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Kynningarblað
Graníthöllin
Útfararstofa Svafars 
og Hermanns
Granítsteinar
Útfararstofa 
Kirkjugarðanna

Markmið Graníthallarinnar 
Markmið Graníthallarinnar er að 
bjóða fallega og vandaða legsteina 
og fyrsta flokks þjónustu á sam-
keppnishæfu verði. Graníthöllin 
býður upp á fjölbreytt úrval leg-
steina úr graníti, allt frá einföld-
um og klassískum legsteinum og 
upp í skrautlega steina með mikl-
um útskurði. „Í verslun okkar að 
Bæjarhrauni 26 erum við með 
yfir hundrað gerðir af legsteinum 
í fjölmörgum litum en steinunum 
er stillt upp í rúmgóðum sýning-
arsal. Ef þú finnur ekki það sem 
þú leitar að er hægt að sérpanta 
legsteina eftir óskum hvers og 
eins og er það ekkert dýrara. Það 
ættu því allir að geta fundið eitt-

hvað við sitt hæfi. Granít hentar 
sérstaklega vel í legsteina þar sem 
það þolir hvað best íslenska veðr-
un,“ segir Heiðar. 

Fylgihlutir með legstein
Graníthöllin býður upp á mikið 
úrval af fylgihlutum með legstein-
inum, svo sem beðramma framan 
við legsteininn, luktir, vasa og ljós-
myndaramma utan um keramik-
myndir, en mjög hefur færst í vöxt 
að fólk vilji fegra legsteininn með 
fylgihlutum að smekk hvers og 
eins. Einnig er hægt að fá kopar-
luktir og vasa, sem hafa notið vin-
sælda í áratugi, en einnig granít-
luktir og granítvasa í stíl við leg-
steininn sem er nýjung hér á landi. 

Heiðar segir að fólki líki granít-
fylgihlutirnir mjög vel, enda séu 
þeir stílhreinir og fallegir. Kost-
urinn við granítfylgihlutina sé að 
þeir séu úr sama efni og legsteinn-
inn og hafi því sambærilegan end-
ingartíma. 

Lagfæringar á legsteinum
Graníthöllin tekur að sér viðgerð-
ir og viðhald á eldri legsteinum, þó 
þeir séu ekki frá fyrirtækinu sjálfu. 
„Það borgar sig að laga legsteina 
sem eru farnir að halla eða við það 
að falla á hliðina en það hafa orðið 
alvarleg slys erlendis af völdum 
þess að steinar falla um koll,“ lýsir 
Heiðar en slíkt lagar Graníthöllin 

Fjölbreytt úrval legsteina
Graníthöllin ehf. Bæjarhrauni 26 í Hafnarfirði var formlega opnuð árið 2012 en eigandi Graníthallarinnar, Heiðar Steinsson, 
á að baki 22 ára reynslu í meðhöndlun náttúrusteins og margra ára reynslu í vinnu við legsteina. 

Markmið Graníthallarinnar, í Bæjarhrauni 26, er að bjóða fallega og vandaða legsteina og fyrsta flokks þjónustu.
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Í rúmgóðum sýningarsal má 
sjá úrvalið af legsteinum 

Graníthallarinnar.



fyrir sanngjarnt verð. „Við bjóð-
um einnig upp á þá þjónustu að 
hreinsa upp eldri legsteina, bæta 
við áletrun og hreinsa og endur-
mála þegar farið er að sjá á letri.“

Uppsetning legsteina allt árið
Heiðar bendir á að hægt sé að setja 
legsteina niður allt árið um kring. 

„Við uppsetningu legsteins skipt-
um við um jarðveg undir steinin-
um, hellusandur er settur í staðinn 
fyrir moldina og þjappað og slétt 
vel þannig að steinninn standi 
beinn og fallegur í kirkjugarð-
inum,“ segir hann. Graníthöllin 
tekur ábyrgð á uppsetningu leg-
steins í þrjú ár frá kaupdegi. „Ef 
legsteinn fer að halla eða síga er 

um að gera að hafa samband við 
okkur og við komum og gerum 
tilheyrandi ráðstafanir til að laga 
undirlag og rétta legsteininn af. 

