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Tólf liggja í valnum

Formaður Landsbjargar telur 
að björgunarsveitarfólk sé 
komið út fyrir verksvið sitt 
með gæslu á dagvinnutíma á 
gosstöðvunum í Meradölum. 
Ekki megi ganga á úthald 
þeirra fyrir haustið.

kristinnhaukur@frettabladid.is

ELDGOS Otti Rafn Sigmarsson, for-
maður Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar, segir að björgunarsveitirnar 
séu komnar út fyrir sitt verksvið við 
að sinna gæslu við gosstöðvarnar í 
Meradölum. Neyðarsjónarmið eigi 
ekki lengur við og því sé vafasamt 
að ætlast til þess að sjálf boðaliðar 
beri hitann og þungann af gæslu 
ferðamannastaðar.

„Þegar eldgos hófst í Geldingadöl-
um í mars á síðasta ári töldu menn 
að gosið myndi endast í nokkra 
daga. En tíminn leið og gosið varði að 
lokum í sex mánuði,“ segir Otti Rafn. 
„Nú þegar byrjað er að gjósa að nýju 
veit auðvitað enginn hve lengi það 
mun vara en fræðimenn hafa sagt 
að líklega muni þessi vá hanga yfir 
okkur næstu árin.“

350 björgunarsveitarmenn í 35 
mismunandi félögum hafa tekið 
þátt í verkefnum tengdum eldgos-
inu í Meradölum sem hófst 3. ágúst 
síðastliðinn. Fram hefur komið í 
fréttum að björgunarsveitarfólk 
fái ekki greitt fyrir gæslustörf á gos-
stöðvunum. Sveitirnar sjálfar hafa 
hins vegar fengið greiðslur sam-
kvæmt samningi til að dekka fastan 
kostnað í ákveðinn tíma. Svo sem 
fyrir álag á tæki og búnað.

Samkvæmt Otta Rafni eru verk-
efnin misjöfn, en flest snúa þau að 
almennri gæslu og aðstoð í kringum 
gosstöðvarnar. Önnur verkefni snúa 
að innviðauppbyggingu og aðstoð 
við vísindasamfélagið.

Otti Rafn bendir á að þúsundir 
sjálf boðaliða björgunarsveitanna 

um allt land séu klárar í hvaða verk-
efni sem er. Styrkleikinn liggi aðal-
lega í tvennu, hvers kyns slysavörn-
um annars vegar og leit og björgun 
hins vegar. Inn á milli taki björg-
unarsveitir að sér ýmis verkefni þar 
sem stjórnkerfi þeirra, þjálfun og 
tækjakostur komi að góðum notum 
og eru eldgosin á Reykjanesi einhver 
bestu dæmin um það.

„Nú þegar ljóst er að ekki er lengur 
neyðarástand í kringum gosstöðv-
arnar, innviðir ekki í bráðri hættu 
og staðurinn orðinn að einum fjöl-
sóttasta ferðamannastað landsins 
er tímabært að staldra við og skoða 
hvað tekur við og hversu lengi björg-
unarsveitir munu standa vaktina,“ 
segir Otti Rafn. „Því velti ég fyrir 

mér hvort það sé ásættanlegt að 
sjálfboðaliðar, sem í frítíma sínum 
æfa og þjálfa sig til þess að bregðast 
við útköllum hvenær sem er sólar-
hringsins, beri hitann og þungann á 
slíkum ferðamannastað?“

Þegar verkefnið sé að standa 
vaktir á dagvinnutíma dag eftir dag 
séu björgunarsveitirnar sennilega 
komnar út fyrir verksvið sitt. Ein-
hverjir aðrir þurfi að taka við kefl-
inu og tryggja að ekki verði langt 
gengið á úthald björgunarsveitar-
fólks fyrir haustið.

Otti Rafn telur að björgunar-
sveitirnar geti tekið að sér smærri og 
tímabundin verkefni, þegar slysin 
verða og einhver týnist og að miðla 
upplýsingum á síðunni Safetravel. 
Aðrir, til dæmis lögregla, almanna-
varnir, landverðir eða þjóðgarðs-
verðir, þurfi að taka við gæslunni.

„Við erum nefnilega alveg til í 
að vera með og taka þátt en ef við 
hugum ekki strax að einhverjum 
til þess að taka við af okkur, í dag-
legum gæslustörfum, þá verður 
enginn til þess að taka þátt þegar 
stóra útkallið kemur,“ segir hann. n

Björgunarsveitir vilja að 
aðrir taki við gosgæslunni

350 björgunarsveitarmenn hafa komið að verkefnum í Meradölum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Otti Rafn 
Sigmarsson, 
formaður 
 Landsbjargar

birnadrofn@frettabladid.is

VEÐUR „Það gæti jafnvel farið svo 
að hann hangi þurr í borginni um 
helgina,“ segir Óli Þór Árnason, 
veðurfræðingur hjá Veðurstofu 
Íslands, spurður um helgarveðrið í 
borginni. Óvenju vætusamt hefur 
verið í Reykjavík í sumar og mældist 
úrkoma í borginni 72,6 millimetrar 
í júlí, það er 45 prósentum umfram 
meðallag.

Óli segir að hiti gæti náð 14-15 
stigum þegar mest lætur í Reykjavík 
í dag. „En það verður sunnanátt og 
sunnanáttir eru oftast með mikinn 
raka í sér, því er ólíklegt að það hald-
ist alveg þurrt. En ég hugsa að marg-
ir borgarhlutar fái enga úrkomu.“

Þá segir Óli líklegt að sunnu-
dagurinn verði meira og minna 
þurr, þó gæti komið síðdegisskúr. 
„En þá verður norðanátt og í henni 
falla skúrir síður nær ströndinni og 
frekar í efstu byggðum.“ n

Gæti hangið þurr 
um helgina

Borgarbúar bíða enn eftir sumrinu.

Karlmaður á fertugsaldri hóf skotárás á götum Cetinje í Svartfjallalandi í gær. Hann féll svo sjálfur í skotbardaga við lögreglu. Talið er að skotmaðurinn hafi 
verið í uppnámi vegna fjölskylduerja þegar hann hóf árásina. Umfangsmiklar aðgerðir lögreglu stóðu yfir á vettvangi fram eftir kvöldi í gær en á myndinni 
má sjá vettvangsrannsakanda með skotvopn mannsins, riffil pakkaðan inn í brúnan pappír.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

adalheidur@frettabladid.is

BANDARÍKIN Hús leit sem gerð var á 
heimili Donalds Trump, fyrr verandi 
for seta Banda ríkjanna, síðast-
liðinn mánu dag er liður í rann sókn 
banda rísku al ríkis lög reglunnar 
sem lýtur meðal annars að brotum 
gegn réttvísinni og brotum gegn 
njósna lög gjöf landsins sem bannar 
af  hendingu gagna er varða þjóðar-
öryggi og geta skaðað Banda ríkin 
eða gagnast er lendum ó vinum 
ríkisins.

Banda ríska dag blaðið New York 
Times greindi  frá þessu í gær og 
vísar  í hús leitar heimild al ríkis lög-
reglunnar. 

Meðal gagna sem hald lögð 
voru í hús leitinni eru gögn merkt 
sem  háleynileg ríkis leyndar mál, 
sem ein göngu má skoða í þar til 
gerðum öruggum  herbergjum 
innan opin berra stofnana.

Þá greindi Wall Street Journal frá 
því að í hús leitinni hefði verið lagt 
hald á um tuttugu kassa af skjöl-
um í ellefu f lokkum, þar á meðal 
náðunar bréf Trumps fyrir ráðgjafa 
sinn Roger Stone og upp lýsingar um 
Emmanuel Macron, for seta Frakk-
lands. n

Rannsaka brot á njósnalöggjöfinni

Donald Trump, fyrrverandi for-
seti Bandaríkjanna, er síður en svo 
ánægður með aðgerðir lögreglu. 
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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

TOYOTA LAND CRUISER
FRJÁLS

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 Langtímaleiga
Verð frá: 213.000 kr.

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.



Forsenda sameiningar 
er að sameinaður dóm-
stóll hafi starfsstöðvar 
á landsbyggðinni.

JEEP.IS • ISBAND.IS

KEMUR ÞÚ
AF FJÖLLUM?

PLUG-IN HYBRID

EIGUM BÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX!

Íslensku fjöllin hafa mætt jafningja sínum. 
Gerðu ferðalagið algjörlega rafmagnað með 
Jeep® Wrangler Rubicon Plug-In Hybrid.

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

thorgrimur@frettabladid.is

NAMIBÍA Viðkvæm umfjöllunarefni 
voru til umræðu á fundi Brynjars 
Níelssonar, aðstoðarmanns dóms-
málaráðherra, við sendinefnd frá 
Namibíu í júní síðastliðnum. Þetta 
kemur fram í svari dómsmálaráðu-
neytisins við fyrirspurn Frétta-
blaðsins um efni fundarins.

Brynjar fundaði með Netumbo 
Nandi-Ndaitwah, aðstoðarfor-
sætisráðherra Namibíu, Mörthu 
Imalwa ríkissaksóknara og Ernu 
Van der Merwe, aðstoðarfram-

kvæmdastjóra namibísku spill-
ingarnefndarinnar. Hann fundaði 
fyrir hönd dómsmálaráðherra en 
hefur síðar vísað til þess að fund-
urinn hafi verið í einkaerindum 
og því undanþeginn gildissviði 
upplýsingalaga. Samkvæmt svari 
dómsmálaráðuneytisins er þetta 
rangt.

„Dómsmálaráðuneytinu barst 
ósk í gegnum forsætisráðuneytið 
með litlum fyrirvara, frá embættis-
mönnum frá Namibíu, um að hitta 
dómsmálaráðherra vegna rann-
sóknar á Samherjamálinu í Nami-

bíu. Fundurinn var ekki einka-
fundur.“

Í svari dómsmálaráðuneytisins 
kemur fram að auk Brynjars hafi 
tveir skrifstofustjórar og einn stað-

gengill skrifstofustjóra sótt fund-
inn, þær Ragna Bjarnadóttir, Bryn-
dís Helgadóttir og Hinrika Sandra 
Ingimundardóttir.

R áðu ney t ið sy njaði beiðni 
Fréttablaðsins um upplýsingar um 
innihald fundarins á grundvelli 10. 
greinar laga um upplýsingamál.

„Af ákvæðinu leiðir að heimilt 
er að takmarka upplýsingarétt 
almennings þegar mik ilvægir 
almannahagsmunir krefjast, enda 
hafi gögn að geyma upplýsingar 
um samskipti við önnur ríki eða 
fjölþjóðastofnanir,“ segir í svarinu. 

„Gögnin sem um ræðir í þessu máli 
varða samskipti stjórnvalda við 
erlent ríki og umfjöllunarefnið er 
í eðli sínu viðkvæmt. Geti erlendir 
sendimenn ekki treyst því að trún-
aður um samskiptin sé undantekn-
ingarlaust virtur, stefnir það nauð-
synlegu trúnaðartrausti í hættu. 
Þar með gætu stjórnvöld ekki átt 
í árangursríkum samskiptum við 
erlend ríki til að sinna lögmæltum 
hlutverkum sínum í þágu í íslenska 
ríkisins með þeim afleiðingum að 
brýnir almannahagsmunir yrðu 
fyrir borð bornir.“ n

Ráðuneytisfólk ræddi viðkvæm málefni við Namibíumenn

Þingvallavegur og Hvalfjarð-
argöng eru næst á dagskrá í 
mælingum Vegagerðarinnar 
á meðalhraða. Vísbendingar 
eru um að hraðakstur sé vax-
andi vandamál hér á landi, 
ekki síst meðal útlendinga.

bth@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Vegagerðin horfir nú 
til þess að meðalhraðaeftirlit verði 
tekið upp í Hvalfjarðargöngum.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
í gær hefur ný tækni sem mælir 
meðalhraða milli tveggja mældra 
punkta rutt sér til rúms hér á landi 
með rafrænu sólarhringseftirliti. 
Hátt í 900 ökumenn hafa verið 
sektaðir vegna hraðakstursbrots á 
Grindavíkurvegi síðustu mánuði 
með nýrri tækni.

