
1 7 0 .  T Ö L U B L A Ð  2 1 .  Á R G A N G U R f rettab lad id . i s Þ R I Ð J U D A G U R   3 1 .  Á G Ú S T  2 0 2 1

Framleiðir skyr 
fyrir Bandaríkin

Skarfar njóta sín 
í vatnslitum  

Lífið  ➤ 20 Menning  ➤ 16

HVAR & HVENÆR SEM ER
Vefsýningarsalurinn okkar er alltaf opinn!

www.hekla.is

  HEKLA · Laugavegur 170 · Sími 590 5000 · www.hekla.is 

Franska fyrirtækið Qair 
hyggur á framleiðslu vetnis 
á Grundartanga og hyggst í 
fyrsta áfanga nota 280 mega-
vött af rafmagni sem að stærst-
um hluta komi úr áformuðum 
vinduorkuverum.

gar@frettabladid.is

VIÐSKIPTI „Þetta er mikið framlag 
í loftslagsmálum og leysir af hólmi 
gríðarlega losun á CO2-ígildum,“ 
segir Tryggvi Þór Herbertsson, 
stjórnarformaður Qair á Íslandi, sem 
sótt hefur um lóð á Grundartanga í 
Hvalfirði fyrir vetnis- og vetnis-
afleiðu framleiðslu.

„Hugmyndin er sú að hefja vetnis-
framleiðslu þarna ef leyfi fást og 
nota til þess rafmagn sem verður 
framleitt í vindmyllugörðum sem 
við erum að þróa,“ segir Tryggvi Þór. 
Því vetni sem ekki verði notað hér 
innanlands, til dæmis sem rafelds-
neyti, verði umbreytt í ammoníak 
og flutt þannig út.

Tryggvi segir Qair áforma vind-
myllugarða í landi Sólheima á Laxár-
dalsheiði í Dalasýslu og í Múla ofan 
Borgarfjarðar. Rafmagnið verði flutt 
um dreifikerfi Landsnets. Einnig 
þurfi að kaupa grunnorku af öðrum 
raforkuframleiðendum svo nemi 
um 30 prósentum af notkuninni. 
Verið sé að undirbúa samtal um slík 

kaup og viðræður séu að hefjast við 
kaupendur að framleiðslunni.

Áætlað er að verksmiðjan veiti 
um 270 manns atvinnu þegar hún 
er komin í fullan gang. Aðspurður 
segir Tryggvi engin umhverfisáhrif 
verða af framleiðslunni yfir utan 
mannvirkin sjálf. „Það eina sem fer 
út í loftið er súrefni.“

Stjórn Faxaflóahafna fjallaði um 
lóðarumsókn Qair fyrir helgi. Kom 
fram á fundinum að fleiri en franska 
fyrirtækið sýndu sambærilegan 
áhuga og að öllum möguleikum yrði 
áfram haldið opnum. „Það er mikill 
áhugi á þessu en við verðum að sjá 
hver hreppir hnossið,“ segir Tryggvi 
Þór.

Af hálfu Faxaf lóahafna er nú 
beðið upplýsinga um orkuöflun og 
fara á yfir málið með sveitarstjórn 
Hvalfjarðarsveitar.

„Við erum ekki búnir að fara yfir 
málið með stjórn Faxaflóahafna og 
á meðan svo er þá tjái ég mig ekki 
um það,“ segir Björgvin Helgason, 
oddviti Hvalfjarðarsveitar. ■

Stefnt að vetnisverksmiðju í Hvalfirði

Tryggvi Þór 
Herbertsson, 
stjórnarfor-
maður Qair á 
Íslandi.

benediktboas@frettabladid.is

FÓTBOLTI Stjórn Knattspyrnusam-
bands Íslands er undir miklum 
þrýstingi að segja af sér og boða til 
aukaþings til að kjósa nýja stjórn. 

Samtök félaga í efstu deildum 
krefjast þess að stjórnin og Klara 
Bjartmarz framkvæmdastjóri segi 
af sér til að hægt verði að endur-
heimta traust í kjölfar gagnrýni á 
þöggun og meðvirkni með meint-
um gerendum innan raða karla-
landsliðsins í knattspyrnu. 

Stjórnin var enn að funda þegar 
Fréttablaðið fór í prentun.
SJÁ SÍÐU 4 OG 10

Mikill þrýstingur 
á stjórn KSÍ

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu æfði á Laugardalsvelli á meðan stjórn KSÍ íhugaði afsögn á fundi vegna mála sem tengjast liðsmönnum. Tveir leikmenn eru ekki lengur í hópnum sem kynntur 
var í síðustu viku. Liðið mætir Rúmeníu á fimmtudag í undankeppni HM 2022. Ísland mætir svo Norður-Makedóníu á sunnudag og loks Þýskalandi 8. september.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Lítil aðsókn í hraðprófin

Lítið var um að vera á skimunarstöð Öryggismiðstöðvarinnar við Kringluna í gær. Í húsnæðinu, sem áður hýsti Fjallakofann, er hægt að fara í hraðpróf við 
Covid-19. Niðurstöður eiga að liggja fyrir innan 15 mínútna. Neikvætt hraðpróf styttir hvorki sóttkví né einangrun, þar er gerð krafa um neikvætt PCR-próf.
 FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Inga Harpa tók að sér flæk-
ingskettling á dögunum en á 
heimili hennar var fyrir tíkin 
Jet. Samband þeirra er ein-
stakt, kettlingurinn drekkur 
mjólk úr spenum hennar og 
má Jet vart af honum sjá.

einar@frettabladid.is

SAMFÉLAG Óhætt er að segja að 
einstakt samband hafi myndast á 
milli kettlings og tíkarinnar Jet sem 
er í eigu Ingu Hörpu. Hefur Jet tekið 
kettlinginn að sér og gengið honum 
í móðurstað. Er nú svo komið að 
kettlingurinn liggur á spenunum 
og drekkur mjólk. Inga er búsett í 
bænum Monymusk í Skotlandi en 
hún fékk kettlinginn í sínar hendur 
eftir að talað við móður vinar síns 
sem er búsett í sveit.  

„Einn daginn heyrði hún mjálm 
úti og fór að athuga betur og þá 
fann hún þennan pínulitla kettling 
einan undir tré. Hún var búin að 
hafa hann í nokkra daga en vissi 
ekki hvernig hún gæti hugsað um 
hann,“ segir Inga sem er vön dýrum.

Fyrir á heimilinu var tíkin Jet sem 
er átta ára en svo vill til að hún er 
gjörn á að fá svokallaða gervióléttu 
sem verður til þess að hún fram-
leiðir mjólk. Óhætt er að segja að Jet 
hafi tekið kettlingnum fagnandi og 
má helst ekki af honum sjá. „Eigin-
lega um leið og hann kom þá vildi 
hún fá hann til sín og svo var ekki 
aftur snúið,“ segir hún. Inga hefur 
gefið kettlingnum sérstaka kett-
lingamjólk og í hvert skipti sem 
hann lætur í sér heyra kemur Jet og 
athugar með hann.

Rifjar Inga upp að hún hafi reynt 
að taka kettlinginn af Jet og hún 
hafi orðið sár þegar hún tók hann 
af henni yfir nótt á dögunum. „Við 
erum ekki alveg tilbúin að leyfa 
henni að vera einni með hann ef 
hún leggst óvart á hann,“ segir hún. 
Jet lætur sem um eigið afkvæmi sé 
að ræða, hún þrífur hann og athugar 
reglulega stöðuna. „Þegar hún sofn-
aði í fyrrakvöld tók ég hana í burtu 

og þegar hún vaknaði fór hún að 
leita og varð stressuð.“

Það var svo á sunnudagsmorgun 
að það kraftaverk gerðist að kett-
lingurinn fór að drekka úr Jet og 
virðast þau bæði alsátt við það 
fyrirkomulag. Jet er hið minnsta 
farin að mjólka meira og virðist 
kettlingurinn sækja í hlýjuna hjá 
tíkinni. Inga segir að kettlingurinn 
verði á heimilinu þar til hann er 
orðinn nógu stór til að fara á næsta 
heimili. „Hann er vel á sig kominn 
en glímir þó við sýkingu í auga sem 
virðist þó vera að lagast.“ n

Hundur tók að sér kettling

Kettlingurinn lætur fara vel um sig í hlýjunni. Jet kippir sér ekki upp við það 
og sinnir móðurhlutverkinu af alúð.  MYND/AÐSEND

Við erum ekki alveg 
tilbúin að leyfa henni 
að vera einni með 
hann ef hún leggst 
óvart á hann.
Inga Harpa. 

arib@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Úrsk urðarnefnd 
um upplýsingamál hefur staðfest 
ákvörðun heilbrigðisráðuneytisins 
um að hafna afhendingu samninga 
íslenska ríkisins um kaup á bóluefn-
um við Covid-19 af lyfjafyrirtækj-
unum Pfizer, Janssen, AstraZeneca, 
Moderna og CureVac. Almennur 
borgari óskaði eftir samningunum.

Ráðuneytið lagðist gegn afhend-
ingu samninganna á grundvelli þess 
að hætta væri á tjóni, þá fælu þeir í 
sér samskipti við erlend ríki þar sem 
Svíþjóð eigi aðild að samningunum. 

Í úrskurðinum segir að ef Ísland 
birti samningana muni það skerða 
traust á milli íslenska ríkisins og 
þess sænska. 

Þá segir: „Verður ekki fram hjá því 
litið að íslenska ríkinu mun líklega 

reynast nauðsynlegt að festa kaup 
á f leiri bóluefnaskömmtum gegn 
COVID-19.“

Verði samningarnir birtir gætu 
lyfjafyrirtækin borið fyrir sig van-
efndir af hálfu Íslands. Þannig gæti 
af hending raskast og samnings-
staða Íslands breyst til hins verra. n

Birting samninga gæti raskað 
afhendingu bóluefna seinna meir

Hafsteinn Þór Hauksson, 
nefndarformaður. MYND/AÐSEND

lovisa@frettabladid

COVID-19 Einn var á gjörgæsludeild 
Landspítala með Covid-19 í gær og 
fer þeim fækkandi sem liggja inni á 
sjúkrahúsi vegna smita. Alls greind-
ust 46 smit innanlands í gær, af þeim 
sem greindust voru aðeins 12 bólu-
sett og 34 óbólusett. Tekin voru um 
3.300 sýni á sunnudag.

Nýgengi innanlandssmita í fjórðu 
bylgju faraldursins hefur farið lækk-
andi síðustu vikur. Fór það hæst upp 
í 423 smit þann 10. ágúst. Í gær var 
það komið niður í 294. Þá fer þeim 
fækkandi sem voru í sóttkví við 
greiningu, úr hátt í hundrað manns 
á dag niður í 21 í gær.

Eitt virkt smit greindist á landa-
mærunum og er beðið eftir mótefna-
mælingu hjá þremur sem komu til 
landsins. Alls eru 84 prósent lands-
manna 12 ára og eldri fullbólusett 
við Covid-19. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins er til skoðunar að opna 
fyrir bólusetningar á kvöldin. n

Einn á gjörgæslu 
með Covid-19

Búið er að bólusetja meirihluta 
barna á aldrinum 12 til 15 ára.
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Gran Canaria

Bókaðu núna á flyPLAY.is

Ekki bíða stundinni lengur. Tryggðu þér sól í vetur 
og bókaðu draumaferðina til Kanarí. Hjá okkur er 
aukinn sveigjanleiki ef breyta þarf flugi — þú getur 
bókað það. Borga minna. Leika meira!



Það sem við sem 
samfélag þurfum að 
gera er að segja: Ég trúi 
þolendum, punktur.

Hanna Björg 
Vilhjálmsdóttir 
kynjafræðingur.
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Formaður jafnréttisnefndar 
Kennarasambands Íslands 
segir engan vafa ríkja um trú
verðugleika kvenna sem saka 
landsliðsmenn í knattspyrnu 
karla um kynferðisbrot.

linda@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Það er búið að rigna yfir 
mig alls konar, þvílík ormagryfja,“ 
segir Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, 
framhaldsskólakennari í kynja
fræði og formaður jafnréttisnefndar 
Kennarasambands Íslands.

Hanna Björg ræddi á Fréttavakt
inni á Hringbraut í gærkvöldi mál
efni Knattspyrnusambands Íslands 
vegna kynferðisbrota þekktra 
knattspyrnumanna sem sum hafa 
verið viðurkennd. Hanna ýtti af 
stað atburðarás með skrifum sínum 
sem hefur svo illa skekið KSÍ að yfir
stjórnin er rúin trausti.

Hanna birti grein um frásögn 
konu um hópnauðgun þekktra 
knattspyrnumanna og svo hafi 
önnur saga af hópnauðgun borist 
henni nýlega og margar frásagnir til 
viðbótar. „Ég er ekki búin að telja en 
sumt er alveg staðfest.

Sumt er í lögregluskýrslum en ég 
hef bara einhvern veginn ekki farið 
ofan í það, að grafa það upp. Það eru 
bara svo mörg vitni, sem segir mér 
að vitneskjan er til staðar,“ segir 
hún.

Hönnu var ásamt talskonu Stíga
móta boðið á sunnudag til spjalls 
við konurnar tvær í stjórn KSÍ en 
ásamt þeim eru 15 karlar í stjórn
inni. Hanna segir fjarveru karl
kyns stjórnarliða dæmigerða. „Mér 
fannst einhvern veginn þær ekk
ert tala um þetta sem kynjamál,“ 
segir hún en að aðeins konurnar 
hafi setið fundinn hafi ekki verið 
skrýtið. „Konur eru frekar tilbúnar 
til að hlusta og fá ráð og sýna ein
hverja einlægni og auðmýkt.“

Hún segir ekkert sérstakt hafa 
komið út úr þessu. „Þetta var bara 
fínt spjall og ég sagði þeim bara það 

sem mér fannst og að mér fyndist að 
öll stjórnin yrði að fara.

Málið er að andrúmsloftið í 
menningunni okkar, í víðu sam
hengi, gagnvart þolendum er óþol
andi,“ segir Hanna og að konurnar 
sem eru oftast þolendur séu smætt
aðar. „Þær eru véfengdar og það er 
bara ráðist að persónu þeirra og 
þegar þú ert búin að lenda í ofbeldi 
og færð svo aftur svona andlegt 
ofbeldi frá samfélaginu, afneitun á 
að ofbeldið hafi gerst, og að þú sért 
bara athyglissjúk og með dylgjur og 
guð veit hvað þær heyra, þá er þeim 
bara gert ókleift að stíga fram.

Það sem við sem samfélag þurfum 
að gera er að segja: Ég trúi þolend
um, punktur.“

Tölfræðin segi að flestir þolendur 

segi satt en því sé öfugt farið á hinn 
veginn. „Tölfræðilega er mjög lík
legt að gerendur ljúgi,“ segir Hanna. 
„Ef við ætlum að vinna þetta út frá 
vísindum þá trúum við þolendum.“

Aðspurð hvort ekki sé um að ræða 
„meint“ kynferðisbrot þar til sekt sé 
sönnuð og láta beri réttarríkið um 
þá úrlausn, segir Hanna Björg að 
enginn vafi leiki á trúverðugleika 
frásagna kvennanna nú. „Það hefur 
enginn neitað neinu.

Það þarf náttúrulega bara að 
hreinsa til, út í öll horn, og það þarf 
að uppræta kvenfyrirlitningu og 
kvenhatur innan fótboltans,“ segir 
Hanna Björg. 

Tekið skal fram að Gylfi Þór Sig
urðsson hefur neitað ásökunum á 
hendur sér. n

Hanna segir engan hafa neitað neinu

Guðni Bergsson sagði af sér sem formaður KSÍ um helgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

lovisa@frettabladid.is 

SAMGÖNGUR Sigurður Ingi Jóhanns
son, samgöngu og sveitarstjórnar
ráðherra, segir að það séu vonbrigði 
að Icelandair ætli að hætta að fljúga 
til Vestmannaeyja um mánaða
mótin en tilkynnt var um helgina 
að vegna lítillar eftirspurnar myndi 
félagið hætta f lugi til Vestmanna
eyja mánuði á undan áætlun.

Að sögn Sigurðar mun hann 
funda formlega með bæði bæjar
stjóra og Vegagerðinni um málið á 
næstunni.

„Það eru klárlega vonbrigði að 
f lugfélagið gefist svona f ljótt upp. 
Mér fannst áform um að markaðs
setja einstaka áfangastaði í gegnum 
kerfi Icelandair spennandi og þess 
vegna eru það vonbrigði að þetta sé 
gert núna,“ segir Sigurður Ingi.

Hann segir að málið verði tekið 
til skoðunar í ráðuneytinu en taka 
verði það til greina að sá stuðningur 
sem flugsamgöngur fengu síðasta 
vetur voru vegna aðstæðna sem 
tengdust Covid.

„Til að tryggja lágmarkssam
göngur og öryggi fyrir það fólk,“ 
segir Sigurður Ingi.

Hann segir að regluverkið sé 
mjög skýrt um að það sé ekki nema 

ein tegund almenningssamgangna 
sem er styrkt í einu og þar sem ríkið 
styðji nú þegar við almenningssam
göngur til Vestmannaeyja í gegnum 
Herjólf séu ekki margir aðrir kostir 
í stöðunni.

„Mér finnst sjálfsagt að taka það 
til skoðunar hvaða leiðir eru færar,“ 
segir Sigurður Ingi og nefnir sem 
dæmi að skoða hvort önnur f lug
félög geti tekið verkið að sér. n

Vonbrigði að Icelandair hætti flugi til Vestmannaeyja

Sigurður Ingi 
Jóhannsson 
mun funda með 
bæjarstjóra og 
Vegagerðinni.

arib@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Landsréttur hefur 
fellt úr gildi gæsluvarðhaldsúrskurð 
yfir hjúkrunarfræðingi á sjötugs
aldri sem gefið var að sök að hafa 
orðið sjúklingi að bana á geðdeild 
Landspítalans. Hjúkrunarfræð
ingurinn var úrskurðaður í viku 
gæsluvarðhald sem átti að renna út 
á morgun. Landsréttur taldi rann
sóknarhagsmuni ekki slíka að við
komandi þyrfti að vera lengur í 
haldi. Málið er einnig á borði Emb
ættis landlæknis.

Félagasamtökin Hugarafl kalla 
eftir uppstokkun á geðheilbrigðis
kerfinu vegna andláts sjúklingsins. n

Laus úr varðhaldi 
einum degi fyrr

Kolbrún Bene
diktsdóttir 
varahéraðs
saksóknari. 

ingunnlara@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Skotmaðurinn á 
Egilsstöðum var úrskurðaður í 
tveggja vikna gæsluvarðhald vegna 
gruns um tilraun til manndráps. 
Maðurinn var f luttur með sjúkra
flugi til Reykjavíkur fyrir helgi eftir 
að hann var skotinn í kviðinn í 
aðgerðum lögreglu. 

