakti umtal um 
möguleika ungs fólks á fasteigna-
markaði. 

Una skipaði þriðja sæti lista Vinstri 
grænna í kraganum í síðustu 
kosningum og munaði aðeins rétt 
rúmum tvö þúsund atkvæðum að 
hún næði inn sem þriðji þingmaður 
flokksins í kraganum. Enn fremur 
skipaði Una 8. sæti á framboðslista 
VG fyrir sveitarstjórnarkosning-
arnar í Mosfellsbæ nú síðast. Una 
lauk námi frá MH og hefur meðal 
annars starfað sem viðburðarstýra 
hjá Nordjobb, framkvæmdastjóri 
gistiheimilis og var kosningastýra 
UVG 2013. Una er í dag formaður 
Landssambands ungmennafélaga. 
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Janus þykir drif-
inn, staðfastur, 
ákveðinn og 
stefnuviss. Ljóst 
er að pólitíkin er 
hans heimavöllur.

Landsmenn eiga 
örugglega eftir 
að heyra oft á 
nafn hennar 
minnst í náinni 
framtíð.
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ÝMIS NÝ ÞINGMANNSEFNI SJÁLF-
STÆÐISFLOKKS VERIÐ NEFND
Enginn núverandi þingmanna hefur gefið út að hann hyggist hætta. Á komandi 
vikum verður fjallað um framboðsmál, þingmannsefni og stöðu einstakra flokka.

F réttablaðið sagði frá 
því fyrir viku að Katrín 
Jakobsdóttir forsætis-

ráðherra hygðist boða for-
menn flokkanna á fund til að 
ræða tímasetningu næstu al-
þingiskosninga. Meðal stjórn-
arandstöðuþingmanna er mun 
meiri vilji til vorkosninga en 
hjá stjórnarliðum. Kjörtíma-
bilinu lýkur 28. október 2021 
og heimildarmönnum innan 
ríkisstjórnar ber saman um 
að haustkosningar séu miklu 
líklegri kostur. Menn bera þá 
fyrir sig farsóttina og segja 
mörg mál hafa tafist vegna 
hennar sem þeir vilji fyrir 
alla muni klára. Flestir sækja 
stíft að fá að sitja eins lengi 
á ráðherrastóli og mögulegt 
er, fimm mánuðir frá vori til 
hausts eru langur tími í pól-
itík.

Vitaskuld er allt of snemmt 
að velta fyrir sér úrslitum al-
þingiskosninga og líklegast 
að ekki verði byrjað að raða á 
framboðslista fyrr en í fyrsta 
lagi næsta vor. Hvað sem því 
líður er forvitnilegt að skoða 
hvernig landið liggur hjá ein-
staka flokkum. Ég ætla því 
hér í þessum pistli og á næstu 
vikum að fjalla um framboðs-
mál, þingmannsefni og stöðu 
einstakra flokka. Byrjum á 
Sjálfstæðisflokknum.

Lítil hreyfing á fylginu
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 
sína næstverstu útreið frá 
upphafi í síðustu alþingis-
kosningum, eða 25,3% fylgi 
á landsvísu. Fylgi flokksins 
hefur mælst undir því í nærri 
öllum könnunum sem gerðar 
hafa verið á kjörtímabilinu. Þó 
er rétt að taka fram, svo allrar 
sanngirni sé gætt, að fylgistap 
hans samkvæmt könnunum er 
ekki nærri eins mikið og hinna 
stjórnarflokkanna, Framsókn-
arflokks og Vinstri grænna. 

Ef við skoðum Reykjavík þá 
var ekki haldið prófkjör hjá 
flokknum í borginni fyrir al-
þingiskosningarnar 2017 enda 
aðeins ár frá fyrra prófkjöri 
þar sem Ólöf Nordal hafði 
orðið hlutskörpust, Guðlaugur 
Þór Þórðarson annar, Brynjar 
Níelsson þriðji, Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir fjórða, Sig-
ríður Á. Andersen fimmta, 

Birgir Ármannsson sjötti, 
Hildur Sverrisdóttir sjöunda 
og Albert Guðmundsson átt-
undi. Ólöf andaðist í febrúar 
2017. Heimildarmenn full-
yrða að núverandi þingmenn, 
þau Guðlaugur Þór, Brynjar, 
Áslaug, Sigríður og Birgir, 
sækist öll eftir sæti á listum 
flokksins fyrir komandi al-
þingiskosningar. Hildur féll 
út af þingi 2017 og undi því 
illa. Afar líklegt má telja að 
hún gefi kost á sér og sömu-
leiðis Albert Guðmundsson 
sem þykir skörulegur ræðu-
maður. Ekki spillir nafnið 
heldur fyrir.

Síminnkandi þátttaka  
í prófkjörum
Aðeins 3.430 tóku þátt í próf-
kjörinu 2016. Guðmundur 
Magnússon blaðamaður rifjaði 
upp í kjölfar þess þegar hann 
tók þátt í prófkjöri Sjálfstæð-
isflokksins 1990 og hlaut sam-
tals 3.100 atkvæði sem dugði 
honum í 13. sætið. Ólöf Nordal 
fékk samtals 2.944 sem nægði 
henni til að fá efsta sæti. Í 
prófkjörinu 1990 kusu alls 

8.480 og raunar þarf ekki að 
fara svo langt aftur í tímann 
til að finna mikla kjörsókn því 
í prófkjöri fyrir alþingiskosn-
ingarnar 2007 greiddu 10.846 
manns atkvæði. Þátttaka í 
prófkjörum var enn meiri á 
áttunda áratugnum. Í próf-
kjöri reykvískra Sjálfstæðis-
manna fyrir kosningarnar 
1978 kusu 9.877 en ef tekið er 
mið af íbúafjölgun í borginni 
þá myndi það samsvara því að 
um 15.500 greiddu atkvæði nú.

Einkum er það fólk sem 
komið er yfir miðjan aldur 
sem greiðir atkvæði í próf-
kjörum og vitaskuld hefur það 
mikil áhrif á niðurstöðuna. 
Guðlaugur Þór er því talinn 
eiga mun meiri möguleika á 
fyrsta sæti en Áslaug Arna. 
Hinir þrír þingmenn flokksins 
í kjördæminu, Brynjar, Sig-
ríður og Birgir, þykja öll hafa 
vaxið í áliti meðal flokksfólks 
en vekja að sama skapi ekki 
jafnmikla aðdáun út á við. 
Einn heimildarmanna sagði 
flokkinn vanta fleiri öfluga 
liðsmenn sem dragi fylgi að. 
Meðal nýrra þingmannsefna 

sem nefnd hafa verið eru 
Borgar Þór Einarsson, að-
stoðarmaður Guðlaugs Þórs 
utanríkisráðherra, og Vala 
Pálsdóttir, formaður Lands-
sambands Sjálfstæðiskvenna.

Eyþór Arnalds, oddviti 
flokksins í borgarstjórn, hefur 
verið nefndur sem þingmanns-
efni. Sömuleiðis Hildur Björns-
dóttir, annar maður á lista 
flokksins þar. Hún er þó talin 
ólíklegri til þess en Eyþór þar 
sem hún stefni ótrauð á borgar-
stjórastólinn og hafi meðal 
annars viljað komast í betra 
samband við vinstriflokkana 
í borgarstjórn en meirihluti 
borgarstjórnarflokks Sjálf-
stæðismanna kæri sig um. 
Hún telji sig sjá fleiri sam-
starfskosti Sjálfstæðismanna 
en menn komi auga á nú.

Röðun á listum ekki fylgt
„Til hvers er verið að halda 
prófkjör þegar formaður 
flokksins velur bara þá sem 
honum þóknast af listunum?“ 
spurði einn óánægður áhrifa-
maður í Sjálfstæðisflokknum 
og vísaði til þess þegar Þórdís 

Kolbrún Reykfjörð Gylfadótt-
ir, Sigríður Á. Andersen og Ás-
laug Arna voru teknar fram-
fyrir karlmenn sem voru ofar 
á listum, þegar kom að vali á 
ráðherrum. Sami viðmælandi 
rifjaði upp að Bryndís Har-
aldsdóttir hefði verið hífð upp 
um sæti í prófkjöri flokksins í 
Suðvesturkjördæmi. Viðmæl-
endur hafa enn fremur nefnt 
að þessar tilfæringar hafi ekki 
orðið til að auka vinsældir 
flokksins, nema síður sé.

Brynjar Níelsson var for-
maður Lögmannafélagsins 
og er reyndur hæstaréttar-
lögmaður. Mörgum flokks-
mönnum finnst ítrekað hafa 
verið gengið freklega fram hjá 
honum við val á dómsmálaráð-
herra. Þá nefna sumir að mun 
lýðræðislegra væri að taka 
upp fyrra fyrirkomulag og 
láta þingflokkinn kjósa hverju 
sinni milli ráðherraefna – allt 
of mikil völd séu færð í hend-
ur formanns flokksins við til-
nefningu ráðherra. 

Á ÞINGPÖLLUM
Björn Jón  
Bragason 

eyjan@eyjan.is 

Heimildarmenn telja Guðlaug Þór sigurstranglegri en Áslaugu Örnu komi til einvígis milli þeirra um efsta sætið. MYND/VALLI
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Vestur um land og  
norður yfir heiðar
Ef við höldum vestur um land 
þá hefur Þórdís Kolbrún verið 
ötul að halda sambandi við 
kjósendur í Norðvesturkjör-
dæmi og talið að hún stefni á 
fyrsta sæti listans þar sem nú 
situr Haraldur Benediktsson.

Heimildarmenn í Norðaust-
urkjördæmi telja allt eins lík-
legt að Kristján Þór Júlíusson 
gefi áfram kost á sér og víst 
að Njáll Trausti Friðbertsson 
fari fram. Kristján Þór er tal-
inn standa það styrkum fótum 
í kjördæminu að varla nokkur 
geti veitt honum keppni. 

Meðal ungliða í kjördæminu 
er horft til Berglindar Óskar 
Guðmundsdóttur sem er lög-
fræðingur frá Háskólanum á 
Akureyri. Yrði þetta reyndin 
stefndi í „Akureyrarlista“. 
Aðrir Eyfirðingar, Siglfirðing-
ar, Þingeyingar og Austfirð-
ingar tækju því ekki þegjandi 
og hljóðalaust. 

Nafn bæjarstjórans á Akur-
eyri, Ásthildar Sturludóttur, 
hefur líka heyrst nefnt sem 
mögulegs frambjóðanda Sjálf-
stæðisflokksins í kjördæminu. 
Hún starfaði áður með flokkn-
um, en er ráðin ópólitískur 
bæjarstjóri af meirihluta 
Framsóknarflokks, L-lista og 
Samfylkingar. Innan þeirra 
flokka var gagnrýnt að með 
ráðningu hennar væru and-
stæðingar Sjálfstæðisflokks-
ins að styrkja í sessi verðandi 
frambjóðanda „íhaldsins“.

Haldið suður
Eins og kunnugt er klofnaði 
Sjálfstæðisflokkurinn í Vest-
mannaeyjum fyrir síðustu 
bæjarstjórnarkosningar. 
Páll Magnússon, efsti maður 
á lista, stóð nærri því fólki 
sem klauf sig frá flokknum 
og sumir hafa því haldið því 
fram að hann standi höllum 
fæti í Eyjum. Aðrir segja allt-
of mikið gert úr andstöðu við 
hann. Aðeins lítill hópur Eyja-
manna hafi horn í hans síðu. 
Ljóst er að Páll ætlar enn að 
treysta að stórum hluta á fylgi 
úr Eyjum fari hann í fram-
boð. Hann dvelur þar mikið 
og ræktar ímynd sína sem 
Eyjamaður. Sumir segja að 
hann ætli ekki aftur fram en 
hvað sem því líður er talið að 
hann geti varla vænst sama 
stuðnings nú og fyrir síðustu 
kosningar. Stuðningsmönnum 
hans gremst að hann hafi 
ekki fengið ráðherrasæti og 
sú krafa mun verða hávær í 
kjördæminu að fá stól við rík-
isstjórnarborðið komist flokk-
urinn áfram í ríkisstjórn.

Ásmundur Friðriksson og 
Vilhjálmur Árnason munu 
báðir ætla sér fram og enn á 
ný heyrist nafn Elliða Vignis-
sonar nefnt sem mögulegs 
frambjóðanda í oddvitasætið. 
Þá þykir afar líklegt að Unn-
ur Brá Konráðsdóttir reyni 
aftur fyrir sér í kjördæminu 
og stefni þá á fyrsta eða ann-
að sætið. Heimildarmönnum 
í kjördæminu ber þó saman 
um að hún muni eiga á bratt-
ann að sækja. Unnur Brá var 
í öðru sæti á lista flokksins 
fyrir kosningarnar 2013 en 
féll niður í fjörða sætið fyrir 

Unnur Brá Konráðsdóttir, lögfræðingur. MYND/ANTON BRINKÁrni Helgason, lögfræðingur og uppistandari. MYND/VALLI

Rósu Guðbjartsdóttur, bæjar-
stjóra í Hafnarfirði, sem þing-
mannsefni og enn fleiri Karen 
Halldórsdóttur, bæjarfulltrúa 
í Kópavogi. Þar sem miðaldra 
karlar sitja á fyrir fleti eru 
miklu meiri möguleikar fyrir 
nýjar konur að komast að. 

Vi lhjálmur Bjarnason 
hyggst aftur gefa kost á sér 
en hann féll út af þingi 2017. 
Hann er talsvert eldri en 
flestir þingmenn flokksins 
og gæti þannig „breikkað 
ásýndina“ eins og stundum er 
komist að orði.

Upprennandi stjarna  
í Kraganum?
Þá hafa ýmsir bent á Höllu 
Sigrúnu Mathiesen, formann 
Sambands ungra sjálfstæðis-
manna. Hún er úr Hafnarfirði 
eins og faðir hennar og afi sem 
báðir voru þingmenn og ráð-
herrar, Árni M. Mathiesen og 
Matthías Á. Mathiesen. Sjálf-
stæðismönnum finnst ekki 
verra að frambjóðendur séu af 
ættum þingmanna. Þrátt fyrir 
að vera aðeins 22 ára gömul 
hefur hún lokið prófi í hag-
fræði frá háskóla í Bretlandi. 
Af sextán þingmönnum Sjálf-
stæðisflokksins hafa aðeins 
fjórir verið við nám erlendis. 

Þá er það talið vinna með 

Höllu Sigrúnu að vera ekki 
lögfræðingur en óvenju 
margir þingmenn flokksins 
í tímans rás hafa verið lög-
fræðingar. Núna eru þrír af 
fjórum ráðherrum flokksins 
lögfræðingar og sjö af sextán 
þingmönnum lögfræðingar. 
Sjö af átta efstu frambjóð-
endum í prófkjöri flokksins í 
Reykjavík 2016 voru lögfræð-
ingar. Sá eini sem ekki hafði 
lokið þeirri prófgráðu var 
Guðlaugur Þór, BA í stjórn-
málafræði. Þetta er mikil ein-
sleitni hjá flokki sem eitt sinn 
kallaði sig „flokk allra stétta“.

Meiri gleði í stjórnmálin
Þá hefur enn einn lögfræð-
ingurinn, Árni Helgason, 
verið nefndur sem þingmanns-
efni í Suðvesturkjördæmi, 
en hann hefur verið talsvert 
áberandi undanfarin misseri 
og var núna í maí skipaður 
formaður nefndar um mál-
efni útlendinga. Hann var 
áður formaður Heimdallar og 
framkvæmdastjóri þingflokks 
sjálfstæðismanna. Ekki má 
heldur gleyma að Árni er vin-
sæll pistlahöfundur og uppi-
standari. Ekki veitir af að fá 
meiri skemmtun í pólitíkina 
eins leiðinlegir og þingfundir 
geta orðið. n

Á niðurleið
Fylgi Sjálfstæðisflokksins í alþingiskosningum síðasta aldarfjórðung.