Um Graníthöllina
Graníthöllin er til húsa í Bæjar-
hrauni 26 í Hafnarfirði, á móti 
Fjarðarkaupum, en fyrirtækið 
þjónustar allt landið. Fyrirtækið 

er í rúmgóðu og fallegu húsnæði 
með góðu aðgengi og vel er tekið 
á móti öllum. Nánari upplýsing-
ar er að finna á granithollin.is og 
í síma 555-3888. Alltaf er heitt á 
könnunni og bakkelsi í boði.

Graníthöllin er á Facebook
Fram að jólum er leikur í gangi 
sem felst í því að þeir sem líka 

(like) við síðuna og kvitta fyrir 
þátttöku styrkja Barnaspítala 
Hringsins um 10 kónur. Leik-
urinn felur einnig í sér gjafir til 
þátttakenda en á hverjum föstu-
degi fram til jóla eru dregnir úr 
tíu þátttakendur og vinna þeir 
heppnu gjafabréf, út að borða 
fyrir tvo á veitingastaðnum Saffr-
an við Bæjarhraun í Hafnarfirði.

KYNNING − AUGLÝSINGÚtfarir

FRAMHALD AF FORSÍÐU  

2 FIMMTUDAGUR 24. OKTÓBER 2013

Andrúmsloftið er hátíðlegt í kirkjugörð-
um á aðfangadegi jóla og ánægju-
legt að upplifa hversu fólki líður vel 

að sinna þessum hluta mannlífsins sem er 
heimsókn í kirkjugarð um jól og að sýna 
látnum ástvinum  virðingu,“ segir Þorgeir 
Adamsson, garðyrkjustjóri Kirkjugarða 
Reykjavíkurprófastsdæma.

Þorgeir segir Íslendinga glysgjarnari en 
frændur vora á Norðurlöndunum þegar 
kemur að jólaskreytingum á leiði.

„Skreytingar Íslendinga eru upp til hópa 
litríkar og íburðarmiklar á sama tíma og 
stefna okkar í kirkjugörðunum er að verða 
umhverfisvænni. Við mælumst því til að fólk 
útbúi jólaskreytingar úr vistvænum og end-
urvinnanlegum efnivið, eins og mismun-
andi tegundum sígrænna greina, könglum, 
stráum, þurrkuðum berjum og slaufum úr 
niðurbrjótanlegum efnum.“

Förgun á gríðarlegu magni óendurvinn-
anlegra jólaskreytinga er afar kostnaðarsöm 
fyrir kirkjugarðana, að sögn Þorgeirs.

„Ákjósanlegast væri að geta fargað öllum 
jólaskreytingum í jarðvegsgerð innan garð-
anna. Kertadósir fara beint í endurvinnslu 
málma og starfsfólk Bjarkaráss hirðir kertavax 
sem fellur til af óbrunnum kertum og notar til 
að steypa ný útikerti,“ upplýsir Þorgeir.

Hann segir boðskapinn smám saman vera 
að komast til skila.

„Við viljum síður vera með boð og bönn 
heldur sjá þetta þróast á réttan hátt. Því erum 
við þakklát fyrir viðtökurnar sem komið er en 
betur má ef duga skal.“

Í Fossvogs- og Gufuneskirkjugarði gefst 
kostur á raflýsingu sem fer fram í gegnum 
verktaka. Kveikt er á ljósakrossum fyrsta 
sunnudag í aðventu og ljósin látin loga fram 
yfir þrettándann.

„Raflýst jólaljós eru sívinsæl og tilkomu-

mikið að horfa á tindrandi jólalýsingu í kirkju-
görðum á aðventunni,“ segir Þorgeir sem 
stendur vaktina á aðfangadag sem hann segir 
gestkvæmasta dag ársins í kirkjugörðum.

„Þá þjónusta starfsmenn okkar gesti og 
stjórna umferð sem er stöðugt frá klukkan 

átta að morgni þar til þjónustu okkar lýkur 
klukkan 15. Eftir það er umferð frjáls inn í 
garðana og sjáum við vel á ummerkjum að 
fólk kemur að leiðum fram á jólanótt.“

Þorgeir segir hjartnæmt að sjá hvernig 
margar stórfjölskyldur sameinast ár eftir ár 

við leiði ömmu, afa eða annarra sem kvatt 
hafa jarðvistina á undan.

