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Stonewall  
og Pride
Fyrsta Pride-gangan var 
haldin í New York hinn 28. 
júní árið 1970.  ➤ 24

Skapa karakter 
með dragi
Heimildamyndin No Makeup 
veitir innsýn í dragsenu 
landsins.  ➤ 22

Við getum  
alltaf gert betur

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Strákarnir í Æði 
hafa allir upplifað 
fordóma vegna kyn-
hneigðar sinnar og segja 
mikilvægt að berjast 
áfram fyrir réttindum  
hinsegin fólks. ➤ 18
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Skólatöskur
í miklu úrvali

útsalan er í 
fullum gangi
Sjáðu öll tilboðin á elko.is

takmarkað
magn í boði



Bandaríkjamenn köll-
uðu kínverska sendi-
herrann á teppið.

Glóðheitar sýnaveiðar

Eldgosið í Meradölum er einstakt tækifæri til rannsókna. Í gær voru vísindamenn að safna kvikusýnum sem er ekki hættulaust verk.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Jökulsárhlaupið fer fram í 
dag í fyrsta sinn síðan Covid-
faraldurinn flautaði það af. 
Hilmar Gunnarsson, verk-
efnastjóri hlaupsins, getur 
ekki beðið eftir að fólk fari 
eina fallegustu hlaupaleið 
landsins, frá Dettifossi niður 
í Ásbyrgi. Sjálfboðaliðar bera 
drykki yfir einn kílómetra.

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Það er gríðarleg til-
hlökkun. Mikil eftirvænting og 
maður hefur auðvitað verið með í 
maganum síðustu daga og vikur yfir 
veðrinu því þetta sumar er búið að 
vera nánast eins og Skálmöld söng 
í gamla daga, myrkur, kuldi, ís og 
snjór,“ segir Hilmar Gunnarsson, 
verkefnastjóri Jökulsárhlaupsins, 
sem hófst í dag í 19. sinn.

Hlaupinu hefur verið af lýst síð-
ustu tvö ár vegna Covid en í fyrra 
var það f lautað af nánast korteri 
fyrir ræsingu.

Margir hlauparar færðu skrán-
ingu yfir á þetta ár en síðan fyrst var 
hlaupið hefur yfirleitt selst upp í það 
á fjórum til sex mínútum.

„Við höfum ekkert verið að gera í 
markaðssetningu. Þetta selst alltaf 
upp og þetta er kannski ekki mjög 
sýnilegt hlaup. Við erum með gamla 
heimasíðu og Facebook-síðu sem er 
virk tvisvar á ári nánast. En við erum 
pínu viljandi að gera það því eftir-
spurnin er allt of mikil nú þegar,“ 
segir Hilmar.

Sólin skein skært á Norðurlandi 
í gær þegar Fréttablaðið sló á þráð-
inn til Hilmars. Hann var þá sæll og 
glaður enda hefur veðrið verið hálf-
ömurlegt þetta sumarið.

„Það er pínu léttir að sjá hvernig 
veðrið er að spilast. Maður er nánast 
að fara á límingunum að sjá tveggja 
stafa hitatölur,“ segir hann léttur.

Um 40-50 sjálf boðaliðar standa 

að hlaupinu og fjögurra manna 
stjórn ber hitann og þungann af því.

„Allir þessir sjálf boðaliðar eru 
heimamenn úr Kelduhverfi og Öxar-
firði. Þessu er haldið uppi af þeim. 
Þetta er stór viðburður og væri ekki 
möguleiki án allra sjálfboðaliðanna. 
Margir hverjir hafa verið að vinna 
við hlaupið frá upphafi.“

Í Jökulsárhlaupinu er hægt að 
hlaupa þrjár vegalengdir: 32,7 kíló-
metra, 21,2 kílómetra og 13 kíló-
metra. Öll hlaupin enda í Ásbyrgi. 
Lengsta leiðin byrjar við Dettifoss. 
Millivegalengdin leggur af stað frá 
Hólmatungum og stysti leggurinn 
byrjar við Hljóðakletta.

Hilmar bendir á að fimm drykkj-
arstöðvar séu á leiðinni og klöngrast 
sjálf boðaliðar með vatn og annað 
allt að einn og hálfan kílómetra frá 
vegi.

„Það er bras að koma öllu þangað. 
Það er hægt að keyra langleiðina en 
það þarf að bera allt á stöðvarnar 
yfir móa og mela.“ n

Sjálfboðaliðar leggja margt 
á sig í erfiðu Jökulsárhlaupi

Í Jökulsárhlaupinu er þrjár vegalengdir: 32,7 kílómetrar, 21,2 kílómetrar og 13 
kílómetrar. Allir endar í Ásbyrgi. Ræst er við Dettifoss.  MYND/JÖKULSÁRHLAUP

Maður er nánast að 
fara á límingunum að 
sjá tveggja stafa hita-
tölur.

Hilmar Gunnars-
son, verkefna-
stjóri Jökulsárs-
hlaupsins

ARCTIC HEALTH
AHI.IS

KALK
HREIN ÍSLENSK FÆÐUBÓT

VÖÐVAR
TENNUR
BEIN

Í POKUM FYRIR LÁGMARKS KOLEFNISSPOR

kristinnhaukur@frettabladid.is

SAMFÉLAG Kiwanismenn og Eim-
skip gáfu börnum í bænum Gimli 
í Manitoba-fylki í Kanada hjóla-
hjálma í byrjun mánaðarins. Um 
áraraðir hafa íslensk börn fengið 
hjólahjálma að gjöf en þetta er í 
fyrsta sinn sem Vestur-Íslendingar 
fá slíkar gjafir. Gimli er stærsti bær-
inn í Vestur-Íslandi og þar búa rúm-
lega tvö þúsund manns.

Hjálmarnir, sem voru tæplega 
100 talsins, bárust á sama tíma og 
Íslendingahátíð var haldin í bænum. 
Meðal þeirra sem fengu hjálma voru 
börn úkraínskra flóttamanna.

Það voru hjónin Terry og Sam 
Sekhon sem höfðu frumkvæði og 
milligöngu um gjafirnar. Hugmynd-
ina fengu þau í heimsókn til Íslands 
árið 2019. n

Gáfu hjólahjálma 
í Vesturheimi

Hjálmarnir vöktu mikla lukku barna í  
bænum Gimli.  MYND/SEKHORN-HJÓNIN

gar@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL „Ég hef aldrei upp-
lifað jafn mikinn sársauka,“ segir 
hinn 32 ára Olivier Ishimwe frá 
Kaupmannahöfn við Danmarks 
Radio um reynslu sína af apabólu.

Að sögn DR hefur 101 smitast í 
Danmörku. Olivier greindist í júní. 
Lýsir hann fyrstu vikunum þar á eftir 
eins og „löngu sársaukahelvíti“ sem 
hann gæti ekki óskað sínum versta 
óvini að ganga í gegnum. „Ég tók 
allar mögulegar tegundir af verkja-
töf lum en þær slógu ekki á sárs-
aukann. Ég hélt ég myndi deyja.“ n

Leið óbærilegar 
kvalir af apabólu

Maður með apabólu. Myndin tengist 
fréttinni ekki beint. kristinnhaukur@frettabladid.is

TAÍVAN Kínverjar hafa slitið sam-
starfi við Bandaríkjamenn í ýmsum 
málaf lokkum, þar á meðal lofts-
lagsmálum. Er ástæðan heimsókn 
Nancy Pelosi þingforseta til Taívan.

Auk loftslagsmála hafa Kínverjar 

slitið samstarfi við Bandaríkjamenn 
í málefnum ólöglegra innflytjenda, 
fíkniefnamálum og nokkrum fleiri 
málaflokkum.

Bandaríkjamenn svöruðu þessu 
með því að kalla kínverska sendi-
herrann í Washington á teppið og 
fordæma ábyrgðarleysi Kínverja. n

Kínverjar hætta 
loftslagssamstarfi
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000 3+4 ÁBYRGÐ ÁRA ÞJÓNUSTA

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og
leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. 7 ára ábyrgð gildir 
eingöngu um bíla sem �uttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. *Gildir ekki með öðrum tilboðum eða LX útfærslu Land Cruiser og á eingöngu við um nýja bíla. Birt með fyrirvara um villur.

KAUPAUKI FYLGIR AFMÆLISÚTGÁFU 
998.000 kr. kaupauki fylgir áfram í takmarkaðan tíma.*

33" breyting, heilsársdekk og felgur, hliðarlistar, hlíf undir fram-
stuðara, hlíf á afturstuðara, krómlisti á hlera og krómstútur á púst.

Verð frá: 10.360.000 kr.

KINTO ONE Langtímaleiga
Verð frá: 213.000 kr.

TOYOTA LAND CRUISER
AFGERANDI



Ný rannsókn kann að skýra 
hvers vegna hinsegin fólk 
verður í meiri mæli fyrir 
meiðandi framkomu og róg-
burði en fyrir Covid. Umfang 
persónulegs óhróðurs í sögu-
legum hæðum.

bth@frettabladid.is

SAMFÉLAG Óbirtar niðurstöður úr 
viðamikilli rannsókn sýna fram á 
að 16 prósent þátttakenda eldri en 
18 ára hafa undanfarið orðið þol-
endur glæpa á internetinu. Mikil 
aukning hefur orðið á rógburði eða 
meiðyrðum á netinu.

Helgi Gunnlaugsson, prófessor 
í félagsfræði við HÍ, og Jónas Orri 
Jónasson, sérfræðingur hjá Lög-
reglunni á höfuðborgarsvæðinu, 
gerðu snemmsumars mælingu á 
reynslu Íslendinga af netbrotum í 
samstarfi við Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands.

Rannsóknin sýnir að sigið hefur á 
ógæfuhliðina er kemur að rógburði 
og meiðyrðum. Alls eru glæpir sem 
varða meiðyrði eða rógburð á net-
inu tæplega 40 prósent allra brota 
sem þolendur greindu frá.

„Þarna er um talsverða aukn-
ingu að ræða, því rétt um 30 pró-
sent nefndu þessi brot árin 2018 og 
2020,“ segir Helgi. „Hlutfall persónu-
legs óhróðurs á netinu jókst umtals-
vert á Covid-tímabilinu.“

Umfang þessara brota hefur 
aldrei mælst meira en í ár. Fylgi-
kvillar farsóttarinnar leynast því 
víða að sögn Helga. Innilokun og 
samkomubönn virðast hafa brotist 
fram í meira persónubundnu níði á 
netinu en áður.

Mikil umræða hefur orðið um 
bakslag undanfarið í málefnum 

samkynhneigðra. Spurður hvort 
vísbending sé um að jaðarhópar 
hafi farið verr út úr Covid-tíman-
um en meginstraumshópar í ljósi 
niðurstaðna rannsóknarinnar, segir 
Helgi:

„Já, jaðarhópar hafa væntanlega 
orðið meira fyrir þessum Covid-
áhrifum en aðrir. Það verður berg-
málshellir í einverunni á Covid-
tímanum, netið kemur sterkar inn 
sem samskiptatæki. Menn verða 

dómharðari gagnvart því sem þeim 
finnst aðeins öðruvísi og þá virðist 
aukin hætta á neikvæðum áhrifum 
fyrir samkynhneigða eða hinsegin 
fólk,“ segir Helgi.

Þeir sem helst telja að þeir hafi 
orðið þolendur internetsglæpa eru 
flestir undir þrítugu. Fleiri karlar en 
konur telja sig fórnarlömb. Margir 
þátttakenda nefndu að hafa orðið 
fyrir fleiri en einu broti.

Auðvelt er að sögn Helga að 
slengja fram persónulegum óhróðri 
um nafngreindar persónur á netinu 
svo sem í athugasemda- eða kom-
mentakerfum. Ljóst er að mörgum 
svíður undan reynslu af því tagi. 
Ekki virðist vanþörf á að brýna fyrir 
netverjum að sýna aðgát í nærveru 
sálar og viðhafa meiri háttvísi í sam-
skiptum á netinu, að sögn Helga.

Helgi segir áhugavert að hlutfall 
kynferðislegrar áreitni á netinu hafi 
aukist í kjölfar #MeToo-bylgjunnar 
sem reið yfir Vesturlönd árið 2017. 
Ekki sé ósennilegt að aukin með-
vitund um brot af þessu tagi skýri 
aukninguna. Hótun um of beldi 
skipi stærri sess en nokkru sinni. 
Alls 26 prósent brotanna séu þess 
eðlis nú í stað 17 og 21 prósents áður.

Kynferðisleg áreitni er nefnd álíka 
oft og 2018 og 2020, eða í 21 prósenti 
tilfella, einkum meðal kvenna.

„Það sem er jákvætt við þróunina 
er að mun færri nefna að myndefni 
af þeim hafi verið dreift án leyfis 
en áður, eða 11 prósent brotanna í 
stað 16 og 17 prósenta 2018 og 2020. 
Einnig nefna færri að þeir hafi orðið 
fyrir misnotkun á greiðslukortum,“ 
segir Helgi. n

Meiðyrði og rógburður eru vaxandi 
mein samkvæmt óbirtri rannsókn

Samkvæmt 
nýrri rannsókn 
kann ein skýring 
hatursorðræðu 
og vaxandi 
neikvæðni í 
garð samkyn
hneigðra að 
eiga sér upptök 
í félagslegri ein
angrun á Cov
idtímabilinu. 
Gleðigangan 
fer fram í dag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 HANNA

Helgi Gunn
laugsson, pró
fessor við HÍ

adalheidur@frettabladid.is

FORNMINJAR Svokölluð 100 ára 
regla í aldursfriðunarákvæði forn-
leifa í lögum um menningarminjar 
er nú til endurskoðunar í umhverf-
isráðuneytinu.

Í kynningu um málið í sam-
ráðsgátt stjórnvalda er lagt til að 
miðað verði við tiltekið ártal frek-
ar en aldur húsa. Í kynningunni 
segir að af 100 ára reglunni leiði 
að stutt sé í aldursfriðun mikils 
fjölda steinsteyptra húsa og ann-
arra mannvirkja í þéttbýli og sveit, 
sem og innviða úr f jöldafram-
leiddum efnivið, en dæmi um slíkt 
eru gaddavírsgirðingar í sveitum 
landsins. n

Stefnt að afnámi 
100 ára reglunnar 
um friðun húsa

Laugavegur 29 er meðal fjölmargra 
friðaðra húsa í landinu. 

adalheidur@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Héraðssaksóknari 
hefur ákært hálfsjötugan ítalskan  
karlmann fyrir stórfellt fíkniefna-
lagabrot, með því að hafa flutt inn 
til landsins 993,78 grömm af kóka-
íni ætluðu til söludreifingar hér á 
landi í ágóðaskyni.

Fíkniefnin f lutti ákærði falin í 
niðursuðudósum í ferðatösku sem 
hann hafði meðferðis sem farþegi 
með f lugi frá Brussel í Belgíu til 
Íslands í apríl síðastliðnum.

Maðurinn sætir nú gæsluvarð-
haldi á Hólmsheiði vegna málsins 
en það verður þingfest í Héraðsdómi 
Reykjaness í næstu viku. n

Ítali ákærður fyrir 
kíló af kókaíni í 
niðursuðudósum

FIAT.IS • ISBAND.IS

FULLKOMINN Í 
BORGARFERÐIR 
„Ítölsk hönnun hefur alltaf veitt okkur í HAF 
studio mikinn innblástur og þess vegna 
varð rafknúinn Fiat 500e fyrir valinu.“
Haf steinn Júlí us son og Karítas Sveins dóttir

NÝ SENDING Á LEIÐINNI – TRYGGÐU ÞÉR EINTAK

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR  • S. 590 2300  
OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LOKAÐ LAUGARDAGA 

kristinnhaukur@frettabladid.is

ELDGOS Reiknilíkön Veðurstof-
unnar gera ekki ráð fyrir því að 
gasmengun frá eldgosinu í Mera-
dölum truf li Gleðigönguna og 
hátíðarhöldin á Hinsegin dögum 
sem fram fara í dag.

„Það er hætta á einhverri móðu 
en ekki að hún verði truf landi,“ 
segir Elín Björk Jónasdóttir veður-
fræðingur. Vindáttin hefur smám 
saman verið að snúast í suðvest-

anátt en reiknilíkön gera hins vegar 
ekki ráð fyrir gasmengun við yfir-
borð.

Með kvöldinu gæti hins vegar 
mælst gasmengun við suðurströnd 
landsins, til dæmis á þéttbýlis-
stöðum eins og í Þorlákshöfn og við 
Eyrarbakka.

Hægt er að fylgjast með mæling-
um á netinu á vedur.is, appelsínu-
gulum hnappi merktum Reykja-
nesskaga. Einnig rauntímagildum 
á loftgaedi.is. n

Á ekki von á að gasmengun trufli hátíðina
Ekki er búist 
við gasmengun 
við yfirborð á 
höfuðborgar
svæðinu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK
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LANDSBANKINN. IS

Gleðilega hátíð



Mótorhjól sem hafa farið frítt 
um Vaðlaheiðargöng þurfa 
bráðlega að borga brúsann. 
Einnig verður rukkað fyrir 
neyðarakstur. Fjárhagsleg 
endurskipulagning í gangi.

bth@frettabladid.is

„Þetta eru mér ekki vonbrigði,“ segir 
Valgeir Bergmann, framkvæmda-
stjóri Vaðlaheiðarganga, um þá 
staðreynd að umferð um göngin 
í júlí var 10 prósentum minni en í 
júlí í fyrra.

Umferðin um göngin var óvenju 
mikil í júlí í fyrra og veður ekki 
hagstætt í ár, sem skýrir þá þróun, 
að sögn Valgeirs. Hann segir að eigi 
að síður stefni í að f leiri bílar fari 
göngin á þessu ári en í fyrra.

Þegar lagafrumvarp var sam-
þykkt um göngin vonuðust fylgj-
endur eftir að níu af hverjum tíu 
bílum myndu fara göngin þrátt fyrir 
gjaldtöku. 

Í júlí síðastliðnum sk iptist 

umferðin 70-30 milli ganga og 
Víkurskarðs.

Mun meiri bílaumferð hefur þó 
orðið á landinu með fjölda ferða-
manna en áætlanir gerðu ráð fyrir. 
Af þeim sökum segir Valgeir engu 
að kvíða þótt hlutfall þeirra sem aki 
Víkurskarðið að sumri sé hærra en 
vonast var eftir í rekstrinum. Valgeir 
segir rekstur ganganna sjálf bæran 
eftir að heimild til að breyta fimm 

milljarða láni í hlutafé varð að veru-
leika.

„En það er ljóst að við þurfum að 
hækka til að göngin standi undir 
sér,“ segir Valgeir.

Stök ferð kostar 1.500 krónur en 
hægt er að kaupa ferðir á 800 krónur 
ef fjárfest er í 50 ferða korti. Þá segist 
Valgeir gera ráð fyrir að ný stjórn, 
sem kosin var á ársfundi á dög-
unum, muni herða reglur um gjald-
töku. Fram til þessa hafi mótorhjól, 
fjórhjól og önnur ökutæki undir 
einu tonni farið frítt um göngin 
og neyðarakstur verið heimill án 
gjalds. Þetta verði nú endurskoðað.

Skuldir Vaðlaheiðarganga voru 
um 20 milljarðar króna um síðustu 
áramót. Fjárhagsleg endurskipu-
lagning hefur staðið yfir í tvö ár og 
hefur ríkissjóður, lánveitandi Vaðla-
heiðarganga, frestað innheimtuað-
gerðum.

Ríkið á um 93 prósent í göng-
unum en Greið leið á um 7 prósent. 
Akureyrarbær á stærsta hlutann í 
Greiðri leið. n

Hækka gjald í göngin undir 
Vaðlaheiði svo þau beri sig

Breytingar 
eru fram 
undan í Vaðla-
heiðargöngum. 
Hækkun gjald-
skrár og færri 
ökutæki sleppa 
frítt í gegn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 AUÐUNN

bth@frettabladid.is

VOGAR Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri 
í Vogum á Vatnsleysuströnd, segir 
vegna eldgossins í Meradölum að ef 
hraunið færi að renna til norðurs í 
miklum mæli gæti þurft að bregð-
ast við því. Ekki séu þó miklar 
líkur á að hraunflæðið ógni byggð 
í Vogum.

Jarðfræðingar hafa verið var-
færnir í spám um framvindu hraun-
flæðis ef gosið dregst á langinn.

„Í augnablik inu er þetta á 
rólegum nótum en ef framleiðnin 
á hrauninu dregst á langinn og 
sprungan leitar til norðurs gætu 
orðið áhrif á okkur,“ sagði Ásgeir 
þegar Fréttablaðið leitaði viðbragða 
hans fyrr í vikunni.

Grindvíkingar fögnuðu þegar 
eldgosið braust út, að jarðskjálftum 
væri lokið í bili. Ásgeir tekur undir 
það, því hætta á miklum skjálftum 
er minni eftir kvikulosunina. Þá 

segir Ásgeir eldsprunguna sumpart 
á góðum stað, á miðjum skaganum, 
þar sem engir innviðir séu fyrir 
hendi.

„Mesta hættan er að sprungan 
leiti meira í norður.“

Ásgeir telur að það myndi í öllu 
falli taka einhverja mánuði fyrir 
hraunið að ógna byggð í Vogum.

„En við horfum líka til þess að vís-
indamenn segja að Reykjanes eldar 
séu hafnir og taki 200–300 ár að 
jafnaði. Það er erfitt að spá fyrir um 
hvernig þetta þróast,“ segir Ásgeir.

Alls búa um 1.400 manns í 
Vogum. n

Hraunstraumur gæti ógnað Vogum

Vogar eru um tólf kílómetra frá gosinu í Meradölum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 það er ljóst að við 
þurfum að hækka til 
að göngin standi undir 
sér

Valgeir Bergmann, framkvæmda-
stjóri Vaðlaheiðarganga

gar@frettabladid.is

FRAKKLAND Fyrir utan þrjár hita-
bylgjur sem gengið hafa yfir Frakk-
land í sumar hefur úrkomuleysi 
gert það að verkum að þar eru nú 
mestu þurrkar sem sögur fara af í 
landinu.

„Ástandið gæti haldist óbreytt 
eða versnað á næstu vikum,“ segir 
í yfirlýsingu frá skrifstofu Elisabeth 
Borne, nýjum  forsætisráðherra 
landsins. 

Hún hefur ákveðið að skipa 
neyðarnefnd sem vinnur þvert á 
landshluta og hvetur alla til að fara 
sparlega með vatn. n

Mestu skráðu þurrkar hrjá Frakkland

Elisabeth 
Bornes, for-
sætisráðherra 
Frakklands

Gleðilega  
Hinsegin daga
Landssamband lögreglumanna  

óskar hinsegin félagsmönnum sínum  
og öllum öðrum innan regnbogafjölskyldunnar 

gleðilegra Hinsegin daga.

Ásgeir Eiríksson, 
bæjarstjóri Voga 
á Vatnsleysu-
strönd
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Heildarsamtök launafólks styðja stolt við réttindabaráttu hinsegin 
fólks og skuldbinda sig til samstarfs og rannsókna á stöðu þess
á íslenskum vinnumarkaði. Við hlökkum til samstarfsins.



Þrátt fyrir úrskurð úrskurðar-
nefndar um upplýsingamál 
frá því í byrjun júní hefur 
Seðlabanki Íslands ekki 
afhent gögn um viðskipti 
bankans með úkraínska apó-
tekakeðju.

kristinnhaukur@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Seðlabanki Íslands hefur 
ekki af hent sagnfræðingnum og 
lögfræðingnum Birni Jóni Braga-
syni gögn sem tengdust Eignasafni 
Seðlabankans ehf. (ESÍ) og Hildu ehf. 
eins og úrskurðarnefnd um upplýs-
ingamál úrskurðaði í sumarbyrjun.

Segist Seðlabankinn ekki hafa 
upplýsingarnar. Fyrirspurnir Björns 
Jóns hafa meðal annars lotið að við-
skiptum bankans með úkraínska 
apótekakeðju.

„Seðlabankinn á að hafa þessar 
upplýsingar. Þessar eignir voru hluti 
af samstæðu bankans og endurskoð-
endur eiga að fara yfir þetta allt 
saman. Í rauninni er með hreinum 
ólíkindum að bankinn hafi ekki 
aðgang að umræddum gögnum,“ 
segir Björn Jón, sem vann mál fyrir 
úrskurðarnefndinni 1. júní síðast-
liðinn.

„Að mínu viti er Seðlabankinn að 
hundsa niðurstöðu nefndarinnar,“ 
segir hann.

Gögnin sem Björn Jón hefur 
meðal annars reynt að fá frá bank-

anum um áraraðir lúta að viðskipt-
um félaganna ESÍ ehf. og Hildu ehf. 
með félögin Ukrapteka Limited og 
Torpedo Leisure Limited í Bretlandi, 
sem ráku apótekakeðju í Úkraínu. 
Eignirnar rötuðu í safn Seðlabank-

ans úr fórum MP banka eftir banka-
hrunið.

Margt er óljóst í þessari viðskipta-
sögu, sem Björn Jón vill varpa ljósi á, 
en virðist sem svo að Seðlabankinn 
hafi keypt aðra hluthafa, það er 
Íslandsbanka, út úr keðjunni árið 
2014 en þá lagt fé í félögin.

Í þeim fábrotnu gögnum sem 
Björn Jón hefur fengið frá Seðla-
bankanum kemur fram að félög-
unum hafi verið slitið árið 2017 og 
kaupverðið lagt inn á lögbókanda 
í Úkraínu og sé þar enn. Óvíst er 
hvort féð, sem sé líklega umtalsvert, 

fáist nokkurn tímann endurheimt.
Sjálfur hefur Björn Jón kannað 

hvort það tíðkist að leggja kaupverð 
inn á lögbókanda í Úkraínu og svo 
er ekki. Þessi sala þarfnist því athug-
unar við.

Einnig vantar upplýsingar um 
annan kostnað sem fylgdi þessum 
viðskiptum sem séu mjög ógagnsæ 
því að þau voru inni í félögum sem 
slitið var í Bretlandi og skiluðu ekki 
ársreikningum eða í íslenskum 
félögum Seðlabankans.

Björn Jón hefur ekki fengið form-
legt bréf frá Seðlabankanum eftir 
úrskurðinn en í óformlegum tölvu-
pósti sem hann fékk frá lögfræð-
ingi bankans þann 22. júlí kemur 
fram að skýrsla um ESÍ verði birt 
á „næstu misserum“. Óvíst er hins 
vegar hversu langur tími það er en 
orðabókaskilgreiningin á misseri er 
sex mánuðir.

Björn Jón segist ekki hættur að 
reyna að varpa ljósi á viðskipti 
Seðlabankans með úkraínsku apó-
tekin. „Ég held áfram að spyrjast 
fyrir um þetta,“ segir hann.

Auk þess að furða sig á pukri 
Seðlabankans með þessi gögn furð-
ar Björn Jón sig á skeytingarleysi 
stjórnmálamanna. Þingmenn ættu 
til dæmis að taka málið upp og upp-
lýsa það. Málið snúist um umtals-
verða fjármuni almennings og það 
eigi að vera uppi á borðum hvernig 
farið var með þá. n

Seðlabankinn hefur ekki afhent gögn 
um eignasafn sitt þrátt fyrir úrskurð

Margt er á huldu varðandi viðskipti Seðlabankans með úkraínsku apótekin. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Björn Jón 
Bragason, sagn-
fræðingur og 
lögfræðingur

gar@frettabladid.is

HÓLMAVÍK Strandabyggð hefur 
tekið yfir umsjón með þvottaplan-
inu sem N1 rak áður við bensínstöð 
sína á Hólmavík. Nokkuð er síðan 
N1 lokaði planinu og sömuleiðis 
hætti fyrirtækið rekstri loftdælu 
fyrir bíla.

„Það sýndi sig vera rétt ákvörðun, 
því notkun á planinu hefur verið 
mjög mikil frá því það var opnað 
aftur. Nú erum við að vinna að lausn 
varðandi loftdælu. Hvort tveggja 
er þjónusta sem verður að vera til 
staðar fyrir alla,“ skrifar Þorgeir 
Pálsson, oddviti Strandabyggðar, á 
vef sveitarfélagsins.

„Fjölgun ferðamanna og aukið 
mikilvægi Strandabyggðar sem 
þjónustukjarna almennt, kallar 
einnig á samstarf við þjónustuaðila 
um frekari uppbyggingu, til dæmis 
hvað varðar hleðslustöðvar fyrir 
rafmagnsbíla og fleira,“ bætir Þor-
geir við. n

Sveitarfélagið tók 
við þvottaplaninu

Frá Hólmavík.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Stjórn Sýnar hf. boðar til hluthafafundar
Stjórn Sýnar hf. boðar til hluthafafundar sem haldinn verður miðvikudaginn 31. ágúst 2022 
klukkan 10.00 árdegis í höfuðstöðvum félagsins að Suðurlandsbraut 8, 108, Reykjavík.

Til fundarins er boðað að kröfu Gavia Invest ehf., „sem fer með atkvæðisrétt fyrir hlutafé í Sýn hf. að nafnverði kr. 43.147.128, eða sem nemur 16,08% af heildarhlutafé Sýnar hf.“, samkvæmt bréfi Gavia Invest 
ehf., dags. 26. júlí sl. Krefst Gavia Invest ehf. að á fundinum verði tekin fyrir tillaga um að umboð núverandi stjórnar verði fellt niður og ný stjórn kjörin. Telur Gavia Invest ehf. „að vegna umtalsverðra breytinga 
sem orðið hafa á hluthafahópi Sýnar hf. nú nýverið sé rétt að umboð stjórnar félagsins verði endurnýjað og að stjórnarkjör fari fram.“

Með vísan til framangreinds boðar stjórn Sýnar ehf. til hluthafafundar samkvæmt ofangreindu með eftirgreindri dagskrá: 

Aðrar upplýsingar

Öll skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir hluthafafundinn verður að 
finna á vefsíðu félagsins syn.is/fjarfestatengsl/hluthafafundur. 
Þar má einnig finna skýrslu Tilnefningarnefndar þegar hún verður 
tilbúinn, sbr. það sem síðar segir. Hluthöfum stendur einnig til boða 
að nálgast skjölin í höfuðstöðvum félagsins að Suðurlandsbraut 
8, Reykjavík, virka daga milli klukkan 9:00-16:00. Fundurinn fer 
fram á íslensku og verða fundargögn jafnframt á íslensku.

Hluthafar geta látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir 
sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt umboð.

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á 
fundinum. Hluthöfum gefst kostur á að greiða atkvæði um 
mál sem eru á dagskrá fundarins bréflega. Skal beiðni um slíka 
atkvæðagreiðslu hafa borist skrifstofu félagsins eða á netfangið 
hluthafar@syn.is eigi síðar en fimm dögum fyrir fundinn, þ.e. 
fyrir kl. 10.00 föstudaginn 26. ágúst 2022.

Dagskrá fundarins:
1. Tillaga Gavia Invest ehf. um að bundinn verði endir á kjörtímabil sitjandi stjórnar félagsins.

2. Með fyrirvara um að tillaga undir tölulið 1. hér að framan verði samþykkt, fer fram stjórnarkjör. 

3. Önnur mál.

Sýn hf.     Suðurlandsbraut 8     108 Reykjavík     Sími 599 9000     Kennitala: 470905-1740

Hluthafar eiga rétt á að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á 
hluthafafundi ef þeir gera um það skriflega eða rafræna kröfu. Óski 
hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá hluthafafundarins 
skal slík beiðni hafa borist skrifstofu félagsins eða á netfangið 
hluthafar@syn.is eigi síðar en tveimur vikum fyrir fundinn, þ.e. 
fyrir kl. 10.00 miðvikudaginn 17. ágúst 2022.

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar viku fyrir fundinn. 

Með fyrirvara um að tillaga samkvæmt 1. tölulið dagskrár verði 
samþykkt, þá tekur Tilnefningarnefnd strax til starfa og tekur 
við framboðum til stjórnar til kl. 10.00 fimmtudaginn 11. ágúst 
2022. Tilnefningarnefnd mun skila skýrslu sinni og tillögu um 
stjórnarmenn eigi síðar en kl. 10.00 föstudaginn 19. ágúst 2022, 
með sama fyrirvara. 

Tillaga Tilnefningarnefndar takmarkar ekki frekari framboð 
til stjórnar. Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 
ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega með minnst 

fimm sólarhringa fyrirvara fyrir hluthafafund, eða fyrir kl. 10.00 
árdegis föstudaginn 26. ágúst 2022. Framboðum skal skila 
á skrifstofu Sýnar hf., Suðurlandsbraut 8, Reykjavík, eða á 
netfangið hluthafar@syn.is. Allt er þetta gert með fyrirvara um 
að raunverulegt stjórnarkjör fari fram á fundinum. Upplýsingar 
um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur 
sólarhringum fyrir hluthafafundinn. Hluthafar eiga rétt á að krefjast 
hlutfallskosningar eða margfeldiskosningar við stjórnarkjör ef 
beiðnin berst a.m.k. fimm sólarhringum fyrir fundinn, ef þeir hafa til 
þess afl samkvæmt samþykktum, ef ekki er sjálfkjörið.

Hluthafaskrá frá lokum dags þriðjudaginn 30. ágúst 2022 gildir á 
fundinum.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða 
afhent frá klukkan 9.30 á fundardegi.

Stjórn Sýnar hf.
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Við fljúgum með stolti

icelandair.is

Fögnum 
fjölbreytileikanum

Við fögnum alls konar alla daga ársins, en öll flugin 
okkar frá Keflavíkurflugvelli 5. og 6. ágúst verða 
sérstök Pride flug. Þetta gerum við með gleði og stolti. 
Hinsegin eða ekki — verjum réttinn til að vera við sjálf 
og elska þann sem við viljum.
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Fyrir vikið 
hefur verið 

efast um 
hvort VG 

standi 
lengur 
undir 

nafni, en 
jafnvel 

fyrrverandi 
ráðherra 
flokksins 

telur hann 
hvorki 

lengur til 
vinstri 
né vera 
grænan.

Það er í 
ófullkom-
leikanum 
sem full-
komleiki 

þessa 
hrjóstr-

uga lands 
er falinn; 

auðninni, 
myrkrinu, 
kulda, eldi 

og ís. 

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is

Við Íslendingar eigum til að telja eyjuna 
okkar nafla heimsins. Ísland er hins vegar 
ekki nafli heldur tánögl.

„Veður í júlí sjaldan eins skítt“, var fyrir
sögn fjölmiðils í vikunni. Í síðasta mánuði 
var fjöldi sólskinsstunda undir meðallagi, 
úrkoma yfir meðallagi og hæsti hiti í Reykja
vík aðeins 15,9 gráður en hann hefur ekki 
verið lægri í júlí síðan 1989.

Undir lok átjándu aldar spurðu Íslend
ingar sig eftirfarandi spurningar af fyllstu 
alvöru: Er Ísland byggilegt? Öldin hafði 
leikið þjóðina grátt. Á árunum 1707 til 1709 
lést fjórðungur þjóðarinnar úr bólusótt. 
Á árunum 1751 til 1758 geisaði hungur s
neyð vegna kulda, hafíss og lítils fiskafla. 
Árið 1783 hófst eitt mesta eldgos Íslands
sögunnar, Skaftáreldar. Hraunkvika lagði 
tugi bæja í eyði og eitruð gjóska olli mengun 
og búfjárdauða um land allt en talið er að 
fimmtungur þjóðarinnar hafi látið lífið í 
móðuharðindunum, sem drógu nafn sitt af 
móðunni sem lá yfir landinu.

Svo slæmt þótti ástandið að til tals kom að 
flytja alla þjóðina til Danmerkur. Embættis
mönnum var falið að skoða hugmyndina, 
um hana voru skrifaðar álitsgerðir og 
kostnaðurinn var metinn. Áfangastaðirnir 
sem komu til greina voru Jótlandsheiðar, 
Finnmörk og Kaupmannahöfn.

„Sagan endurtekur sig kannski ekki en 
hún rímar,“ er haft eftir rithöfundinum 
Mark Twain. Sótt, kuldakast og eldgos. Tene 
virðist Köben 21. aldarinnar þar sem stór 
hluti þjóðarinnar leitar nú skjóls í sjálf
skipaðri útlegð.

Niður til helvítis
Árið 1961 sendi ungur drengur rithöfund
inum C. S. Lewis, höfundi Narníubókanna, 
bréf og spurði hann hvað gleði væri. Svarið 
var óvænt. „Verur geta aldrei orðið fullkomin 
sköpunarverk, aðeins fullkomnar verur – svo 
sem góður engill eða gott eplatré,“ skrifaði 
Lewis. „Hæsta stig gleðinnar er þegar vera 

gerir sér grein fyrir því að það sem gerir hana 
að ófullkomnu sköpunarverki er það sem 
gerir hana að fullkominni veru.“ Hann segir 
synd að til séu vondar manneskjur og vondir 
hundar. Hluti af ágæti góðrar manneskju 
felist hins vegar í því að hún sé ekki engill 
og góðs hunds að hann sé ekki manneskja. 
„Snotur tánögl er ekki mislukkað hár – og 
væri hún með meðvitund gleddist hún yfir 
því að vera góð nögl.“

Til að viðhalda byggð á Íslandi þurfa íbúar 
eyjarinnar að horfast í augu við að hún er 
ekki Majorca eða Tene heldur tánögl. Sú 
staðreynd kann þó að vera annað og meira 
en eitthvað sem við verðum einfaldlega að 
gera okkur að góðu.