Menntun þingmanna Sjálfstæðisflokksins

1995 1999 2003 2007 2009 2013 2016 2017
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37,5%
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33,7%
36,6%

23,7%
26,7%

29,0%
25,2%

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir Lögfræðingur
Ásmundur Friðriksson Gagnfræðingur
Birgir Ármannsson Lögfræðingur
Bjarni Benediktsson Lögfræðingur
Bryndís Haraldsdóttir B.Sc.-próf í alþjóðamarkaðsfræði
Brynjar Níelsson Lögfræðingur
Guðlaugur Þór Þórðarson Stjórnmálafræðingur
Haraldur Benediktsson Búfræðingur
Jón Gunnarsson Próf í málmiðngreinum og próf í  
 rekstrar- og viðskiptafr.
Kristján Þór Júlíusson Skipstjórnarpróf og  
 kennsluréttindi
Njáll Trausti Friðbertsson Flugumferðarstjórapróf og  
 BS í viðskiptafræði
Óli Björn Kárason BS-próf í hagfræði
Páll Magnússon Fil.kand.-próf í stjórnmála-  
 og hagsögu
Sigríður Á. Andersen Lögfræðingur
Vilhjálmur Árnason Lögfræðingur, lögregluskólapróf
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir Lögfræðingur

kosningarnar 2016. Það sæti 
dugði henni ekki til endur-
kjörs 2017. Ýmsir hafa nefnt 
að hún ætti meiri möguleika 
á kjöri í Reykjavík þrátt fyrir 
að hafa verið sveitarstjóri í 
Rangárþingi eystra. Viðhorf 
hennar, meðal annars í inn-
flytjendamálum, eigi meiri 
hljómgrunn í þéttbýlinu en í 
Suðurkjördæmi. 

Ýmsir fleiri eru nefndir. 
Þar á meðal Guðbergur 
Reynisson, formaður full-
trúaráðsins í Keflavík, sem 
hefur beitt sér ötullega í um-
ferðarmálum.

Kraginn
Kvennamálin hafa víðar 
reynst flokknum erfið. Í Suð-
vesturkjördæmi voru áður 
kvenframbjóðendur sem mik-
ið kvað að, Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir og Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir, en lítið hefur 
farið fyrir einu þingkonu 
flokksins í kjördæminu, Bryn-
dísi Haraldsdóttir. Kraginn er 
kjördæmi Bjarna Benedikts-
sonar og auk þeirra Bryndísar 
sitja á þingi fyrir flokkinn í 
kjördæminu þeir Jón Gunn-
arsson og Óli Björn Kárason.

Ýmsir viðmælenda nefna 

Þá þykir afar 
líklegt að Unnur 
Brá Konráðs-
dóttir reyni aftur 
fyrir sér í kjör-
dæminu og stefni 
þá á fyrsta eða 
annað sætið.
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Með þér alla leið

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

sími

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Friðjón Ö. Magnúss.
lögg. fasteignasali
Sími: 692 2704

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

.       

 Verð :   42,5 millj.

 Frábær fjölskyldubústaður
 • Glæsilegt nýtt heilsárhús
 • Gott útsýni yfir vatnið
 • 108 fm auk 16 fm bátaskýlis
 • Efri hæð með 3 svefnherbergi
 • Stór stofa og eldhús
 • Steyptur kjallari með sér
inngangi og WC með sturtu

 • Gestahús álengdar við aðalhús
 • Stór viðarverönd með 
heitum potti

Fitjahlíð 33A
311 Skorradalur

.       

Glæsilegur 170 fm sumar
bústaður í Öndverðarnesi, 
Þrastarskógi í Grímsnesi 

 • Sumarbústaðurinn er 
skráður alls 169,7 fm 

 • Skiptist í anddyri, þvottahús, 
baðherbergi, 4 svefnherbergi, 
setustofu, eldhús, stofu, 
gufubað, aukabaðherbergi, 
geymslur og heitur pottur

 • Í næsta nágrenni við golfvöll  
og sundlaug

Kambsbraut 16
801 Öndverðarnes

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is  Verð :   89,9 millj.

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

S
um

ar
hú

s
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8339 fm lóð í Hestslandi Kiðjabergi 
 • Frábært útsýni yfir Hvítá 
 • Vel staðsett innarlega í byggðinni 
 • Má byggja 150 fm hús ásamt 40 fm aukahúsi

 Verð :   Tilboð

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hestur lóð 132

s. 695 5520

801 Grímsnes

Glæsilegt 211 fm heilsárshús  
upp af Hestvík í Grafningnum

 • 3 svefnherbergi og svefnloft 
/ sjónvarpsrými 

 • Alrými með mikilli 
lofthæð og kamínu

 • Hiti í gólfum og varmadæla

 • Hert gler á sólpalli – mikið útsýni

 • Steypt neðri hæð með 
mikilli lofthæð og stórum 
innkeyrsludyrum 

 • Eignarland

Illagil 21
801 Grafningur

 Verð :   108 millj.

.       

 Verð :   Tilboð

316 ha jörð m gott 
aðgengi að sjávarsíðu

 • Töluverður húsakostur á jörð 

 • Tilvalið fyrir ferðaþjónustu 

 • Stykkishólmur 
handan Nesvogs 

 • Eyjar á Breiðafirði í eigu jarðar 

Þingvellir
340 Helgafellssveit

.       

 Verð :   89,9 millj.

Glæsilegt 174 fm heilsárshús

 • Fjögur svefnherbergi 

 • Hannað að innan af 
Rut Káradóttur 

 • 34 fm gestahús

 • Nýleg úti sauna 

 • Mikið útsýni 

 • 30 mín frá Reykjavík 

Skálabrekkugata 10
801 Þingvellir

.       

 Verð :   Tilboð

Jörðin Karlsstaðir liggur 
milli fjalls og fjöru á 
útströnd Berufjarðar

 • Jörðin er um 135 ha og þar af  
25 ha ræktuð tún og matjurta g. 

 • Auk ca 400 ha af óskiptu landi 
með 2 nágrannabæjum. 

 • Miklar endurbætur á 
húsakosti á síðustu 5 árum 

 • Tvö íbúðarhús, gistiheimili,  
veitingahús, matvæla
framleiðsla. o.fl.

Karlsstaðir
766 Djúpavogshreppur

Vandað og vel skipulagt 89 fm 
heilsárshús ásamt áhaldageymslu

 • 8909 fm eignarland, 
stór heimkeyrsla 

 • Þrjú rúmgóð svefnherbergi 

 • Þvottahús með þvottavél 

 • Innbú fylgir utan 
persónulegra muna 

 • Falleg eldhúsinnrétting 
með uppþvottavél 

 • Laus strax

Klausturhólar Cgata 14
801 Grímsnes

Verð:  34 millj.

Glæsilegt heilsárshús í Vaðnesi

 • Hús sem þessi koma sjaldan í 
sölu 155,6 fm á steyptri plötu. 

 • Skilast tilbúið til innréttinga, 
hægt að fá lengra komið 

 • 34 svefnherbergi, frábært 
skipulag. Hjónaherbergi m 
fataherbergi og sér wc 

 • Sólpallur í suður, stórir 
útsýnisgluggar 

 • Tæplega 1 hektara eignarland

Hrauntröð 44
801 Grímsnes

 Verð :   49,9 millj.

.       

 Verð :   46,9 millj.

Glæsilegt sumarhús
 • Steyptir sökklar og 
burðarveggir

 • Hitaveita og heitur pottur

 • Mikil lofthæð í stofum 3,4 m

 • Rúmlega 110 fm pallur

 • Vandaðar innréttingar

 • Glæsilegur arinn

 • Baðherbergi flísalagt 
og með sturtu

 • Glæsilegt útsýni

Vatnsholtsvegur 7 
801 Syðri Reykir

.       

 Verð :   39,9 millj.

Mjög gott heilsárshús á  
tveimur hæðum í landi  
SyðraLangholts á Flúðum 

 • Afar gott útsýni er frá 
efri hæð hússins

 • Húsið stendur á 14.100 fm 
leigulandi og til viðbótar fylgir 
með lóðin við hliðin á (nr. 
106) sem er 13.100 fm.

 • Saunaklefi og pottur

Holtabyggð 105
845 Hrunamannahreppur

.       

 Verð :   34,9 millj.

Glæsilegt sumarhús  
í Grímsnesi 109,5 fm á 
tæplega hektara eignarlandi 

 • Steypt plata með gólfhita 

 • Fjögur svefnherbergi 
/ tvö baðherbergi 

 • Geymsla / þvottahús 

 • Innbú getur fylgt með sé 
sérstaklega samið um það

Borgarleynir 12
801 Grímsnes

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 

sunnudaginn 12. júlí 
frá kl. 13-16

eigandi á staðnum, sími 6658818

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520PANTIÐ SKOÐUN 

hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520 PANTIÐ SKOÐUN 

hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Friðrik í síma 616 1313

Endurgert heilsárshús í næsta nágrenni 
við Þrastalund

 • Eignin skiptist í opið rými, stofu og eldhús, geymslu, 
svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og þvottavélaaðstöðu 

 • Pallur með heitum potti og rúmgóð bílastæði. 
 • Eignin stendur á  2600 fm eignarlóð.

Verð :   20,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kringlumýrarvegur 8

s. 775 1515

 801Selfoss

Vandað 89 fm heilsárshús í Grímsnesi
 • Þrjú svefnherbergi, stofa, þvottahús, 
baðherbergi með sturtu, eldhús og pallur

 • Gólf eru flísalögð með gólfhita
 • Byggingarréttur fyrir auka 40 m2 hús
 • Eignarlóð og er að stærðinni: 8300 fm 

Verð :   29,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klausturhólar C-gata 8

s. 775 1515

 801Selfoss

Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 6590%  
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!– Með þér alla leið

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Lítið 35 fm sumarhús í Efsta Dal, nr. 28 
skammt frá Laugarvatni

 • Aðalhús og að auki er gestaherbergi í sér gestahúsi 
 • Lóðin skógi vaxinni leigulóð sem er 4690 fm að stærð 
 • Heitt og kalt vatn er tengt við húsið 
 • Heitur pottur er við bústaðinn og útisturta. Allt innbú fylgir með

Verð :   16  millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efsti-Dalur 28

s. 775 1515

801 Laugardalur

Fallegt 78 fm heilsárshús í byggingu 
 • Afhendist fokhelt 
 • Tvö svefnherberg, hjónaherbergi með sér wc 
 • Stórt alrými þaðan sem er útgengt 
 • Svefnloft, baðherbergi, þvottahús og geymsla 
 • 2500 fm leigulóð, tryggur samningur

Verð :   24,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Dalabyggð 22

s. 695 5520

846 Flúðum

      Alltaf dreymt um Sumarhús?
Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Gott sumarhús á góðum stað innst í litlu 
sumarhúsahverfi í landi Stapasels  

 • Tvö svefnherbergi
 • Húsið er með heitu og köldu vatni.  
 • Þakjárn var endurnýjað nú í upphafi sumars.
 • Skammt frá Bifröst.  

Verð :   17,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Birkiskógar 11

s. 695 5520

311 Borgarnes

Útsýni yfir Skorradalsvatn og fjallasýn 
 • Húsið er skráð skv. þjóðskrá 59,2 fm 
 • Góður pallur og grasbali er við húsið 
 • Húsið er hitað upp með rafmagnsofnum. Heita vatnið 
er upphitað með hitakút fyrir neysluvatn og sturtu 

 • Sjón er sögu ríkari

Verð :   23,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 70

s. 775 1515

311 Skorradal

78,9 fm heilsárshús í Öndverðarnesinu
 • Tvö til þrjú svefnherbergi. Tvö baðherbergi. 
 • Stofu og eldhús í opnu rými. Svefnloft
 • Upphaflegi hluti er frá árinu 1984 og árið 2016 kom viðbygging
 • Gestahús
 • Góður pallur er við húsið og heitur pottur

Verð :   32,8 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarhólsbraut 7

s. 775 1515

801 Selfoss

Sumarhús í landi Hjarðarholts Kjós 
 • Húsið skiptist í stórt alrými stofu og eldhúss 
 • Tvö svefnherbergi og rúmgott svefnloft
 • 1850 fm leigulóð
 • Stutt er í Kaffi Kjós, Meðalfellsvatn
 • Kalt vatn og rafmagn en hitaveita er við lóðarmörkin

Verð :   25,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjarðarholtsvegur 12

s. 695 5520

276 Kjósarhreppur

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
sími: 822 2307 
olafur@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520
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8339 fm lóð í Hestslandi Kiðjabergi 
 • Frábært útsýni yfir Hvítá 
 • Vel staðsett innarlega í byggðinni 
 • Má byggja 150 fm hús ásamt 40 fm aukahúsi

 Verð :   Tilboð

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hestur lóð 132

s. 695 5520

801 Grímsnes

Glæsilegt 211 fm heilsárshús  
upp af Hestvík í Grafningnum

 • 3 svefnherbergi og svefnloft 
/ sjónvarpsrými 

 • Alrými með mikilli 
lofthæð og kamínu

 • Hiti í gólfum og varmadæla

 • Hert gler á sólpalli – mikið útsýni

 • Steypt neðri hæð með 
mikilli lofthæð og stórum 
innkeyrsludyrum 

 • Eignarland

Illagil 21
801 Grafningur

 Verð :   108 millj.

.       

 Verð :   Tilboð

316 ha jörð m gott 
aðgengi að sjávarsíðu

 • Töluverður húsakostur á jörð 

 • Tilvalið fyrir ferðaþjónustu 

 • Stykkishólmur 
handan Nesvogs 

 • Eyjar á Breiðafirði í eigu jarðar 

Þingvellir
340 Helgafellssveit

.       

 Verð :   89,9 millj.

Glæsilegt 174 fm heilsárshús

 • Fjögur svefnherbergi 

 • Hannað að innan af 
Rut Káradóttur 

 • 34 fm gestahús

 • Nýleg úti sauna 

 • Mikið útsýni 

 • 30 mín frá Reykjavík 

Skálabrekkugata 10
801 Þingvellir

.       

 Verð :   Tilboð

Jörðin Karlsstaðir liggur 
milli fjalls og fjöru á 
útströnd Berufjarðar

 • Jörðin er um 135 ha og þar af  
25 ha ræktuð tún og matjurta g. 

 • Auk ca 400 ha af óskiptu landi 
með 2 nágrannabæjum. 

 • Miklar endurbætur á 
húsakosti á síðustu 5 árum 

 • Tvö íbúðarhús, gistiheimili,  
veitingahús, matvæla
framleiðsla. o.fl.

Karlsstaðir
766 Djúpavogshreppur

Vandað og vel skipulagt 89 fm 
heilsárshús ásamt áhaldageymslu

 • 8909 fm eignarland, 
stór heimkeyrsla 

 • Þrjú rúmgóð svefnherbergi 

 • Þvottahús með þvottavél 

 • Innbú fylgir utan 
persónulegra muna 

 • Falleg eldhúsinnrétting 
með uppþvottavél 

 • Laus strax

Klausturhólar Cgata 14
801 Grímsnes

Verð:  34 millj.

Glæsilegt heilsárshús í Vaðnesi

 • Hús sem þessi koma sjaldan í 
sölu 155,6 fm á steyptri plötu. 

 • Skilast tilbúið til innréttinga, 
hægt að fá lengra komið 

 • 34 svefnherbergi, frábært 
skipulag. Hjónaherbergi m 
fataherbergi og sér wc 

 • Sólpallur í suður, stórir 
útsýnisgluggar 

 • Tæplega 1 hektara eignarland

Hrauntröð 44
801 Grímsnes

 Verð :   49,9 millj.

.       

 Verð :   46,9 millj.

Glæsilegt sumarhús
 • Steyptir sökklar og 
burðarveggir

 • Hitaveita og heitur pottur

 • Mikil lofthæð í stofum 3,4 m

 • Rúmlega 110 fm pallur

 • Vandaðar innréttingar

 • Glæsilegur arinn

 • Baðherbergi flísalagt 
og með sturtu

 • Glæsilegt útsýni

Vatnsholtsvegur 7 
801 Syðri Reykir

.       

 Verð :   39,9 millj.

Mjög gott heilsárshús á  
tveimur hæðum í landi  
SyðraLangholts á Flúðum 

 • Afar gott útsýni er frá 
efri hæð hússins

 • Húsið stendur á 14.100 fm 
leigulandi og til viðbótar fylgir 
með lóðin við hliðin á (nr. 
106) sem er 13.100 fm.

 • Saunaklefi og pottur

Holtabyggð 105
845 Hrunamannahreppur

.       

 Verð :   34,9 millj.

Glæsilegt sumarhús  
í Grímsnesi 109,5 fm á 
tæplega hektara eignarlandi 

 • Steypt plata með gólfhita 

 • Fjögur svefnherbergi 
/ tvö baðherbergi 

 • Geymsla / þvottahús 

 • Innbú getur fylgt með sé 
sérstaklega samið um það

Borgarleynir 12
801 Grímsnes

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 

sunnudaginn 12. júlí 
frá kl. 13-16

eigandi á staðnum, sími 6658818

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520PANTIÐ SKOÐUN 

hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520 PANTIÐ SKOÐUN 

hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Friðrik í síma 616 1313

Endurgert heilsárshús í næsta nágrenni 
við Þrastalund

 • Eignin skiptist í opið rými, stofu og eldhús, geymslu, 
svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og þvottavélaaðstöðu 

 • Pallur með heitum potti og rúmgóð bílastæði. 
 • Eignin stendur á  2600 fm eignarlóð.