Ríkið horfir til þess að fjölga 
myndavélum sem mæla meðal-
hraða. Ökumaður sem fer reglulega 
milli Akureyrar og Borgarness veit 
hvar fastar hraðamyndavélar eru 
staðsettar. Margir lækka ökuhraða 
þegar ekið er fram hjá þeim, svo er 
jafnvel gefið aftur í. En ef ólöglegur 
meðalhraði milli tveggja punkta er 
mældur er engin leið að sleppa frá 
broti án viðurlaga.

„Það sem er næst til skoðunar 
varðandi meðalhraðaeftirlitið eru 
Hvalfjarðargöng,“ segir G. Pétur 
Matthíasson, upplýsingafulltrúi 
Vegagerðarinnar. „Við höfðum líka 
verið að horfa til Þingvallavegar 
í gegnum þjóðgarðinn en viljum 
skoða það betur,“ bætir hann við.

Fréttablaðið hefur greint frá 
áskorunum við að fullnusta greiðslu 
sekta hjá erlendum ferðamönnum 
ef þeir komast úr landi án þess að 

hafa greitt fyrir brot sitt. Margir 
lögreglumenn vilja að lögum verði 
breytt þannig að betur verið tryggt 
að brotlegir erlendir ferðamenn 
borgi brúsann.

Hraðakstur er ein aðalorsök 
alvarlegra umferðarslysa hér á landi. 
Lögreglan á Norðurlandi eystra er í 
hópi þeirra sem hafa beint spjótum 
sínum sérstaklega að eftirliti með 
hraðakstri í sumar. Afraksturinn 
hefur skilað 1.355 kærðum brotum 
vegna frumkvæðismælinga lögreglu 
í umdæminu. Inni í þeirri tölu eru 
engin brot mæld með myndavélum, 
umfang hraðakstursbrota virðist 
fara vaxandi.

Jóhannes Sigfússon, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn á Akureyri, segir 
að lögregla hafi ekki síst einbeitt 
sér að kunnum hraðakstursstöð-

um. Athygli veki að í júlímánuði 
einum og sér hafi 350 verið kærðir 
í umdæminu fyrir hraðakstur. Það 
sé nokkur aukning frá fyrri árum.

„Okkur finnst þetta mjög mikið,“ 
segir Jóhannes.

Hann segir erlenda ökumenn 
nokkuð hátt hlutfall brotlegra. Lög-
reglumenn reyni að fá þá til að ljúka 
sektarmálum með greiðslu inni í 
lögreglubílnum. Það takist oft en 
ekki séu teknar tryggingar af kort-

um erlendra ökumanna hér á landi 
eins og víða í nágrannalöndum, sem 
geti hamlað eftirfylgni.

Sérstök innheimtumiðstöð á 
Vesturlandi sér um að rukka sekt-
irnar á vegum lögreglu. Töluvert 
innheimtist oft utan landsteinanna 
að sögn Jóhannesar. Þegar um ræðir 
brot mæld með sjálfvirkum mynda-
vélum er torveldara en inni í lög-
reglubíl að innheimta sektir utan 
landsteinanna en ef bílaleiga hefði 
afrit af greiðslukorti ökumanns og 
búið væri að ganga frá tryggingu til 
að innheimta sekt án málalenginga.

Jóhannes tekur undir orð f leiri 
lögreglumanna sem Fréttablaðið 
hefur rætt við um að skilvirkni og 
jafnræði myndi aukast með því að 
breyta reglum svo allir sitji við sama 
borð. n

Vegagerðin áformar hertar mælingar 
á ökuhraða í Hvalfjarðargöngunum

Til mikils er að 
vinna að fækka 
alvarlegum 
bílslysum og 
ekki síst í jarð-
göngum þar 
sem mikil hætta 
getur skapast. 
Vegagerðin 
stefnir að víð-
tækara meðal-
hraðaeftirliti 
í Hvalfjarðar-
göngum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 EYÞÓR

G. Pétur 
Matthíasson, 
upplýsingafull-
trúi Vegagerðar-
innar

adalheidur@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Dómsmálaráðherra 
kynnir nú í samráðsgátt stjórnvalda 
áform um sameiningu héraðsdóm-
stólanna átta í eina stofnun. Vísað er 
til ábendinga Ríkisendurskoðunar, 
sem sendi dómsmálaráðuneyti 
skýrslu um málið í apríl 2020.

Það er forsenda sameiningarinn-
ar að hinn sameinaði dómstóll hafi 
starfsstöðvar á landsbyggðinni og 
er stefnt að því að þær verði efldar 
og styrktar með nýjum verkefnum.

Markmið breytinganna er að 
auka skilvirkni og hagkvæmni 
í rekstri héraðsdómsstigsins og 
styrkja á sama tíma faglegan grund-
völl starfsemi dómstigsins á lands-
byggðinni. Til lengri tíma er gert 
ráð fyrir að breytingarnar muni 
einfalda og styðja við innleiðingu 
tækninýjunga í málsmeðferð þar 
sem unnt verður að koma þeim við.

Starfshópur sem dómsmálaráð-
herra skipaði í mars síðastliðnum 
um sameiningu héraðsdómstól-
anna er enn að störfum. n

Vill sameina alla 
héraðsdómstóla

Jón Gunnarsson, 
dómsmálaráð-
herra

Netumbo Nandi- 
Ndaitwah, 
aðstoðar-
forsætisráðherra
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ALLA LEIÐ

#vegabréf22

Gjafabréf 
5.000 kr.

30x

vinningar100

Skilafrestur

21. ágúst

Gjafabréf
veisluplatti
6.000 kr.

30x

PlayStation 5

3x

30x

Gjafabréf 
5.000 kr.

Galaxy Buds2

3x

Galaxy S22

3x

Fjölskylduferð til

Tenerife

Skilaðu vegabré�nu á næstu N1 stöð
Nú styttist í leikslok. Þið ha�ð enn tíma til að græja síðustu stimplana 
en skila þarf vegabréfunum merktum og fullstimpluðum á næstu 
N1 stöð eigi síðar en sunnudaginn 21. ágúst. Strax eftir það drögum 
við út 100 glæsilega vinninga! Verður þú ekki með í pottinum?

440 1000      n1.is



skrifa bækur fyrir skólakerfið eða 
ungt fólk sem er að læra að hugsa og 
skrifa á íslensku? Ég efast um það.“

„Við fórum í að styðja við útgáfu 
bóka og bókmennta á síðasta 
kjörtímabili,“ segir Lilja Alfreðs-
dóttir menningarmálaráðherra um 
ummæli Sverris. „Í kjölfarið jókst 
útgáfa útgáfa barna- og ungmenna-

bóka á árunum milli 2018 og 2019 
um 40 prósent. Framboðið er búið 
að aukast gríðarlega miðað við það 
sem var þegar við fórum í þessa 
aðgerð,“ segir ráðherrann.

„Við erum að uppfæra þingsálykt-
unartillögu um tungumálið okkar, 
íslenskuna. Ástæðan fyrir því að við 
erum að dragast aftur úr í PISA er 
orðaforði fyrst og síðast. Orðaforði 
er að minnka og ef barn skilur ekki 
98 prósent af því sem er fyrir framan 
það, þá getur það ekki dregið álykt-
anir. Íslenskir krakkar eru ekkert 
verri námsmenn,“ segir Lilja.

„Það að styrkja og ef la tungu-
málið okkar verður mitt stærsta mál 
á þessu kjörtímabili.“ n

Rússar hafa notað Eist-
land til að komast inn 
á Schengen-svæðið.

Það er skrýtið að við 
séum ekki með sér-
stakan sjóð.

Sverrir Norland, 
rithöfundur

Sverrir Sigurjónsson
Hdl., Löggiltur Fasteignasali
sverrir@domusnova.is - S. 662 4422 
https://domusnova.is

Opið hus 
sunnudaginn 14 agust 2022  

milli 16.00 og 17.00,

Kafffi og kleinur

Bústjórabyggð 7 805 Selfoss i landi miðengis,við kerið

Nýtt sumarhús í landi Miðengis, við Kerið. Verð 79.800.000. 123.4 m2

Húsið er byggt á steypta sökkla og er með steyptri plötu.  
Burðarvirki hússins er timbur og er það klætt með liggjandi  

smábáruáli, Báruál er á þaki. Húsið stendur á 8.900 fm eignarlandi. 
Heimilt er skv. skipulagi að byggja allt að 40 fm aukahús á lóðinni

Nánari upplýsingar veitir:

Sverrir Norland rithöfundur 
og þýðandi kallar eftir við-
brögðum stjórnvalda við 
skorti á lesefni fyrir unglinga 
og ungt fólk, í pistli sem 
hann birtir á Facebook. Lilja 
Alfreðsdóttir fagnar skoðun 
Sverris og segir tilefni til að 
skoða málið betur.

ninarichter@frettabladid.is

MENNTAMÁL „Ef við höldum ekki 
áfram að búa til nýja lesendur á 
íslensku þá verður þetta allt svo-
lítið til einskis,“ segir Sverrir Nor-
land rithöfundur um stöðu styrkja 
til íslenskra rithöfunda. „Það er 
skrýtið að við séum ekki með sér-
stakan sjóð eða stuðning við þá sem 
eru að skrifa fyrir yngri lesendur, 
fyrir unglinga og ungmenni.“

Sverrir segir að hér um bil allir 
sem skrifa efni fyrir þann aldurs-
hóp séu að skrifa samhliða fullu 
starfi. „Eða eru í þúsund verkefnum 
eins og ég. Fyrir vikið tapast margir 
lesendur,“ segir Sverrir. Hann segist 
hafa rætt við kennara sem segi að 
mikið vanti af spennandi bókum 
og ekki sé skrifað nóg.

„Af hverju hættum við ekki bara 
að tala svona mikið um þetta og 
eyða peningum í ráðstefnur? Af 
hverju búum við ekki til sjóð þar 
sem hægt er að ráða 10-20 manns til 
þriggja til fimm ára, í að skrifa efni 
handa börnum á íslensku?“ spyr 
Sverrir, sem ætlar að 45.000 ríkis-
starfsmenn séu hér á landi. „Eru þeir 
allir að vinna þarfari verkefni en að 

Segir íslensk ungmenni skorta lesefni
Lilja Alfreðs-
dóttir menn-
ingarmála-
ráðherra segir 
átak á síðasta 
kjörtímabili 
hafa skilað sér 
í 40 prósenta 
aukningu í út-
gáfu bóka fyrir 
börn og ung-
menni.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 GETTY

Lilja Alfreðs-
dóttir, ferðamála, 
menningar- og 
viðskiptaráðherra

olafur@frettabladid.is

VERKALÝÐSMÁL Vilhjálmur Birgis-
son, formaður Starfsgreinasam-
bandsins, vísar á bug ásökunum 
Halldóru Sveinsdóttur, formanns 
Bárunnar stéttarfélags og 2. vara-
forseta ASÍ, um of beldi og einelti 
innan verkalýðshreyfingarinnar 
af hans hálfu og formanna VR og 
Eflingar.

„Hún hefur verið hluti valdaklík-
unnar sem hefur stýrt ASÍ langa 
hríð og reynt að þagga niður alla 
umræðu. Við höfum verið á önd-
verðum meiði um lífeyrissjóða-
kerfið, verðtrygginguna og SALEK,“ 
segir Vilhjálmur.

Hann segir eðlilegt að tekist 
sé á um markmið og leiðir innan 
verkalýðshreyfingarinnar. Í 100 ára 
sögu hreyfingarinnar sé hefð fyrir 
slíkum átökum.

„Ég hét því þegar ég var kjörinn 
formaður Starfsgreinasambands-
ins að lítil lokuð klíka skyldi ekki fá 
að ráða öllu áfram,“ segir Vilhjálm-
ur og bætir því við að ástæðan fyrir 
upphlaupi Halldóru nú sé að valda-
hlutföllin í verkalýðshreyfingunni 
séu að breytast.