Þótt Ísland hafi í aldanna rás verið 
afskekkt römbuðu hingað reglulega ferða
langar frá fjarlægum löndum. Í ferðabókum 
erlendra manna frá 17., 18. og 19. öld voru 
dregnar upp lýsingar af landi og þjóð sem 
minna á skuggalegustu ævintýri. Íslend
ingum var lýst sem dónalegum villimönnum 
sem bjuggu í moldarhreysum ofan í jörðinni. 
Fullyrt var að frítt konuandlit væri hér sjald
séð. Íbúar voru sagðir skelfilegir dansarar; 
karl og kona stóðu einfaldlega andspænis 
hvort öðru og hoppuðu upp og niður án þess 
að hreyfast úr stað. Síðast en ekki síst átti hér 
að vera að finna logandi op ofan í jörðina 
sem náði alla leið niður til helvítis.

Þegar gos hófst í Meradölum í vikunni 
hækkaði gengi hlutabréfa í Icelandair um 
3,21 prósent. Að sögn talsmanns flugfélags
ins snarfjölgaði heimsóknum á vef þess við 
fréttir af gosinu.

Til Íslands kemur enginn til að sjá sól, 
hvítar strandir, hallir eða suðræna sveiflu. 
Það er í ófullkomleikanum sem fullkomleiki 
þessa hrjóstruga lands er falinn; auðninni, 
myrkrinu, kulda, eldi og ís. Við gosstöðv
arnar á Reykjanesi sést annað og meira en 
rauðglóandi kvika. Þar blasir við hæsta stig 
gleðinnar og sú staðreynd að Ísland er ekki 
mislukkað hár. n

Ísland er tánögl

Á sama tíma og jörð hefur endur
tekið leikið á reiðiskjálfi um þvert 
og endilangt landið – og rifnað 
sums staðar upp með eldum úr 
neðra, er íslensk pólitík með 

rólegasta móti.
Raunar hefur hún verið harla litlaus um 

langa hríð, svo mjög að besta slagorð stjórn
málanna á seinni árum fjallaði í grunninn 
um það að slaka bara á og vera ekki með 
vesen, heldur kjósa bara það gamla. Og það 
gekk raunar eftir með góðum sigri Fram
sóknar til þings og borgar.

Aðrar breytingar eru óljósar, nema ef vera 
kynni að hressilegur Sósíalistaflokkurinn 
virðist vera að festa sig í sessi fyrir norðan 
fimm prósentin og hefur tekist að hrista 
nokkuð upp í umræðunni.

Af öðrum flokkum er fátt að segja. Sjálf
stæðisflokkurinn hangir yfir tuttugu pró
sentunum eins og hann á orðið að venjast, og 
er ekki lengur sú kjölfesta í íslenskum stjórn
málum sem hann var lengst af síðustu öld 
og fram á nýja, enda þarf hann endurtekið 
á hækju Vinstri grænna að halda til að sitja 
áfram að völdum.

Fyrir vikið hefur verið efast um hvort VG 
standi lengur undir nafni, en jafnvel fyrr
verandi ráðherra f lokksins telur hann hvorki 
lengur til vinstri né vera grænan. Hvað sem 
því líður er fylgi f lokksins að festast undir tíu 
prósentunum.

Samfylkingin hefur ekki náð sér á strik 
undir forystu Loga Más Einarssonar, þótt 
f lokkurinn hafi vissulega hækkað risið frá því 
hann taldi einungis þrjá þingmenn – og þar 
af engan í Reykjavík og Kraganum, enda lét 
þáverandi formaður, Oddný G. Harðardóttir, 
þegar af völdum og Logi tók við. Hvort arftaki 
hans muni lyfta fylgi f lokksins er allsendis 
óvíst.

Viðreisn hefur heldur ekki höfðað til þess 
fjölda sem að var stefnt í upphafi, en hefur 
þó sannarlega lækkað risið á Sjálfstæðis
flokknum. Við blasir að vandi Viðreisnar er 
að ná ekki fylgi út fyrir sínar raðir.

Píratar hafa það bara gott, eru svolítið 
komnir á sjálfstýringu í sínum pólitíska ein
leik, þótt þeir geti greinilega boðið öðrum 
sviðið með sér. Og álíka sögu er að segja af 
Flokki fólksins sem hefur fundið sína fjöl, en 
raunar þá einu. Og svo er til Miðflokkur, en 
það er reyndar orðið mjög tæpt.

En það vantar pólitík í þetta allt saman. Sér
stöðu. Sýn. Eldmóð. Og umfram allt kjark. n

Pólitísk ró

ARCTIC HEALTH
AHI.IS

JOÐ
HREIN ÍSLENSK FÆÐUBÓT

HÚÐ
EFNASKIPTI 
SKJALDKIRTILL
TAUGAKERFI

Í POKUM FYRIR LÁGMARKS KOLEFNISSPOR
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Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Skutlaðu gómsætum 
spjótum á grillið!

999 
kr.
pk.

Grænmeti og mozzarella

999 
kr.
pk.

Kartöflusmælki með timían

2329 
kr.
kg

Grísahnakka spjót Hawaiian

999 
kr.
pk.

Sætar kartöflur og rauðlaukur

4199 
kr.
kg

Kindafille spjót Marókósk

2329 
kr.
kg

Grísahnakkaspjót portúgalskt piri piri

199 
kr.
stk.

Ferskur maís

998 
kr.
pk.

Ferskur aspas 454 g

Mmm ...
Léttari sósur 
með grill-
matnum!

579 
kr.
stk.

Salathúsið sósur 225 ml

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.



Mér finnst þetta geggj-
að. Þetta sýnir að við 
erum á réttri leið.

Berglind Björg Þorvaldsdóttir, 
framherji íslenska lands
liðsins, lítur svekkt til baka á 
lokakeppni Evrópumótsins í 
síðasta mánuði, en segir liðið 
geta tekið margt gott með sér 
frá mótinu í mikilvæga leiki 
sem fram undan eru. Fram
herjinn telur íslenska liðið 
vera á réttri leið.

helgifannar@frettabladid.is

FÓTBOLTI Íslenska kvennalands
liðið gerði jafntefli í öllum þremur 
leikjum sínum í lokakeppni EM 
á Englandi í síðasta mánuði. Það 
dugði ekki til að komast upp úr 
riðlakeppni mótsins og í átta liða 
úrslit. Fréttablaðið ræddi við Berg
lindi Björgu Þorvaldsdóttur, fram
herja íslenska liðsins, um hennar 
sýn á gengi stelpnanna okkar, nú 
þegar tæpar þrjár vikur eru liðnar 
frá síðasta leik riðlakeppninnar 
gegn Frakklandi.

„Ég er bara enn þá pínu svekkt ef 
ég á að vera hreinskilin. Maður hugs
ar til baka, sérstaklega um Belgíu og 
Ítalíuleikina, leiðinlegt að geta ekki 
klárað þá. En þetta var góð reynsla 
og við tökum þetta með okkur inn 
í undankeppni HM,“ segir Berglind, 
en Ísland á einmitt mikilvæga leiki í 
næsta mánuði gegn Belarús og Hol
landi í undankeppni HM 2023.
Ísland þurfti að sætta sig við að 

ljúka leik að riðlakeppni lokinni og 
horfa á átta liða úrslitin að heiman. 
Berglind átti ekki auðvelt með það, 
sérstaklega ekki er kom að því að 
horfa á leik Belga gegn Svíum.

„Ég átti bara ógeðslega erfitt með 
það. Ég gat ekki horft á fyrstu leikina 
eftir að ég kom heim, var enn með 
pínu óbragð í munninum. Og að sjá 
Belgíu spila, þegar mér fannst við 
eiga að vera að spila, það var mjög 
erfitt,“ segir Berglind, en Ísland og 
Belgía gerðu jafntefli í riðlakeppn
inni, í leik þar sem íslenska liðið var 
ívið sterkari aðilinn. Hún skoraði 
einmitt mark Íslands í leiknum.

Berglind sætti sig þó að lokum 
við stöðuna og horfði á restina af 
mótinu.

„Þetta var bara frábært mót. 

Á völlunum sem við spiluðum á 
hefðu stúkurnar alveg mátt vera 
stærri, en þetta voru geggjaðir vellir. 
Umgjörðin og allt í kringum þetta 
var til fyrirmyndar. Það var fullt af 
skemmtilegum leikjum. Öll liðin 
eru að taka þvílík skref fram á við í 
gæðum og öllu.“

Þorsteinn Halldórsson tók við 
stjórn landsliðsins í upphafi síðasta 
árs. Berglindi líkar að vinna með 
honum.

„Mér finnst allir hafa náð að 
aðlagast því. Hann hefur komið 
inn í þetta með látum og gert vel. 
Við erum bara gríðarlega sáttar við 
hann.“

Sem fyrr segir á Ísland tvo mikil
væga leiki fram undan í undan
keppni HM í næsta mánuði. Sem 
stendur er Ísland í öðru sæti síns 
riðils með fimmtán stig, tveimur 
stigum á eftir Hollendingum. Það er 
því ljóst að leikurinn við þær appels
ínugulu verður hreinn úrslitaleikur 

um það að komast beint í loka
keppni HM. Liðið sem hafnar í öðru 
sæti þarf að fara í umspil.

„Ég er gríðarlega spennt. Eftir leik
inn gegn Frakklandi hugsuðum við 
strax að við ætluðum að taka þetta 
með okkur í þessa tvo leiki. Mark
miðið er bara að klára Holland og 

komast beint á HM,“ segir Berglind. 
Lokakeppni HM fer fram í Ástralíu 
og NýjaSjálandi næsta sumar.

Í gær bárust þær gleðifréttir að 
Ísland væri í fjórtánda sæti á nýjum 
heimslista FIFA. Liðið stekkur upp 
um þrjú sæti frá síðasta lista og hefur 
aldrei verið ofar.

„Mér finnst þetta geggjað. Þetta 
sýnir að við erum á réttri leið.“

Fyrr á þessu ári gekk Berglind í 
raðir Brann í Noregi. Liðið er á toppi 
deildarinnar með fimm stiga forskot 
á Rosenborg, sem er í öðru sæti. Þrír 
leikir eru eftir af hinu hefðbundna 
deildartímabili í Noregi, áður en 
deildinni verður skipt upp í tvo 
hluta. Brann er því á góðri leið með 
að tróna á toppi deildarinnar þegar 
tvískiptingin á sér stað.

„Það hefur gengið gríðarlega vel. 
Við erum komnar áfram í bikarnum 
og Meistaradeildin er að byrja. Það 
verður smá álag núna en mér líst 
bara vel á þetta allt.“ n

Átti erfitt með að horfa á fyrstu 
leikina eftir heimkomuna frá EM 

Íslenska liðið tekur víkingaklappið með stuðningsmönnum eftir lokaleik  sinn á EM gegn Frökkum.  MYND/AÐSEND
Ísland mun leika 
hreinan úrslitaleik við 
Holland um efsta sæti 
undanriðilsins og þar 
með sæti í lokakeppni 
HM.
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FÓTBOLTI Íslenska landsliðið á, 
þegar tveir leikir eru eftir hjá liðinu í 
undankeppni HM, góðan möguleika 
á að tryggja sér beint sæti á HM.

Stelpurnar eru sem stendur í 2. 
sæti síns riðils, tveimur stigum á 
eftir toppliði Hollands og með leik 
til góða.

Fram undan eru síðustu tveir leik
ir liðsins í riðlinum gegn Belarús á 
heimavelli þann 2. september næst
komandi og síðan útileikur gegn 
Hollandi í lokaumferð riðilsins.

Ísland vann nokkuð öruggan 50 
sigur á Belarús í fyrri umferðinni 
og gera verður kröfur á að liðið sigli 
sigrinum heim á heimavelli.

En sama hvernig fer gegn Belarús 
bíður liðsins alltaf úrslitaleikur 
gegn Hollendingum sem mun ráða 
úrslitum um það hvort það verði 
Íslendingar eða Hollendingar sem 
ná að tryggja beint sæti á HM 2023 
á næsta ári. n

Í góðri stöðu fyrir 
lokaleikina

Það styttist í næsta stóra verkefni 
íslenska landsliðsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Horfir lítið í styrkleikalistann

Íslenska kvennalandsliðið náði 
nýjum hæðum á nýútgefnum 
styrkleikalista Alþjóðaknatt-
spyrnusambandsins og situr 
nú í 14. sæti listans. Aldrei áður 
hefur kvennalandslið Íslands 
verið svo ofarlega á listanum.

Nýútgefinn listi tekur meðal 
annars mið af úrslitum á nýaf-
stöðnu Evrópumóti í knatt-
spyrnu sem fór fram í Englandi. 
Þorsteinn kýs að horfa ekki of 
mikið á röðunina á styrkleika-
listanum.

,,Við spáum lítið í þennan 
heimslista en ég rak augun í 
þessa staðreynd. Auðvitað er 
þetta bara fínt í sjálfu sér þrátt 
fyrir að við horfum lítið í þetta. 

Þetta sýnir kannski bara að 
við séum á einhverri vegferð 
og góðri leið. Það er auðvitað 
góðs viti að við séum á leiðinni 
upp en ekki niður.“

Íslenska landsliðið færist 
upp um þrjú sæti milli lista 
en lægst hefur liðið verið í 22. 
sæti. Það er landslið Bandaríkj-
anna sem situr á toppi listans 
á undan Þjóðverjum sem eru í 
2. sæti.

Nýkrýndir Evrópumeistarar 
frá Englandi færast upp um 
fjögur sæti á listanum, fara úr 
fjórða sæti upp í það áttunda 
eftir alveg magnaða frammi-
stöðu á heimavelli undir stjórn 
Sarinu Wiegman. 

aron@frettabladid.is

FÓTBOLTI Þorsteinn Halldórsson, 
landsliðsþjálfari íslenska kvenna
landsliðsins í knattspyrnu, er mætt
ur aftur til starfa eftir verðskuldað 
frí í kjölfar Evrópumótsins í knatt
spyrnu. Fram undan eru mikilvægir 
leikir hjá landsliðinu, sem er í góðri 
stöðu til að tryggja sér sæti á Heims
meistaramóti næsta árs.
„Ég var bara að snúa aftur til vinnu 
eftir að hafa verið í sumarfríi frá því 
að verkefni okkar á Evrópumótinu 
lauk,“ segir Þorsteinn við Frétta
blaðið. „Á næstu dögum förum við á 
fullt í að greina okkar frammistöðu 
á EM og undirbúa næsta verkefni. 
Auðvitað hef ég samt horft á leiki 
okkar á mótinu en án þess þó að 
hafa farið í mikla greiningarvinnu 
á því sem fór fram í þeim leikjum.“

Frammistaða íslenska landsliðs
ins verði greind í þaula. „Við munum 
fara náið yfir okkar frammistöðu á 
EM og svo skiljum við bara við það. 
Í kjölfar þess hefst undirbúningur 
fyrir aðalmálið í dag og það eru 
þessi lokaleikir okkar í undan
keppni HM.“

Þorsteinn er ánægður með Evr
ópumótið í heild sinni sem var mikil 
skemmtun. „Ég held að þetta hafi 
verið virkilega flott mót. Það mynd
aðist frábær stemning í kringum það 
og vel staðið að öllu. Þetta var í raun 

og veru flott í alla staði. Það mætti 
segja að þetta hafi verið góð aug
lýsing fyrir kvennaknattspyrnuna. 
Þarna var spilaður frábær fótbolti og 
bara virkilega gaman fyrir okkur að 
hafa verið hluti af þessu.“

Mættur aftur til starfa eftir verðskuldað frí

Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari Íslands.

Tæpur mánuður er í næsta verk
efni landsliðsins sem hefur örlögin 
í eigin hendi fyrir lokaleiki sína í 
undankeppni HM gegn Belarús og 
Hollandi.

„Við munum alltaf fá þennan 
úrslitaleik í Hollandi, sama hvernig 
fer í fyrri leiknum á móti Belarús. 

Nú er það bara undir okkur komið 
að hafa fókusinn á réttum stað og 
tryggja okkur sæti á Heimsmeist
aramótinu, sama hvernig við förum 
að því. Við þurfum bara að byrja á 
því að vinna Belarús, spila góðan 
leik þar. Fara svo til Hollands og ná 
í góð úrslit.“ n
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FERÐAFÉLAG  ÍSLANDS

Örnefni og gönguleiðir

Prentuð útgáfa af kortinu 
fæst á skrifstofu 
Ferðafélags Íslands 
Mörkinni 6

Rafræn útgáfa fæst 
á vef Ferðafélags Íslands
www.fi.is

Návæmt kort 
af gosstöðvunum 

KORT AF GOSSTÖÐVUNUM 

VERÐ 1.500 kr.
Ágóði rennur til merkinga og öryggismála til fjalla.
Vinsamlega leggið inn á reikning: 
nr. 370-26-026810  / kt: 530169 3759
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AF ÖLLUM VÖRUM*

LÝKUR Á MORGUN

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð 
vöru.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100
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11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

* Taxfree tilboðið gildir af öllum vörum 
nema Iittala, Bitz, Skovby, Rut Kára mottum 
og sérpöntunum. Afsláttur jafngildir 19,35% 
afslætti.  Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 
virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er 
alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. 
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HEAVEN 
3,5 sæta sófi. Fallegt Danny Nougat áklæði. 
Stærð: 290 x 105 x 82 cm.

 266.137 kr.   329.990 kr.
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Eldgos hófst í Meradölum á 
miðvikudaginn. Fjölmargir 
hafa lagt leið sína að gosinu 
þrátt fyrir tilmæli lögreglu, 
sem segir mikil vægt að hafa í 
huga að gossvæðið sé hættu
legt. Þar geti að stæður breyst 
skyndi lega. Búast má við að 
fjöldi fólks gangi að gos
stöðvunum um helgina, enda 
um fyrstu helgina frá upp hafi 
eld gossins að ræða.

Stefna á að skoða eldgosið 
með skynsemina að vopni 

Björn Leó  
Brynjarsson
handritshöfundur 
og leikskáld:

Ætlar þú að 
skoða eldgosið í 
Meradölum?

Já, ég ætla tví-
mælalaust að kíkja. En ekki gera 
neitt heimskulegt af því að það 
er mjög hallærislegt að deyja á 
Reykjanesinu.

Skoðaðir þú síðasta gos?
Ég fór þrisvar sinnum að síðasta 

gosi og sá það í öllum fösum. Það 
var eiginlega trúarleg upplifun 
fyrir mig. Mér fannst það smá eins 
og að horfa á dauðann koma upp 
úr jörðinni, svona ótrúlega fjand-
samlegt en fallegt á sama tíma. 
Ægifagurt. Sýndi manni skýrt hvað 
lífið á jörðinni er þrautseigt að 
hafa náð að þróast hér en einnig 
viðkvæmt fyrir eyðileggingu.

Davíð Berndsen 
tónlistarmaður:

Ætlar þú að skoða eldgosið í Mera-
dölum?

Eftir að fór að gjósa brunaði ég út 
í hljóðfærabúð og keypti mér kassa-
gítar svo ég geti spilað vel valin lög 
fyrir gesti og gangandi í Meradölum! 

Ég mun líklegast tjalda þar og spila og syngja mjög 
hátt þar næstu vikurnar!

Skoðaðir þú síðasta gos?
Ég missti af síðasta gosi því ég var búsettur er-

lendis þannig nú er ég mjög peppaður fyrir þessu öllu 
saman!

Fannar Arnarsson
leikari:
Ætlar þú að skoða eldgosið í Mera-
dölum?

Já, ég stefni klárlega á það að 
skoða eldgosið í Meradölum.

Skoðaðir þú síðasta gos?
Ég sá ekki gosið síðast, sem var 

algjört klúður af minni hálfu, en ég 
einfaldlega frestaði því þangað til það var of seint. 
Kannski var það einhver efi í undirmeðvitundinni af 
því ég gerði tvær heiðarlegar tilraunir til að skoða 
gosið í Fimmvörðuhálsi á sínum tíma sem fóru hvor-
ugar vel!

Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir 
talskona Stígamóta:

Ætlar þú að skoða eldgosið í Mera-
dölum?

Já, ég geri ráð fyrir að kíkja á gosið. 
Er reyndar á leið út á flugvöll núna 
en ef það gýs enn þegar ég kem 
heim frá útlöndum þá skelli ég mér 

ef allar aðstæður eru öruggar.
Skoðaðir þú síðasta gos?
Já, ég fór í kvöldgöngu þegar gaus síðast og það var 

mjög tilkomumikið að sjá eldgosið í myrkrinu.

Tótla I. Sæmundsdóttir
fræðslustýra Samtakanna ‘78:

Ætlar þú að skoða eldgosið í Mera-
dölum?

Já, ég ætla að fara að skoða nýja 
gosið um leið og færi gefst.

Skoðaðir þú síðasta gos?
Já, ég fór þrisvar og skoðaði gosið. Skemmtilegast 

fannst mér að sjá þróunina á gosinu. Ég fór tveimur 
dögum eftir að það byrjaði fyrst og næst þegar 
ég kom var dalurinn sem ég stóð í horfinn. Það er 
einstakt að fá tækifæri til að sjá landið mótast fyrir 
augunum á manni.

n Í vikulokin

Ólafur  
Arnarson

Eldgos hófst á Reykjanesi, í Meradölum, á svipuðum slóðum og gosið í Geld-
ingadölum við Fagradalsfjall. 

Ríkisstjórnin er fallin. Þetta sýnir 
ný skoðanakönnun Gallup, sem birt 
var í gær.

Allir stjórnarflokkarnir tapa fylgi 
og myndu, ef kosið væri til þings nú, 
fá 31 þingmann kjörinn en eru með 
38 þingmenn í dag.

Minnihluti kjósenda styður ríkis
stjórn Katrínar Jakobsdóttur.

Þetta þarf ekki að koma á óvart. 
Ríkisstjórnin hefur misst öll tök 
á stjórn efnahagsmála og ekkert 
bendir til þess að hún búi yfir raun
hæfri áætlun í þeim efnum. Ekkert 
bendir raunar til að hún búi yfirleitt 

yfir neinni áætlun um annað en að 
sitja sem fastast.

R ík ist jór na r f lok k a r nir er u 
ósammála um flest mál. Stjórnar
sáttmálinn gengur út á innihalds
lausan fagurgala. Staðreyndin er sú 
að hver ríkisstjórnarflokkur hefur í 
raun neitunarvald í ríkisstjórninni 
og vegna þess hve stefna flokkanna 
er ólík eru engar ákvarðanir teknar.

Ísland er ekki í hlutlausum gír. 
Ísland er í handbremsu og slökkt á 
vélinni.

Enginn efast um að umhverfis
ráðherra hefur vilja og kjark til að 

hrinda af stað framkvæmdaáætlun 
til að raungera orkuskiptin, sem rík
isstjórnin hefur lofað að klára fyrir 
2040. Hann kemst hins vegar hvorki 
lönd né strönd vegna þess að Vinstri 
græn hafa neitunarvald.

Vinstri græn standa í vegi fyrir 
orkuskiptum og nota meinta ást 
sína á umhverfinu og íslenskri nátt
úru sem tylliástæðu til að hindra 
þær virkjanaframkvæmdir sem 
nauðsynlegar eru til að orkuskiptin 
hér á landi verði að veruleika.

Heimilin í landinu og fyrirtækin 
standa frammi fyrir gríðarlegum 

Ríkisstjórnin hefur fyrirgert rétti sínum til trausts kjósenda
búsifjum vegna efnahagsóstjórnar 
ríkisstjórnarinnar og galinnar 
vaxtastefnu Seðlabankans sem 
virðist telja réttu leiðina til að berj
ast gegn verðbólgu að f lytja millj
arðatugi og hundruð frá skuld
settum heimilum og atvinnulífi 
til fjármálafyrirtækja og fjárfesta. 
Hygla auðmönnum á kostnað 
atvinnulífs og heimila. Hjarðhegð
un hagfræðinga gegn almenningi.

Ekki er að furða þótt ríkisstjórnin 
hafi glatað trausti kjósenda. Hún 
hefur ekki aðeins glatað því. Hún 
hefur fyrirgert rétti sínum til þess. n

Ríkis-
stjórnin 
hefur misst 
öll tök 
á stjórn 
efnahags-
mála.

Botnlausum Bröns
Á Kopar við höfnina er í boði botn
laus bröns alla laugardaga á milli 
klukkan 12 og 15. Gestir velja sér tvo 
rétti í senn og geta pantað eins og 
þá lystir í tvær klukkustundir. Við 
mælum sérstaklega með graskers
súpunni og djúpsteiktum camem
bert. Fyrir þau sem vilja er einnig 
í boði að njóta botnlausra drykkja 
með matnum fyrir 1.500 krónur 
aukalega.

Við mælum með

Andrá Reykjavík
Verslunin Andrá Reykjavík selur 
fatnað, lífsstílsvörur og aukahluti 
fyrir konur frá alþjóðlegum hönn
uðum. Verslunin er staðsett á Lauga
vegi 16 og er húsnæðið einstak
lega fallegt, stílhreint og rúmgott. 
Í Andrá fást ilmkertin frá Maison 
Louis Marie og eru þau sérstaklega 
skemmtileg sem gjafir við hin ýmsu 
tilefni. n

Nú er tími 
til að efla 
baráttuna 
og halda 
henni 
áfram.

 BIRNADROFN@FRETTABLADID.IS

Hinsegin dagar hafa staðið yfir síðan 2. 
ágúst og ná hámarki í dag þegar Gleði
gangan verður gengin frá Hallgríms
kirkju. Að göngunni lokinni verður 
útihátíð í Hljómskálagarðinum og búast 

má við miklum mannfjölda þrátt fyrir að spáin sé 
ekkert sérlega góð.

Rætt hefur verið um bakslag í réttindabaráttu hin
segin fólks undanfarið, fregnir af ungmennum sem 
hafa orðið fyrir aðkasti hafa verið áberandi, skotárás 
var gerð á hinsegin bar í Osló og skemmdarverk 
voru unnin á baráttumerkjum hinseginleikans hér á 
Íslandi.

Raddir hafa verið uppi um að hluti ástæðu bakslags
ins gæti verið minni sýnileiki hinseginleikans vegna 
Covid. Síðustu tvö ár voru engar Gleðigöngur gengnar 
bæði hér og víðar vegna samkomutakmarkana og 
því er enn mikilvægara en áður að við sameinumst í 
göngunni í ár og sýnum stuðning.

Strákarnir í Æði eru í forsíðuviðtali þessa blaðs, þeir 
segjast meðvitaðir um að án baráttu síðustu áratuga 
og fólksins sem barðist fyrir réttindum hinsegin fólks 
hefðu þeir ekki frelsi til að vera þeir sjálfir. Þeir eru 
þakklátir frelsinu.

Nú er tími til að efla baráttuna og halda henni 
áfram. Sameinumst í Gleðigönguna og greiðum leið 
hinsegin fólks framtíðarinnar. n

Gleðigangan
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Gleðilega hátíð

Lífið er litríkt og við
njótum þess saman



Ég kom 
fyrst út 
sem tví-
kyn-
hneigður 
en ég held 
að það hafi 
bara verið 
til að lina 
aðeins 
höggið 
fyrir mig 
og fjöl-
skylduna 
mína.
Patti

Patti, Binni, Bassi, Gunnar og 
Sæmundur hafa slegið í gegn 
í raunveruleikaþáttunum 
Æði. Þeir verða með vagn í 
Pride-göngunni sem fer fram 
í dag og eru sérlega spenntir. 
Allir eru þeir sammála um að 
Ísland sé ákjósanlegur staður 
fyrir hinsegin fólk en að alltaf 
megi gera betur.

Pat rek u r Ja ime, Bassi 
Maraj, Binni Glee, Gunn-
ar Skírnir og Sæmundur 
eru á aldrinum 21-24 ára 
og eru skærustu raunveru-

leikasjónvarpsstjörnur landsins. 
Strákarnir hafa slegið í gegn í sjón-
varpsþáttunum Æði og hafa þætt-
irnir breytt lífi þeirra.

Patti og Binni hafa verið vinir 
síðan þeir voru tíu ára en báðir 
eru þeir frá Akureyri. Fyrir norðan 
kynntust þeir Gunnari og Sæmundi 
en Bassi er alinn upp í Reykjavík. 
Æðistrákarnir verða með vagn í 
Gleðigöngunni sem fram fer í dag 
og eru þeir mjög spenntir.

„Ég hef aldrei áður farið á Pride 
og er ógeðslega spenntur. Það er 
fullkomið að það er bara fólk sem 
sér um vagninn fyrir okkur svo 
við þurfum ekki að hafa mikið 
fyrir þessu – ég ætla bara að standa 
þarna, vera fabjúlus og veifa,“ segir 
Patti.

„Ég hef aldrei farið á Pride og ég 
hlakka mjög mikið til, mér finnst 

æði að Ísland tileinki hinsegin fólki 
heila viku. Við erum komin langt 
með baráttu hinsegin fólks að mínu 
mati en það er alltaf hægt að gera 
betur og auðvitað á samfélagið að 
taka þátt í þeim breytingum,“ segir 
Sæmundur og Gunnar, tvíbura-
bróðir hans, tekur í sama streng.

„Ég fór á mitt fyrsta Pride árið 
2019 og það var eitt af því skemmti-
legasta sem ég hef upplifað. Það er 
svo gaman að halda upp á eitthvað 
sem maður var einu sinni með mjög 
mikla skömm yfir. Maður er svo 
frjáls á Pride og finnur svo mikla 
ást og umhyggju, það er æði,“ segir 
Binni.

Bassi hefur aldrei farið á Pride 
í fullum skrúða en hann átti lag 
hátíðarinnar á síðasta ári þegar 
hún var haldin með afar smáu sniði 
vegna Covid. Í ár hafa strákarnir 
gert sitt eigið Pride-lag og mun það 
hljóma á vagninum þeirra. „Þetta er 
náttúrlega ekki official Pride lagið 
en þetta er Bitch-Pride lagið og 
það er geggjað,“ segir Bassi og hlær 
sínum smitandi hlátri.

Komu ungir út úr skápnum
Æðistrákarnir eru allir samkyn-
hneigðir og segjast þeir allir hafa 
upplifað einhverja fordóma vegna 
kynhneigðar sinnar í gegnum 
tíðina. En hvenær komuð þið út úr 
skápnum og hvernig var sú upp-
lifun?

Binni: „Ég var 16 ára, þetta var 

árið 2015. Ég kom fyrst út fyrir vin-
konu minni í gegnum Skype en 
hún spurði mig hvort ég væri sam-
kynhneigður og ég hugsaði bara; „á 
ég að segja henni?“ Ég hafði aldrei 
fengið þessa spurningu áður en 
hafði í rauninni alltaf vitað að ég 
væri samkynhneigður, alveg frá 
því að ég var bara í fyrsta bekk og 
ég ákvað að segja henni það. Mér 
fannst það mjög erfitt en leið svo 
vel eftir á.“

Gunnar: „Ég fattaði að ég væri 
samkynhneigður þegar ég var í 
áttunda bekk í grunnskóla og var í 
mikilli afneitun lengi. Síðustu tvö 
árin í grunnskóla klæddist ég bara 
í hettupeysum og gráum buxum 
til að passa inn í hópinn, en það 
gekk ekkert svaka vel. Ég kom út úr 
skápnum þegar ég var 15 ára á fyrsta 
ári í framhaldsskóla og Sæmundur á 
sama tíma, og kom það fáum á óvart 
að við værum samkynhneigðir.“

Gunnar: „Ég fékk mjög góð við-
brögð frá fjölskyldunni minni og 
það kom þeim ekki á óvart. Þau biðu 
bara eftir að við værum tilbúnir og 
gæti ég ekki beðið um betri fjöl-
skyldu. Þau styðja okkur í öllu sem 
við gerum.“

Sæmundur: „Við höfum alltaf 
gert allt saman og það er bara æðis-
legt því ég þurfti ekki að ganga í 
gegnum þetta einn.“

Sæmundur: „Á þeim tíma sem 
við komum út vorum við nýbúnir 
að kynnast tveimur vinkonum 
sem hjálpuðu okkur mjög mikið að 
vera við sjálfir og klæðast eins og 
við viljum en ekki bara í jogging og 
hettupeysum.“

Patti: „Ég var líka fimmtán ára, 
ég kom fyrst út sem tvíkynhneigður 
en ég held að það hafi bara verið til 
að lina aðeins höggið fyrir mig og 
fjölskylduna mína. Ég man þetta 
svo vel, ég var að baka rice crispies-
kökur með mömmu og sagðist vera 
bi og vera skotinn í strák. Hún tók 
þessu mjög vel en vissi alveg að ég 

Strákarnir  
í Æði eru að upplifa 

 drauminn

Sæmundur, Gunnar, Binni, Bassi og Patti hafa verið góðir vinir í mörg ár og elska að vinna saman. Þeir voru allir ungir þegar þeir komu út úr skápnum og allir hafa upplifað fordóma einhvern tímann á 
lífsleiðinni vegna kynhneigðar sinnar. Þeir verða með vagn á Pride í dag og segja að alltaf sé hægt að gera betur þegar kemur að réttindabaráttu hinsegin fólks.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 

væri hommi áður en ég sagði henni 
það.“

Bassi: „Það var aðeins meiri 
æsingur hjá mér. Ég skipti á þessum 
upplýsingum við mömmu fyrir 
tóbak. Hún bankaði á hurðina hjá 
mér og sagði mér að koma bara út úr 
skápnum, þá myndi mér líða miklu 
betur. Ég samþykkti það og hún 
keypti fyrir mig tóbak í nokkrar 
vikur.“

Bassi: „En það að koma út úr 
skápnum er auðvitað fyrir þann 
sem er að koma út en ekki þann sem 
fær að heyra af því. Þetta snýst um 
að þora loksins að segja fólki hver 
þú ert.“

Fordómar
„Ég fann mikið fyrir fordómum 
þegar ég byrjaði með opið Snap-
chat árið 2016. Þá fékk ég leiðinleg 
skilaboð og það var verið að nota 
orðið „hommi“ á niðrandi hátt um 
mig. Ég tók því mjög illa fyrst því ég 
hafði aldrei upplifað svona leiðindi í 
lífinu fyrr en ég byrjaði á samfélags-
miðlum,“ segir Binni. „Ég fann samt 
og vissi að það væri mjög mikilvægt 
að ég hefði byrjað á Snapchat og 
opnað mig um samkynhneigð og 
að það væri í lagi að mála sig og allt 
það,“ bætir hann við.

„Ég hef upplifað svolitla fordóma 
í gegnum árin. Aðallega þegar við 
vorum yngri, þá voru krakkar alltaf 
að kalla okkur homma, stelpur, 
fagga og ýmislegt f leira og það 
hafði mikil áhrif á mig þegar ég var 
að finna sjálfan mig,“ segir Gunnar.

Sæmundur segist einnig hafa upp-
lifað fordóma, mestir hafi þeir verið 
þegar hann var lítill en að í raun og 
veru hafi þeir ekki haft mikil áhrif 
á hann. „Þegar ég var yngri var oft 
verið að kalla okkur nöfnum af því 
við vorum svo kvenlegir og það 
var pínu leiðinlegt. En í dag hef ég 
ekki fundið fyrir fordómum í mjög 
langan tíma og fólk er yfirleitt bara 
mjög næs.“

Birna Dröfn 
Jónasdóttir
birnadrofn 

@frettabladid.is
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Áreitið getur stundum 
verið rosalega mikið 
og já, það horfa allir á 
mann í búðinni.

Bassi

Mér finnst samt mjög 
mikilvægt að fólk eins 
og ég fái pláss í sam-
félaginu og platform til 
að sýna að það er allt í 
lagi að vera öðruvísi. 

Binni Glee

Gunnar og Sæmundur eru tvíeggja  tvíburar og þykja afar líkir. Gunnar er 
einni klukkustund og 40 mínútum eldri en Sæmundur.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Patti, Bassi og 
Binni hafa verið 
Æðistrákarnir 
frá því að fyrsta 
serían fór í 
loftið. Gunnar 
og Sæmundur 
hafa svo bæst í 
hópinn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 EYÞÓR

Patti segir sömu söguna, að í 
grunnskóla hafi hann verið kall-
aður hommi og faggi en einnig að 
í menntaskóla hafi hann upplifað 
mikið áreiti frá fótboltastrákum í 
Menntaskólanum á Akureyri. „Það 
er bara eitthvað sérstakt í gangi hjá 
svona fótboltastrákum. Þeir eru 
langverstir þegar kemur að þessu,“ 
segir hann.