Verð :   20,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kringlumýrarvegur 8

s. 775 1515

 801Selfoss

Vandað 89 fm heilsárshús í Grímsnesi
 • Þrjú svefnherbergi, stofa, þvottahús, 
baðherbergi með sturtu, eldhús og pallur

 • Gólf eru flísalögð með gólfhita
 • Byggingarréttur fyrir auka 40 m2 hús
 • Eignarlóð og er að stærðinni: 8300 fm 

Verð :   29,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klausturhólar C-gata 8

s. 775 1515

 801Selfoss

Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 6590%  
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!– Með þér alla leið

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Lítið 35 fm sumarhús í Efsta Dal, nr. 28 
skammt frá Laugarvatni

 • Aðalhús og að auki er gestaherbergi í sér gestahúsi 
 • Lóðin skógi vaxinni leigulóð sem er 4690 fm að stærð 
 • Heitt og kalt vatn er tengt við húsið 
 • Heitur pottur er við bústaðinn og útisturta. Allt innbú fylgir með

Verð :   16  millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efsti-Dalur 28

s. 775 1515

801 Laugardalur

Fallegt 78 fm heilsárshús í byggingu 
 • Afhendist fokhelt 
 • Tvö svefnherberg, hjónaherbergi með sér wc 
 • Stórt alrými þaðan sem er útgengt 
 • Svefnloft, baðherbergi, þvottahús og geymsla 
 • 2500 fm leigulóð, tryggur samningur

Verð :   24,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Dalabyggð 22

s. 695 5520

846 Flúðum

      Alltaf dreymt um Sumarhús?
Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Gott sumarhús á góðum stað innst í litlu 
sumarhúsahverfi í landi Stapasels  

 • Tvö svefnherbergi
 • Húsið er með heitu og köldu vatni.  
 • Þakjárn var endurnýjað nú í upphafi sumars.
 • Skammt frá Bifröst.  

Verð :   17,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Birkiskógar 11

s. 695 5520

311 Borgarnes

Útsýni yfir Skorradalsvatn og fjallasýn 
 • Húsið er skráð skv. þjóðskrá 59,2 fm 
 • Góður pallur og grasbali er við húsið 
 • Húsið er hitað upp með rafmagnsofnum. Heita vatnið 
er upphitað með hitakút fyrir neysluvatn og sturtu 

 • Sjón er sögu ríkari

Verð :   23,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 70

s. 775 1515

311 Skorradal

78,9 fm heilsárshús í Öndverðarnesinu
 • Tvö til þrjú svefnherbergi. Tvö baðherbergi. 
 • Stofu og eldhús í opnu rými. Svefnloft
 • Upphaflegi hluti er frá árinu 1984 og árið 2016 kom viðbygging
 • Gestahús
 • Góður pallur er við húsið og heitur pottur

Verð :   32,8 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarhólsbraut 7

s. 775 1515

801 Selfoss

Sumarhús í landi Hjarðarholts Kjós 
 • Húsið skiptist í stórt alrými stofu og eldhúss 
 • Tvö svefnherbergi og rúmgott svefnloft
 • 1850 fm leigulóð
 • Stutt er í Kaffi Kjós, Meðalfellsvatn
 • Kalt vatn og rafmagn en hitaveita er við lóðarmörkin

Verð :   25,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjarðarholtsvegur 12

s. 695 5520

276 Kjósarhreppur

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
sími: 822 2307 
olafur@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Gott sumarhús í landi Efsta Dals  
í Bláskógabyggð.

 • Stutt er í Úthlíð, Gullfoss og Geysi 
 • Aðeins 10 mínúta akstur er á Laugarvatn.  
 • Húsið er á læstu svæði og stendur á 4690 fm leigulóð.  
 • Húsið er tengt heitu og köldu vatni ásamt rafmagni.

Verð :   24,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efsti-Dalur lóð 35

s. 695 5520

806 Selfoss

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Notalegt 26,2 fm heilsárhús  
í landi Litla Klofa 

 • 4,1 hektara eignarland 
 • Steyptar súlur, rafmagnskynding 
 • Gríðarlegt fjallaútsýni 
 • Lóðin stendur við Tjarnalæk

Verð :   9,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bjálki

s. 695 5520

851 Landsveit

42 fm sumarhús ofarlega í landinu 
 • Tvö svefnherbergi 
 • Fallegt útsýni 
 • Stofa og eldhús í opnu rými 
 • Flestir gluggar nýlega endurnýjaðir 
 • Upp í taka á húsbíl kemur til greina

Verð :   12,7 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur 35

s. 695 5520

301 Hvalfjarðarstrandarhr

50 fm hús ásamt áhaldahúsi 
 • Gróðri vaxið og skjólsælt land 
 • Tvö rúmgóð svefnherbergi 
 • Stór stofa með kamínu 
 • Eldhús m nýlegri eldavél 
 • Læst hlið að svæðinu

Verð :   14,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur 94

s. 695 5520

301 Hvalfjarðarstrandarhr

Notalegt sumarhús á 1 he leigulandi 
 • Samningur til 2044, forleiguréttur 
 • 40 fm sumarhús 
 • Stofa, svefnherbergi, nýlega uppgert wc 
 • Landið er skógi vaxið

 • Góð kaup

Verð :   8,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lækjarvegur 1

s. 695 5520

311 Borgarhreppur

60 fm sumarhús v Hvítársíðu 
 • Má byggja aukalega 9 fm gestahús 
 • Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti 
 • Stór stofa og opið eldhús 

 • Heitur pottur á palli 
 • Aðeins 9 lóðir á svæðinu Stutt í Húsafell

Verð :   27,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Runnabyggð 6

s. 695 5520

320 Reykholt

Tvær eignarlóðir hvor lóð um sig 
rúmlega 1/2 hektari 

 • 45 fm hús á annarri lóðinni 
 • Kalt vatn og rafmagn tengt við hús 
 • Í landi Minni Borga Grímsnesi 
 • Víðsýnt útsýni

Verð :   Tilboð

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lyngborgir 35 og 37

s. 695 5520

801 Grímsnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Fallegt 40 fm sumarhús 
 • Skógi vaxið 1 hektara eignarland
 • Lóðamörk við fallega á 
 • Tvö svefnherbergi 
 • Stutt á Laugarvatn 
 • Sjarmerandi hús með torf ofan á þaki

Verð :   18,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Útey 1

s. 695 5520

801 Laugardalur

Fallegt 8300 fm sumar bústaða  land  
með útsýni yfir Þingvallavatn

 • Eignarland sem er aðeins hálftíma akstur frá Reykjavík
 • Lóðinni fylgir réttur til að veiða í vatninu og setja bát á vatnið
 • Vegur og kalt vatn að lóðarmörkum
 • Læst öryggishlið við Þjóðveg

Verð :   16 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekkugata 13

s. 775 1515

801 Þingvellir

Sumarbústaðalóðir frá 2,5 millj. 
 • 50 mín keyrsla frá Reykjavík 
 • Hitaveita á svæðinu
 • Sundlaug og golfvöllur er í nágrenninu

Verð :   2,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stangarbraut 24

s. 775 1515

801 Öndverðarnes

93 fm hús í Svarfhólslandi 
 • Fjögur svefnherbergi ásamt svefnlofti 
 • Aðeins um 40 mín akstur frá höfuðborgarsvæðinu
 • Gæða eldhúsinnrétting frá HTH, AEG tæki uppþv. og ísskápur 
 • Rúmlega hektara eignarland 
 • Læst hlið

Verð :   32,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langatröð 2

s. 695 5520

301 Hvalfjarðarstr.

Vel staðsett 3,5 hektara eignarlóð með 
tilbúnum púða fyrir sumarhús

 • Lóðin er girt og stendur austast í Þórdísarbyggð sem 
er í landi Stangarholts við Langá á Mýrum.   

 • Búið er að teikna 100 fm hús á lóðinni 
og fylgja þær teikningar með.

Verð :   2,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þórdísarbyggð 20

s. 695 5520

311 Borgarhreppur

406,5 hektara land við þjóðgarðinn með  
útsýni til Þingvallavatns og mikla fjallasýn 

 • Landið er gríðarlega vel staðsett í grennd við 
veginn frá Mosfellsdal til Þingvalla en árlega fer um 
75% erlendra ferðmanna um þetta svæði.  

 • Möguleikar eru því gríðarmiklir.

Verð :   Tilboð

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekka

s. 695 5520

801 Þingvellir

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

– Með þér alla leið

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Einstaklega notalegur og hlýr bústaður  
í landi Fitja Skorradal 

 • Húsið stendur á 2000 fm leigulóð
 • Lóðin er skógi vaxinn, einstaklega falleg og veitir gott skjól
 • Kalt vatn, rafmagn og nýlegur hitakútur

Verð :   16,2 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 59

s. 695 5520

311 Skorradalshreppur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

35,6 fm sumarhús við Goðhólsbraut 4  
í Öndverðarnesi, gamla múraralandið

 • Nálægð við golfvöll, sundlaug og öll þægindi. 
 • Skiptist í opna stofu og eldhús, tvö svefnherbergi með kojum, 
svefnlofti, baðherbergi. Pallur er í kringum bústaðinn. 

 • Rafmagnskynding, heitt vatn er við lóðarmörk.

Verð :   14,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Goðhólsbraut 4

s. 775 1515

801 Selfoss

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515



TÍMAVÉLIN

Í viðtali við Morgunblaðið 
árið 1994 rifjaði Ragnar 
upp hvernig Sumargleðin 

varð til. Árið 1971 var hann 
að vinna  fyrir Sjálfstæðis-
flokkinn á svokölluðum hér-
aðsmótum með Svavari 
Gests. „Þar skemmtum við á 
milli ræða og lékum svo fyrir 
dansleik á eftir og gafst þetta 
vel. Þegar Svavar hætti, tók 
ég við hljómsveitinni og þeg-
ar héraðsmótin voru aflögð 
ákvað ég að halda áfram með 
skemmtanir í þessum dúr.“

Allt fylltist á augabragði
Í ævisögu sinni árið 1992 
rifjar Ragnar upp þegar 
hann bar hugmyndina undir 
Ómar Ragnarsson, sem þá 
var fréttamaður og lands-
þekktur skemmtikraftur. 
„Við Ómar vorum sammála 
um að í stað þess að vera 
með fólk á fleygiferð út úr 
salnum væri nær að reyna 
að halda því inni – og til þess 
kunnum við ráð! Það var þá 
sem hugmyndin að Sumar-
gleðinni kviknaði. Við sáum 
að skemmtun hlyti að ganga 
miklu betur ef við værum án 
stjórnmálamanna og ræðu-
halda. Það kom líka á daginn 
að var rétt mat. Síðar, þegar 
ljóst var að héraðsmótin yrðu 
ekki haldin oftar, fór ég til 
Ómars og sagði: „Nú er ég að 
hugsa um að láta þetta verða 
að veruleika næsta sumar! 
Þú verður með, er það ekki?“  
Ómar var í fyrstu dálítið 
hikandi þegar á reyndi því 
að hann hafði í raun nóg að 
gera – en ákvað svo að slá til. 
Síðan gaf ég þessu fyrirbæri 
nafnið Sumargleðin.“

Í umfjöllun Ský árið 2008 
voru árdagar Sumargleð-
innar einnig rifjaðir upp: 
„Fyrsta skemmtun Sumar-
gleðinnar var auglýst í Húna-
veri sumarið 1972. Skemmt-
unin átti að hefjast kl. 21.00 
en það var enginn mættur 
þegar klukkan var langt 
gengin í tíu. Skömmu seinna 

birtust fyrstu gestirnir og 
það var engu líkara en send 
hefðu verið út skilaboð um 
alla sveitina því það fylltist 
allt á augabragði. Skemmt-
unin og ballið tókust vonum 
framar og Sumargleðin naut 
þess að gleðja landann næstu 
sumur.“

Stappfullt félagsheimili 
Meðlimir hljómsveitar-
innar tóku jafnan virkan 
þátt í skemmtiatriðunum. 
Undirbúningur hófst upp úr 
áramótum á hverju ári þegar 
liðið hittist í klukkutíma 
í senn og  lét allt vaða.  Á 
daginn voru skemmtiatriði 
fyrir börn og fjölskyldur og á 
kvöldin var dansað inn í nótt-
ina þar sem Ómar Ragnars-
son tók slagarann Sveitaball 
og tjúttaði uppi á sviði.

„Það var mikill söngur í 
þessu og við vorum með allt 
efni frumsamið. Ómar bjó til 
dæmis til mikið af textum. 
Ég bjó til grind af dagskránni 
og svo unnum við þetta í sam-
einingu. Við spiluðum bingó 
þar sem bíll var í verðlaun, 
vorum með alls konar uppá-
komur, getraunir, skemmti-
þætti, grínþætti, söng og 
músík og svo var gífurlegt 
fjör á ballinu. Við vorum með 
eftirhermur, notuðum nöfn á 
fólki úr plássunum og fengum 
fólkið til að hjálpa okkur en 
það hafði mjög gaman af 
því. Við vorum með barna-
skemmtanir á sunnudögum 
og laugardögum og létum 
krakkana taka mikinn þátt 
í þeim,“ rifjaði Ragnar upp 
í viðtalið við Morgunblaðið 
árið 1994.

Elfar Logi Hannesson leik-
ari skrifaði á dögunum pistil 
á vef BB þar sem hann rifjar 
upp þegar hann var lítill 
strákur á áttunda áratugnum 
og Sumargleðin kom í bæinn. 
„Vel man ég þegar Sumar-
gleðin kom á Bíldudal. Rosa-
lega höfðum við krakkarnir 
gaman og víst fengum við að 
taka virkan þátt í skemmtun-
inni. Það var alltaf stappfullt 
félagsheimili og orkan í saln-
um áður en tjaldið var dregið 
frá eins og í alvöru kaboja-
mynd. Þakið var nærri farið 
af kofanum. En um leið og 
ljósin voru dempuð í leikhús-
inu á Bíldudal varð þögnin í 
áhorfendasalnum líkt og hjá 
látbragðsleikara. Samt var 
engin af okkur púkunum á 
rítalíni. Svo byrjaði fjörið.“

Árið 1974 gengu skemmti-

kraftarnir  Halli og Laddi til 
liðs við Sumargleðina. Í ævi-
sögu sinni árið 1991 kallar 
Laddi Sumargleðina „eitt 
frægasta fyrirbæri sem sést 
hefur í íslensku skemmtana-
lífi“ og bætir við að „sagn-
fræðingar eða þjóðfélags-
fræðingar eiga örugglega 
eftir að skrifa um hana þykk-
ar bækur.“ Hann rifjar einnig 
upp hversu skemmtileg ferða-
lögin voru þegar Sumargleðin 
flakkaði út um allt land. 

„Það var alls staðar hús-
fyllir. Ég hafði ekki haft hug-
mynd um að það byggi svona 
margt fólk í landinu, en það 
var eins og það sprytti upp úr 
fjöllum og dölum og móum og 
mýrum. Við ókum um eyði-
legar sveitir og komum inn 
í kaupstaði þar sem engan 
var að sjá á götum úti og um 
kvöldið var síðan fullt út úr 
dyrum í félagsheimilinu.“

Hættu á toppnum
Frá 1980 var Sumargleðin 
einnig haldin í Reykjavík á 
haustin og stundum fram í 
desember, fyrst á Sögu og síð-
an á Broadway. Sumargleðin 
fór í síðustu landsreisuna 
1986, en þá var markaðurinn 
orðinn svo breyttur að menn 
töldu ekki ráðlegt að halda 
þessu áfram. 

Í viðtali við DV árið 2006 
sagði Ragnar að Sumargleð-
in hefði hætt á toppnum og 
því væru minningarnar frá 
þessum tímum afar góðar. 
„Við bulluðum og grínuðum 
út í eitt og þessi tími var sá 
allra gleðilegasti í mínu lífi. 
Það var mjög gefandi að 
ferðast um landið og kynnast 
Íslendingum.“ n

Sumargleðin var fastur 
liður í íslenska sumrinu 
á árunum 1972 og allt til 
1986 og skemmti hátt í 
600 sinnum. Hugmyndin 
kom frá Ragnari Bjarna-
syni söngvara sem ýtti 
hugmyndinni af stað 
ásamt Ómari Ragnars-
syni. Skrautfjaðrir Sumar-
gleðinnar, auk Ragnars og 
Ómars, voru meðal annars  
Karl Guðmundsson eftir-
herma, Bessi Bjarnason, 
Magnús Ólafsson, Þuríður 
Sigurðardóttir, Sigrún 
Hjálmtýsdóttir, Halli og 
Laddi, að ógleymdum 
Hermanni Gunnarssyni og 
Þorgeiri Ástvaldssyni sem 
störfuðu í Sumargleðinni 
síðustu árin.