Vilhjálmur frábiður sér ávirð-
ingar hennar um of beldi og einelti 

og rifjar upp hótanir um að slökkt 
yrði á hljóðnema hans þegar hann 
gerði grein fyrir tillögum í ræðustól 
á ASÍ-þingi fyrir nokkrum árum.

Vilhjálmur gef ur lítið f y rir 
gagnrýni Halldóru á að í viðtali á 
Bylgjunni í kjölfar afsagnar Drífu 
Snædal hafi hann ekki haft umboð 
til að tala í nafni Starfsgreinasam-
bandsins. Hann hafi vitaskuld 
verið að tala sem einstaklingur, 
líka þegar hann nefndi þau Ragnar 
Þór og Sólveigu Önnu sem möguleg 
í embætti forseta ASÍ.

„Halldóra Sveinsdóttir barðist 
gegn kjöri mínu sem formanns 
Starfsgreinasambandsins. Niður-
staða lýðræðislegrar kosningar 
var hins vegar skýr og ég mun sitja 
sem formaður á meðan ég hef lýð-
ræðislegt umboð til þess,“ segir 
Vilhjálmur Birgisson og bætir því 
við að það skjóti skökku við að 
Halldóra, sem áður hafi sagt opin-
berun ágreinings innan verkalýðs-
hreyfingarinnar vera vatn á myllu 
andstæðinga hennar, standi nú sjálf 
fyrir upphlaupum og svívirðingum 
í sinn garð og f leiri. „Þetta snýst um 
völd og ekkert annað. Hún hefur 
óhikað tekið þátt í jaðarsetningu 
annarra en óttast nú að verða 
jaðarsett sjálf.“ n

Snýst um völd og ekkert annað

Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, segir gagnrýni 
Halldóru Sveinsdóttur, formanns Bárunnar, vera vegna valdabaráttu.
.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

kristinnhaukur@frettabladid.is

EISTLAND Stjörnvöld í Eistlandi hafa 
ákveðið að hætta að hleypa rúss-
neskum ríkisborgurum inn í landið. 
Eins og Fréttablaðið greindi frá í gær 
hafa Úkraínumenn og Finnar kallað 
eftir að Evrópuríki hamli ferðum 
Rússa.

„Möguleiki Rússa til að heim-
sækja Eistland eða önnur lönd í 
gegnum Eistland stangast á við 
gildin til grundvallar þeim þving-
unum sem við höfum sett á,“ sagði 
Urmas Reinsalu utanríkisráðherra 
í yfirlýsingu, en í ljósi flug- og hafn-
banns hafa rússneskir ferðamenn 
notað Eistland og fleiri staði til að 
komast inn á Schengen-svæðið.

Eistnesk stjórnvöld munu veita 
vissar undanþágur. Til að mynda 
munu þau hleypa Rússum sem hafa 
fengið vegabréfsáritanir annars 
staðar inn í landið. Þá munu vöru-
flutningamenn og Rússar sem eiga 
fjölskyldu í Eistlandi fá að keyra 
á milli. Rússneskir námsmenn í 
Eistlandi munu einnig fá að klára 
gráður sínar. n

Hleypa Rússum 
ekki inn í landið
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DORMA CLASSIC sæng 
Meðalhlý sæng gerð úr holtrefjum.  
Áklæði úr 100% lífrænni bómull. 1.345g 

140x200 cm. 

Verð: 13.900 kr.

Nú 11.120 kr. Nú 11.920 kr.

DANADREAM koddi 
ErgoMagic dúnkoddi með stífum innri kjarna  
úr minnissvampi. Hægt að stilla hæð koddans  
með því að fjarlægja hluta svampsins.  
50x70 cm.

Verð: 14.900 kr.

Nú 8.720 kr.

SEALY ICE COOL koddi 
Koddi með sérstöku áklæði sem gefur góða  
öndun og kælingu. Hægt að renna áklæðinu  

af og þvo í þvottavél. 50x70 cm.

Verð: 10.900 kr.

SPA handklæði 
100% tyrknesk bómull. 90x170 cm.  

Til í fleiri stærðum.

Verð: 1.695 kr. Nú 1.356 kr.

MJÚKIR DAGAR
– Við elskum allt mjúkt –

Lýkur 22. ágúst

20%
afsláttur

 af öllum rúmum  
og mjúku 
deildinni

Nú 215.920 kr. Nú 227.920 kr.

180x200 cm rúm  
með botni.

Verð: 284.900 kr.

160x200 cm rúm  
með botni.

Verð: 269.900 kr.

Sealy WASHINGTON heilsurúm með Premium botni
Virkilega vönduð dýna og hentar fólki á öllum aldri. Washington heilsudýnan er með einstaklega 
vönduðu tvöföldu pokagormakerfi, kantstyrkingum og vandaðri og þægilegri yfirdýnu. Gormakerfinu 
er skipt upp eftir svæðum þannig að það er með meiri stuðning þar sem við erum þyngri eins og 
öxlum og mjöðmum. Yfirdýnan (topperinn) er samsett úr fjórum lögum og þar á meðal er gel lag  
(gel infused memory foam) sem lagast algjörlega að líkamanum og heldur honum í réttri stellingu  
alla nóttina. Áklæðið utan um dýnuna er  
silki og bómullarblanda sem andar  
einstaklega vel sem og gefur extra mýkt.  
Millistíf dýna. Til í fleiri stærðum.

NATURES LUXURY  
heilsurúm með botni

Natures Luxury er frábær heilsudýna  
með 20 cm háum pokagormum sem  

eru svæðaskiptir, mýkri á mjöðmum  
og öxlum til að halda náttúrulegri  

sveigju í líkama. Dýnan er samansett úr  
5 lögum af mismunandi svampi með  

4 cm minnissvampi sem aðlagast fullkomlega að líkamanum. Hæð 
Natures Luxury er 33 cm, en þar af er þykk yfirdýna sem gerir dýnuna 

einstaklega þægilega. Natures Luxury er með vönduðu áklæði sem 
andar einstaklega vel. Dýnan er millistíf en aukalögin af svampinum gefa 

sérstaka lúxustilfinningu  
þegar lagst er í hana. Natures Luxury er tilvalin  

á venjulegan botn sem og í stillanleg rúm.  
Sérlega vönduð gormadýna. 

Til í fleiri stærðum

Nú 8.792 kr.

140x200 cm. Verð 10.990 kr.

Nú 107.920 kr. Nú 147.920 kr.

180x200 cm rúm  
með botni.

Verð: 184.900 kr.

120x200 cm rúm  
með botni.

Verð: 134.900 kr.

MISTRAL HOME rúmföt 
Rúmfötin frá Mistral Home eru úr bómullarsatíni 
með vönduðum hnöppum. Fást í mörgum fallegum 
litum og mynstrum. Þau hafa 300 bómullarþræði 
sem tryggir mjúka viðkomu og frábæra endingu. 

Frábær heilsudýna með yfirdýnu fyrir enn betri hvíld.
Natures Rest Luxury er frábær heilsudýna með 18 cm háum pokagormum umvafið af hitasprengdum 
svampi. Gormakerfið er gert úr tvíhertu stáli með mikinn og góðan stuðning. Natures Rest Luxury er 
með vönduðu áklæði sem andar einstaklega vel. Dýnan er millistíf/stíf. Natures Rest Luxury er tilvalin á 
venjulegan botn sem og í stillanleg rúm. Til í fleiri stærðum. 

 Sérlega vönduð gormadýna.

Nature’s REST LUXURY heilsurúm með C&J stillanlegum botni

Nú 310.240 kr.

2x90x200 cm rúm með 
C&J stillanlegum botni.

Verð: 387.800 kr.

PURE COMFORT sæng 
Létt og þægileg fibersæng. 140x200 cm. 300g 

Verð: 10.900 kr.

Nú 8.720 kr.

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugard. kl. 11–17
Sunnud. LOKAÐ

*Verð og vöru upp lýsingar í auglýs ingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur.



12.999kr.stk.

Gourmia Digital Air Fryer 6,7L

2.499 kr.stk.

Rodeo Joe’s
Jalapeno Flamers 1,2kg

2.299kr.stk.

Joe's Mozzarella Sticks 1,2kg

NÝ OG
STÆRRI

ÚTGÁFA

Barónsstígur 8-24
Keflavík 24/7
Akureyri  24/7

© GRAPHIC NEWSHeimildir og myndir: NASA, Aerojet Rocketdyne *Smágerð rannsóknargervitungl

Með áætluninni 
er vonast til 
að menn
snúi aur til 
tunglsins ekki
síðar en 
2025. 

Óríon-hylki (getur 
utt �ögurra 
manna áhöfn)

Útug:
8-14
dagar

Heimug: 
9-19 dagar

Efra lag

RL10-vél

Miðlag

Gegnheil 
eldsneytis-
�aug

RS-25-
vélar

10
CubeSat-

gervitunglum* 
sleppt

Á sporbaugi 
um tunglið: 
6-19 dagar

E2056 E2045

E2058 E2060

Saga RS-25
Áreiðanlegar og þaulreyndar. Uppfærðar úr 
tækni Geimskutluáætlunarinnar
E2045: 12 ug (þ. á m. John Glenn)
E2056: 4 (þ. á m. viðgerðir á Hubble)
E2058: 6 ug til Alþjóðlegu geimstöðvarinnar

E2060: 3 síðasta ug Geimskutluáætlunarinnar

98
.2

m

Farið á/af sporbaugi 
                            um tunglið

Artemis I: A�ur til tunglsins
Artemis I verður skotið síðla ágúst í ómannaðan leiðangur til að kanna 

möguleikann á nýju geimskotaker�, og Óríon-hylki fyrir mönnuð 
�ug – sem yrði fyrsta skre�ð í langþráðri endurkomu NASA til tunglsins.

birnadrofn@frettabladid.is

VESTURLAND Fyrirhugað er að setja 
upp sjóböð í Krossavík við Hellis-
sand á Snæfellsnesi. Kári Viðarsson, 
athafnamaður og leikari, á hug-
myndina að verkefninu sem er enn 
á þróunarstigi en Jóhann Magnús 
Kjartansson arkitekt og Páll Kr. 
Pálsson viðskiptaráðgjafi vinna að 
verkefninu með honum.

Hönnun og útfærsla sjóbaðanna 
er langt komin og Kári segir verk-
efnið á góðum stað. „Það er bæði 
yfirgripsmikið og f lókið að fara í 
svona framkvæmdir en það er búið 
að samþykkja að við getum farið af 
stað ef við fáum öll tilskilin leyfi,“ 
segir hann.

Árið 2020 hlaut verkefnið hálfrar 
milljónar króna styrk frá Sam-
tökum sveitarfélaga á Vesturlandi 
og á síðasta ári 3,7 milljóna króna 
nýsköpunarstyrk frá Uppbyggingar-
sjóði Vesturlands.

Kári segir það forgangsatriði að 
passa upp á náttúruna við uppbygg-
ingu sjóbaðanna, þar sé að mörgu 

að huga. „Þetta er einstakt svæði og 
ólíkt mörgum öðrum baðstöðum. 
Þetta er nálægt sjónum og þarna 
er mikill öldugangur svo þetta eru 
mjög „extreme“ aðstæður og því 
þarf að skoða það vel hvernig er best 
að haga þessu.“

Stefnt er að því að í sjóböðunum 
geti gestir farið í misheit og -köld 
böð, gufuböð og þarabað. Kári segir 
að einhver ár séu þar til böðin verði 
opnuð, en kynningarfundur þar 
sem farið verður yfir þau áhrif sem 
uppbygging sjóbaðanna mun hafa 
á aðalskipulag Snæfellsbæjar 2015-
2031 fer fram á miðvikudaginn í 
næstu viku. „Það er mikilvægt að 
kynna þetta vel og hlusta á allar 
raddir,“ segir Kári. n

Ætla að setja upp sjóböð í Krossavík á Snæfellsnesi 

Kári Viðarsson, 
athafnamaður 
og leikari

Skot á geimfarinu Artemis I 
frá jörðu undir lok mánaðar-
ins kann að boða endurkomu 
mannkynsins til tunglsins 
eftir fimmtíu ára hlé.

thorgrimur@frettabladid.is

GEIMFERÐIR Mikilvægt skref verður 
brátt tekið í áætlunum Geimferða-
stofnunar Bandaríkjanna (NASA) 
um að koma mönnuðum geimför-
um til tunglsins á ný. Þann 29. ágúst 
næstkomandi verður ómannaða 
geimfarinu Artemis I skotið frá 
jörðu. Mun það fara á sporbaug í 
kringum tunglið og á síðan að snúa 
aftur til jarðarinnar.