„Já, ég er sammála, fótboltastrák-
ar og aðrir hommar, en ég held að 
það sé hundrað prósent líka vegna 
afbrýðisemi,“ bætir Bassi við.

„Það er fullt af fordómafullu fólki 
á Íslandi en ég held að við sleppum 
vel og höfum gert það undanfarin ár 
af því við erum Æðistrákarnir,“ segir 
Patti. „Fólk veit hverjir við erum og 
hvernig við erum svo það býst við 
að við séum öðruvísi en margir 
strákar, klæðumst „stelpufötum“ 
og málum okkur og svona. Ég held 
að fólk myndi frekar tala um það ef 
ég væri ómálaður í gallabuxum og 
hettupeysu,“ bætir hann við.

„Maður tekur sérstaklega eftir 
fordómum því meira sem maður 
ferðast um heiminn,“ segir Bassi. 
„Ég hef alveg klætt mig öðruvísi 
þegar ég er í útlöndum. Reyni að 
vera í hettupeysu og helst bara með 
einhverja píu til að leiða. Fann mjög 
mikið fyrir því þegar við vorum í 
Prag, bara hvernig var horft á mig,“ 
segir hann.

„Ég fann líka fyrir þessu í Prag. 
Til dæmis þegar ég fór á kvennakló-
settið. Ég nota það alltaf alls staðar, 
ekki af því ég upplifi mig sem konu 
heldur af því að mér finnst það bara 
betra og það hefur aldrei verið vesen 
en í Prag var eins og ég væri ógeðs-
legur og væri að gera eitthvað rangt. 
Konurnar voru bara alls ekki næs 
við mig,“ segir Patti. 

Hvaða máli skiptir hátíð eins og 
Hinsegin dagar fyrir ykkur?

Binni: „Mér finnst mjög mikil-
vægt að við berjumst gegn for-
dómum. Því miður er enn þá hatur 
í garð hinsegin fólks og það er mjög 
mikilvægt að fræða fólk um hin-
seginleikann og að það átti sig á að 
við erum manneskjur eins og allir 
aðrir.“

Binni: „Það að halda Pride og 
fagna fjölbreytileikanum gerir sjúk-
lega mikið fyrir samfélagið og hin-
segin fólk. Pride gerir mig stoltan 
af sjálfum mér og það að finna alla 
þessa ást er svo mikilvægt og geggj-
að. Sérstaklega eftir allt sem maður 
hefur gengið í gegnum í öll þessi ár 
eins og að koma út, vera accepted og 
fleira.“

Patti: „Það er svo gott að sjá og 
finna þessa samstöðu sem er á 
Pride. Að vita að hérna á Íslandi 
standi flestir með hinsegin fólki og 
fagni fjölbreytileikanum.“

Bassi: „Við þurfum líka að vera 
sýnileg. Það er alltaf verið að tala 
um að hinsegin fólk sé að troða sér 
og sínu út um allt og sé með svaka-
lega sýniþörf en við þurfum að gera 
þetta, vera loud and proud, það er 
ekki langt síðan það var bara varla 
hægt að vera hommi hérna. Páll 
Óskar var bara ridiculed (hafður að 
háði) fyrir það að vera eins og hann 
var.“

Patti: „Það hefði ekki verið eins 
fyrir okkur að koma út fyrir fimm-
tíu árum, við hefðum bara verið 
teknir af lífi fyrir það að vera eins 
og við erum. Við hefðum bara verið 
eins og einhver dýr í sirkus og það 
má ekki gleyma því að við höfum 
þessi réttindi og erum svona frjáls 
af því að fólkið á undan okkur er 
búið að berjast fyrir okkur.“

En hvernig hefur líf ykkar breyst 
síðan þið urðuð raunveruleika-
stjörnur?

Patti: „Við höfum prófað að gera 
hluti sem við hefðum aldrei gert ef 
við værum ekki í Æði og við fáum 
að gera endalaust af skemmtilegum 

hlutum. Það er alltaf verið að bjóða 
okkur í hitt og þetta og það er sjúk-
lega gaman.“

Bassi: „Það er nefnilega ógeðs-
lega gaman að vera með okkur og 
það er alltaf gaman hjá okkur, ekki 
bara þegar við erum on camera. 
Og það er sérstaklega skemmti-
legt þegar við erum að djamma, þá 
erum við hver öðrum ruglaðri. Ég á 
það til að hverfa, Patti fer í sleik við 
einhverjar gellur og Gunnar slúðrar 
stanslaust.“

Patti: „Annars er ég bara að lifa 
drauminn. Alveg frá því ég var lítill 
hef ég horft á raunveruleikaþætti og 
nú er ég bara raunveruleikastjarna.“

Gunnar: „Lífið breyttist mjög 
mikið eftir að Æði-þættirnir fóru 
af stað og eftir að ég varð raun-
veruleikastjarna. Ég get varla farið 
út í búð lengur án þess að einhver 
þekki mig eða að starað sé á mig. Ég 
myndi samt líka stara á mig.“

Bassi: „Áreitið getur stundum 
orðið rosalega mikið og já, það 
horfa allir á mann í búðinni. Ég er 
til dæmis bara alveg hættur að fara 
í Hagkaup í Skeifunni, það er bara 
of mikið, ég fer bara í litlar búðir í 
staðinn.“

Patti: „Já, ég líka. Þegar allir 
eru að fylgjast með manni verður 
maður líka svo meðvitaður um sig, 
ég myndi aldrei fara í Hagkaup til 
dæmis án þess að vera málaður og 
vel til hafður.“

Sæmundur: „Við Gunnar höfum 
alltaf verið mjög lokaðar per-
sónur og ekki hleypt mörgum inn 
í líf okkar svo ég hefði aldrei getað 
ímyndað mér að við værum á 
þessum stað í dag. Mér finnst enn 
þá frekar skrítið að við séum í sjón-
varpinu og að fólk þekki okkur úr 
þættinum.“

Gunnar: „Ég er samt mjög sáttur 
með það sem við erum að gera í 
dag og að fólk fái að sjá okkur eins 
og við erum, ég held að það séu ekki 
margir hommatvíburar á Íslandi 
sem eru svona fabjúlus.“

Binni: „Það hefur mjög mikið 
breyst hjá okkur eftir að Æði byrj-
aði, aðallega það að f leira fólk er 
farið að þekkja mig og maður fær 
sjúklega mikla athygli en þetta er 
öðruvísi upplifun en þegar ég var 
snappari. Þá var ég mestmegnis 
með börn sem fylgjendur en í dag 
eru það allir. Mér finnst samt líka 
mjög mikilvægt að fólk eins og ég fái 
pláss í samfélaginu og platform til 
að sýna að það er allt í lagi að vera 
öðruvísi og hinsegin. Mér líður eins 
og ég sé búinn að gera góða hluti 
fyrir samfélagið sem opinber hin-
segin manneskja.“

Haldið þið að það skipti miklu 
máli fyrir ungt fólk að eiga fyrir-
myndir eins og ykkur?

Patti: „Já, ég held það og ég vona 
að við séum að gera það vel. Bara 
það að krakkar alist upp við það að 
við séum sjáanlegir og séum í sjón-
varpinu gerir það að verkum að það 
sem við erum og hvernig við erum 
verður normalt.“

Binni: „Ég fann það alveg þegar 
ég byrjaði með Snapchat að maður 
hefði áhrif en þetta byrjaði smátt 
og áður en ég vissi af var ég kominn 
með 35 þúsund fylgjendur. Mér 
fannst ég vera að gera eitthvað rétt 
því ég fékk svo mörg skilaboð frá 
fólki um að ég hefði hjálpað því að 
finna sjálft sig og að ég hafi verið 
ástæðan fyrir að þau þorðu að koma 
út úr skápnum. Það er það besta 
sem maður heyrir þegar maður er 
svona opinber manneskja.“

Patti, Bassi, Binni, Gunnar og 
Sæmundur eru allir að vinna á 
Hrafnistu ásamt því að starfa á sam-
félagsmiðlum og í sjónvarpinu. Þeir 
segja allir afar mikilvægt að hafa 
rútínu í sínu daglega lífi og hana fái 
þeir í vinnunni á Hrafnistu. „Það er 
svo mikilvægt að þurfa að vakna á 
morgnana og mæta eitthvert,“ segir 
Binni. 

Næst á dagskrá hjá strákunum er 
ný sería af Æði, sería fimm. 

Er þetta alltaf jafn gaman?
Patti: „Já, þetta er geggjað og við 

getum ekki beðið!“ n
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í Húsasmiðjunni
Töfrandi tilboð

106 síður af 
flottum tilboðum

Nýtt blað
á husa.is
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Háþrýstidælur Hillurekkar Viðarvörn og útimálning

LADY innimálning

afsláttur
30%

afsláttur
20%

afsláttur
20%

afsláttur
25%

Gleðilega

Fögnum fjölbreytileikanum alla daga
HINSEGIN DAGA

Flísar
Concrete Grey. 30x60 cm,  
Rectif, frostþolin.
8611560

2.965kr/m2

3.953kr/m2

25%

20%

20%

32%

71.990kr
89.990kr

Þvottavél 
EW6F5248G4
Öflug 1400 snúninga 
þvottavél, tekur 8 kg af 
þvotti. Orkuflokkur C. 
1860465

34.990kr
49.990kr

Vínkælir
42 ltr., 16 stórar 
flöskur,með 
þremur króm-
hillum sem 
eru með 
viðarframhlið,  
hitastig 5-18 ° C. 
1854090

Fæst eingöngu 
í Skútuvogi og husa.is

Rafmagnshlaupahjól 
Fyrir 60 kg manneskjur. Mótor: 
400W, spenna: 36V, drægni 
allt að 25-30 km. Hámarkshraði 
25km/klst., rafhlaða: 10.4Ah. 
Þyngd: 16,5 kg. 3903130

79.990 kr

63.990kr

Borvél 18 V
2 stk., 2.5Ah 
Li-ion rafhlöður, 
13 mm patróna, 
mótorbremsa, 2ja 
gíra, taska HSC.  
100 fylgihlutir.
 5247085

49.978 kr

37.480kr

25%

Verkfæraskápur
Á hjólum með handfangi 
og borði. Hjól með bremsum. 
Hægt að læsa, 6 skúffur. 
103x68x46 cm, 
burðargeta 280 kg. 
5024494

57.995 kr

44.995kr

22%

Vefverslun

husa.is

Sendumum land allt

Pottasett
Black Rose 10 stk., 
hentar fyrir allar gerðir 
hitagjafa. 2001884

18.193kr
25.990kr

30%

30%

Gasgrill 
Graphite 3b 
Grillflötur: 56x38 cm, 
þrír brennarar. 3000390

14.890kr
21.590kr

31%

Eldhúsblöndunartæki
Start OHM C-spout, 
króm. 7911126
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Í dragi fær 
fólk nefni-
lega tæki-
færi til að 
tjá sig á 
annan hátt 
en það er 
vant. 
Skapa sinn 
eigin 
karakter og 
haga sér 
eins og það 
vill. 

Kvikmyndagerðarkonan 
Monika Konarzewska fæddist 
í litlu þorpi í Póllandi og ólst 
upp í trúuðu samfélagi þar 
sem ríktu miklir fordómar 
í garð hinsegin fólks. Kvik-
mynd hennar, No Makeup, 
verður sýnd á Gauknum 
annað kvöld en um er að 
ræða heimildarmynd þar sem 
skyggnst er inn í dragsenuna 
á Íslandi.

Öll þau sem fjallað er um 
í myndinni byrjuðu í 
dragi af ólíkum ástæð-
um,“ segir kvikmynda-
gerðarkonan Monika 

Konarzewska. Heimildarmynd 
hennar, No Makeup, sem fjallar um 
dragsenuna á Íslandi, verður sýnd á 
Gauknum annað kvöld.

„Fyrir þau öll er drag leið til að 
tjá sig en fyrir sum er drag vinna, 
fyrir önnur er það þerapía og fyrir 
enn önnur er það hrein og bein 
skemmtun,“ segir Monika.

Drag er það kallað þegar fólk 
klæðist fötum og sýnir látbragð sem 
talið er tengjast gagnstæðu kyni 
þess á einhvers konar sýningu eða 
gjörningi. Monika hefur sjálf einu 
sinni farið í drag og segir það hafa 
verið virkilega skemmtilegt.

„Ég varð að prófa,“ segir hún. 
„Einn listamaðurinn í myndinni 
hvatti mig til þess og það var geggj-
að. Ég varð svo ólík sjálfri mér og 
það varð til þess að ég leyfði mér 
einhvern veginn að gera allt aðra 
hluti en ég er vön,“ bætir Monika 
við.

„Í dragi fær fólk nefnilega tæki-
færi til að tjá sig á annan hátt en það 
er vant. Skapa sinn eigin karakter og 
haga sér eins og það vill. Fara á móti 
normum og gildum samfélagsins,“ 
segir Monika.

„Fólk sem fer í drag er auðvitað 
bara að lifa sínu lífi eins og öll önnur 

en í draginu fær það tækifæri til að 
vera hver sem það vill, skapa sér 
þennan karakter sem er það sjálft 
en samt ekki. Lifa fantasíulífinu sem 
listamaðurinn skapar.“

Monika segir að í gegnum tíðina 
hafi fordómar beinst að dragi og 
fólki sem stundar það. Skýringuna 
telur hún vera fáfræði og ástæðuna 
fyrir því að hún kaus að fjalla um 
drag í myndinni segir hún vera 
þá að koma upplýsingum til sem 
flestra.

„Ég er fædd og uppalin í Póllandi 
sem er kaþólskt land og þar er trú 
stór hluti af samfélaginu,“ segir 
Monika. „Í trúnni er fólk sannfært 

um það hvernig fólk á að vera og 
hvernig það á ekki að vera, fjöl-
breytileikinn er ekki mikill. Öll eiga 
að trúa á sama guðinn og hafa sömu 
kynhneigð. Annaðhvort ertu góð/ur 
eða vond/ur og það er að mínu mati 
af því að fólk veit ekki betur og leitar 
sér ekki upplýsinga,“ bætir hún við.

„Auðvitað þekki ég fullt af fólki 
sem er trúað og fagnar fjölbreyti-
leikanum en hitt er algengara, að 
ef þú ert öðruvísi þá sé reynt að 
breyta því eða bjarga. Við vitum 
hvernig þetta hefur verið í gegnum 
tíðina, samkynhneigð hefur verið 
litin hornauga og það sama má 
segja um hinseginleikann almennt, 

Drag er leið 
til að tjá sig

Monika Konar-
zewska  ólst upp 
í Póllandi en bjó 
á Íslandi í tvö ár. 
Hún segir að hér 
á landi sé greini-
legur munur 
milli landanna 
þegar kemur að 
réttindum hin-
segin fólks. 
 MYND/KRYSTIAN 
 TRZPIL 

Myndin verður sýnd á Gauknum annað kvöld en hér má sjá eina drottning-
una labba yfir Tryggvagötuna á leið sinni á Gaukinn.  MYND/AÐSEND

Dragdrottningin Faye Knús er ein þeirra sem fjallað er um í heimildarmynd-
inni No Makeup. Hún hefur slegið í gegn í hér á landi.  MYND/AÐSEND

það þarf að fræða fólk um það 
hvernig raunveruleikinn er,“ segir 
Monika.

Öll þau sem koma fram í mynd-
inni eru innflytjendur sem búa á 
Íslandi og eru hluti af dragsenunni 
hér. „Mig langaði að sýna það að til 
Íslands kemur fólk frá öllum heims-
hornum til þess að fá að vera það 
sjálft í friði,“ útskýrir Monika.

Hún segir að fyrir mörg þau sem 
koma frá löndum þar sem réttindi 
hinsegin fólks séu ekki í hávegum 
höfð sé léttir að vera á Íslandi. „Auð-
vitað er það hér eins og alls staðar 
annars staðar, hér er fordómafullt 
fólk en munurinn hér og til dæmis 
í Póllandi er að hér hefur hinsegin 
fólk réttindi og stjórnvöld beita sér 
fyrir réttindum þeirra.“

Monika bjó á Íslandi í tvö ár og 
segist vel geta hugsað sér að f lytja 
hingað aftur. „Mér var tekið ótrú-
lega vel hérna og upplifði sjálf það 
sem ég sagði hér að framan, ég gat 
verið frjáls,“ segir hún.

„Á Íslandi virðist vera pláss fyrir 
nánast öll þó að alltaf sé hægt að 
gera betur og ég gleymi því aldrei 
þegar ég sá Pride á Íslandi í fyrsta 
sinn. Ég grét þegar ég sá allt fólkið 
sem var komið til að sýna hinsegin-
leikanum samstöðu. Það eru ótrú-
leg forréttindi að fá að búa á svona 
stað,“ segir Monika.

Hún segist vona að þrátt fyrir það 
bakslag sem hefur orðið víða þegar 
kemur að réttindum hinsegin fólks 
þá sé hatrið að dvína. „Ég held og 
vona að með komandi kynslóðum 
breytist sá hugsunarháttur að kyn 
eða kynhneigð skipti einhverju 
máli, hatrið þarf að deyja út af því 
að það er ekki lausnin, fjölbreyti-
leiki er lausnin,“ segir Monika.

„Hlýnun jarðar er til að mynda 
raunverulegt vandamál sem við 
þurfum að laga öll saman, það 
getum við ekki gert ef þar fá ekki 
öll pláss. Heimurinn er að minnka 
og við erum að færast nær og nær 
hvert öðru og á endanum þurfum 
við jafnvel að sameinast á minni 
landsvæðum. Við getum ekki gert 
það full af hatri og fordómum,“ segir 
Monika.

No Makeup er sýnd á Gauknum 
í Tryggvagötu klukkan 20 annað 
kvöld. n

Birna Dröfn 
Jónasdóttir
birnadrofn 

@frettabladid.is
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Fjöldi danskra kvenna notar frekar 
app í símanum en p-pilluna til að 
forðast getnað.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

elin@frettabladid.is

Þegar getnaðarvarnapillan kom 
á markað árið 1966 vakti hún 
fögnuð hjá konum um allan heim. 
Loksins höfðu þær örugga leið 
til að verjast óæskilegri þungun. 
Á síðustu árum hefur áhugi á 
pillunni minnkað mikið í Dan-
mörku eftir því sem dr.dk bendir 
á. Ástæða er sögð sú að pillan getur 
valdið skapgerðarbreytingum, 
orkuleysi og þunglyndi. Margar 
konur hafna alfarið hormónagetn-
aðarvörnum. Rannsókn sem gerð 
var í Danmörku árið 2016 sýndi 
að konur sem væru á hormóna-
getnaðarvörnum væru í 40 prósent 
meiri hættu á að vera á þunglynd-
islyfjum samanborið við konur 
sem notuðu ekki slíka vörn.

Ekki hættuleg
Øjvind Lidegaard, prófessor í kven-
sjúkdóma- og fæðingarlækningum, 
segir við dr.dk að aukin fræðsla um 
áhættuna við að nota p-pilluna 
hafi áhrif. „Þótt hormónagetn-
aðarvarnir geti haft áhrif á andlegt 
ástand sumra kvenna eru þær samt 
örugg getnaðarvörn,“ segir Char-
lotte Wilken-Jensen, yfirlæknir á 
fæðingardeild. „Það er ekki hættu-
legt að nota hormónagetnaðar-
vörn en gott að vera upplýstur um 
mögulegar aukaverkanir.“ 

Hormónalykkja hefur verið 
vinsæl enda með minna hormón 
en p-pillan. Sérstakt app hefur þó 
náð undraverðum vinsældum. 
Konur fylgjast með tíðahringnum 
í símanum til að forðast að verða 
ófrískar. Læknirinn telur það hins 
vegar ekki öruggan kost. n

Velja app fram 
yfir p-pilluna

Listamaðurinn með barnshjartað
Um aðra helgi verður blásið til Listahátíðar Samúels í Selárdal. Hátíðin fer fram við djúp-
blátt haf og hvítar strendur Arnarfjarðar, þar sem gestum mæta fagrir tónar, Íslandsmót í 
listrænni flugdrekagerð og -flugi, sælkerakrásir og sýningar á magnaðri listsköpun Samúels. 

Styttur listamannsins Samúels Jónssonar í Selárdal eru barnslega fagrar og stórar og stæðilegar, jafnt af mönnum sem dýrum. Þær hafa hlotið góða varð-
veislu á undanförnum árum. Hér má sjá landkönnuðinn Leif heppna Eiríksson stara út á sjóndeildarhring Arnarfjarðar í leit að nýjum löndum. MYND/AÐSEND

Listasafn Samúels er nefnt eftir 
vestfirska listamanninum Samúel 
Jónssyni sem byggði guðdómlega 
kirkju og forkunnarfagurt listasafn 
í Selárdal, einn síns liðs.

„Samúel var stundum kallaður 
„listamaðurinn með barnshjartað“ 
og víst er að heimsókn í safn hans 
og náttúruparadísina Selárdal 
lætur engan ósnortinn. Samúel 
bjó í Selárdal við Arnarfjörð frá 

árinu 1947 til dauðadags árið 1969 
og skapaði þar málverk, líkön af 
þekktum merkisbyggingum í 
útlöndum og tignarlegar styttur af 
ljónum, selum, sæhesti, önd með 
unga sína á bakinu og Leifi heppna 
sem horfir út á hafið,“ segir Kári G. 
Schram, einn af stofnendum Félags 
um Listasafn Samúels og formaður 
þess.

„Öll verk Samúels bera honum 

fagurt vitni og var hann víða 
þekktur fyrir hæfileika sem hann 
bjó yfir í ríkum mæli. Þó er hans 
hvergi getið í ritum um íslenska 
listasögu, og er það miður,“ segir 
Kári, en þeir Ólafur J. Engilberts-
son, annar stofnandi félagsins, 
eru í óðaönn að lagfæra þá stöðu, 
meðal annars með útgáfu bókar 
um líf og list Samúels og endurút-
gáfu á heimildarmynd um Samúel 

sem þeir gerðu saman á sínum 
tíma.

Er enn að sigra heiminn
Samúelssafnið í Selárdal er 
umvafið einstakri náttúrufegurð. 
Þar var opnað kaffihús og minja-
gripabúð árið 2020, sem stendur 
opið frá júníbyrjun fram í lok 
ágúst, en sjálft safnið er opið á 
meðan færð leyfir.
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Ljónagosbrunnur Samúels er heimsþekktur og ákaflega tilkomumikill. Stundum er látið renna um hann vatn.

Hliðið að listasafninu að Brautarholti í Selárdal er glæst og  tilkomumikið og 
sýnir glöggt hversu stórt listamaðurinn Samúel hugsaði í listsköpun sinni.

„Samúel var skapandi og frjór 
listamaður, þrátt fyrir að hafa ekki 
verið viðurkenndur listamaður í 
lifanda lífi af elítunni fyrir sunnan. 
Engu að síður voru verk Samúels 
vinsæl og það var oft gestkvæmt 
hjá honum, eins og enn er raunin 
því hingað gera sér margir sérstaka 
ferð til að líta verk Samúels eigin 
augum, jafnt Íslendingar og erlend-
ir ferðalangar,“ upplýsir Kári.

„Aðdráttarafl Samúels er mikið. 
Hér má sjá fjölmörg olíumálverk 
og landslagsmyndir sem hann 
málaði og rammaði inn sjálfur í 
sína útskornu ramma. Hann setti 
upp höggmyndagarð, skar út í tré 
og gerði líkön, meðal annars af 
Péturskirkjunni í Róm og ind-
versku musteri, þar sem hann 
studdist við myndir úr bókum 
og af póstkortum, enda fór hann 
aldrei til útlanda. Líkön Samúels 
voru listavel gerð, úr hundruðum 
ef ekki þúsundum smáhluta, og 
dylst engum að á bak við þau lágu 
margar vinnustundir, þolinmæði 
og djúpstæð sköpunargleði,“ 
greinir Kári frá.

Kirkja Samúels, og safn hans að 
Brautarholti, eru fágæt listaverk í 
sjálfu sér, umvafin einstakri nátt-
úrufegurð.

„Í kjölfar aukins ferðamanna-
straums til Íslands hafa ljós-
myndir af verkum Samúels dreifst 
um allan heim, enda vinsælt 
hjá gestum safnsins að taka þar 
myndir. Þá eru verk Samúels 
áberandi í margvíslegu kynningar-
efni um Vestfirði; handbókum, 
tímaritum og bókum,“ segir Kári 
á þeim kynngimagnaða stað sem 
Selárdalur Samúels er.

Heillandi heimur 
Um aðra helgi, dagana 12. til 14. 
ágúst, verður Listahátíð Samúels 
haldin með pomp og prakt í Selár-
dal, en hátíðin er haldin annað 
hvert ár.

„Hátíðin er heillandi heimur 
þar sem boðið verður upp á 
ýmsar listauppákomur, tónleika, 
gönguferðir, flugdrekasmiðju, 
leik, brennusöng og dýrindis mat 
í boði 27 Mathúss. Hægt er að 
fara í gönguferð með leiðsögn um 
nágrennið, taka þátt í flugdreka-
smiðju fyrir fjölskylduna í umsjá 
Fjólu Eðvarðsdóttur, keppa á 
Íslandsmóti í listrænni flugdreka-
gerð og flugdrekaflugi, og sækja 
sýningar á steypuverkum Samú-
els og sjá kvikmyndina Steyptir 
draumar í kirkjunni,“ útskýrir Kári 
og heldur áfram:

„Um tónlistina í dalnum sjá Skúli 
mennski, Between Mountains og 
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, sem 
syngur við undirleik Francisco 
Javier Jauregui. Loks verður fjöru-
ferð og brennusöngur með eðal 
Bílddælingum og DJ Mjalti bóndi 
sér um að koma hátíðargestum í 
góðan gír.“

Safnbygging Samúels fékk sitt 
upphaflega hlutverk sem listasafn 
aftur þegar opnuð var þar fyrsta 
sýningin sumarið 2020.

„Í sumar opnuðum við nýja sýn-
ingu um sögu steypuverka Samú-
els, sem Gerhard König tók saman. 
Í kirkjunni hafa auk þess verið 
haldnir tónleikar, leiksýningar og 
gamanmál, og þar er sýning um 
sögu viðgerðanna. Auk þess býður 
staðurinn upp á einstaka náttúru, 
fallegt útsýni, hvítar strendur og 
djúpblátt haf, og það er mjög sér-
stök upplifun að dvelja í Selárdal,“ 
segir Kári, fullur tilhlökkunar. 

Hátíðarpassi frá föstudegi til 
sunnudags kostar 7.000 krónur. n

Nánari upplýsingar á samuels-
safn. is og Facebook-síðu Lista-
safns Samúels. Miðasala á tix.is.

Dagskráin á Listahátíð 
Samúels 2022:
Föstudagur 12. ágúst
n  20.00 „Steyptir draumar“ – 

heimildarmynd um Samúel 
sýnd í kirkjunni.

n  21.00 DJ Mjalti bóndi í 
kirkjunni.

Laugardagur 13. ágúst
n  12.00 Hátíð sett. Kaffi og 

meðlæti.
n  Gönguferð í Verdali eða 

Vatnahvilft undir leið-
sögn Sólveigar Ólafs-
dóttur.

n  Gerhard König segir frá 
uppbyggingu og viðgerð-
um og steypuverkum 
Samúels.

n  Smiðja í flugdrekagerð 
fyrir börn og fullorðna. 
Umsjón Fjóla Eðvarðs-
dóttir.

n  17.00 Íslandsmót í list-
rænni flugdrekagerð og 
flugdrekaflugi - Flugdreka-
keppni.

n  18.30 Verðlaunaafhending 
í flugdrekakeppni.

n  19.00 Kvöldmatur að hætti 
og í boði 27 Mathúss. 
DJ Mjalti bóndi – dinner-
tónar.

n  20.00 Skúli mennski – tón-
leikar í kirkjunni.

n  21.00 Between Mountains 
– tónleikar í kirkjunni.

n  21.30 Fjöruferð.
n  22.00 Brenna og brekku-

söngur með eðal Bílddæl-
ingum. DJ Mjalti bóndi sér 
um nóttina.

Sunnudagur 14. ágúst
n  13.00 Guðrún Jóhanna 

Ólafsdóttir og Francisco 
Javier Jauregui – söngur og 
gítarleikur í kirkjunni.

n  14.00 Hátíð slitið.

Kári G. Schram er formaður Félags 
um Listasafn Samúels.

Samúel lagði 
mikið upp úr fal-
legum smáatrið-
um í byggingum 
sínum, eins og 
sjá má í hliðum, 
handriðum 
og svölum 
listasafnsins. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Það er töfrandi upplifun að verja tíma í undraveröld Samúels í Selárdal og víst að hvergi sést annað eins og hans. 
Gestir Listahátíðar Samúels munu njóta andagiftar hans, fagurrar náttúru, viðburða, tónlistar, matar og gleði.

Listamaðurinn sjálfur, Samúel Jónsson, við líkan sitt af 
Péturskirkjunni í Róm. Líkanið má nú sjá í kirkju Samúels.
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Eftirspurnin eftir 
því að komast í golf 

er gríðarleg og það eru 
fleiri og fleiri sem vilja 
kynna sér golfíþróttina.
Hulda Bjarnadóttir

Fimm ný fæðubótarefni frá 
Good Routine eru komin 
á markað á Íslandi og hafa 
slegið í gegn undanfarin 
misseri. Þessi vönduðu fæðu
bótarefni eru gerð úr nátt
úrulegum innihaldsefnum 
og geta stuðlað að bættri 
heilsu á ólíkan hátt, meðal 
annars með því að vernda 
þvagfærakerfið, styrkja 
ónæmiskerfið og bæta 
meltingu.

Good Routine framleiðir gæða 
fæðubótarefni með náttúrulegum 
innihaldsefnum og einstakri 
blöndun og samvirkni inni-
haldsefna. Fæðubótarefnin eru 
kröftug og virka hratt, hafa hátt 
næringargildi og upptaka þeirra í 
líkamanum er góð. Þau innihalda 
auk þess engin algeng ofnæmis- eða 
aukaefni.

Fæðubótarefnin eru framleidd á 
Spáni eftir einkaleyfisvörðum og 
vísindalega skrásettum formúlum 
Secom®, en hér er um að ræða 
einstaklega vandaðar vörur og 
háþróuð bætiefni.

Loksins á Íslandi
Núna fást fimm af vörum Good 
Routine á Íslandi. Þær eru: Com-
fort-U®, sem veitir þvagfæra-
kerfinu stöðuga vernd, Daily-D3 
2000 IU®, sem er D3-vítamín af 
náttúrulegum uppruna, Synergize-
Your-Gut®, sem er fyrir þarma-
heilsu og heilbrigða þarmaflóru, 
Pure Omega-3, sem er kraftmikið 
ómega-3 í gelhylkjum, og C-Your-
Immunity®, sem inniheldur 
C-vítamín, quercetin, hesperidin 
og bromelain í einu hylki og hjálpar 
fólki sem er viðkvæmt fyrir kulda 

og hitabreytingum. Von er á fleiri 
vörutegundum frá vörumerkinu 
bráðlega.

Ásamt því að sérhæfa sig í fæðu-
bótarefnum leggur Good Routine 
einnig mikla áherslu á að stuðla að 
vitundarvakningu um að góðar 
venjur séu lykilatriði þess að líða 
vel alla daga. Það spannar allt frá 
hreyfingu og næringu til andlegrar 
heilsu.

Vönduð og spennandi fæðubótar-
efni með mikla virkni
Unnur Gunnarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri hjá Engey kids, hefur 
verið að prófa nýju fæðubótarefnin 
frá Good Routine undanfarnar 
vikur og er mjög ánægð með virkni 
þeirra. Hún hefur verið að nota 
Daily-D3 2000 IU®, Synergize-
Your-Gut® og C-Your-Immunity®.

„Ég hef tekið þetta inn í um 3-4 
vikur og þetta eru mjög góð bæti-
efni. Ég hef ágætis þekkingu á fæðu-

bótarefnum því ég hef alltaf hugsað 
vel um mig og ég fann það strax að 
þetta er frábær vara,“ segir hún.

„Ég frétti af þessum fæðubótar-
efnum í gegnum vinafólk og sá 
þetta í verslunum og fannst þetta 
strax mjög spennandi. Ég hef 
alltaf verið áhugamanneskja um 
bætiefni, eins og ég segi, svo ég var 
ánægð með að fá að prófa eitthvað 
nýtt og spennandi,“ segir Unnur. 
„Mér finnst virkilega hafa verið 
vandað til verka og þetta er mjög 
fjölbreytt lína af fæðubótarefnum 
svo ég á eftir að prófa fleiri efni, en 
þetta lofar mjög góðu hingað til og 
mér finnst allt við þetta merki mjög 
faglegt.“

Betri melting og þarmaflóra
„Maður vill alltaf hugsa vel um sig 
og nú er ég orðin amma, svo ég þarf 
að hugsa vel um ónæmiskerfið og 
meltinguna og mér finnst áhrifin af 
Synergize-Your-Gut® sérstaklega 
eftirtektarverð og jákvæð,“ segir 
Unnur. „Ég hef tekið eftir því að 
meltingin hefur orðið betri og það 
sé meira jafnvægi á þarma flórunni. 
Það kom mér eiginlega á óvart hvað 
ég finn mikið fyrir þessu, sérstak-
lega þar sem ég hef ekki notað þetta 
lengi.

Ég myndi virkilega mæla með 
þessum fæðubótarefnum. Ég hef 
mikla trú á þessum vörum og 
góða tilfinningu fyrir þeim,“ segir 
Unnur. „Ég held líka að þau sem 
fylgjast með í vítamínheiminum 
eigi eftir að sjá það fljótt hvað þetta 
er vönduð og flott vara.“ n

Good Routine fæðubótarefnin 
fást í Hagkaup, Lyfjum & heilsu, 
Apótekaranum og Krónunni.

Good Routine bætti meltinguna til muna

Unnur Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Engey kids, hefur verið að 
prófa nýju fæðubótarefnin frá Good Routine undanfarnar vikur og er mjög 
ánægð með virkni þeirra.  MYND/AÐSEND

Synergize-Your-Gut® hjálpar til við þarmaheilsu og heilbrigða þarmaflóru.  MYND/AÐSEND

Það er í nógu að snúast hjá 
Huldu Bjarnadóttur, forseta 
Golfsambands Íslands. Golf
íþróttin er í örum vexti hér á 
landi og hápunktur golfsum
arsins verður í Vestmanna
eyjum um helgina þar sem 
Íslandsmótið fer fram. 

gummih@frettabladid.is

Hulda er vitaskuld mætt í eyjuna 
fögru en keppni hófst þar á 
fimmtudag og stendur yfir alla 
helgina.

„Við reiknum með hörkuspenn-
andi keppni á glæsilegum velli 
þeirra Eyjamanna. Aðstaðan hér er 
frábær. Það er búið að stækka golf-
skálann, barna- og unglingastarfið 
er frábært og bæjaryfirvöld eru 
með góðan stuðning,“ sagði Hulda 
í samtali við Fréttablaðið.

Hulda segir að ekkert lát sé á 
fjölgun iðkenda í golfinu hér á 
landi.

„Nýjustu tölur staðfesta að enn 
fjölgar þeim kylfingum á Íslandi 
sem kjósa að skrá sig í golfklúbba. 
Milli áranna 2021-2022 varð 5% 
fjölgun og í dag eru skráðir um 
23.500 iðkendur í golfi á Íslandi. 
Þegar rýnt er nánar í tölur kemur 
í ljós að fjölgunin er mest í yngstu 
aldurshópunum upp að 19 ára 
aldri og endurspeglar sú þróun þá 
markvissu og öflugu vinnu innan 
golfklúbbanna að fjölga ungu 
fólki, tryggja endurnýjun iðkenda 
og um leið að tryggja þátttak-
endur í keppnishaldi þeirra yngri 
í golfíþróttinni. Maður var svolítið 
spenntur að sjá iðkendatölurnar 
eftir Covid af þeirri ástæðu að það 
voru allir heima og ekki að fara í 
golfferðir til útlanda. Íþróttin er 
gríðarlega vinsæl og það eru fleiri 

og fleiri sem vilja kynna sér hana,“ 
segir Hulda.

Erum með puttann á púlsinum
Almenningur hefur hópast á golf-
velli landsins og Hulda segist með-
vituð um að oft reynist vera erfitt 
að fá hreinlega rástíma.