Allir muna eftir  
Sumargleðinni
Sumargleðin fór um landið á hverju sumri á átt-
unda og níunda áratugnum. Vinsældirnar voru 
með hreinum ólíkindum og dæmi voru um að 
landsbyggðafólk stýrði sumarfríum sínum eftir 
komu skemmtikraftanna.

Auður Ösp 
Guðmundsdóttir
audur@dv.is 

„Það var alltaf húsfyllir þegar Sumargleðin mætti í bæinn.“ MYND/TÍMARIT.IS
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Glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir í sölu 
við Hafnarbraut 13-15 á Kársnesi
Ný og glæsileg byggð rís nú við sjávarsíðuna yst á Kársnesi í Kópavogi í næsta ná-
grenni við smábátahöfnina, fjölbreytta þjónustu, útivist af ýmsu tagi og ólgandi hafið. 

U ppbyggingin á svæðinu er vel 
á veg komin en alls er gert ráð 
fyrir um 700 nýjum íbúðum 

á vestanverðu Kársnesinu sem er í 
samræmi við núgildandi aðalskipu-
lag. Þar er gert ráð fyrir að iðnaður 
muni að stórum hluta víkja fyrir 
nýjum íbúðum, verslun og þjónustu 
á næstu þremur til fjórum árum. 
Fyrirhuguð brú yfir Fossvoginn mun 
styrkja almenningssamgöngur og 
tengingar fyrir gangandi og hjólandi 
við háskólasvæðið og miðbæinn og 
eflaust hafa mikil áhrif á ferðavenjur 
Kársnesbúa „Það er hvort tveggja 
spennandi og gaman að taka þátt í 
þessari uppbyggingu og hefur sala 
íbúða verið góð á fyrstu fjölbýlis-
húsunum,“ segir Einar Steindórsson, 
framkvæmdastjóri fjárfestinga hjá 
Íslenskri fjárfestingu ehf, sem fer 
með uppbyggingu á nokkrum lóðum 
á Kársnesinu.

„Kársnesið er fallegt og gróið 
hverfi. Smábátahöfnin og hafið gefa 
svæðinu ómótstæðilegan blæ og 
sömuleiðis bjóða göngu-, hjóla- og 
hlaupastígarnir umhverfis Kársnes 
upp á skemmtileg tækifæri til úti-
vistar. Tækifærin verða enn fleiri 
þegar ný brú yfir Fossvoginn rís,“ 
segir Einar. 

„Kópavogsbær og lóðarhafar leggja 
mikinn metnað í þetta svæði, bæði 
hvað varðar skipulag á lóðum sem við 
og aðrir erum að byggja upp, sem og 
að fjölga opnum svæðum og aðlaga 
götur og stíga að stækkun hverfisins. 
Heildarmyndin er að skýrast og verið 
er að skipuleggja síðustu lóðirnar 
á svæðinu. Stutt er í nýjan Kárs-
nesskóla og fyrirhugað er að fjölga 
leikskólum. Þá er einnig ráðgert að 
opna nýtt baðlón, Sky Lagoon, næsta 
sumar á Kársnesinu sem verður frá-
bær viðbót fyrir hverfið.“

Hafnarbraut 13-15
Meðal nýrra húsa á svæðinu er Hafn-
arbraut 13-15, sem er fallegt 54 íbúða 
fjölbýlishús á frábærum stað í þessu 
spennandi hverfi, vestast við sjávar-
síðuna á Kársnesi. Við húsið er skjól-
ríkur og sólríkur garður. Einnig vísa 
svalir í suður og vestur og glæsilegt 
útsýni er í báðar áttir. Íbúðirnar í 
húsinu eru stúdíó til fjögurra/fimm 
herbergja, frá 59,3 fm til 172,4 fm 
að stærð. Verð er frá 33,9 m.kr. Vel 
var vandað til byggingar hússins og 
mikil áhersla lögð á að lágmarka við-
haldsþörf þess í framtíðinni. Lokað 
bílageymsluhús er í kjallara og fylgir 
rafmagnstengill hverju stæði. Íbúð-
irnar eru rúmgóðar, fjölskylduvænar 

Hafnarbraut 13-15 er glæsilegt og vandað fjölbýlishús með íbúðum í ýmsum stærðum.   MYND/AÐSEND

Kársnesið er spennandi fjárfestingarmöguleiki þar sem stutt er í þjónustu, skóla og fjölbreytta útivist.  MYNDIR/AÐSENDAR

og afar vel hannaðar. Nýting rýma 
er góð og fjöldi herbergja tryggir 
aukið notagildi. Innréttingar eru frá 
danska innréttingaframleiðandanum 
HTH og tæki eru frá Ormsson. Þá er 
innbyggður ísskápur og uppþvottavél 
í innréttingu. Flestar íbúðir eru svo 

með sér þvottahús. „Nú þegar er 
þriðjungur íbúða seldur og eru fyrstu 
íbúar nýfluttir inn í húsið. Þetta er 
annað húsið sem við setjum í sölu 
en allar íbúðir í Hafnarbraut 9 eru 
þegar seldar og því gaman að komið 
sé nýtt hús í sölu.“ n

Hægt er að kynna sér betur íbúðir hjá  
Miklaborg fasteignasölu í síma 569-7000  
og á netfanginu miklaborg@miklaborg.is. 

Frekari upplýsingar um hverfið og íbúðir til 
sölu má einnig finna inni á www.karsnes.is

Einar Steindórsson 
framkvæmdastjóri 
fjárfestinga 
hjá Íslenskri 
fjárfestingu ehf.
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Háglansandi glimmerbrjóst, 
grænir líkamar og slefrákir
Íslenskar konur fara ekki í felur 
með kómísk vandræði sín með 
brúnkukrem og voru ófáir húmor-
istar til í að deila sprenghlægi-
legum sögum af vandræðum sín-
um. Sjáðu brúnkuslys Hollywood 
stjarnanna á síðu 44 í DV.

MISLITAR Á ÝMSUM STÖÐUM, GRÆNLEITAR OG FLEKKÓTTAR
Mosagræn meyja
„Kast! Erum að flytja um mánaða-
mótin og nú er bara að borða út 
úr skápum og nota það sem til er. 
Ákvað að fríska upp á mig með 
brúnkuspreyi sem ég hef átt mjög 
lengi. Ég gáði ekki að mér og þegar 
ég opnaði augun var ég mosagræn 
á lit. Spreyjaði þá í vaskinn og jú, 
jú, löngu útrunnið kremið og sjó-
veikigrænt á lit,“ Rifjar Friðrika Kr. 
Stefánsdóttir upp, og það er stutt í 
hláturinn.

Háglans glimmerbrjóst 
„Ég greip einu sinni Dove Body lo-
tion út í búð án þess að lesa mikið 
utan á túpuna. Var að fara út um 
kvöldið og makaði hressilega á mig 
og extra vel á barminn, þar sem 
ég ætlaði að vera í flegnum kjól. 
Um kvöldið fór svo vinkona mín að 
benda mér á að það væri eitthvað 
skrýtið í gangi hjá mér og af hverju 
ég væri með glimmer á brjóstunum. 
Ég hafði þá óvart keypt eitthvað 

krem með brúnkuefni OG glimmeri. 
Þannig að ég var með mjög mislit, 
háglansandi glimmer brjóst þetta 
kvöld,“ segir Úlfhildur Örnólfsdóttir, 
aðspurð um hennar helsta brúnku-
kremsslys.

Týndi tvíburi Trumps
„Fyrsta brúnkukremið sem ég próf-
aði var frá Herbalife fyrir 22 árum 
síðan. Hefði ég vitað hver Donald 
Trump var á þeim tíma, þá hefði ég 

farið fram á DNA-próf. Vægast sagt 
hræðilegt,“ segir Jónína Guðrún 
Thorarensen.

Óvænt sjón
„Ætli mit t slys hafi ekki verið í 
kringum árið 2005. Ég var að fara í 
mitt fyrsta brúðkaup og mig langaði 
til að vera skvísa (15 ára gömul). Ég 
hafði heyrt um svokallaða brúnku-
klúta og keypti nokkra pakka. Brúð-
kaupið var á laugardagskvöldi og ég 

ákvað að bera á mig eftir hádegi á 
laugardegi. Ég hélt að brúnkan ætti 
að koma á innan við klukkutíma en 
ekkert gerðist og ég prófaði annan 
klút. Enn var ekkert að gerast og ég 
þurfti að fara hafa mig til og hugsaði 
að þetta væri nú bara peningasóun. 
Ákvað þá að setja á mig gott meik 
og skvísa mig upp. Þegar veislan var 
í fullum gír þá skellti ég mér á kló-
settið og guð minn almáttugur það 
sem blasti við mér í spegl  inum,“ 
segir Margrét Smáradóttir.

Snarflekkótt en hösslaði  
tilvonandi eiginmann 
Dagný Hulda Valbergsdót tir á 
skrautlega sögu af brúnkukremi. 
„Fyrir 10 árum var ég að jafna mig 
eftir að hafa verið veik með streptó-
kokka. Ég hafði ekki haft orku í að 
gera neitt í marga daga og orðin 
vel leið á rólegheitunum. Síðasta 
daginn í veikindafríi fann ég nokkra 
brúnkuklúta sem ég hafði keypt 
mér í tilraunaskyni en hafði aldrei 

þorað að prófa. Ég sló til. Seinna 
um kvöldið hringdi vinkona mín og 
sagði að það væri neyðarástand. 
Það var karlakvöld í framhaldsskól-
anum okkar og hún í miðasölunni 
og vantaði hjálp. Ég, orðin þreytt á 
inniverunni, sagðist koma. Þegar ég 
sat þarna í afgreiðslunni, berleggj-
uð í pilsi og hlýrabol, sá ég húðina 
og höndum og fótum mér dökkna 
hægt og rólega. Svona á nokkrum 
stöðum allavega. Ekki skánaði það 
þegar einn kom til mín og sagði að 
stelpurnar sem áttu að mæta hefðu 
flestar beilað og nú vantaði stelpu 
til að bera pizzu fram til strákanna.  
Ég fór því fram, flekkótt eins og 
gíraffi, og eyddi þarna heilu kvöldi 
frammi með strákunum. Ég endaði 
svo á því að dansa uppi á sviði og 
einhver strákur var að reyna við 
mig en var þó nógu kurteis til að 
minnast ekki á brúnkuflekkina. Við 
erum svo gift í dag. Svo ég vil meina 
að þetta gíraffa-lúkk hafi verið mitt 
helsta gæfuspor í lífinu.“

HAFMEYJA

Linda Steinarsdóttir átti ekki sitt besta augnablik í lífinu á þessari  
mynd. Að nota gamalt brúnkukrem er ekki gott plan - ekki nema  

að grænt sé á uppleið.

SLEFRÁKIN

Sandra Björk Steinarsdóttir bar 
á sig brúnkukrem og fór svo 

að sofa. Hún á það til að slefa 
í svefni og endaði með þennan 

líka settlega slefblett í andlitinu.

ANDLITSGRÍMA

„Mér fannst bara allt eðlilegt 
við að hafa BARA andlitið á mér 

svona. Sjáið litamuninn á mér 
og bróður mínum. Þarna er ég 
svona 18/19 ára,“ segir Hrafn-

hildur Blómkvist.

SJÁLFBRÚN RÚMFÖT

Emelía Sif Sævarsdóttir smellti á sig brúnku og lagðist  
svo til svefns, í engum náttfötum.

ÞURFTI AÐ LÚKKA FYRIR LÆKNANA

Helga Brynja Árnadóttir ætlaði ekki kríthvít í hálskirtlatöku. Vandinn var 
bara sá að hún náði ekki alveg að halda slefinu uppi í sér.

Ég gáði ekki að mér og þegar ég 
opnaði augun var ég mosagræn 
á lit. Spreyjaði þá í vaskinn og 
jú, jú, löngu útrunnið kremið og 
sjóveikigrænt á lit.
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Laugarnar í Reykjavík
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Miðvikudagskvöld í sumar kl. 20–21
Grafarvogslaug   Flot með jóga  

Sundhöll               Tónleikaflot með neðansjávartónlist

Árbæjarlaug     Flot með tónheilun

Vesturbæjarlaug   Vatnadans og flot 

Breiðholtslaug    Flot með jóga 

Ylströnd         Rósabað og samflot

8. júlí
15. júlí
22. júlí
29. júlí
5. ágúst
15. ágúst 



H jónin John og Tanya 
Skelton bjuggu í smá-
bænum Morenci í 

Michigan og þau eignuðust 
þessa drengi upp úr alda-
mótum. Sambúð hjónanna var 
ekki stormasöm á yfirborð-
inu, en erfiður ágreiningur 
um lykilatriði var hjónunum 
þó fjötur um fót: John vildi 
flytja með fjölskylduna til 
Flórída. Það vildi Tanya ekki 
heyra minnst á. 

John gerði sér hins vegar 
lítið fyrir, skráði drengina úr 
skólanum í Morenci, og hélt 
með þá til Flórída án þess 
að segja Tönju frá því. Hún 
hafði samband við lögreglu er 
hún komst að því hvað hafði 
gerst, alríkislögreglan gekk 
í málið og drengirnir voru 
endurheimtir af föðurnum. 

Í kjölfarið sótti Tanya um 
skilnað og var veittur skiln-
aður að borði og sæng. Hún 
fékk jafnframt fullt forræði 
yfir sonunum, en John fékk 
takmarkaðan umgengnisrétt. 
Hjónin bjuggu áfram í smá-

bænum Morenci, en hvort 
í sínu lagi, eins og liggur í 
augum uppi. 

Örlagarík helgi
Helgina í kringum þakkar-
gjörðarhátíðina árið 2010 
voru strákarnir hjá John, sem 
bjó nokkrum götum frá barns-
móður sinni Tönju. Á mánu-
deginum mættu drengirnir 
hins vegar ekki í skólann og 
Tönju var gert viðvart.

Er hún náði símasambandi 
við John hafði hann ótrúlegar 
fréttir að færa. Hann sagðist 
hafa komið drengjunum í 
fóstur hjá fólki sem ræki 
leyniathvarf (e. underground 
sanctuary) fyrir börn. Þegar 
Tanya krafðist þess að hann 
næði í börnin, sagðist hann 

ekki geta gert neitt í málinu 
í bili þar sem hann lægi á 
spítala, veikur eftir sjálfs-
vígstilraun!

Sem vænta má varð Tanya 
viti sínu fjær af skelfingu 
og hafði samband við lög-
reglu. Í lögregluyfirheyrslum 
skömmu síðar sagði John að 
fólkið sem hann hefði komið 
drengjunum fyrir hjá tengd-
ist Amish-söfnuði. Hann 
sagðist hafa tekið þessa ör-
væntingarfullu ákvörðun 
vegna þess að hann vildi 
bjarga drengjunum undan 
ofbeldi móður þeirra. 

John hafði áður sakað Tönju 
um – og ítrekaði nú þær ásak-
anir – að hún beitti drengina 
andlegu, líkamlegu og kyn-
ferðislegu ofbeldi. Vísaði hann 

jafnframt til þess að hún væri 
dæmdur kynferðisbrotamað-
ur. Það var raunar rétt. Árið 
1998 var Tanya sakfelld fyrir 
samræði við 14 ára dreng, en 
á þeim tíma var hún sjálf ná-
lægt þrítugu. Fékk hún fang-
elsisdóm og lenti á lista yfir 
kynferðisbrotamenn. 

Hins vegar leiddu rann-
sóknir barnaverndaryfir-
valda ekki í ljós neitt sem 
benti til þess að Tanya hefði 
nokkurn tíma beitt syni sína 
ofbeldi. Raunar voru niður-
stöðurnar þær að hún væri 
frábær móðir. 

Hvað gerði hann  
við drengina?
„Hvað gerðirðu við syni 
mína?“ hrópaði Tanya á 
barnsföður sinn. Við þeirri 
spurningu hafa aldrei feng-
ist svör. Um fimm hundruð 
manna leitarlið fínkembdi 
svæðið í kringum Morenci 
og meðal annars fór fram 
víðtæk leit í skóglendi. En án 
árangurs.