„Víst koma sumir í sorg og söknuði að leið-
um ástvina sinna á aðfangadag en sorgin er 
þó ekki áþreifanleg heldur friður jóla sem 
ríkir í hjörtum gesta.“

Sorgin víkur fyrir friði jólanna
Ómissandi hluti af jólahaldi margra Íslendinga er að eiga kyrrðarstund við leiði látinna ástvina á aðfangadag, líta yfir farinn veg og 
rifja upp minningar um jólin sem voru. Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma mælast til að jólaskreytingar á leiði séu unnar úr 
náttúrulegum, vistvænum og endurvinnanlegum efnivið.

Þorgeir hvetur fólk til að útbúa endurvinnanlegar og náttúru-
legar jólaskreytingar á leiði ástvina fyrir komandi jól.  MYND/GVA

Jólaskreytingar setja hátíðlegan blæ á kirkjugarðana en mikilvægt er að hafa þær vistvænar þar sem 
förgun á óendurvinnanlegum jólaskreytingum er afar kostnaðarsöm.  MYND/VILHELM

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga:  Ívar Örn Hansen, ivarorn@365.is, s. 512 5429 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Þegar andlát ber að hönd-
um er algengt að nánasta 
fjölskylda vilji hafa kistu-

skreytingu, krans og altarisvendi 
við útförina. Einnig er algengt að 
fleiri taki sig saman og sendi krans 
eða kross með borða í útför ætt-
ingja eða vinar. Við sjáum um að 
útbúa það og koma því á staðinn 
fyrir athöfn,“ útskýrir Málfríður 
Hildur Bjarnadóttir, en hún rekur 
Blómasmiðjuna í félagi við föður 
sinn, Bjarna Finnsson, garðyrkju-
mann og blómaskreyti. 

Málfríður segir mikið úrval hlý-
legra smágjafa að finna í hillum 
Blómasmiðjunnar.

„Við höfum töluvert úrval 
af samúðargjöfum, kertum og 
englum sem fólk færir vinum og 
vandamönnum gjarnan sem eiga 
um sárt að binda. Við tökum vel 
á móti öllum og leggjum okkur 
fram við að koma til móts við þarf-
ir hvers og eins.

Fólk getur hringt í okkur eða 
komið til okkar í búðina, skoðað 
myndir og fengið hugmyndir um 
verð, áprentanir á borða og lita-
val,“ segir Málfríður.

Blómasmiðjan er til húsa í versl-
unarmiðstöðinni Grímsbæ við 
Efstaland 26. Aðkoma að miðstöð-
inni er góð og næg bílastæði.

Síminn er 5881230 og netfang: 
blomasmidjan@blomasmidjan.is. 

Tökum vel á móti öllum
Blómasmiðjan hefur í rúma tvo áratugi lagt áherslu á vandaða og faglega þjónustu vegna útfara og kemur til móts við þarfir hvers 
og eins. Mæðginin Málfríður Hildur Bjarnadóttir og Bjarni Finnsson, garðyrkjumaður og blómaskreytir, reka Blómasmiðjuna.

Blómasmiðjan er til húsa í verslunarmiðstöðinni Grímsbæ, Efstalandi 26.

Úrval samúðargjafa er að finna í Blómasmiðjunni.

Bjarni Finnsson, garðyrkjumaður og blómaskreytir, við vinnu sína en hann rekur Blóma-
smiðjuna í samvinnu við dóttur sína, Málfríði Hildi.  MYND/GVA

Við erum lítil og persónu-
leg útfararstofa sem bygg-
ir á trausti og virðingu, fyrir 

látnum og lifandi. Fólk hittir okkur 
Svafar í aðdraganda útfararinnar, 
þá sömu og sjá síðan um útförina 
sjálfa. Við leggjum mikla áherslu 
á að öll þjónusta sé á persónuleg-
um nótum,“ segir Hermann Jónas-
son hjá Útfararþjónustu Svafars & 
Hermanns.