Maðurinn var vopnaður loft
riffli og skaut að lögreglu. Hann er á 
batavegi eftir aðgerð og sætir gæslu 
á sjúkrahúsi. Kolbrún Benedikts
dóttir varahéraðssaksóknari segir 
að hann sé í varðhaldi til að verja 
aðra fyrir frekari árásum. n

Byssumaður í 
haldi á sjúkrahúsi
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arib@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Engar augljósar verk-
takagreiðslur til dagskrárgerðar-
fólks er að finna í yfirliti RÚV yfir 
greiðslur til sjálfstæðra framleið-
enda í fyrra. Lilja Alfreðsdóttir, 
mennta- og menningarmálaráð-
herra, og Stefán Eiríksson útvarps-
stjóri undirrituðu nýjan þjónustu-
samning rétt fyrir áramót þar sem 
skerpt var verulega á hugtakinu 
sjálfstæður framleiðandi og er það 
nú í samræmi við skilgreiningu 
laga. Fyrra fyrirkomulag var harð-
lega gagnrýnt eftir að yfirlitin voru 
birt opinberlega, þar á meðal af Fjöl-
miðlanefnd.

Í gamla þjónustusamningnum 
miðuðu framlög til sjálfstæðra 
framleiðanda við 11 prósent af 6,8 
milljörðum króna. Með breyting-
unum sem tóku gildi rétt fyrir 
áramót er miðað við 12 prósent af 
4,7 milljörðum króna og gildir það 
fyrir síðasta ár. Lækkaði þá skuld-
bindingin úr rúmum 750 milljónum 
króna niður í 566 milljónir króna. 
Í fyrra greiddi RÚV sjálfstæðum 
framleiðendum alls 631,3 milljónir 
króna, sem er vel yfir viðmiðum 
ráðuneytisins.

Í yfirliti RÚV er ekki lengur að 
f inna nöfn einstaklinga, þá er 
heldur ekki lengur tekið fram fyrir 
hvað er greitt. Hæsta einstaka upp-
hæðin er 75 milljónir króna og var 
greidd til GlassRiver ehf. Það fyrir-
tæki framleiðir nú þættina Vitjanir 
sem verða sýndir síðar á þessu ári. ■

Málin sem brenna á 
stjórnmálaflokkunum

Tæpur mánuður er nú til næstu alþingiskosninga og stjórnmálaflokkar eru í óðaönn að kynna 
þær áherslur sem þeir vilja að næsta ríkisstjórn hafi að leiðarljósi. Fréttablaðið mun á næstu 

dögum gera þeim flokkum sem mælast inni á þingi skil og fjalla um lauslega um stefnu þeirra.

Minna bákn, breytt 
 lífeyriskerfi og græn orka

Í alþingiskosningunum 2017 
hlaut Sjálfstæðisflokkurinn 
rúman fjórðung greiddra 
atkvæða og sextán þing-
menn. Þrátt fyrir að vera enn 
langstærstur flokka á þingi 
var þetta næstversta kosning 
flokksins frá upphafi. 

Helstu áherslur:
1. Efnahagsmál: Í stjórnmála-
yfirlýsingu lofar Sjálfstæðis-
flokkurinn ábyrgri efnahags-
stjórn í anda þeirrar stefnu 
sem flokkurinn hefur rekið 
frá árinu 2013. Flokkurinn vill 
að rekstur ríkissjóðs verði 
orðinn jákvæður fyrir lok 
kjörtímabilsins.  

2. Eldri borgarar: Flokkurinn 
vill innleiða nýtt fyrirkomu-
lag á ellilífeyri almanna-
trygginga. Tilgangurinn sé 
að skapa raunhæfa hvata til 
atvinnu. 

3. Umhverfismál: Flokkurinn 
boðar „græna orkubyltingu“ 
til þess að leysa úr loftslags-
vanda. Ísland hafi ómetanleg 
tækifæri til að hverfa frá jarð-
efnaeldsneyti og taka upp 
umhverfisvænni orkugjafa.

Krónan fest við evru og 
kvótinn boðinn upp

Í kosningunum 2017 hlaut 
Viðreisn um 6,7 prósent 
atkvæða. Vann flokkurinn 
þá fjóra þingmenn, þremur 
færri en í kosningunum árið 
áður, sem þótti endurspegla 
óánægju með samstarf hans 
með Sjálfstæðisflokknum.

Helstu áherslur:
1. Efnahagsmál: Viðreisn vill 
gera samning við Seðlabanka 
Evrópu um að binda gengi 
íslensku krónunnar við evru. 
Væri þetta fyrsta skrefið í 
átt að upptöku evrunnar á 
Íslandi, sem draga myndi úr 
verðbólgu og gengissveiflum.

2. Heilbrigðismál: Viðreisn 
telur öflugt þjónustuvætt 
heilbrigðiskerfi forsendu 
velferðar í íslensku samfélagi. 
Farsælust sé blönduð leið í 
rekstri greinarinnar.

3. Sjávarútvegur: Viðreisn 
vill að réttur til veiða verði 
ákvarðaður með tíma-
bundnum leigusamningum 
til tuttugu til þrjátíu ára í 
senn. Hluti fiskveiðikvótans 
verði boðinn upp á markaði 
ár hvert með nýliðun í huga. 

Efling iðnnáms og burt 
með eftirlaunaaldurinn 

Framsóknarflokkurinn hlaut 
12,7 prósent atkvæða og átta 
þingmenn í kosningunum 
2017. Var þá gjarnan litið 
á kosninguna sem varnar-
sigur fyrir Framsókn í ljósi 
klofnings og stofnunar Mið-
flokksins.

Helstu áherslur:
1. Barna- og fjölskyldumál: 
Framsóknarflokkurinn vill 
fara „dönsku leiðina“ svo-
kölluðu með því að koma á 
þjónustutryggingu sem þýðir 
að ef einstaklingur fær ekki 
heilbrigðis- eða félagsþjón-
ustu hjá hinu opinbera verði 
honum vísað  til einkaaðila.

2. Eldri borgarar: Í stefnuyfir-
lýsingu sinni segist Fram-
sóknarflokkurinn vilja af-
nema reglur um að fólk verði 
að fara á eftirlaun eða hætta 
störfum við tilskilinn aldur.  

3. Menntamál: Framsókn vill 
auka vægi iðn- og tækni-
menntunar og tryggja aukið 
jafnræði bók- og verknáms. Þá 
verði lögð áhersla á að tryggja 
innflytjendum tækifæri til að 
læra íslensku.

Fleiri flokkar verða teknar fyrir í næstu blöðum

thorgrimur@frettabladid.is

GLÆSIBÆ

URÐARHVARFI

Þú �nnur Lyfsalann í Glæsibæ, Urðarhvar� og bílaapótek Vesturlandsvegi

Renndu við í lúguna

9-22
OPIÐ ALLA DAGA

BÍLAAPÓTEK

URÐARHVARF
Opið virka daga  9.00 - 17.30

GLÆSIBÆR
Opið virka daga  8.30 - 18.00

BÍLAAPÓTEK  VIÐ  VESTURLANDSVEG
Opið alla daga  9.00 - 22.00

Framleiðendur 
ekki verktakar 

kristinnpall@frettabladid.is

BANDARÍKIN Öflugir varnargarðar 
gerðu sitt og komu ef til vill í veg 
fyrir f leiri dauðsföll þegar felli-
bylurinn Ida gekk yfir borgina New 
Orleans í Louisianaríki aðfaranótt 
mánudags. 

Milljónir heimila eru rafmagns-
laus í ríkinu og þá voru þúsundir 
þurftu að f lýja heimili sín. Greint 
var frá einu dauðsfalli í gær, sá lést 
þegar tré féll á hann í fellibylnum. 

Til samanburðar létust 1.600 
manns þegar fellibylurinn Katrina 
gekk yfir sama svæði árið 2005 sem 
varð til þess að flóðvarnargarðar á 
svæðinu voru efldir. ■

Ida olli miklum 
eignaskemmdum

Þung skref íbúa í úthverfi New 
Orleans að skoða áhrif Idu.

kristinnpall@frettabladid.is

AFGANISTAN Tíu óbreyttir borg-
arar úr sömu fjölskyldu, þar á meðal 
börn, létust í drónaárás Banda-
ríkjahers nærri flugvellinum í Kabúl 
á sunnudaginn. Ættingjar greindu 
frá því að yngsta fórnarlambið hefði 
verið tveggja ára. Fólkið var í kyrr-
stæðum bíl en meðlimur ISIS-sam-
takanna sem árásinni var beint að 
var í annarri bifreið og lést hann 
einnig .

Í samtali við fjölmiðla greindu 
ættingjar hinna látnu frá því að 
þeir hefðu verið að bíða fregna af 
flutningum til Bandaríkjanna þegar 
sprengjuárásin átti sér stað. Banda-
rísk stjórnvöld gáfu það út í gær að 
til skoðunar væri hvort óbreyttir 
borgarar hefðu látist. ■

Börn látin eftir 
drónaárás í Kabúl arib@frettabladid.is

AFGANISTAN Bandaríkin hafa lokið 
flutningi alls herafla síns frá Afgan-
istan, degi á undan áætlun. Síðasta 
C-17 f lugvél Bandaríkjahers tók á 
loft frá Kabúl, höfuðborg landsins, 
á áttunda tímanum í gærkvöldi á 
íslenskum tíma.

Þar með lýkur nærri tveggja ára-
tuga veru Bandaríkjanna í landinu 
sem hófst haustið 2001 með innrás í 
kjölfar árásanna á Tvíburaturnanna 
11. september það ár. Um tvö þús-
und bandarískir hermenn létust í 
landinu á tímabilinu, þá vörðu 
Bandaríkjamenn um tveimur billj-
ónum dala. Búist er við að sendiráð 
landsins í Kabúl loki á meðan Talib-
anar taka yfir stjórn landsins.

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
samþykkti í gær að búið verði til 
öryggissvæði í Kabúl sem ætlað 
er afgönskum ríkisborgurum og 
öðrum sem vilja yfirgefa landið. ■

Bandaríkin farin 
frá Afganistan
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Lang-
lundargeð 
og þolgæði 
þjóðarinn-
ar gagnvart 
kynferðis-
brotum af 
öllu tagi er 

þrotið.

Við ætlum 
að setja 

fjölskyld-
una í for-

gang.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser@frettabladid.is

Betra líf fyrir þig, þína fjölskyldu og komandi kyn
slóðir. Þetta er meginmarkmið Samfylkingarinnar 
og yfirheiti kosningastefnu okkar fyrir komandi 
kosningar.

Áherslur okkar í Samfylkingunni snúast um tvennt 
fyrir þessar kosningar: lífskjör almennings og lofts
lagsmál. Þær aðgerðir sem við leggjum til eru sannar
lega metnaðarfullar, en þær eru líka raunsæjar.

Við ætlum að innleiða hér alvöru norrænt barna
bótakerfi og greiða fleiri fjölskyldum út hærri barna
bætur, þannig að barnafjölskyldur með meðaltekjur 
fái allt að 54.000 krónur í vasann mánaðarlega. Ein
stæðir foreldrar meira. Við ætlum að hækka greiðslur 
í fæðingarorlofi og brúa bilið milli fæðingarorlofs og 
leikskóla í samvinnu við sveitarfélögin. Við ætlum 
að stórbæta lífskjör eldra fólks og öryrkja með því að 
hækka grunnlífeyri, draga úr skerðingum og hækka 
frítekjumörk til muna. Og við ætlum að skipta um 
kúrs á húsnæðismarkaðnum áður en hann fer alveg úr 
böndunum, auka framboð og lækka leiguverð.

Við ætlum að setja fjölskylduna í forgang.
Í loftslagsmálum ætlum við að hefja kraftmikla 

sókn sem líkja má við hin stóru samfélagsverkefni 
20. aldar: raflýsingu og hitaveitu, lagningu síma og 
þjóðvega. Það er hægt – það er aðkallandi – og það 
er spennandi. En til þess að hrinda þessu í fram
kvæmd þurfum við nýja nálgun og alvöru aðgerðir 
strax á öllum sviðum samfélagsins. Skýrari markmið, 
metnaðarfyllri aðgerðaáætlun, hraðari orkuskipti, 
stórsókn í almenningssamgöngum; öll svið samfélags
ins eru undir.

Við ætlum líka að bregðast við ákalli almennings 
um betri heilbrigðisþjónustu. Samfylkingin ætlar að 
auka fjármagn bæði í heilbrigðiskerfið og í forvarnir, 
bæta starfsskilyrði og mönnun, stytta biðlista og 
tryggja aðgengi fólks um land – og ráðast í stórátak í 
geðheilbrigðismálum!

Allt eru þetta hagsmunamál almennings. En til þess 
að ráðast í þessi stóru verkefni þurfum við annars 
konar ríkisstjórn en þá sem nú situr og lítur á biðlista 
sem eina tegund stöðugleika. Við þurfum ríkisstjórn 
sem setur fjölskyldur í forgang. n

Betra líf fyrir fjölskyldur

Logi Einarsson
formaður Sam-
fylkingarinnar.

44%
18-80 ára lesa Fréttablaðið 

daglega að meðaltali*

49%
35-65 ára lesa Fréttablaðið 

daglega að meðaltali*

*Samkvæmt prentmælingum Gallup
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Sími: 550 5050 – soludeild@frettabladid.is

NÁÐU TIL FJÖLDANS!

Guðni Bergsson, formaður KSÍ, varð 
uppvís að alvarlegum missögnum um 
helgina þegar hann kvaðst í fyrstu ekki 
kannast við að sambandið hefði fengið 

tilkynningu um kynferðisbrot landsliðsmanns 
inn á sitt borð, en varð síðar að viðurkenna að 
sú hefði verið raunin. Guðni baðst afsökunar 
á þessum afglöpum sínum, axlaði sín skinn og 
sagði af sér. Hann er maður að meiri.

En er hægt að hengja klúður KSÍ á einn mann? 
Ber hann einsamall ábyrgð á því hvernig komið 
er fyrir stærsta sérsambandi íslenskrar íþrótta
hreyfingar?

Svo er ekki.
Guðni kom til starfa hjá KSÍ fyrir fjórum 

árum, en árum saman þar á undan hafði sam
bandið legið undir ámæli fyrir að vera karllægur 
klúbbur klíkustjórnmála sem hugsaði öðru 
fremur um hagsmuni karlalandsliða sinna á 
kostnað kvennaknattspyrnunnar og barnastarfs 
– og veigraði sér þar að auki við að taka á eitraðri 
karlmennsku innan vallar sem utan.

Knattspyrnusambandið hefur með öðrum 
orðum verið gagnrýnt fyrir að taka linlega á 
málum kvenfyrirlitningar og kvenhaturs og 
fráleitt fylgt tíðarandanum í þeim efnum, rétt 
eins og það hafi ekki tekið eftir því að mörkin 
eru ekki þau sömu og áður, en vel að merkja, 
þau hafa færst – og það hefur ekki bara kostað 
baráttu, heldur og byltingu.

Langlundargeð og þolgæði þjóðarinnar gagn
vart kynferðisbrotum af öllu tagi er þrotið. 
Skömminni hefur verið skilað til gerandans. 
Þolendur stíga nú fram, hver á fætur öðrum, 
jafnvel árum og áratugum eftir að þeir voru 
beittir miskunnarlausu órétti. Og það svíður 
undan sögunum. Þær lýsa óbærilegum sársauka 
á líkama og sál.

Upplýsingabyltingin á þessu sviði hefur gert 
það að verkum að allur almenningur hefur áttað 
sig á alvarleika kynferðisofbeldis. Hann vill ekki 
að þessum brotaflokki sé tekið af léttúð. Og 
hann á heldur ekki að þagga niður.

Hér er um svívirðilega glæpi að ræða. Ekkert 
annað.

Það er af þessum sökum sem fólk hrekkur 
við þegar það heyrir af tilraunum knattspyrnu
forystu Íslands til að drepa svona málum á dreif 
og kefja þau niður, fremur en að bregðast við 
grunsemdum og vitneskju um kynferðisbrot í 
samræmi við alvarleika þeirra.

Því er spurt: Er líklegt að núverandi stjórn 
sambandsins sem að hluta er skipuð mönnum 
sem hafa setið þar í áratugi geti unnið sér traust 
í þessum alvörumálum sem nú skekja stoðir 
þjóðarleikvangsins í Laugardal?

Svo er ekki. n

Klúður KSÍ

arib@frettabladid.is

Pósthólfin
Baneitraður karlakúltúr með til
heyrandi bröndurum á nú fótum 
sínum fjör að launa. Stjórnendur 
allra góðra fyrirtækja og stofnana 
nýttu mánudaginn í að kemba 
tölvupósthólfin til að athuga 
hvort þar væri að finna tifandi 
tímasprengju um mann sem þeir 
stóðu með á sínum tíma. Lög
menn þurfa líka að kanna hvort 
þeir hafi verið að ota vafasömum 
samningum að þolendum. Ef það 
á ekki að taka réttarríkispólinn í 
umræðunni, þá  í veðurguðanna 
bænum, gúgglið þá sem þið 
bókið til að spila í afmælum.

14-2
Það hafa margir klórað sér í 
hausum yfir því hvernig stjórn
endur KSÍ tóku á umræðunni 
þegar hún kom upp. Eins og eng
inn hefði verið að fylgjast með 
samfélagsumræðu síðustu árin. 
Þá sérstaklega að framkvæmda
stjórinn hefði ekki verið að horfa 
á Kastljós þegar formaðurinn 
brotlenti batteríinu. Stefnir 
allt í að það verði opnar þing
yfirheyrslur yfir öllum stjórnar
mönnum um skoðanir þeirra 
eins og gert er við embættismenn 
í Bandaríkjunum. Myndi það að 
minnsta kosti minnka líkurnar á 
að það verði aðeins tvær konur í 
stjórn, og eftir að Guðni Bergs
son hætti, fjórtán karlar. Tölur 
sem munu seint hætta að ásækja 
íslenska knattspyrnu. n
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Nú er það svo, að Bjarni Benedikts-
son, fjármála- og efnahagsráðherra, 
er lögfræðingur, en ekki hagfræðing-
ur, en það útilokar það ekki, að hann 
gæti verið fær og mikill kennimaður 
á sviði hagfræði.

Eins og við vitum, eru þeir, sem 
fram úr skara, á hinum ýmsu sviðum 
vísinda, fræða og lista – koma þar 
fram með nýjar kenningar, nýjar 
lausnir, nýjar uppgötvanir eða annað 
– oft tilnefndir til Nóbelsverðlauna, 
sem sumir svo fá.