Húsleit var gerð heima hjá 
John. Tölva hans var gerð 
upptæk og kom í ljós að hann 
hafði skömmu fyrir hvarf 
drengjanna aflað sér upp-

lýsinga um eiturbyrlun. Enn 
fremur hafði hann skrifað: 
„Guð og Tanya fyrirgefi 
mér!“

Upplýsingarnar sem John 
gaf um fólkið sem hann 
sagðist hafa sett drengina í 
umsjá hjá, reyndust gagns-
lausar. Ekki tókst að hafa 
uppi á neinum sem passaði 
við lýsingar hans. Rannsókn 
lögreglu breyttist brátt úr 
rannsókn á mannshvörfum 
í morðrannsókn. Ekki tókst 
þó að afla nægilegra gagna 
til að ákæra John fyrir morð. 
Hann var ákærður og fund-
inn sekur um mannrán og 
ólöglega frelsissviptingu og 
dómurinn var 10 til 15 ár. 

Tanya, sem nú ber eftir-
nafnið Zuvers, viðurkennir að 
John hafi verið góður faðir. 
Hún telur hins vegar að hann 
hafi verið skelfingu lostinn og 
gert eitthvað hræðilegt. Hún 
hefur reynt að halda athygli 
almennings á málinu með 
viðtölum við fjölmiðla, auk 
þess sem hún hefur skrifað 
mikið um syni sína og hvarf 
þeirra á Facebook-síðu sína. 

Í viðtölum við fjölmiðla 
hefur John sagt að hann geti 
ekki fundið drengina, vegna 
þess að hann sé fastur í fang-
elsi. Hann hefur haldið fast 
við sögu sína um að hann hafi 
komið drengjunum í hendur á 
leynilegum samtökum til að 
vernda þá fyrir móðurinni. 

Mögulegt er að John losni 
úr fangelsi fyrir lok þessa 
árs, en sem fyrr segir verður 
umsókn hans um reynslu-
lausn tekin fyrir hjá fang-
elsismálanefnd síðar í sumar. 

Jafnt rannsóknarblaða-
menn sem rannsóknarlög-
reglumenn í Michigan hafa 
enn mikinn áhuga á hvarfi 
drengjanna og freista þess 
að ráða gátuna. Íbúar í smá-
bænum Morenci hafa ekki 
gleymt bræðrunum þremur 
og þrá að málið upplýsist. n

SAKAMÁL

Ágúst Borgþór 
Sverrisson
agustb@dv.is Hvað gerðirðu 

við syni mína?

Þann 27. júlí næstkomandi 
kemur maður að nafni 
John Skelton fyrir nefnd 
vegna beiðni um reynslu-
lausn. Árið 2011 var hann 
dæmdur í 10 til 15 ára 
fangelsi fyrir mannrán og 
ólöglega frelsissviptingu. 
Þolendur þess glæps voru 
synir hans þrír, Andrew 9 
ára, Alexander 7 ára og 
Tanner 5 ára. Mál þetta er 
allt hið undarlegasta en 
ekki hefur sést til drengj-
anna síðan 26. nóvember 
árið 2010.

Dularfullt hvarf þriggja bræðra
Síðast sást til bræðranna þriggja er þeir voru að leik í bakgarði við heimili föður 
síns árið 2010. Móðir þeirra hefur ekki gefið upp von um að málið verði upplýst.

Frá vinstri: Tanner, Alexander og Andrew.  MYND/NATIONAL CENTER FOR MISSING & EXPLOITED CHILDREN

Tanya Zuvers 
vill svör frá 
John.   

MYND/ 

YOUTUBE

SKJÁSKOT

John Skelton árið 2015. MYND/ DEPARTMENT OF CORRECTION, IONIA
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OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

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

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

geta afgreitt sig sjálfa á 
sjálfvirkan máta með 

innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

Gæða- 
stjórnun á 

stóran þátt í góðum 
árangri fyrirtækja. 
OneQuality er lausn sem 
auðveldar allt vinnferli við útgáfu og 
utanumhald gæðahand- bókar og 
skjala.  

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

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

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

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

Vilt þú koma
skjalamálunum

í lag?

VELJUM
 ÍSLENST - VELJUM ÍS

LE
NS

KT
 -V

EL
JUM ÍSLENSKT -

Records

Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

Mála- og skjalakerfi
Self-Service

www.one.is

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

www.one.is . one@one.is
sími: 660 8551 . fax: 588 1057
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Öðruvísi og 
óvenjuleg 
stefnumót
Fyrstu stefnumót og „deitkvöld“ 
þurfa ekki að einskorðast við 
það að fara út að borða og í bíó.

Þ eir sem eru eða hafa 
verið á deitmarkaðn-
um, vita hversu stress-

andi það getur verið að fara á 
fyrsta stefnumót. Hvert á að 
fara? Hvað á að gera? Í hverju 

á ég að fara? Hvað eigum við 
tala um? 

Þegar fólk hefur svo loks 
náð saman eftir svitastorkna 
og tilfinningaþrungna byrjun, 
þá fyrst byrjar ballið. Hvernig 
heldur maður neistanum og 
ævintýrinu gangandi? Hér 
koma  nokkrar uppástungur 
fyrir þá sem eru til í að prófa 
eitthvað nýtt og spennandi. n

Auður Ösp 
Guðmundsdóttir
audur@dv.is 

FLYOVER ICELAND

Upplifunarsýningin Flyover Iceland hefur slegið ræki-
lega í gegn og því er óhætt að mæla með henni fyrir 
þá sem vilja upplifa eitthvað nýtt og ógleymanlegt sem 
virkjar öll skilningarvitin. Gestir fara í sýndarflugferð 
yfir stórbrotna náttúru Íslands og sérsmíðuð sæti 
lyftast og hreyfast með myndinni, sem gefur áhorf-
andanum þá tilfinningu að hann svífi eins og fugl yfir 
landið. Tilvalið er að kíkja í mat eftir ferðina, en fjöldi 
góðra veitingastaða er úti á Granda.

KOKTEILANÁMSKEIÐ

Það er tilvalið að nýta stefnumótið í að læra eitthvað 
nýtt, og enn betra að geta svo notið afrakstursins 
strax á eftir. Kokteilaskóli Rvk Cocktails heldur reglu-
lega námskeið sem eru tilvalin fyrir pör og vinahópa, 
en þátttakendur læra helstu grunnatriðin í kokteila-
gerð og læra síðan að blanda þrjá ólíka kokteila, sem 
eru hver öðrum betri. Námskeiðin eru haldin í kjallar-
anum á veitingahúsinu Snaps, alla miðvikudaga kl. 18 
og standa yfir í rúmlega tvær klukkustundir.

FJALLGANGA 

Fyrir útivistargarpana og heilsuræktarfólkið er létt fjallganga á til dæmis 
Esjuna, Úlfarsfell eða Helgafell tilvalin. Það að vinna að sameiginlegu verk-
efni er kjörin leið til að kynnast hinum aðilanum betur. Ef stemningin er góð 
má síðan enda kvöldið með því að fara út að borða, skreppa í ísbíltúr eða 
jafnvel rómantíska lautarferð. Sé stemningin vond er allavega hægt að 
vinna að líkamlegri hreysti og bara skokka á undan.

FRISBÍGOLF

Vinsældir frisbígolfs hafa líklega aldrei verið meiri en 
nú og frisbígolfvöllur er tilvalinn hlutlaus, fjölfarinn 
staður fyrir fyrsta stefnumót. Frisbígolfið er leikið á 
svipaðan hátt og venjulegt golf, en í stað golfkylfa og 
golfbolta nota leikmenn frisbídiska þar sem markmiðið 
er að klára hverja braut á sem fæstum köstum. Á vell-
inum er að finna teiga, brautir og flatir, þar sem mark-
miðið er að koma diskunum í þar til gerðar körfur sem 
gegna hlutverki hola. Frisbígolfvelli er að finna víða á 
höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni.

SALSADANS

Þetta er fyrir þá sem virkilega vilja 
stíga út fyrir þæginda rammann. 
Salsa er kynþokkafullt og seiðandi 
og hreyfingarnar kalla á nána 
snertingu og augnsamband. Ef 
báðir aðilar eru taktlausir þá geta 
þeir að minnsta kosti alltaf hlegið 
saman að klunnaskap hvors ann-
ars. Salsa Iceland stendur fyrir 
salsadanskvöldum með ókeypis 
prufutíma fyrir byrjendur, alla 
miðvikudaga allan ársins hring, 
auk bachata- eða kizomba-kvölda 
nokkrum sinnum í mánuði.

RAFHJÓLATÚR

Það hefur varla farið fram hjá neinum að rafhlaupahjól, eða rafskútur, eru 
mál málanna í dag og vart hægt að fara út úr húsi án þess að sjá fólk á 
skútum þeysast um göturnar. Hvernig væri að fara saman í rómantískan 
hjólatúr, til dæmis á Ægissíðu, í Laugardal eða út á Granda? Fyrir þá sem 
eru staddir á höfuðborgarsvæðinu býður Rafskútuleigan Hopp upp á leigu 
á rafhjólum til skamms tíma með Hopp appinu.
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Á ferð um landið HÚSAVÍK 

Áhugi fólks á Húsavík hefur lík-
lega aldrei verið meiri en nú, 
þökk sé Eurovision-kvikmynd 
Wills Ferrell. Þessi litli og fall-
egi hafnarbær á Norðurlandi er 
sannkölluð perla og nægir að 
nefna sjóböðin frægu og kjör-
aðstæður til hvalaskoðunar. 

SJÓBÖÐ 

GeoSea sjóböðin eru ómissandi partur af heimsókn til 
Húsavíkur. Unaðslegt er að baða sig í heitum sjónum  
og njóta um leið útsýnisins yfir Skjálfandaflóa. Þá er 
ekki verra að steinefnaríkur sjórinn þykir einstak-
lega góður fyrir húðina. Þá er afbragðsveitingahús á 
staðnum, þar sem meðal annars er boðið upp á súpu 
dagsins ásamt nýbökuðu brauði, salatbar og  hvera-
brauð með reyktum silungi, ásamt heitum og köldum 
drykkjum. GeoSea sjóböðin eru í útjaðri Húsavíkur og 
er opið alla daga frá 12-22. Ráðlagt er að bóka fyrir fram 
í sjóböðin. Miði í sjóböðin kostar 4.500 krónur og 2.000 
fyrir 16 ára og yngri.

HVALASKOÐUN

Fáir staðir á landinu eru hentugri til hvalaskoðunar en Skjálfandaflói við Húsa-
vík og ár hvert streymir fólk að til að fylgjast með þessum tignarlegu skepnum 
kíkja upp úr hafdjúpinu. Á Skjálfandaflóa má finna fjölda hvala af ýmsum 
tegundum, en mest þó af hrefnu, hnúfubak og höfrungum. 
Boðið er upp á hvalaskoðun frá mars og út nóvember, svo lengi sem veður 
leyfir, en fjögur hvalaskoðunarfyrirtæki bjóða upp á ferðir út á flóann: Norður-
sigling, Húsavík Adventures, Sölkusiglingar og Gentle Giants.

KÖNNUNARSÖGUSAFNIÐ

Könnunarsögusafnið var opnað 
árið 2014, en þar  má fræðast  
um sögu land- og geimkönnunar 
manna. Meðal sýningarmuna 
er geimfarabúningur frá NASA, 
steinn frá tunglinu og áhöld vík-
inga og landkönnuða. Könnunar-
sögusafnið er opið frá 11 til 16 alla 
virka daga í maí – september.

HVALASKOÐUNARSAFNIÐ

Hvalaskoðunarsafnið er skemmtilegur áfangastaður, ekki síst fyrir barna-
fjölskyldur. Þar er hægt að fræðast um allt sem tengist hvölum og lífríki 
hafsins á lifandi og áhugaverðan hátt.  Í 1.600 m2 sýningarrými er að finna 
beinagrindur af mörgum tegundum hvala og heillandi upplýsingar um þessi 
stærstu dýr jarðar. Aðgangseyrir á Hvalaskoðunarsafnið er 2 þúsund krónur 
en frítt er fyrir 16 ára og yngri. Í sumar er safnið opið alla daga frá 9-21.

GOTT AÐ BORÐA

Mikil gróska hefur verið í veitingahúsaflórunni á Húsavík undanfarin ár. 
Gamli Baukur er í hjarta bæjarins með útsýni yfir sjóinn og höfnina og á 
matseðlinum má finna rétti úr ýmsum áttum. Á Garðarsbrautinni er Naustið, 
staðsett í glaðlegu gulu húsi, og býður upp á ferska sjávarrétti. Í einu sögu-
frægasta húsi bæjarins, þar sem áður var Kaupfélag Þingeyinga, er nú veit-
ingastaðurinn Salka, sem býður upp á fjölbreyttan og spennandi matseðil.

MYND/GVA

MYND/AÐSEND

MYND/NORTHICELAND.IS

MYND/AÐSEND MYND/PJETUR

BOTNSVATN

Botnsvatn fyrir ofan Húsavík er verulega fallegt útivistarsvæði og tilvalinn 
staður að heimsækja á góðviðrisdögum. Þegar sólin skín má oftast sjá þar 
fjölda fólks, fjölskyldur í lautarferðum, börn á hornsílaveiðum og göngu-
menn á röltinu. Hringurinn í kringum vatnið er auðveld gönguleið, rúmlega 
5 kílómetrar og svo er hægt að grilla og veiða síli.

YLTJÖRNIN OG SVARÐARMÝRARTJÖRN 

Skammt sunnan við bæinn, austan við  þjóðveginn, má 
finna Yltjörn, en vinsælt er að stunda þar böð og gull-
fiskaveiðar á góðviðrisdögum. Sjávarmegin við þjóð-
veginn er síðan Svarðarmýrartjörn, en þar er talsvert 
af silungum og einnig sérlega ríkulegt fuglalíf. Þá eru 
ýmsar áhugaverðar gönguleiðir umhverfis tjarnirnar.

MYND/NORTHICELAND.IS

MYND/GETTY

MYND/VILHELM
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   Hentu 
upp partíi 
á mettíma    
– ekkert vesen!
Það sem stendur helst í vegi fyrir 
að fólk bjóði oftar heim, er undir-
búningurinn og auðvitað fjand-
ans frágangurinn. Boðið þarf 
ekki að vera svo flókið eða dýrt 
því það má vel svindla á flestum 
vígstöðum.

UNDIRBÚNINGURINN TÓK 2 KLST. MEÐ BÚÐAFERÐUM
1  Innkaupalisti

Gerðu lista yfir það sem á að bjóða 
upp á og veldu að versla þar sem 
allar verslanirnar eru nálægt hver 
annarri. T.d. í Skeifunni.

2  Tilbúnar veitingar 
Veitingarnar skulu vera keyptar 
tilbúnar og hæfa tilefninu. Hér er 
verið að vinna með fögnuð og því 
eru freyðivín, ostar og súkkulaði í 
fyrsta sæti. 

3  Skreytingar 
Skreytingar gera kraftaverk og þér 
fyrirgefst ryk ef það eru blöðrur! 
Blöðrur og blóm eru möst. Eitt búnt 
úr Bónus eða klippt úr garðinum 
og stofan tekur á sig nýja mynd. 
Ef tími er til stefnu og veskið leyfir 
er auðvitað skemmtilegast að fara 
í blómabúð og systragrenið (Sø-
strene Grene) og kaupa fínerí.  

4  Kattaþrif 
Þrif taka töluverðan tíma. Tíndu 
upp lausa hluti og dót, búðu um og 
þrífðu klósettið. Annað fær að bíða 
betri tíma, enda á að snyrta til fyrir 
veislur en alls ekki þrífa hátt og lágt 
og þá sérstaklega ekki gólfin sem 
verða strax sóðaleg. Það er nefni-
lega hundleiðinlegt að láta skipa 
sé úr skónum þegar þurrt er úti. 
Margar góðar konur missa alveg 
andann þegar hælunum er kippt 
undan þeim.  

Aðkeyptar amerískar ostatertur úr Hagkaup. Guðdómlegt svindl sem enginn kvartar undan. MYNDIR/TM

Flatbrauðið 
klikkar aldrei.  
Hvort sem 
er með 
hummus 
og ferskri 
basilíku, eða 
hangikjöti, þá 
er það fljót-
leg og holl 
negla. Fínt að 
skreyta með 
graslauks-
blómum.



Una í eldhúsinu 

Súkkulaðibollakökur
ca. 35 stk.
360 g hveiti
100 g kakó
2 1/2 tsk. matarsódi (natrón)
1/2 tsk. salt
440 g sykur
500 ml ab-mjólk
300 g olía
4 stór egg
2 tsk. vanilludropar

Hitið ofninn í 180°C.

Sigtið hveiti, kakó, salt og matar-
sóda saman í skál. Setjið til hliðar.