Stofan var sett á fót fyrir ári. 
Báðir búa þó Hermann og Svafar 
yfir áratuga reynslu í útfararþjón-
ustu. Svafar vann hjá Útfararstofu 
kirkjugarðanna í 17 ár en Hermann 
við útfararþjónustu á Siglufirði í 

30 ár. „Þar er nálægðin mikil milli 
fólks. Mér finnst skipta miklu máli 
að þjónustan sé persónuleg,“ segir 
Hermann.

„Hægt er að ná í okkur allan sól-
arhringinn. Við komum og sækj-
um hinn látna þangað sem hann 
lést, í heimahús eða á sjúkrastofn-
un. Eftir það hefst ferlið í samvinnu 
við aðstandendur og þá sem fram-
kvæma útförina. Við erum með að-
stöðu til að taka á móti fólki til að 
ræða málin en komum einnig heim 
til fólks ef það vill. 

Við leggjum mikla áherslu á að 
öll atriði séu skýr áður en til at-
hafnarinnar kemur og ekkert komi 

fólki á óvart, til dæmis hvað varð-
ar kostnað. Við viljum vera heiðar-
legir og gegnsæir.“

Hermann segir Íslendinga halda í 
hefðirnar þegar kemur að útför ást-
vina. Hlutirnir séu þó að breytast 
og hafa til að mynda bálfarir auk-
ist. Ferlið sé það sama nema ekki sé 
farið í kirkjugarð eftir athöfn. 

„Margir halda að það sé skylda 
að fara í gegnum ákveðið staðlað 
form en það er alls ekki tilfellið. Við 
leggjum áherslu á að fólk hafi sam-
band við okkur og leiti sér upplýs-
inga. Við sjáum um hvers konar út-
farir og leggjum aðaláherslu á að 
allir séu samstiga.“

Virðing og traust
Útfararstofa Svafars & Hermanns tók til starfa fyrir ári en þar innanhúss er 
margra ára reynsla við skipulagningu útfara. Hermann Jónasson segir 
gagnkvæmt traust og virðingu grundvallaratriði þegar kemur að 
skipulagningu útfarar.

Hermann 
Jónasson hjá 
Útfararþjón-
ustu Svafars 
& Hermanns 
Kvedja.is 
segir 
persónulega 
þjónustu 
skipta höfuð-
máli. MYND/GVA

Á HEIMASÍÐU ÚTFARARÞJÓNUSTU SVAFARS OG 
HERMANNS, KVEDJA.IS, ER AÐ FINNA GÁTLISTA VIÐ 
UNDIRBÚNING ÚTFARAR.

● Hafa samband við útfararstofu og gefa þar upp fullt nafn og kenni-
tölu hins látna.

● Tilkynna andlát til sýslumanns með afhendingu dánarvottorðs.

● Val á kistu og fatnaði, líkklæði eða eigin föt.

● Skreyting kistu, fáni/blóm.

● Val á legstað.

● Sálmaskrá til afhendingar við athöfn, sé þess óskað.

● Aðstandendur, eða útfararstofa fyrir þeirra hönd, hafa samband við 
þann sem valinn er til að framkvæma athöfnina, hvort sem það er 
prestur eða annar sá er til þess er bær.

● Ákveða hvernig auglýsa skal andlát eða/og útför.
● Tónlistarflutningur í útför. Val á organista, kór, einsöngvara eða ein-

leikara, eftir því sem við á.

● Tónlist við kistulagningu, ef óskað er.

● Kanna hvort hinn látni hafi ákveðið bálför.

● Velja staðsetningu og tíma kistulagningarbænar sé hennar óskað.

● Val kistubera og fjölda, 6 eða 8.
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j

útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

uðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Gu Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

n Ellert Ingason
útfararþjónusta

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Yfirleitt er haft samband við 
okkur frá dánarstað og við 
beðin um að f lytja hinn 

látna í líkhús. Tveir menn eru hjá 
okkur á útkallsvakt alla daga árs-
ins, utan hefðbundins vinnutíma. 
Síðan hefst skipulagning útfarar-
innar og við sjáum um hana í sam-
vinnu við aðstandendur,“ útskýr-
ir Arnór L. Pálsson, framkvæmda-
stjóri Útfararstofu Kirkjugarðanna.