Leiðangur Artemisar I verður 
fyrsta ferð geimflauga nýja Geim-
skotaker f isins (Space Launch 
System eða SLS), sem hefur verið í 
þróun í rúman áratug. Flaugin á að 
f ljúga með svokallað Óríon-hylki, 
sem getur borið fjögurra manna 
áhöfn en verður ómannað í þetta 
sinn. Eftir að f laugin er komin út 
fyrir andrúmsloft jarðarinnar mun 
hylkið losna af henni og fara á spor-
baug um tunglið án hennar.

Fyrsta konan á tunglinu?
Artemis I er að hluta til drifin áfram 
af vélarhlutum sem hlutu eldskírn 
sína í Geimskutluáætluninni. Fjórar 
helstu vélar flaugarinnar eru endur-
unnar úr f laugum eldri áætlunar-
innar og hafa þær áður verið úti í 
geimi. Flaugin er jafnframt búin 
tveimur gegnheilum eldsneytiseld-
flaugum sem áætlað er að losni af 
Artemis þegar hún yfirgefur gufu-
hvolf jarðar og hrapi niður í Atlants-
hafið.

Ef leiðangur Artemisar I heppnast 
vel verður ferðin endurtekin með 
leiðangrinum Artemis II árið 2024, 
nema hvað í þetta sinn verða geim-
farar um borð. Lokamarkmiðið er 
svo förin Artemis III sama ár, en í 
henni er áætlað að geimfarar stígi 
fæti niður á yfirborð tunglsins. Ef 
allt fer að óskum verður það í fyrsta 
skiptið frá leiðangri Apolló 17 árið 
1972 sem mannfólk gengur í myrk-
um mánafjöllum. Jafnframt hefur 
NASA lofað að þetta verði í fyrsta 
sinn sem kona og þeldökk mann-
eskja stígi fæti á tunglið.

Artemis í fótspor Apollós

Moonikin Campos liðsforingi
Flugtak Artemisar I verður frá 
Kenn edy-eldflaugastöðinni í Flór-
ída. Vert er að athuga að skoti geim-
farsins hefur áður verið frestað 
og dagsetningar hafa þegar verið 
valdar í september ef til frekari 
frestana skyldi koma.

Búið er að koma öllum nauðsyn-
legum búnaði fyrir í Óríon-hylkinu 
sem fer þorra leiðarinnar til tungls-
ins. Í stað raunverulegar áhafnar 

verða þrjár gínur um borð í hylkinu, 
þar á meðal ein undir nafninu Moon-
ikin Campos liðsforingi. Það ágæta 
nafn bar sigur úr býtum í nafna-
keppni innan NASA og var valið til 
að heiðra rafmagnsverkfræðinginn 
Arturo Campos, sem vann bæði að 
Apolló-áætluninni og Geimskutlu-
áætluninni. Nafnið sem lenti í öðru 
sæti var Delos, sem er eyjan þar sem 
systkinin Apolló og Artemis fæddust 
í grískri goðafræði. n

Flaugin rúmar fjögurra manna áhöfn en verður ómönnuð í fyrstu ferðinni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Geimfarinu verður 
skotið frá jörðu þann 
29. ágúst næstkomandi 
og fer á sporbaug í 
kring um tunglið áður 
en það snýr aftur til 
jarðar.
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Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Finndu leiðina að hinum 
fullkomna grillmat!

Ódýrt

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

996 
kr.
pk.

Piparostaborgarar 2x120g

1459 
kr.
pk.

Rib eye borgarar 2x175 g

1379 
kr.
pk.

Brisket borgarar 2x140 g

2998 
kr.
pk.

Sashi T-bone steik 500 g

1179 
kr.
pk.

Hamborgarar 4 stk með brauði

519 
kr.
stk.

Maísstönglar 500 g

439 
kr.
stk.

Fabrikku sósur VERÐ FRÁ:

599 
kr.
pk.

Rösti kartöflur 6 stk.

Mmm ...
Gómsætt 
meðlæti á 

grillið!

929 
kr.
pk.

Chick*n fillets 2 stk.



Við höfum séð það í 
vinnunni í kringum 
Hvassa hraun að það 
að byggja upp nýjan 
alþjóðlegan flugvöll 
með flugstöð tekur að 
lágmarki 15 til 20 ár.

Siguður Ingi 
Jóhannsson,  
innviðaráðherra

Umræðan um varaflugvelli 
er ekki ný af nálinni en hefur 
aukist mjög í kjölfar jarðhrær-
inga á Reykjanesskaga. Hrær-
inga nálægt Hvassa hrauni þar 
sem verið er að kanna fýsileika 
nýs flugvallar. Fréttablaðið 
kannaði þá velli og þær stað-
setningar sem helst hafa verið 
nefndar sem varaflugvellir 
fyrir Keflavíkurflugvöll.

„Því hefur verið haldið fram og 
enginn mótmælt að við þurfum 
tvo f lugvelli vestan Hellisheiðar,“ 
segir Sigurður Ingi Jóhannsson 
innviðaráðherra. „Við erum með 
fjóra alþjóðlega f lugvelli þar sem 
þrír virka sem varaflugvellir fyrir 
Keflavík.“

Þetta eru Reykjavíkurflugvöllur, 
Akureyrarflugvöllur og Egilsstaða-
flugvöllur. Vellir sem hafa sínar tak-
markanir vegna fjarlægðar og/eða 
stærðar. Þar fyrir utan er verið að 
kanna fýsileika Hvassahrauns, en 
aðrar staðsetningar hafa líka verið 
nefndar.

Reykjavík
Pólitískt séð er Reykjavíkurf lug-
völlur ein heitasta pólitíska kart-
afla undanfarinna ára. Völlurinn er 
alþjóðlegur varaflugvöllur en bent 
hefur verið á að hann sé of lítill til að 
gegna því hlutverki og ónæði af flugi 
mikið. Í dag eru flugtök og lendingar 
á Reykjavíkurflugvelli á bilinu 20 til 
32 á dag og þykir mörgum nóg um. Í 
Keflavík eru þau um 170.

„[F]lugbrautir Reykjavíkurflug-
vallar [eru] of stuttar fyrir margar 
af þeim flugvélategundum sem nú 
fljúga í reglubundnu flugi til Kefla-
víkurf lugvallar. Því eru þróunar-
tækifæri Reykjavíkurflugvallar sem 
varaflugvöllur takmörkuð,“ segir í 
skýrslu Þorgeirs Pálssonar fyrrver-
andi flugmálastjóra frá 2017. Einn-
ig að „[v]erulegar breytingar á legu 
eða lengd flugbrauta á Reykjavíkur-
f lugvelli eru illframkvæmanlegar 
vegna þess að kostnaður og rask 
yrði mikið en ávinningurinn lítill.“

Sigurður Ingi segir það vandamál 
ef Reykjavíkurflugvöllur þrengist 

Ráðherra vill anda 
með nefinu í leit 
að nýjum flugvelli

eða lokast og þess vegna sé verið að 
skoða aðra valkosti. „Við hjá ríkinu 
leggjum mjög mikla áherslu á að á 
meðan slíkur valkostur sé ekki til sé 
Reykjavíkurflugvelli haldið í nægi-
legu rekstarflugöryggi,“ segir hann. 
Einnig telur Sigurður að Reykja-
víkurflugvöllur virki vel sem vara-
flugvöllur að stærstu leyti enn þá.

Einnig að rafvæðing flugsins gæti 
breytt því ónæði sem verður af flugi 
yfir Reykjavík. „Ef innanlandsflug 
fer á næstu sjö til tíu árum yfir í raf-
magnsflug þá verður enginn hávaði 
og engin mengun. Þá getum við líka 
sloppið með styttri brautir,“ segir 
hann.

Akureyri og Egilsstaðir
Stjórnmálamenn á Norðurlandi og 
Austurlandi hafa þrýst mjög á upp-
byggingu flugvallanna á Akureyri 
og Egilsstöðum sem varaflugvalla 
og nýlega hóf nýtt norðlenskt flug-
félag, Niceair, að f ljúga beint frá 
Akureyrarflugvelli.

Fáir deila um mikilvægi þess að 
hafa þessa tvo velli til taks í neyðar-
tilfellum en hæpið er að þeir geti 
þjónað hlutverki varaf lugvallar 
fyrir Kef lavíkurf lugvöll í þeirri 
ferðamannasprengju sem orðið 
hefur undanfarin ár. Samkvæmt 
umsögn öryggisnefndar Félags 
íslenskra atvinnuf lugmanna um 
samgönguáætlun árið 2019 koma 
allt að 80 flugvélar til Keflavíkur á 
degi hverjum. Einungis er pláss fyrir 
fjórar til fimm vélar á Akureyri og 
Egilsstöðum.

Siguður Ingi segir ríkisstjórnina 
tilbúna að verja talsverðum fjár-
munum í uppbyggingu þessara 
valla. Meðal annars með stækkun 
f lugstöðvarinnar á Akureyri og 
byggingu nýrra brauta á Egilsstöð-
um. „Þetta eru þó nokkrir milljarðar 
á hverju ári,“ segir hann.

Annar vandi er að þessir vellir eru 
mjög langt frá höfuðborgarsvæðinu.

Hvassahraun
Sigurður Ingi skipaði starfshóp til að 
rannsaka fýsileika á byggingu flug-
vallar í Hvassahrauni, sem aðal- eða 
varaflugvallar á Reykjanesi vorið 
2019. Áhættumatið, sem unnið er 
af Veðurstofunni, gæti legið fyrir 
strax í haust en Sigurður Ingi gerir 
ráð fyrir að skýrslan í heild sinni 
verði tilbúin í síðasta lagi í febrúar 
eða mars árið 2023.

Meðal þeirra sem talað hafa fyrir 
alþjóðaflugvelli í Hvassahrauni eru 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. 
Borgarstjórn hefur lengi stefnt að 
því að koma innanlandsfluginu úr 
Vatnsmýrinni og í Hvassahrauni sjá 
margir fyrir sér að hægt sé að tengja 

saman innanlands- og millilanda-
flug.

Flugfélagið Icelandair hefur 
einnig þrýst á rannsóknir á Hvassa-
hrauni sem aðalflugvelli til langrar 
framtíðar. Stækkunarmöguleikar 
séu takmarkaðir á Keflvíkurflug-
velli og hægt væri að þjónusta 
íslensk f lugfélög betur í Hvassa-
hrauni.

Andstæðingar hugmyndarinnar 
benda hins vegar á að Hvassahraun 
sé á eldgosasvæði þar sem muni 
gjósa næstu áratugi eða aldir. Sem 
varaflugvöllur henti Hvassahraun 
illa í ljósi veðurfarslegrar nálægðar 
við Keflavíkurflugvöll.

„Ég hef nú gjarnan sagt að við 
ættum að anda með nefinu þegar 
við erum að ganga í gegnum óvissu-
tíma,“ segir Sigurður Ingi. Segist 
hann leggja áherslu á að þessi vinna 
verði kláruð áður en aðrir möguleik-
ar verða skoðaðir. „Við höfum séð 
það í vinnunni í kringum Hvassa-
hraun að það að byggja upp nýjan 
alþjóðlegan flugvöll með flugstöð 
tekur að lágmarki 15 til 20 ár.“

Selfoss
Hugmyndin um alþjóðaflugvöll á 
Suðurlandi var til umræðu á árun-
um 2016 til 2017. Henni til stuðnings 
var nefnt að byggja þyrfti upp vara-
flugvöll í ekki allt of mikilli fjarlægð 
frá Kef lavíkurf lugvelli og höfuð-
borgarsvæðinu. Einnig að meiri-
hluti þeirra ferðamanna sem hingað 
sækja fara um Suðurland, svo sem 
hinn svokallaða Gullna hring.