„Við erum alveg með puttann 
á púlsinum að fylgjast með. Á 
álagstímum er erfitt að komast að. 
Eftirspurnin eftir því að komast 
í golf er gríðarleg en golfvellirnir 
hér á landi eru margir og ég veit til 
þess að klúbbar fyrir utan höfuð-
borgarsvæðið, eins og á Reykja-
nesi, fyrir austan fjall og vestur 
fyrir Hvalfjarðargöng eru enn þá 
spenntir fyrir því að taka á móti 
fleiri kylfingum.“

Það bárust heldur betur ánægju-
leg tíðindi á dögunum þegar Perla 
Sól Sigurbrandsdóttir úr GR gerði 
sér lítið fyrir og sigraði á Evrópu-
meistaramóti 16 ára og yngri, 

European Young Masters, sem 
fram fór í Finnlandi. Sigurinn var 
sögulegur þar sem þetta er í fyrsta 
sinn sem íslenskur kvenkylfingur 
sigrar á þessu móti.

„Þetta var magnað hjá henni. 
Hún er 15 ára gömul og á svo 
sannarlega framtíðina fyrir sér. 
Það er gaman að segja frá því að 
völva Vikunnar spáði því að það 
kæmi fram rísandi stórstjarna í 
kvennagolfinu. Það eru margir 
rosalega góðir hlutir að gerast í 
afreksstarfinu. Til að mynda ná 
ekki allir að taka þátt í Íslandsmót-
inu í ár og ekki síst í karlaflokki þar 
sem þeir eru erlendis að keppa á 
mótum.“

Hulda hefur setið í embætti 
forseta Golfsambandsins frá því 
í nóvember í fyrra en hún tók við 
því af Hauki Erni Birgissyni og 
varð um leið fyrsta konan til að 
gegna forsetaembættinu.

„Þetta er búinn að vera mjög 
ánægjulegur tími og maður fyllist 
gríðarlegu stolti að sjá hversu vel 
golfklúbbarnir halda utan um 
starf golfhreyfingarinnar í heild 
sinni á Íslandi. Það er sama hvert 
maður kemur á landsbyggðina. 
Alls staðar er unnið mjög metn-
aðarfullt starf þar sem fólk brennir 
af áhuga að bjóða fleiri að spila 
og vera með í sportinu. Það hefur 
gefið mér mikið að fá að kynnast 
fólkinu aðeins betur sem starfar 
við golf á Íslandi í dag og auðvitað 
öllum kylfingunum.“

En hvernig stendur forsetinn sig 
sjálfur með kylfurnar?

„Ég náði á dögunum mínum 
besta hring og það í sjálfu meistara-
móti. Mikið spil er að skila sér hjá 
forsetanum. Forgjöfin stendur í 12,3 
núna. Maður er að para fleiri holur 
og einstaka fuglar detta inn.“ n

Íþróttin er gríðarlega vinsæl

Hulda Bjarnadóttir er forseti Golfsambands Íslands.  MYND/AÐSEND
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Vilt þú bætast í hóp  
leiðtoga borgarinnar?

Upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Lóa Birna Birgisdóttir sviðsstjóri  
mannauðs- og starfsumhverfissviðs Reykjavíkurborgar (loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is).

Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2022.  
Umsjón með ráðningu hefur ráðningastofan Intellecta. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Skipuð verður 3ja manna hæfnisnefnd sem mun vinna úr öllum umsóknum í samvinnu við Intellecta. Öllum umsóknum verður svarað 
að ráðningu lokinni. Sviðsstjórar heyra beint undir borgarstjóra og falla launakjör þeirra undir kjaraákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar. Um störf 
sviðsstjóra gilda reglur um réttindi og skyldur stjórnenda sem heyra undir borgarstjóra Reykjavíkurborgar. Ráðið er af borgarráði í starf sviðsstjóra til 
fimm ára. Ítarlegri upplýsingar um störfin og hæfniskröfur má finna á www.intellecta.is. 

Reykjavíkurborg auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra menningar-, íþrótta- og tómstundasviðs. Menningar-, íþrótta- og 
tómstundasvið er nýtt sameiginlegt svið innan stjórnkerfis Reykjavíkurborgar sem er í undirbúningi en borgarráð hefur samþykkt 
að sameina menningar- og ferðamálasvið og íþrótta- og tómstundasvið í eitt svið. Hið nýja svið mun starfa með menningar-, 
íþrótta- og tómstundaráði.

Skipulag sviðsins er í mótun og mun nýr sviðsstjóri koma að undirbúningi við skipulag þess. Fyrirhugað er að nýtt sameiginlegt 
svið beri ábyrgð á skipulagi, rekstri og þjónustu menningarstofnana, íþróttamannvirkja, hátíða og margvíslegum stuðningi og 
samstarfi við menningar-, íþrótta- og tómstundalífið. 

Reykjavíkurborg auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra velferðarsviðs. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á 
velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn og fjölskyldur 
þeirra. Velferðarsvið starfar með velferðarráði og barnaverndarnefnd. 

Ein af megináherslum sviðsins næstu fimm árin er innleiðing nýrrar velferðarstefnu Reykjavíkurborgar en einkunnarorð hennar eru 
Reykjavík – fyrir okkur öll. Stafræn umbreyting á þjónustu, innleiðing laga um farsæld barna og aukið samráð við hagsmunaaðila 
eru á meðal fjölmargra verkefna í aðgerðaráætlun velferðarstefnunnar.

Sviðsstjóri menningar-, íþrótta- og tómstundasviðs

Sviðsstjóri velferðarsviðs

Mest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Arna Rut Kristinsdóttir, arnarut@frettabladid.is 550 5621

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára



Nánari upplýsingar veitir Þórdís Sif Arnarsdóttir, thordis@hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst 2022.

Tæknistjóri  
Nói Síríus leitar að öflugum tæknistjóra til að leiða tæknideild 
fyrirtækisins sem sér um rekstur og viðhald á vélum og húsnæði 
Nóa Síríusar. Framundan eru einnig stór innleiðingarverkefni á nýjum 
tækjabúnaði. Við leitum því að kraftmiklum einstaklingi til að leiða 
fjölbreytt verkefni.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Dagleg stjórnun og rekstur tæknideildar

• Ábyrgð á rekstri og viðhaldi véla og tækja Nóa Síríusar

• Umsjón með framþróun tæknibúnaðar og húsnæðis

• Þátttaka í framtíðarskipulagi og uppsetningu framleiðslubúnaðar

• Ábyrgð á innkaupum og innleiðingu véla, tækja og varahluta

• Áætlanagerð, verkefnastjórnun, samskipti við birgja 
og samningagerð

• Rekstur öryggiskerfa og búnaðar ásamt setu í öryggisnefnd

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólanám á sviði rafmagnsverkfræði, vélaverkfræði 

eða tæknifræði er skilyrði

• Iðnmenntun, t.d. vélvirkjun, rafvirkjun eða sambærilegt, 
er mikill kostur

• Reynsla af viðhaldi fasteigna er kostur

• Reynsla af verkefnastjórnun, hóp- eða deildarstjórnun er kostur

• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Nói Síríus er rótgróið og öflugt fyrirtæki á 
matvælamarkaði. Hjá Nóa Síríus starfar samhentur 
hópur um 120 starfsmanna sem hefur það 
sameiginlega markmið að gleðja bragðlauka 
þjóðarinnar. Til þess er fjöldi sælgætistegunda 
framleiddur í glæsilegum húsakynnum fyrirtækisins 
að Hesthálsi 2-4. 

Síríus súkkulaðið hefur verið ómissandi hluti af 
hátíðarstundum Íslendinga í tæp níutíu ár og Nói 
Síríus einsetur sér að vera í hópi leiðandi fyrirtækja 
á sínu sviði. Það gerir fyrirtækið með því að bjóða 
eftirsóknarverða gæðavöru og þjónustu sem 
standast ýtrustu kröfur viðskiptavina á alþjóðlegan 
mælikvarða. Vöruþróun skipar að auki stóran sess í 
starfsemi Nóa Síríusar og nýjungar fyrirtæksins líta 
reglulega dagsins ljós í hillum verslana, Íslendingum 
til mikillar ánægju. 

Nói Síríus telur að bestum árangri sé náð í starfi 
þegar þekking og færni starfsfólks fá að njóta 
sín og einstaklingurinn finnur til ábyrgðar. Í slíku 
andrúmslofti leggjast allir á eitt og skapa traustan 
grunn að öflugum rekstri.

hagvangur.is

Sótt er um starfið  
á hagvangur.is



Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til 21. ágúst 2022.

Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um.

Forstjóri  
Festi auglýsir starf forstjóra laust til umsóknar. Festi er eitt stærsta 
fyrirtæki landsins og leitar að öflugri manneskju sem býr yfir framsýni 
og krafti til að leiða félagið áfram inn í framtíðina.
 
Frá samruna Festi og N1 árið 2018 hefur tekist að byggja upp leiðandi 
fyrirtæki í verslun og þjónustu á landsvísu. Þessi árangur hefur skilað 
hluthöfum góðri  og stöðugri ávöxtun af fjárfestingu í félaginu sem er  
að stórum hluta í eigu lífeyrissjóða.
 
Forstjóri stýrir daglegum rekstri félagsins í samvinnu við það  öfluga 
starfsfólk sem hjá því starfar. Forstjóri mótar stefnu í samstarfi við 
stjórn og gegnir lykilhlutverki í aðlögun félagsins að síbreytilegu 
rekstrarumhverfi. Spennandi tækifæri eru framundan og má þar nefna  
umhverfismál, orkuskipti, stafræna umbreytingu, þróun fasteignasafns 
og lóða og vaxandi þátttöku félagsins í daglegu lífi hins mikla fjölda 
viðskiptavina þess.  

Rétta manneskjan í starf forstjóra Festi þarf að búa yfir
• Víðtækri reynslu af stjórnun og rekstri
• Stefnumótandi hugsun
• Drifkrafti, metnaði og getu til að byggja upp liðsheild
• Sterkri samfélagsvitund
• Brennandi áhuga á umhverfinu, viðskiptum og íslensku samfélagi 
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum 

 

Festi hf. er í dag eignarhaldsfélag fimm rekstrarfélaga 
og snýr starfsemi félagsins að fjárfestingum og 
stoðþjónustu við Bakkann vöruhótel, ELKO, Festi 
fasteignir, Krónuna og N1. Hlutabréf Festi hf. 
eru skráð í Kauphöll Íslands. Starfsfólk Festi og 
rekstrarfélaga eru samtals 2.000 á starfsstöðvum um 
allt land. Velta félagsins árið 2021 var 101 milljarður.

hagvangur.is

Sótt er um starfið  
á hagvangur.is

2019 - 2022



Umsjón með starfinu hafa Garðar Ó. 
Ágústsson (gardar@vinnvinn.is) og 
Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is).

Lögmannsstofan Fortis sinnir margs 
konar lögmannsþjónustu fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki, félagasamtök og opinbera aðila. 

Lögmannsstofan hefur m.a. sérhæft sig í 
að sinna slysa- og skaðabótamálum auk 
þess að sinna fjölda annarra fjölbreyttra 
og krefjandi verkefna.

Lögmannsstofan Fortis óskar eftir að ráða löglærðan fulltrúa til starfa.
Starfið felur í sér hefðbundin lögmannsstörf sem felast m.a. í samskiptum og ráðgjöf 
við viðskiptavini stofunnar, skjalagerð, eftirfylgd mála fyrir dómstólum, málflutningi o.fl.
Um er að ræða fullt starf í dagvinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistara- eða fullnaðarpróf í lögfræði skilyrði.
• Málflutningsréttindi æskileg. 
• Þekking á slysa- og skaðabótamálum æskileg. 
• Þekking á sviði vinnuréttar, sifja- og erfðaréttar, stjórnsýsluréttar, kröfuréttar, 

samningaréttar og/eða félagaréttar er kostur. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði við úrlausn verkefna og geta til að takast á við ábyrgð í starfi.
• Góð færni til að setja fram mál í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um 
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Löglærður fulltrúi

FORSTJÓRI ORF LÍFTÆKNI

Nánari upplýsingar um félagið:  orfgenetics.com I ORF Líftækni, Víkurhvarf 7 Kópavogi. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Hæfniskröfur:

  Öflugur leiðtogi með getu til að hrífa fólk með sér í átt að settum markmiðum
  Mótun og innleiðing stefnu og tryggja skýra forgangsröðun
  Ábyrgð á daglegum rekstri, áætlanagerð og fjármögnun
  Ábyrgð á samningagerð við lykilbirgja- og viðskiptavini
  Tryggja þekkingu í fyrirtækinu sem styður við nýsköpun og árangur 

  Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
  Stjórnunarreynsla 
  Reynsla af stjórnun í nýsköpunarfyrirtæki kostur 
  Reynsla af alþjóðlegu viðskiptaumhverfi kostur 
  Reynsla af samningagerð
  Frumkvæði, metnaður til að ná árangri og framúrskarandi samskiptahæfni
  Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti

Við leitum að kraftmiklum forstjóra til að leiða 
áframhaldandi uppbyggingu félagsins inn á nýja 
markaði

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst næstkomandi
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Sótt er um starfið á vinnvinn.is 
Umsjón með starfinu hafa hilmar@vinnvinn.is og gardar@vinnvinn.is

Í byrjun árs var ORF Líftækni skipt upp í tvö félög: BIOEFFECT með áherslu á 
húðvörur og ORF Líftækni með áherslu á þróun, framleiðslu og sölu vaxtaþátta.   
ORF Líftækni er leiðandi fyrirtæki í plöntulíftækni. Hugvit og nýsköpun félagsins 
byggir á þróun þess á tækni til að framleiða sérvirk prótein, svokallaða vaxtaþætti, 
með erfðatækni í byggfræjum.

Síðastliðin ár hefur ORF Líftækni lagt áherslu á framleiðslu á vaxtaþáttum fyrir 
húðvörur BIOEFFECT og stofnfrumurannsóknir.

Nýjasta vörulína félagsins er MESOkine, dýravaxtaþættir sem eru sérstaklega þróaðir 
fyrir framleiðslu á stofnfrumuræktuðu kjöti, vistkjöti, sem talið er að muni gjörbylta 
matvælaframleiðslu framtíðarinnar. Þannig mun ORF Líftækni taka þátt í að leysa 
einn helsta vanda heimsins sem felst í afleiðingum hefðbundinnar kjötframleiðslu á 
umhverfi og samfélag.

Árið 2020 hlaut ORF Líftækni 2,5 milljóna evra styrk frá EU Horizon sem nýttur hefur 
verið í þróun MESOkine vörulínunnar. Næstu skref í framþróun félagsins eru að 
stækka og efla teymið, hefja uppskölun á framleiðslukerfi félagins og setja aukinn 
kraft í markaðssetningu og sölu á MESOkine á erlendum mörkuðum. 

Við leitum að kraftmiklum forstjóra til að leiða þessa spennandi nýju vegferð með 
okkur. 

Höfuðstöðvar félagsins eru í Kópavogi en öll ræktun á byggi fer fram í vistvænu  
gróðurhúsi ORF Líftækni í Grindavík.
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Festa er metnaðarfullur og skemmtilegur 
vinnustaður þar sem hægt er að hafa áhrif 
og leiða verkefni með sýnilegum árangri. 
Festa eru frjáls félagasamtök sem eru ekki 
rekin í hagnaðarskyni. Drifkraftur Festu er 
að íslenskt samfélag og atvinnulíf verði 
leiðandi á sviði sjálfbærni.  Aðild eiga yfir 170 
fyrirtæki, stofnanir og sveitafélög. Samfélag 
Festu er einstakt netverk leiðandi aðila á sviði 
sjálfbærs reksturs og nýsköpunar. Okkar starf 
er tilgangsdrifið, við eigum í uppbyggilegu 
samstarfi og leggjum áherslu á gagnkvæman 
stuðning ólíkra aðila  í átt að settu marki.  
www.samfelagsabyrgd.is.

Viltu taka þátt í 6. iðnbyltingunni - sjálfbærnibyltingunni?
Festa – miðstöð um sjálfbærni leitar að skapandi og drífandi samfélagsmiðla meistara og 
verkefnastjóra í teymið hjá sér. Við leitum að manneskju með brennandi áhuga á fræðslu, 
miðlun og sjálfbærni til að stýra samfélagsmiðlum Festu, ritstýra Fréttablaði Festu, uppfæra 
heimasíðuna okkar og verkefnastýra afmörkuðum hreyfiaflsverkefnum.

Helstu verkefni:
• Dagleg umsjón með samfélagsmiðlum og heimasíðu Festu.
• Setja inn og framleiða efni fyrir samfélagsmiðla, s.s. textavinna og myndefni.
• Mótun markaðs- og fræðsluefnis.
• Umsjón og ritstjórn Fréttabréfs og ársskýrslu Festu.
• Verkefnastjórn.
• Samskipti við samstarfsaðila og félaga í Festu.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi.
• Þekking á helstu samfélagsmiðlum og hugbúnaði eins og Facebook Business Manager, 

Canva, Crowdsignal og Mailchimp, eða sambærilegum.
• Hæfni til að greina gögn.
• Gott vald á íslensku og ensku og hæfni til hnitmiðaðra textasmíða.
• Gott auga fyrir hrífandi og grípandi myndefni.
• Frumkvæði, fróðleiksfýsn, sjálfstæð vinnubrögð, skapandi og gagnrýnin hugsun.

Umsjón með ráðningarferlinu hafa 
Garðar Óli Ágústsson (gardar@vinnvinn.is) 
og Jensína Kristín Böðvarsdóttir 
(jensina@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.

Samfélagsmiðla- og
verkefnastjóri

Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og hnitmiðað 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um 
færni viðkomandi til að gegna starfinu.

Umsjón með starfinu hafa Hildur J. Ragnars 
dóttir (hildur@vinnvinn.is) og Garðar Ó. 
Ágústsson (gardar@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.

Loftslagsráð er fulltrúaráð sem í eiga sæti 
fulltrúar sveitarfélaga, launþega, neytenda, 
viðskipta- og atvinnulífs, bænda, háskóla-
samfélagsins, umhverfisverndar samtaka og 
ungs fólks. Formaður og varaformaður eru 
skipaðir af ráðherra án tilnefningar.

Ráðið fer ekki með stjórnvaldsheimildir en 
sækir umboð sitt til laga um loftslagsmál og 
er ætlað að vera sjálfstætt í störfum sínum 
og veita stjórnvöldum aðhald með faglegri 
ráðgjöf. Það sinnir hlutverki sínu með því að 
rýna áætlanir stjórnvalda, stuðla að upplýstri 
umræðu, standa fyrir miðlun upplýsinga og 
viðburðum um loftslagstengd málefni.

Loftslagsráð leitar að framkvæmdastjóra til að reka skrifstofu og sinna fjölbreyttum 
verkefnum á sviði ráðsins. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga og metnað fyrir 
loftslagsmálum, býr yfir góðri samskiptahæfni, reynslu af málefnavinnu og innsýn í stefnur og 
strauma í íslensku samfélagi, atvinnulífi og stjórnsýslu.

Starfssvið:
• Yfirumsjón með þróun og rekstri skrifstofu Loftslagsráðs þ.m.t. fjárhags- og 

starfsáætlanagerð, ábyrgð á bókhaldi og ráðstöfun fjármuna.
• Umsjón með framvindu verkefna ráðsins og starfsfólki og aðkeyptri sérfræðiþjónustu.   
• Þjónusta sem ritari Loftslagsráðs sem felur í sér skipulag og þjónustu við fundi ráðsins, 

undirbúning fundagagna og eftirfylgni.
• Fagleg greiningarvinna. 
• Samstarf við hagaðila á sviði loftslagsmála, stjórnarráðið, önnur loftslagsráð og aðra 

erlenda samstarfsaðila.
• Önnur verkefni sem formaður og varaformaður fela framkvæmdastjóra.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Meistaragráða sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla á öllum þremur víddum sjálfbærni.
• Reynsla af vef- og samfélagsmiðlun og samskiptum við fjölmiðla.
• Reynsla af málefnavinnu og innsýn í stefnur og strauma í íslensku samfélagi, 

atvinnulífi og stjórnsýslu.
• Framúrskarandi samskipta- og samvinnuhæfileikar.
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður.
• Ögun í vinnubrögðum.
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku og ensku.
• Grunnþekking á áætlanagerð er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Framkvæmdastjóri



Starfsmaður í viðhaldsteymi
Orkuveita Húsavíkur er framsækið 
og fjölbreytt fyrirtæki sem er 
samfélagslega mikilvægt til að 
auka búsetugæði á starfssvæði 
þess.

Nánari upplýsingar um Orkuveitu 
Húsavíkur má finna á www.oh.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Svava Sandholt (sigridur@intellecta.is) í síma 511 225.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Daglegur rekstur hita-, vatns- og fráveitukerfa
• Álestur mæla og kerfisvöktun
• Borholueftirlit 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður 
svarað að ráðningu lokinni.

• Iðnmenntun sem nýtist í starfi
• Geta til að vinna sjálfstætt sem og í teymi
• Góð öryggisvitund
• Jákvætt viðhorf, frumkvæði og drifkraftur
• Fagleg vinnubrögð, skipulagshæfni og færni í 

mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Ökuréttindi skilyrði

Orkuveita Húsavíkur óskar eftir að ráða öflugan einstakling í viðhaldsteymi áhaldahúss. Leitað er 
að einstaklingi sem býr yfir drifkrafti, samskiptafærni, umbótasinnuðum hugsunarhætti og með ríka 
öryggisvitund. Viðkomandi er hluti af viðhaldsteymi sem sinnir hita-, vatns- og fráveitu á starfssvæði 
Orkuveitu Húsavíkur.

Hjúkrunarforstjóri Lundar
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Lundur á Hellu leitar að framsýnum leiðtoga í stöðu 
hjúkrunarforstjóra heimilisins. Um fullt starf er að ræða.

Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) og 

Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg 

starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. 

Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri, áætlanagerð 

og mannauðsmálum heimilisins

• Fagleg forysta og ábyrgð á hjúkrunarþjónustu Lundar 

gagnvart íbúum

• Stefnumótun og umsjón með umbótaverkefnum

• Samskipti við hagsmunaaðila heimilisins

• Þátttaka í stjórnarfundum og ábyrgð á framfylgd 

ákvarðana stjórnar

• Í starfinu felst klínísk vinna að hluta

Helstu verkefni og ábyrgð:

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Lundur er staðsett á Hellu í Rangárþingi ytra og búa þar 33 íbúar. Starfsfólk Lundar eru 

65-73 talsins. Á Lundi er áhersla lögð á að bera virðingu fyrir einstaklingnum og fyrri venjum hans og siðum og að hann 

og fjölskylda hans njóti trúnaðar og umhyggju í samskiptum. Markmið Lundar er að veita bestu andlegu, líkamlegu og 

félagslegu þjónustu sem völ er á á hverjum tíma og styðjast við viðurkennd viðmið. Einnig að styðja við bak einstaklingsins 

svo hann megi halda sjálfstæði, virkni, lífsgleði og reisn til æviloka. Nánari upplýsingar um Lund má finna á www.hellu.is.

• Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi

• Framhaldsmenntun í stjórnun eða klínískri hjúkrun er 

kostur

• Þekking á öldrunarmálum er æskileg

• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, 

þjónustulund og jákvæðni

• Leiðtogahæfni, framsýni, drifkraftur og metnaður í starfi

• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð og umbótasinnað 

hugarfar

• Góð kunnátta í íslensku í ræðu og riti

Menntunar- og hæfniskröfur: 



FSRE ÓSKAR EFTIR  AÐ RÁÐA FRAMSÝNAN LÖGFRÆÐING  
MEÐ RÍKA SAMSKIPTAHÆFNI Í MIÐLÆGT LÖGFRÆÐITEYMI 
Starfið heyrir undir nýtt miðlægt  lögfræðiteymi sem mun veita stjórnendum og starfsfólki FSRE  
stoðþjónustu við lögfræðileg málefni og veitir innkaupastefnu stofnunarinnar eftirfylgni. Einingin heyrir 
undir aðallögfræðing FSRE  og eru verkefnin fjölbreytt og krefjandi og snerta m.a. umsýslu, rekstur og 
innkaupamál vegna eignasafns.

•  Mat á fjárfestingarkostum, hagkvæmnisútreikningar  
    og ákvörðun leigugjalds.
•  Frumgreining sérhæfðra fjárfestingarkosta.
•  Fjárfestingaráætlanir vegna uppbyggingar, viðhalds  
    og ytri leigu.
•  Fjármögnun eignasafns í samvinnu við  
    eignastýringarráð FJR.

•  Greining þróunar- og nýtingartækifæra bygginga og svæða 
    með hliðsjón af skipulagsáætlunum, skipulagskvöðum, 
    nýtingarákvæðum og fyrirkomulagi aðliggjandi bygginga  
    og svæða.
•  Yfirumsjón með þróun einstakra bygginga eða svæða.
•  Samskipti við sveitarfélög, skipulagsyfirvöld og  
    aðra hagsmunaaðila.

•  Greining þróunar- og nýtingartækifæra vegna landsvæða, 
    jarða og auðlinda sem heyra undir  eignasafn FSRE 
    með hliðsjón af eigendastefnu ríkisins og skipulags-  
    og byggðaáætlunum.
•  Þátttaka í gerð og eftirfylgni þróunaráætlana vegna  
    eignasafns FSRE.

•  Lögfræðileg ráðgjöf og stoðþjónusta til forstjóra,  
    framkvæmdastjórnar og starfsfólks.
•  Rýni á samningum  vegna útboðsverkefna og tengdra  
    ráðgjafar- og eftirlitsþátta.
•  Rýni samninga vegna húsnæðisöflunar og annarra  
    fjárfestingatengdra samninga.
•  Gerð umsagna og svör við fyrirspurnum.

SÉRFRÆÐINGUR - FJÁRHAGSGREININGAR OG ÁÆTLANAGERÐ

SÉRFRÆÐINGUR - FASTEIGNAÞRÓUN

SÉRFRÆÐINGUR - ÞRÓUN AUÐLINDA OG LANDSVÆÐA

LÖGFRÆÐINGUR

Ábyrgð og helstu verkefni

Ábyrgð og helstu verkefni

Ábyrgð og helstu verkefni

Ábyrgð og helstu verkefni
Þróar og rekur aðstöðu á vegum 
ráðuneyta, stofnana og annarra 
ríkisaðila og gegnir með því mikilvægu 
hlutverki í þjónustu við borga rana. 

Við erum í dag rúmlega 60 starfsmenn 
með fjölbreyttan bakgrunn og byg-
gjum saman á gildunum: FRAMSÝNI,  
SAMVINNA OG FAGMENNSKA.

Eignasafn FSRE samanstendur af 530 
þúsund m² húsnæðis í 380 eignum 
auk um 300 jarða og landsvæða. 

Um þessar mundir vinnum við að um 
130 þróunarverkefnum sem snerta 
flest svið man nlífsins; s.s. heilbrigðis- 
og velferðarmál, men ningu, menntun, 
löggæslu, dómskerfi, náttúru og 
friðlýst svæði.

Framundan eru spennandi tímar  
í þróun sameinaðrar stofnunar og 
lifandi vinnustaðar. Við leitum því  
að jákvæðu og drífandi fólki sem hefur 
brennandi áhuga á að taka þátt  
í vegferðinni með okkur. 

UMSÓKNARFRESTUR 
ER TIL OG MEÐ 22. ÁGÚST.

Umsókn óskast fyllt út á 
www.intellecta.is og þarf 
henni að fylgja starfsferilskrá 
og ítarlegt kynningarbréf.

Ítarlegri upplýsingar um störfin 
og hæfniskröfur má finna á 
www.intellecta.is

Nánari upplýsingar veita  
Thelma Kristín Kvaran,  
thelma@intellecta.is,  
og Hafdís Ó. Pétursdóttir,  
hafdis@intellecta.is, 
í síma 511 1225

WWW.FSRE.IS

FSRE ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA DRÍFANDI OG FRAMSÝNA SÉRFRÆÐINGA TIL  
AÐ STARFA AÐ GREININGUM OG STEFNUMÖRKUN FYRIR EIGNASAFN FSRE 
Eignastýringarsvið er nýstofnað fjárfestingarsvið sem stýrir eignasafni FSRE. Hlutverk eignastýringar- 
sviðs er að stýra og þróa fasteignasafn ríkisins með sjálfbærum og hagkvæmum hætti í samræmi við 
eignastefnu FSRE sem mótuð er á grundvelli stefnumörkunar stjórnvalda.  Verkefni sviðsins ná til 
fasteigna, jarða og auðlinda þeim tengdum. 

•  Þátttaka í vinnslu langtímaáætlana fyrir  
    opinberar fjárfestingar.
•  Samantekt og undirbúningur gagna til kynningar  
    og/eða ákvörðunar í eignastýringarráði.
•  Þátttaka í gerð og framkvæmd þróunaráætlana  
    fyrir eignasafn.
•  Annað sem til fellur við uppbyggingu eignastýringar. 

•  Gerð og eftirfylgni þróunaráætlana fyrir einstakar  
    byggingar og svæði.
•  Þátttaka í vinnslu langtímaáætlana fyrir opinberar  
    fjárfestingar.
•  Þátttaka í viðskiptalegum aðgerðum  
    þróunaráætlunar s.s. aðgerðum við kaup,  
    sölu og leigu einstakra bygginga eða svæða.

•  Samskipti við sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila  
    vegna þróunaráætlana.
•  Þátttaka í vinnslu langtímaáætlana fyrir opinberar 
    fjárfestingar.
•  Þátttaka í viðskiptalegum aðgerðum þróunar- 
    áætlunar s.s. vegna ferlis kaupa, sölu eða útleigu.

•  Verkefni á sviði persónuverndarmála stofnunarinnar.
•  Þátttaka í framþróun útboðs- og samningsforma  
    vegna útboðsverkefna og leiguverkefna.
•  Stuðningur við aðallögfræðing og önnur tilfallandi 
    verkefni.
•  Þátttaka í viðskiptalegum aðgerðum þróunar- 
    áætlunar s.s. vegna ferlis kaupa, sölu eða útleigu. 

Viltu móta  
framtíðina 
með okkur? 

FRAMKVÆMDASÝSLAN  
- RÍKISEIGNIR 



Við leitum að metnaðarfullum og drífandi  
einstaklingum til starfa í Reykjavík.

Viltu vinna í frábæru teymi  
með leiðandi sérfræðingum?

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is

PwC á Íslandi er þekkingarfyrirtæki, hluti af einu stærsta alþjóðlega ráðgjafa- og endurskoðunarfyrirtæki heims  
og veitir trausta þjónustu á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fyrirtækjaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar.

Frekari upplýsingar um störfin veitir Katrín Ingibergsdóttir, mannauðsstjóri

(katrin.ingibergsdottir@pwc.com)

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.

Sérfræðingur í endurskoðun og reikningsskilum
Umsjón með skipulagningu og framkvæmd endurskoðunar og reikningsskila 
fjölbreyttra fyrirtækja, sem og ráðgjöf til viðskiptavina vegna reikningsskila, 
endurskoðunar og tengdra mála

Upprennandi endurskoðandi
Þátttaka í framkvæmd endurskoðunar og reikningsskila fjölbreyttra  
fyrirtækja undir handleiðslu reyndra sérfræðinga

Sérfræðingur í gæðamálum og áhættustýringu
Vinna í innri gæðakerfum PwC og þróun gæðamála og áhættustýringar  
auk daglegrar umsýslu í gæðakerfum PwC

Bókari
Vinna við fjölbreytt bókhaldsverkefni, færsla bókhalds, afstemmingar,  
vsk skil og launaútreikningar

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar, www.pwc.is/storf.
Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um.

B.Ó. Smiðir ehf.  óska eftir að 
ráða smiði í vinnu

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is

Álftanesskóli
• Frístundaleiðbeinandi
• Stuðningsfulltrúi

Hofsstaðaskóli 
• Smíðakennari
• Leiðbeinendur á frístundaheimili
• Stuðningsfulltrúi

Sjálandsskóli
• Stuðningsfulltrúi

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennari
• Frístundaleiðbeinandi

Hönnunarsafn Íslands
• Starfsmaður í móttöku

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Erum við 
að leita 
að þér?



Taktu þátt í 
að móta framtíðina!

Við leitum að drífandi einstaklingum í embætti skrifstofustjóra 
samkvæmt nýju skipuriti ráðuneytisins sem kynnt var 2. júní 2022.  
Við leitum að fólki sem hugsar í lausnum og sér tækifæri í öllum 
hindrunum. Við viljum ráða til starfa einstaklinga sem þrífast á 
krefjandi verkefnum, skynja taktinn í samfélaginu og vilja breyta 
til hins betra. Við ætlum sérstaklega að auka áherslu á uppbyggingu 
mannauðs, stafrænar breytingar og hagrænar greiningar á verkefnum.  

Mennta- og barnamálaráðuneyti auglýsir 
fjögur embætti skrifstofustjóra laus til umsóknar

Á samfélagsmiðlum má sjá kynningu ráðherra 
á nýju skipulagi ráðuneytisins. 

Markmiðið með nýju skipulagi er að efla teymis-
vinnu, skilvirkni og árangur innan mennta- 
og barnamálaráðuneytisins. Þannig nýtist 
mannauður ráðuneytisins sem best til að tryggja 
að menntun, aðbúnaður og réttindi barna og 
ungmenna á Íslandi séu ávallt í fyrirrúmi. Til að 
stuðla að farsælum árangri er rík áhersla lögð 
á skilvirkni og nýtingu tölfræði og greininga 
við mótun tillagna um aðlögun eða breytingar 
á stefnu, lögum og reglugerðum. 

Framundan er spennandi og viðamikið verkefni 
við að móta nýjar skrifstofur og nýtt verklag 
innan ráðuneytisins.  Um er að ræða fjórar 
krefjandi stjórnunarstöður sem reyna á frum-
kvæði, samskiptahæfni, forystuhæfileika og 
öguð vinnubrögð. Skrifstofustjórar eru hluti 
af stjórnendateymi ráðuneytisins og heyra 
beint undir ráðuneytisstjóra. 

Helstu verkefni

•   Þátttaka í mótun stefnu og innleiðingu 
    stefnumarkandi ákvarðana. 
•   Ábyrgð á faglegu starfi, farsælli stjórnun 
    og rekstri skrifstofu.
•   Leiða og styðja öflugt starfsfólk til árangurs.
•   Ábyrgð á stjórnsýslulegum skyldum skrifstofunnar. 
•   Yfirumsjón með verkefnum skrifstofunnar 
    og forgangsröðun þeirra í samráði við ráðuneytisstjóra 
    og aðra stjórnendur ráðuneytisins.
•   Virk þátttaka í samstarfi og samvinnu innan ráðuneytisins.
•   Leiða samskipti og samstarf við önnur ráðuneyti, hagaðila 
    og aðra innlenda og erlenda aðila sem koma að 
    málefnum ráðuneytisins.

Hlutverk mennta- og barnamálaráðuneytisins er að tryggja að 
menntun, aðbúnaður og réttindi barna og ungmenna á Íslandi séu 
ávallt í fyrirrúmi. Ráðuneytið fer með málefni skóla og fræðslu, 
æskulýðs- og íþróttamál, velferðarmál barna og barnavernd. Nám á 
leik-, grunn- og framhaldsskólastigi heyrir undir ráðuneytið, svo og 
námsmat, námsgögn og námsskrárgerð á þeim skólastigum. Þá heyra 
listaskólar og lýðskólar undir ráðuneyti mennta- og barnamála.

Nánari upplýsingar um embættin má finna á Starfatorg.is. 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 08.08.2022. 

Skrifstofa 
stefnumótunar 
og innleiðingar

Stefnumótun fyrir 
málefnasvið ráðuneytisins 
og innleiðingu stefnu. 
Undirbúningur stefnumála 
og áherslna ráðherra eins 
og þær birtast í sértækum 
stefnum, lögum, fjármála-
áætlunum og fjárlögum.

Skrifstofa greininga 
og fjármála

Öflun, greining og 
framsetning tölfræði-
gagna er varða málefnasvið 
ráðuneytisins og mat á 
hagrænum og fjárhagslegum 
áhrifum stefnumótandi 
tillagna og aðgerða. 
Yfirumsjón með gerð 
og eftirfylgni fjármála-
áætlunar og fjárlaga.

Skrifstofa 
gæða- og 
eftirlitsmála

Eftirlit með framkvæmd og 
innleiðingu gildandi reglna, 
laga og verkefnaáætlana á 
málefnasviði ráðuneytisins, 
m.a. með námi og kennslu 
á öllum skólastigum. Ábyrgð 
á framkvæmd gæðamats 
og eftirliti með gæðastarfi 
í undirstofnunum 
ráðuneytisins.

Skrifstofa 
ráðuneytisstjóra 
og innri þjónustu

Samhæfing á starfsemi 
ráðuneytisins, umsjón 
með umbótastarfi, 
undirbúningur og 
eftirfylgni með settum 
áherslum í starfsemi þess.



Hjá HS Veitum starfar framsækinn hópur 
starfsfólks sem kappkostar að efla sig í 
starfi með frumkvæði, fagmennsku og 
framúrskarandi vinnubrögðum. 

HS Veitur annast raforkudreifingu á 
Suðurnesjum, í Hafnarfirði, í hluta 
Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.

HS Veitur annast hitaveiturekstur á Suður
nesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveitu
rekstur að stórum hluta á Suður nesjum og í 
Vestmanna eyjum. 