Undirrituðum verður hugsað til 
kenninga og stefnumála Bjarna Bene-
diktssonar í hagfræði, eða, nánar til 
tekið, á sviði atvinnumála, gjald-
miðlamála og krónumála, þar sem 
hann hefur komið fram með kenn-
ingar, sem eru ekki aðeins óvenju-
legar, heldur með öllu einstakar.

Mér er ekki kunnugt um, að neinn 
annar fjármálaráðherra, hagfræð-
ingur eða peningastefnu-vísinda-
maður, neins staðar í Evrópu – og er 
þá vitnað til helztu framámanna á 
sviði hagfræði, gjaldmiðlamála og 
efnahagsvísinda í 30 öðrum löndum 
– hafi uppi sömu kenningar og efna-
hagsstefnumál og Bjarni Ben.

Svo, ef Bjarni skyldi nú hafa rétt 
fyrir sér, og allir hinir rangt, þá væri 
Bjarni auðvitað merkilegt séní og 
maklegt, að Bjarni fengi ekki aðeins 
tilnefningu, heldur Nóbelsverð-
launin sjálf.

En hverjar eru svo þessar sérstöku 
kenningar og meintar efnahags-
lausnir Bjarna?

Verður hér vitnað í umræðuþátt 
Páls Magnússonar á Hringbraut mið-
vikudaginn 18. ágúst og ummæli og 
fullyrðingar Bjarna þar:

„Annað hvort verði atvinnustigið 
að flökta eða virði gjaldmiðilsins“, 
fullyrti Bjarni. M.ö.o., ef gjaldmiðill-
inn getur ekki flökt og sveiflast, að 
vild stjórnvalda, yrði atvinnustigið 
ótryggt.

En, hvernig horfir þetta nú við, 
svona praktískt séð?

Helztu hagfræðingar og vísinda-
menn á sviði peninga- og gjald-
miðlamála, gengisstefnufræða, 
ráðherrar og ríkisstjórnir líka, í 30 
Evrópulöndum, hafa talið þeirra 
efnahag, fjárhagslegum stöðugleika, 
framförum í lífskjörum og velsæld, 
og einmitt og sérstaklega traustu og 
stöðugu atvinnustigi, bezt borgið 
með evru, sem gjaldmiðli, eða með 
tengingu síns gjaldmiðils við evru, 
vegna tryggrar stöðu hennar og þess 
fyrirsjáanleika, sem hún veitir.

Þar á meðal eru mörg lítil lönd, 
með sveif lukenndan efnahags-
grundvöll, eins og við, t.a.m. Malta 
og Kýpur, en báðar þessar þjóðir 
byggja sína afkomu einmitt mest á 
ferðaþjónustu og sjávarútvegi, eins 
og við.

Færeyjar eru líka í þessum hópi, 
en hjá þeim og okkur er margt líkt, 
eins og menn þekkja. Færeyingar 
tengja sína færeysku krónu við 
dönsku krónuna, sem aftur er tengd 
við evruna. Þannig fá Færeyingar 
styrk og stöðugleika evrunnar, þó að 
nafn gjaldmiðilsins sé annað, til að 
tryggja m.a. eða sérstaklega stöðugt 
og hátt atvinnustig hjá sér.

Sama má segja um Búlgara og 
Króata, þeir fengu tengingu við evru 
í gegnum ERM2-mekanismann, til 
að styrkja sína gjaldmiðla og ljá 
þeirra atvinnulífi og atvinnustigi 
stöðugleika, eftir því, sem aðstæður 
þeirra leyfa.

Það eru líka ennþá minni lönd, 
með jafnvel enn minni og brothætt-
ari hagkerfi, sem leitað hafa í skjól 
og stöðugleika Evru, til að tryggja 

Verður fjármálaráðherra tilnefndur til Nóbelsverðlauna í hagfræði?
sitt efnahagslíf, eins og Andorra, San 
Marínó, Mónakó, Vatíkanið, Svart-
fjallaland og Kósovó.

Fyrir utan þessi minni og oft 
óstöðugu lönd, hvað varðar fjöl-
breytni atvinnuvega og útflutning, 
eru svo mörg önnur lönd, minni og 
stærri, sem hafa séð hag sínum bezt 
borgið með evru sem gjaldmiðil, 
eins og Finnland, Eistland, Lettland, 
Litáen, Danmörk með ERM2, sjálft 
Þýzkaland, Pólland, Tékkland, Sló-
vakía, Holland, Belgía, Austurríki, 
Frakkland, Írland, Portúgal, Spánn, 
Ítalía, Slóvenía og Grikkland.

Fyrir utan nefndar þjóðir, freista 
fjölmörg lönd þess, að fá inngöngu 
í ESB, þannig, að þau geti tekið upp 
evru, til að tryggja sinn efnahag og 
sitt atvinnustig. Má þar nefna Tyrk-
land, Makedóníu og Serbíu.

Ekki verður heldur betur séð, en 
að Skotar, Norður-Írar og Wales-
búar horfi hýru auga til ESB-aðildar 
og evru.

Svo, hver skyldi nú hafa á réttu að 
standa, Bjarni Benediktsson, eða 
ráðamenn, vísinda- og fræðimenn, 
efnahagssérfræðingar og hagfræð-
ingar allra þessara þjóða!?

Í raun er þetta mál einfalt. Til að 
tryggja hátt og stöðugt atvinnu-
stig, þarf að hvetja frumkvöðla og 
atvinnurekendur til að fjárfesta í 
nýjum eða auknum atvinnurekstri. 
Slík hvatning liggur fyrst og fremst 
í fyrirsjáanleika og stöðugleika, til 
langs tíma, svo og í léttum aðgangi 
að fjármagni með lágmarksvöxtum.

Þannig geta menn tryggt sér 
minnsta mögulega áhættu, mest 
mögulegt öryggi og raunsæja hagn-
aðarvon.

Fyrir undirrituðum fær Bjarni 
Benediktsson því ekki tilnefningu 

til Nóbelsverðlauna í hagfræði fyrir 
þessar kenningar sínar. Hann gæti 
varla fjær því verið.

Til að nokkurrar sanngirni sé gætt, 
skal þó þetta líka sagt: Bjarni hefur 
verið duglegur að spara, þegar tekju-
staða ríkissjóða hefur leyft, og lækka 
ríkisskuldir.

Að lokum þessi tilvitnun í einn 
virtasta hagfræðing og gengisstefnu-
sérfræðing álfunnar, prófessor Lars 
Jonung, frá 2018: „Þið væruð mun 
ríkara land með annað peningakerfi 
en það, sem þið hafið haft síðustu 
hundrað árin.“  n

Ole Anton  
Bieltvedt
alþjóðlegur 
kaupsýslumaður 
og 
stjórnmálarýnir.
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Nú reynir verulega á og 
við þurfum að vanda 
okkur. Við þurfum að 
búa til eins skýra 
ramma og hægt er 
varðandi svona mál. 

Kolbrún Hrund 
Sigurgeirsdóttir.

Hanna Björg Vilhjálmsdóttir.

Klara Bjartmarz.

Mótmælin munu líklega fara 
fram við Laugardalsvöll.

Rúnar Már á að baki 32 leiki 
fyrir A-landslið Íslands.

Kolbeinn deilir markametinu hjá 
karlalandsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY.
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Nýstofnaður faghópur um 
kynferðisbrot og ofbeldi 
innan knattspyrnuhreyf-
ingarinnar ætlar að vinna 
vel og mikið og gera það af 
fagmennsku. Kolbrún Hrund 
Sigurgeirsdóttir, sem leiðir 
hópinn, segist ætla að skoða 
menninguna alveg niður í 
yngstu iðkendur.

benediktboas@frettabladid.is 

FÓTBOLTI „Við vitum að það er mikil 
vinna fram undan en við ætlum að 
gera það vel, af auðmýkt og fag-
mennsku,“ segir Kolbrún Hrund 
Sigurgeirsdóttir sem hefur tekið 
að sér að leiða faghóp innan veggja 
Knattspyrnusambands Íslands um 
kynferðisbrot og of beldi innan 
hreyfingarinnar.

Hópurinn mun rýna vel í alla 
verkferla Knattspyrnusambands-
ins og skoða vel hvað þurfi að gera 
betur og hvernig eigi að gera það, 
enda ljóst að það er margt sem ekki 
hefur verið nógu vel gert.

Í yfirlýsingu sem KSÍ sendi frá sér 
á sunnudag kom fram að samband-
ið ætlaði sér að lagfæra þá hluti sem 
farið hafa aflaga. „… skoða frá grunni 
þá menningu sem við lýði er innan 
knattspyrnuhreyfingarinnar með 
það fyrir augum að öll sem að starfi 
þess koma fái upplifað velferð og 
öryggi, um leið og hlustað er á þol-
endur og tillit tekið til þeirra hags-
muna.“

Stjórnin baðst afsökunar og sagði 
við þolendur að sambandið tryði 
þolendum. „Við viljum auk þess 
biðja þolendur eða aðra sem hafa 
upplýsingar um alvarlegt of beldi 
innan hreyfingarinnar að leita til 
okkar. Við munum taka vel á móti 
ykkur, við viljum að málin fari í við-
eigandi farveg og viljum tryggja að 

ábyrgð of beldis verði sett á réttan 
stað, á herðar gerenda en ekki þol-
enda,“ sagði enn fremur í yfirlýsing-
unni.

Kolbrún, sem hefur mikla þekk-
ingu á þessum málum, bæði hjá 
Reykjavíkurborg og innan ÍSÍ, hefur 
boðið Hönnu Björgu Vilhjálms-
dóttur, framhaldsskólakennara og 
formanni jafnréttisnefndar Kenn-
arasambands Íslands, og Steinunni 
Gyðu- og Guðjónsdóttur, talskonu 
Stígamóta, sæti í hópnum. Þær hittu 
konurnar í stjórn KSÍ á sunnudag og 
héldu klukkutíma fund.

„Sá fundur var góður og mikil-
vægur og ég vona innilega að þær 
þiggi það boð að taka þátt í starfi 
hópsins. Þeirra þekking og reynsla 
er gríðarlega mikilvæg. Á næstu 
dögum verður ljóst hvaða aðrir 
aðilar koma að hópnum, en það er 
mikilvægt að hafa lögfræðing og 
aðila innan úr íþróttahreyfingunni 
líka.“ Kolbrún segir að margir hafi 

rétt fram hjálparhönd og vilji vera 
hluti af lausninni og það sé jákvætt 
og mikilvægt. Það mun skipta miklu 
máli fyrir faghópinn að geta leitað 
frekari sérfræðiþekkingar víðar 
eftir þörfum.

„Nú reynir verulega á og við þurf-
um að vanda okkur. Við þurfum að 
búa til eins skýra ramma og hægt 
er varðandi svona mál. Við verðum 
að setja okkur viðmið til dæmis 
varðandi það hvað þarf til að fólki 
sé vísað úr íþróttahreyfingunni, 
það er, hversu alvarleg brot. Á brott-
vikning að ná yfir ákveðinn tíma 
eða er um að ræða varanlega brott-
vikningu? Alvarleiki mála hlýtur að 
skipta máli og við verðum að vinna 
innan lagalegs ramma. 

Það er alveg ljóst að við þurfum 
að skapa umhverfi þar sem ofbeldi 
er alfarið hafnað og þar sem þol-
endur finna að öruggt er að segja frá. 
Ábyrgðin á ávallt að vera geranda en 
ekki þolanda. Verkferlarnir verða að 
vera skýrir og öll viðbrögð hrein og 
skýr.“

Kolbrún segist hafa tekið á móti 
mörgum símtölum frá starfsfólki 
og formönnum knattspyrnudeilda 
á Íslandi vegna sögusagna um leik-
mann eða jafnvel leikmenn innan 
sinna raða sem mögulega hafi 
brotið af sér en þeir hafi ekki fengið 
staðfest og viti ekki hvernig þeir eigi 
að bregðast við. „Þetta er snúið verk 
og það er ljóst að þetta verður ekki 
gert á einum degi. Það þarf að vanda 
til verka og við verðum að gera þetta 
allt af fagmennsku. Hópurinn mun 
eftir bestu getu gera það en öll sem 
að hreyfingunni koma þurfa að 
leggja hönd á plóg. Það er ljóst að við 
þurfum að fara alveg niður í yngstu 
iðkendur til að breyta ákveðnum 
viðhorfum og skapa betra andrúms-
loft öryggis og jafnréttis,“ segir Kol-
brún. n

Faghópur skoðar eitraða 
knattspyrnumenningu

Coca-Cola á Íslandi hefur óskað eftir fundi með KSÍ en fyrirtækið er einn stærsti styrktaraðili sambandsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Tveir leikmenn farnir  
úr leikmannahópnum

Tveir leikmenn íslenska 
karlalandsliðsins í fótbolta, 
þeir Kolbeinn Sigþórsson 
og Rúnar Már Sigurjónsson, 
verða ekki í leikmannahópi 
liðsins í komandi leikjum í 
undankeppni HM 2022.

Kolbeini Sigþórssyni var 
vikið úr liðinu eftir að Þór-
hildur Gyða Arnarsdóttir steig 
fram í viðtali við RÚV á föstu-
dagskvöldið og greindi frá því 
að landsliðsmaður hefði beitt 
hana grófu ofbeldi.

Rúnar Már dró sig svo 
sjálfur út úr leikmanna-
hópnum vegna persónulegra 
ástæðna og meiðsla.  

Mótmæli hafa verið 
boðuð fyrir utan KSÍ

Forvarnahópurinn Bleiki 
fíllinn og aðgerðahópurinn 
Öfgar hafa boðað til mót-
mæla á fimmtudag fyrir leik 
íslenska karlalandsliðsins 
í fótbolta gegn Rúmeníu í 
undankeppni HM 2022 sem 
fram fer á Laugardalsvell-
inum.

Hóparnir segja í mótmæla-
boðinu að það sé ekki nóg 
að einn maður innan KSÍ 
axli ábyrgð á gjörðum sam-
bandsins. Þeir segja að upp-
ræta þurfi eitraða menningu 
innan KSÍ og að það verði 
ekki gert með sömu stjórn 
og enn situr sem þeir segja 
að hafi viðhaldið menn-
ingunni.

„Íslensk knattspyrna og 
þolendur eiga betra skilið. 
Yfirskrift mótmælanna er 
„Stjórnin út“. Þið megið geta 
tvisvar hvar,“ segir í yfir-
lýsingu hópanna.

„Eitruð menning hefur 
viðgengist lengur en bara 
í formannssetu Guðna. 
Spilling sem þessi viðgengst 
ekki vegna eins manns auk 
þess sem þessi eitraða 
menning hefur verið við lýði 
mun lengur en Guðni hefur 
starfað innan KSÍ,“ segir í 
yfirlýsingunni.

Þar er einnig bent á að 
framkvæmdastjóri sam-
bandsins, Klara Bjartmarz, 
hafi haft vitneskju um of-
beldismál innan hreyfingar-
innar og það dregið í efa að 
hún hafi ekki vitað af þeim 
eins og hún fullyrti sjálf.

ÍTF vill að ný stjórn verði 
kosin á aukaþingi KSÍ

Stjórn Íslensks Toppfótbolta, 
ÍTF, sendi frá sér yfirlýsingu í 
gær þar sem fram kom krafa 
hagsmunasamtakanna um að 
stjórn Knattspyrnusambands 
Íslands, KSÍ, og framkvæmda-
stjóri sambandsins, Klara 
Bjartmarz, fylgi fordæmi 
Guðna Bergssonar, fráfarandi 
formanns KSÍ, og segi af sér.

„Það var samhljóma niður-
staða formannafundar ÍTF 
að yfirlýsing KSÍ gangi allt of 
skammt og nauðsynlegt sé að 
framkvæmdastjóri og stjórn 
axli sameiginlega ábyrgð.

Með það fyrir augum að 
endurbyggja traust innan 
knattspyrnuhreyfingarinnar 
og almennings gagnvart KSÍ 
er það mat ÍTF að boða þurfi 
til auka ársþings samkvæmt 
lögum KSÍ. Þar sem kosin 
verður bráðabirgðastjórn sem 
situr fram að næsta ársþingi 
sem haldið verður í febrúar 
2022.

Framkvæmdastjóri KSÍ og 
hluti stjórnar hefur setið lengi 
og í ljósi stöðu sinnar bera þau 
ábyrgð á þeim málum sem til 
umfjöllunar hafa verið síðustu 
daga. 

Knattspyrnuhreyfingin get-
ur ekki samþykkt að núverandi 
stjórn KSÍ og framkvæmda-
stjóri sambandsins muni leiða 
vinnu við að lagfæra þá hluti 
sem farið hafa aflaga og skoða 
frá grunni þá menningu sem 
við lýði er innan knattspyrnu-
hreyfingarinnar,“ segir í yfir-
lýsingu ÍTF.

Það eru forráðamenn félag-
anna í tveimur efstu deildum 
karla og kvenna sem eru aðilar 
að ÍTF en kollegar þeirra hjá níu 
félögum tóku í sama streng og 
kröfðust þess að boðað yrði til 
aukaþings KSÍ til þess að lappa 
upp á skaðað orðspor íslenskr-
ar knattspyrnu og endurnýja 
traust til sambandsins.  

Brotaþoli krefst þess að fleiri axli ábyrgð á þöggun kynferðisbrotamála í gegnum tíðina

Þórhildur Gyða Arnarsdóttir, 
sem varð fyrir kynferðislegu 
ofbeldi af hálfu Kolbeins Sig-
þórssonar, landsliðsmanns í 
fótbolta, segir ekki nóg að Guðni 
Bergsson, fyrrverandi formaður 
KSÍ, stigi einn til hliðar í Knatt-
spyrnusambandi Íslands, vegna 
ofbeldismála landsliðsmanna 
sem greint hefur verið frá síðast-
liðna daga.

Hún segir að framkvæmda-

stjóri KSÍ, Klara Bjartmarz, og 
allir stjórnarmenn sambandsins 
hafi fengið sama póst og Guðni 
frá föður hennar og hafi vitað af 
ofbeldinu sem landsliðsmaður 
beitti hana árið 2017.

Þannig sé ábyrgðin á fleiri ein-
staklingum en Guðna sem hafi 
einn axlað ábyrgð á viðbrögðum 
við staðfestum og meintum 
kynferðisbrotum landsliðs-
manna.  

Fleiri ásakanir á hendur 
landsliðsmönnum

Vísir fjallaði um það um 
nýliðna helgi að á samfélags-
miðlum gengju frásagnir af 
landsliðsmönnum og meintu 
kynferðisofbeldi, stafrænu 
kynferðisofbeldi með dreif-
ingu nektarmynda, heimil-
isofbeldi eða því að gangast 
ekki við börnum sínum.