Nefndar hafa verið staðsetningar 
eins og Geitasandur, milli Hellu og 
Hvolsvallar. Lengst gekk þó könnun 
á svæði milli Selfoss og Stokkseyrar.

Sveitarstjórn Árborgar lét kanna 
þennan möguleika og gera rann-
sóknir en haustið 2019 var hann 
loks sleginn út af borðinu. Taldi 
sveitarstjórn að f lugvöllur myndi 
koma í veg fyrir að hægt væri á 
einhverjum tímapunkti að tengja 
Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyri 
saman með íbúabyggð. Þá væri lík-
legt að flugvöllurinn myndi skapa 
ósætti meðal íbúa sveitarfélagsins.

Fyrir utan ástæður sveitar-
stjórnar hefur Hellisheiðin verið 
talin vinna gegn Selfossi sem stað-
setningu varaf lugvallar, en hún 
getur reynst erfið veðurfarslega. Á 
árunum 2012 til 2022 var Hellisheiði 
lokað 120 sinnum.

Mýrar
Flugvöllur á Mýrum í Borgarfirði, 
norðan Borgarness, er tiltölulega 
nýleg hugmynd. Meðal þeirra sem 
rætt hafa um hana eru Píratar á 
Vesturlandi og Halla Signý Krist-
jánsdóttir, þingmaður Framsóknar-
flokksins.

Halla, sem á sæti í umhverfis- og 
samgöngunefnd Alþingis, sagði 
í viðtali við Fréttablaðið fyrir 
skemmstu að huga þyrfti að öðrum 
valkostum á landinu í ljósi jarð-
hræringa á Reykjanesi. Þegar Sunda-
braut væri lögð og Vesturlandsvegur 
tvöfaldaður yrði Borgarfjörðurinn 
álitlegur kostur fyrir varaflugvöll og 
mikið flatlendi á Mýrum.

Engar vísindalegar rannsóknir 
liggja þó fyrir á þessum möguleika.

Sauðárkrókur
Lengi hefur verið talað um Alex-
andersf lug völl, nefndan eftir 
Alexander Jóhannssyni háskóla-
rektor, við Sauðárkrók í Skagafirði, 
sem varaflugvöll. Í grein í Morgun-
blaðinu árið 1989 nefndi Jóhannes 
R. Snorrason, sem var f lugstjóri í 
fyrsta íslenska millilandaf luginu 
með farþega, að Alexandersf lug-
völlur hefði hindranalaust aðflug út 
og inn fjörðinn, svigrúm væri gott 
og undirstaða vallarins mjög traust. 
Bæri hann af norðanlands í vondum 
veðrum.

Þingmenn hafa margoft lagt fram 
tillögur um Alexandersflugvöll sem 
varaf lugvöll. Meðal annars þing-
menn Framsóknarflokksins, Gunn-
ar Bragi Sveinsson og Ásmundur 
Einar Daðason árið 2013 og Sigurður 
Páll Jónsson og Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, þingmenn Mið-
flokksins, síðastliðinn vetur.

Þrátt fyrir góðar aðstæður og  
póli tískan þrýsting hefur ekki orðið 
af því að gera Alexandersflugvöll að 
varaflugvelli. Er hann líka í allnokk-
urri fjarlægð frá Reykjavík. ■

Hvassahraun 22
Keflavík  50
Selfoss  55
Borgarnes  73
Sauðárkrókur  288
Akureyri  381
Egilsstaðir  624

Vegalengd frá Reykjavík 
í kílómetrum

Keflavík

Mýrar

Reykjavík

Hvassahraun Selfoss

Sauðárkrókur Akureyri

Egilsstaðir

Kristinn Haukur  
Guðnason

kristinnhaukur 
@frettabladid.is
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ALVÖRU  

20-50%
AFSLÁTTUR

Frá kr.

1.440 
pr.

 m2

Harðparket,  
og flísar

SENDUM UM 
LAND ALLT!
www.murbudin.is

25%
AF

Guoren sturtusett svart

19.496
Áður kr. 25.995

Truper garðverkefæri 4 í setti

1.397
  Áður kr. 1.995 30%

AF

Riga salerni með setu   
m/stút í vegg

20.716  Áður kr. 25.895

20%
AF

Boloco vaskur

6.594 Áður kr. 10.990

40%
AF

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
43.188
Áður kr. 53.985

Skál:
RIMLESS  
Scandinavian
design

3-6 lítra 
hnappur

20%
AF

Hleðsluskrúfvél 
PSCS 11-12V 22Nm  

7.391 
 Áður 8.695 kr.

15%
AF

BoZZ sturtuklefi 
m/stöng, hitastýrðum 
blöndunartækjum og 
brúsu

 
80x80x200 

59.996 
 Áður kr. 79.995

90x90x200   

65.996
Áður kr. 87.995

25%
AF

20árGott verð fyrir alla í   
2002 – 2022

Pallahitari IRS2020

27.746
Áður 36.995 kr.

25%
AF

2 brennarar (5kW) 
Grillflötur 53x37cm

Kaliber 
ferðagasgrill 

23.996  
Áður 29.995 kr.

20%
AF

LuTool fjölnota sög 
/hjakktæki/juðari. 300W.  

3.998
Áður 7.995 kr.

50%
AF

Cornwall 
eldhústæki svart

12.634
Áður kr. 16.845

25%
AF

Hagmans Premium Classic palla-/tréolía 3L

2.097  
Áður 3.495 kr.

40%
AF

ÚTSALA
 15-50%

   AFSLÁTTUR

Lavor Galaxy 150 
háþrýstidæla
Mótor: 2100W
Þrýstingur Max:150 bör
Vatnsflæði Max: 450l/klst.

22.493
Áður 29.990 kr.

25%
AF

Lokað slönguhjól 20m 1/2” 

12.796
Áður 15.995 kr.

20%
AF

Hrærivél 140. 1600W 40-80litr. M14 

21.246Áður 24.995 kr.

15%
AF

Hrærivél 120C. 1200W 40-60 litr 

16.996 Áður 19.995 kr.

26.941
Áður kr. 31.695

Sláttuorf Royal
Garden FBC310

15%
AF

Drive Bílskúrsryksuga
1250W, 20 lítra

9.596
Áður kr. 11.995

20%
AF



Fyrir tíu dögum hófst eldgos í 
Meradölum og er stórfenglegt 
þar um að litast. Fjöldi fólks 
hefur lagt leið sína að gosinu 
en mikilvægt er að fara var
lega. Ágætlega viðrar til göngu 
að gosinu um helgina.

birnadrofn@frettabladid.is

ELDGOS Miðvikudaginn 3. ágúst  
hófst eldgos í Meradölum á Reykja
nesi þegar kvika náði upp á yfir
borðið. Dagana á undan höfðu verið 
miklar jarðhræringar á svæðinu 
sem fundust víða um land og var 
stærsti skjálfti hrinunnar þann 31. 
júlí og mældist hann 5,4 að stærð.

Almannavarnir biðluðu strax 

til almennings um að fara ekki að 
gosstöðvunum og að þau sem gerðu 
sér ferð þangað færu sérstaklega 
varlega. Fólk streymdi að svæðinu 
þrátt fyrir tilmælin og strax að 
kvöldi fyrsta dags gossins voru um 
1.200 manns á svæðinu. Leiðin að 
gosinu er löng og grýtt og fyrstu 
dagana sem gosið stóð yfir þurfti 
f jöldi fólks á aðstoð björgunar
sveita og lögreglu að halda.

7. ágúst var gosstöðvunum lokað 
vegna veðurs og þær ekki opnaðar 
að nýju fyrr en 10. ágúst. Dagana 
sem svæðið var lokað þurfti lögregla 
að beina fjölda fólks frá svæðinu og 
þegar það var opnað aftur var tekin 
ákvörðun um að banna börnum 
undir tólf ára að ganga að gosinu.

Stórfenglegt sjónarspil í Meradölum

VÍKURGATA 15
TIL SÖLU

GARÐABÆ

 www.fastlind.is 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR

Stórglæsilegt einbýlishús 
á einstakri útsýnislóð við Urriðavatn í Garðabæ

Heimir
Lögg. fasteignasali

849 0672
heimir@fastlind.is

Einbýlishús // Stærð 346,6 fm
6 herbergja // 3 baðherbergi

Aukin lofthæð, gólfsíðir gluggar, fataherbergi inn af
þremur svefnherbergjum, arinn og stór tvöfaldur bílskúr.

Jarðeðlisfræðingar og eldgosa
fræðingar telja gosið nú öf lugra 
en síðasta gos á Reykjanesi og 
að það gæti staðið yfir í langan 
tíma. Hraunið stefndi um tíma 
í átt að Suðurstrandarvegi og 
margar sviðsmyndir eru af því 
hvernig framganga gossins og 
hraunf læðisins þróast. Ein þeirra 
svartari er sú að hraunið f læði yfir 
Suðurstrandar veg á næstu tveimur 
vikum. Hraunið rann í gær til norð
urs en ekki í átt að Suðurstrandar
vegi eins og dagana á undan.

Búast má við að margir leggi 
leið sína í Meradali um helgina til 
að berja gosið augum og í dag má 
búast við fremur hægri suðlægri átt 
og ágætis hitatölum. Mikill raki er 
þó í loftinu og gæti myndast þoka 
þegar líða tekur á daginn og um 
kvöldið. Á morgun snýr vindáttin 
í norður og samkvæmt veðurfræð
ingi á Veðurstofu Íslands verður að 
öllum líkindum bjart á svæðinu, 
en þau sem ganga að gosinu munu 
gera það með vindinn í fangið. 
Með norðanáttinni kólnar og því 
er mikilvægt að klæða sig vel. n
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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

www.lyfjaval.is

Bílaapótek Suðurfelli

Bílaapótek Hæðasmára
Bílaapótek Vesturlandsvegi

Glæsibæ
Urðarhvarfi

Mjódd
Apótek Suðurnesja



Opið í dag laugardag kl. 11—18

40% 30%af öllum pottum og
pönnum frá Fissler

af öllu frá
Le Creuset 35% 35%af öllum hönskum af öllum

vörum 20% 20%af Laugar Spa Organic
Skincare vörunum

af öllum vörum og 4
sérvaldar vörur á 35% 20%Allar töskur á Tax Free afslætti af barnafatnaði 30% 20%af öllum 501 buxum

og völdum bolum
af öllum vörum 20% af öllum vörum

20% af öllum vörum 20% af öllum vörum 20% af öllum vörum 20% af öllum vörum 20% af öllum vörum af öllum vörum20% 25% af klippikortum20% af öllum
áfyllingum

af öllum
snyrtivörum

20% af öllu nammi
fyrir hunda og ketti

20-35% Frítt kortaveski með öllum
kaupum, meðan birgðir endast 20% 25%af öllum vörum
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En hér 
er líka 

kominn 
munurinn 
á Íslandi og 
Rússlandi. 
Og bless-

unarlega er 
hann skýr.

Af ein-
stökum 

tvískinn-
ungi nýtir 
sendiráðið 

sér lysti-
semdir 

tjáningar-
frelsisins 
og reynir 
að þagga 

niður í 
frjálsum 

fjölmiðli í 
lýðræðis-

ríki. 

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is

Í ár eru þrír áratugir frá upphafi umsáturs
ins um Sarajevó, lengstu herkvíar í sögu 
nútíma hernaðar. Í þrjú ár, tíu mánuði, þrjár 
vikur og þrjá daga umkringdu stjórnarher 
Júgóslavíu og serbneskar vígasveitir höfuð
borg BosníuHersegóvínu. Í tæp fjögur ár 
bjuggu íbúar borgarinnar við matvæla og 
lyfjaskort, rafmagnsleysi, sprengjuregn og 
kúlnahríð leyniskytta sem földu sig í hæð
unum umhverfis borgina og eirðu engum; 
ekki konum, kornabörnum, gamalmennum, 
sjúkraflutningafólki eða hjálparstarfsmönn
um. Fjórtán þúsund borgarbúar létu lífið.