Að mörgu þarf að huga við and-
lát. Útfararstofan hefur samband 
við þann prest sem aðstandend-
ur óska eftir, ákveða þarf stað og 
stund fyrir kistulagningu og útför 
en útför getur farið fram í hvaða 
kirkju sem er á höfuðborgarsvæð-
inu. Kistulagning fer venjulega 
fram í Fossvogskapellu eða bæn-
húsi við Fossvogskirkju,  tveimur 
til sex dögum eftir dauðsfall. 

Kistulagt er alla virka daga frá 9 til 
16 og útfarartímar eru klukkan 11, 
13 og 15, mánudaga til föstudaga.

„Eins þarf að huga að sálmaskrá 
og vali á tónlistarfólki, organista 
og kirkjuskreytingum og hversu 
margir munu bera kistuna,“ bætir 
Arnór við. Ákvarðanirnar eru 
margar sem taka þarf, oft á erfið-
um stundum. Arnór segir starfs-
fólk útfararþjónustunnar ávallt 
leggja sig fram við að veita bestu 
mögulegu þjónustu sem völ er á 
með áherslu á traust og umhyggju. 
Nauðsynlegt sé að geta gefið af sér.

„Það útskrifar enginn skóli út-
fararþjónustufólk, starfið lærist 
með reynslunni og mannleg sam-
skipti þurfa að vera góð. Við búum 
að mikilli reynslu en hér hefur sami 
starfsmannahópur unnið árum 
saman,“ segir Arnór. „Sorgin er allt-

af erfið og við hittum fólk á þeirra 
viðkvæmustu stundum. Þá er nauð-
synlegt að starfsfólk geti gefið af sér. 
Starfið er erfitt en mjög gefandi.“

Útfararstofa Kirkjugarðanna 
ehf. er stærsta útfararþjónusta 
landsins, stofnuð 1994, en áður 
höfðu Kirkjugarðar Reykjavík-
ur rekið útfararþjónustu frá árinu 
1948. Viðtalsherbergi og skrif-
stofur eru til húsa í Vesturhlíð 2 í 
Fossvogi og þar er einnig aðstaða 
til gerðar sálmaskráa og skiltagerð. 
Lagerpláss og bílageymsla stof-
unnar er í Auðbrekku 1 í Kópavogi 
en fyrirtækið rekur fjóra Cadillac-
líkbíla og Renault-f lutningabíl. 
Samvinna er við Útfararþjónustu 
Hafnarfjarðar og Fjöl-Smíð kistu-
verkstæði, um kistukaup.

Nánari upplýsingar er að finna á 
heimasíðunni, www.utfor.is.

Samskiptin mikilvæg
Hjá Útfararstofu Kirkjugarðanna ehf. er áhersla lögð á traust og umhyggju. 
Fyrirtækið byggir á áratugareynslu starfsfólks en að mörgu þarf að huga 
þegar andlát ber að höndum.

Arnór L. Pálsson, framkvæmdastjóri Útfararstofu Kirkjugarðanna, segir starfið erfitt á stundum en einnig gefandi.

Granítsteinar sérhæfa sig í með-
höndlun og vinnslu á steinum, þar 
á meðal legsteinum. Fyrirtækið 

hefur mikla reynslu af vinnslu granítleg-
steina og þar starfa reynslumiklir starfs-
menn sem veita viðskiptavinum faglega 
ráðgjöf. Auk legsteina úr granít fram-
leiða Granítsteinar legsteina úr íslensk-
um steini, þá helst stuðlabergi. Ólafur 
Ragnar Guðbjörnsson, verkstjóri og einn 
eigenda fyrirtækisins, segir legsteina úr 
graníti hafa náð mikilli fótfestu hérlend-
is enda henti þeir vel íslenskum aðstæð-
um og endist mjög vel. „Granítlegsteinar 
eru níðsterkir og endingargóðir. Við bjóð-
um upp á granít frá öllum heimshornum, 
til dæmis Brasilíu, Indlandi og Noregi, og 
vinnum þá hér fyrir viðskiptavini okkar. 
Núorðið er algengt að sjá granít í kirkju-
görðum og hafa vinsældir þess vaxið ár frá 
ári. Við bjóðum upp á átta gerðir af graníti 
og erum ávallt að auka við úrvalið.“ 