Síðan sú grein birtist hefur 
svo Hanna Björg Vilhjálms-
dóttir kynjafræðingur greint 
frá meintri hópnauðgun 
landsliðsmanna sem séu ekki 
í núverandi landsliðshóp.
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Skólabjöllurnar klingja en í fyrsta 
skipti í átján ár sinnir Sveinn 
Bjarnason, kallaður Denni, ekki 
gangbrautarvörslu fyrir börnin á 
Álftanesi. Hann hætti í vor.

gun@frettabladid.is

„Mér hefur þótt mjög vænt um þetta 
starf og ég hef eignast marga vini 
gegnum árin. Þar eru börnin númer 
eitt, tvö og þrjú. En það var ég sem sagði 
upp. Þetta var orðið gott,“ segir Sveinn 
Bjarnason um starf sitt sem gang-
brautarvörður á Álftanesi sem hann lét 
af síðasta vor.

Skjól og skjöldur
Í tilefni starfsloka Sveins birtist grein 
í Garðapóstinum frá foreldrafélögum 
Álftanesskóla, Holtakots og Krakka-

kots þar sem stendur meðal annars: 
„Með virðingu og kærleika gagnvart 
hverju einasta barni hefur hann stutt 
þau sín fyrstu skref og fylgt þeim tölu-
vert lengur en yfir gangbraut. Hann er 
skjól fyrir þau þegar þau þurfa á því að 
halda og skjöldur þegar svo ber við.“

Þegar ég hef orð á því við Svein að 
hann hafi fengið góðan vitnisburð í 
Garðapóstinum  segir hann:  „Nú? ég 
fæ aldrei þann póst, það má skrifa um 
mig eins og það vill. Mér þótti vænt um 
starfið og börnin en ákvað samt sjálfur 
að hætta.“

Dennabrenna var vinsæl
Sveinn kveðst hafa verið í gangbrautar-
vörslu frá 2003, fyrst við Ásbrekku og 
Suðurnesveg og frá 2008 við gatnamót 
í grennd við skólann. „En ég byrjaði að 
vinna hjá Bessastaðahreppi þegar ég var 

29 ára við eitt og annað. Svo var ég alltaf 
með mína eigin brennu á þrettánd-
anum, hún var kölluð Dennabrenna, ég 
var lengi með hana. Hef komið dálítið 
víða við. 

Ég hef alltaf verið að leika mér með 
skriftum í tölvunni og ég hjóla líka. Svo 
verður hitt og þetta, það kemur bara í 
ljós.“ n

Eignaðist marga vini gegnum árin
Sveinn stóð sína plikt við gatnamótin nærri Álftanesskóla í þrettán ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég hef alltaf verið að leika 
mér með skriftum í tölv-
unni og ég hjóla líka. Svo 
verður hitt og þetta, það 
kemur bara í ljós.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Haukur Sigurðsson 
viðskiptafræðingur,

lést á Líknardeild Landspítalans 
laugardaginn 28. ágúst.   

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
Líknardeildarinnar fyrir einstaka umönnun og hlýju. 

Ásta Kjartansdóttir 
Guðrún Gyða Hauksdóttir Njáll Trausti Friðbertsson
Sigurður Ingi Hauksson Sigrún Eyþórsdóttir
Þórleif Kristín Hauksdóttir Árni Geir Ómarsson
Kjartan Ingi Hauksson Eva Rún Boorman Colmsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Erna Sigurgeirsdóttir
Hríshóli, Eyjafjarðarsveit,

lést mánudaginn 16. ágúst á 
hjúkrunarheimilinu Hlíð Akureyri. 

Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju 
föstudaginn 3. september klukkan 10.00. Þeim sem vilja 

minnast hennar er til dæmis bent á Heimahlynningu 
eða Öldrunarheimili Akureyrar. Minnt er á að enn eru 

fjöldatakmarkanir í gildi en streymt verður frá athöfninni 
á Facebook-síðunni: Jarðarfarir í Akureyrarkirkju. 

Viðar Hreinsson Anna Guðrún Júlíusdóttir
Sigurgeir Bjarni Hreinsson Bylgja Sveinbjörnsdóttir
Kristján Hreinsson Anna Sigrún Rafnsdóttir
Ævar Hreinsson Elín Margrét Stefánsdóttir
Helga Berglind Hreinsdóttir Guðmundur S. Óskarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Borghildur Guðmundsdóttir
Lynghaga 26,

lést mánudaginn 23. ágúst.  
Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni 

fimmtudaginn 2. september kl. 13.

Arndís Jóna Gunnarsdóttir Erlingur Viðar Leifsson
Hildigunnur Gunnarsdóttir Ásbjörn Jónsson
                     barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra
Auður Kristín Matthíasdóttir

Lyngholti 5, Ísafirði,
lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 

Ísafirði, sunnudaginn 29. ágúst.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
vinkona, amma og langamma,

Kristbjörg Þórarinsdóttir
fyrrum húsfrú í Hítarnesi,

lést laugardaginn 28. ágúst. 
Útförin fer fram frá Borgarneskirkju 

laugardaginn 4. september kl. 14.

Þórunn Katrín Skúladóttir
Þórður Kristján Skúlason
Kristbjörg Skúladóttir
Skúli Lárus Skúlason Sigrún Ólafsdóttir
Ingi Þór Skúlason Björk Gísladóttir
Kristín Júlía Pálsdóttir Steinar Þór Snorrason
Aðalheiður Pálsdóttir Jón S. Egilson
Halldór Jón Pálsson Jónína H. Jónsdóttir
Stefán Helgi Pálsson Berglind Knútsdóttir
Júlíus Pálsson Becky Pálsson
 Ágústa G. Geirharðsdóttir
 Elín Hekla Klemenzdóttir

ömmu- og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingigerður K. Gísladóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold 

mánudaginn 23. ágúst 2021.  
Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni 
í Reykjavík miðvikudaginn 1. september 

2021 kl. 15 síðdegis.

Hulda Hallgrímsdóttir Ingi Þór Hermannsson
Kristinn Hallgrímsson Helga Birna Björnsdóttir
Sigurður Hallgrímsson Guðbjörg Magnúsdóttir
                    barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær eiginmaður minn  
og okkar ástkæri 

Ingólfur Páll Steinsson
fv. auglýsingastjóri,

lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu 
í Hafnarfirði 25. ágúst. Jarðarförin fer 

fram fimmtudaginn 2. september kl. 13  
frá Hafnarfjarðarkirkju.

Erna Fríða Berg
Þórunn Ingólfsdóttir
Kristín Ingólfsdóttir Einar Sigurðsson
Pálmi Ingólfsson
Sigurrós Sverrisdóttir Sigurjón Ingólfsson
Lillý Sverrisdóttir
Björn Sverrisson

barnabörn og barnabarnabörn.

Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson Jóhanna Eiríksdóttir 

síðan         1996

Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242
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Anime er flokkur teiknimynda sem 
framleiddur er í Japan. 

starri@frettabladid.is

Anime klúbburinn er vaknaður 
úr dvalanum eftir sumarfrí og 
stendur fyrir fyrsta viðburði 
haustsins á morgun, miðviku-
daginn 1. september, klukkan 
16.30-18.00 í Borgarbókasafninu 
Gerðubergi.

Anime, eða japanskar teikni-
myndir, er sá flokkur teiknimynda 
sem framleiddur er í Japan og 
byggir á sams konar teiknistíl og 
japanskar myndasögur. Vinsældir 
þeirra hafa aukist mikið utan 
Japans á undanförnum árum.

Miðvikudaginn 8. september 
verður krökkum á aldrinum 13-16 
ára boðið að hittast og bralla 
ýmislegt skemmtilegt sem tengist 
anime, búa til merki, spila borð-
spil, fara í cosplay og spjalla um 
anime svo nokkur dæmi séu nefnd. 
Einnig verða skipulagðar bíósýn-
ingar, teiknismiðjur, kynningar á 
anime bókum og margt fleira.

Klúbburinn var stofnaður í 
Gerðubergi í febrúar á þessu ári og 
hefur Íslenska myndasögufélagið 
verið samstarfsaðili frá byrjun. 
Leiðbeinendur koma bæði frá 
Gerðubergi og Íslenska mynda-
sögufélaginu. Sérstök áhersla er 
lögð á að taka vel á móti öllum.

Annar Anime klúbbur verður 
starfræktur í Grófinni á fimmtu-
dögum og byrjar um miðjan 
september. Það kostar ekkert inn 
en vegna Covid er nauðsynlegt að 
skrá sig á vef Borgarbókasafnsins 
Gerðubergi. n

Anime klúbburinn 
býður unglinga 
velkomna 

Vivien Nagy er þrítugur doktorsnemi í Háskóla Íslands. Samhliða því að framkvæma tilraunir á tilraunastofunni tekur hún heillandi ljósmyndir af ferlinu. Að 
eigin sögn hreifst hún samstundis af fagurfræði tilraunastofunnar, á augnablikinu sem hún steig þar inn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR

Fangar fegurð tilraunastofunnar
Tilraunastofan er fyrir mörgum hulin veröld þar sem vísindafólk í hvítum sloppum hand-
leikur pípettur með bláum gúmmíklæddum höndum og ræðir um styrkleika basa og sýra. 2
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Veruleiki tilraunastofunnar er afar 
áhugaverður enda býr margt að 
baki öllum þeim fjölda tilrauna 
sem stundaðar eru á tilraunastof-
um. Sumar hverjar bjarga manns-
lífum á meðan aðrar hjálpa sárum 
að gróa örlítið hraðar. Vivien Nagy 
er þrítugur doktorsnemi í Háskóla 
Íslands og hefur búið á Íslandi 
síðan 2014.

„Ég er ungversk og byrjaði að 
læra lífefnaverkfræði í Ungverja-
landi 2009. Eftir námið flutti ég til 
Íslands í mastersnám í lyfjavísind-
um. Núna er ég að vinna doktors-
verkefni í rannsóknarteymi Más 
Mássonar prófessors.

Verkefnið snýst um að nota 
efnafræðilegar aðferðir við gerð 
kítósanafleiða með ákjósanlega 
líffræðilega eiginleika og einnig 
að hámarka framleiðsluferla með 
verkfræðilegum aðferðum.“

Vivien segir að kítósan sé fjölliða 
sem framleiða má úr rækjuskel 
sem er úrgangur úr rækjuvinnslu. 
„Kítósan er mjög áhugavert efni 
og hefur margvíslega virkni. 
Það hefur til dæmis sótthreins-
unarvirkni og er mikið notað til 
heilsubótar og í lækningum, í 
matarframleiðslu, snyrtivörum 
og fleiru. Fáein dæmi um notkun 
kítósans eru í sáraumbúðum, 
umhverfisvænum pakkningum, 
fæðubótarefnum og rakakremum. 
Kítósan hefur einnig verið notað 
sem náttúrlegt efni til að auka 
víngæði.“

Fagurfræði tilraunastofunnar
Vivien segist hafa heillast snemma 
af fegurð tilraunastofunnar, alveg 
frá því hún steig fyrst inn í slíka 
fyrir meira en áratug síðan. „Ég 
vil meina að ég hafi ágætt auga 
fyrir fagurfræði almennt, en ég hef 
sérstakan áhuga á að fanga fegurð 
tilraunastofunnar.“

Síðan 2018 hefur Vivien unnið 
að áhugaverðu ljósmyndaverkefni 
þar sem viðfangsefnið er tilrauna-
stofan og fagurfræði hennar. 
Ljósmyndirnar merkir hún myllu-
merkinu #labaesthetics. „Ég birti 
fyrstu #labaesthetics-ljósmyndina 

Jóhanna María 
Einarsdóttir

johannamaria 
@frettabladid.is 

Allt er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
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Ljósmyndirnar fanga fegurð tilraunastofunnar og ógnina sem býr á bak við efnin, því mörg hver geta verið hættuleg.  Litirnir, glerið, álið, stálið og mismunandi áferð eru hrífandi. MYNDIR/AÐSENDAR

Vivien býr yfir 
næmu auga 
og fangar 
fegurð tilrauna-
stofunnar svo 
að það heillar 
hvern sem er. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ÓTTAR

um að bera virðingu fyrir efna-
fræðinni. Að fanga tilraunastofuna 
í allri sinni dýrð, með samblöndu af 
ryðfríu stáli, gleri, vélum og búnaði 
og auðvitað efnunum sem ein-
kenna hana. Mér líkar sú hugmynd 
að finna sameiginlegt svæði á milli 
lista og vísinda. Ég myndi gjarnan 
vilja finna fleiri leiðir til þess að 
miðla fagurfræði tilraunastofunnar 
enn frekar til almennings með 
hjálp vinar míns, Alexander Le Sage 
de Font enay sem er grafískur hönn-
uður. Við erum eins og er að vinna 
að hugmynd sem mun vonandi líta 
dagsins ljós í náinni framtíð.“

Listunnandi helgar sig vísindum
Vivien segist vera mikill listunn-
andi og nefnir nokkra myndlistar-
menn sem hafa haft mikil áhrif á 
hana. Þá nefnir hún sérstaklega 
Medicine Cabinet seríuna eftur 
Damien Hirst, Daniel Arsham og 
ljósmyndarann Timothée Lam-
brecq.

„Þetta eru listamenn sem ég tengi 
sérstaklega við þegar ég hugsa um 
#labaesthetics myndirnar. Hirst 
hefur gert heila seríu af skúlptúrum 
sem nefnist Medicine Cabinet. 
Þetta var í fyrsta sinn sem ég sá ein-
hvern vinna á mörkum myndlistar 
og vísinda og það hafði mikil áhrif 
á mig. Mér líkar fagurfræðin þarna 
á bak við, hvernig hann notar ryð-
frítt stál, gúmmí, gler, vélbúnaðinn 
af tilraunastofunni og setur inn í 
lyfjaskáp.

Þó svo verk Daniels Arsham séu 
ekki eins vísindaleg þá eru þau gott 
dæmi um fagurfræði sem heillar 
mig. Timothée Lambrecq er svo 
vinur minn og fyllir mig hugmóði, 
enda er hann sjálflærður og nýtur 
mikillar velgengni á sínu sviði.

Sjálf lít ég ekki á mig sem lista-
mann, enda hef ég ekki helgað mig 
listum. Minn metnaður er á vís-
indasviðinu. Ég myndi alveg íhuga 
að læra meira um listir síðar meir, 
en eins og er þá vil ég halda áfram 
á vísindabrautinni enda er það það 
sem ég vil gera í framtíðinni. Listin 
er fyrir mér skemmtilegt áhugamál 
sem ég sinni til hliðar.“ n

#labaesth
etics snýst 
um að 
... fanga 
tilrauna
stofuna í 
allri sinni 
dýrð. 

degi, og vel litríku dagana til þess 
að taka myndir. Ég nýt þess að taka 
abstrakt myndir af því sem ég er að 
gera á tilraunastofunni. Mér þykir 
áhugavert að bera myndirnar svo 
saman við vísindin, því ljósmynd-
irnar sýna óhlutbundið sjónarhorn 
af vísindum. Það gleður mig mikið 
að fólk virðist njóta þess með mér 
að sjá vísindin í þessu ljósi.“

Óvænt viðbrögð
Helstu viðbrögðin hafa komið úr 
hennar innsta hring vina enda eru 
myndirnar ekki aðgengilegar fyrir 
almenning. Vivien gaf hins vegar 
góðfúslegt leyfi til þess að birta þær 
í blaðinu. „Fólk hefur sýnt verkefn-
inu furðumikinn áhuga, og jafnvel 
meiri áhuga en ég hélt fyrst,“ segir 
Vivien. „Ég held að það sé mjög 
spennandi fyrir utanaðkomandi 
og þá sem þekkja umhverfið ekki 
mjög vel, að sjá myndir af tilrauna-
stofunni. Mestu viðbrögðin fæ ég 
frá vinum mínum sem eru ekki á 
vísindasviðinu og líta stundum á 
mig sem eins konar alkemista. Mér 
þykir það gott að fólk hafi gaman 
af þessu og það gefur mér líka tæki-
færi á að sýna fólki hvað það er 
gaman að vinna við tilraunir. Auk 
þess vonast ég til þess að hvetja 
aðra til þess að læra meira um 
vísindi og efnafræði.“

Engar reglur
Aðspurð hvort það gildi einhverjar 
sérstakar reglur um #labatestehtics 
hvað varðar liti, myndbyggingu 
eða efnanotkun segir Vivien að það 
séu engar. „Engar reglur, nema að 
hafa öryggið ávallt í fyrsta sæti á 
tilraunastofunni.“

En myndir þú einhvern tíma 
íhuga að framkvæma ákveðna til-
raun til að fá áhugavert myndefni?

„Nei. Mér líkar að ég sé að skjal-
festa vinnu mína eins og hún er. 
Mitt markmið er að finna fagur-
fræðina í það sem ég er að gera á til-
raunastofunni dagsdaglega, en ekki 
að sviðsetja eða falsa. Mér finnst 
tilraunastofan alveg nógu áhuga-
verð eins og hún er.

#labaesthetics fyrir mér snýst 

á Instagram 2018 og hef ekki hætt 
síðan. Ég byrjaði á þessu fyrst til 
að hafa ofan af fyrir sjálfri mér. Ég 
hef mjög gaman af því að vinna í 
tilraunastofunni og sé mikla fegurð 
í henni. Myndirnar sem ég tek eru 
í raun skráning á mínu daglega lífi 
í tilraunastofunni og á þeim mis-
munandi tilraunum sem ég fram-
kvæmi. Ég tek myndirnar á símann 
minn. Þetta er allt mjög einfalt og 
hentugt,“ segir Vivien.

Ljósmyndirnar sem Vivien 
hefur tekið á tilraunastofunni eru 
margar hverjar ótrúlega litríkar 
með björtum fjólubláum tónum, 
skærum gulum, grænum efnum, 
djúprauðum og kristaltærum 
vökvum og minna jafnvel stundum 
á fallega kristalla.

Vivien viðurkennir að starfið 
á tilraunastofunni sé ekki alltaf 
svona litríkt. „Ég er ekki að vinna 
með svona litrík efni á hverjum 
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Atvinnumiðlun

Hulda Helgadóttir er eigandi atvinnumiðlunarinnar HH Ráðgjafar sem nú býður upp á nýjung, sem er Atvinnuvefurinn, fyrir þá sem vilja sjá sjálfir um úrvinnslu umsókna.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR

Heildarlausnir á 
sviði ráðninga og 
mannauðsmála
HH Ráðgjöf hóf starfsemi árið 2005 og er því 
eitt rótgrónasta fyrirtækið á Íslandi á sviði 
ráðninga og mannauðsmála. 2

50% KYNNINGARAFSLÁTTUR
Við kynnum nýja þjónustuleið  - ATVINNUVEFUR /RÁÐNINGARKERFI HH RÁÐGJAFAR

Á atvinnuvefnum geta fyrirtæki nýtt sér ráðningarkerfi okkar og sett sjálf inn auglýsingar 
og unnið úr umsóknum í kerfinu eða beint umsóknum á eigin síðu.