Starfsstöðvarnar eru fjórar; í Reykjanesbæ, 
Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og í Árborg. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 100 starfsmenn.

Gildi félagsins eru traust, virðing og framfarir.

Framundan eru spennandi tímar sem reyna á stefnu HS Veitna og er forstjóri í lykilhlutverki 
við að leiða fyrirtækið inn í framtíðina. HS Veitur reka hitaveitu, vatnsveitu og rafmagnsveitu 
og eru starfsmenn fyrirtækisins að bæta rekstur og þjónustu fyrirtækisins frá degi til dags 
ásamt því að móta félagið fyrir komandi kynslóðir.
Forstjóri stýrir daglegum rekstri fyrirtækisins, sinnir stefnumótun í samráði við stjórn og er í 
forsvari fyrir fyrirtækið út á við.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á daglegum rekstri, áætlanagerð og eftirfylgni verkefna. 
• Mótun stefna og innleiðing í samráði við stjórn.
• Stuðla að stöðugum umbótum félagsins.
• Upplýsingagjöf til stjórnar og starfsfólks.
• Innri og ytri samskipti við hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
• Reynsla og/eða þekking af orku- og veitumálum er kostur. 
• Reynsla af rekstri og stjórnun, þ.m.t. mannaforráð. 
• Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð.
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. 
• Góð íslensku- og enskukunnátta.

Umsjón með starfinu hafa Hilmar G. 
Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og 
Garðar Ó. Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Forstjóri
HS Veitur leita að framsýnum forstjóra til að leiða framúrskarandi hóp starfsfólks. 

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um 
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Má bjóða þér starf við 
eitt af undrum veraldar?
Bláa Lónið óskar eftir að ráða til sín öfluga liðs-
félaga í fjölbreytt og skemmtileg störf. Við bjóðum 
upp á spennandi starfsframa í einstöku umhverfi 
með alþjóðlegu yfirbragði, þar sem nýsköpun, 
náttúra og sjálfbærni renna saman í eitt. Markmið 
Bláa Lónsins er að skapa ógleymanlegar minningar 
fyrir gesti og starfsfólk með gleði, virðingu og 
umhyggju að leiðarljósi. 

Starfsfólk Bláa Lónsins er samhentur hópur sem 
nýtur góðra fríðinda. Félagslífið er fjölbreytt og 
mötuneytið framúrskarandi. Í boði eru tíðar rútu- 
ferðir til og frá vinnu. 

Vilt þú slást í hópinn?

Nánar um störfin og umsóknarfrest 
á storf.bluelagoon.is eða með því að 
skanna QR kóðann.

Bláa Lónið
Móttökustarf
Gestgjafi á upplifunarsvæðum 
Gæsla á upplifunarsvæðum
Þjónusta og gæsla í klefa
Dagræstingar
Sérhæfðar ræstingar

Retreat spa 
Gestgjafi 
Nuddari 
Ræstingar

Retreat hótel
Gestgjafi á næturvöktum
 

Veitingastaðir
Matreiðsla á Lava, Moss og Spa Restaurant 
Framreiðsla og þjónusta á Lava, Moss og Spa Restaurant 
Sala og þjónusta á Blue Café
Vörumóttaka

Verslun Bláa Lónsins
Aðstoðarverslunarstjóri 
Almenn sölustörf

·
·

·
· 
·
·
· 
·

·
· 
·   

·
·
·
·  

· 

Bláa Lónið er leiðandi þekkingarfyrirtæki með 30 ára sögu og víðtæka 
starfsemi. Við erum í hópi fremstu heilsulinda heims og höfum hlotið 
fjölmargar alþjóðlegar viðurkenningar.  



GG Verk er rótgróið og framsækið byggingafyrirtæki sem byggir á áratuga reynslu.
Hjá okkur starfar öflugur hópur fólks við að byggja upp vönduð mannvirki innan 
tilskilins tíma, af framúrskarandi metnaði og umhyggju fyrir fólki og umhverfi.
Við erum hreykin af fólkinu okkar, hárri starfsánægju og fjölskylduvænum áherslum.

Við hvetjum umsækjendur af öllum kynjum til að senda 

okkur ferilskrá og kynningabréf á atvinna@ggverk.is. 

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst en umsóknir verða þó 

skoðaðar jafnóðum og þær berast.

ggverk.is

Vegna aukinna umsvifa og traustrar verkefnastöðu óskar 
GG Verk eftir að ráða fleiri metnaðarfulla og drífandi 
VERKEFNASTJÓRA   |   VERKSTJÓRA   |   SMIÐI 

Leitað er að áreiðanlegum einstaklingum 
sem setja fólk í fyrsta sæti og sýna auk 
þess fyrirhyggju og ábyrgð í verki. 

Við hjá Landsvirkjun leggjum okkur fram um að hámarka verðmæti 
þeirra endurnýjanlegu orkulinda sem fyrirtækinu er trúað fyrir. Við leitum 
nú að úrræðagóðum og drífandi einstaklingi til að ganga til liðs við 
innkaupateymið okkar sem starfar með hagkvæmni og vistvæn innkaup að 
leiðarljósi. Teymið vinnur þétt saman, en starfar líka með starfsfólki vítt og 
breitt um landið og er því hægt að sinna starfinu frá ýmsum starfsstöðvum.

Sérfræðingur í innkaupum sinnir fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. 
Í starfinu felst meðal annars að veita samstarfsfólki ráðgjöf og leiða 
framkvæmd innkaupa.

Í teyminu tekur þú þátt í:
– að leiða verðkannanir, útboð og markaðskannanir 
– að aðstoða við gerð samninga og framkvæmd innkaupa
– að bæta skilvirkni og hagkvæmni við innkaup
– áframhaldandi þróun á stafrænum ferlum innkaupa

Hæfni og reynsla:
– háskólamenntun sem nýtist í starfi
– framúrskarandi samskiptahæfni og vilji til að vinna í teymi
– lausnamiðuð og gagnrýnin hugsun
– frumkvæði, metnaður og drifkraftur
– skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
– reynsla af innkaupum, gerð útboðsgagna, rekstri samninga og
    samningagerð er kostur
– þekking á samningsskilmálum eins og IST-30 og FIDIC er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst
Sótt er um starfið á landsvirkjun.is/laus-storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Rut Þráinsdóttir 
anna.rut.thrainsdottir@landsvirkjun.is

Starf

Ert þú samningaséní?

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



Helstu verkefni og ábyrgð

•   Viðhald, viðgerðir, eftirlit og breytingar á tækjabúnaði 
     framleiðslu- og rannsóknarsviðs
•   Þátttaka í kvörðunum á tækjabúnaði
•   Þátttaka í uppsetningu á nýjum tækjabúnaði
•   Almennt húsnæðisviðhald á byggingum fyrirtækisins

Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Kristinn Ragnarsson, deildarstjóri
Tæknideildar í síma 420 6711 eða í tölvupósti
kristinnr@coripharma.is

Menntunar og hæfniskröfur

•   Menntun sem nýtist í starfi, vélfræði-, 
     rafvirkja- eða vélvirkja menntun
•   Viðtæk reynsla af viðgerðum á vélbúnaði, stýringum 
     og rafbúnaði kostur
•   Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð skilyrði
•   Færni í mannlegum samskiptum
•   Mjög góða íslensku og ensku kunnátta
•   Góð almenn tölvukunnátta

Tæknideild Coripharma sér um viðhald og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og á rannsóknarstofum. Við leitum nú eftir áhugasömum liðsauka í deildina.
Unnið verður á tvískiptum vöktum; dag- og kvöldvöktum auk bakvakta. 

Lausar stöður hjá Coripharma

Tæknimaður í tæknideild

Sérfræðingur í innkaupa- og áætlanadeild

Vegna aukinna umsvifa leitar Coripharma að öflugum einstaklingum 
í spennandi framtíðarstörf hjá fyrirtækinu. 

Störf í framleiðslu

Coripharma er íslenskt nýsköpunarfyrirtæki með um 150 starfsmenn sem byggir á traustum grunni lyfjaþróunar og framleiðslu á Íslandi. 
Félagið sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og útflutningi samheitalyfja ásamt því að sinna verktökuframleiðslu fyrir önnur lyfjafyrirtæki. 
Frá því að félagið hóf starfsemi árið 2018 hefur það hafið framleiðslu á 20 lyfjum og er með 18 ný lyf í þróun. 

coripharma.is

Helstu verkefni og ábyrgð

•   Utanumhald, breytingar og eftirfylgni framleiðsluáætlana
•   Uppsetning framleiðslu- og pökkunarverka í hugbúnaðinum Plaio 
•   Fylgjast með vikulegum uppfærslum á raunframleiðslutímum
•   Vinna náið með öðrum starfsmönnum innkaupadeildar til að 
     tryggja að aðföng séu til staðar fyrir framleiðslu og pökkun
•   Ábyrgur fyrir staðfestum afhendingum á pöntunum til viðskiptavina
•   Taka saman tölfræðilegar upplýsingar um áætlanir, eftir því sem við á
•   Stýra daglegum samhæfingarfundum vegna framleiðslu
•   Svara fyrirspurnum frá viðskiptavinum
•   Miðla upplýsingum um áætlanir og breytingar á áætlunum 
     til annarra deilda

Menntunar og hæfniskröfur

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d verkfræði, viðskiptafræði, 
     vörustjórnun eða víðtæk reynsla á þessu sviði
•   Góð almenn tölvukunátta
•   Mjög góð íslensku og enskukunnátta skilyrði
•   Skipulögð, öguð og nákvæm vinnubrögð skilyrði
•   Reynsla af vinnu í GMP umhverfi er kostur
•   Færni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Þórey Jónsdóttir mannauðsstjóri 
í síma 420 6710 eða í tölvupósti, thoreyj@coripharma.is

Coripharma leitar að drífandi einstakling í starf sérfræðings á framleiðslusviði (Specialist planning). Sérfræðingur í innkaupa- og áætlanadeild heldur utan um 
og setur upp allar framleiðsluáætlanir fyrir verksmiðju fyrirtækisins í Hafnarfirði, bæði langtíma og skammtíma áætlanir.

Störf við lyfjablöndun

Helstu verkefni og hæfniskröfur

•   Blöndun lyfja
•   Uppvigtun og frumvinnsla hráefna 
•   Samsetning og sérhæfð þrif á vélum 
•   Skýrslugerð og skjalfesting 
•   Iðnmenntun eða sambærileg menntun er kostur 
•   Reynsla og/eða þekking á framleiðslu eða sambærilegum 
     iðnaði er kostur 
•   Hæfni til að tileinka sér starfsemi á sérhæfðum vélbúnaði 
•   Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót 
•   Góð íslensku og ensku kunnátta

Störf í pökkun

Helstu verkefni og hæfniskröfur

•   Pökkun á töflum og hylkjum í glös og þynnur 
•   Þrif og eftirlit með pökkunarvélum og pökkunarsvæði 
•   Stillingar og breytingar á tækjabúnaði 
•   Sýnataka og skjalfesting 
•   Merkingar á vörum til útflutnings 
•   Iðnmenntun eða sambærileg menntun er kostur 
•   Reynsla og/eða þekking á framleiðslu eða sambærilegum 
     iðnaði er kostur 
•   Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót 
•   Góð íslensku og ensku kunnátta

Um vaktavinnu störf er að ræða í framleiðslu   -   Nánari upplýsingar um laus störf Coripharma, coripharma.is/careers



Deildarstjóri upplýsingatæknisviðs
• Ber ábyrgð á rekstri upplýsingakerfa félagsins
• Umsjón með uppsetningu netkerfis og rekstri
• Umsjón með hugbúnaðarþróun og verkefnum
• Umsjón með uppsetningu og umsjón með IP símkerfi
• Umsjón og rekstur verslunarkerfa og útstöðva
• Umsjón og rekstur netþjóna
• Tæknilegur rekstur og hönnun á vefkerfum
• Samskipti, eftirlit og samningagerð við þjónustuaðila
• Áætlana- og skýrslugerð
• Starfsmannahald

Helsti hugbúnaður og kerfi:
 

•   Navision 
•   Windows 
•   Office 365
•   LS retail
•   Cisco
•   Unifi
•   Shopify
•   Linux
 

•   Drupal 
•   Magento 
•   Wordpress 
•   Fotoware
•   AGR
•   Manage Engine
•   Pricer
 

Penninn ehf. leitar að kraftmiklum starfsmanni í starf  
deildarstjóra upplýsingatæknisviðs.
Fjölbreytt og krefjandi verkefni eru framundan við innleiðingu, 
þróun og viðhaldi á upplýsingakerfum félagsins.  
Félagið starfrækir  21 verslun víðsvegar um landið undir  
merkjum Penninn Eymundsson, Penninn Húsgögn, Islandia og 
The Viking.

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2022 
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á netfangið: IT@penninn.is

               Menntunar- og hæfniskröfur:
	 •		Menntun	og	starfsreynsla	sem	nýtist	í	starfi,	háskólamenntun	kostur
 •  Marktæk starfsreynsla í upplýsingatækni t.d. í hugbúnaðargerð,  
                   vefforritun eða rekstri tölvukerfa
 •  Reynsla af áætlanagerð
 •  Reynsla af gæða- og öryggismálum
 •  Framúrskarandi samskipta- og skipulagsfærni
 •  Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð

www.penninn.is S:540-2000Skeifan 10penninn@penninn.is

STARFSSVIÐ:

◦ Ábyrgð á daglegum rekstri starfsstöðvarinnar

◦ Samskipti og þjónusta við viðskiptavini 

 og aðrar deildir fyrirtækisins

◦ Samskipti við birgja

◦ Umsjón og ábyrgð á starfsmannamálum

◦ Þróun og endurbætur á ferlum

◦ Greiningarvinna í Excel

◦ Áætlanagerð og stefnumótun

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

◦ Menntun á sviði verk-, tækni- eða viðskiptafræði

◦ Reynsla af stjórnun og mannaforráðum

◦ Reynsla og skilningur á starfsemi vöruhúsa

◦ Frumkvæði og geta til að finna lausnir

◦ þjónustulund og samskiptahæfni

◦ Reynsla af vinnu með Excel

◦ Íslensku- og enskukunnátta

◦ Reynsla af störfum í alþjóðlegu umhverfi æskileg

RUBIX er leiðandi fyrirtæki í Evrópu í sölu og dreifingu á iðnaðarrekstarvöru, með starfsemi á um 850 stöðum 

í 22 löndum. RUBIX á Íslandi starfrækir vöruhús á Reyðarfirði og verslun, vöruhús og skrifstofu á Dalvegi í 

Kópavogi, ásamt því að vera eigandi Verkfærasölunnar sem er með starfsemi á þremur stöðum á landinu.

Rubix á Íslandi óskar eftir að ráða rekstrarstjóra á Reyðarfirði.

Búseta á Austurlandi er skilyrði.Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Benediktsson 
framkvæmdastjóri í síma 864 6277. Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2022.

Áhugasamir sæki um starfið á Alfred.is.

HVAÐ ERU MÖRG R Í ÞVÍ?

Dalvegi 32a | 201 Kópavogur | Sími 522 6262 | rubix.is

REYNSLUMIKILL 
REKSTRARSTJÓRI 
RUBIX Á REYÐARFIRÐI

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölumönnum til starfa.
Áhugi á sölumennsku og mannlegum samskiptum 
ásamt faglegum metnaði  er skilyrði. Við bjóðum 
upp á nútímalega, fallega vinnuaðstöðu miðsvæðis í 
Reykjavík og reynslumikið samstarfsfólk sem vinnur 
vel saman að úrlausn verkefna.”

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á  
vidar@fold.is

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölufulltrúa til 
starfa. Fold hefur starfað í áratugi og eru starfs-
menn reiðubúnir að vinna með þeim sem eru 
að stíga sín fyrstu skref sem og reynslumiklum 
fasteignasölum.  
Vinnurými eru vel búin, björt og hugguleg og 
lagt upp úr  góðri samvinnu starfsmanna.  

Skilyrði er að umsækjendur séu löggiltir  
fasteignasalar eða í löggildingarnámi. 

Umsóknir sendist á vidar@fold.is



Forstjóri
Menntamála-
stofnunar
Mennta- og barnamálaráðuneyti 
auglýsir laust til umsóknar embætti 
forstjóra Menntamálastofnunar. 
Stofnunin starfar samkvæmt lögum 
um Menntamálastofnun nr. 91/2015, 
þar sem kveðið er á um hlutverk og 
verkefni hennar. 

Mennta- og barnamálaráðherra er með áform 
um tilfærslu verkefna milli ráðuneytis og 
Menntamálastofnunar með það að markmiði 
að skýra betur verkaskiptingu milli ráðu-
neytisins og stofnunarinnar þar sem stefnt 
verði að því að Menntamálastofnun verði öflug 
þjónustustofnun við menntastofnanir á leik-, 
grunn- og framhaldsskólastigi. Það verður 
verkefni nýs forstjóra, í góðu samstarfi við 
mennta- og barnamálaráðuneytið og starfsfólk 
Menntamálastofnunar, að setja fram og útfæra 
tillögur um leiðir að því marki.  

Framundan er spennandi og viðamikið 
verkefni við að móta breytt hlutverk Mennta-
málastofnunar og nýtt skipurit og því leitum 
við að stjórnendum með brennandi áhuga og 
framúrskarandi hæfni í að leiða árangursríkar 
breytingar. 

Leitað er að öflugum einstaklingi til krefjandi 
stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á 
samskiptahæfni, frumkvæði, forystuhæfileika og 
skipulögð vinnubrögð. Farsæl reynsla af 
breytingarstjórnun og afburða færni í að móta og 
innleiða framtíðarsýn er nauðsynleg ásamt 
framúrskarandi hæfni í mannlegum samskipum. 
Forstjóri þarf að hafa þekkingu og getu til að leiða 
öflugan hóp starfsmanna til árangurs hvað varðar 
gæði þjónustu og þekkingu á sviði menntamála.   

Helstu verkefni

•   Ábyrgð á að Menntamálastofnun starfi í takti 
    við stefnu mennta- og barnamálaráðuneytis 
    í menntamálum.
•   Gott samstarf og samvinna við mennta- 
    og barnamálaráðuneyti, m.a. við forgangsröðun 
    verkefna.
•   Ábyrgð á faglegu starfi stofnunarinnar 
    og farsælli stjórnun. 
•   Leiða og styðja öflugt starfsfólk til árangurs.
•   Ábyrgð á rekstri stofnunarinnar og því að hún 
    uppfylli stjórnsýslulegar skyldur sínar. 
•   Góð og jákvæð samskipti og samstarf við hagaðila 
    og aðra innlenda og erlenda aðila sem koma að 
    verkefnum stofnunarinnar. 

Allar nánari upplýsingar um starfið má finna á starfatorg.is  
Umsjón með starfinu hefur  Erna Kristín Blöndal, 
ráðuneytisstjóri í mennta- og barnamálaráðuneyti. 

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 08.08.2022. 



Skóla- og frístundasvið

Fjármálaráðgjafi
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf fjármálaráðgjafa við starfsstaði sviðsins.  
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar auk starfssemi 
skólahljómsveita.  Jafnframt greiðir sviðið framlög til sjálfstætt starfandi dagforeldra, leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla  
og hefur eftirlit með starfsemi þeirra.  Skóla- og frístundasvið þjónustar yfir 20 þúsund börn og fjölskyldur þeirra.

Umsókn fylgi starfsferilskrá og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 15.ágúst 2022.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðeigandi stéttarfélög.  
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Kristján Gunnarsson, kristjan.gunnarsson@reykjavik.is og  
Guðmundur G Guðbjörnsson gudmundur.g.gudbjornsson@reykjavik.is, og í síma 411-1111

Helstu verkefni:
• Umsjón með gerð fjárhagsáætlana i samvinnu við 
 stjórnendur starfsstöðva.
• Greining á uppgjörum starfsstöðva.
• Fjárhaglegt eftirlit með starfsstöðvum
• Rekstrarráðgjöf og við stjórnendur starfsstöðva og 
 miðlun fjárhagsupplýsinga til stjórnenda starfsstaða.

Menntunar- og hæfniskörfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á skólastarfssemi mikill kostur.
• Reynsla af fjárhagskerfum æskileg
• Reynsla af greiningarstörfum æskileg.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum  
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Náttúrufræðingur eða lífeindafræðingur við vísindarannsóknina 
Blóðskimun til bjargar – Þjóðarátak gegn mergæxlum
Laust er til umsóknar fullt starf náttúrufræðings, lífeindafræðings eða aðila með 
sambærilega menntun í fullt starf við vísindarannsóknina Blóðskimun til bjargar – 
Þjóðarátak gegn mergæxlum sem hófst í nóvember 2016 og tilheyrir Læknadeild 
innan Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands.

Rannsóknin Blóðskimun til bjargar er einstök á heimsvísu. Markmið hennar er að 
rannsaka árangur skimunar fyrir góðkynja einstofna mótefnahækkun (MGUS) sem 
er forstig mergæxlis. Verkefnið er unnið í samstarfi við Háskóla Íslands, Landspítala, 
Krabbameinsfélag Íslands og í alþjóðlegu samstarfi. Öllum einstaklingum 40 ára 
og eldri sem eru búsettir á Íslandi var boðin þátttaka og skimað var fyrir forstigi 
mergæxlis hjá 74 þúsund einstaklingum.

Sigurður Yngvi Kristinsson, prófessor í blóðsjúkdómum, leiðir rannsóknina 
og er hún gerð í samstarfi við rannsóknarhóp hans.

Háskóli Íslands, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík
+354 525 4000, hi@hi.is, www.hi.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2022.
Sótt er um á vef Háskóla Íslands eða á starfatorg.is.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Rósa Þórðardóttir – art@hi.is.

Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í meira en 
50 ár
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Isavia leitar að reyndum verkefnastjóra sem er sjálfstæður í 
vinnubrögðum og hefur áhuga á að starfa í spennandi og líflegu umhverfi. 
Viðkomandi mun starfa í öflugu fagteymi sem sér um rekstur og viðhald 
bygginga og brauta á Keflavíkurflugvelli og mun vinna í miklu samstarfi 
við aðra verkefnastjóra deildarinnar. Verkefnastjóri mun sinna rekstri 
og viðhaldi kerfa eins og  loftræsikerfa, kælikerfa, ofanvatnskerfa, 
eldsneytiskerfa o.fl. 

Þá hefur viðkomandi verkstjórn með tilteknum stærri viðhaldsverkefnum 
og fjárfestingaverkefnum deildarinnar sem felur í sér mikil samskipti við 
verktaka og hönnuði.

Helstu verkefni: 
• Umsjón með viðhaldi og rekstri loftræsikerfa, kælikerfa, 

ofanvatnskerfa, eldsneytiskerfa o.fl.
• Gerð verk-,  kostnaðar- og framkvæmdaáætlana 
• Vinna við útboðslýsingar og öflun verðtilboða 
• Samskipti við verktaka og hönnuði og umsjón og eftirlit með 

verkum þeirra
• Úttektir á verkefnum og verkum
• Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla gagna
• Vinna með verkbeiðnakerfi, umsjónarkerfi fasteigna 

og skjalastjórnunarkerfi 
• Umsjón með innkaupum vegna verkefna, kostnaðareftirlit og 

yfirferð reikninga 
• Þátttaka í innra starfi deildarinnar og umbótaverkefnum
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Vélfræðingur, véliðnfræðingur, véltæknifræðingur, vélaverkfræðingur, 

byggingartæknifræðingur eða sambærileg menntun  
• Fag- og iðnmenntun kostur og reynsla af viðhaldsverkefnum, 

rekstri og umsjón kerfa er er mjög æskileg
• Lágmark tveggja ára reynsla af verkefnastjórn og reynsla af 

ástandsgreiningu, gerð verk- og kostnaðaráætlana æskileg
• Æskilegt er að starfsmaður hafi góða fagþekkingu og innsýn í rekstur 

og viðhalda á kerfum eins og hreinlætis- og hitakerfa, loftræsikerfa, 
vatnsúða- og snjóbræðslukerfa, vatnsveitu, fráveitu- og 
ofanvatnslögnum, kælikerfum og eldneytiskerfum

• Góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og mæltu máli ásamt reynslu 

af framsetningu gagna í kynningum

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra í bygginga- og samgöngudeild. 
Leitað er að einstaklingi sem er sjálfstæður í vinnubrögðum og hefur 
góða fagþekkingu á sviði bygginga og viðhalds. Verkefnastjóri ber ábyrgð 
á frágangi innan- og utanhúss á Keflavíkurflugvelli og hefur umsjón 
með tilteknum verkefnum í rekstri og viðhaldi á húsnæði flugvallarins. 
Viðkomandi vinnur náið með öðrum verkefnastjórum deildarinnar sem 
hver ber ábyrgð á sínu fagsviði.

Helstu verkefni: 
• Verkefnastjórn á fagsviði Bygginga og viðhalds
• Gerð ástandsmats á byggingarhlutum og mannvirkjum
• Fagleg ráðgjöf með viðhaldsverkefnum og verkefnum viðhaldsflokks 
• Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana
• Samskipti við verktaka, aðrar deildir og fagsvið
• Umsjón með innkaupum vegna verkefna, kostnaðareftirlit og 

yfirferð reikninga
• Vinna með útboðslýsingar og öflun verðtilboða 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingafræði, byggingatækni-, eða verkfræðimenntun 
• Fag- og iðnaðarmenntun kostur 
• Reynsla af verkefnastjórn, ástandsgreiningu, 

gerð verk- og kostnaðaráætlana
• Góð fagþekking á sviði bygginga og viðhalds
• Mikið frumkvæði og góð samskiptahæfni
• Góð tölvuþekking
• Góð þekking á helstu teikniforritum kostur

Lagnir og kerfi

Öflugir verkefnastjórar óskast

Reglulegt viðhald
og framkvæmdir

Hlutverk deildar bygginga og brauta er að tryggja að rekstur og viðhald húsnæðis sé skilvirkt með hagkvæmni að leiðarljósi 
og í samræmi við þarfir viðskiptavina og notenda sem fara um Flugstöðina og Keflavíkurflugvöll. Byggingar á ábyrgðarsviði 
deildarinnar telja tæplega 140.000 fermetra og er flugstöðin stærsta byggingin (70.000 m2) og er nú þegar hafin stækkun á 
henni um 20.000 fermetra.

Isavia er vinnustaður þar sem við sýnum hvert öðru virðingu og erum heiðarleg gagnvart sjálfum okkur og öðrum.
Við gætum þess að viðhalda gleðinni, erum hugrökk, uppbyggileg og tökum ábyrgð á eigin frammistöðu.
Saman náum við árangri.

Við bjóðum upp á hollan og góðan mat í mötuneytum okkar og allt starfsfólk hefur aðgang að heilsu- og
líkamsræktarstöðvum sér að kostnaðarlausu.

Frekari upplýsingar um störfin veitir Ágúst Kristinn Björnsson
deildarstjóri Bygginga og brauta, agust.bjornsson@isavia.is.

Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli
Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst

Umsóknum skal fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi með rökstuðningi 
um hæfni viðkomandi í starfið. 

Við hvetjum áhugasama aðila, án tillits til kyns og uppruna, til að sækja um.



Verkefnastjóri

Helstu verkefni:
•  Samningagerð og stjórn innkaupa
•  Gerð og umsjón verk- og  

kostnaðaráætlana
•  Reikningagerð og uppgjör verka

Menntun og hæfni:
•  Hæfni til samvinnu og  

jákvæðra samskipta
• Meistararéttindi í húsasmíði kostur
• Skipulag og agi í vinnubrögðum

Verkefnisstjórar eru hluti af stjórnenda-
teymi Eyktar.

Verkstjóri

Helstu verkefni:
•  Dagleg verkstjórn og skipulag verkefna
•  Starfsmannahald og skipulag aðfanga
•  Eftirfylgni með gæðakerfi Eyktar

Menntun og hæfni:
•  Hæfni til samvinnu og jákvæðra 

samskipta
•  Meistararéttindi í húsasmíði kostur
•  Skipulag og agi í vinnubrögðum

Öryggisstjóri

Helstu verkefni:
•  Mótun, innleiðing og vöktun ferla  

um öryggis- og heilsumál 
•  Mat á virkni öryggisstjórnunar og  

umsjón með ferli stöðugra umbóta
•  Öryggisfundir á verkstað
•  Skýrslugerð um öryggis- og heilsumál 

og nauðsynlegar umbætur
•  Umsjón með skráningu og umbótum 

vegna öryggis- og heilsumála
•  Umsjón með rannsóknum og 

skýrslugerð vegna slysa Tekið er við umsóknum með upplýsingum um menntun 
og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar á Stórhöfða 
34–40, með tölvupósti á palld@eykt.is og á eykt.is. 
Umsóknarfrestur er til 20. ágúst.

Fjölbreytt störf
hjá Eykt

Hlutverk Eyktar er að byggja vönduð mannvirki sem 
umgjörð um daglegt líf og atvinnurekstur.

Eykt ehf. / Stórhöfða 34–40 / 110 Reykjavík / Sími 595 4400 / eykt.is Þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði frá 1986

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.

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.



ERTU SÖLUDRIFINN
LEIÐTOGI?
VIÐ LEITUM AÐ SÖLUSTJÓRA FRÍHAFNARINNAR

Sölustjóri kemur til með að leiða teymi sölufulltrúa, bera ábyrgð á að hámarka veltu 
og besta rekstur verslana Fríhafnarinnar. 

Helstu verkefni
• Y�rumsjón með sölu, veltuhraða, framstillingu og birgðum í verslunum
• Bera ábyrgð á og samræma kynningar og fræðslu á vörum til starfsfólks
• Umsjón með vöruvali í samráði við innkaupadeild og í samræmi við stefnu félagsins 
• Þátttaka í áætlunargerð og eftirfylgni í þróun helstu lykilmælikvarða
• Innleiðing og eftirfylgni á þjónustustefnu fyrirtækisins

Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun sem nýtist í star�
• Reynsla úr smásölu og gott auga fyrir sölutækifærum 
• Góð færni í tölfræði og greiningu gagna
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir rekstrarstjóri verslunarsviðs, 
Arnþór Gíslason á addig@dutyfree.is eða í síma 425-0410.

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2022. Allar umsóknir 
og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Sótt er um star�ð á: dutyfree.is/atvinna

Við hjá Landsvirkjun leggjum okkur fram um að hámarka verðmæti 
þeirra endurnýjanlegu orkulinda sem fyrirtækinu er trúað fyrir. Við leitum 
nú að úrræðagóðum og drífandi einstaklingi til að ganga til liðs við 
innkaupateymið okkar sem starfar með hagkvæmni og vistvæn innkaup að 
leiðarljósi. Teymið vinnur þétt saman, en starfar líka með starfsfólki vítt og 
breitt um landið og er því hægt að sinna starfinu frá ýmsum starfsstöðvum.

Sérfræðingur í innkaupum sinnir fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. 
Í starfinu felst meðal annars að veita samstarfsfólki ráðgjöf og leiða 
framkvæmd innkaupa.

Í teyminu tekur þú þátt í:
– að leiða verðkannanir, útboð og markaðskannanir 
– að aðstoða við gerð samninga og framkvæmd innkaupa
– að bæta skilvirkni og hagkvæmni við innkaup
– áframhaldandi þróun á stafrænum ferlum innkaupa

Hæfni og reynsla:
– háskólamenntun sem nýtist í starfi
– framúrskarandi samskiptahæfni og vilji til að vinna í teymi
– lausnamiðuð og gagnrýnin hugsun
– frumkvæði, metnaður og drifkraftur
– skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
– reynsla af innkaupum, gerð útboðsgagna, rekstri samninga og
    samningagerð er kostur
– þekking á samningsskilmálum eins og IST-30 og FIDIC er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst
Sótt er um starfið á landsvirkjun.is/laus-storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Rut Þráinsdóttir 
anna.rut.thrainsdottir@landsvirkjun.is

Starf

Ert þú samningaséní?



Vilt þú starfa í 
stórhuga mannauðsteymi?  
Við leitum að skapandi og ástríðufullum mannauðsleiðtoga 
(HRBP) í teymi Mannauðs og menningar hjá OR samstæðu. 

Til að ná árangri í þessu starfi þarf að sýna frumkvæði, 
ábyrgð og forystu með forvitni og nýsköpun sem drifkraft. 
Hjá okkur færðu tækifæri til að hafa áhrif og takast á við 
fjölbreyttar áskoranir. 

OR samstæðan er markvisst að þróa menningu og 
starfsumhverfi þar sem stórhuga fólk getur nýtt getu sína
og þekkingu til að hámarka árangur. Þú verður lykilaðili í
að móta og styðja við þá vegferð. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst 2022. 
Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið.

Upplýsingar um starfið veitir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir,
framkvæmdastýra mannauðs og menningar, ellenyr@or.is.  

Nánari upplýsingar má finna á www.or.is.

GLEIPNIR - NÝSKÖPUNAR- 
& ÞRÓUNARSETUR Á VESTURLANDI

Gleipnir - Nýsköpunar- og þróunar- 
setur á Vesturlandi ses er nýtt  
samstarfsverkefni á Vesturlandi  
sem snýr að nýsköpun og þróun 
tækifæra á sviði landbúnaðar,  
matvælaframleiðslu, sjálfbærni  
og loftslagsmála. 
Tilgangur Gleipnis er að leiða og byggja upp 
samstarf stofnaðila, stjórnvalda og annarra 
hagaðila þar sem lögð verður áhersla á 
að efla rannsóknir og hagnýtingu þeirra, 
stefnumótun, nýsköpun og fræðslu. 
Markmið setursins er að vera virkur 
þátttakandi í að ná fram markmiðum  
og skuldbindingum stjórnvalda á þessum 
sviðum. Jafnframt að stuðla að eflingu 
nýsköpunar og frumkvöðlastarfi á lands- 
byggðinni almennt og á þann hátt sem  
stjórn setursins ákveður. Nánari lýsing  
á markmiðum er sett í stofnsamningi um 
nýsköpunar- og þróunarsetrið.

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Auglýsum eftir drífandi og jákvæðum leiðtoga til að leiða Gleipni – 
Nýsköpunar- og þróunarsetur á Vesturlandi. Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklingi með yfirburðaþekkingu og áhuga á nýsköpun og þróun sérlega 
tengt nýjum tækifærum í landbúnaði og matvælaframleiðslu með áherslu  
á sjálfbærni og loftslagsmál. Starfsstöð framkvæmdastjóra er á Hvanneyri.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Áshildur Bragadóttir nýsköpunar- og endurmenntunarstjóri  
Landbúnaðarháskóla Íslands - ashildur@lbhi.is  
Stefán Kalmansson verkefnastjóri hjá Háskólanum á Bifröst -  
stefank@bifrost.is. Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi 
óskast sendar til ashildur@lbhi.is 

UMSÓKNARFRESTUR FRAMLENGDUR TIL OG MEÐ 9. ÁGÚST

HELSTU VERKEFNI
• Forysta við uppbyggingu á öflugu

nýsköpunar- og þróunarsetri á
Vesturlandi

• Stefnumótun og áætlanagerð
• Samskipti og tengsl við hagaðila
• Frumkvæði að og fjármögnun

nýrra verkefna
• Umsjón með og kynning

á verkefnum Gleipnis
• Umsjón með daglegum rekstri

MENNTUNAR- OG 
HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Leiðtogahæfni og drifkraftur
• Framúrskarandi hæfni

í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góð tungumálakunnátta
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



Viltu vinna hjá framsæknu og skemmtilegu fyrirtæki?  
Við erum að stækka og leitum því að öflugum liðsfélögum.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með verkefnum tengdum viðskiptaþróun 

• Markaðsmál og uppbygging á vörumerkjum 

• Umsjón með vörumerkjasíðum og markaðssetningu 
á samfélagsmiðlum

• Hugmyndavinna, greinaskrif og textagerð

• Skýrslu- og áætlanagerð

• Stuðningur og samstarf við markaðsstjóra 
deildarinnar

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Einskær áhugi á markaðsmálum og viðskiptaþróun

• Auga fyrir markaðs- og sölutækifærum

• Góð þekking á Excel og PowerPoint

• Mjög gott vald á íslensku og ensku, bæði í töluðu 
og rituðu máli

• Lipurð í mannlegum samskiptum, frumkvæði og 
sjálfstæð vinnubrögð 

• Fagmennska, drifkraftur og lausnamiðað viðhorf

VÖRUMERKJASTJÓRI

Starfslýsing
• Hönnun, uppsetning og framleiðsla á auglýsingum 

og markaðsefni fyrir alla miðla

• Umsjón með heildarútliti fjölda alþjóðlegra 
vörumerkja

• Framsetning og útfærsla á markaðsefni og vörum á 
samfélagsmiðlum og vef

• Hugmyndavinna í kringum efnissköpun, 
myndbandagerð og markaðsherferðir

• Ýmis önnur tilfallandi verkefni tengd markaðs- og 
kynningarmálum

Hæfniskröfur
• Menntun og reynsla á sviði grafískrar hönnunar

• Skapandi hugsun og brennandi áhugi á 
markaðsmálum

• Þekking og reynsla af Adobe hönnunarsvítunni 

• Þekking og reynsla af umbroti og hönnun fyrir 
fjölbreytta miðla

• Þjónustulund, lipurð í mannlegum samskiptum, 
frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Starfsreynsla á auglýsingastofu og vinna með 
miðlun vörumerkja er kostur

• Gott vald á íslensku og ensku

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Artasan, www.artasan.is.