Setjið sykur, ab-mjólk, olíu, egg og 
vanilludropa í hrærivélarskálina og 
þeytið vel saman. 

Blandið svo hveitiblöndunni í smá-
um skömmtum saman við.

Skiptið deiginu í bollakökuformin 
(fyllið þau að 2/3) og bakið í 15-17 
mínútur. Látið kökurnar kólna áður 
en kremið er sett á. 

Smjörkrem
500 g smjörlíki
500 g flórsykur
2 tsk. vanilludropar

Þeytið saman flórsykur og smjör-
líki. Smjörlíkið á að vera við stofu-
hita.

Bætið vanilludropunum saman 
við og þeytið á miðlungshraða í 
um 3 mínútur, eða þar til allt er vel 
blandað og kremið orðið hvítt.

Saltkaramella 
100 g púðursykur
60 g smjör
1/2 dl rjómi
1 tsk. salt

Bræðið púðursykur í potti við 
vægan hita og passið að hræra vel.

Skerið smjörið í litla bita  og bætið 
saman við, hrærið vel í blöndunni, 
lækkið hitann svo aðeins og setjið 
saltið saman við. Bætið rjómanum 
saman við í smá skömmtum og 
hrærið vel á milli.

Leyfið karamellunni að kólna vel 
áður en hún er þeytt saman við 
smjörkremið. Geymið smá kara-
mellu til þess að skreyta kökurnar. 

Dásamlegar kjúklingavefjur
Fyrir 4
8 tortilla pönnukökur
1 heill kjúklingur 
1 rauð paprika
1 gul paprika
Spínat
Hummus - t.d. með papriku 
2-3 gulrætur
Ferskt krydd ef vill - t.d. kóríander 

Byrjið á að elda kjúklinginn í eld-
föstu móti, kryddið hann vel með 
góðu kryddi og mér finnst gott að 
setja smjörklípur yfir hann, hann 
helst mjúkur og safaríkur þannig. 
Ég elda hann við 180 gráður í um 
55 mínútur.

Látið kjúklinginn kólna og rífið 
niður.

Smyrjið hummus á hverja tortillu.

Skerið paprikurnar endilangar.

Flysjið gulrætur og skerið í strimla

Leggið spínatblöð á hverja tortillu, 
svo grænmetið og kjúklinginn.

Rúllið upp, skerið niður í sneiðar 
og raðið á fat.

Berið fram með salsasósu og / 
eða Roasted Garlic Aioli frá Stone 
Wall Kitchen, sem dressingu með. 

Ég ber þetta svo fram með fersku 
salati með ólífum og fetaosti með.

Verði ykkur að góðu.

Una Guðmundsdóttir matar-
bloggari á Unabakstur.is deilir hér 
uppskrift að huggulegum vefjum 
sem virka vel sem nesti í úti-
legu eða sem veitingar í næsta 
Pallapartí. Það þarf svo alltaf 
að vera sætur endir, svo allt sé 
í jafnvægi. Þar koma bollakökur 
með saltri karamellu sterkar inn. 

MYNDIR/AÐSENDAR
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Matseðill 
Evu Ruzu 
Morgunmatur
Létt ab-mjólk í skál og múslí eða 
þeytingur.

Millimál
Hámark og banani ef ég tók 
æfingu.

Hádegismatur
Flatkökur með smjöri og eggi, 
skyrdós. 

Millimál
Epli eða fjórar möndlur.

Kvöldmatur
Misjafnt, en alltaf hamborgari á 
föstudögum.

Smoothie uppskrift 
1/2 epli
1 banani
Lúka af frosnu spínati
2 dl af frosnu mangói
Sítrónubiti, sirka 2 msk. 
250 ml kókosvatn eða mangó- og 
kókossafi
Skyrsletta, ef vill – auka prótein

Allt maukað saman í blandara. MYND/AÐSEND
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É g elska að vera  í eld-
húsinu, skoða upp-
skriftir og ímynda 

mér að ég geti eldað allt sem 
ég sé.“ Það segir Eva hins 
vegar vera óráðlegt því hún 
sé tæpur kokkur. Í vetur var 
Eva með þættina Mannlíf, 
þar sem hún reyndi ýmislegt 
fyrir sér í eldhúsinu áhorf-
endum til mikillar gleði, en 
bragðlaukum aðstandenda til 
mismikillar gleði. Þeytingar 
séu hins vegar lítið mál.  „Ég 
elska smothie og gæti í raun 
drukkið þá allan ársins hring.“

Eva byrjar flesta daga á æf-
ingu í Bootcamp. Þar fær hún 
útrás og finnst ekkert betra en 
að byrja daginn á svita. Svo 
tekur við blómastúss, en Eva 
rekur blómabúðina Ísblóm 
með móður sinni. Eftir vinnu 
er brunað beint heim að sinna 
börnum og elda kvöldmat. 

Enga þolinmæði  
fyrir kúrum 
Eva fylgir engu ákveðnu mat-
arræði og segist ekki hafa þol-
inmæði fyrir því. Hún er hins 
vegar mjög meðvituð um hvað 
hún borðar og borðar yfirleitt 
mjög hollt. 

Eva lýsir mataræði sínu 
sem fjölbreyttu en með dassi 
af einhæfni. „Ég borða á 

Með þráhyggju  
fyrir flatkökum 
Skemmtikrafturinn Eva Ruza er algjör A-mann-
eskja sem vaknar snemma alla morgna. Erfiðasta 
ákvörðun dagsins er hvað hún eigi að hafa í kvöld-
mat. Eva er mikill grínari og fer ekki í felur með 
veikleika sína, enda rýkur velgengnin af henni. 

þriggja tíma fresti, ekkert 
endilega af því að ég er svöng, 
heldur vegna þess að ef ég 
geri það ekki þá er fjandinn 
laus.“ Uppáhald Evu eru þeyt-
ingar og gæti hún drukkið þá 
allan daginn. Uppáhalds mál-
tíð Evu er svo eldbökuð pítsa 
með djúsí osti, skinku og an-
anas. Það er ekkert lögbann 
á það. Eva er með þráhyggju 
fyrir flatkökunum frá Ömmu-
bakstri og hefur verið síðan 
hún var barn og borðar hún 
flatkökur í kílóa vís. n

Eva Ruza elskar góðan mat og stefnir allt í að hún verði hinn besti kokkur. MYND/ERNIR

Unnur Regína  
Gunnarsdóttir 
unnurg@dv.is



LEYFÐU ÞÉR SMÁ LÚXUS
Taktu flugið og gæddu þér á silkimjúkri
vanilluísflaug hjúpaðri hvítu eðalsúkkulaði.
Við hreinlega fáum ekki nóg af þessari.

Heilsíða 255x380
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Við hvetjum lesendur til að senda 
spurningar og vangaveltur sínar til 
Kristínar í tölvupósti á: 
hjonabandssaela@gmail.com. 

Spurningunum verður svo svarað 
hér í Fjölskylduhorninu, að sjálf-
sögðu nafnlaust og í fullum trúnaði.

Fjölskylduhornið
Sérfræðingur svarar

Kristín Tómasdóttir, hjónabandsráðgjafi 
svarar spurningum lesenda um málefni 
er varða fjölskylduna, börnin og ástina 

í Fjölskylduhorni DV. Að þessu sinni 
svarar hún lesanda sem semur ekki við 
tengdamóður sína. 

ÉG ÞOLI EKKI TENGDAMÖMMU
É g þoli ekki tengda-

mömmu mína. Hún er 
neikvæðasta mann-

eskja sem ég hef kynnst um 
ævina og skiptir sér af öllu. 
Maðurinn minn pirrar sig á 
henni en ver hana alltaf ef ég 
gagnrýni hana í hans eyru. 
Hvernig get ég lært að lifa 
með þessu? 

Sæl vinkona
Það virðist svo oft vera annað 
hvort í ökkla eða eyra þegar 
kemur að tengdaforeldrum. 
Stundum eru þeir himna-
sending, í öðrum tilfellum 
algjör byrði. Mögulega or-
sakast það af því að þegar 
við veljum okkur maka nú 
til dags þá er lítið verið að 
kryfja ættartré viðkomandi 
og tengdaforeldrar eru ekki 
látnir taka nein próf. Þeir 
fylgja bara með, hvort sem 
þú kærir þig um það eða ekki. 

Skýr mörk mikilvæg
Allar fjölskyldur eru sam-
settar úr mörgum kerfum. 
Foreldrakerfi, systkinakerfi, 
tengdaforeldrakerfi, mæðg-
inakerfi o.s.frv. Til þess að 
tengslin og samskiptin séu 
sterk og góð er mikilvægt að 
mörkin milli þessara kerfa 
séu skýr. Sem dæmi má nefna 
að mörkin verða að vera 
skýr milli barna og foreldra 
á heimili. Þá er átt við mörk 
um hver tekur ákvarðanir og 
ábyrgð eða hver er trúnaðar-
vinur hvers. Foreldrar taka 
ábyrgð, þeir geta verið trún-
aðarvinir barnanna sinna 
en börnin eiga ekki að taka 
ábyrgð á trúnaðarmálum for-
eldra sinna. Það sama gildir 
um samskipti við tengdafor-
eldra, þ.e. sumt kemur þeim 
við, annað ekki. Þið sem par 
þurfið að vera vel aðgreind, 
samstíga og setja skýran  
ramma varðandi það.  

Þegar mörkin eru ekki 
skýr þá getur sprottið fram 
markaleysi, eðli málsins sam-
kvæmt. Markaleysi lýsir sér 
þannig að aðili fer yfir mörk 
annars aðila. Stundum er 
það markaleysi af hálfu þess 
sem brýtur mörkin, stundum 
af hálfu þess sem setur ekki 
mörkin. 

Maðurinn í lykilhlutverki
Hér leikur maðurinn þinn 
lykilhlutverk en hann virð-
ist eiga erfitt með að skýra 
mörkin milli mæðginakerf-

Maður getur valið sér maka en velur sjaldnast tengdaforeldra. MYND/GETTY

Hún er neikvæð-
asta manneskja 
sem ég hef kynnst

isins sem hann tilheyrir með 
móður sinni annars vegar og 
parakerfisins sem hann er 
hluti af með þér. Hvenær er 
viðeigandi að móðir hans fái 
að hafa skoðanir á ykkar lífi 
og hvenær ekki? Eins er mik-
ilvægt að bera virðingu fyrir 
þeim sterku og viðkvæmu 
tengslum sem mæðginin 
hafa myndað og getur skýrt 
vörnina sem maðurinn þinn 
fer í gagnvart þér þegar þú 
gagnrýnir móður hans. Sumt 

má hann gagnrýna þó hann 
þoli ekki að aðrir geri það. 

Orðalagið skiptir máli
Mig vantar forsendur til þess 
að átta mig betur á eðli máls-
ins. Hverju er tengdamóðir 
þín að skipta sér af? Hvernig 
hefur þú reynt að setja henni 
mörk? Það er hægt að setja 
mörk með mjög fallegum 
hætti, þá gæti verið ráð að 
sýna jákvætt fordæmi gegn 
stanslausri neikvæðni. Einn-

hvernig þú orðar spurningu 
þína varðandi „að læra að lifa 
með tengdamóður þinni,“ en 
það er ekkert sem segir að þú 
þurfir að lifa með henni. Þú 
ert fullorðin manneskja sem 
velur hverja og hvernig þú 
umgengst aðra. Ef umgengni 
við tengdafólk er svo íþyngj-
andi að þú kærir þig ekki um 
það, nú þá getur þú komið 
því þannig í kring að þú um-
gangist þau minna. Slíkt er 
þó alltaf erfiðara en að reyna 
að ræða og finna lausnir á 
vandamálunum.

Ég vona svo bara að þú 
einbeitir þér að því að njóta 
lífsins og mögulega geturðu 
þannig haft smitandi áhrif á 
tengdó. n

ig getur það dregið veru-
lega úr varnarviðbrögðum 
að tjá þína eigin líðan í stað 
þess að gagnrýna hennar 
hegðun. Þá meina ég að þú 
segir t.d. „mér líður eins og 
þú sért að gera lítið úr mér 
þegar þú segir að ég eldi 
vondan mat” í staðinn fyrir 
“hættu að gagnrýna allt sem 
ég elda”. Í rauninni ertu að 
segja nákvæmlega það sama 
en orðalagið getur skilað þér 
jákvæðari árangri. 

Þú ert fullorðin
Að lokum gæti verið hollt að 
skoða hvað er jákvætt sem 
tengdamóðir þín færir ykk-
ur? Elskar hún ykkur? Sýnir 
hún börnunum umhyggju? 
Er henni annt um velferð 
ykkar? Það er viðhorf þitt 
sem stjórnar líðan þinni. Þú 
átt auðveldara með að breyta 
viðhorfi þínu en að breyta 
tengdamömmu þinni. Ef þú 
minnir þig reglulega á það 
sem kemur gott frá henni þá 
getur verið að líðan þín verði 
betri. 

Mér finnst mjög fyndið 



FRÁBÆR 
FYRSTU KAUP 
Í ÞORLÁKSHÖFN

Um er að ræða 2ja til 3ja herbergja 
íbúðir við Sambyggð í Þorlákshöfn.

Góðir lánamöguleikar í boði, kynntu 
þér málið hjá fasteignasala.

Verð frá 21.900.000 kr.

VIÐ TÖKUM BÍLINN SEM ÚTBORGUN 

BÓKAÐU SKOÐUN 
HJÁ OKKUR!  
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HEIMS-
ÁLFA SKJÖGRA

EFNI

BRÚSKUR
ÞENSLU

YTRA

HÓPUR
FÆDDAR

YFIR-
HÖFN

GLUFA

SKRÁNING
SKURN

ÆR

STÆKKA

SAM-
STÆÐA

TVÍHLJÓÐI

MÆLI-
EINING

ÁTT

HLJÓÐ-
FÆRI

ELDSNEYTI

KIRTILL

ÁSKOTNAST
GOÐSÖGN

RABB

BARNA-
HJAL RUDDI

AFOXA

VAFIN

LJÓS
LITAR-
EFNI

SKADDAST
LEND DUGLEGUR KVK NAFN

SKRAFA

HINDRA

FÉLAG

TRJÁSTOFN
FUGL

UPP-
HRÓPUN

DANA

STALLUR

VINKONA

FARMUR

NEINN

SNÆ-
LEIFTUR

GRUNA

KÆR-
LEIKUR

FARVEGUR

VEÐRUN

TVEIR EINS

ÞJÁLFA

FRÁSAGNA

LÓUKVAK
LÍTIÐ

GJALDA

SMÁ-
STEINN

BISNESS YNDIS-
ÞOKKI BÁTURÞEFA

GUÐSHÚS VOL ÁKÆRA FJÖTRAÐIALÞÝÐU

RÆKI-
LEGAR

ILMA

BRÁÐLYND

IÐUKAST

ÚRRÆÐI

SKJÖN

JURT

SÆTI

STAFUR

BAUKUR

MENNTA

HVÍLST
KORR

KLÍNAHALLI

AÐSTÆÐUR NÖTRA

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

2 6 5 3

8 4 7

6 4

8 3 2

1

1 7

3 4 6

5 8 2

5 1

3 2

4 8 6

7 5

3 4 7

1 9 2

9 6

2

4 9 8 5

Lausn síðustu helgarkrossgátu

Lausnarorð þessarar helgarkrossgátu er:

HELGAR KROSSGÁTAN

SU DO KU

Verðlaunahafi síðustu 
helgarkrossgátu

Verðlaun fyrir rétt svar er 
Hin konan, eftir Greer Hend-
ricks og Sarah Pekkanen.

Þ ú þykist viss um hvern-
ig þetta endar. Þú held-
ur að málið snúist um 

afbrýðisama eiginkonu. Þú 
heldur að hún hugsi ekki um 
annað en nýju konuna, þessa 
ungu, fallegu sem ætlar að 
giftast manninum sem báðar 
elska. Þú heldur þig hafa náð 
samhenginu í ástarþríhyrn-
ingnum.

Eða hvað? Hvað gera konur 
ekki í nafni ástarinnar?

Magnea J. Matthíasdóttir 
þýddi.

Rétt svar við gátu vikunnar 
skal senda á krossgata@dv.is 
ásamt nafni, símanúmeri og 
heimilisfangi.