HH RÁÐGJÖF www.hhr.is - sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

Ódýrt
• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

Skilvirkt
• Flokkunarkerfi 
• Aðstoð við textagerð
• Svarpóstar
• Viðbótarþjónustur
• Fjöldi umsækjenda á skrá

Auðvelt í notkun
• Þú setur inn atvinnuauglýsingu í ráðningarkerfi
• Móttekur umsóknir í ráðningarkerfi
• Flokkar og vinnur úr umsóknum í ráðningarkerfi
• Svarar umsækjendum í ráðningarkerfi
• Ráðgjafar HH Ráðgjafar alltaf tiltaks ef á þarf að halda

Kynningarafsláttur gildir til 1. október 2021Atvinnuauglýsingin þín nær til allt að 35.000 einstaklinga sem eru skráðir hjá HH Ráðgjöf í atvinnuleit.
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Frá fyrstu tíð hefur HH Ráðgjöf 
lagt áherslu á að veita viðskipta-
vinum heildarlausnir á sviði 
starfsmannaráðninga og mann-
auðsmála.

„Þess vegna er sérstakt gleði-
efni að kynna nýja lausn á sviði 
ráðninga sem er Atvinnuvefur 
HH Ráðgjafar og bætist við þær 
þjónustuleiðir sem við bjóðum 
viðskiptavinum okkar nú þegar. 
Við erum afskaplega stolt af nýja 
Atvinnuvefnum okkar og hefur 
hann þegar fengið frábærar við-
tökur hjá viðskiptavinum okkar,“ 
segir Hulda Helgadóttir, fram-
kvæmdastjóri HH Ráðgjafar.

Atvinnuvefurinn ný þjónusta
Atvinnuvefurinn er frábær og 
ódýr lausn fyrir fyrirtæki og 
stofnanir þegar þau vilja sjálf 
sjá um úrvinnslu umsókna. Á 
Atvinnuvefnum fá þau aðgang 
að ráðningarkerfi HH Ráðgjafar, 
setja sjálf inn atvinnuauglýsingu 
og nýta svo ráðningarkerfið við 
f lokkun og úrvinnslu umsókna 
sem berast eða beina umsóknum 
á eigin síðu.

„Kerfið er mjög notendavænt 
enda þróað í samráði við ráðgjafa 
okkar sem vinna daglega við ráðn-
ingar í allar tegundir starfa, sem 
og í miklu samstarfi við tæknilega 
sérfræðinga,“ segir Hulda.

„Við höfum ávallt haft að 
leiðarljósi að veita alhliða þjónustu 
vegna ráðninga starfsfólks, bæði 
hvað varðar þjónustuleiðir og 
einnig í allar tegundir starfa. Með 
þessari nýju viðbót erum við nú 
enn betur fær um að uppfylla allar 
þarfir viðskiptavina okkar þegar 
kemur að ráðningum. Þar er einnig 
að finna viðbótarþjónustur og 
spennandi nýjungar,“ segir Hulda.

HH RÁÐGJÖF
www.hhr.is - sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og 
að rétti einstaklingurinn finnist fyrir þá aðila sem nýta sér þjónustu okkar vegna ráðninga starfsfólks í allar tegundir starfa.

ATVINNUVEFUR /RÁÐNINGARKERFI 50% kynningarafsláttur
Nýjasta þjónustuleiðin hjá okkur er glænýr atvinnuvefur þar sem fyrirtæki geta nýtt sér ráðningarkerfi
okkar og sett sjálf inn auglýsingar og unnið úr umsóknum í kerfinu eða beint umsóknum á eigin síðu.

Í ráðningarþjónustunni veitum við heildaraðstoð við ráðningarferlið. Sérfræðingar okkar sjá um alla úrvinnslu.

LEITAR ÞÚ AÐ STARFSMANNI?

Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í 
gagnagrunni okkar, tökum forviðtöl og 
öflum umsagna

Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda á skrá í almennum 
gagnagrunni okkar sem tryggir að við 
finnum rétta einstaklinginn fyrir starfið

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði 
mannauðsmála sem búa m.a. yfir mikilli 
reynslu af ráðningum og hagnýtri menntun

Ódýrt
• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

Skilvirkt
• Flokkunarkerfi 
• Aðstoð við textagerð
• Svarpóstar
• Viðbótarþjónustur
• Fjöldi umsækjenda á skrá

Auðvelt í notkun
• Þú setur inn atvinnuauglýsingu í ráðningarkerfi
• Móttekur umsóknir í ráðningarkerfi
• Flokkar og vinnur úr umsóknum í ráðningarkerfi
• Svarar umsækjendum í ráðningarkerfi
• Ráðgjafar HH Ráðgjafar alltaf tiltaks ef á þarf að halda

Kynningarafsláttur gildir til 1. október 2021

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Atvinnuauglýsingin þín nær til allt að 35.000 einstaklinga sem eru skráðir hjá HH Ráðgjöf í atvinnuleit.

Með víðbótinni Atvinnuvefnum er HH Ráðgjöf enn betur fær um að uppfylla 
allar þarfir viðskiptavina þegar kemur að ráðningum, segir Hulda. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR 

Ráðningarþjónusta
Ráðningarþjónusta HH Ráðgjafar 
felur í sér enn meiri þjónustu við 
fyrirtæki og stofnanir vegna 
ráðninga.

„Oft er ekki mikill tími aflögu 
hjá önnum köfnum stjórnendum 
sem eru að ráða, eða hreinlega að 
þeir vilja fá aðstoð sérfræðinga til 
að ganga úr skugga um að rétti ein-
staklingurinn veljist til starfsins, 
og þá koma sérfræðingar okkar 
að ráðningarferlinu með virkum 
hætti,“ segir Hulda. Má þar nefna 
úrvinnslu umsókna, viðtöl við 
umsækjendur, öflun umsagna og 
fleira.

„Í því er fólginn gríðarlegur 
vinnusparnaður fyrir þann sem er 
að ráða starfsmann, auk þess sem 
hann fær aðstoð reynslumikilla 
fagmanna og eykur þannig líkur 
á vel heppnaðri ráðningu,“ segir 
Hulda.

Mannauðsráðgjöf
Mannauðsráðgjafarhlutinn í starf-
semi HH Ráðgjafar felur í sér allt 
sem viðkemur mannauðsmálum.

„Það á við hvort sem það er tíma-
bundin aðstoð vegna tilfallandi 
mála eða verkefna, eða hreinlega 
svokallaður mannauðsstjóri til 
leigu þar sem ráðgjafi okkar tekur 
að sér umsjón með mannauðs-
málum viðkomandi fyrirtækis,“ 
útskýrir Hulda. n

Nánari upplýsingar um þjónustu 
HH Ráðgjafar má finna á heima-
síðu fyrirtækisins hhr.is. Einnig er 
ávallt velkomið að hafa samband 
í síma 561 5900 eða með tölvu-
pósti hhr@hhr.is og ráðgjafar veita 
fúslega þá aðstoð eða upplýsingar 
sem óskað er.

Fjöldi atvinnuleitenda á skrá
„Við höfum átt því láni að fagna að 
atvinnuleitendur hafa verið mjög 
virkir að skrá sig hjá okkur og í dag 
eru um 35.000 einstaklingar á skrá. 
Þannig nær atvinnuauglýsing sem 
birtist á Atvinnuvefnum okkar 
til mikils fjölda einstaklinga í 
atvinnuleit. Bæði þeirra sem eru 
án atvinnu og þeirra sem eru að 
hugsa sér til hreyfings,“ upplýsir 
Hulda.

„Okkur hefur alltaf verið kapps-
mál að upplifun einstaklinga í 
atvinnuleit af samskiptum við 
okkur sé góð og við leitumst við 
að aðstoða þá eftir fremsta megni. 
Meðal annars höfum við fengið 
hundruð einstaklinga til okkar 
á atvinnuleitarnámskeið þar 
sem farið er yfir allt sem tengist 
atvinnuleitinni,“ greinir Hulda 
frá.

Í dag eru um 35 
þúsund manns á 

skrá hjá okkur. Þannig 
nær atvinnuauglýsing 
sem birtist á Atvinnuvef 
HH Ráðgjafar til mikils 
fjölda einstaklinga í 
atvinnuleit.
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Miklaborg kynnir til sölu stíl-
hreina og heillandi efstu hæð á 
Klapparstíg 17. Íbúðin er í hjarta 
Reykjavíkur, með sérinngangi og 
hönnuð eins og New York-loft, 
með allt að sex metra lofthæð.

Klapparstígur 17 er fimm 
íbúða steinsteypt hús, byggt árið 
2011 og stendur á gróðursælum 
reit í gamla miðbænum. Íbúðin 
er glæsilega hönnuð, þar sem 
sjónsteypa kallast á við birki; 
alls 156,2 fermetrar og með 70 
fermetra óskráð risloft sem nýtist 
afar vel.

Stofur og eldhús eru í opnu rými 
með allt að sex metra lofthæð, 
gólfsíðum gluggum og svölum 
til suðausturs. Tvöföld svalahurð 
tengir eldhús og svalir. Loftin eru 
klædd krossvið með innfelldri 
lýsingu og gólfin f lotuð og með 
gólfhita. Sjónsteypuveggir setja 
skemmtilegan svip á íbúðina.

Rúmlega 70 fermetra óskráð ris 
er tengt við aðalrýmið og nýtist 
sem frístunda-, gesta- og vinnu-
herbergi. Fallegar, gegnheilar 
fjalir eru á risgólfi.

Þrjú svefnherbergi eru í íbúð-
inni. Aðalsvefnherbergið með 

innbyggðum fataskáp og svölum 
til suðausturs, tvö minni svefn-
herbergi eru einnig rúmgóð með 
góðum skápum.

Bæði baðherbergin eru nýupp-
gerð með vönduðum tækjum. 
Eldhúsinnrétting er einnig 
nýuppgerð og heimilistæki nýleg. 

Í þvottaherbergi eru rúmgóðir 
skápar með plássi fyrir þvottavél 
og þurrkara.

Í kjallara er 8,5 fermetra sér-
geymsla, skráð í fermetrum 
eignarinnar. Íbúðinni fylgir 
aðgangur að sameiginlegri hjóla-
geymslu og stórum, vel hirtum 
sameiginlegum garði.

Eignin er frábærlega staðsett, 
steinsnar frá Þjóðleikhúsinu, 
Hörpu, Sundhöllinni og mörgum 
helstu perlum höfuðborgarinnar. 
Hún býður upp á hollan og vist-
vænan lífsstíl í takt við evrópskar 
borgir, svo sem London, Kaup-
mannahöfn, Berlín eða Amster-
dam. Öll helsta þjónusta er í 
göngufæri. Stutt er að fara með 
hjóli eða rafskútu í nærliggjandi 
hverfi. Strætó og fyrirhuguð 
borgarlína eru rétt handan við 
næsta götuhorn. Íbúðinni fylgir 
eitt íbúakort og tvö bílastæðahús 
eru í nágrenninu. n

Allar frekari upplýsingar veitir Þór-
unn Pálsdóttir, löggiltur fasteigna-
sali, í síma 773-6000 og á netfang-
inu thorunn@miklaborg.is.

Hönnunarperla í miðbænum

Eldhúsinnréttingin var nýlega gerð 
upp og öll heimilistæki eru nýleg. 
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Júlíus Jóhannsson  
Lögg. fast. og eigandi 

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Bryndís Bára
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

Emil Tumi  
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Herdís S. Jónsdóttir 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi

Sími: 512 4900
www.landmark.is

landmark@landmark.is

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800

www.midborg.is

Sólveig Fríða Guðrúnardóttir
Löggiltur fasteignasali og 
lögfræðingur

Íbúðin á efstu 
hæð Klappar-
stígs 17 er 
hönnuð eins og 
New York-loft 
með allt að sex 
metra lofthæð 
og 70 fermetra 
óskráð risloft 
sem nýtist vel 
sem tóm-
stunda-, gesta- 
og vinnuher-
bergi.  MYNDIR/
AÐSENDAR
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INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali
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Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 
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Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Til sölu vel skipulögð 
efri sérhæð að stæð 
120.5  með sérinngangi 
og sérmerktu bílastæði. 
Íbúðin skiptist m.a.  í tvö 
góð svefnherbergi, stóra 
stofu, eldhús opið inn í 
stofu, baðherbergi og 
geymslu á hæðinni. Þvottaherbergi og geymsla eða vinnurými er  í kjallara. 
Stórar suðursvalir. Stutt í alla þjónustu. Verð kr. 64.5 millj. 

BREKKUBÆR 5, RVK, EFRI SÉRHÆÐ
OPIÐ HÚS Á MORGUN MIÐVIKUDAG FRÁ KL. 17.15 TIL 17.45

Ingileifur Einarsson  - Löggiltur fasteignasali.

 

Allar nánari uppl. veitir Ingileifur Einarsson, lögg. fast.   
Gsm 894-1448, ingileifur@asbyrgi.is

Ásbyrgi ábyrg fasteignasala í 35 ár

OPIÐ HÚS



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Sigríður  
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Elín D. Guðmunds-
dóttir
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Úlfar Freyr 
Jóhannsson
hdl og lögg.  
fasteignasali
ulfar@fastmark.is

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@ 
fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá.
Skoðum og metum samdægurs. Sanngjörn söluþóknun.

Sérbýli óskast í Garðabæ eða Kópavogi - 150-200 fermetra sérbýli í Garðabæ eða í Kópavogi  
óskast í skiptum fyrir 150 fermetra glæsilega efri hæð í lyftuhúsi með bílastæði í bílastæðahúsi.

• Mjög gott 497,8 fermetra atvinnuhúsnæði á 
 2. hæð (götuhæð Krókhálsmegin) í lyftuhúsi 
 að Krókhálsi 5F. 
• Tveir inngangar eru í húsið, bæði frá Járnhálsi og 

Krókhálsi. Mögulegt að setja innkeyrsluhurð. 
• Hljóðeinangrandi loft í hluta húsnæðisins.
• Lóðin er 19.980 fm að stærð. 
• Afgirt malbikað stórt bílaplan með fjölda bílastæða. 
• Gott athafnasvæði fylgir eignarhlutanum. 

Verð 129,5 millj.

Krókháls 5F. Atvinnuhúsnæði.

• Til sölu 171,2 fm. verslunarhús-
næði með góðum gluggum sem 
snúa út á Laugaveg.

• Húsnæðið skiptist í opið versl-
unarrými og lagerrými í kjallara 
með fullri lofthæð og útgengi á 
baklóð hússins. 

• Sér bílastæði á baklóð.

• Reisulegt sumarhús við Valhallarstíg Nyrðri,  Þing-
völlum, Bláskógabyggð. Gróin lóð með hávöxnum 
trjám við opið svæði nærri Þingvallavatni með 
víðáttumiklu útsýni yfir vatnið og fjallasýn. 

• Húsið er afar vel byggt hús frá fyrstu gerð, reisu-
legt og stílhreint, en þarfnast talsverðrar endur-
nýjunar. Timburhús á steyptum grunni, ein hæð 
og ris, byggt á árunum 1929-1930 að raunstærð 
um 125,0 fm.  

• Lóðin er leigulóð 5.600,0 fm. að stærð og er í eigu 
Ríkissjóðs Íslands. Aðgengi að húsinu er mjög 
gott frá bílaplani framan við húsið. 

Laugavegur 7- verslunarhúsnæði

• Til leigu nýstandsett um 220 fermetra skrifstofu-
húsnæði  auk um 300 fermetra lagerhúsnæðis 
þar sem innangengt er á milli á jarðhæð hússins 
nr. 6 við Skeifuna í Reykjavík en í húsinu eru 
einnig verslunin EPAL og Everest.  

• Góðir gluggar eru til suðurs og austurs á skrif-
stofuhúsnæðinu og góðar innkeyrsludyr og 
aðkoma bakatil fyrir lagerhúsnæðið.

• Inngangur að framanverðu er sameiginlegur 
um stigahús sem nýtt er af tveimur öðrum 
fyrirtækjum í húsinu en einnig er hægt að hafa 
sérinngang bakatil. 

Skeifan 6 – Til leigu

Sumarhús – Valhallarstígur - Þingvöllum 

• 3ja herbergja 93,7 fm. íbúð á 4. hæð. Svalir til 
suðurs með útsýni yfir miðborgina.  Íbúðin er 
virkilega vönduð og innréttuð á smekklegan 
hátt. Gólfihiti er í íbúð og myndavéladyrasími. 

• Íbúðin er sérstaklega hljóðeinangruð sem og 
hluti sameignar. Stæði fyrir íbúðir á baklóð og 
stórt bílastæðahús er undir húsinu. 

Verð 68,5 millj.

Laugavegur 86-94. 3ja herbergja íbúð.

Íbúðirnar verða til sýnis í dag, þriðjudag  
frá kl. 17.00 – 17.30
Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í fimm 
lyftuhúsum. 

Tvær íbúðir eru eftir í Hallgerðargötu 9.
2ja herbergja 68,7 fermetra íbúð á 4.hæð. 

Verð 53,5 millj.

2ja herbergja 70,7 fermetra íbúð á 5. hæð. 
Verð 56,9 millj.

Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska arkitekta-
stofa Schmidt Hammer Lassen (SHL) hannar Stuðlaborg 
ásamt VA arkitektum.

Nánari upplýsingar á www.105midborg.is

Stuðlaborg – Kirkjusandur – 2ja herbergja íbúðir.

• Nýlegur og virkilega vel staðsettur 66,6 fermetra 
sumarbústaður við Meðalfellsvatn í Kjós auk 
12,0 fermetra gestahúss og um 6,0 fermetra 
vinnuskúrs, samtals 84,6 fermetrar.   

• Húsið er byggt árið 2007. Aukin lofthæð er í 
eldhúsi og stofu hússins. Stórar og vandaðar 
viðarverandir til suðurs, vesturs og austurs með 
rafmagnspotti á. 

• Lóðin er 1.900 fermetra leigulóð með hliði við 
innkeyrslu. Hitaveita er komin að lóðarmörkum 
en á eftir að taka hana inn í húsið. Staðsetning 
eignarinnar er við vesturenda Meðalfellsvatns og 
nýtur sólar allan daginn á lóðinni.  Aðkoma að 
húsinu er góð og stórt bílastæði er við húsið. 

Verð 35,9 millj.

Sumarhús við Meðalfellsvatn

• Til sölu eða leigu íbúðar - eða skrifstofuhúsnæði á 
þremur hæðum í miðbænum á 351,0 fermetra afgritri 
lóð með 8-10 sér bílastæðum.