Í vikunni mátti lesa áhugavert við
tal í Fréttablaðinu við rithöfundinn Val 
Gunnarsson sem staddur er í Kænugarði í 
Úkraínu. Hann sagði lífið í höfuðborg hins 
stríðshrjáða lands vera orðið undarlega 
venjulegt. „Mannskepnan hefur ótrúlega 
hæfileika til að aðlagast aðstæðum og hér er 
voða lítið sýnilegt um átök,“ sagði Valur.

Tíu árum eftir að umsátrinu um Sarajevó 
lauk heimsótti ég borgina. Eins og við var 
að búast blöstu ör átaka enn við. Í veggjum 
húsanna voru holur eftir sprengikúlur; 
stór svæði innan borgarinnar voru lokuð 
af vegna hættu á jarðsprengjum. Viðhorf 
íbúanna var þó öllu óvæntara.

Á kaffihúsi í miðborg Sarajevó kynntist 
ég ungum heimamanni. Hann hafði verið 
þrettán ára þegar umsátrið hófst. Var hann 
ekki reiður yfir að stríðið hefði svipt hann 
unglingsárunum? Hann brosti kurteis
lega: „Það voru alveg partí.“ Á mig kom fát. 
Ég hafði talið almenning í stríðshrjáðum 
löndum setja lífið á ís meðan þess var beðið 
að hryllingurinn gengi yfir. En þvert á móti. 
Á tímum umsátursins í Sarajevó viðhéldu 
íbúar daglegu lífi af ótrúlegri þrautseigju. 
Fólk fór til vinnu þótt engin laun væru 
greidd og ferðalagið gæti kostað það lífið. 
Reynt var að halda uppi skólastarfi í rústum 
bygginga. Seint á kvöldin þutu krakkar milli 
húsa til að heimsækja vini og fara í partí því 

leyniskytturnar áttu erfiðara með að koma 
auga á þá í skjóli myrkurs.

Stríðið í Úkraínu varpar nú ljósi á stað
festu manneskjunnar til að standa vörð um 
hversdagsleikann. Við öfgafullar aðstæður 
sést hversu stór mannssálin er. En öfgar eru 
líka kjöraðstæður smásála.

Viðtalið við Val Gunnarsson í Frétta
blaðinu olli hörðum viðbrögðum rússneska 
sendiráðsins í Reykjavík. Var ástæðan 
ljósmynd sem fylgdi viðtalinu af rússneska 
fánanum sem hafði öðlast nýjan tilgang sem 
dyramotta á ótilgreindum stað í Úkraínu. 
Sendiráðið mótmælti myndbirtingunni og 
sakaði Fréttablaðið um að gerast brotlegt við 
95. grein íslenskra hegningarlaga þar sem 
m.a. er kveðið á um að allt að sex ára fangelsi 
liggi við því að smána fána erlends ríkis.

„Tíminn er eins og vatnið...“ Á næsta ári 
verða liðin níutíu ár frá því að ljóðskáldið 
Steinn Steinarr skar niður hakakrossfána 
á Siglufirði og reif hann. Var hann fundinn 
sekur um að óvirða fána erlends ríkis og 
dæmdur í þriggja mánaða fangelsi.

Þótt tíminn hafi leitt í ljós fáránleika 
dómsins og óhæfu lagaákvæðisins stendur 
það enn nánast óbreytt.

Í sömu andrá og almenningur í Úkraínu 
berst af æðruleysi fyrir hversdagslífi sínu 
umgangast starfsmenn rússneska sendi
ráðsins grunngildi gestaþjóðar sinnar af 
hversdagslegri vanvirðingu. Af einstökum 
tvískinnungi nýtir sendiráðið sér lysti
semdir tjáningarfrelsisins og reynir að þagga 
niður í frjálsum fjölmiðli í lýðræðisríki. Á 
Facebooksíðu sendiráðsins má lesa ógnandi 
áminningu til ritstjórnar Fréttablaðsins um 
tilvist 95. greinar hegningarlaganna.

Framganga rússneska sendiráðsins 
sýnir að bróðurpartur 95. greinar íslenskra 
hegningarlaga er ekki aðeins hlægileg tíma
skekkja heldur einnig hættulegt kúgunartól. 
Það ætti að vera forgangsverkefni stjórn
valda að fella ákvæðið úr gildi. n

Kjöraðstæður smásála

Ekki verður það kallað annað en 
frekja og yfirgangur þegar rússnesk 
stjórnvöld ætlast til þess að íslenskir 
fjölmiðlar fari að kröfum þeirra 
um myndbirtingar úr ógnvænlegu 

og hræðilegu stríði sem þau sjálf hafa haft 
frumkvæði að í austanverðri Evrópu.

Rússakrafan er þessi: Ef þið dirfist að birta 
ljósmyndir sem eru okkur til háðungar og 
smánar skuliði gjöra svo vel að biðjast opin
berlega afsökunar á því, ellegar – og það má 
lesa á milli línanna, megiði hafa verra af.

Það er fáheyrt, ef ekki einsdæmi, að yfir
völd í nokkru landi fari fram með uppá
stönduga tilætlunarsemi af þessu tagi – og 
beinlínis segi frjálsum fjölmiðlum fyrir 
verkum með þessum hætti.

Sérstaklega er þetta undarlegt í ljósi 
þess að fánar þjóðríkja eru svo til vikulega 
brenndir, skornir eða eyðilagðir með öðrum 
hætti á síðum dagblaða eða á skjáum sjón
varpsstöðvanna með svo áberandi hætti að 
ekki getur það hafa farið fram hjá nokkrum 
sæmilega upplýstum manni. Fánar þjóð
ríkja hafa verið, og munu ávallt vera, andlag 
stríðsátaka þar sem kúgað fólk og smánað 
tekur til varna með þessum táknræna hætti. 
Mótmæli um allan heim þar sem þjóðfánar 
stríðsherra og kúgunarríkja eru lítilsvirtir 
eru raunar hluti af tjáningarfrelsi – og enda 
þótt úreltar lagagreinar kunni að segja 
annað, svo sem hér á landi, er rétturinn til 
andófs á neyðarstundu miklum mun yfir
sterkari en laganna stoðir. Og raunar má 
ganga lengra og segja að sannleikurinn og 
reglurnar séu alla jafna fyrstu fórnarlömbin í 
hverju stríði.

En hér er líka kominn munurinn á Íslandi 
og Rússlandi. Og blessunarlega er hann skýr. 
Hér er einnig að finna skilin á milli frjálsra 
lýðræðisríkja og þeirra einræðislanda í heimi 
hér sem undiroka og beygja lýðinn undir 
duttlungafullt vald sitt.

Það er af þessum sökum sem rússneskum 
yfirvöldum er fyrirmunað að skilja hvaða 
gildi ríkja í öðrum þeim löndum sem trúa á 
tjáningarfrelsið og vilja hlúa að frjálsri fjöl
miðlun. Þau hafa ekki í sér það umburðar
lyndi að una fólki þess að tala út um hugs
anir sínar og langanir. Þau vilja binda fólk á 
klafa einnar hugsunar – og fari það út fyrir 
hana, er það ýmist fangelsað eða drepið.

Það er af þessum sökum sem íslenskir fjöl
miðlar verða að standa í lappirnar, svo og 
íslensk stjórnvöld sem hafa raunar gert svo í 
þessu máli. n

Rússafrekjan

ARCTIC HEALTH
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HREIN ÍSLENSK FÆÐUBÓT
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Verð áður 17.990
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Tilboðsverð:

Verð áður 6.999
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Tilboðsverð:

Verð áður 7.999

TAX FREE
af skólatöskum til 15. ágúst

Tax Free jafngildir 19,36% afslætti. Tilboðið gildir ekki með öðrum tilboðum.

6.450 kr
Tilboðsverð:

Verð áður 7.999



Ef við náum að virkja 
KR-fjölskylduna í því 
sem við erum að gera 
þá eru okkur allir vegir 
færir.

Ellert Arnarsson
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þessi sigurganga teygði sig yfir 
langan tíma. Það verða ákveðin 
kynslóðaskipti í liðinu, áttatíu og 
tvö árgangurinn dettur þarna út 
á einum tímapunkti, árgangurinn 
sem hafði spilað lengi hjá félaginu 
og verið á bak við þessa titla. Það er 
reyndar gott framhald af því að vera 
komin með Helga Má Magnússon 
og Jakob Örn í þjálfarateymið hjá 
liðinu núna.“

Ellert segir eðlilegt að slíkar 
breytingar verði á liðum, kynslóða-
skipti.

„Nú er tækifæri fyrir okkur til 
þess að keyra áfram á nýrri kyn-
slóð og að einhverju leyti nýjum 
áherslum. Ég tel að það séu mjög 
spennandi tímar fram undan hjá 
liðinu. Jú, við getum sagt sem svo 
að við séum í ákveðnum uppbygg-
ingarfasa en KR kappkostar alltaf 
að vera í fremstu röð og við höfum 
mikinn metnað fyrir því. Við 
munum alltaf tefla fram sterku og 
góðu liði sem getur gert góða hluti, 
samhliða því að byggja upp yngri 
KR-inga. Þetta tvennt getur alveg 
haldist í hendur.“

Hjá KR er hefðin sú að berjast um 
þá titla sem eru í boði og þá skiptir 
ekki máli í hvaða grein er sótt fram. 
Kvennalið KR í körfunni er sögulega 
séð mjög sigursælt en árangurinn 
hefur látið á sér standa undanfarin 
ár.

KR varð síðast Íslandsmeistari í 
kvennaflokki í körfubolta árið 2010. 
Nú leikur liðið í næstefstu deild en 
það er hugur í fólki í Vesturbænum.

„Við erum mjög spennt fyrir 
meistaraflokki kvenna, bæði fyrir 
næsta tímabil og tímabilin þar á 
eftir. Það er ákveðin uppbygging að 
eiga sér stað þar líka og við búum 
yfir nokkrum ungum og spennandi 
leikmönnum sem hafa spilað með 
yngri landsliðum Íslands, sem við 
byggjum liðið í kringum. Það er mjög 
spennandi vegferð í gangi þar líka.“

Aðstaðan bætt
Fram undan er mikil uppbygging á 
þeirri aðstöðu sem KR býr við þessa 
dagana. Nýtt deiliskipulag fyrir 
KR-svæðið svokallaða í Vesturbæ 
Reykjavíkurborgar var samþykkt á 
fundi borgarráðs í síðasta mánuði. 
Í hinu nýja deiliskipulagi felast 
meðal annars markmið um að bæta 

aðstöðu KR til íþrótta- og félags-
starfsemi með byggingu íþrótta- og 
þjónustubygginga.

Ellert telur að bætt aðstaða muni 
klárlega verða til þess að lyfta starfi 
KR á næsta stig. „Þetta er allt í þróun 
á þessari stundu, við erum með full-
trúa frá körfuknattleiksdeildinni í 
byggingarnefnd svæðisins og eins 
og maður hefur séð frá öðrum 
stöðum þar sem farið hefur verið í 
uppbyggingu á aðstöðu þá virðist 
þróunin vera sú að þegar þú lyftir 
aðstöðunni upp á næsta stig þá lyft-
irðu um leið ansi mörgu með þér.“

En hvaða framtíðarsýn hefur 
hann fyrir körfuknattleiksdeildina 
hjá KR?

„Það sem við viljum gera er að 
halda áfram að byggja á því góða 
starfi sem hefur verið unnið undan-
farin ár. Hlúa að og leggja mikinn 
fókus á yngri f lokkana hjá okkur, 
við ætlum okkur að vinna gott starf 
þar því þar verður þetta allt til. Þar 
er uppsprettan og grunnurinn.

Þannig hafa titlarnir komið til 
okkar og við viljum halda því áfram. 
Við viljum að það starf sé í ákveðn-
um takti við meistaraflokkana hjá 
okkur. Góður árangur meistara-
flokkanna býr til byr í seglin fyrir 
yngri leikmenn félagsins og þá fáum 
við góða árangurshringrás með 
metnaðinn sem býr að baki því að 
vilja vera í fremstu röð.“ n
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Ellert Arnarsson, nýr formað-
ur körfuknattleiksdeildar KR, 
segir að haldið verði áfram að 
byggja á því góða starfi sem 
unnið hefur verið undanfarin 
ár. Lið KR séu í uppbyggingar-
fasa en félagið sæki alltaf til 
sigurs.