OFMETA NEYTA S KVK NAFN EVRÓPU-
LAND SVIPAN

B O N G Ó B L Í Ð A
ORÐA-

GJÁLFUR

ÁVÖXTUR F J A S SNÆÐING-
UR Á T ÁTT N

P L Ó A FLANDUR

KRAUMI R A N D
O T A MASAR

HLÝÐA M A L A R
GRÍPA F A N G A Í KÆR Á

JAFNINGUR

SPAUG

ÝTA

M

U
AUK

M

EYÐI-
LEGGJA

B

MISTAKAST

YFIRBRAGÐ

E
F

R A KROPPA ÞRÓTTUR E L J A N EÐLILEGT
ÞOLA

TRANSISTOR

M Á R I STÓÐ
KLÓ

ATVIKAST N Ö G L TREINA
TVEIR EINS

DROLL Á ÁS
F

ÁMÆLA

TOR-
TRYGGJA Á L A S A

SKART

GEÐ-
VONSKA N I S T I S

R E KVÍA

ÍÞRÓTT A F K R Ó A TÓNLIST

HVAÐ P Ö N KNÓTA

STAGL

A F S
BÓN-

BJARGIR

SPIL B E T L NEITA

JAPLA H A F N A
M A K K A VESÆLAR

SKREF A U M A R RÓTLEYSI SKRAN PBRALLA

SÁLDUR

NORÐUR-
ÁLFA S V A R F ÁTT

SETT N A BOÐI

HEGNI A L D AGAS

E T A N FUNI

FLASKA E L D U R
BOÐ

MATAR-
SÓDI O R ÐM

V MIÐA

LYF S I G T A VOPN

STRUNS L E N S A BÓNUSLOF

R Ó S AÐ-
GREINING L VINNUVÉL

SPJALLA G R A F A ÞESSI

ATÓM S ÁH
Ó P LÉT

SKAKKT S E T T I STOÐGRIND

TRÉ S T E L LORG

P Í S K R A GÆLUNAFN

BOGI G E I R I BLÖSKRA AHVÍSLA

VIÐBÓT

A U K I GRÚTUR L Ý S I LAKLEG Ó N Ó GÍ
ORÐFÆRI M Á L F A R HITA K Y N D A

T

S K A L A R I
1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

Hallfríður Frímanns, 
Reykjavík.

10. JÚLÍ 2020 DV



heiðríkja 
súld 
sólarglenningur 
dumbungur 

hliðarvindur 
morgunroði 
regnýringur 
bongóblíða 

aflandsvindur 
svikalogn 
hellidemba 
sólarglæta 

hráslagaveður 
gustur 
skýflókar 
hávaðarok 

blankalogn 
andvari 
hásumarblær 

ÓREGLULEG SUDOKU

AMERÍSK KROSSGÁTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14

15 16 17

18 19 20

21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 32

33 34 35

36 37

38 39

5 2 3 4
9 8 5

2 8 9 1 3
5 4 1 2

7 1 3 5
3 5 6 1
2 5 6 9 4

7 4 2
6 3 4 8

easy Puzzle 1

6 7 5 1 3 8
2 1 3 9

4 9 8 2
5

7 1 9 2
2

5 9 8 6
7 2 5 9

9 8 2 5 4 3
easy Puzzle 2

1 4 3
8 5 1 7

6 5 1 8
4 7 6 9

9 1
3 5 2 6

2 7 9 4
4 7 9 3

5 1 7
medium Puzzle 3

3 8 6 5 4 7
2 3

2 8
5 3 4 8 2

1 9
5 4 7 6 2
8 7

8 1
7 2 3 9 6 4

medium Puzzle 4

9
4 2 7 8

9 6 5
1 5 7 9

9 5 3 2
2 8 1 5
7 5 8

2 7 1 5
2

hard Puzzle 5

5 2 7 4
2 3 8 1

3
7 2

8 2
3

9 6 5 8
1 2 8 3

expert Puzzle 6

Sudoku Puzzles
Copyright 2009 David Easton - www.easton.me.uk/sudoku

Puzzles by David Easton 09 June 2020Sudoku Puzzle Generator v2.2

LÁRÉTT 
1. nýfallinn snjór 
6. sverfa 
11. kind 
12. atburður 
13. afhending 
14. pússa 
15. snurfusa 
17. mjög 
18. tækifæri 
19. klukka 
20. band 

21. sýkja 
23. kafmæði 
26. átt 
27. beita 
30. þekking 
31. málmur 
33. kattbjörn 
35. sukk 
36. á ný 
37. hindra 
38. drabb 
39. að baki 

LÓÐRÉTT 
1. rusl 
2. slitna 
3. flatfótur 
4. rekald 
5. púður 
6. flan 
7. áhlaup 
8. fljúga 
9. krydd 
10. hneta

16. eldstæði 
21. gjall 
22. dansa 
23. spergill 
24. snjóhrúga 
25. krydd 
27. kappsamt 
28. álíta 
29. heilan 
32. pest 
34. struns 
 

Þessi tegund af 
sudoku nefnist 
Óregluleg sudoku. 
Þar eru kassarnir 
fyrir tölustafina 
9 ekki reglulegir 
en þrautin er 
eftir sem áður sú 
sama, það er að 
eingöngu má nota 
hvern tölustaf frá 
1 upp í 9 einu sinni 
í hverjum kassa, 
þótt hér séu þeir 
óreglulegir og að 
í hverri línu, lárétt 
og lóðrétt gildir 
það sama og í 
öðrum sudoku að 
aðeins má hver 
tala koma fyrir 
einu sinni.

STAFA RUGL
Leynigesturinn í síðasta stafarugli var GLEYMMÉREI 
enda gleyma því fæstir hvernig hún lítur út. Síðasta 
stafarugl var það smáa við fætur okkar sem við 
svo oft, eða oftast, tökum ekki eftir á ferðum okkar 
um landið því við erum flest að horfa til fjalla, enda 
fegurð íslenskra fjalla það sem dregur fólk líklega 
mest til sín. 
 
En annað er þó mikið meira rætt og pælt en fjöll, 
tjaldstæði og firnindi fyrir og eftir ferðalög innanlands 

og það er okkar blessaða, óútreiknanlega veður. Svo 
í þessu stafarugli eru falin 20 orð sem lýsa íslensku 
veðri, enda mörg fleiri til heldur en sól, rigning og rok, 
sem sjálfsagt eru oftast notuð. 
 
En blæbrigði veðursins og áhrifavaldar þess eru 
óþrjótandi og hér eru 19 slík orð gefin upp, plús að hér 
leynist leynigestur sem sjaldan sést, þótt bregði af og 
til fyrir og þá oftast með töluverðum látum þegar svo 
ber við.

Ð Y I S K S A X Ó Á Á K N F Ú B V U É L Ý Á O V Ú J F Í Ð B

Ð Y Y T F I Ó X Ð K Í H E I Ð R Í K J A Ý A B V T I F E É K

E P T E X X Á L T L Ý H T V F Ó K Á P B L A N K A L O G N A

A R Y R P T U Ð A É J J R E R Á S N Í L N M D D Ú S M B P R

M É L B Y X J Ý F R E Á Ý E H Ð P Y A U H P Ó Y V M Ó Ó A Y

X G G Ð V Ý Ý D K T G N V Ú H F A M Ð D H A P F K A É V X L

P F Ð E N Ó R F X E Í L H L Á I R M D A T N Ð Á R G R Y H J

Y J X I P D B Ð R J I U E F V Ý G V P Æ H B Y V P I A I E M

R P J V T G A B O Ð J K L N Ó G G M L V L P Í D H B J U L Ú

X J J X E B U K É Á K P R G N E V G Y B N P T I O M I D L O

Ý P K É O É N T G F Ý B B L I I R X Á Ð R O T D X N O J I O

H O B É X É T Í U I U Ð X Ð A A N G H J X T L Ý S Á T B D A

N J K D F G P Ú S Á S A O J L T U G P E Ó I L D I T T G E I

J V R Í R H D Y T M Ó R B Ó U S I R U Y F Ý F T X Ð A V M G

Í Ð Ý E K Ý K L U V N Y S Í J G Á A N R S P L Ý B R S T B V

Y Í H Ó R É H O R U Í Ý I N G V R G X Í M E X M M Ð R Ð A U

D D B P Á É Ó K G I D D Ó Í U Ó O B X P I Á E S R P R R D G

J U Á N O R Ý R Ó M B R S X Ý U E D B T U V D F D R A M U O

S K E L F F O Ý É Ó N P U H L I Ð A R V I N D U R K S Ý O P

Ó E A F U M F O Ó K P K E X M Ý A B Ú D T Ó J Á Ó G V G Ð I

Ó K R E R U O Y F Ð K K Ð O Ð D J Á Í S R A T L O U I A X Ú

Ú Ú Ý E P J O Í Y X V I G S M K O Ú U Ó Á E F T É H K Í S S

Ý T U B Ý M V M T Ó G A Y N R Ð Ú P Ú Í D Ý V K D Ý A L G Ú

Á G É G I Ó X J Ú N Ð Ó K J F M Y V T A K A X K Ó B L O Í E

I P K N I Ý B Ó J Í E A É Á Y Ý Ý E F S R U K F U S O H D J

Á Ú Ú A Í S N V L R T B R Ð Ú M A Á H G V Ð Ý M Ý Y G J H M

U V J Ú É V A B J Ð Á U Í R B Y O Ð N Y B I J J R T N Ú M O

T V Á U R F Ó B L A D L Æ Ð E S Á P S P G R Ý E M É Ú Á T A

B E R O H G T Ý Í N B L T I O G G Ð V S U E K H D O O É I G

O L H B N G N V I G B D M Á E V N G A Ð M M Y N U O G J Ú J

Ý D Ó O G J X V N R T E Ó I E I N Ý E Ý Ð M I M I L P O R B

Á I B M U P S U A Á Á Ó I T H K Á V R F E P F N D B Ú Y Ý N

A N X X K D U M B U N G U R Ý E A É O I F Í É Ð Á A U A T B

E G S D N G U J É D K J S Ó G G J A X S N J D Y T Y Ú E O Á
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GÖNGUM INN Í SUMARIÐ

Göngusérkortin með grænu  
röndinni sýna leiðir sem síminn 
þinn veit ekki einu sinni um og 
koma þér örugglega á áfangastað 
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KLIKKAR EKKI Á TANINU

Tískumógúllinn Valentino gjörsamlega ljómar af sól-
brúnku við hlið náfölrar leikkonunnar Anne Hathaway, 
sem brosir bara blítt í ofbirtunni .
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Brjáluð brúnkuslys

APPELSÍNUGUL STJÖRNUVIÐVÖRUN
Reglulega eru stjörnurnar gómaðar á mynd eftir að hafa farið óvarlega með brúnku-
krem. En eins og sagt er – brúnkuslysin fara ekki í manngreinarálit. Við sjáum myndir.

KONUNGUR BRÚNKUSLYSANNA

Það eru fáir jafn djarfir í litavali á gervibrúnku 
og sá umdeildi maður Donald Trump. Það 
skiptir engu hversu brjálæðislegt grín er gert 
að honum og hversu margar agalegar myndir 

eru birtar af honum útmökuðum í framan eins 
og klístrað Doritos; alltaf skal hann halda 
áfram að nota sama appelsínugula gumsið. 
Maður dáist næstum því að staðfestunni.  

GRILLAÐ GERVI

Þegar Óskarsverðlaunaleikkonan 
Meryl Streep brá sér í gervi 
Trumps árið 2017, klikkaði hún 
ekki á andlitsfarðanum. 

STÍFT BROS 

Hunger Games leikkonan Jennifer 
Lawrence á tískuviku árið 2014. 
Eitthvað hefur liturinn skolast til.

KAMPAKÁT 

Jennifer Lopes. Þessi var tekin 
fyrir allmörgum árum, en passar 
í partíið.

ÆSKUBREK

Ungstirnið Zac Efron – greinilega 
ómeðvitaður um litaslysið sem 
hefur orðið á andlitinu á honum.

ÚBBS OG ÆÆ 

Ryan Reynolds fór fullgeyst í tanið 
í þetta skiptið, en honum er fyrir-
gefið því hann er svo fyndinn.

GOMEZ GÓMUÐ

Söngkonan Selena Gomez gómuð 
með slæmt tan – það kemur fyrir 
besta fólk.

ER ÞETTA ÉG? 

Bresku  raunveruleikastjörnunni 
Katie Price virðist bregða í brún 
við eigin spegilmynd.

CHRISTINA AGUILERA  
Í GÓÐUM GÍR 

Já, þú last rétt. Þessi dökkapp-
elsínugula vera lengst til hægri 
er söngkonan snjalla, sem hefur 
óvart farið í áttfalt brúnkusprei.

Passar augun! 
Trump makar 
mismiklu á sig en 
hann passar sig 
á að vera alltaf 
hvítur um augun. 

DROTTNINGIN

Ef Donald Trump er kóngurinn er Lindsey 
Lohan drottningin í brúnkuslysum. Hún er 
óhrædd við krembrúsann og lætur bara 
vaða, ítrekað. 



K ári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar 
erfðagreiningar, talar gjarnan beint 
frá hjartanu, en hvað segja stjörnurnar 

um hann? 

Kári er Hrútur og stendur vel undir nafni. Hrúturinn 
er afar klár, mikill leiðtogi, skipulagður og metnað-
arfullur. Hann er flókinn karakter sem er ekki alltaf 
auðvelt að skilja því Hrútar eiga ekkert sérlega 
auðvelt með að tjá sig á mannamáli. Þeir eru gjarnir 
á að vera harðir við sjálfa sig því kröfur þeirra á allt 
og alla spegla líka þá sjálfa. Það er svo mikill kostur 
að hafa vit á því að staldra við og hlaða batteríin sín 
af og til. Stress og kvíði er að drepa 21. öldina og við 
verðum að taka á því máli. Við erum besta útgáfan af 
okkur sjálfum þegar við hugum að bæði andlegri og 
líkamlegri heilsu okkar. 

Töframaðurinn 
Lykilorð: Birtingarmynd, útsjónarsemi, kraftur, inn-
blástur í nýjum aðgerðum 
Hér birtast tveir hrafnar og eitt auga í spilinu. Þetta er 
kröftug galdraspil sem minnir þig á krafta alheims. Ef 
þú ert að leita að svörum þá er góður tími til þess að 
jarðtengja sig, hugleiða og spyrja upphátt út í vindinn 
og vittu til, svarið mun birtast þér í einu formi eða 
öðru, jafnvel í draumi.

Æðsti presturinn
Lykilorð: Viska, trúarskoðanir, samræmi, hefðir
Það er mikil andleg orka sem streymir inn í kortin þín. 
Jafnvel skilaboð um að treysta innsæinu og gefa sér 
tíma til þess að vera aðeins leitandi í sjálfum sér. Í 
amstri dagsins týnum við oft okkur sjálfum og því sem 
skiptir okkur máli. Ýmsar rútínur og hefðir, til dæmis 
eins og hugleiðsla eða morgunrútína í einrúmi, getur 
hjálpað til við að ná áttum þegar lífið er yfirþyrmandi. 
Ef  þú finnur að þráðurinn er stuttur þá er tímabært að 
draga sig í hlé. Þannig heldur þú líka þínum nánustu 
góðum, því þung orka smitar auðveldlega frá sér og 
fælir fólk einnig frá. 

Sverðriddari
Lykilorð: Fæddur leiðtogi, framtíðarsýn, frumkvöðull, 
heiður, virðing 
Þú kemur sannarlega hlutum í verk, en ekki láta 
óþolinmæði eða pirring koma í veg fyrir það sem þú 
ætlar þér. Það er oft eins og hindranir séu lagðar í 
veg okkar til að kenna okkur eitthvað sem við sjáum 
ekki eða skiljum fyrr en síðar. Nú er góður tími fyrir 
þig sem leiðtoga til að ræða málin við aðra sem munu 
styðja þig með lausn í máli. Þú ert ekki einn.

Skilaboð frá  
       spákonunni
Kæri Hrútur Kári. Gefðu þér tíma til að hlaða batt-
eríin. Þreyta fæðir streitu og óþolinmæði. Þú ert 
umkringdur góðu fólki. Njóttu þess.

STJÖRNUSPÁLESIÐ Í TAROT Kári Stefánsson

Svona eiga þau saman

Hrútur 
21.03. – 19.04.

Guð sé lof að það er sumar því 
það gerir óvissuna aðeins létt-
bærari. Það er ýmislegt í lausu 
lofti en þú ert metnaðarfullt 
merki og ert með mörg spil að 
vinna úr. Njóttu þess að hafa 
minna fyrir stafni. Hlutirnir falla 
í réttan farveg innan skamms 
og þá munt þú hafa í nógu að 
snúast.  

Naut 
20.04. – 20.05.

Elsku sveimhuga Naut. Þú dvelur í 
þögninni þessa vikuna og ert mjög 
hugsi og gleymir þér gjörsamlega 
í dagdraumunum. Við hvetjum þig 
áfram í þessum draumaheimi því 
það er upphafið að mörgum stór-
kostlegum ævintýrum. 