• Verið er að innrétta eignina upp á nýtt. Skipt verður 
um allar vatns- og frárennslislagnir sem og raflagnir 
og töflu. Gólf verða styrkt og endurnýjuð að hluta.  
Klæðning að innan verður endurnýjuð, bæði veggir 
og loft.  Mögulegur kaupandi eða leigutaki getur haft 
áhrif á framkvæmdir ef hann kemur fljótt að borðinu. 

• Nýtt rafmagnshlið var sett upp á lóðinni fyrir stuttu 
síðan og hún því lokuð og afgirt fyrir óviðkomandi 
umferð.

Ingólfsstræti 7.
2 ÍBÚÐIR EFTIR!

TIL
SÖLU

OPIÐ HÚS

  d
ag
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RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR









Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup kynna eignina Bíldshöfði 16, 110 Reykjavík.  
Skrifstofu- og verslunarhúsnæði á eftirsóttum stað.  
Birt stærð 1086,8 m2. Um er að ræða alla 3. hæðina og 
vesturhluta 4. hæðar. Tveir inngangar, annar að sunnan-  
og hinn að norðanverðu. Aðalinngangur er sameiginlegur  
á 2. hæð baka til við húsið. Sameiginlegar hellulagðar svalir 
eru til suðurs á 4. hæðinni. Björt og snyrtileg sameign.  
Næg bílastæði og góð aðkoma að húsinu.  
Húsið er steinsteypt 4ra hæða hús án lyftu.

Hægt verður að skoða eignina miðvikudaginn 1. september 
á milli kl. 15:00 - 16:00. 

Verð: 210 mkr.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: 
www.rikiskaup.is

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

BÍLDSHÖFÐI 16, 110 REYKJAVÍK.
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI.Þátttakandi 

í íslensku 
atvinnulífi  
í 50 ár

hagvangur.is

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is



FRÉTTAVAKTIN

kl. 18.30 á virkum dögum
Fréttaumfjöllun fyrir alla

Fjölbreytt fréttaumfjöllun í opinni dagskrá fyrir fólkið í 
landinu. Úrvalslið fjölmiðlafólks fer yfir fréttayfirlit dag-
sins ásamt því að fá til sín góða gesti að ræða helstu mál 
líðandi stundar. Þátturinn er sýndur á Hringbraut 
og frettabladid.is 



 

viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

Á leið í geymslu?

Frostlögur – neysluvatn
Bæði umhverfisvænn og vottaður, 
Framleiddur í Evrópu. Óblandaður 5 L.

5.999 kr

Þurrkbox - Fjölnota
Fyrir sumarvagna í Vetrargreymslur.  
Hjólhýsi, fellihýsi, Húsbílar og Bílaleigubíla

2stk 2.498 kr

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.



Intellecta er ein af stærstu 
ráðningarstofum landsins. 
Þar starfa fimmtán reynslu-
miklir ráðgjafar við ráðning-
ar, ráðgjöf og rannsóknir.

Intellecta er sjálfstætt og óháð 
ráðgjafarfyrirtæki sem hefur 
verið rekið farsællega í rúm 20 ár. 
Fyrirtækið býður upp á alhliða 
rekstrarráðgjöf, þar á meðal á 
sviði mannauðsmála, og hefur 
um árabil sérhæft sig í ráðningum 
stjórnenda og sérfræðinga.

Einar Þór Bjarnason tók við 
stöðu framkvæmdastjóra fyrir
tækisins í upphafi árs, en hann 
hefur starfað sem ráðgjafi hjá 
fyrirtækinu í 20 ár. Thelma Kristín 
Kvaran hefur starfað hjá Intellecta 
sem stjórnendaráðgjafi og sér
fræðingur í ráðningum í tæp fjögur 
ár og gekk inn í eigendahópinn í 
upphafi árs. „Í dag starfa fimm
tán reynslumiklir ráðgjafar hjá 
Intellecta við ráðningar, ráðgjöf og 
rannsóknir,“ segir Einar og bætir 
við: „Orðspor og reynsla eru lykil
þættir í velgengni fyrirtækisins í 
gegnum árin. Intellecta er ein af 
stærstu ráðningarstofum landsins 
sem helgast af hversu öflugir ráð
gjafar starfa fyrir fyrirtækið á því 
sviði. Víðtæk reynsla þeirra sem 
stjórnenda úr atvinnulífinu og 
fagleg þekking á mannauðsmálum 
og ráðningum er drifkraftur þess 
árangurs.“

Gott orðspor í opinberum 
ráðningum
Thelma segir að gaman hafi verið 
að taka þátt í þeim mikla vexti 
sem hefur orðið hjá fyrirtækinu á 
undanförnum árum og samtímis 
að verða vitni að þeim miklu og 
öru breytingum sem hafa orðið 
á þessum vettvangi. „Intellecta 
sinnir ráðningum sérfræðinga og 
stjórnenda bæði fyrir fyrirtæki á 
einkamarkaði sem og opinbera 
aðila. Verkefnin hafa verið fjöl
breytt og krefjandi og því hefur 
byggst upp mikil reynsla sem 
nýtist viðskiptavinum okkar í 
ráðningum og öðrum mannauðs
tengdum þáttum.“

Hún segir enga tvo einstaklinga 
vera eins og því sé mikil áhersla 
lögð á að finna einstakling sem 
bæði veldur starfinu og fellur að 
áherslum og menningu fyrir
tækisins sem sé að ráða. „Eitt af 
verkfærunum sem við beitum í því 
augnamiði er faglegt hæfnismat á 
einstaklingum, hvernig það fellur 
að starfinu og fyrirtækinu.“

Intellecta hefur einnig að hennar 
sögn skapað sér gott orðspor þegar 
kemur að opinberum ráðningum. 
„Við höfum meðal annars unnið 
að mjög mörgum stjórnendaráðn
ingum sem hafa komið í kjölfar 
skipulagsbreytinga, en slík mál eru 
oft flóknari og því mikilvægt að 
þekkja vel til þeirra laga og krafna 
sem þarf að fylgja. Upplifun okkar 

viðskiptavina og umsækjenda 
hefur verið að unnið sé faglega og 
á eins gagnsæjan hátt og kostur er,“ 
bætir Thelma við.

Reynsla af upplýsingatækni
Til viðbótar nefnir Einar að innan 
Intellecta séu ráðgjafar sem hafi 
mikla reynslu af ráðningum í störf 
í upplýsingatækni. „Ráðgjafar 
Intellecta hafa áratuga reynslu af 
ráðningum í störf á sviði upplýs
ingatækni og hafa yfirgripsmikla 
þekkingu á þörfum viðskiptavina 
í þeim geira. Í gagnagrunni Intel
lecta eru fjölmargir umsækjendur 
með reynslu á sviði upplýsinga
tækni. Hvort sem leitað er að hug
búnaðarsérfræðingi í forritun eða 
önnur sérfræðistörf í upplýsinga
tækni þá eru þeir á skrá hjá okkur,“ 
útskýrir Einar.

Tengslanet ráðgjafa er mikilvægt
Thelma segir sína reynslu vera þá 
að mannauðsdeildir séu í auknum 
mæli að beina kröftum sínum inn 
á við og halda utan um vinnu
staðarmenningu sína og gæta að 
því að næra fólkið sitt. „Oft er því 
betra að fá aðra til að vera út á 
mörkinni varðandi öflun umsækj
enda og er það mikill kostur að 
láta ráðningastofu vinna þessa 
tengslavinnu. Þar komum við 
sterk inn. Við önnumst auk þess 
mikið beina leit (e. headhunting) 
þegar leitað er að lykilfólki og 
stjórnendum og erum við í góðum 
samskiptum við öfluga einstakl
inga sem þó eru ekki endilega í 
eiginlegri atvinnuleit. Tengslanet 
ráðgjafa er því afar mikilvægt 
þegar kemur að öflun umsækj
enda í stjórnendastöður.“

Krafa um fagmennsku
Það skiptir öllu máli að skapa 
virðisauka fyrir viðskiptavini 
fyrirtækisins, segir Thelma. „Það 
er aukin og vaxandi krafa um að 
fagmennska í valferli sé höfð að 
leiðarljósi og miðast allt okkar 
starf við að uppfylla ströngustu 
kröfur í þeim efnum. Við viljum 
að umsækjendur sem koma í 
gegnum ráðningarferli okkar séu 
það vel valdir að það muni um 
þá í starfsmannahópnum sem 
þeir koma til með að tilheyra. 
Þessu náum við aðeins með því að 

vanda til verka í ráðningarferlinu 
og stytta okkur aldrei leið í því.“

Gífurlegur vinnusparnaður
Árið í ár hefur verið það stærsta 
í sögu Intellecta þegar kemur að 
fjölda ráðninga að sögn Einars, 
þótt ótrúlegt megi virðast í ljósi 
heimsfaraldurs og atvinnu
leysis. „Við höfum upplifað veru
legar sveif lur í efnahagslífinu og 
miklar uppsagnir á undanförnum 
tveimur árum, en í kjölfar slíks 
umróts verða þó oft til önnur eða 
ný störf. Eins finnum við fyrir 
því að fyrirtæki vilja hreyfa sig 
hraðar og aðlaga þekkingu, getu 
og mönnun sína þeim síbreytilegu 
kröfum sem markaðurinn og sam
keppnin gerir.“

Einar segir mikið í húfi hvað 
ráðningar snertir. „Ráðning nýs 
starfsmanns er fjárfesting og er 
það hagur viðkomandi fyrirtækis 
og einstaklings að vel takist til. 
Flestir eru sammála um að mann
auðurinn sé ein mikilvægasta 
auðlind fyrirtækja og byggjast 
árangursríkar ráðningar á fag
legum vinnubrögðum, skilningi 
á mannlegri hegðun og notkun 
viðurkenndra aðferða. Vinnu
sparnaðurinn fyrir stjórnendur er 
gífurlegur.“ n

Farsæl á sviði ráðninga og mannauðsmála í 20 ár
„Ráðning nýs starfsmanns er fjárfesting og er það hagur viðkomandi fyrirtækis og einstaklings að vel takist til,“ segir Einar Þór Bjarnason sem tók við stöðu framkvæmdastjóra hjá Intellecta í upp-
hafi árs. Thelma Kristín Kvaran hefur starfað hjá Intellecta sem stjórnendaráðgjafi og sérfræðingur í ráðningum í tæp fjögur ár.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Verkefnin hafa 
verið fjölbreytt og 

krefjandi og því hefur 
byggst upp mikil reynsla 
sem nýtist viðskipta
vinum okkar í ráðning
um og öðrum mann
auðs tengdum þáttum.
Thelma Kristín Kvaran.
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Í framtíðinni notar fólk kannski 
TikTok til atvinnuleitar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

oddurfreyr@frettabladid.is

TikTok kynnti nýlega nýtt tól 
til að sækja um störf í gegnum 
snjallforritið. Tólið heitir TikTok 
Resumes og gerir notendum kleift 
að sækja um störf með þriggja 
mínútna ferilskrá á myndbands-
formi. Til að byrja með er þetta 
bara skammtímaverkefni í 
tilraunaskyni og fyrstu umferð 
tilraunarinnar lauk 31. júlí síðast-
liðinn. Ýmis stórfyrirtæki í Banda-
ríkjunum skráðu sig til þátttöku í 
verkefninu og í næstu lotu stefnir í 
enn meiri þátttöku.

Hefðbundin ferilskrá hefur 
þann galla að segja lítið um per-
sónuleika, sjálfstraust, samskipta-
hæfni og aðra mikilvæga eiginleika 
umsækjenda. Þar getur myndband 
komið að gagni og gert sumum 
umsækjendum kleift að skara 
fram úr. Það er sérstakur áhugi 
fyrir að nýta tólið til að ráða í störf 
sem henta hæfni Z- og þúsaldar-
kynslóðarinnar og fyrir störf sem 
snúast um skapandi hugsun og 
ímyndunarafl, eins og markaðs-
setningu.

Sumir hafa hins vegar bent á að 
mörg störf hafi ekkert að gera með 
að kunna að gera flott myndbönd 
og enn fremur að þetta geti leitt 
til mismununar, því ferilskrár á 
myndbandsformi geta leitt til þess 
að alls kyns fordómar hafi áhrif á 
ráðningarferlið, hversu ómeðvit-
aðir sem þeir kunna að vera. n

Starfsumsóknir  
á TikTok

Hraustlegt og þétt handaband getur 
skipt sköpum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

sandragudrun@frettabladid.is

Það er mikilvægt að undirbúa sig 
vel áður en mætt er í atvinnuviðtal. 
Það er gott að vera búin að hugsa 
svör við algengum spurningum og 
afla sér upplýsinga um fyrirtækið 
sem sótt er um starf hjá. Fólk er oft 
fljótt að dæma aðra og því er mikil-
vægt að koma vel fyrir í upphafi. 
Stundum er talað um að fyrstu 
20 sekúndurnar séu mikilvægasti 
hluti viðtalsins. Þess vegna er mik-
ilvægt að velja vel fötin til að vera í. 
Það er óþarfi að mæta í sparifötum 
en mikilvægt að vera snyrtilega til 
fara. Það er algjört lykilatriði að 
mæta tímanlega, en passa þó að 
mæta ekki alltof snemma heldur 
miða við að vera mætt rétt fyrir 
settan tíma. Þá er gott að að halda 
augnsambandi við viðmælandann 
og hraustlegt og þétt handaband 
getur skipt sköpum. n

Ráð fyrir viðtalið

Ert þetta þú í vinnunni? Er kannski 
kominn tími til að breyta um um-
hverfi?  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

johannamaria@frettabladid.is

Ef einhver af þessum atriðum eiga 
við þig þá er líklega kominn tími 
til þess að leita á ný mið og finna 
sér annað starf:

Vinnukvíði. Eldmóðurinn er 
farinn og hver dagur hefst með 
hyldjúpan forarpytt í maganum.

Þú ert aldrei með á nótunum á 
vinnustaðnum og finnst eins það 
sé viljandi að þú vitir alltaf allt 
síðast.

Þú skoðar atvinnuauglýsingar 
af áfergju í leit að nánast hvaða 
tækifæri sem er til þess að hætta í 
núverandi starfi.

Ef yfirmaðurinn veit minna en 
þú og er ekki starfi sínu vaxin/n – 
og er hvergi á förum.

Vinnan bitnar á persónulegu 
lífi þínu.

Vinnan bitnar á heilsufari þínu.
Fyrirtækið er í fjárhags-

kröggum. Ef hættumerkin eru 
til staðar er best að fara að leita 

áður en uppsagnirnar hefjast og 
fólk fer að berjast um sömu stöð-
urnar.

Ef þú færð neikvæða umsögn 
upp úr þurru er líklegt að vinnu-
staðurinn sé að leita að afsök-
unum til að segja fólki upp.

Það er fylgst sérstaklega vel 
með þér, eða þú ert beðin/n um að 
greina frá öllum þínum verk-
efnum.  Þá getur verið að stjórnin 
sé að nota þig sem ódýra leið til að 
skipta þér út. n

Fleiri atvinnufiskar í sjónum

www.job.is
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Ráðningarþjónusta  |  Starfsmannaþjónusta  |  Launaþjónusta

Skútuvogur 13a  104 Reykjavík  Sími 4 150 140  elja.is

Alhliða mannauðslausnir Elju



Bílar 
Farartæki

Audi A3 Sportback e-Tron Hibryd. 
8/2017 Modelár 2018. Ekinn aðeins 
40 þús.km. Sportsæti. Panorama 
glerþak. 17” álfelgur. Sjálfskiptur. 
LED ljós. Ofl. Lækkað verð aðeins 
3.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús

Hringdu S. 615 1810 eða sendu 
sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Bókhald

Accountant ehf. Laugavegi 178, 
105 Reykjavík S. 4900095 / info@
accountant.is |www.accountant.is

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun
Dyrasímar-ljósleiðari-loftnet. 
Viðhald og endurnýjun 
Rafeindameistarinn ehf s. 898 4484

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Parketslípun, parketlagnir og alhliða 
málningarþjónusta í 25 ár. www.
parketogmalun.is 7728100

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

Lagermaður
Lyftarapróf æskilegt
Vinnutími virka daga frá kl 08:00 -17:00
Umsækjandi þarf að hafa reynslu af lagerstörfum eða 
sambærilegu starfi, leggjum áherslu á góða þjónustulund, 
heiðarleika og stundvísi. Um er að ræða 100% starf. 

Upplýsingar um umsækjenda, 
aldur og starfsferil óskast sendar 
á netfangið sht@verslun.is

Sýningarsalur - Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is Ta
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FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar





LÁRÉTT
1 dedúa
5 starf
6 íröð
8 síga
10 átt
11 reifar
12 bölvanlega
13 stífa
15 sjávardýr
17 þusa

LÓÐRÉTT
1 kaupsýsla
2 tigna
3 dvelja
4 kk. nafn
7 álandsvindur
9 ávarp
12 kjökra
14 skír
16 mynni

LÁRÉTT: 1 bauka, 5 iðn, 6 gh, 8 slakna, 10 na, 11 
vaf, 12 verr, 13 stoð, 15 sæljón, 17 rausa.
LÓÐRÉTT: 1 bisness, 2 aðla, 3 una, 4 agnar, 7 
hafræna, 9 kveðju, 12 vola, 14 tær, 16 ós.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Suðvestan 5-13 m/s 
en 10-15 m/s í Öræf-
um og á norðan-
verðu Snæfellsnesi í 
dag. Skýjað og víða 
súld eða rigning um 
landið sunnan- og 
vestanvert en skýjað 
með köflum eða 
léttskýjað norðan- 
og austanlands. Hiti 
10 til 20 stig, hlýjast 
austan til. n

Veðurspá Þriðjudagur

Sudoku

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni.

Kacper Piorun átti leik gegn Ferenc Gombocz á Kviku Reykjavíkurskákmótinu – EM einstaklinga. 

55. Kh2! Dxe6 56. f3+ exf3 57. Hxe6  og hvítur vann skömmu síðar. Hannes Hlífar Stefánsson vann Gawain 
Jones og var efstur íslensku keppendanna eftir 4. umferðir. Sjötta umferð fór fram í gær. Beinar skákskýringar 
alla daga á reykjavikopen.com. 

www.skak.is:  Kviku Reykjavíkurskákmótið.  n

Hvítur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

1 9 7 8 3 5 2 4 6

2 4 5 9 6 7 1 3 8

8 6 3 1 4 2 9 5 7

3 7 1 6 5 4 8 9 2

4 5 8 2 7 9 3 6 1

9 2 6 3 8 1 4 7 5

5 1 9 4 2 6 7 8 3

6 3 2 7 9 8 5 1 4

7 8 4 5 1 3 6 2 9

3 7 9 4 5 1 6 8 2

5 8 4 6 7 2 9 3 1

6 1 2 3 8 9 4 5 7

4 5 1 2 3 8 7 6 9

9 2 7 5 6 4 8 1 3

8 6 3 1 9 7 2 4 5

7 3 6 8 2 5 1 9 4

1 9 5 7 4 6 3 2 8

2 4 8 9 1 3 5 7 6

Pússið 
gleraugun 

mín!