Miklar breytingar hafa átt sér stað 
á forystu körfuknattleiksdeildar 
KR milli tímabila. Böðvar Guðjóns-
son, sigursælasti formaður í sögu 
deildarinnar hjá KR, hefur látið 
af störfum og í hans stað er Vest-
urbæingurinn Ellert mættur. Eftir 
nokkkrar vikur í embætti er hann 
bjartsýnn á framhaldið hjá KR.

„Það er eins með þetta og allt nýtt 
sem maður tekur að sér að það tekur 
tíma að koma sér inn í málin og það 
er í mörg horn að líta hér hjá KR,“ 
segir Ellert við Fréttablaðið.

„Stjórnin hjá okkur er vel sam-
sett af fólki sem hefur verið í stjórn 
áður, bæði stjórnarmenn sem voru 
í síðustu stjórn og aðrir sem voru í 
stjórninni þar áður. Þannig að hér 
er fólk sem hefur reynslu af þeim 
hlutum sem ganga þarf í innan 
deildarinnar. Ég sé fram á virkilega 
gott samstarf okkar á milli og til 
þess að við náum að tækla öll þau 
verkefni sem við stöndum frammi 
fyrir þurfum við að viðhalda góðri 
verkaskiptingu okkar á milli.“

Kunnugur staðháttum
Þó svo að Ellert sé nýr í embætti for-
manns er hann KR-ingum vel kunn-
ugur. Hann þekkir félagið út og inn, 
Vesturbæingur í húð og hár.

„Ég er uppalinn Vesturbæingur 
og KR-ingur, spilaði upp alla yngri 
f lokkana með KR í körfunni alveg 
upp í meistaraflokk og hef því ekki 
langt að sækja ást mína á félaginu.

Svo á ákveðnum tímapunkti 
ákvað ég að halda í víking og tók 
meðal annars eitt tímabil með 
Hamri í Hveragerði sem og ÍR í 
Breiðholti áður en ég kallaði þetta 
gott. Þrátt fyrir tíma minn frá 
KR fylgdist maður alltaf vel með 
félaginu. Ég var í árgangi með KR-
sleggjum í körfuboltanum, þeim 
Brynjari Þór Björnssyni og Darra 
Hilmarssyni. Þeir héldu áfram að 
spila með félaginu og unnu þarna 
titla með karlaliðinu á þessum ótrú-

legu tímum þegar liðið vann sex 
Íslandsmeistaratitla í röð.“

En hvernig er það að vera mættur 
í jafn stórt og veigamikið embætti 
líkt og formannsembættið hjá KR í 
körfuboltanum er?

„Mér finnst þetta frábært og ég 
er mjög þakklátur fyrir það traust 
sem mér er gefið í að koma þarna 
inn og taka við formennskunni. Á 
sama tíma er það mjög jákvætt fyrir 
mig að geta stigið þarna inn og gefið 
aðeins til baka til félagsins sem gaf 
mér á sínum tíma tækifæri og ól 
mann líka að einhverju leyti upp.“

Ellert segir hins vegar að það hafi 
ekki verið tilfellið að hann hafi 
hoppað beint á embættið um leið 
og það bauðst.

„Auðvitað þurfti maður að hugsa 
sig um áður en maður stökk á þetta. 
Það er mikil skuldbinding fólgin 
í þessu embætti, fyrst og fremst í 
tíma, en ef stjórnin er samhent og 
við náum að virkja KR-fjölskylduna 
í því sem við erum að gera þá eru 
okkur allir vegir færir.“

Sigurhefðin sterk
Ellert tók, eins og áður sagði, við 
formennskunni af Böðvari Guð-
jónssyni sem hafði verið viðloðandi 
starfið hjá körfuknattleiksdeild KR 
frá árinu 2005. Fyrst sem stjórnar-
maður en síðan sem formaður 
deildarinnar. Böðvar kvaddi félag-
ið sem sigursælasti formaður sög-
unnar hjá körfuknattleiksdeild KR 
og er þá einna helst hægt að minnast 
á ótrúlega sigurgöngu karlaliðs KR 
frá 2014 til 2019.

„Við Böðvar höfum þekkt hvor 
annan nokkuð lengi,“ segir Ellert. 
„Hann er náttúrulega búinn að vera 
viðloðandi körfuboltann hjá KR svo 
ótrúlega lengi. Ég kynntist honum 
fyrst í kringum þann tíma sem hann 
var að koma fyrst inn í þetta.

Hann hefur boðist til þess að 
rétta mér hjálparhönd ef ég leitast 
eftir því og ég mun klárlega reyna 
að nýta mér þá þekkingu og reynslu 
sem hann býr yfir á einhverjum 
tímapunkti. Við höfum nú þegar 
átt góð samtöl um starfið.“

Hins vegar gat sigurganga karla-
liðs KR ekki haldið áfram endalaust. 
Liðið varð síðast Íslandsmeistari 
árið 2019.

„Það er í raun magnað hvað 

Tók við formennsku hjá uppeldisfélaginu

KR lyfti síðast Ís-
landsmeistara-
bikarnum í 
körfubolta árið 
2019.
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

Aron  
Guðmundsson

aron 
@frettabladid.is
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En svo 
heldur 
ferða-
langurinn 
heim og 
við heyr-
um ekki 
meira af 
afdrifum 
hans. 

Árbæjarsafn fagnar 65 ára 
afmæli á sunnudaginn og af 
því tilefni heyrðum við í safn
stjóranum Guðbrandi Bene
diktssyni og forvitnuðumst 
um sögu safnsins og þá vinnu 
sem þar fer fram í dag.

bjork@frettaladid.is

Upphaf safnsins má rekja til bursta
bæjarins Árbæjar, sem blasir við 
gestum við komuna í safnið. Býlið 
stendur enn á sama stað og það 
hefur gert öldum saman.

„Árbær á sér töluverða sögu sem 
við erum að lengja talsvert,“ segir 
Guðbrandur um býlið sem hann 
segir hafa verið fremur mikið kot, 
lengst af í konungseigu. „Elstu rit
uðu heimildir um búsetu í Árbæ 
ná aftur á 15. öld í tengslum við 
jarðakaup Ólafar ríku sem kom við 
í Árbæ, sem þá tilheyrði Viðeyjar
klaustri.

Fornleifauppgröftur hefur verið 
um árabil á Árbæjarsafni þar sem 
nemendum í fornleifafræði við 
Háskóla Íslands býðst að æfa sig 
við að grafa. „Þessar rannsóknir 
hafa sýnt að búseta í Árbæ teygir 
sig mögulega til landnámstímans,“ 
segir Guðbrandur.

Búið var í bænum til ársins 1948 
þegar hann fór í eyði. „Um árabil 
var hann vinsæll áningarstaður á 
leiðinni til Reykjavíkur því þar var 
veitingasala. Fólki á ferðinni þótti 
passlegt að fá sér kaffi og jafnvel 
gista,“ segir hann í léttum tón.

Reykvíkingafélagið stofnað
Þegar átthagafélag Reykvíkinga, 
Reykvíkingafélagið, var stofnað 
um miðbik síðustu aldar barðist það 
fyrir varðveislu bæjarins sem hluta 
af sögu sveitalífsins í Reykjavík sem 
þá var að breytast í borg í kjölfar 
seinni heimsstyrjaldar.

„Árið 1957 tekur borgin svo við 
Árbæ, gerir við bæinn og opnar 
sem safn. Á þeim tíma gengu skipu
lagshugmyndir mikið út á að gömlu 
húsin í miðbænum yrðu að víkja 
fyrir nýjum stórbyggingum og í stað 
þess að rífa þau öll var ákveðið að 
varðveita einhver á Árbæjarsafni. 
Þessum gömlu húsum var þannig 
bjargað frá eyðileggingu og smám 
saman þróaðist Árbæjarsafn sem 
útisafn með Skansinn í Stokkhólmi 
og f leiri útisöfn í Evrópu að fyrir
mynd.“

Safnið samanstendur af um 30 
byggingum og mannvirkjum en 
aðspurður segir Guðbrandur það 
síðasta hafa komið árið 2005. „Húsið 
stóð við Vesturgötu 66B og átti að 
rífa það enda höfðu verktakar eign
ast lóðina til að byggja nýbyggingu. 

Húsið kom til okkar í mjög slæmu 
ástandi og enn er verið að vinna í 
viðgerðum innanhúss. Við flýtum 
okkur hægt í þeim efnum enda 
kúnst að gera upp gömul hús þann
ig að vel sé og vandað.“

Guðbrandur segir það ekki á 
stefnuskránni að taka við f leiri 
húsum. „Hús eiga að vera á sínum 
stað, enda hefur orðið stefnubreyt
ing í hugsunarhætti gagnvart göml
um húsum: þau hafa mikið gildi og 
eru eitthvað sem á að varðveita eins 
og hægt er.“

Viðamikið rannsóknarstarf
Í tilefni afmælisins segir Guð

brandur ætlunina að vekja athygli 
á innra starfi safnsins. „Það verður 
hægt til dæmis að skoða muna
geymslurnar þar sem viðkvæmir 
munir eru geymdir við sérstakar 
aðstæður.“

Rannsóknarstarf safnsins er 
viðamikið og felst meðal annars í 
rannsókn þessara muna en einnig 
er mikið púður lagt í byggðakann
anir. „Borgin hefur lagt metnað í 
að stúdera sögur hverfanna svo í 
kjölfarið sé hægt að taka upplýstar 
ákvarðanir um þróun þeirra.“ Guð
brandur segist telja safnið eiga sér 
sess í hjörtum landsmanna og ekki 
síst borgarbúa. „Hér hafa börn tæki
færi til að leika og hlaupa og sjá 
margt áhugavert og höfum við lagt 
áherslu á að safnið sé barnvænt. 
Við erum með sýningu á leikjum 
og leikföngum barna í gegnum ald
irnar og svo eru hérna húsdýr, eins 
og áður fyrr.“

Það er augljóst að safnið á einnig 
stóran sess í hjarta safnstjórans. „Ég 
leyfi mér að segja að safnið sé ein
stakt. Hér gengur þú inn í ákveðna 
veröld og upplifir fortíðina, nokkurs 
konar tímahylki.“ Hátíðardagskrá 
verður í Árbæjarsafni á morgun, 
sunnudag, frá klukkan 13 til 16. Öll 
eru velkomin og auðvitað er ókeypis 
inn í tilefni tímamótanna. n

Tímahylki sem á sess í 
hjörtum landsmanna

n Í vikulokin

Ólafur  
Arnarson

Guðbrandur Benediktsson safnstjóri við Árbæ, upphafið að 65 ára sögu safnsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Á Árbæjarsafni 
eru leiðsögu-
menn klæddir 
í tísku for-
tíðar sem 
gefur sterka 
tilfinningu fyrir 
andblæ liðinna 
alda.  
 

Veru Mathöll
Íslendingar virðast elska mathallir 
og í Vatnsmýri var í liðinni viku 
opnuð sú allra nýjasta og ferskasta 
í þeirri f lóru, Vera mathöll. Þar sem 
velja má á milli veitingastaðanna 
Fura, Caliente, Bang Bang, Mikki 
refur, Natalía, Næra, Stund og PFC. 
Vera er augljóslega kærkomin við
bót á svæðið enda þéttsetið á anna
tímum fyrstu vikuna.

Þáttum um Ghislaine Maxwell
Þættirnir Hver er Ghislaine Max
well? sem sýndir voru á RÚV eru 
aðgengilegir í spilaranum til 9. 
september. Saga hinnar fordekruðu 
Ghislaine er þar rakin þannig að 
hlutverk hennar í markvissri mis
notkun Jeffreys Epstein á ungum 
konum skýrist fyrir áhorfandanum. 
Sláandi frásögn! n

Við mælum með

 BJORK@FRETTABLADID.IS

Hús eiga að vera á sínum 
stað, enda hefur orðið 
stefnubreyting í hugs-
unarhætti gagnvart 
gömlum húsum: þau 
hafa mikið gildi og eru 
eitthvað sem á að varð-
veita eins og hægt er.