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Nánari upplýsingar veita Katrín Eva Björgvinsdóttir, markaðsstjóri Artasan, katrin@artasan.is 
og Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri, petur@veritas.is.

Hjá Artasan starfar 17 manna samhentur hópur í sölu- og markaðssetningu á neytendavörum, heilsuvörum, lausasölulyfjum 
og samheitalyfjum, sem stuðla að bættri heilsu og vellíðan almennings. Artasan er hluti af fyrirtækjasamstæðu Veritas ásamt, 
Distica, MEDOR, Stoð og Vistor.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 14. ÁGÚST

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölumönnum til starfa.
Áhugi á sölumennsku og mannlegum samskiptum 
ásamt faglegum metnaði  er skilyrði. Við bjóðum 
upp á nútímalega, fallega vinnuaðstöðu miðsvæðis í 
Reykjavík og reynslumikið samstarfsfólk sem vinnur 
vel saman að úrlausn verkefna.”

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á  
vidar@fold.is

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölufulltrúa til 
starfa. Fold hefur starfað í áratugi og eru starfs-
menn reiðubúnir að vinna með þeim sem eru 
að stíga sín fyrstu skref sem og reynslumiklum 
fasteignasölum.  
Vinnurými eru vel búin, björt og hugguleg og 
lagt upp úr  góðri samvinnu starfsmanna.  

Skilyrði er að umsækjendur séu löggiltir  
fasteignasalar eða í löggildingarnámi. 

Umsóknir sendist á vidar@fold.is
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GÆÐA- OG UPPLÝSINGAÖRYGGISSTJÓRI
VERITAS leitar að öflugum starfsmanni til að sinna starfi gæða- og upplýsingaöryggisstjóra 
fyrirtækisins. Næsti yfirmaður gæða- og upplýsingaöryggisstjóra er fjármálastjóri Veritas.  
Gæða- og upplýsingaöryggisstjóri starfar í mikilli samvinnu við upplýsingatæknideild Veritas.

Hæfni
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð 
vinnubrögð

• Lausnamiðuð hugsun, jákvæðni og lipurð í 
mannlegum samskiptum

• Yfirsýn og geta til að vinna undir álagi

• Áhugi á gæða- og upplýsingaöryggismálum

Þekking og reynsla
• Þekking og reynsla af rekstri gæðakerfa og 

vottana æskileg

• Þekking á ISO 27001 er æskileg

• Reynsla á sviði verkefnastýringar er kostur

• Góð tækniþekking og geta til að setja sig inn í 
ný kerfi og umhverfi

• Þekking á SharePoint er kostur

Starfssvið
• Ábyrgð og umsjón með rekstri og viðhaldi á 

gæðamálum og upplýsingaöryggi Veritas sem 
er vottað með ISO 27001

• Aðkoma að innri og ytri úttektum

• Breytingastjórnun

• Umsjón með gæðahandbók í SharePoint

• Þjálfun starfsmanna í upplýsingaöryggi

• Vinna að áhættumati innan Veritas

• Gildingar á tölvukerfum

• Önnur tilfallandi verkefni á sviði gæðamála og 
upplýsingaöryggis

Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Veritas, www.veritas.is. Umsóknum skal fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Nánari upplýsingar veitir Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri, petur@veritas.is.

Veritas sérhæfir sig í rekstri fyrirtækja á sviði heilbrigðisþjónustu. Veritas er móðurfélag fyrirtækjanna Artasan, 
Distica, MEDOR, Stoð og Vistor. Fyrirtækið er kjölfesta samstæðunnar og veitir þjónustu til dótturfyrirtækjanna svo 
þau geti einbeitt sér að kjarnastarfsemi sinni. Nánar á www.veritas.is

UMSÓKNARFRESTUR ER  
TIL OG MEÐ 14. ÁGÚST

VILT ÞÚ GANGA TIL LIÐS VIÐ 
ÖFLUGAN HÓP LÖGFRÆÐINGA 
PERSÓNUVERNDAR?  
Persónuvernd leitar að drífandi og kraftmiklum lögfræðingi sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt og 
krefjandi verkefni í samhentu teymi stofnunarinnar. Fjölbreytni þeirra mála sem eru til meðferðar hjá 
Persónuvernd er mikil – allt frá rafrænni vöktun á vinnustöðum til álitamála sem tengjast vísindarannsóknum 
á heilbrigðissviði – og varða þau oft grundvallaratriði í íslensku samfélagi. Mikið er lagt upp úr frumkvæði, 
ábyrgð og getu starfsmanna til að sinna krefjandi verkefnum í öflugu teymi lögfræðinga stofnunarinnar. 
Persónuvernd er fjölskylduvænn vinnustaður.

Um 100% starf er að ræða. Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Persónuvernd er sjálfstætt stjórnvald sem annast eftirlit með framkvæmd laga nr. 90/2018 um persónuvernd 
og vinnslu persónuupplýsinga, laga nr. 75/2019 um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi og reglna 
settra samkvæmt þeim. 

FREKARI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ
Umsóknarfrestur er til 9. ágúst 2022. Umsóknir skulu sendar á postur@personuvernd.is. Með umsókn skal 
fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og hvernig 
viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi ríkisins við viðkomandi 
stéttarfélag. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Vigdís Eva Líndal, sviðsstjóri hjá Persónuvernd, í síma 510-9600. 
Umsóknir munu gilda í sex mánuði frá móttöku þeirra, sbr. reglur nr. 1000/2019 um auglýsingar lausra starfa. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

HELSTU VERKEFNI: 

• Hefðbundin afgreiðsla og meðferð mála 
 sem heyra undir Persónuvernd, m.a. vinna 
 að úrskurðum í ágreiningsmálum, ákvörðunum 
 í tengslum við úttektir og frumkvæðismál, 
 umsögnum og álitum
• Verkefni tengd erlendu samstarfi, einkum 
 í tengslum við þátttöku Persónuverndar í 
 Evrópska persónuverndarráðinu (EDPB) og málum
 er varða vinnslu persónuupplýsinga yfir landamæri
• Önnur lögfræðistörf samkvæmt ákvörðun 
 sviðsstjóra eða forstjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking á persónuverndarlöggjöfinni er kostur
• Reynsla og/eða þekking á sviði stjórnsýsluréttar 
 er kostur
• Mikil áhersla er lögð á gott vald á íslensku 
 og ensku, auk færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu norðurlandamáli er kostur
• Nákvæmni, frumkvæði og ögun í vinnubrögðum
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum 
 samskiptum er skilyrði

Við 
leiðum 
fólk 
saman



kopavogur.is

Kópavogsbær leitar að öflugum stjórnanda til að leiða launadeild bæjarins. Launadeild tilheyrir 
fjármálasviði bæjarins, næsti yfirmaður er sviðsstjóri fjármálasviðs. Í deildinni vinna níu starfsmenn 
sem heyra undir stjórnandann.  Launadeild annast launavinnslu um 3.000 starfsmanna mánaðarlega 
og á sumrin bætast við u.þ.b. 1.200 starfsmenn. 

Leitað er eftir skipulögðum, öflugum og lausnamiðuðum leiðtoga til að stýra deildinni, þjónusta 
og leiðbeina stjórnendum og leiða umbætur og breytingar. Yfirmaður launadeildar er í miklum 
samskiptum við aðra stjórnendur hjá bænum.

Helstu verkefni og ábyrgðr
· Stýrir starfsemi launadeildar, gæðastarfi deildar og samræmingu verklags.
· Ábyrgð á mánaðarlegri launavinnslu.
· Ráðgjöf til stjórnenda varðandi launavinnslu og launa- og viðverukerfi.
· Ábyrgð á framkvæmd kjarasamninga.
· Þátttaka við undirbúning og gerð launaáætlunar.
· Ábyrgð á gerð leiðbeininga og kennslu á launa- og viðverukerfi.
· Samskipti við stjórnendur, lífeyrissjóði, stéttarfélög, RSK o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólapróf í verkfræði, viðskiptafræði eða sambærilegu námi.
· Reynsla af stjórnun og starfsmannamálum æskileg.
· Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
· Hæfni til að leiða breytingar og umbótaverkefni.
· Mjög góð tölvukunnátta.
· Þekking og reynsla af launavinnslu kostur.
· Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfileikar.
· Gott vald á íslensku og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 15.ágúst 2022.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningarvef Kópavogsbæjar https://kopavogur.alfred.is/

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Einungis er tekið við umsóknum í gegnum ráðningarvef Alfreðs.

Allir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Egilsdóttir, sviðsstjóri fjármálasviðs í netfanginu 
kristin.egilsdottir@kopavogur.is eða í síma 693-9801.

Yfirmaður launadeildar 
Kópavogsbæjar          

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
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Helstu verkefni:

•   Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
•   Eftirlit með rafrænni skráningu
•   Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
•   Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna 
     launa- og viðverukerfa
•   Þátttaka í þróun verkefna vegna stafrænnar 
     vegferðar

Spennandi störf á launaskrifstofu
Fjármála- og áhættustýringarsvið Reykjavíkurborgar leitar eftir öflugu starfsfólki.

Í boði eru spennandi störf og góð tækifæri til faglegrar þróunar.

Launaskrifstofa sinnir launavinnslu borgarinnar og afgreiðslu launa, launatengdum gjöldum og 
skilum á staðgreiðslu launa. Þá veitir skrifstofan ráðgjöf til stjórnenda og mannauðsráðgjafa, 

sinnir fræðslu- og gæðamálum vegna launavinnslu og meðhöndlunar launagagna, 
hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga, auk fleiri verkefna er heyra undir skrifstofuna. 

Skrifstofan hefur aðsetur að Borgartúni 12-14.

Fjármála- og áhættustýringarsvið

Hæfniskröfur:

•   Menntun sem nýtist í starfi
•   Skipulagshæfni, sveigjanleiki og sjálfstæði 
     í vinnubrögðum
•   Nákvæm og öguð vinnubrögð
•   Reynsla af launavinnslu og þekking á kjara-
     samningum er kostur
•   Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum 
     samskiptum
•   Góð almenn tæknikunnátta og færni á excel
•   Íslenskukunnátta í ræðu og riti

Helstu verkefni:

•   Afstemmingar og innlestur vegna launakeyrslu
•   Innlestur gagna og skil til fjölbreyttra aðila
•   Úrvinnsla og skil vegna orlofsgreiðslna
•   Þátttaka í þróun verkefna vegna stafrænnar 
     vegferðar
•   Samskipti við aðila innan og utan borgar

Hæfniskröfur:

•   Háskólagráða sem nýtist í starfi
•   Reynsla af greiningum og tölfræðivinnu
•   Mjög góð þekking á excel eða öðrum tölfræði-
     forritum
•   Reynsla af launavinnslu og kjarasamningum 
     er kostur
•   Skipulagshæfni, sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnu-
     brögðum
•   Hæfni í mannlegum samskiptum
•   Íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti 

u Launaráðgjafi u Sérfræðingur í vinnslustjórn

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Ólafur Kristinsson skrifstofustjóri launaskrifstofu í síma 411 1111 eða 
johann.olafur.kristinsson@reykjavik.is

Um er að ræða 100% störf og er umsóknarfrestur starfanna er til og með 18. ágúst nk.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

gæðalegur mannauðsstjóri
mannelskur gæðastjóri og

Við óskum eftir að ráða öflugan og hæfan aðila í stöðu gæða- og mannauðsstjóra

Meðal helstu verkefna eru:
■ Gæðakerfi, eftirlit og skýrslugjöf
■ Ábyrgð á öryggi húsnæðis
■ Móttaka kvartana og úrvinnsla þeirra
■ Vöruinnkallanir og eftirlit með þeim
■ Samskipti við birgja, innlenda og erlenda
■ Innleiðing á stefnumótun fyrirtækisins í mannauðsmálum
■ Framkvæmd mannauðsstefnu, ráðningar og nýliðun
■ Ráðgjöf og stuðningur við starfsfólk og stjórnendur
■ Umsjón með viðburðum

Umsóknarfrestur er til og með 9. ágúst 2022

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Ólafur Johnson  ■  ooj@ojk-isam.is
Umsóknir skal senda á ooj@ojk-isam.is

ÓJK-ÍSAM ehf.  ■  Blikastaðavegi 2–8  ■  112Reykjavík

Nýlega sameinuðust heildsala Ó. Johnson & Kaaber ehf, ÍSAM 
heildsala og Sælkeradreifing ehf. í eina heildsölu; ÓJK-ÍSAM ehf. 
og fluttu alla starfsemi sína á Korputorg. Fyrirtækið er framsækin 
heildsala sem starfar á neytenda-, stóreldhúsa- og sérvörumarkaði. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 130 manns.

hagvangur.is

Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í meira en 
50 ár
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kopavogur.is

ÚTBOÐ
Útvegun, birgðahald og  
afgreiðsla á nýju og ónotuðu 
salti (NaCl)

kopavogur.is

kopavogur.is

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í útvegun, 
birgðahald og afgreiðslu á dreifibíla af nýju  
og ónotuðu salti (NaCl) til rykbindingar og  
hálkuvarna.

Nánari upplýsingar má finna á utbodsvefur.is  
og skulu bjóðendur skila inn tilboði rafrænt inn  
í TendSign útboðskerfið fyrir kl.11:00  
mánudaginn 29.ágúst 2022.

Skagafjörður - útboð
Skagafjörður óskar eftir tilboðum í verkið

Sorphirða fyrir heimili, stofnanir, gámastöðvar 
o.fl. í Skagafirði 2023-2028.

Verkið fellst í tæmingu á sorp- og endurvinnsluílátum við 
hús í Skagafirði, flutningi úrgangs ásamt rekstri móttöku- og 
gámastöðva.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn fást send frá og með þriðjudegi 9. ágúst 2022. 
Sendið beiðni á steinn@skagafjordur.is og gefið upp nafn 
samskiptaaðila í útboði, símanúmer og netfang.

Tilboðum skal skilað til skrifstofu Skagafjarðar,  
Skagfirðingabraut 21, 550 Sauðárkróki. fyrir kl. 11:00  
föstudaginn 30. september 2022 og verða þau opnuð þar.

Við leiðum 
fólk saman

hagvangur.is

ATVINNUBLAÐIÐ 25LAUGARDAGUR  6. ágúst 2022



Opið hús þriðjudaginn 9. ágúst kl. 17:30 – 18:00

Davíð Ólafsson
Löggiltur fasteignasali

897 1533david@fastborg.is

519 5500 · FASTBORG.IS

Glæsilegt einbýlishús
tilbúið til afhendingar 

Súluhöfði 32 270 Mosfellsbæ

Sérsmíðað Fjögur svefnherb. Verð:  179,9 m

268 fm

Tilbúið með öllum innréttingum og gólfefnum. 

Björgvin Óskarsson s. 773-4500  bjorgvin@atv.is
Óskar Mikaelsson lg. fasteigna og fyrirtsali s. 773-4700   

Líkamsmeðferðarstofa
Flestar líkamsmeðferðir í boði. 
Vel staðsett og glæsileg fyrir góða upplifun.

Hverfisverslun í 101 Rvk.
Gróin og vel staðsett m/nýlenduvörur. Lóttó. 

Heildverslun – Snyrtivörur
Innflutningur á mjög vinsælum snyrtivörum.

Veitingarekstur á Vesturlandi +húsn.
Vinsæll veitingarstaður í eigin húsnæði. 

Framleiðsla - Hreinlætisvörur
Rótgróinn og mjög traustur rekstur.

Pizzeria og veitingastaður
Einstakur veitingastaður í Reykjanesbæ.

Hótel á Austfjörðum 
Mjög öflugur rekstur og góð afkoma.
Miklir stækkunarmöguleikar.

 
 
  
 
Birting:   Fimmtudagur 14.júlí 2022 
 
 
  

            

 
 

Síðumúla 31 | 108 Reykjavík | 517 3500 |  fyrirtækjasala.is 
__________________________________________________ 

 

Áhugaverð og fáanleg fyrirtæki sem hafa 
skilað góðri afkomu og arðsemi. 

 

• Netverslun með heimilisvörur og -tæki 
• Ferðaskrifstofa með VIP áherslu á USA 
• Vinsæl Pizzeria og veitingarstaður KEF 
• Efnissala,  Vín- og bjórgerð 
• Verslun með lífstílsvörur í eigin húsnæði 
• Ferðaþjónusta – Siglingar og veiði 
• Hótel á Austfjörðum - Mjög öflugur rekstur 
• Varahlutaverslun - eigin innflutningur 
• Hársnyrtistofa - Góður rekstur og mikið 

um fastakúnna til fjölda ára. 
• Verktakafyrirtæki - Öflugt fyrirtæki í 

byggingu og viðhaldi fasteigna. 
 

   ... svo er meira inná fyrirtækjasala.is 
   ...  eða bara hafa samband við okkur        
 

  Óskar Mikaelsson lg. fasteigna og fyrirtsali s. 773-4700 
  Björgvin Óskarsson s. 773-4500  bjorgvin@atv.is 

150.000.000

Lynghagi 26 107 Reykjavík

Hæð, ris og hluti kjallara 238,5 fm 9 herb.

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8511

139.000.000

Ásvallagata 4 101 Reykjavík

Hæð 187 fm 7 herb.

OPIÐ HÚS 
9. ágúst 17:00-17:30

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali / framkvæmdastjóri
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

109.900.000

Auðbrekka 17 200 Kópavogur

Til sölu fullbúið bílaverkstæði í eigin húsnæði - bílaverkstæðið Bílvogur hefur 
verið rekið í áratugi í 300 fermetra húsnæði í Auðbrekku 17. Fimm lyftur, öll tæki 
og búnaður. Góð velta enda verkstæðið þekkt eftir langar rekstur. Rekstur og 
fasteign með öllum tækjum selst í einu lagi.

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og 
löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
 663 2508

64.900.000

Meðalholt 7 105 Reykjavík

Hæð 80,6 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
9.ágúst 17:00-18:00

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og 
löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

88.500.000

Langholtsvegur 192
104 Reykjavík

Tvíbýli 146,3 fm 6 herb.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

OPIÐ HÚS 
 11. ágúst 17:00-17:30

69.900.000

Eiðismýri 30
170 Seltjarnarnesi

Lyftuhús f 60 ára og eldri 97,5 fm 3ja herb.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

54.900.000

Seljabraut 42
109 Reykjavík

Fjölbýli + bílageymsla 94,8 fm 4-5 herb.

OPIÐ HÚS 
8. ágúst 12:30-13:00

Lyftuhús + bílskýli 114,7 fm 4ra herb.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

Tangabryggja 18

84.900.000

110 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
9. ágúst 17:15-17:45

Raðhús 213,9 fm 6 herb.

Hulduland 10

134.900.000

108 Reykjavík

Hæð 109,4 fm 4 herb.

Guðrúnargata 5

84.900.000

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
10. ágúst 17:00-18:00

Hæð 123,4 fm 5 herb.

Svölutjörn 43

64.900.000

260 Reykjanesbær

OPIÐ HÚS 
7. ágúst 15:00-15:30

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8511

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166



 

Ísleifsbúð 15 – 815 Þorlákshöfn
oPið hús MánUDAGinn 8. áGúsT kl. 17:30 – 18:00

Vandað og vel skipulagt 4ra herbergja 157,2 fm. endaraðhús á 
jaðarlóð með innbyggðum bílskúr. Allar innréttingar og skápar eru 
sérsmíðaðar í húsinu. Eignin er einstaklega vel staðsett miðsvæðis í 
Þorlákshöfn þar sem stutt er í skóla, leikskóla, íþróttamiðstöð/sund-
laug og verslanir.
nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s:899-5949
Verð: 77,9 millj.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

oPið hús

Guðbjörg G.  
lögg. fasteignasali

S: 899-5949

 www.fastlind.is 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR

3 íbúðir // 182,3 fm // Verð 149 millj.

Virðulegt steinhús á þessum sjarmerandi útsýnisstað í 
Þingholtunum, sem rómantískt einbýli/fjölskylduhús eða 
góð leigueining.

Húsið hefur fengið afar gott viðhald seinustu ár. 3 sér íbúðir á 
sér skráningu í útleigu. Samtals 182,3 fm og auk um 30 fm í 
sameign.

Albert
Lögg. fasteignasali

821 0626
albert@fastlind.is

BRAGAGATA 29A
TIL SÖLU

101 REYKJAVÍK

Erum við að leita að þér?



Hlíðasmára 9 • Kópavogi • S. 893 0098 • snyrt@snyrt.is • www.snyrt.is

Snyrtistofan Hafblik

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Við á Snyrtistofunni Hafblik sérhæfum okkur í árangurs-
ríkum háræðaslitsmeðferðum. Við lokum skemmdum 
háræðum, háræðastjörnum og blóðblöðrum í andliti. 
Tækið sem unnið er með er eina sinnar tegundar á Íslandi 
og vinnur með hljóðbylgjum. Hljóðbylgjurnar þurrka upp 
blóðprótein í veilu háræðunum og loka þeim af mikilli ná-
kvæmni punkt fyrir punkt. Yfirleitt næst bati eftir 3 skipti. 
4-5 vikur þurfa að líða á milli meðferða.
Við bjóðum upp á ókeypis skoðunartíma sem þarf að bóka 
fyrirfram. Myndir eru teknar af háræðaskemmdunum sem 
viðkomandi vill láta fjarlægja, tímalengd meðferðar og 
kostnaður áætlaður og meðferð og eftirmeðferð kynnt.

Nú er besti tíminn framundan að láta drauminn rætast að 
losna við háræðaskemmdirnar. Þetta er lausnin. 
Guðrún Jóhanna eigandi Snyrtistofunnar Hafbliks þekkir 
þetta böl sem háræðaskemmdir valda á eigin skinni. Hjá 
henni komu þær í kjölfar rósroða en þær geta komið af 
margs konar öðrum ástæðum líka. Ár eftir ár þurfti hún 
að fara í lasermeðferðir hjá húðlæknum í tilraun til að laga 
háræðaskemmdir sem gaf lítinn sem engan árangur þrátt 
fyrir að vera eina lausnin á þeim tíma. Nú er lausnin komin 
með þessari tækni sem þetta hljóðbylgjutæki býður upp á.
Hér á myndunum er dæmi um árangur háræðaslitsmeð-
ferðanna hjá Snyrtistofunni Hafblik.

Fyrir

Eftir

BESTI TÍMINN TIL AÐ FJARLÆGJA HÁRÆÐASKEMMDIR Í ANDLITI

Fyrir



Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn 
@frettabladid.is

Þótt komið sé fram yfir 
verslunarmannahelgi er 
sumarið alls ekki búið og 
alltaf tími til að njóta, hvort 
sem er heima eða í sumar-
bústaðnum. Við fengum 
Sindra Frey Kristinsson á 
Aurora veitingastaðnum á 
Icelandair hótel á Akureyri 
til að töfra fram einn af 
sínum uppáhalds grillréttum 
fyrir helgina.

Sindri Freyr er uppalinn á Ólafs-
firði og hefur alltaf haft mikinn 
áhuga á mat og matreiðslugerð. 

„Móðir mín, Ágústa Kristjáns-
dóttir, einn besti heimiliskokkur 
sem ég þekki, ýtti mikið undir 
þennan áhuga minn og stóð ég oft 
uppi á kolli og aðstoðaði hana við 
eldamennsku heimilisins sem lítill 
strákur og lærði mikið af henni. 
Þegar ég var ellefu ára fluttum 
við til Akureyrar, þar kláraði ég 
Lundarskóla en leið mín lá síðan í 
Verkmenntaskólann í grunnnám 
fyrir kokkinn.

Eftir grunnnámið vann ég hluta-
vinnu á Strikinu ásamt því að klára 
stúdentspróf frá Verkmenntaskól-
anum á Akureyri á viðskipta- og 
hagfræðibraut. Ég komst svo á 
námssamning í matreiðslu hjá 
Strikinu, vann þar undir Garðari 
Kára og lærði mikið þar. Útskrifað-
ist svo sem kokkur í desember 
2016. Þaðan fór ég til London og 
vann í eitt ár á Texture sem var 
á þeim tíma einnar Michelin 
stjörnu-staður og lærði helling af 
Agnari Sverrissyni sem var eigandi 
staðarins. Í byrjun árs 2018 fór ég 
að vinna hjá Bláa Lóninu á Moss 
restaurant og var þar næstu fjögur 
ár og vann mig upp sem aðstoðar-
yfirmatreiðslumann þar. Í maí á 
þessu ári bauðst mér að flytja aftur 
norður og taka við sem yfirmat-
reiðslumaður hér á Aurora, sem ég 
þáði, og er því kominn aftur norður 
í heimahagana,“ segir Sindri sem 
nýtur sín til fulls í matargerðinni 
fyrir norðan nálægt heimahög-
unum.

Árstíðabundnir matseðlar
Þegar kemur að því að velja hráefni 
og áherslur í matargerðinni er 
Sindri með puttann á púlsinum. 

„Áherslan í matargerð liggur 
í að vinna með árstíðabundinn 
matseðil. Við tökum ekki sérstaka 
matreiðslustefnu, eins og ítalskt 
eða nýnorrænt, heldur vinnum 
við með matseðlana árstíða-
bundið og hvaða hráefni er best 
hverju sinni. Sem sagt léttan og 
ferskan mat á sumrin þar sem 
við notum ekki mikið af smjöri 

Ómótstæðilegur grillaður lax með mangósalsa

Sindri Freyr 
velur ferskt og 
léttara hráefni 
á sumrin og 
nýtur þess að 
grilla sjávarfang 
með léttu og 
fersku meðlæti 
sem bragð er af. 
 MYND/AÐSEND

Grillaði laxinn lítur einstaklega vel út með mangósalsa.

og rjóma í matargerðina. Við 
munum síðan með haustinu færa 
okkur í hápunktinn í árstíðinni 
sem liggur í berjum og öllu því 
sem íslensk náttúra hefur upp á 
að bjóða. Meðal annars munum 
við bjóða upp á villibráðarseðil 
í október og jólaseðil um miðjan 
nóvember.“

Metnaðurinn í matargerðinni 
er mikill og Sindri horfir fram í 
tímann þegar kemur að uppsetn-
ingu matseðilsins. 

„Í janúar 2023 munum við koma 
með vetrarseðil sem verður tölu-

vert þyngri. Þar ætlum við okkur 
að vinna meira með smjör, rjóma 
og langtímaeldun sem vetrar-
stemningin hefur upp á að bjóða. 
Með páskunum munum við fara 
aftur yfir í létta máltíð og þegar 
það líður á sumarið færum við 
okkur í sumarlegri seðil.“

Allir matseðlarnir eru þróaðir af 
Sindra og eru með hans fingrafari. 

„Þetta eru matseðlar sem hafa 
þróast í hausnum á mér í gegnum 
ferilinn og ég fæ tækifæri til að 
láta ljós mitt skína í gegnum 
matinn.“

Nýtur sín í matargerðinni
„Það sem mér finnst skemmtilegast 
við þetta fag er hversu fjölbreytt 
það er. Enginn dagur er leiðinlegur 
því maður er mjög sjaldan að gera 
sömu hlutina aftur og aftur. 

Uppáhaldshráefnið mitt í 
augnablikinu núna eru tómatar 
yfir sumartímann, þar sem þeir 
eru bragðbestir, og hægt að nota 
þá á ótrúlega fjölbreyttan hátt. 
Svo finnst mér ferskur fiskur alltaf 
góður og eitthvað sem er á heims-
mælikvarða hér á Íslandi.

Við höfum reyndar oft verið 
heppnari með veðrið hér fyrir 
norðan á sumrin heldur en í ár,“ 
segir Sindri með bros á vör og er 
spenntur fyrir að töfra fram kræs-
ingar fyrir matargesti helgarinnar. 

„Við teymið á Aurora rest-
aurant erum ótrúlega spennt fyrir 
komandi tíma.“

Sindri deilir með lesendum 
einum af sínum uppáhalds grill-
rétti sem steinliggur. Hér er á 
ferðinni sumarlegur og ómótstæði-
lega ljúffengur lax með grilluðu 
guacamole, mangósalsa og jógúrt-
sósu með dilli og gúrku sem allir 
ættu að ráða við.

Grillaður lax með 
guacamole, mangósalsa og 
jógúrtsósu
Fyrir fjóra

Mangósalsa
2 mangó
2 rauðir chili
2 meðalstórir skalotlaukar
50 g ólífuolía
Börkur af 1 sítrónu
Börkur af 1 appelsínu
10 g ferskt kóríander (má sleppa)
Safi úr 1 límónu
Salt eftir smekk

Mangóið er skorið með steininum 
og síðan skorið í litla bita. Chili er 
skorið til helminga og fræhreinsað, 
saxað fínt og bætt saman við 
mangóið. Skalotlaukurinn er skor-
inn fínt niður og blandað saman 
við mangóið og chili. Sítrónan og 
appelsínan eru svo raspaðar saman 
við mangóblönduna og ólífuolíu 
bætt við. Kóríander er fínt saxað og 
bætt saman við og smakkað til með 
salti. Öllu er blandað vel saman í 
restina og geymt í kæli.

Grillað avókadóguacamole

3 þroskuð avókadó
6 kirsuberjatómatar
1 skalotlaukur
Salt eftir smekk
Ólífuolía

Avókadó er opnað og steinninn 
tekinn úr. Olían er borin á avó-
kadóið og heilu kirsuberjatómat-
ana og svo skellt á heitt grillið, 
grillað á sitt hvorri hliðinni í 2 mín-
útur. Svo er þetta sett saman í skál 
og maukað með gaffli þar til gróft 
mauk hefur myndast. Laukurinn er 
fínsaxaður og blandað saman við, 
þetta er svo smakkað til með salti 
og jafnvel smá ólífuolíu.

Jógúrtsósa

150 g grísk jógúrt
½ gúrka
10 g ferskt dill
2 msk. mangó chutney
Salt eftir smekk

Gúrkan er flysjuð og skorin endi-
langt í fjóra bita og kjarninn 
skorinn úr henni. Gúrkan er svo 
skorin í litla bita og blandað saman 
við jógúrtina ásamt mangó chut-
neyinu. Dillið er fínt saxað og bætt 
saman við. Smakkað til með salti. 
Njótið vel. n

60 HYLKI  FÆÐUBÓTAREFNI

astaxanthin

Viltu einstaka vörn gegn geislum 
sólar og bætt rakastig húðarinnar?
Öflug virkni fyrir glóandi húð 
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Bílar 
Farartæki

 Bílar til sölu

MBens 300D 4Matic 2019 Ek.75.000 
AMG line. Svartur. Brúnt ekta leður 
að innan. Bíll í toppstandi! Ásett 
verð 6.890.000. ATH: Fæst á mjög 
góðu staðgreiðsluverði. Upplýsingar 
í síma 6233090

MBens 220D 4Matic 2020 Ek.36.000 
AMG line. Einn með öllu! Svart ekta 
leður að innan. Bíll í toppstandi. 
Sumar og vetratdekk á felgum. 
Ásett verð 7.990.000. Fæst á góðu 
staðgreiðsluverði. Upplýsingar í 
síma 6233090

Þjónusta

 Málarar

MÁLNINGARVINNA.
Get bætt við verkum. 30 ára reynsla, 
fagmennska og sanngjörn verð. 
Einar málari s: 832-6017.

 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

 Húsaviðhald

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. 867 4254

Getum bætt við okkur utan 
og innanhúss málningarvinnu. 
runarmurari.is S. 7743800

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Til sölu

Fordómar eiga ekki  upp á pal l  h já okkur

Vinnupal lar  •  Smiðsbúð 10  •  s .  7879933  •  vpal lar. is   •  vpal lar@vpal lar. is 

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Steinhella 17 
Lager-, verslunar- og 

geymsluhúsnæði 

1500 fm - 1000 fm - 500 fm lager- og 
geymsluhúsnæði til langtímaleigu.

Mikil lofthæð. Laust nú þegar.
Uppl. í s. 893 9777

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is

SMÁAUGLÝSINGAR 7LAUGARDAGUR  6. ágúst 2022 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Til sölu

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

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Nýjar 2-3 herb. íbúðir í Mörkinni 8, 
108 RVK fyrir rólega og reglusama 
eintaklinga eða pör (plús 30 ára). 
Langtímaleiga. V. 250 þ. Uppl. í s. 
898-7868 milli kl. 13-16.

Góð 3 herb. íbúð til leigu 
í Foldahverfi í Grafarvogi. 
Langtímaleiga 240.000. per mán. 2 
mán. bankatrygging. Gæludýr ekki 
leyfð. Hússjóður og hiti innifalinn. 
Upplýsingar í síma 8675544.

Glæsilegt 130 fm íbúð í 
Þingholtunum (101 RVK) til leigu, 
fullbúin húsgögnum. Laus 15 ágúst. 
3 herbergi, stórar stofur. Uppl. um 
greiðslugetu og fjölskylduhagi 
óskast. E-mail: hamingjusol@gmail.
com

A great 130 m2 apartment in 
Þingholt (101 RVK) available for 
rent. Fully furnished. Available on 
August 15th. 3 rooms, large living 
rooms. Info on payment ability 
and family structure is requested. 
E-mail: hamingjusol@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

HJÓLHÝSAGEYMSLA
Hjólhýsageymslan Þorlákshöfn. 
Laus pláss fyrir veturinn 2022-
23 Steinsteypt hús upphitað 
og loftræst og malbikuð 
bílastæði. Upplýsingar í síma 
699-7720 eða senda fyrirspurn á: 
thhjolhysageymsla@gmail.com

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

ÞJÓNUSTU
AUGLÝSINGAR

HAFÐU SAMBAND OG 
VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

 Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. 

Við komum til móts við þarfir 
fyrirtækja og sérsníðum lausnir 
sem henta hverjum viðskiptavini.
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Kynhneigð segir til 
um það hverjum 
fólk getur orðið 
skotið í, ástfangið af 
og laðast að.

Kynsegin er hugtak sem nær yfir fólk sem skil-
greinir kyn sitt utan tvíhyggju kynjakerfisins og á 
því einnig við um trans. Sumt kynsegin fólk er til 
dæmis karlkyns og kvenkyns, hvorki karlkyns né 
kvenkyns eða skilgreinir ekki kyn sitt.

Sískynja, eða sís, er lýsingarorð og 
forskeyti sem er notað um fólk sem 
upplifir sig á þann hátt að það til-
heyri því kyni sem því var úthlutað 
við fæðingu.

Pankynhneigð manneskja hrífst af fólki af öllum 
kynjum, konum, körlum og fólki af öðrum kynj-
um. Það þýðir þó ekki endilega að pankynhneigðir 
hrífist jafn mikið af öllu fólki.

Fyrsta Pride-gangan var 
gengin á Íslandi árið 2000, 
þá mættu um tólf þúsund 
manns í gönguna. Síðan hefur 
gangan verið gengin á hverju 
ári og mæta að meðaltali um 
100 þúsund manns í miðbæ 
Reykjavíkur til að sýna sam-
stöðu með hinseginleikanum.

birnadrofn@frettabladid.is

Þann 28. júní árið 1969 réð-
ust lögreglumenn inn á 
Stonewall-krána í Green-
wich Village í New York. 
Stonewall var hinsegin 

bar og var þetta ekki í fyrsta sinn 
sem lögreglan réðst inn á slíka bari 
í borginni.

Á þessum degi voru þó viðbrögð 
gesta og eigenda staðarins ólík því 
sem vant var. Fólkið á staðnum reis 
upp gegn lögreglunni og grýtti lög-
reglumennina með smápeningum, 
f löskum og steinum. Á endanum 
neyddist lögreglan til þess að loka 
sig inni á staðnum á meðan hópur 
hinsegin fólks stækkaði og stækk-
aði fyrir utan og reyndi að brjóta sér 
leið inn.

Óeirðalögregla mætti á staðinn 
og tókst henni að lokum að bjarga 
lögreglumönnunum og stöðva 
uppþotið. Síðar um kvöldið komu 
þúsundir mótmælenda aftur saman 
við Stonewall-krána svo aftur kom 
til uppþota. Mótmælin héldu svo 
áfram út vikuna.

Stonewall   
         markaði upphaf 
réttindabaráttunnarKynvitund segir til um hvernig 

fólk vill lifa og vera í sínu kyni. 
Kynvitund vísar ekki til kynfæra, 
líffræði eða útlits heldur upplif-
unar fólks af eigin kyni.

Eikynhneigð manneskja 
laðast aldrei eða nær 
aldrei kynferðislega að 
öðru fólki.