Anyone! 
Ég hef 
aldrei 

séð neitt 

Eitthvað 
verður að 

gerast!

Á lappir 
með þig, 
Ronny!

Það kom að því 
að við settum 
bekkinn inn á.

Yeah! 
Yeah! 
Yeah!

Ef þú ert á leiðinni 
inn í eldhús, 

gætirðu hent 
þessu fyrir mig?

Fannstu 
hann?

Já, hann er í 
bílnum með 

okkur. 

Eruð þið að koma 
með hann heim? 

Við erum á 
leiðinni núna. 

Já, við 
þurfum að 
gera það! 

Ég sakna 
hennar ekki 

heldur!

ÞRIÐJUDAGA

KL. 20.00

MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR 
Lifandi þáttur um matargerð 
og bakstur í bland við 
innanhússarkitektúr, hönnun 
og fjölbreyttan lífsstíl. 

Þátturinn er á dagskrá alla 
Þriðjudaga kl. 19.00

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR 31. ágúst 2021  ÞRIÐJUDAGUR



Lí�ð fær nýjan tilgang með
Organsónötu nr. 4 eftir Bach

Beltone Imagine™

Tónlist, samtöl, upplestur, fuglasöngur, barnahjal og niður í beljandi eldgosi. Heimurinn opnast 

upp á gátt þegar þú heyrir betur. Með hágæða heyrnartækjunum frá Beltone Imagine™ verður 

þér það kleift og lífsgæðin batna til muna. Þessi nýja kynslóð heyrnartækja tengist beint við 

snjallsímann þinn eða önnur snjalltæki. Leggðu við hlustir með Beltone Imagine™ 

– komdu í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

 

Ný
tt heyrnart æ

ki

frá  Belto n e

Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is HEYRNARSTÖÐIN



Margrét Kolka hefur opnað 
sýningu í Listhúsi Ófeigs að 
Skólavörðustíg 5. Sýningin 
nefnist Fuglaþing – sem segir 
meira en mörg orð.

gun@frettabladid.is

Fuglar himins eru listakonunni 
Margréti Kolka stöðug uppspretta 
nýrra vatnslitamynda. Hún opnaði 
sýninguna Fuglaþing í Listhúsi 
Ófeigs síðasta laugardag.

Krummi er greinilega í uppá
haldi hjá Margréti. „Já, ég mála 
mikið hrafna og af því ég er dálítið 
litaglöð læt ég bláu slikjuna þeirra 
njóta sín í ýmsum tónum. Ég veit að 
það eru ekki allir hrifnir af honum 
krumma en hann hefur samt verið 
í tísku í listinni undanfarin ár. 
Svo hef dálítið málað ránfugla, til 
dæmis fálka og smyril, það er eitt
hvað við karakterana sem heillar 
mig, til dæmis augun. Nýjasti 

eftirlætisfuglinn sem ég hef verið 
að spreyta mig á er skarfur. Hann 
er svo f lottur.“

Smáfuglarnir fá líka að spóka 
sig á vatnslitapappírnum hjá Mar
gréti. Skyldi hún ná að fanga þá úti 
við með penslunum? „Nei, það er 
svo erfitt að mála fugla úti, eigin
lega ógerningur. Ég nota ljósmynd
ir og fer dálítið frjálslega með þær. 
Við eigum svo ótrúlega fína fugla
ljósmyndara hér á Íslandi og ég 
hef fengið myndir lánaðar hjá 
þeim. Þeir eru yfirleitt ánægðir 
með það.“

Sýningin er opin mánudaga til 
föstudaga frá klukkan 10 til 18 og 
laugardaga frá 11 til 16 fram til 15. 
september.

Féll fyrir vatnslitunum
Margrét er menntaður myndlistar
kennari og kveðst hafa fengist við 
olíumálningu í upphafi ferils síns 
sem myndlistarmaður. „Svo féll 

ég fyrir vatnslitunum og hef ekki 
notað aðra liti í 20 ár,“ lýsir hún. „Ég 
er í nokkrum listahópum, til dæmis 
Grósku í Garðabæ, Vatnslitafélagi 
Íslands og Félagi norrænna vatns
litamálara og hef sýnt með þeim,“ 
segir hún. „Hef líka farið á nám
skeið bæði innan lands og utan. Var 
á einu í vor hjá danskri konu sem 
kom hingað til lands, Lena Gemzøe 
heitir hún. Það er alltaf gaman að 
auka við þekkinguna og kynnast 
nýjum aðferðum, svo velur maður 
úr það sem hentar.“

Eftirnafn frá landnámsmanni
Að endingu spyr ég Margréti út 
í Kolkunafnið. „Þetta er ættar
nafn. Afi minn, Páll Kolka læknir, 
sem var óskilgetinn, tók það upp 
á sínum tíma. Hann var úr Húna
vatnssýslum, þar eru Kolkumýrar 
og á hans heimaslóðum hafði verið 
landnámsmaður sem hét Þorbjörn 
Kolka. Þar fann hann nafnið.“ n

Eitthvað við karakterana sem heillar

Krummi er 
eftirlæti Mar-
grétar eins og 
fleira lista-
fólks. Ránfuglar 
höfða einnig 
til hennar, það 
gerir augna-
ráðið, meðal 
annars.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ÓTTAR 

Ég mála mikið hrafna 
og af því ég er dálítið 
litaglöð læt ég bláu 
slikjuna þeirra njóta 
sín í ýmsum tónum.

BÆKUR

Sumarið í sveitinni

Guðjón Ragnar Jónasson og 
Harpa Rún Kristjánsdóttir
Myndskreytingar:  Jón Ágúst 
Pálmason
Blaðsíðufjöldi:  64
Útgefandi: Veröld

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir

Sumarið í sveitinni er lítil og hand
hæg bók í léttu broti, skemmtilega 
myndskreytt. Hún hefur að geyma 
stuttar frásagnir, leiki, spurningar 
og fróðleiksmola um eitt og annað 
sem tengist íslensku sveitalífi, ekki 
síst húsdýrunum. Afbragðs lesefni, 
hæfilega létt en um leið fróðlegt fyrir 
börn og unglinga. Ekki er ólíklegt að 
bókin sé jafnframt skemmtileg upp
rifjun, jafnvel nýnæmi, fyrir fullorðna 
borgarbúa á ferð um sveitir landsins, 
ekki síst ef börn eru með í för. Bókin 
er þess vegna kjörinn ferðafélagi til 
þess að stytta mannskapnum stundir 
í ökuferðinni út á land.

H ö f u n d 
arnir, Guð
jón Ragnar 
Jónasson og 
Har pa Rún 
K r i s t j á n s 
dót t ir,  er u 
ekki nýliðar 
á r it vellin
um. Guðjón 
Ragnar hefur 
áður sent frá 
sér bæk u r, 

til dæmis hinar vinsælu Kinda
sögur ásamt Aðalsteini Eyþórssyni. 
Harpa Rún hefur einnig látið að sér 
kveða með útgefnum bókum. Hún 
hlaut bókmenntaverðlaun Tóm
asar Guðmundssonar árið 2019 fyrir 
ljóðabókina Eddu. Bæði þekkja þau 
sveitalífið af eigin raun. Hún fædd 
og uppalin undir Heklurótum, hann 
búfræðingur og fyrrverandi bóndi 
en hefur síðustu ár sinnt kennslu og 
ritstörfum.

Sameiginleg reynsla höfundanna 
af lífi utan borgarmarka, kemur fram 
í efnistökum og að sumu leyti þjóð
legri sýn sem bók þessi birtir. Hér eru 
bráðskemmtilegir kaflar um búskap
inn og húsdýrin, jafnvel landbúnað
arvélarnar, en einnig um þjóðtrúar
fyrirbæri, náttúruna og umhverfið. 
Allt er það sett fram af léttleika og 
frásagnargleði. Þannig eru lesendur 
leiddir inn í heim þjóðsagna og 
þjóðlegs fróðleiks. Til dæmis eru 
hér sagðar sögur af frægum dýrum, 
eins og kúnni Sæunni sem flúði úr 
sláturhúsinu á Flateyri og synti yfir 
Önundarfjörðinn; hestinum Tryll
ingi sem stóð á tindi Heklu; og Her
dísarvíkurSurtlu sem ekki lét ná 
sér. Að auki eru hér sögur um ýmsar 
þjóðsagnaverur: Þorgeirsbola, nykra, 
sækýr, fjörulalla og fleiri kynjaskepn
ur. Í þeim efnum eru gefnar góðar 
leiðbeiningar um það sem varast ber 
verði maður á vegi slíkra fyrirbæra. 
Til dæmis er alls ekki óhætt að setj
ast á bak nykrinum því þá hleypur 
hann með mann út í næstu tjörn 
þaðan sem engin er undankoman. 
Innan um eru svo spurningaleikir 
og keppnir sem brjóta upp efnið og 
eru um leið fróðleiksnáma fyrir bæði 
börn og fullorðna.

Bókin er í alla staði vel heppnuð og 
veitir skemmtilega innsýn í sveita
lífið, bæði verkmenninguna og sagna
heiminn. Hún er upplögð dægradvöl 
og gæti jafnvel verið handhægt hjálp
artæki við kennslu ef svo ber undir. n

NIÐURSTAÐA: Bráðskemmtileg 
bók fyrir alla fjölskylduna og til-
valinn ferðafélagi í lengri bílferðir.

Sveitin í sýnd  
og reynd

gun@frettabladid.is

„Ég hélt að söngveislan í tilefni 75 
áranna mundi enda sem áttræðis
afmæli, en svo verður ekki,“ segir 
tónskáldið John Speight glaðlega og 
er þar að tala um sérstaka tónleika í 
Salnum í kvöld, þriðjudag.

John er þekktur fyrir óratoríur 
og kammerverk en eftir hann liggja 
líka um 100 lög fyrir rödd og píanó 
og slík tónlist verður frumflutt núna. 
Nýjustu lögin eru frá því rétt áður en 
Covid tók yfir og fresta þurfti söng
veislunni og öll lögin samdi hann 
persónulega fyrir hvern flytjanda. 
„Þetta eru Ágúst Ólafsson, Eyjólfur 
Eyjólfsson, Hallveig Rúnarsdóttir 
Hildigunnur Einarsdóttir og Sig
ríður Ósk Kristjánsdóttir,“ upplýsir 
John. „Ég hafði heyrt þau öll syngja 
og fannst þau ekki bara hafa glæsi
legar raddir, heldur líka túlkun og 
næmni fyrir textunum. Svo ég bað 
þau að velja ljóð handa mér að semja 
við. Þetta eru því allt sérsaumuð lög 
við texta eftir ýmis skáld, jafnvel 
Shake speare.“

John segir verkefnið hafa verið 
skemmtilegt og með því hafi hann 
tryggt fínan flutning á lögum sínum 
og skilning á efninu. „Stundum 
heyrir maður söngvara syngja 
ástar ljóð en hefur á tilfinningunni 

að hann sé að hugsa um hvað verði 
í matinn. Það er ekki nógu gott, þó 
hljóðin séu falleg.“

Meðleikarar eru þrjár konur, þar 
á meðal Sveinbjörg Vilhjálmsdóttir, 
eiginkona tónskáldsins, hinar eru 

Edda Erlendsdóttir og Eva Þyri 
Hilmarsdóttir. „Þetta er allt f lott 
fólk sem er með mér og útkoman 
verður geggjuð,“ segir John sann
færandi. Sumum finnst erfitt að 
hlusta á tónlist sem þeir hafa aldrei 
heyrt áður, viðurkennir hann. „Þeir 
verða bara að opna hugann og leyfa 
því að gerast – við getum ekki alltaf 
verið að hlusta á sömu lögin aftur og 
aftur. Það verður leiðinlegt. Þetta er 
músík sem menn þurfa aðeins að 
hugsa um en ég reyndi að hafa hana 
hlustendavæna.“ n

Sérsaumuð lög fyrir hvern flytjanda 

Hluti flytjenda ásamt lagahöfundi: Eyjólfur Eyjólfsson, Hallveig Rúnarsdóttir, 
John Speight, Sveinbjörg Vilhjálmsdóttir, Sigríður Ósk Kristjánsdóttir og 
Edda Erlendsdóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 

Stundum heyrir maður 
söngvara syngja ástar-
ljóð en hefur á tilfinn-
ingunni að hann sé að 
hugsa um hvað verði í 
matinn.
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GÆÐI   ÞJÓNUSTA   ÁBYRGÐ

Höfum opnað á Selfossi
komdu og skoðaðu úrvalið í glæsilegum sýningarsal okkar

www.tengi.is Kópavogur – Smiðjuvegur 76
Akureyri – Baldursnes 6a
Selfoss – Austurvegur 69

414 1000
414 1050
414 1040



Þriðjudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The Good Doctor
10.05 Logi í beinni
10.45 Hversdagsreglur
11.05 NCIS
11.50 The Office
12.10 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 Family Law
13.55 Ísskápastríð
14.25 Lögreglan
14.50 Skítamix
15.20 Feðgar á ferð
15.40 Veronica Mars
16.20 The Masked Singer
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Shark Tank
20.00 Saved by the Bell
20.25 The Goldbergs  Gamanþátta-

röð sem gerist á níunda 
áratug síðustu aldar og 
fjallar um fjöruga fjölskyldu 
sem er ekki alveg eins og 
fólk er flest.

20.50 Next
21.35 The Murders
22.20 The Wire
23.20 Alls konar kynlíf
23.50 Pennyworth
00.45 LA’s Finest  Önnur þáttaröð 

þessara hörkuspennandi 
og gamansömu þátta sem 
byggðar eru á grunni Bad 
Boys myndanna. 

01.35 Blinded  Sænskir spennu-
þættir um viðskiptablaða-
konuna Beu sem hefur tekið 
þá ákvörðun að blanda aldr-
ei saman vinnu og einkalífi. 

02.20 The Mentalist
03.05 The Good Doctor
03.45 NCIS  Geysivinsælir og léttir 

spennuþættir sem fjalla um 
Jethro Gibbs og félaga hans í 
rannsóknardeild bandaríska 
sjóhersins. 

11.45 Foodfight
13.15 Early Release
14.45 The Wife
16.20 Foodfight
17.50 Early Release
19.20 The Wife
21.00 Little  Gamanmynd frá 2019 

um konu sem fær tæki-
færi til að lifa aftur sem 
ung kona, á þeim tíma í lífi 
hennar þar sem álagið vegna 
fullorðinsáranna verður 
henni ofviða.

22.45 Hunter Killer
00.40 Holmes and Watson
02.10 Little

07.00 European Tour  Útsending frá 
Omega European Master. 

12.00 European Tour
16.30 European Tour  Highlights
16.55 European Tour  Útsending frá 

Omega European Masters. 
21.25 European Tour  Útsending frá 

Italian Open.

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block 
15.05 Moonbase 8 
15.35 Young Rock
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 The Block
20.10 A Million Little Things 
21.00 Bull 
21.50 The Stand (2020) 
22.35 Love Island 
23.25 The Royals  
00.10 The Late Late Show
00.55 New Amsterdam 
01.40 Nurses 
02.25 Good Trouble   Bandarísk 

þáttaröð um tvær ungar 
konur sem flytja til Los 
Angeles og hefja nýjan kafla í 
lífi sínu í stjörnuborginni. 

03.10 Love Island 
04.40 Síminn + Spotify

08.50 Huddersfield - Everton
10.30 West Brom - Arsenal
12.10 Häcken - Hammarby
13.50 Football League Show 
14.15 Dinamo - Tottenham
16.25 Lokomotiv Moskva - Bayern 

München
18.05 Arsenal - Villarreal
19.50 Derby - Nottingham Forest
21.30 Ludogorets - Malmö
23.10 Ferencváros - Young Boys

08.55 Pepsi Max Mörkin
09.50 Keflavík - Snæfell 2010
10.20 Sund
10.40 Keflavík - KR 2011
11.20 Tindastóll - Keflavík  Út-

sending frá leik í Pepsi Max 
deild kvenna.

13.00 Manstu eftir Tottenham
13.50 Haukar - Keflavík  Útsending 

frá leik  í Dominos deild 
kvenna.

15.10 Grótta - Valur  Útsending frá 
leik í Olís deild karla.

16.25 Fram - FH  Útsending frá leik í 
Olís deild kvenna.

17.45 Valur - Stjarnan  Útsending 
frá leik í Pepsi Max deild 
karla.

19.25 Tindastóll - Keflavík
21.05 Pepsi Max Mörkin
22.00 Valur - Njarðvík  Útsending 

frá leik í Dominos deild 
karla.

23.25 Keflavík - Grindavík

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið Fyrri og seinni 

hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur  Breskir og 

bandarískir dátar á Íslandi.
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkakastið  Rut Guðna-

dóttir.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar  Concerto 

Copenhagen.
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Dægradvöl 

 (22 af 31)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Hringbraut
18.00 Lengjudeildarmörkin (e) 

 Hörður og Hrafnkell fara yfir 
úrslit og mörk í Lengjudeild 
karla í knattspyrnu. 

18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá. 

19.00 Matur og heimili  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matargerð 
í bland við íslenska hönnun 
og fjölbreyttan lífsstíl. 

19.30 Lífið er lag (e)  Í Eldhugum er 
farið með viðmælendur út á 
jaðar hreysti, hreyfingar og 
áskorana lífsins. 

20.00 433.is  Frétta- og viðtals-
þáttur um íþróttirnar heima 
og erlendis. 

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá. 

08.00 Ólympíumót fatlaðra  Bein 
útsending frá keppni í sundi.

10.00 Ólympíumót fatlaðra  Bein 
útsending frá keppni í frjáls-
íþróttum.

11.10 Kastljós
11.25 Menningin
11.35 Hraðfréttir
11.50 Venjulegt brjálæði – Með 

lífið að veði 
12.30 Tíu fingur Sigrún Eðvalds-

dóttir
13.25 Í 50 ár Akranes í 50 ár
14.05 Pricebræður bjóða til veislu 
14.30 Gleðin í garðinum 
15.00 Rjómi
16.00 Menningin – samantekt
16.30 Átta raddir Ásgerður Júníus-

dóttir
17.20 Á götunni 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Handboltaáskorunin 
18.13 Bitið, brennt og stungið 
18.28 Hönnunarstirnin 
18.46 Bílskúrsbras 
18.50 Landakort  Dúkkusafn á 

Flúðum.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Alþingiskosningar 2021. 