Einnig býður fyrirtækið upp á legsteina 
úr marmara og svo úr íslenskum steini, 
stuðlabergi og grásteini. „Íslenska stuðla-
bergið stendur alltaf fyrir sínu og hefur 
löngum verið vinsælt hjá Íslendingum.“

Áralöng reynsla starfsmanna
Granítsteinar bjóða upp á mikið úrval leg-
steina og fjölbreytta hönnun. „Legstein-
arnir fást í ólíkum stærðum enda allur 

gangur á því hvernig legsteini viðskipta-
vinir sækjast eftir. Starfsmenn okkar að-
stoða viðskiptavini við val á legsteini, enda 
búa þeir yfir mikilli reynslu. Við getum 
svarað flestum spurningum og komið 
þannig til móts við fjölbreyttar þarfir við-
skiptavina okkar.“

Að sögn Ólafs afgreiða þeir einnig sér-
smíðaða legsteina sem einnig njóta tölu-
verðra vinsælda. Þeir eru bæði smíðað-
ir úr í graníti og stuðlabergi. Ólafur bendir 
einnig á að hægt sé að lagfæra eldri leg-
steina sem séu illa farnir. „Við búum yfir 
þekkingu og tækni til að lagfæra eldri leg-
steina sem jafnvel virðast vera ónýtir. Við 
getum frískað upp á letrið á þeim og gert 
þá fallegri.“

Allir starfsmenn fyrirtækisins hafa 
áralanga reynslu af vinnu við legsteina 
að sögn Ólafs. „Enda byggjum við starf-
semi okkar fyrst og fremst á starfsmönn-
um okkar og reynslu þeirra. Það er góður 
hópur sem stendur að þessu fyrirtæki og 
þjónustustigið er hátt. Við vinnum verk-
efnið frá a-ö, hið eina sem fólk þarf að láta 
okkur vita er hvað á að standa á steinin-
um og hvar hann á að vera. Fagmennska 
er okkar aðalsmerki og vinnubrögðin eru 
fyrsta flokks. Það verður enginn svikinn af 
því að leita til okkar.“

Söludeild Granítsteina er til húsa í 
Helluhrauni 2 í Hafnarfirði. 

Fagmennska er okkar aðalsmerki 
Reynsla starfsmanna og hátt þjónustustig einkennir rekstur Granítsteina í Hafnarfirði. Fyrirtækið selur granítlegsteina og vinnur 
legsteina úr íslenskum steini, þá helst stuðlabergi sem löngum hefur verið vinsælt hjá Íslendingum.  

Svartur granítsteinn með vasa og innbyggða lukt úr 
bronsi. MYND/DANÍEL

Svartur granítsteinn með lukt og vasa úr platínummálmi.
MYND/DANÍEL 

„Starfsmenn 
okkar aðstoða 
viðskipta-
vini við val 
á legsteini, 
enda búa þeir 
yfir mikilli 
reynslu,“ segir 
Ólafur Ragnar 
Guðbjörnsson, 
verkstjóri og 
einn eigenda.
MYND/DANÍEL

GÓÐ RÁÐ Í SORG
● Á vef Nýrrar dögunar, samtaka um sorg og sorgarviðbrögð, á 

www.sorg.is, er að finna góð ráð til þeirra sem vilja hjálpa aðstand-
endum í sorg.

● Lausnarorðið er samhygð, það að vera til staðar, viðurkenna sorg og 
söknuð syrgjandans. Það getur verið gott fyrir syrgjandann að fá að 
segja hvernig honum líður. Snerting og/eða faðmlag segir meira en 
mörg orð.

● Það besta sem hægt er að gera er að hlusta, ekki tala. Fólk verður að 
fara í gegnum sorgarferlið á eigin hraða.

● Ekki segja:
„Ég veit hvernig þér líður.“ Þú veist það ekki. 
„Allt verður betra á morgun.“ Það er ekki víst.
„Ég votta þér samúð,“ ef þú meinar það ekki. Syrgjandinn finnur muninn.

● „Þetta gæti verið verra.“ Þú ert einn um það álit.