Fyrsta Pride-gangan var haldin í 
New York þann 28. júní árið 1970, til 
að minnast þess að ár var liðið frá 
uppþotinu á Stonewall. Réttinda-
barátta hinsegin fólks tók kipp 
eftir uppþotið á Stonewall og er 
atburðurinn talinn marka upphaf 
réttindabaráttu hinsegin fólks á 
Vesturlöndum eins og við þekkjum 
hana.

Í fyrstu Pride-göngunni var geng-
ið frá Christopher Street í Central 
Park og tóku þúsundir manna þátt 
í göngunni.

Allt frá árinu 1970 hafa Pride-
göngur verið haldnar á hverju ári í 
New York og fljótlega tóku þær að 
breiðast út víðs vegar um heiminn.

Fyrsta hinsegin hátíðin, Hinsegin 
dagar, var haldin hér á Íslandi árið 
1999 með hátíðardagskrá á Ing-
ólfstorgi. Samtökin ‘78 stóðu fyrir 
hátíðinni og á hana mættu um 1.500 
manns. Árið síðar var fyrsta Pride-
gangan haldin á Íslandi. Árin 1993 
og 1994 höfðu þó verið farnar göng-
ur í Reykjavík þar sem krafist var 
jafnréttis, þær voru kallaðar frelsis-
göngur homma og lesbía. Talið er að 
um tólf þúsund manns hafi mætt á 
fyrstu Pride-gönguna árið 2000.

Frá því að fyrsta Pride-gangan 
var haldin hér á landi hafa Hin-
segin dagar verið haldnir árlega 
nema síðustu tvö ár þar sem þá voru 
í gildi samkomutakmarkanir vegna 
Covid-19. Hinsegin dagar eru orðin 
ein stærsta hátíð landsins og fram 
að faraldrinum mættu að meðaltali 
um 100 þúsund manns í miðbæinn 
til að fylgjast með göngunni og 
styðja við hinseginleikann.

Hátíðin í ár hefur verið með afar 
fjölbreyttri dagskrá en hún hófst 2. 
ágúst. Í dag fer gangan sjálf fram og 
leggur hún af stað frá Hallgríms-
kirkju klukkan 14. n
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Erum við að 
leita að þér?

Helstu verkefni og ábyrgð: 

• Ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun Krafts
• Hrinda í framkvæmd stefnu félagsins í samstarfi við stjórn
• Yfirumsjón með kynningar- og markaðsstarfi
• Yfirumsjón með hagsmunagæslu og fræðslu
• Mannauðsstjórnun
• Skipulagning og vinna við fjáröflun
• Verkefnastjórnun á viðburðum/dagskrá félagsins.
• Ábyrgð á áætlanagerð og fjármálastjórn
• Undirbúningur stjórnarfunda og þátttaka
• Önnur verkefni í samræmi við stjórn

Menntunar og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni
• Hæfni í tjáningu í ræðu og riti
• Reynsla af fjáröflun er kostur
• Reynsla af störfum fyrir félagasamtök er kostur
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði
• Hjarta fyrir málstað Krafts

Kraftur er stuðningsfélag fyrir 
ungt fólk á aldrinum 18-40 ára 
sem greinst hefur með 
krabbamein og aðstandendur.  

Kraftur veitir félagsmönnum 
sínum andlegan, félagslegan 
og fjárhagslegan stuðning, 
miðlar upplýsingum um 
réttindi sjúklinga og aðstoðar 
þá við að komast út í lífið aftur.

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst næstkomandi.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarlegt kynningarbréf og starfsferilsskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Frekari upplýsingar er að finna á Alfred.is

Allar frekari upplýsingar veitir Elín Sandra Skúladóttir formaður Krafts, formadur@kraftur.org.

Kraftur, stuðningsfélag leitar að drífandi einstakling með hjarta fyrir málstaðnum 
í tímabundið starf til framkvæmdastjóra félagsins til eins árs.

Sótt er um starfið á Alfred.is.



 

 
 

  

 

   

   

 
 

    

 

 

ARTHUR Borðstofustóll.
54.900,-. nú 43.920,-

RICHMOND Borðstofuborð.
100 x 200cm. 119.900,- nú 83.930,-

SARAH Loftljós, Ø40cm.
39.995,-. nú 31.996,-

ATILA Glerskápur
179.900,-. nú 143.920,- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

BLIXTON Borðstofuborð, 95 x 222cm.
Framlengingar seldar sér. 119.900,- nú 89.925,-
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Inga Árnadóttir
Heiðarbóli 59,  

Keflavík,
lést í faðmi fjölskyldunnar föstudaginn  

 29. júlí á krabbameinsdeild Landspítalans. 
Útför hennar fer fram frá Keflavíkurkirkju miðvikudaginn 

10. ágúst kl. 13.

Sölvi Stefánsson
Ásta Sölvadóttir Ingvar H. Ragnarsson
Hildur Sölvadóttir Ian H. Muir
Stefán Örn Sölvason Birna V. Jakobsdóttir

og barnabörn.
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Útfararþjónusta í yfir 70 ár

Við tökum vel á móti ástvinum  
í hlýlegu og fallegu umhverfi

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
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Hjartans þakkir fyrir auðsýnda 
samúð, vináttu og hlýju við andlát 

og útför elskulegrar móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,
Árnýjar Elsu Tómasdóttur

frá Hábæ í Þykkvabæ.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 

á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í 
Kópavogi fyrir góða umönnun.

Ágústa Valdimarsdóttir Gunnar Steinþórsson
Guðbjörg Kristín Valdimarsdóttir
Jón Óskar Valdimarsson
Thelma Dögg Valdimarsdóttir Haukur Ægir Ragnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Krúnuleikarnir birtust á prenti á 
þessum degi fyrir 26 árum. Síðan 
hafa bækurnar orðið fimm og 
er beðið með eftirvæntingu um 
allan heim eftir bókum sex og sjö. 
Samúel Karl Ólason, blaðamaður 
á Vísi, er einn helsti aðdáandi 
bókanna og skrifaði pistla um 
sjónvarpsþættina svo eftir var 
tekið og um var talað.

benediktboas@frettabladid.is

Fyrsta bók George R. R. Martin um 
Krúnuleikana, Game of Thrones, kom út 
á þessum degi árið 1996. Þar með hófst 
sagan sem enn sér ekki fyrir endann á en 
sjöttu bókarinnar er beðið með mikilli 
eftirvæntingu. HBO gerði samnefnda 
þætti sem þykja einir bestu sjónvarps-
þættir sem gerðir hafa verið. Flestir eru 
þó sammála um að þættirnir urðu frekar 
útþynntir þegar þeir tóku fram úr bók-
unum.

Samúel Karl Ólason, blaðamaður á 
Vísi, er einn helsti aðdáandi landsins 
er kemur að bókunum og þáttunum en 
pistlar hans á Vísi um þættina slógu í 
gegn og voru yfirleitt mest lesnir. Hann 
stökk þó frekar seint á vagninn.

„Er orðið svona langt síðan fyrsta 
bókin kom?“ spyr Samúel. Hann las 
fyrstu þrjár bækurnar nánast 
í einni samfelldri runu 
en hver bók telur ansi 
ma rga r blaðsíðu r. 
„Eftir að fyrsta þátta-
röðin kom út fór ég 
að lesa. Ég kem 
seint um borð í 
vag ninn en ég 

las fyrstu þrjár bækurnar í einni rispu, 
nánast á nokkrum dögum. Fjórða bókin 
kom nánast um leið og ég klára þá þriðju 
í nóvember 2005. Svo tók við biðin langa 
eftir fimmtu sem tók sex ár en hún var 
þó ekki löng í ljósi þess að sjötta bókin 
er enn ekki komin út,“ segir Samúel 
og bendir á að ellefu ár eru liðin síðan 
fimmta bókin kom út. „Þessi bið er væg-
ast sagt erfið.“

Eftir fyrstu bókina, sem fékk verð-
skuldaða athygli og vann til fjölda verð-
launa, kom A Clash of Kings tveimur 
árum síðar. A Storm of Swords birtist í 
búðarhillum árið 2000 og fimm árum 
síðar kom A Feast for Crows. Sú fór 
á toppinn á vinsældalista New York 
Times. Fimmta bókin, A Dance with 
Dragons, kom loks árið 2011 og varð 
ein mest selda bók þess árs. Síðan hefur 
Martin lent í ritstíflu og biðin lengist og 
lengist. The Winds of Winter og loka-
bókarinnar, A Dream of Spring, er beðið 
með mikilli eftirvæntingu.

Krúnuleikarnir voru gerðir að sjón-
var psseríu sem birtist á 

skjáum heimsbyggðarinnar 
árið 2011. Eðlilega tóku 
sjónvarpsseríurnar fram 
úr bókunum og við það 
þynntist plottið og kar-

akterarnir misstu nánast 
allan sinn lit. Engu að 

síður er serían af 
mörgum talin til 

meistaraverka 
sjónvarps og 

margir horfa 
árlega á allar 

seríurnar.
S a m ú e l 

þarf líka að vanda sig og hugsar sig vel 
um áður en hann ákveður hvað hann 
vilji segja um sjónvarpsseríuna. Trúlega 
væri hægt að skrifa það upp sem hann 
sagði en þá þyrfti að banna blaðið innan 
16. „Þættirnir tóku töluverða dýfu þegar 
það var farið fram úr bókunum. Sagan 
þynnist og hún heldur minna vatni. 
Verður undarlegri og í raun bara verri,“ 
segir hann eftir ræðuna sem var bönnuð 
börnum.

Samúel segir að það sem geri bæk-
urnar góðar sé persónusköpun Mart-
ins. „Þetta eru mannlegar persónur. Í 
Hringadróttinssögu eru persónurnar 
vondar eða góðar. Aragorn gerði aldrei 
neitt rangt. En þarna eru gallaðar mann-
verur í fantasíuheimi og þess vegna nær 
þetta til allra hópa. Það eru ekki bara 
fantasíunördar sem tengja. Þarna eru 
ástir og örlög, bardagar, pólitík og allur 
pakkinn.“ n

Krúnuleikarnir hefjast með 
útgáfu fyrstu bókarinnar

Mörg atriði í Game of Thrones voru tekin upp á Íslandi þegar þættirnir voru framleiddir. Hér er Jon Snow og föruneyti að undirbúa 
sig fyrir eitthvað stórt sem var í vændum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hafþór Júlíus Björnsson lék Fjallið í 
þáttunum. 

Samúel Karl Ólason blaðamaður 

1825 Bólivía lýsir yfir sjálfstæði frá Spáni.
1933 Steinn Steinarr skáld og fjórir aðrir hljóta dóm fyrir 

að skera niður fána við hús þýska vararæðismanns-
ins á Siglufirði.

1937 Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis er stofnað á 
stofnfundi þar sem 93 fulltrúar frá Pöntunarfélagi 
verkamanna í Reykjavík, Kaupfélagi Reykjavíkur, 
Pöntunarfélagi Verkamannafélagsins Hlífar í Hafn-
arfirði og Pöntunarfélagi Verkalýðs- og sjómanna-
félags Keflavíkur mæta en félög þessi ákváðu á 
þessum degi að sameinast í eitt félag.

1945 Kjarnorkuárásirnar á Hiroshima og Nagasaki: 
Bandaríkjamenn varpa kjarnorkusprengju á jap-
önsku borgina Hiroshima.

1960 Steingrímsstöð, 26 MW virkjun í Soginu, er tekin í 
notkun við hátíðlega athöfn.

1962 Jamaíka lýsir yfir sjálfstæði frá Sambandsríki 
Vestur-Indía.

1965 Hljómplata Bítlanna, Help!, kemur út í Bretlandi.
1974 Gerald Ford tekur 

við embætti Banda-
ríkjaforseta í kjölfar 
afsagnar Nixons.

1983 Friðarganga á vegum 
herstöðvaandstæð-
inga er gengin frá 
hliði herstöðvarinn-
ar til Reykjavíkur.

1990 Fyrra Persaflóastríð-
ið: Öryggisráð Sam-
einuðu þjóðanna 
setur viðskiptabann 
á Írak.

1996 Skáldsagan Game of Thrones, fyrsta sagan í bóka-
röð George R.R. Martin, kemur út í Bandaríkjunum.

1996 NASA segir frá því að loftsteinninn ALH 84001 geti 
innihaldið leifar af frumstæðum lífverum.

1997 Microsoft kaupir hlutabréf í Apple Computer að 
andvirði 150 milljóna dala til að aðstoða fyrirtækið 
sem er í fjárhagsvandræðum.

Merkisatburðir
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda 

tölvupóst á timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Elskulegur faðir okkar, sonur, bróðir, 
mágur og frændi,

Ásmundur Einarsson

varð bráðkvaddur 24. júlí síðastliðinn. 
Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju 

föstudaginn 12. ágúst kl. 13.00.  
 Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast hans er bent á styrktarsjóð barna 

hans: 0370-13-011901, kt. 180282-4839.

Rósa Björk , Einar, Katrín Anna
Hjálmfríður Björg Jóhannsdóttir

Kristín Helga Einarsdóttir   Gunnar Auðunn Jóhannsson
og fjölskylda.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Aðalheiður Dröfn Gísladóttir
Víðigrund 16, Akranesi, 

lést á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu 
Höfða, Akranesi, sunnudaginn 31. júlí.  

Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju 
þriðjudaginn 9. ágúst  kl. 13.  Sérstakar þakkir sendum 
við starfsfólki Hjúkrunar- og dvalarheimilisins Höfða, 

fyrir góða og hlýja umönnun. Streymt verður frá 
athöfninni á vef Akraneskirkju, www.akraneskirkja.is

Þráinn Sigurðsson
Gísli Þráinsson 
Sævar Freyr Þráinsson Hafdís Hannesdóttir
Þröstur Heiðar Þráinsson Kaori Ohtomo
Heiðrún Þráinsdóttir Kelly Martin Stuart Kelly

barnabörnin.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingibjörg Jóna 
Gunnlaugsdóttir 

lést á Sunnuhlíð 27. júlí.  
Útför hennar fer fram frá Neskirkju 

miðvikudaginn 24. ágúst kl. 15.00.

Karl Jóhann Jóhannsson Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir
Guðrún Jóhannsdóttir

Ásgerður Diljá Karlsdóttir, Karlotta Kara Karlsdóttir
Ingibjörg Æsa Karlsdóttir

Baldur Þór Sigurðarson, Kristján Þórarinsson
Árný Jónasdóttir, Óli Hrafn Jónasson 

 Andri Jónasson, Brynjar Jónasson
Jónas Bjarki Brynjarsson

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir 
okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir, afi, 

langafi og langalangafi,
Kristinn Fjeldsted

frá Raknadal við Patreksfjörð,

                  sem lést í Perth í Ástralíu,  
verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju fimmtudaginn 

11. ágúst klukkan 15.

Frances Taylor
Ragnar Fjeldsted Hrafnhildur Hjálmarsdóttir
Kristín Fjeldsted
Styrgerður Fjeldsted Jóhannes Héðinsson
Helga Fjeldsted Kjartan Björnsson
Egill Steinar Fjeldsted Caren E. Capangpangan
Júlía Veronica Fjeldsted
Aaron Kristinn Fjeldsted
Sigursteinn Steinþórsson Þóra Guðrún Grímsdóttir

og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðmunda Þórhildur 
Einarsdóttir

Lyngbergi 19, Þorlákshöfn,
        lést á Heilbrigðisstofnun  

Suðurlands sunnudaginn 31. ágúst.  
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

Einar Óli Sigurbjörnsson Hafdís Gerður Guðmundsdóttir
Svanur Þór Sigurbjörnsson  
Reynir Sigurbjörnsson Helga Ögmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, sonur, afi, bróðir, 
unnusti og vinur,

Valgarð Heiðar Kjartansson

lést á gjörgæsludeild Landspítalans 
þann 1. ágúst. Útför auglýst síðar.

Elís Aron Valgarðsson
Ævar Annel Valgarðsson

Emil Stormur Valgarðsson
Vigdís Ninja Rut Valgarðsdóttir

Valey Tindra Valgarðsdóttir
Atlas Eldur Flóki Valgarðsson

Elvis Aron Elísson
Hulda Ósk Ólafsdóttir Kristinn Ragnarsson

Kjartan Heiðar Margeirsson
Elísa Auður Liljudóttir

Valgerður Inga Kjartansdóttir
Hafsteinn P. Vattnes

Guðrún Margrét Kjartansdóttir
Berglind Ósk Kjartansdóttir Pétur S. Pétursson

og ættingjar og vinir.

Reynir Jónsson
frá Fjósatungu í Fnjóskadal,

lést á hjúkrunarheimilinu 
Lögmannshlíð laugardaginn 30. júlí. 
Jarðarförin fer fram í kyrrþey að ósk 

hins látna. Alúðarþakkir til starfsfólks 
Árgerðis fyrir frábæra umönnun.

Kristbjörg Jónsdóttir
Sigríður Jónsdóttir

og aðrir aðstandendur.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðný Hannesdóttir
Efstalandi 10, Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
þriðjudaginn 26. júlí. 

Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 
miðvikudaginn 10. ágúst, klukkan 13. 

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Alzheimersamtökin.

Rósa S. Jónsdóttir Guðmundur I. Guðmundsson
Oddfríður R. Jónsdóttir
Hannes A. Jónsson Yukie Moriyama

barnabörn og barnabarnabörn.

Keflavíkurgöngurnar voru mótmælaaðgerðir sem Samtök hernámsand-
stæðinga og síðar Samtök herstöðvaandstæðinga stóðu fyrir í baráttu 
sinni gegn veru bandaríska setuliðsins á Íslandi á árabilinu 1951 til 2006. 
Margar þeirra voru með mestu fjöldaaðgerðum 20. aldar á Íslandi.
Fyrsta Keflavíkurgangan var gengin 19. júní 1960. Sú níunda var gengin 
þennan dag fyrir 39 árum. 
Keflavíkurgöngur fóru þannig fram að þátttakendur héldu snemma 
að morgni að hliðum herstöðvarinnar á Miðnesheiði. Þar var haldinn 
stuttur upphafsfundur en síðan var gengið undir fánum og kröfu-
spjöldum til Reykjavíkur, hátt í 50 km leið.
Jafnt og þétt fjölgaði í göngunni eftir því sem nær dró Reykjavík. 
Stuttir fundir voru haldnir á hvíldarstöðum á leiðinni, oft í Kúagerði og 
Straumsvík. Aðgerðirnar enduðu svo með fjöldafundi í miðborginni, 
oftast á Lækjartorgi. Ýmis félagasamtök hernáms- og herstöðvaand-
stæðinga (þar á meðal Samtök herstöðvaandstæðinga) stóðu fyrir 
samanlagt ellefu Keflavíkurgöngum. n

Þetta gerðist: 6. ágúst 1983

Keflavíkurganga gengin í níunda skiptið

Vilhjálmur Einarsson bætti eigið 
Íslandsmet í þrístökki frá því í Melbo-
urne 1956 er hann stökk 16,70 metra á 
frjálsíþróttamóti í Reykjavík og var það 
þá næstlengsta stökk í heimi. Þetta 
Íslandsmet stendur enn.
„Stórkostlegt afrek sem allar milljóna-
þjóðir yrðu stoltar af,“ var skrifað á 
forsíðu Morgunblaðsins um afrek Vil-
hjálms undir mynd sem sýnir hann fara 
fram hjá öllum merkjum vallarins. „Það 
afrek er annað bezta þrístökksafrek 
sem íþróttasagan getur um. Þar til á 
föstudaginn hefði þessi árangur Vil-
hjálms verið jafn staðfestu heimsmeti 
í greininni, sem Rússinn Fedosojev 
átti. En á föstudaginn stökk Pólverjinn 
Josef Schmidt 17,03 m, og er ekki vitað 
annað um það afrek en það verði stað-
fest sem heimsmet,“ stóð á forsíðu 
blaðsins.
Stökksería Vilhjálms var með ein-
dæmum jöfn og góð, svo góð að hún 
hlýtur að skjóta beztu þrístökkvurum 
heims skelk í bringu,“ stóð enn fremur. 
Í umfjöllun um mótið kemur fram að 
Vilhjálmur hafi verið heppinn hreinlega 
að ná mótinu. Það hafi byrjað klukkan 
16 á laugardeginum en 14 á sunnu-
deginum þegar þrístökkskeppnin var. 
Vilhjálmur hélt að mótið byrjaði aftur 
klukkan fjögur og mætti hann rétt 
áður, eða fimm mínútur fyrir tvö, og 
sleppti fyrstu tilraun.
En stökkserían var glæsileg: 16,23 í 
fyrsta stökki, 16,30 í öðru og aftur 
16,23 í því þriðja. Svo komu 16,46 
metrar áður en risastökkið leit dagsins 
ljós. Fyrsta stökkið var 6,05 metrar, 
miðstökkið hljóðaði upp á 5,02 og 
lokastökkið var 5,63 metrar, eða sam-
tals 16,70 metrar. n

Þetta gerðist: 7. ágúst 1960

Vilhjálmur jafnaði heimsmet

Margar Keflavíkurgöngurnar  voru með mestu 
fjöldaaðgerðum 20. aldar á Íslandi.

Vilhjálmur Einarsson frjálsíþróttamaður var einn fremsti íþróttamaður landsins.
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Pondus  Eftir Frode Øverli

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 tví-
taka neina tölu 
í röðinni.

DÆGRADVÖL 6. ágúst 2022  LAUGARDAGUR

Krossgáta

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábend-
ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað rétt saman birtist traustur hópur vaskra karla og kvenna (12). 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 11. ágúst næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „6. ágúst“.
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Lausnarorð síðustu viku var

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafinn í þetta skipti eintak af 
bókinni Dalurinn, eftir Margréti 
S. Höskuldsdóttur frá Forlaginu. 
Vinningshafi í síðustu viku var Ari 
Blöndal Eggertsson, Reykjavík.
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LÁRÉTT 
1 Þau ákveða hvort þau 
verða eigin herrar (9)
7 Sökkulskrúfa er skrýtið 
nafn á vinsælu sporti (8)
11 Ein lítil tafla gerir 
slétta dúka hnökrótta  
(5)
12 Áhalds hald er 
heimsks manns gjörð (9)
13 Jafnvel göltur kemst 
í geðshræringu ef þú 
verður mjög fullur (8)
14 Þarna litum við þó 
dægilegt útsýni (5)
15 Það er von þú hallir á 
hljómlaus tól ef þeir sem 
þér eru bestir gera það 
(9) 
16 Sorg svanna er ærin, 
segir kvensan auma (10)
17 Hnotir skolphreinsi-
stöðva skrokksins eru 
oftar kenndar við kasjú 
(11)
18 Alveg brjáluð og 
bruna því hratt (6)
20 Löng var setan við 
gróðurlausan blett á 
öræfum (11) 
26 Ein villa smaug í gegn 
vegna ónógrar athygli (5)
29 Flautuguð Halldórs 
eða heimsins fyrsta 
kona? (7)
32 Áfengi móður eftir 
fundi drauga og manna? 
(10)
33 Hví ertu með pinna í 
gatinu á pinnanum? (11)
34 Kenni einkum slóðum 
á kennarabraut (10)
35 Grillar helst bein úr 
fótum fugla (11)
39 Finn skjátu skepnunn-
ar innan draganna (9)
42 Legg áfreðann allan í 
höggið (7)
43 Vaxa við leif og verk 
til viðbótar (9)
44 Hef hátt til hraða (6)
45 Í stórborginni gleður 
skelin víðfrægan kokkinn 
(7)
46 Ól hinn frjálsi og villti 
eitthvað annað en vill-
andi vísbendingar? (9)
47 Fyrir nú utan að við 
erum öll í grunnkerf-
unum (10)

LÓÐRÉTT 
1 Geð þessara greyja er 
víst með versta móti (9)
2 Mun hvíla meðal áa ef 
skynsemi og stórslysa-
stjórn leyfa (9)
3 Svelta þegar þau ræða 
hvort stuðull sé breytan-
legur (9)
4 Taka pásu ef hungrið 
sækir á tengdan tvíbura 
(7)
5 Ég endurtek: Það 
vantar vír frá skut (9)
6 Klink þessa manns 
dugar skammt ef bærinn 
er í Blekinge (10)
7 Borða fátt fyrr en ráð-
sett ráð er farið frá (10)
8 Efi þrúgar þann sem 
læsir öðru sinni (8)
9 Sóley fékk fleiri blöð 
en henni var ætlað! (7)
10 Litum lit með 
pennum! (9)
19 Hvað stoðar að siða 
slompuð víf ef votlend 
eru? (7) 
21 Að feta mig frá rist að 
hné; það kalla ég frum-
kvæði! (7)
22 Þegar lok reynist 
næsti botn (7)
23 Hreinar og beinar og 
ánægðar vegna samn-
ings (12) 
24 Sker grjót fyrir Steina 
(7)
25 Má ekki para nikkel 
og eftirhermur einhvern 
veginn? (6)
27 Hvar finn ég allt um 
veiði og vídd? (6)
28 En hvort hann renni 
að keltu veit ég ei (6)
30 Glæný línuýsa passar 
á gjörningasetur (11)
31 Ekki má treysta á 
falska frændur (5)
36 Held það sé vit að 
maður blási á þau sem 
mest ber á (7)
37 Best væri að bara þau 
sjálfstæðu sigldu heim 
(7)
38 Tek á þeim andans 
meinum með skap mitt 
og skynsemi að vopni (7)
39 Þetta fljót flæðir oft 
yfir bakka sína sökum 
leysinga og epla (6)
40 Safna blómum á 
stöngli handa klikkuðum 
kerlum (6)
41 Finn eilífa innri ró 
þrátt fyrir ákveðið 
nöldur (6)

Er ég í mikilvægu 
starfi? Tja. Auglýs-
ingar eru mikilvægar 
í nútíma samfélagi.

Ertu 
góður í 

því?

Jahá, ég hef lært 
alls konar trikk í 

gegnum árin, það 
er í raun hægt að 

segja að ég sé 
töframaður!

Er það 
satt? 
Hvað 

gerir þú?

Ég bý til gerviþörf, þar 
sem ég fæ fólk til að 

kaupa alls konar dót sem 
það hefur engin not fyrir.

Nei, bíddu 
þetta kom 

ekki rétt út.
Pabbi hans 

Óla er 
slökkviliðs-

maður!
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Hringbraut er heimili Lengjudeildarinnar í sumar. 

Hörður og Hrafnkell fara ítarlega yfir úrslit og 

mörk í leikjum Lengjudeildar karla í knattspyrnu.

Lengjumörkin
MÁNUDAGA KL. 19.00 OG 21.00 



Laugardagur Sunnudagur MánudagurSunnudagur Mánudagur

Stöð 2

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

08.00 Barnaefni
11.20 Það er leikur að elda
11.50 Impractical Jokers
12.30 Bold and the Beautiful
13.55 30 Rock
14.20 Blindur bakstur
14.50 Miðjan  Við fylgjumst með 

venjulegum degi hjá Kol-
beini. Hann bíður spenntur 
allan daginn eftir að heyra 
hvort hann hafi komist í 
meistaraflokk.

15.00 Backyard Envy
15.45 Kvöldstund með Eyþóri Inga 
16.35 Wipeout
17.15 Krakkakviss
17.45 Franklin & Bash
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.55 Top 20 Funniest
19.35 Mystery 101. Deadly History
21.00 Beyond the Law  Hinn eini 

sanni Steven Seagal er 
hér mættur í þessari æsi-
spennandi mynd. Spilltur 
lögreglumaður, sem er 
hættur störfum, fréttir af 
því að sonur hans hafi verið 
myrtur. Þá snýr hann aftur í 
hverfin sem hann þekkir allt-
of vel, vopnaður, hættulegur 
og hefur engu að tapa.

22.30 Green Book
00.35 Shirley  Spennutryllir frá 

2020 um hrollvekjuhöf-
undinn Shirley Jackson sem 
fær innblástur fyrir næstu 
bók sína þegar hún og eigin-
maður hennar leyfa ungu 
pari að búa undir sama þaki 
og þau.

02.20 Hunter Street
02.40 Impractical Jokers
03.20 30 Rock
03.45 Backyard Envy

08.30 This Is Us
10.30 The Bachelorette 
12.00 The Block
13.00 Young Rock 
13.30 Tottenham - Southampton 

 Bein útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

16.30 Spin City 
16.55 The King of Queens
17.15 Everybody Loves Raymond 
17.40 Extreme Makeover. Home 

Edition 
19.30 Ferris Bueller’s Day Off
21.10 Save the Last Dance 2
22.40 John Wick. Chapter 2
00.40 The Rhythm Section
02.30 Love Island (54.58)
03.15 Love Island (55.58)
04.00 Tónlist

Hringbraut
18.30 Fjallaskálar Íslands (e) 

 Fjallaskálar Íslands er 
heillandi heimildaþáttur 
um landnám Íslendinga 
upp til fjalla og inni í 
óbyggðum.  

19.00 Undir yfirborðið (e)  Ásdís 
Olsen fjallar hispurs-
laust um mennskuna, 
tilgang lífsins og leitina 
að hamingjunni og varpar 
ljósi á allt sem er falið og 
fordæmt.  

19.30 Saga og samfélag (e)  Mál-
efni líðandi stundar rædd 
í sögulegu samhengi og 
vikið að nýjustu rann-
sóknum fræðimanna á 
margvíslegum sviðum.  

20.00 Veiðin með Gunn-
ari Bender (e)  Gunnar 
Bender leiðir áhorfendur 
að árbakkanum, og sýnir 
þeim allt sem við kemur 
veiði. 

20.30 Fjallaskálar Íslands (e)
21.00 Undir yfirborðið (e)

07.15 KrakkaRÚV
09.31 Stundin okkar 
10.00 Börnin í bekknum - tíu ár í 

grunnskóla 
10.30 Leyndarlíf hunda 
11.20 Ísþjóðin með Ragnhildi 

Steinunni  Hrefna Sætran.
11.45 Sporið 
12.15 Tónaflóð um landið 2021 

 Bíldudalur.
13.35 Sumarlandinn 
14.10 Mamma mín 
14.30 Mótorsport  Miðsumar-

suppgjör og upphitun fyrir 
Jepparall.

15.00 Íslandsmótið í golfi  Bein 
útsending frá Vestmanna-
eyjum.

17.50 Músíkmolar
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Sögur af apakóngi 
18.25 Hönnunarstirnin 
18.42 KrakkaRÚV 
18.45 Sumarlandabrot
18.52 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Hátíðardagskrá Hin-

segin daga - Fegurð í frelsi 
 Skemmtiþáttur í tilefni Hin-
segin daga.

20.35 Sumarland Summerland
22.15 Eftir After 
00.00 The Turning Gættu 

barnanna! 
01.30 Dagskrárlok

Stöð 2

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

08.00 Barnaefni
11.25 Hunter Street
12.10 Best Room Wins
12.25 Nágrannar
14.00 Nágrannar
14.25 The Cleaner
14.55 Augnablik í lífi - Ragnar 

Axelsson
15.20 DNA Family Secrets
16.20 Making It
17.00 Top 20 Funniest
17.45 60 Minutes
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.50 Ísskápastríð
19.30 Grand Designs. Sweden
20.15 The Heart Guy
21.05 Agent Hamilton
21.50 Pandore
22.45 Shameless
23.40 Warrior
00.30 Leonardo
01.20 Knutby
02.00 Hunter Street
02.25 Hunter Street
02.45 Best Room Wins
03.30 The Cleaner

07.15 KrakkaRÚV
10.00 Ævar vísindamaður  Stærð-

fræði.
10.30 Ferðin heim
11.25 Hátíðardagskrá Hinsegin 

daga - Fegurð í frelsi
12.15 Leyndardómar húðarinnar 
12.45 Soð í Dýrafirði  Ingjalds-

sandur.
13.00 Fiskilíf 
13.30 Popp- og rokksaga Íslands 

 Tveggja turna tal.
14.30 Íslandsmótið í golfi  Bein 

útsending frá Vestmanna-
eyjum.

17.35 Örlæti  Steinmenn - Akureyri
17.50 Landakort  Enn að prófa sig 

áfram eftir 60 ár á bak við 
linsuna.

18.00 KrakkaRÚV
18.01 Holly Hobbie 
18.25 Basl er búskapur 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Veður
19.50 Sumarlandinn 
20.30 Náttúran mín  Skrúður.
21.00 Þetta verður vont This Is 

Going to Hurt  Dramatískir 
gamanþættir frá BBC. Lífið 
getur verið strembið fyrir 
unglækna á fæðingardeild á 
erilsömu sjúkrahúsi í London. 
Þeir reyna að samræma 
einkalífið og vinnuna þar sem 
stutt er milli hláturs og gráts. 
Þættirnir eru ekki við hæfi 
barna yngri en 12 ára.

21.50 Ólögleg ást Against the Law 
23.15 Ísland. bíóland  Heima og 

heiman
00.15 Dagskrárlok

14.00 The Block 
15.00 PEN15 
16.30 Spin City
16.55 The King of Queens
17.15 Everybody Loves Raymond 
17.40 A Million Little Things 
18.20 Einvígið á Nesinu 2022
19.25 State of the Union 
19.40 Young Rock 
20.10 This Is Us
21.00 Law and Order. Special Vic-

tims Unit 
21.50 Station Eleven
22.50 Love Island 
23.35 The Stand (2020)  Spennandi 

þáttaröð sem byggð er á 
sögu eftir Stephen King. Eftir 
að plága hefur fellt meiri-
hluta jarðarbúa hvíla örlög 
mannkynsins á herðum 
fámenns hóps sem lifði 
af. Versta martröð þeirra 
birtist í manni með banvænt 
bros og ógnvænlega krafta. 
Aðalhlutverkin leika Whoopi 
Goldberg, Alexander Skars-
gård, James Marsden og 
Odessa Young.

00.20 FBI  Bandarískur spennu-
þáttur um liðsmenn banda-
rísku alríkislögreglunnar, FBI, 
í New York. Frábær þáttaröð 
frá Dick Wolf. 

01.05 The Rookie 
02.30 Seal Team 
03.15 Love Island
04.00 Tónlist

Hringbraut
18.30 Mannamál (e)  Einn sí-

gildasti viðtalsþátturinn 
í íslensku sjónvarpi. Sig-
mundur Ernir ræðir við 
þjóðþekkta einstaklinga 
um líf þeirra og störf. 

19.00 Suður með sjó (e)  Við-
talsþáttur um fólk á 
Suðurnesjum í stjórn Páls 
Ketilssonar.  

19.30 Útkall (e)  Útkall er sjón-
varpsútgáfan af sívin-
sælum og samnefndum 
bókaflokki Óttars Sveins-
sonar.  

20.00 Matur og heimili (e)  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matar-
gerð í bland við íslenska 
hönnun og fjölbreyttan 
lífsstíl.  

20.30 Mannamál (e) 
21.00 Suður með sjó (e) 

Hringbraut
18.30 Fréttavaktin úrval  Úrval 

úr þáttum sumarsins.  
19.00 Lengjudeildarmörkin 

 Hörður og Hrafnkell 
fara yfir úrslit og mörk í 
Lengjudeild karla í knatt-
spyrnu. 

19.30 Undir yfirborðið (e)  Ásdís 
Olsen fjallar hispurs-
laust um mennskuna, 
tilgang lífsins og leitina 
að hamingjunni og varpar 
ljósi á allt sem er falið og 
fordæmt.  

20.00 Fjallaskálar Íslands (e) 
 Fjallaskálar Íslands er 
heillandi heimildaþáttur 
um landnám Íslendinga 
upp til fjalla og inni í 
óbyggðum.  

20.30 Fréttavaktin úrval
21.00 Lengjudeildarmörkin 

HJARTA 
OG 
ÆÐAKERFI

ARCTIC HEALTH
AHI.IS

OMEGA-3 COLLAGEN
HREIN ÍSLENSK FÆÐUBÓT

Í POKUM FYRIR LÁGMARKS KOLEFNISSPOR

 n Við tækið

Bollastrákar á flótta undan Satan
Síðar í mánuðinum er von á nýjum 
þáttum úr Netf lix-teiknimynda-
seríunni The Cuphead Show. Á 
yfirborðinu eru þetta barnaþættir 
um tvo stráka með bolla fyrir höfuð 
sem búa með skeggjuðum tekatli á 
svokallaðri Blekbyttuey. Þar komast 
þeir oft í hann krappan því sjálfur 
Kölski á tilkall til sálar annars þeirra 
og gerir hvað sem það kostar til að 
innheimta hana

Þetta er furðulegt sögusvið jafn-
vel í barnateiknimynd en vert er að 
staldra við það á hverju þættirnir 
byggja. Þeir eru byggðir á tölvu-
leiknum Cuphead, sem er sjálfur 
byggður á stíl gamalla bandarískra 
teiknimynda frá fjórða áratugnum.