Tvíburar 
21.05. – 21.06.

Vó, nú er góður tími til að hringja í 
Tvíbura því hann hefur skyndilega 
efni á því að bjóða þér í drykk eða 
tvo. Hnútar leysast  og óvæntir 
peningar streyma til þín og einnig 
verkefni sem munu gefa vel af sér. 
Nú er góður tími til þess að leggja 
inn á sparireikninginn. 

Krabbi 
22.06. – 22.07.

Ég er rangur maður á röngum 
tíma… Þessa dagana er Krabbinn 
að syngja í vitlausu brúðkaupi, 
það er einhver athyglisbrestur í 
gangi. Þú ert að gleyma þér og 
rugla dögum. Það er líklega tími á 
aðeins betra skipulag. 

Ljón 
23.07. – 22.08.

Ég myndi aldrei… eru orð sem 
munu bara hefta þig. Ekki loka 
dyrunum áður en þær opnast. 
Þú þarft að vera með opnari hug 
þessa dagana og brjóta þessar 
reglur sem þú hefur sett sjálfum 
þér. Vertu í flæðinu og taktu hlut-
unum eins og þeir koma. 

Meyja 
23.08. – 22.09.

Elsku skrítna Meyjan okkar. Þú 
brýst út úr skelinni þessa dagana 
og nýtur þín í góðum félagsskap. 
Ný vinátta eða vinabönd, sem eru 
nú þegar til staðar, verða sterkari. 
Matarboð heima hjá þér í góðra 
vina hópi er uppskrift að góðu 
kvöldi. 

Vog 
23.09. – 22.10.

Þú ert kannski eitt af fáum 
merkjum sem fagnar því smá að 
sólin hvíli sig í 1-2 daga svo að 
pressan um að gera allt og vera 
alls staðar slakni aðeins. Sólar-
kvíðinn tekur þig alveg á taugum. 

Sporðdreki 
23.10. – 21.11.

Þú gerir tilraun þess að vera extra 
heiðarleg/ur og segja það sem 
þér liggur á hjarta en það fer ekki 
alveg að óskum. Í kjölfarið kemur 
upp smá pirringur sem þú skilur 
ekkert í, en þú ert í miklum and-
legum breytingum og stundum er 
þetta ferlið sem kemur á undan 
þegar losnar um gamla orku. 

Bogmaður 
22.11. – 21.12.

Þú ert undir álagi þessa dagana og 
lífið virkar stundum yfirþyrmandi. 
Stjörnurnar segja þér að  reyna að 
að greina milli vinnu og heimilis-
lífs. Lítil skref munu hjálpa hjarta 
þínu að halda ró sinni og þá mun 
allt ganga upp. Klukkutíma síma-
pása á dag kemur skapinu í lag.  

Steingeit 
22.12. – 19.01.

Ástarmálin eru þér ofarlega í huga 
í vikunni og þú ert óviss um í hvaða 
átt þú átt að stíga með ákveðið 
samband. Tími fyrir sjálfa/n þig 
hjálpar þér að sjá hlutina í nýju 
ljósi og maki þinn þarf að gefa þér 
svigrúm. Ef hann getur það ekki er 
svarið kannski augljóst. 

Vatnsberi 
20.01. – 18.02.

Þú ert agaður þessa dagana og 
ert í einhverju lífsgæðakapphlaupi 
við sjálfa/n þig. Þú ætlar að vera 
komin/n með sterkari maga-
vöða, nýjan rekstur og flottari 
Insta gram-myndir og það allt í 
fyrradag… Mögulega myndir þú 
finna meiri ró með því að gefa 
þér smá pásu í þessari keppni og 
njóta sumarsins. 

Fiskur 
19.02. – 20.03.

Fiskurinn okkar á það til að vera 
mikill intróvert. Um þessar mundir 
viltu halda þig til baka og vinir og 
vandamenn eru farnir að undrast 
um þig. Ekki láta það á þig fá. Þú 
þarft þinn tíma og við sjáumst þá 
bara í næstu viku.

Vikan 10.07. – 16.07.

Hrúturinn Kári þarf að hlaða 

Tilfinningaríkt par

MYND/VALLI

stjörnurnarSPÁÐ Í 

Fjölmiðlamaðurinn Auðunn Blöndal hélt 
upp á fertugsafmælið á dögunum með 
heljarinnar veislu í Hörpu. Auðunn er 

í sambúð með fyrirsætunni Rakel Þormars-
dóttur og í lok síðasta árs eignuðust þau 
soninn Theódór Sverri Blöndal. Við ákváðum 
að skoða hvernig parið á saman ef litið er til 
stjörnumerkjanna. 

Auðunn er Krabbi en Rakel er Vog. Krabb-
inn og Vogin eru bæði miklar tilfinningaverur 
og ná að tengjast vel á því sviði. Einna helst 
þurfa þau á betri jarðtengingu að halda. Vogin 
er djörf og rómantísk, nýtur þess að fara á 
listsýningar og vera meðal fólks. Krabbinn er 
hins vegar heimakær, leggur áherslu á fjöl-
skyldulífið og almennan stöðugleika heima 
við. 

Krabbinn á það til að verða tortrygginn að 
óþörfu og þannig er hann líka auðsærður. 
Galsafull Vogin gæti því auðveldlega sært 
Krabbann með útstáelsi sínu ef ekki er var-
lega farið. Mikilvægt er að Krabbi og Vog 
tali vel saman til að fyrirbyggja misskilning. 
Vogin er vís til að halda ástarlífinu alltaf 
spennandi.  n

Auðunn Blöndal
8. júlí 1980
Krabbi
n Tilfinningavera 
n Auðsærður 
n Tortrygginn 
n Verndari 
n Heimakær 
n Áhyggjufullur

Rakel Þormarsdóttir
1. október 1983
Vog
n Rómantísk 
n Sáttasemjari 
n Listræn 
n Félagsvera 
n Óákveðin 
n Djörf

MYND/SKJÁSKOT INSTAGRAM
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STEFNAN Í GARÐABÆ AÐ BÚA TIL 
LIÐ SEM VERÐUR ÍSLANDSMEISTARI
Það kannast flestir knattspyrnuaðdáendur við Guðjón Pétur Lýðsson en hann hefur 
lengi verið einn öflugasti leikmaður úrvalsdeildar karla og spilar í dag með Stjörnunni.

G uðjón hefur átt farsæl
an feril sem miðjumað
ur en hann hóf ferilinn 

hjá Haukum í meistaraflokki 
árið 2006 og var stuttu seinna 
farinn í Stjörnuna. Guðjón 
hefur komið víða við síðustu 
14 ár og spilaði til að mynda í 
atvinnumennsku með Helsing
borg í Svíþjóð árið 2011 á láni 
frá Val.

Í dag er Guðjón leikmaður 
Stjörnunnar en á lokadegi 
félagaskiptagluggans skipti 
hann yfir í Garðabæ eftir eitt 
ár hjá Blikum þar sem hann 
spilaði 25 leiki og skoraði tvö 
mörk.

Fór frá Val 
Það vakti töluverða athygli 
þegar Guðjón sagði skilið við 
Val en hann segir að Heimir 
Guðjónsson, þjálfari liðsins, 
hafi ekki haft not fyrir hann 
á Hlíðarenda.

„Mér fannst ekki lengur ein
lægur vilji þjálfara míns að 
hafa mig í félaginu sem ég var 
í og ég fæ að fara mína leið. 
Þetta kom mér mjög á óvart 
en úr því sem komið var þá 
sá hann mig ekki sem lykil
mann og ekki leikmann sem 
væri að fara spila stóra rullu 
og þá fannst mér best að sjá 
hvað annað væri í boði. Mér 
fannst Stjarnan mest spenn
andi af því.“

Við spurðum Guðjón í kjöl
farið hvort hann hefði trú á 
því að verða fastamaður í ann
ars sterku liði Stjörnunnar. 
Guðjón tekur ekki illa í það að 
þurfa að vinna sér inn sæti í 
Stjörnuliðinu og er ánægður 
með að vera undir stjórn þjálf
arateymis sem vill hafa hann 
í hópnum.

Ekki vandamál  
að vera bekkjaður 
„Ég hef trú á mínum hæfi
leikum. Það er alveg sama 
hvar ég er, ég hef áður verið 
bekkjaður og þurft að vinna 
mig aftur inn í liðið og hef 
gert það hjá Óla Kri á sínum 
tíma, Adda Grétars og meira 
að segja hjá Óla Jó þannig að 
það hefur aldrei verið vanda
mál að setja mig á bekkinn. 
Ég hef yfirleitt komið sterk
ari til baka og sannað mig. Í 
þessu tilfelli þá var það mín 
tilfinning að þjálfaranum leið 
illa með að hafa mig í hópnum 
þannig að þá er betra að fara. 
Þótt að ég viti að hópurinn 
sjálfur hafi verið ósáttur með 

þetta. Ef þjálfaranum líður 
betur þá eru meiri líkur á 
árangri og ég sá fram á að ég 
vildi vera þar sem þjálfarinn 
vildi hafa mig.“

Allir í sóttkví 
Stjarnan hefur ekki spilað 
mótsleik í dágóðan tíma þar 
sem leikmenn liðsins eru 
í sóttkví. Stjarnan spilaði 
sinn síðasta leik þann 24. 
júní og viðurkennir Guðjón 
að kringumstæðurnar séu 
ekki þær bestu. „Þetta er 
eiginlega hræðilegt en á móti 
kemur að þá gefur þetta smá 
tíma til þess að komast inn í 
klúbbinn. Ég hef verið að æfa 
og hitta fólk þó ég hitti ekki 
beint leikmennina. Ég hef 
minnstar áhyggjur af því, ég 
þekki flesta leikmennina vel 
og ég verð fljótur að komast 
inn í hópinn. Ég veit að þetta 
eru toppmenn í Stjörnunni og 
þar eru fullt af flottum kar
akterum.“

Vinsæll í endurkomur
Guðjón hefur fjórum sinnum 
á ferlinum endursamið við 
fyrrum félög, Hauka, Breiða
blik, Val og nú Stjörnuna en 
hann lék með Stjörnunni í eitt 
tímabil 2007 til 2008.

„Það virðist vera að lið sem 
ég hef verið í vilja fá mig 

aftur. Ég er krefjandi fyrir 
menn, kröfuharður og set 
miklar kröfur á sjálfan mig og 
alla í kringum mig. Vonandi 
er ég með því að lyfta öllum 
á hærra plan. Ég hef þá trú að 
ég hafi gert þau lið sem ég var 
í betri og menn kannski átta 
sig á því að það er ekki bara 
það sem maður gerir á vellin
um heldur líka utan vallar og 
í félaginu sem skiptir máli og 
ég held að ég sé sterkur þar.“

Árið 2018 var mikið talað 
um samband Guðjóns og Ólafs 
Jóhannessonar, þáverandi 
þjálfara Vals.

Í fjölmiðlum var talað um 
svokallað love/hate samband 
þeirra tveggja en Guðjón 
samdi við KA árið 2018 fór 
svo strax í Breiðablik stuttu 
seinna.

Guðjón hefur persónulega 
ekkert á móti Óla og segir 
ekkert nema gaman að vera 
hluti af hans liði.

Inni og úti 
„Ég ber gífurlega virðingu 
fyrir Óla Jó og það er hrika
lega gott að vera leikmaður í 
hans liði. Ég veit að strákarnir 
tala mjög vel um Rúnar svo 
ég veit að ég er að koma inn 
í skemmtilegt umhverfi þar 
sem eru kröfur en skemmti
legt að vera. Það er ótrúlega 

mikilvægt á Íslandi því menn 
eru að fá smá aur en alltof 
lítið miðað við tímann sem 
þeir eyða í þetta og þá verður 
þetta að vera skemmtilegt. 
Það hrikalega gaman með Óla 
og mikil stemning í kringum 
hann. Hann gefur mikið af 
sér og það smitast út í hópinn. 
Ég og Óli töluðum alltaf mjög 
hreint út. Fyrsta árið mitt hjá 
Val spilaði ég alla leiki en svo 
koma smá tími sem ég var út 
úr liðinu. Svo árið eftir spila 
ég allar mínúturnar í leiknum 

þegar við verðum Íslands
meistarar og svo árið eftir þá 
er ég inn og út. Ég hef aldrei 
verið fúll út í Óla sem pers
ónu en auðvitað geta ég og Óli 
þjálfari verið ósammála.“

Stjarnan er með gríðarlega 
sterkt lið og segir Guðjón að 
liðið sé nógu sterkt til að enda 
í efsta sæti.

„Ekki spurning. Stjarnan er 
með lið sem getur farið alla 
leið og það er klárlega stefnan 
í Garðabæ að búa til lið sem 
verður Íslandsmeistari.“ n

Victor Pálsson
433@dv.is 

Guðjón segir Stjörnuna eiga góðan möguleika á Íslandsmeistaratitli. MYND/VALLI

Ég er krefjandi 
fyrir menn, kröfu-
harður og set 
miklar kröfur á 
sjálfan mig og alla 
í kringum mig. 
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VIÐ ERUM SÉRFRÆÐINGAR Í

MALBIKUN
Malbikunarframkvæmdir eru okkar sérsvið. Við tökum að 
okkur malbikun á bílastæðum, stígum, götum, vegum og hvar 
sem þarf að malbika. Við tryggjum fyrirtaks þjónustu sem 
svarar ýtrustu gæða- og öryggiskröfum. Hafðu samband.
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SAND KORN

MYND/FACEBOOK

LOKI

Hver er 
þessi  

Gunnar?

Íslensk hönnun: Sigurður Már  ·  Íslensk framleiðsla

Baltasar-feðgar  
slá ekki garðinn
Íbúa á Smáragötu í Reykjavík 
varð litið yfir í garð nágranna 
síns á dögunum og við blasti 
nokkuð óvenjuleg sjón: hestar 
voru þar á beit og gæddu sér 
á grasinu, sem eins og sjá má 
á meðfylgjandi mynd, var 
orðið töluvert hátt.    

Eftir nánari eftirgrennslan 
DV um þetta skondna atvik 
kom í ljós að nágranninn sem 
um ræðir er enginn annar en 
Baltasar Kormákur leikstjóri, 
sem býr í húsinu ásamt syni 
sínum Baltasar Breka Sam-
per leikara. Feðgunum hefur 
væntanlega fundist tilvalið 
að beita hestunum á gómsætt 
grasið í stað þess að slá. Eins 
og áður hefur komið fram þá 
er Baltasar eldri mikill hesta-
maður, og keypti hestabúgarð 
í útjaðri Reykjavíkur nú á 
dögunum.

Gunnarsbörn og 
kennslublæti á þingi
Á þingi má gjarnan finna 
fjölbreyttan hóp einstaklinga. 
Ólíkir í útliti, skoðunum og 
lífsviðhorfum. Hins vegar 
virðast þingmenn eiga eitt 
og annað sameiginlegt. Til 
að mynda eru á þingi hvorki 
meira né minna en 22 þing-
menn sem eru með kennslu 
á ferilskrá sinni og 23 þing-
menn sem hafa skráð fjöl-
miðlastörf í æviágrip sitt. 
Það vekur þó einnig athygli 
að sjö þingmenn eiga nokkuð 
forvitnilegt sameiginlegt 
– föðurnafnið. Björn Leví 
og Helgi Hrafn Píratar eru 
báðir Gunnarssynir.  Eins eru 
Jón – þingmaður Sjálfstæðis-
flokks, Ólafur Þór og Bjarkey 
Olsen úr Vinstri grænum, 
Silja Dögg úr Framsókn og 
Þorgerður Katrín úr Viðreisn 
einnig Gunnarsbörn. n

Íslensk hönnun: Sigurður Már  ·  Íslensk framleiðsla

Gerðu frábær kaup
NÝTT  OUTLET

Afsláttur af skiptidýnum, eldri gerðum, sófum, hvíldarstólum, mjúkvöru og fl.

ÚRVAL AF SÓFUM 
OG HVÍLDARSTÓLUM

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM

NÝ SENDING AF SÆNGUM
BY BRINKHAUS

PRESTON
Svefnsófi

Verð áður kr. 249.900
NÚ AÐEINS KR. 224.910
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GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ
OG VERSLAÐU Í RÓLEGHEITUM

Í VEFVERSLUN OKKAR

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233   |   BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150   |   OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16
UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði og Bara snilld, Egilsstaðir 

BALDURSNES 6 – AKUREYRI LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR LANDSMANNA SEFUR Á DÝNU FRÁ SVEFN & HEILSU*
  *Samkvæmt könnun frá Gallup.
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