Leiðtogaumræður  Kosn-
ingaumfjöllun RÚV ýtt úr vör. 
Formenn stjórnmálaflokka 
mætast í sjónvarpssal.

21.35 Ólympíukvöld fatlaðra 
 Samantekt frá viðburðum 
dagsins.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Stjórnandinn Moscow Noir 

 Sænsk-rússneskir spennu-
þættir um sænskan fjár-
festingaráðgjafa í Moskvu 
árið 1999 sem gerir áhættu-
saman samning og eignast 
í leiðinni hættulega óvini 
sem svífast einskis. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi 
barna. 

23.05 Tvíburi Twin 
23.50 Þú ert enn hjá mér Du er 

stadig hos mig
00.40 Alþingiskosningar 2021 – 

Leiðtogaumræður
02.35 Ólympíukvöld fatlaðra
03.00 Ólympíumót fatlaðra  Bein 

útsending frá keppni í hjól-
reiðum.

04.00 Dagskrárlok

433.IS
ÞRIÐJUDAGA KL. 20.00 

Hörður Snævar Jónsson, ritstjóri 
433.is, fer yfir það helsta í 
fótboltaheiminum. Hann fær til 
sín áhugaverða viðmælendur og 
helstu sparksérfræðinga landsins 
sem gera upp mál málanna. 

Þátturinn er sýndur samtímis á 
Hringbraut og 433.is
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ÞRIÐJUDAGS
TILBOÐ

SPAÐANS!

16” Pizza 

1.600
af  m at s e ð l i

Dalvegur 32bFjarðargata 11

16” Pizzurnar okkar eru stórar og duga fyrir 3 fullorðna



Unnar Helgi Beck hefur lengi 
verið viðloðandi veitinga
geirann. Hann rak vin
sælan stað sem hvað helst 
var stílaður inn á ferðamenn. 
Eftir að heimsfaraldurinn 
skall á ákvað hann að hugsa 
í lausnum og framleiðir nú 
skyr fyrir Bandaríkjamarkað. 

Snemma í faraldrinum þurfti Unnar 
Helgi Beck að loka vinsælum veit
ingastað sínum, Icelandic Street 
Food, þar sem langstærsti kúnna
hópurinn voru túristar sem vildu 
gæða sér á hefðbundnum íslenskum 
mat á borð við kjötsúpu og kleinur. 
Unnar ákvað í kjölfarið að hugsa í 
lausnum og kom sú hugmynd til 
hans að byrja að framleiða skyr 
fyrir Bandaríkjamarkað.

„Í yfir áratug höfðu Bandaríkja
menn verið meðal gesta hjá mér, 
meðal annars á Icelandic Street 
Food, og þeir sýndu íslenskri menn
ingu mikinn áhuga. Þegar ég þurfti 
að loka veitingastaðnum fannst mér 
ég greina tækifæri í Bandaríkjunum. 
Manstu eftir krakkanum í Big Daddy, 
kvikmyndinni með Adam Sandler? 
Hann heitir Dylan Sprouse og er 
einn þessara áhugasömu Banda
ríkjamanna. Við kynntumst þegar 
hann heimsótti Ísland og höfum 
verið vinir síðan. Dylan er sjúkur 
í allt íslenskt. Hann er sennilega 
eina Disneystjarnan sem aðhyllist 
ásatrú,“ segir Unnar og hlær.

Af hverju skyr?
„Hefðin! Þegar eitthvað fer úr

skeiðis fer ég í lopapeysuna og fæ 
mér skyr.

En það var annað hvort skyr eða 
kjötsúpan. Skyr varð fyrir valinu 
meðal annars vegna þess að það var 
mér í fersku minni þegar bandarískt 
par kom til mín á Icelandic Street 
Food og ætlaði Gullna hringinn. Þau 
vantaði nesti og ég átti skyr sem ég 
leyfði þeim að taka með. Þegar þau 
komu til baka sögðu þau mér hversu 
hentugt og fullkomið það hefði verið 
og að þau vildu að það væri fáan
legt í Boston, þaðan sem þau voru,“ 
útskýrir Unnar.

Verkefnið fór á fullt sama dag og 
Donald Trump lokaði landinu að 
sögn Unnars.

„Ég hafði rætt hugmyndina við 
Hafþór ári áður og aðeins verið að 
dunda mér við þetta. Dylan kom 
hingað til Íslands mánuði seinna 
og var með Þórshamarinn utan um 
hálsinn á leið á vetrarsólstöður sem 
gerði þetta athyglisvert. Hann er í 
Ásatrúarfélagi Íslands, svo þetta var 
fullkomin blanda,“ segir hann.

Unnar kynntist í kjölfarið Gunn
ari Birgissyni sem var nýbúinn að 
setja upp skyrframleiðslu í Ameríku.

„Ég trúði ekki mínum eigin eyrum 
eftir að hafa verið í leit að framleið
anda í Ameríku í nokkurn tíma, að 
það væri svo bara Íslendingur sem 
væri nýbúinn að stofna slíka.“ ■

Í skyrframleiðslu með Hollywood-stjörnum

Efri röð: Bergdís 
Ellertsdóttir, 
Hafþór Júlíus 
Björnsson, 
Unnar Helgi 
fyrir miðju, Jón 
Ferrier og Sal 
Savaretti.
Neðri röð: Dylan 
Sprouse, Pétur 
Stefánsson og 
Hrefna Lind 
Einarsdóttir. 

Boðið var upp á kjötsúpuna sem var vinsæl á Icelandic Street Food.  MYNDIR/JUSTIN LEVESQUE

Dylan Sprouse 
var gífurlega 
vinsæll leikari 
í æsku og lék 
meðal annars í 
The suite life of 
Jack and Cody 
með tvíbura-
bróður sínum 
Cole Sprouse.

Steingerður 
Sonja Þórisdóttir

steingerdur 
@frettabladid.is

Þegar ég þurfti að loka 
veitingastaðnum 
fannst mér ég greina 
tækifæri í Bandaríkj-
unum. Manstu eftir 
krakkanum í Big 
Daddy, kvikmyndinni 
með Adam Sandler? 
Hann heitir Dylan 
Sprouse og er einn 
þessara áhugasömu 
Bandaríkjamanna.
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AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 11–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

HÄSTENS VERSLUN
Faxafeni 5, Reykjavík
588 8477

EMBRACE CHAOS®

Svefn eykur lífsgæði þín. Hversu vel þú sefur 
ræður því hversu vakandi og tilbúinn þú ert 
fyrir það sem lífi ð býður upp á. Það er á 
vökutímanum sem þú sannreynir hversu 
vel þú hefur sofi ð.
Hästens framleiðir handsmíðuð rúm í hæsta 
gæðafl okki. Það sem þú fi nnur þegar gormar, 

hrosshár, ullartrefjar, bómull, hör og viður 
vinna saman er í raun ávöxtur nærri 170 ára 
linnulausrar vinnu. Því það er það sem þarf 
til að leggja grunn að góðum degi. 
Hästens-upplifun er eins og hlýtt og notalegt 
faðmlag. Heimsæktu Hästens í Faxafeni eða 
pantaðu vörulistann á hastens.com.

Ímyndaðu þér að vakna, tilbúinn í allt sem lífi ð hefur upp á að bjóða. 



AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Ætli það megi ekki 
segja það sama um 
listina í heimsfaraldri, 
hún hjálpar okkur að 
dreifa huganum og sjá 
sjálf okkur í öðru 
samhengi.

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

TILBOÐS-
DAGARAMERÍSK

ÞÆGINDI

LARKINHURST
Fallegt sófasett í ekta 
amerískum stíl. Úr 
jarðarlitu, þykku efni 
sem minnir á vintage 
leður, bólstraðir armar 
og útskornir fætur. 
Hannaður til að láta þér 
líða vel. Fæst sem 1-3ja 
sæta sófar en einnig 
sem (3ja sæta) svefn-
sófi. Skrautpúðar fylgja.

2ja sæta sófi: 99 x 168 x 96 cm

 159.990 kr.   179.990 kr.
3ja sæta sófi: 99 x 226 x 96 cm

 179.990 kr.   199.990 kr.
Hægindastóll: 101 x 109 x 101 cm

 79.990 kr.   99.990 kr.
3ja sæta svefnsófi: 99 x 226 x 96 cm

 249.990 kr.   269.990 kr.

ROYBECK
Skemmtilegur 
viðarskápur Stærð: 
86 x 41 x 92 cm

 59.990 kr. 
 69.990 kr.

PINNANCLE
LZB hægindastóll. Svart eða brúnt 
leður. Stærð: 97 x 86 x 109 cm

 161.492 kr.  
 189.990 kr.

ALLIR LA-Z-BOY STÓLAR  
OG SÓFAR Á TILBOÐI

LÝKUR Á 
MORGUN

Listahátíðin Plöntutíð fer 
fram um næstu helgi. Á henni 
fjallar listafólk um plöntur og 
náttúruna í verkum sínum. 
Andrea Vilhjálmsdóttir, 
stjórnandi hátíðarinnar, 
segir einmitt núna vera rétta 
tímann til að öðlast ró og yfir-
vegun í gegnum náttúruna.

steingerdur@frettabladid.is

Andrea Vilhjálmsdóttir tók eftir því 
að sviðslistafólk í kringum hana var 
farið að fjalla um plöntur í verkum 
sínum og í kjölfarið langaði hana 
til að leiða það saman. Hún spurði 
það því hvort áhugi væri á að sýna 
verkin á sama tíma undir hatti lista-
hátíðar. Þannig varð Plöntutíð til.

„Hátíðin vakti svo mikla lukku 
í fyrra að ég ákvað að halda hátíð-
ina aftur að ári. Við opnuðum 
því fyrir umsóknir í febrúar og 
fengum miklu f leiri en við áttum 
von á. Listamennirnir sem sýna á 
hátíðinni í ár hafa því sumir verið 
að vinna að verkunum sínum í tæpt 
hálft ár. Til að mynda Yelena og 
Jakub, sem standa að verkinu Kæra 
gulrót. Þau útbjuggu matjurtagarð 
í vor fyrir utan nýja tilraunaleik-
húsið Tóma rýmið sem staðsett er á 
Skeljanesi. Þau hafa verið að rækta 
í allt sumar og verða með tilrauna-
kennda matarupplifun á laugar-
daginn þar sem grænmeti fær aftur 
persónuleikann sinn,“ segir Andrea.

Ýmislegt gengið á
Andrea segir það hafa gengið ágæt-
lega að skipuleggja hátíðina í skugga 
faraldurs.

„Í samstarfi við plöntur lærist 
að tileinka sér ákveðna ró og yfir-
vegun. Stór partur af hátíðinni er 
að skapa nærandi aðstæður fyrir 
listamennina til að gera tilraunir og 
rannsaka hvernig vinnuferlið getur 
verið sjálfbært hvað varðar orku og 
vinnutíma. Ef það er álag og stress 
þá þarf kannski bara að breyta 
aðeins til og vinna vinnuna þannig 
að öllum líði vel. Það hefur ýmislegt 
gengið á og dagskráin hefur verið 

smá f ljótandi. Og þannig verður 
það bara, það er nýi raunveruleik-
inn sem við búum við. Ef fresta þarf 
einhverju þá bara frestast það.“

Plöntutíð er ekki bundin við eina 
helgi, hún getur skipt um búning og 
farið á kreik á hvaða árstíð sem er, 
útskýrir Andrea.

„Verkin eru líka öll mjög sótt-
varnavæn þar sem þau eru f lest 
sýnd utandyra í óhefðbundnum 
rýmum og það eru fáir áhorfendur 
í einu á hverri sýningu. Þannig að í 
sjálfu sér er faraldurinn ekki í vegi 
fyrir verkunum eða plöntunum, 
bara listamönnunum sem gætu 
lent í sóttkví eða einangrun. Og 
ef einhverjir áhorfendur eiga ekki 
heimangengt þá verður gjörningi 
streymt frá Austurlandi á föstu-
daginn, verkið er eftir Wiolu Ujaz-
dowska og er fyrir dýr og heitir Takk 
fyrir að halda mér á lífi.“

Töfrandi tengsl
Við sviðslistadeild Listaháskólans 
er ein tveggja vikna vinnustofa fyrir 
nemendur sem endar á sýningu 
á verkum í vinnslu á föstudaginn 
í nágrenni við skólann í Laugar-
nesinu.

„Síðan er Dance for plants-
vinnustofa á Dansverkstæðinu 
með danska danshöfundinum Kat 
Staub sem er partur af alþjóðlegu 
listamannasamsteypunni Dance for 

plants. Að lokum verður Plöntuleik-
húsvinnustofa á fjölskyldustund í 
Gerðarsafni með Lóu Björk Björns-
dóttur,“ segir Andrea.

Hver er sérstaða Plöntutíðar?
„Ég veit ekki til þess að það séu til 

aðrar sviðslistahátíðir sem vinna 
sviðsverk fyrir eða með plöntum. 
Ef einhver veit um slíka einhvers 
staðar í heiminum má endilega 
senda mér línu,“ segir hún og hlær.

Hver eru þessi töfrandi tengsl 
náttúrunnar og listarinnar?

„Ég held að það sé ekki til svar 
við því. Myndlistarmenn hafa 
verið mjög duglegir í gegnum árin 
að vinna með náttúrunni en það 
hefur verið mun minna um það í 
sviðslistum, sérstaklega leikhúsi 
þar sem sögurnar fjalla yfirleitt um 
krísur mennskunnar. Það gerist 
bara eitthvað unaðslegt þegar sköp-
unarkraftur manneskjunnar leggst 
saman við sköpunarkraft náttúr-
unnar.“

Nærandi aðstæður
Í fyrra fór Andrea í vettvangsferð 
með Gústaf Jarli Viðarssyni, skóg-
fræðingi hjá Skógrækt Reykjavíkur, 
og sagði hann henni að hugurinn 
fengi oft mikla ró við það að ganga 
í skóglendi.

„Sérstaklega þar sem það eru svo 
margir litir og form sem skynfærin 
nema í einu. Það væri á við góða 
hugleiðslu eða sálfræðitíma. Ætli 
það megi ekki segja það sama um 
listina í heimsfaraldri, hún hjálpar 
okkur að dreifa huganum og sjá sjálf 
okkur í öðru samhengi.“

Haldið þið að faraldurinn muni 
spegla sig í listinni frá þessu tíma-
bili?

„Já, klárlega. Heimurinn verður 
aldrei eins og hann var áður, það er 
bara náttúrulögmál umbreytingar-
kraftsins. Stór partur af hátíðinni 
er að skapa nærandi aðstæður fyrir 
listamennina til að gera tilraunir og 
rannsaka hvernig vinnuferlið getur 
verið sjálfbært hvað varðar orku og 
vinnutíma,“ segir hún.

Dagskrána er hægt að skoða 
nánar á plontutid.com. n

Nærandi aðstæður fyrir 
listafólk til að gera tilraunir

Hátíðin vakti mikla lukku í fyrra svo ákveðið var að halda Plöntutíð aftur í ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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1.999 kr.1.399 kr.
Buffalo-borgari, 

3 Hot Wings, franskar, 
gos og Prins Xtra.

Original kjúklingaborgari 
með buffalo-sósu, 
káli og léttmæjó.



frettabladid.is
550 5000
RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is 
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is 
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is

Hauks Arnar 
Birgissonar

n Bakþankar

Einn af svokölluðum áhrifa-
völdum samfélagsmiðlanna sagði á 
dögunum í Kastljóssviðtali, að það 
væru ekki „mannréttindi að fá að 
vera tónlistarmaður“ heldur væru 
það forréttindi. Ummælin lét hún 
falla í tilefni af því að tónlistarmað-
urinn Bob Dylan var borinn sökum 
um kynferðisbrot sem á að hafa átt 
sér stað fyrir 60 árum síðan. Taldi 
áhrifavaldurinn réttast að taka 
tónlist Dylans úr spilun á útvarps-
stöðvum og gaf í skyn að eðlilegt 
væri að verk annarra listamanna, 
sem bornir hafa verið sökum um 
óviðeigandi hegðun, yrðu fjarlægð 
úr ljósvakamiðlum. Hún er svo sem 
ekki ein um þessa skoðun.

Ef horft er fram hjá misskilningi 
áhrifavaldsins á mannréttinda-
hugtakinu (það eru nefnilega 
mannréttindi að fá að starfa við 
það sem maður vill) og því mikil-
væga sjónarmiði að einstaklingur 
getur ekki talist sekur við það eitt 
að bornar séu á hann sakir, þá eru 
fleiri hliðar á málinu. Mikilvægt 
er að þolendum ofbeldis sé veittur 
stuðningur en útskúfun meintra 
gerenda snertir fleiri en þá eina. Í 
fjölda tilvika eiga tugir einstaklinga 
stóran þátt í sköpun listaverka. 
Hinn brotlegi listamaður á sjaldn-
ast einn heiðurinn. Hljómsveitar-
meðlimir, textahöfundar, listflytj-
endur, leikstjórar, hljóðfæraleikarar 
og aðrir rétthafar listaverka hafa 
allir hagsmuni af því að tónverk 
verði flutt og kvikmyndir áfram 
sýndar. Þetta fólk hefur ekkert sér 
til saka unnið. Óskarsverðlauna-
hafinn Hildur Guðnadóttir á, svo 
dæmi sé tekið, ekki að þurfa að þola 
það að kvikmyndin um Jókerinn 
verði afmáð úr kvikmyndasögunni 
vegna þess eins að aðalleikari 
myndarinnar braut af sér. 

Tilfinningaríkar samfélagsum-
ræður kalla á yfirvegaðar aðgerðir 
og hinn sívaxandi slaufunarkúltúr 
er ólíklega rétta leiðin áfram. n
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GERÐU FRÁBÆR KAUP
Afsláttur af skiptidýnum, eldri gerðum, 
sófum, hvíldarstólum, mjúkvöru og fl.

VANDAÐAR SÆNGUR 
OG KODDAR Í ÚRVALI

SUMARLEG SÆNGURVERASETT

ÚRVAL AD VÖNDUÐUM 
ILMKERTUM FRÁ 
FRANSKA MERKINU 
DURANCE. FULLKOMIN 
Á SÍÐSUMARKVÖLDUM
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GERIÐ GÆÐA & VERÐSAMANBURÐ

HÖFUM ÞAÐ GOTT HEIMA

JAMES HVÍLDARSTÓLL
MEÐ SKEMLI – FALLEG HÖNNUN OG ÞÆGINDI
Verð kr. 169.900 kr.-

STILLANLEG HJÓNARÚM
MEÐ BODYPRINT DÝNU 
EIN ALLRA BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

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, Egilsstöðum  |  svefnogheilsa.isBALDURSNES 6 – AKUREYRI VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR LANDS- 
MANNA SEFUR Á DÝNU 
FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.
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