Leikurinn Cuphead var hugar-
fóstur bræðranna Chads og Jareds 
Moldenhauer, sem unnu baki 

Bollastrákarnir tveir á góðri stund. 
Þorgrímur Kári 

Snævarr
thorgrimur 

@frettabladid.is

brotnu við að teikna hvern einasta 
myndramma skref fyrir skref til að 
endurskapa útlit nærri aldargam-
alla teiknimynda. Afraksturinn var 
hreint listaverk, líklega vandaðasta 
teiknimynd síðustu ára og það í 
tölvuleik. Þættirnir á Netflix kom-
ast eiginlega ekki með tærnar þar 
sem leikurinn er með hælana hvað 
varðar útlit, en það er ekki hægt að 
gagnrýna hugmyndaflug þeirra. n

Sá enski er loksins byrjaður að rúlla 
á nýjan leik eftir langt og erfitt 
sumar. Í gær mættust Lundúnaliðin 
Crystal Palace og Arsenal í opnunar-
leik mótsins, sem verður án efa mjög 
spennandi. Sex leikir eru á dagskrá 
í dag og klukkan 13.30 hefst bein 
útsending Sjónvarps Símans á leik 
Tottenham Hotspur og Southamp-
ton.

Eins og sjá má í blaði gærdagsins 
spáir íþróttadeild Fréttablaðsins 
Tottenham góðu gengi í vetur, 
þriðja sætinu, á eftir Manchester 
City og Liverpool sem barist hafa 
um titilinn undanfarin ár. Hinn 
ítalski knattspyrnustjóri Antonio 
Conte kann sitt fag og hefur ávallt 
náð góðum árangri með lið sín. Þá 
býr liðið yfir einu besta tvíeyki í 
boltanum, Harry Kane og Heung-
Min Son.

Fréttablaðið spáir hins vegar að 
Dýrlingarnir frá Southampton eigi 
krefjandi tímabil fyrir höndum en 
haldi þó sæti sínu í deildinni, það 
er hafni í 15. sæti. Hinn austurríski 
stjóri Ralph Hassenhuttl er þó eng-
inn aukvisi og búast má við spenn-
andi leik. n

Enski boltinn
Harry Kane er tilbúinn í tímabilið.

Afrakstur-
inn var 
hreint 
listaverk, 
líklega 
vandaðasta 
teikni-
mynd 
síðustu ára 
og það í 
tölvuleik.
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* Aukahlutir gafl, náttborð og lampar eru ekki innifaldir í verði.

Hvert rúm er sérgert fyrir þig. 

25 ára ábyrgð á gormakerfi.

Skandinavísk hönnun.

Norsk gæðaframleiðsla frá 1947. 
Áratuga reynsla.

Gæði, ábyrgð og öryggi. 

Stillanleg rúm, Continental og boxdýnur. 
Yfirdýnur í úrvali. 

Stuttur afhendingartími, 
ótal möguleikar. 

Mikið úrval af göflum, náttborðum 
og yfirdýnum

·

·

·

·

·

·

·

·

Jensen rúm:

720.200.-Verð frá:
Stillanlegt rúm, Ambassador*

499.400.-
Continental*

Verð frá:

423.600.-
Nordic Seamless*

Verð frá:

www.jensen-beds.com

Skoðaðu rúmin okkar 
áður en þú tekur ákvörðun.



Í ár var leikið í þágu 
stuðningsfélagsins Ein-
stakra barna.

Metfjöldi keppir í 
kvennaflokki á mótinu 
í Vestmannaeyjum.

Ólafur Pálsson olafur@vf.is - Páll Ketilsson pket@vf.is

Golffréttir og umfjöllun alla daga 

Heimamaðurinn Bjarni Þór Lúð-
víksson, 18 ára klúbbmeistari Nes-
klúbbsins, stóð uppi sem sigur-
vegari á hinu árlega góðgerðamóti 
Nesklúbbsins, Einvíginu á Nesinu, 
sem fram fór á frídegi verslunar-
manna 1. ágúst. Gunnlaugur Árni 
Sveinsson, GKG, og Bjarni Þór voru 
tveir eftir í lokin og hafði Bjarni 
betur eftir spennandi keppni á loka-
holunni.

Venju samkvæmt var nokkrum af 
bestu kylfingum landsins boðið til 
leiks og í ár var leikið í þágu stuðn-
ingsfélagsins Einstakra barna. Ein-
stök börn er stuðningsfélag barna og 
ungmenna með sjaldgæfa sjúkdóma 
eða sjaldgæf heilkenni. Félagið var 
stofnað 13. mars 1997 af foreldrum 
nokkurra barna en nú hefur félagið 
stækkað ört og eru hátt í 500 fjöl-

skyldur í félaginu. Þorsteinn Guð-
jónsson, formaður Nesklúbbsins, 
og Magnús Örn Guðmundsson frá 
STEFNI, af hentu Guðrúnu Helgu 

Bjarni Þór vann einvígið á Nesinu

Arnar Daði Svavarsson og Gunn-
laugur Árni Sveinsson, báðir úr 
GKG, gerðu sér lítið fyrir og sigr-
uðu í sínum aldursf lokki á sterku 
alþjóðlegu móti sem fram fór á 
Lough Erne golfsvæðinu á Norður-
Írlandi en hönnuður þess er Sir 
Nick Faldo.

Gunnlaugur Árni, sem er 17 ára, 
sigraði í f lokki pilta 19 ára og yngri 
en hann lék hringina þrjá á 5 högg-
um undir pari vallar og lék frábært 
golf, 71-68-71. Gunnlaugur Árni 

sigraði með 5 högga mun og var sá 
eini sem lék undir pari.

Arnar Daði, sem er 13 ára, sigraði 
í drengjaf lokki 15 ára og yngri. 
Hann lék hringina þrjá á +8 eða 223 
höggum. Arnar Daði sigraði með 6 
högga mun. Aðeins þrír kylfingar 
af 42 léku alla hringina undir 80 
höggum.

Keppt var í ýmsum aldursflokkum 
á þessu móti sem er boðsmót þar 
sem landsmeisturum víðs vegar að 
úr Evrópu er boðið að taka þátt. n

Afar flottur árangur hjá Gunnlaugi 
Árna og Arnari Daða í Írlandi 

Stærsta golfmót ársins, 
Íslandsmótið í höggleik, hófst 
á fimmtudag og stendur fram 
á sunnudag í Vestmanna-
eyjum. Gríðarmikill undir-
búningur hefur staðið yfir 
en völlurinn skartar sínu 
fegursta og er tilbúinn að 
taka á móti bestu kylfingum 
landsins.

Íslandsmótið var í fyrsta sinn haldið 
í Eyjum árið 1959 en þá var leikið á 
9 holum sem voru útbúnar fyrir 
mótið en heimamenn urðu að sjá 
á eftir svæðinu að mótinu loknu. 
Mótið fór síðast fram í Eyjum 2018 
en þá sigruðu Guðrún Brá Björg-
vinsdóttir og Axel Bóasson, bæði 
úr Golfklúbbnum Keili. Þar á undan 
var mótið 2008 en þá vann Helena 
Árnadóttir úr GA og Kristján Þór 
Einarsson úr Mosfellsbæ. Árið 2003 
vann Ragnhildur Sigurðardóttir, 

GR, og Birgir Leifur Haf þórsson 
en hann vann einnig 1996. Það var 
hans fyrsti titill en hann hefur oft-
ast allra orðið Íslandsmeistari karla, 
eða sjö sinnum. Karen Sævarsdóttir 
úr GS vann þetta ár kvennaflokkinn 
í Eyjum en það var hennar áttundi 
titill í röð.

Núverandi Íslandsmeistarar eru 
Aron Snær Júlíusson og Hulda Clara 
Gestsdóttir, bæði úr GKG. Þau eru 
bæði til leiks og munu fá harða 
keppni. Metfjöldi er í kvennaflokki 

á Íslandsmótinu, eða 44 keppendur 
alls. Hlutfall kvenna hefur aldrei 
verið hærra, eða 29%.

Frá árinu 2001 hefur meðalfjöldi 
keppenda í kvennaflokki verið 26, 
eða 18% af heildarfjölda keppenda. 
Keppendafjöldinn í kvennaflokki í 
ár er 54% yfir meðaltali síðustu ára. 
Alls eru fjórir fyrrum Íslandsmeist-
arar á meðal keppenda og þar af 
tveir atvinnukylfingar. Mótið í ár er 
því eitt það allra sterkasta þar sem 
flestir af forgjafarlægstu kylfingum 
landsins í kvennaflokki eru á meðal 
keppenda. Það er að miklu að keppa 
fyrir atvinnukylfingana þar sem að 
verðlaunaféð fyrir Íslandsmeistara-
titil hjá atvinnukylfingum í karla- 
og kvennaflokki er 500 þúsund kr. 
Verðlaunafé fyrir fyrsta sætið til 
áhugakylfings er 90 þús. krónur.

kylfingur.is er í Eyjum og fjallar 
ítarlega um mótið í máli og mynd-
um. n

Bestu kylfingarnir keppa 
um þann stóra í Eyjum

„Þetta var bara fullkomið högg,“ 
sagði Arnar Snær Hákonarson, 
Golfklúbbi Reykjavíkur, en hann 
fór holu í höggi á 7. braut á fyrsta 
keppnisdegi á Íslandsmótinu í golfi 
í Vestmannaeyjum.

„Þetta voru 176 metrar með sex 
járni. Strákarnir sögðu að boltinn 
hafi endað 1-2 metra frá holu og 
svo beint ofan í,“ sagði Arnar Snær, 
sem lék hringinn á einum yfir pari. 
Hann fékk fugl næstu tvær holur á 
eftir þeirri sjöundu og var kominn 
í forystu með öðrum í mótinu eftir 
9 holur en náði ekki að fylgja því 
eftir á seinni 9 holunum sem hann 
lék á 4 yfir pari. Engu að síður góður 
hringur. Með honum í ráshópi var 
meðal annars Hlynur Geir Hjartar-
son sem fór holu í höggi á mánu-
daginn á sama velli en á 17. holu. n

Fullkomið högg hjá Arnari Snæ

Self yssing ur inn Hly nur Geir 
Hjartarson er þekktur afrekskylf-
ingur og hefur leikið golf í tæp 30 
ár. Hann náði loks draumahögginu 
á æfingahring fyrir Íslandsmótið í 
golfi í Eyjum. Hann fór holu í höggi 
á hinni mögnuðu 17. braut.

Hlynur og tvær dætur hans, Heið-
rún Anna og Katrín Embla, keppa á 
Íslandsmótinu.

Svona lýsti Hlynur drauma-
högginu á Facebook: „17. hola Vest-
mannaeyjum. 132 metrar, 9 járn. 
Logn og sól. Eftir 28 ár í golfi og 
mjög marga golfhringi kom loks-
ins að þessu. Þetta var geggjað og 
ólýsanlega gaman og að gera þetta 
með Gunnhildi konu minni var stór 
plús. Kalli Haralds, framkvæmda-
stjóri GV, sagði að ég væri fjórði sem 
nær að fara holu í höggi á 17. holu frá 
upphafi.“ n

Loksins draumahögg hjá Hlyni Geir

Sigurvegarar 
og mótshald-
arar í Einvíginu á 
Nesinu.

Úrslit í Einvíginu 2022

Sæti
1. Bjarni Þór Lúðvíksson
2. Gunnlaugur Árni Sveinsson
3. Aron Snær Júlíusson
4. Perla Sól Sigurbrandsdóttir
5. Ólafía Þórunn Kristins-
dóttir
6. Ragnhildur Kristinsdóttir
7. Hlynur Bergsson
8. Birgir Leifur Hafþórsson
9. Guðrún Brá Björgvinsdóttir
10. Magnús Lárusson

Golfvöllurinn í Vestmannaeyjum er frábær og í afar glæsilegu umhverfi.Hlynur Geir glaður með dauma-
höggið á 17. braut.

Arnar Daði og Gunnlaugur Árni í góðum gír.

Arnar Snær brosir breitt með bolta 
úr holu á 7. braut.

Harðardóttur, framkvæmdastjóra 
Einstakra barna, ávísun að upphæð 
kr. 1.000.000 í mótslok.

Fyrirkomulagið í Einvíginu var 
þannig að fyrstu tvær holurnar voru 
leiknar með því sniði að sá fellur úr 
leik á fyrstu braut sem er fjærst holu 
eftir þrjú högg og tvö högg á annarri 
braut. Eftir það var farið í hið hefð-
bundna „shoot-out“ fyrir þá sem eru 
með hæsta. n
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FÆRÐU 
NÓG FYRIR 
PENINGANA?

Vissir þú að það þarf níu birtingar í Morgunblaðinu 
til að ná til sama fjölda og með einni birtingu í 
Fréttablaðinu, ef miðað er við konur á aldrinum 25-54 
ára á höfuðborgarsvæðinu?

Auglýstu í Fréttablaðinu og fáðu meira fyrir peningana.
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MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS



Fólkið hér skilur ekki 
hvaða þýðingu þetta 
hefur, Íslendingar eru 
þeir einu sem skilja 
mig.

Írski auglýsingaljósmyndar-
inn Cat Gundry Beck er búsett 
á Íslandi en stödd í heima-
landinu um þessar mundir. 
Hún er miður sín yfir að vera 
fjarri eldgosinu í Meradölum 
og segir Íslendinga vera eina 
fólkið sem skilur það.

ninarichter@frettabladid.is

Eldgosamyndir írska ljósmyndarans 
Cat Gundry Beck síðan í fyrra röt-
uðu á forsíðu The New York Times, 
The Guardian og CNN, ásamt fleiri 
stórum miðlum. Myndirnar ger-
breyttu ferli ljósmyndarans, sem 
sérhæfir sig öllu jöfnu í tísku og aug-
lýsingaljósmyndun og öfluðu henni 
tækifæra hjá stórum útgáfum á borð 
við breska Vogue.

„Þetta var glatað,“ segir hún og 
hlær aðspurð hvernig tilfinningin 
hafi verið þegar hún fékk fyrstu 
fregnir af nýju gosi í Meradölum. 
„Þetta hefur verið undirliggjandi 
ótti hjá mér, að vera erlendis þegar 
eldgos hefst.“

Cat, eins og hún er jafnan kölluð, 
ræddi við Fréttablaðið í mars um 
hvernig eldgosið í Geldingadölum 
bylti ferlinum og gaf henni gjafir 
sem héldu áfram að gefa. 

„Ég veit ekki hvernig ég hefði 
brugðist við ef ég hefði misst af 
þessu í fyrra. En ég hef alltaf haft 
þetta á bakvið eyrað þegar ég bóka 
ferðir frá Íslandi.“

Oftast rólegur tími á Íslandi
Hún segist ekki hafa haft slíkar 
áhyggjur þegar hún bókaði mán-

aðarlanga ferð til heimalandsins 
Írlands yfir sumarið, en lítið hafi 
bent til gosóróa þegar hún fór. 
„Þetta er yfirleitt mjög rólegur tími 
hjá mér á Íslandi af því að allir eru 
í sumarfríi. Þetta fer svo allt aftur 
í gang í september þegar tökurnar 
fyrir jólavertíðina fara af stað.“

Cat segist hafa ætlað að nota fríið 
í að byggja upp viðskiptasambönd 
á Írlandi. Hún bókaði f lug heim til 

Íslands þann 18. ágúst en taldi ólík-
legt að hún myndi nota það.

„Það kostaði aðeins 34 evrum 
meira að bóka báðar leiðir svo að 
ég sló bara til. Ég var orðin hand-
viss um að nota ekki f lugið en svo 
breyttist bara allt.“

Fékk símtal um hánótt
Íslenskur vinur Cat er sonur tveggja 
jarðfræðinga og starfar sem leið-

sögumaður. „Hann kenndi mér flest 
allt sem ég veit um Ísland og er mjög 
vel að sér um jarðfræði og sagnfræði. 
Ég bað hann einhvern tímann um að 
hringja í mig ef eitthvað gerðist, hve-
nær sem það væri.“

Vinurinn stóð við sitt og hringdi 
í Cat um hánótt aðfaranótt 3. ágúst. 
„Ég svaraði: Er eitthvað byrjað? En þá 
var það bara eldur í mosa. Þá fór ég 
bara aftur að sofa. Daginn eftir var ég 
að borða hádegismat á skrifstofunni 
hérna á Írlandi og þá fékk ég skilaboð 
frá vini mínum sem sagði að eldgos 
væri hafið. Það braut algjörlega í mér 
hjartað.“

Cat segist hafa verið svo miður sín 
að hún hafi þurft pásu frá samfélags-
miðlum. „Þetta var stærsta FÓMÓ 
lífs míns. Ég var í spjallþræði með 
stórum hópi ljósmyndara á Íslandi 
og ég þurfti bara að logga mig út, 
þau voru að skipuleggja ferð með 
klukkustundar fyrirvara.“

Flugsætin orðin ofurdýr
Cat segist hafa getað bókað flug um 
helgina en verðið sé komið upp úr 
öllu valdi og sömuleiðis hafi hún 
skuldbundið sig í verkefni á Írlandi 
sem hún eigi erfitt með að aflýsa. 
„Þetta er erfið staða og ég get ekki 
bókað neitt fram í tímann þegar 
þetta er svona. Ég get bara óskað 
þess að það sé enn þá gos þegar ég 
kem heim til Íslands.“

Cat segist hafa verið á stefnumóti 
að kvöldi gosdags en hún hafi verið 
gersamlega miður sín. „Hann var 
samt mjög almennilegur þegar ég 
sagði honum frá þessu,“ segir hún og 
hlær. Hún segist upplifa aftengingu 
við samlanda sína þegar komi að 
gosinu. „Fólkið hér skilur ekki hvaða 
þýðingu þetta hefur, Íslendingar eru 
þeir einu sem skilja mig.“

Cat segist ætla að fá sér húðflúr 
með eldfjallinu. „Það verður svona 
táknrænt fyrir mig, en núna er ég 
smávegis reið við eldfjallið. Mér líður 
eins og unglingi hérna, eins og eng-
inn skilji mig,“ segir hún glettin. „En 
Ísland minnir alltaf á sig og núna skil 
ég enn betur hversu djúp Íslands-
tengingin mín er.“ n

Með brostið 
hjarta vegna 
eldsumbrota

Ferill Cat Gundry Beck gerbreyttist eftir gosið í Geldingadölum í fyrra og ljósmyndir hennar birtust á forsíðum stærstu fréttamiðla heims.  MYND/KARIM ILYA

Cat þurfti að taka hlé frá samfélagsmiðlum í vikunni.  MYND/CAT GUNDRY BECK

NETFLIX

Uncoupled
Aðalhlutverk: Neil Patrick 
Harris, Tisha Campbell, Brooks 
Ashmanakas, Emerson Brooks

ninarichter@frettabladid.is

Árið er 2000 og undirrituð, þá ungl-
ingur, trúir ekki sínum eigin augum 
þegar Ríkissjónvarpið hefur sýn-
ingar á framhleypnum þáttum sem 
eru fullir af útlitsáhyggjum, tísku og 
klúrum kynlífssögum í stóra eplinu, 
New York. Fullnægingar, kynsjúk-
dómar og typpastærðir eru ræddar 
kinnroðalaust. Aðalpersónan Car-
rie er frekar óþolandi en aukaper-
sónur þeim mun dásamlegri.

Tuttugu og tveimur árum síðar 
birtist Neil Patrick Harris okkur í 
hlutverki fasteignasalans Michael í 

þáttunum Uncoupled. Hann leikur 
þar mann hvers tilfinningalíf hryn-
ur þegar kærasti hans til 17 ára fer 
frá honum. Líkt og Carrie er Michael 
frekar óþolandi og himnarnir forði 
ykkur frá því að sitja við hliðina á 
svona sjálfsupptekinni og sívælandi 
manneskju í matarboði, jafnvel þó 
að það sé á Manhattan í kringum 
allt sem samfélagið kennir okkur að 
þrá. En hliðarpersónur eru dásam-
legar, sögusviðið skemmtilegt og 
framvindan kvik. Og enn ræðum 
við kynsjúkdóma og typpastærðir, 
en nú er sögumaður ríkur, vel 
menntaður hommi og sögusviðið 
hans nærsamfélag.

Vinir Michaels skapa kjölfestu og 
styðja vel við söguna, ásamt því að 
fá úr drepfyndnum línum að spila. 
Þar er veðurfréttamaðurinn Billy, 
sjálfsöruggur og sígraður og rúllu-
kragapeysutýpan Stanley sem er 
einmana listaverkasali. Samstarfs-

kona og vinkona Michaels er Suz-
anne, á köflum svolítið klisjukennd 
hliðarpersóna sem er þó auðvelt að 
falla fyrir.

Þættirnir vinna vel með kyn-
slóðabilið og hvernig hlutir eins 
og tækniframfarir eða þekking 

á sögunni getur teygt þetta kyn-
slóðabil lengra en við kærum okkur 
um. Sérstaklega er þetta persónum 
mikilvægt þegar kemur að hinsegin 
sögunni, sem er líka saga mannrétt-
indabaráttu og HIV faraldurs.

Þæt t ir nir er u langsamlega 

skemmtilegustu miðlífskrísuþættir 
sem birst hafa á streymisveitum í 
langan tíma. Michael kemur úr ára-
tuga sambandi og lendir á markað-
inum eins og George in the Jungle 
gerði forðum, og prófar Grindr í 
fyrsta sinn. Ómögulegar aldurs- og 
útlitskröfur eru augljósar en þætt-
irnir fara ekki í að gagnrýna það 
heldur samþykkja það og sýna án 
spurninga eða svara.

Líkt og í Beðmálum um aldamót-
in er aðalpersónan Michael að leita 
að ástinni, eða einhverju sem líkist 
henni, fer á stefnumót og hittir fal-
lega skapaða rekkjunauta og lendir 
í vandræðum sem margir fullorðnir 
geta tengt við. n

NIÐURSTAÐA: Þegar svona þættir 
birtast verður maður næstum því 
þakklátur fyrir leiðindaveður til 
að fá hina fullkomnu afsökun fyrir 
glápaþoni.

George in the Jungle á Grindr

Emerson Brooks, Neil Patrick Harris og Brooks Ashmanakas í Uncoupled. 
 MYND/SKJÁSKOT
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Belgíski gjörningalistamaður-
inn Floris Boccanegra segist 
nú aðeins þurfa aðgang að 
frystigeymslu til þess að láta 
drauminn um að skila tonni 
af frosnu jökulvatni upp á Ok 
í september.

toti@frettabladid.is

„Undirbúningurinn fyrir gjörning-
inn gengur vel,“ segir belgíski lista-
maðurinn Floris Boccanegra sem 
sér fram á að geta í næsta mánuði 
látið tveggja ára draum sinn um 
að skila tonni af frosnu jökulvatni 
á topp fyrrverandi jökulsins Ok 
rætast með táknrænum gjörningi.

„Núna þarf ég eiginlega bara að 
fá aðgang að frysti yfir nótt til þess 
að geta breytt bráðnuðu jökulvatni 
aftur í ís. Ég hef þegar haft sam-
band við nokkra aðila á Íslandi en 
ekki enn tekist að finna frysti og 
er að vonast til þess að finna stóra 
fiskvinnslu eða verslanakeðju í 
Borgarnesi eða Reykjavík sem 
gætu hjálpað mér. Vegna þess að 
þar ættu að vera nógu stórar 
frystigeymslur,“ segir 
Floris, sem reiknar 
með að þurfa einn 
rúmmetra undir 30 
korkkassa.

„Ég þarf frystinn ekki til 
þess að geyma klakann heldur 
bara búa hann til. Ég myndi 
þá koma með vatnið snemma að 
kvöldi og láta það frjósa yfir nótt-
ina á meðan ég er sofandi. Ég myndi 
síðan sækja klakann næsta morgun 
og ferja hann upp á Ok.“

Floris sagði fyrst frá hugmynd 
sinni að gjörningnum um þver-
sagnarkennt samband ferðafólks 
og fagurrar náttúru í Fréttablað-

inu snemmsumars 2020 
og að hann hygðist, 

i n n b l á s i n n 

af grísku goðsögninni um Sísífús 
skila íslenskri náttúru tonni af ís 
upp á Ok.

Floris segist þurfa fjórar nætur 
til þess að frysta þessa táknrænu 
kolefnisjöfnun sína en hann ráð-
gerir að flytja ísinn upp á tind Oks 
frá mánudeginum 5. september 
til föstudagsins 9. september. „Ég 
reikna með að þetta verði 40 ferðir 

á toppinn,“ segir listamaðurinn 
sem ætlar að bera 25 kíló af frosnu 
jökulvatni upp á fjallið í hverri 

ferð í sérstaklega einangruðum 
bakpoka.

Hann biður þau sem mögulega 
gætu hugsað sér að hjálpa honum 
við frystinguna um að senda tölvu-
póst á boccanegrart@gmail.com. n

Floris þarf fjórar nætur í frysti

Floris hefur reiknað út að hann þurfi 30 kassa til þess að frysta skilagjaldið 
sem hann ætlar að færa íslenskri náttúru upp á tind Oks.  MYNDIR/FLORIS

Einn af 
klakaköss-
unum 30.

Floris segist 
reyna að vekja 
sem flesta til 
umhugsunar 
með list sinni 
sem hverfist 
iðulega um 
myrkari hliðar 
tilverunnar; rán-
yrkju, hungurs-
neyð og hnatt-
ræna hlýnun. 
 MYND/AÐSEND

ninarichter@frettabladid.is

Bandaríski stórleikarinn Woody 
Harrelson ritaði norður-írsku ung-
barni skemmtilegt ljóð á Twitter í 
vikunni.

Aðdragandi málsins er mynd sem 
móðir barnsins birti af dótturinni 
ásamt mynd af leikaranum. Móð-
irin ritaði: Hvernig í ósköpunum 
er dóttir mín alveg eins og Woody 
Harrelson?“

Myndbirtingin vakti mikil við-
brögð og mörg þúsund manns lýstu 
velþóknun sinni með því að 
„læka“ hana. Að lokum rataði málið 
til Harrelson sjálfs sem brást við 
með því að rita lítið ljóð, sem hann 
kallaði: Óðinn til Coru.

Á ensku er ljóðið svona: „You‘re 
an adorable child, f lattered to be 
compared, you have a wonderful 
smile, I just wish I had your hair.“

Á íslensku er beinþýðingin á 

þessa leið: „Þú ert yndislegt barn, 
og ég er heiðraður af líkingunni, þú 
hefur dásamlegt bros, en ég bara 
vildi að ég hefði hárið þitt.“

Woody Harrelson er fæddur árið 
1961. Hann er bæði leikari og leik-
skáld og hefur verið tilnefndur til 

fjölda verðlauna á farsælum ferli. 
Meðal hans þekktustu verka er The 
People vs. Larry Flynt sem af laði 
honum tilnefningar til Óskars-
verðlauna, The Messenger og Three 
Billboards Outside Ebbing, Misso-
uri. n

Woody Harrelson orti tvífara ljóð

Woddy Harrelson brást fallega við 
því að vera líkt við Coru litlu og orti 
henni lítið fallegt ljóð á Twitter. 

Cora hefur ærna ástæðu til að brosa 
breitt enda skartar hún hári sem tví-
fari hennar, Woody Harrelson, þráir.
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Öflugur fasteignaleitarvefur 

með einföldu og notendavænu 

viðmóti sem býður upp á ítarlegar 

upplýsingar um fasteignir, 

þróun verðlags og fróðleik um 

fasteignamarkaðinn.

Ný og öflug 
fasteignaleit 
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is

mailto:toti@frettabladid.is
mailto:toti@frettabladid.is


Pantaðu lyfin 
á lyfjaval.is

EINFALT OG ÞÆGILEGT

Veldu að sækja í næsta apótek
eða fáðu sent heim.

HreinlætisvörurLausasölulyf

LYFIN Á NETINU

Sæktu lyfseðlana hér

lyfjaval.is

HEILSA & HAMINGJA

Bílaapótek Hæðasmára
Bílaapótek Vesturlandsvegi

Glæsibæ
Urðarhvarfi

Mjódd
Apótek Suðurnesjawww.lyfjaval.is
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Hvað ætlum við eigin-
lega að gera annað en 
að henda glimmer 
framan í okkur og 
mæta með fána á 
Arnarhól í dag?

Vinsældir óáfengra bjóra í 
kjörbúðum landsins hafa 
verið í miklum vexti undan-
farið ár og hefur salan hátt 
í tvöfaldast í þessum vöru-
flokki. Þessi alda byrjaði að 
rísa þegar fyrsti áfengislausi 
íslenski bjórinn, Bríó frá Borg 
Brugghúsi, kom á markað 
fyrir tveimur árum.

benediktboas@frettabladid.is

Salan á óáfengum bjór sprakk út 
í Covid-faraldrinum. Meiri krafa 
er sett á gæði og gott vöruúrval í 
þessum f lokki í helstu matvöru-
verslunum og sífellt bætist við úrval 
áfengislausra bjóra.

Stóru bjórframleiðendurnir úti í 
heimi bjóða nú sinn mjöð með núll 
prósent áfengi og er bragðið ekkert 
síðra. Þannig að nú má drekka alveg 
helling, setjast síðan upp í bíl og 
keyra heim en fátt er hallærislegra 
en að keyra drukkinn.

Borg Brugghús er með fjórar 
ólíkar áfengislausar bjórtegundir 
í gangi um þessar mundir en Borg 
reið á óáfenga vaðið með Bríó og 
hefur nú varla undan. „Bríó er þarna 
enn þá og veldur okkur talsverðu 
veseni vegna vinsælda. Það varla 
borgar sig að brugga þetta því hann 
klárast alltaf strax,“ segir Halldór 
Darri, bruggmeistari hjá Borg.

Í vörulínunni er einnig að finna 
IPA-bjórinn Ylfu sem hlaut gull-

verðlaun í European Beer Challenge, 
hindberjabombuna Helgu sem 
dregur nafn sitt af samnefndum 
smjattpatta, auk sérútgáfunnar Bríó 
De Janeiro.

Engin vatnsþynnt málamiðlun
Áhuginn hér á landi hefur verið 
í takt við það sem hefur verið að 
gerast annars staðar í Vesturheimi 
þar sem vöxturinn er mikill með 
síauknum kröfum um gæði og fjöl-
breytni.

„Þetta er eins og margt annað. Við 
höfum lagt áherslu á að þróa áfeng-
islausan bjór sem samanstendur af 
hágæða hráefnum með fyrsta flokks 
framleiðsluaðferðum. Þeir dagar eru 
liðnir þegar áfengislaus bjór var ein-
hver vatnsþynnt málamiðlun. Svo 
ber að hafa í huga að þetta er bæði 
matvara og ferskvara. Það er ekki 
tilviljun að lókal bjórar eru þeir vin-
sælustu í langflestum löndum. Þeir 
eru einfaldlega ferskari en það sem 
eldra er.

Boltinn rúllar
„En viðhorf ið til áfengislausu 
bjóranna hefur gjörbreyst undan-
farið. Hér áður fyrr þótti það jafn-
vel ákveðinn stimpill að drekka 
óáfengan bjór. Maður varð fyrir 
ýmiss konar aðkasti og ályktunum 
jafnvel. Sífellt f leiri eru að kynnast 
þeirri gæðabyltingu sem orðin er í 
þessum flokki, því hversu vel rétta 
ölið passar með ákveðnum mat 
og hversu heilsusamlegur kostur 
áfengislaus bjór er,“ segir Halldór.

Hann segir að framtíðin í þró-
uninni sé björt og líkt og í enska 
boltanum sé alltaf verið að leita að 
nýjum leikmönnum til að skipta 
inn á. „Við erum að þróa nýja leik-
menn sem lenda síðar á árinu og svo 
er von á áfengislausum jólabjórum 
frá okkur eins og undanfarin tvenn 
jól. Það borgar sig varla að hætta úr 
þessu,“ segir Halldór léttur – eins og 
bjórinn. n

Ekki lengur tabú að drekka 
óáfengan bjór í partíum

Halldór Darri, bruggmeistari hjá Borg, segir óáfengan bjór ekki lengur vera neitt feimnismál.  MYND/HARI

Þeir dagar eru liðnir 
þegar áfengislaus bjór 
var einhver vatns-
þynnt málamiðlun.

toti@frettabladid.is

„Jæja, þá er farið að gjósa. Ég er 
strax komin með útundanótta og 
skjálftaöfund, því ég missti af öllum 
látunum síðast því ég var erlendis,“ 
segir Ugla Stefanía, formaður Trans 
Ísland. „Fjölskyldan meira að segja 
bókaði sér þyrluferð og sagði frá 

geggjuðum fjölskyldudegi á sam-
félagsmiðlum. Án mín. Smá skellur.

Annars er hápunktur Hinsegin 
daga í dag. Aldrei hefur verið mikil-
vægara að minnast sögu Hinsegin 
daga, sem eiga auðvitað rætur að 
rekja til kröfugöngu, þar sem órétt-
læti, fordómum og útskúfun var 
mótmælt. Hinsegin fólk á Íslandi 
hefur nefnilega fyrir ótal mörgu að 
berjast enn þá ef marka má nýlegan 
pistil ritstjóra Morgunblaðsins og 
ummæli vararíkissaksóknara sem 

ýjaði að því að það væri ofgnótt af 
hommum á Íslandi.

Hinsegin fólk upplifir enn for-
dóma á Íslandi, eins og gelt úti á 
götu, einelti í skólum eða óréttmæt-
ar handtökur á Hinsegin dögum. 
Við höfum það vissulega gott hér, 
en það er kominn tími til að gyrða 
sig í brók og horfast í augu við bak-
slagið. Hvað ætlum við eiginlega að 
gera annað en að henda glimmer 
framan í okkur og mæta með fána 
á Arnarhól í dag?“ n

Gleðilega Hinsegin daga – og hvað svo?

Ugla Stefanía, formaður Trans Ísland.  
 MYND/MÓA HJARTARDÓTTIR

n  Frétt vikunnar
    Ugla Stefanía

Fáðu fréttirnar fyrst um tilboð, afsláttarkóða 
eða aðgang að útsölum á undan öðrum með 
því að skrá þig á póstlista Dorma. 

*Mjúka deildin samanstendur af dýnum, sængum, koddum,  
rúmfötum, lökum, sloppum, dýnuhlífum, mottum,  

inniskóm  og handklæðum.

MJÚKIR 
DAGAR

20%
afsláttur

 af öllum rúmum  
og mjúku 
deildinni*

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði
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frettabladid.is
550 5000
RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is 
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is 
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 2022 - 2025

Magrétar Erlu  
Maack

n Bakþankar

Ég fæ alls konar hugmyndir en hef 
því miður ekki tíma til að útfæra 
þær allar. Ef einhvern vantar biss-
nesshugmynd þá eru hér nokkrar, 
ég tek 10% af innkomu:

Ég hef verið gríðarlega dugleg að 
fara í dýragarða í sumarfríinu. Ég 
er kannski bara rosalega óheppin 
en við höfum lent í því að slöngur, 
froskar, gaupur og fleiri spenn-
andi dýr fela sig. Því datt mér í hug 
dýragarður með eingöngu feludýr. Í 
rauninni væru afar fá dýr í garð-
inum, jafnvel engin dýr ef alvöru 
fúskari tekur þessa hugmynd, bara 
starfsfólk sem segir: „Æj, já, þessi 
eyðimerkurmús er næturdýr og 
sefur á daginn. Já, þessi höggormur 
er oftast undir steininum þarna aft-
ast.“ Búrin væru risastór og gestum 
væri sagt að dýrin væru feimin.

Eitt myndi slá í gegn – ceviche-
staður með Subway-uppsetningu. 
Já, lúðu? Kóríander? Chili? Gjös-
sovel. Ferskur fiskur, hröð þjónusta.

Viðskiptamódel ísbílsins er æði. 
Við þurfum fleiri bílafyrirtæki. 
Þynnkubíllinn væri bíll með tveim-
ur rúmum þar sem hægt væri að 
fá saltlausn í æð. Húðflúrsbíll væri 
mjög sniðugur, myndi slá í gegn 
á útihátíðum og gæti líka komið 
í steggjapartíið, stórafmælið og 
auðvitað brúðkaupið. „Ef þið viljið 
fá ykkur tattú með #MagnBet22 þá 
er Tattúbíllinn hér fyrir utan.“ Gæti 
líka verið smart í jarðarfarir.

Talandi um jarðarfarir: Útfarar-
þjónusta sem sérhæfir sig í partí-
jarðarförum. Ég held að eftir nokkur 
ár verði mikill markaður fyrir öðru-
vísi jarðarfarir – sambland af minn-
ingarpartíi og erfidrykkju – ekki 
eitthvað „fyrst erum við í þessu húsi 
og allir eiga að vera stilltir og á eftir 
er matur sem er búinn að standa og 
bíða“. Skemmtiatriði, ræður, partí 
þar sem við njótum augnabliksins.

Þá er ég búin að koma þessum 
hugmyndum út í kosmósið og nú er 
bara að bíða. n

Topp hugmyndir

úrvalið er hjá okkur
Allt fyrir skólann

Fögnum
fjölbreyti-
leikanum