Sífellt aukinn ferðamannafjöldi hér á landi á 
sínar skuggahliðar og hefur bæði slysum og 
dauðsföllum erlendra ferðamanna fjölgað. 
Ferðamenn sem sækja landið heim eru oft í 
ævintýragjarnari kantinum enda þarf ekki að 

leita þeirra lengi hér á norðurhjara. Fyrirsagnir um 
slys og ófarir skjóta reglulega upp kollinum, við bíðum 
í ofvæni frétta af leit björgunarmanna og fögnum ef 
vel virðist hafa farið. En svo heldur ferðalangurinn 
heim og við heyrum ekki meira af afdrifum hans. 
Fréttablaðið birti þann 17. mars síðastliðinn frétt um 
bandarískan fjallaskíðamann sem hrapaði ofarlega 
í fjalllendi á Tröllaskaga. Manninum var giftusam
lega bjargað af hugrökku björgunarsveitafólki og í 
fréttinni sagði að maðurinn hefði undirgengist aðgerð 
á Landspítala, væri kominn í hjarta og lungnavél og 
heilsaðist eftir atvikum þokkalega.

Sá maður er Daniel Hund, 22 ára lögfræðinemi sem 
prýðir forsíðu þessa tölublaðs ásamt eiginkonu sinni 
Sierru. Þau voru hér á landi í upphafi árs til að fagna 
tveggja ára brúðkaupsafmæli sínu á draumastaðnum. 
Sögunni lauk svo sannarlega ekki á Landspítala enda 
tekst Daniel nú á við gerbreyttar aðstæður, fótalaus í 
hjólastól og æfir sig að lesa eftir heilaskaða sem hann 
hlaut. n

Framhaldssagan

Kjarasamningaviðræður í haust 
verði enn snúnari en venjulega.

Valdahlutföll innan ASÍ hafa 
snúist og þau öfl sem stóðu að baki 
Drífu Snædal, og Gylfa Arnbjörns
syni áður, eru komin í minnihluta. 
Vilhjálmur Birgisson, Ragnar Þór 
Ingólfsson og Sólveig Anna Jóns
dóttir hafa tekið við valdakeflinu.

Engum getur dulist að þessi 
breyting hefur mikil áhrif á kröfu
gerð verkalýðshreyfingarinnar í 
komandi kjarasamningum. Mikil 
áhersla verður lögð á hlutskipti 
hinna lægst launuðu, auk þess sem 

krafist verður úrbóta á húsnæðis
markaði og lækkunar vaxta, en mik
ill og vaxandi húsnæðiskostnaður 
er það sem helst ógnar fjárhagslegu 
öryggi launafólks hér á landi.

Fjármálaráðherra segir alls ekki 
sjálfsagt að ríkið komi á nokkurn 
hátt að gerð komandi kjarasamn
inga. Þar skjátlast honum hrapa
lega, sé honum alvara með orðum 
sínum. Ekki aðeins er það skrifað 
í skýin að aðkomu ríkisins sé þörf. 
Það er meitlað í stein.

Ríkisstjórnin ber mesta ábyrgð á 
því hversu erfiðir kjarasamningar 

eru fram undan. Vegna hagstjórn
armistaka hennar og handarbaka
vinnubragða Seðlabanka Íslands 
horfir launafólk nú upp á kaupmátt
inn rýrna um hver mánaðamót og 
komandi kjaraviðræður kalla á hug
vitsamlegar lausnir.

Ríkisstjórnin hefur með öllu 
neitað að koma til móts við heimili 
landsins þegar farsótt og stríðs
rekstur úti í heimi valda gríðar
legum verðhækkunum. Þetta er ein 
ástæða þess að Seðlabankinn hefur 
hækkað vexti margfalt umfram það 
sem aðrir seðlabankar hafa gert.

Snúnir kjarasamningar kalla á myndarlega aðkomu ríkisins
Ríkisstjórnin hefur það í valdi 

sínu, og ber raunar skylda til, að 
koma með aðgerðapakka sem 
stuðlar að raunhæfum og hóf
sömum kjarasamningum. Lítil 
og meðalstór fyrirtæki eru launa
greiðendurnir sem þurfa að greiða 
þær launahækkanir sem um semst. 
Þessi fyrirtæki búa við afleita sam
keppnisstöðu vegna þess himin
háa vaxtakostnaðar og fjallháa 
viðskiptakostnaðar sem íslenska 
krónan skapar þeim.

Ríkisstjórnin verður að koma að 
borðinu. n

Ríkis-
stjórnin 
ber mesta 
ábyrgð 
á erfiðri 
stöðu 
kjaramála.
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Náttúruleg
kyrrð

VÅRDANDE karfa

4.990,-

VÅRDANDE veggspjald
Hengi er selt sér

995,-

VÅRDANDE teppi

5.990,-

VÅRDANDE 
kímonó 3.490,-

VÅRDANDE 
skraut 1.690,-/2 í setti

VÅRDANDE 
blómapottur, 12 cm 995,-

VÅRDANDE 
skraut 1.690,-

VÅRDANDE 
jógamotta 4.490,-

VÅRDANDE 
karfa með handföngum

1.990,-

VÅRDANDE er ný 
tímabundin lína sem er 

unnin í samstarfi við fimm 
félagsleg fyrirtæki í Asíu sem 

veita jaðarsettum hópum 
tækifæri til menntunar og 

starfa. Vörurnar eru einfaldar, 
náttúrulegar og einstakar.



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

11 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

NÝTT &SPENNANDI

www.husgagnahollin.is
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N O R D A L

NORDAL GARO
Glas H15 cm. 1.990 kr.
Glas H9,6 cm. 1.790 kr.
Diskur 17 cm. 2.290 kr.
Kampavínsglas. 2.190 kr.
Kokteilaglas. 2.490 kr.
Vinglas. 2.290 kr.

BITZ GALAXY SVART 

Diskur 27 cm. 3.290 kr.
Diskur 21 cm. 2.490 kr.
Diskur 17 cm. 2.290 kr.
Krús m/haldi 30cl 4 stk. 7.690 kr.
Pastaskál 20 cm. 3.990 kr.
Skál 18cm. 3.490 kr.
Skál 12 cm. 1.990 kr.
Salatskál 24 cm. 8.990 kr.
Skálasett á bakka. 7.490 kr.
Skálasett 4 stk. 6.990 kr.
Salt og piparkvörn. 14.790 kr.
Fat Ø40 cm.  13.990 kr.
Fat ferkantað. 6.290 kr.

KARE OSCAR  
Hægindastóll með  

mjúku velvet áklæði. Rauður,  
svartur eða appelsínugulur.  

Nú 89.990 kr. 109.990 kr.

VESTA  
Hár tungusófi. Vinstri eða hægri tunga. Ribcord Antracit 
áklæði. 300x160x80 cm. Nú 329.990 kr. 369.990 kr.

SALTO  
Hornsófi. Hægri eða vinstri. Stone eða Koníak bonded leðuráklæði. 
275x216x85 cm. Nú 329.990 kr. 369.990 kr.

NES  
3ja sæta sófi í Forza drapplituðu áklæði.  
234x93x79 cm. 184.990 kr.

Kynningarafsláttur af völdum vörum

ASPEN 
1. Tungusófi í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða vinstri.  

253x145x84 cm. 249.990 kr. 
2. Hornsófi í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða vinstri.  

248x197x84 cm. 279.990 kr.
3. Hornsófi 2h2 í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða vinstri.  

248x248x84 cm. 359.990 kr.
4. Skammel í Kentucky koníak áklæði. 80x60x45 cm. 59.990 kr.
5. Hnakkapúði í Kentucky koníak áklæði. 80x60x45 cm. 22.990 kr.

1
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NABBE  
Tungusófi. Hægri eða vinstri. 317 Rust áklæði. 
242x171x85 cm. Nú 239.990 kr. 279.990 kr. 

HELGA 
Sófar í fallegu natur áklæði.
3ja sæta Maxi sófi. 258x100x81 cm. Nú 279.990 kr. 299.990 kr.
3ja sæta sófi. 218x97x81 cm. Nú 239.990 kr. 259.990 kr.

KARE CARELLA 
Hægindastóll með 
snúningsfæti. Mjúkur og 
notalegur. 259.990 kr.

ROULETTE 
H31 cm. 22.990 kr. H30 cm. 22.990 kr. H41 cm. 19.990 kr.

SKANNAÐU QR KÓÐANN 
TIL AÐ SKOÐA NÝJA 

BÆKLINGINN

RIVERDALE LUNE  
Vasi smoke. 20, 30 og 40 cm. 
20 cm. 5.990 kr. 30 cm. 10.990 kr.  
40 cm. 14.990 kr. 

KARE BUTLER  
Standing björn. 18x15,5x34,5 cm.  
24.990 kr.

DOUGH  
Borðlampi. Silfur. 25x25x38 cm.  
Nú 41.990 kr. 46.990 kr.

MAN RELIEF  
Stytta. 23x11x12,5 cm 
16.990 kr.

HAPPY HIPPO  
Bakki. 14,5x17x27 cm 
9.990 kr.

KARE SITTING MONKEY  
Klósettrúllustandur.  
H51 cm. 34.990 kr.

ÖRUM 
Hægindastóll. Alis grár, grænn,  
hvítur eða mustard. 105x46x83 cm. 
Nú 134.990 kr. 149.990 kr.

KARE FLUFFY 
hægindastóll með 
snúningsfæti.  
76x88x72 cm.  
219.990 kr.

DALSLAND 3,5 sæta sófi í Caleido Mole eða 
Nature áklæði. 216x105x83 cm.  Nú 309.990 kr. 
329.990 kr.
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N O R D A L

NORDAL GARO
Glas H15 cm. 1.990 kr.
Glas H9,6 cm. 1.790 kr.
Diskur 17 cm. 2.290 kr.
Kampavínsglas. 2.190 kr.
Kokteilaglas. 2.490 kr.
Vinglas. 2.290 kr.

BITZ GALAXY SVART 

Diskur 27 cm. 3.290 kr.
Diskur 21 cm. 2.490 kr.
Diskur 17 cm. 2.290 kr.
Krús m/haldi 30cl 4 stk. 7.690 kr.
Pastaskál 20 cm. 3.990 kr.
Skál 18cm. 3.490 kr.
Skál 12 cm. 1.990 kr.
Salatskál 24 cm. 8.990 kr.
Skálasett á bakka. 7.490 kr.
Skálasett 4 stk. 6.990 kr.
Salt og piparkvörn. 14.790 kr.
Fat Ø40 cm.  13.990 kr.
Fat ferkantað. 6.290 kr.

KARE OSCAR  
Hægindastóll með  

mjúku velvet áklæði. Rauður,  
svartur eða appelsínugulur.  

Nú 89.990 kr. 109.990 kr.

VESTA  
Hár tungusófi. Vinstri eða hægri tunga. Ribcord Antracit 
áklæði. 300x160x80 cm. Nú 329.990 kr. 369.990 kr.

SALTO  
Hornsófi. Hægri eða vinstri. Stone eða Koníak bonded leðuráklæði. 
275x216x85 cm. Nú 329.990 kr. 369.990 kr.

NES  
3ja sæta sófi í Forza drapplituðu áklæði.  
234x93x79 cm. 184.990 kr.

Kynningarafsláttur af völdum vörum

ASPEN 
1. Tungusófi í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða vinstri.  

253x145x84 cm. 249.990 kr. 
2. Hornsófi í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða vinstri.  

248x197x84 cm. 279.990 kr.
3. Hornsófi 2h2 í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða vinstri.  

248x248x84 cm. 359.990 kr.
4. Skammel í Kentucky koníak áklæði. 80x60x45 cm. 59.990 kr.
5. Hnakkapúði í Kentucky koníak áklæði. 80x60x45 cm. 22.990 kr.
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NABBE  
Tungusófi. Hægri eða vinstri. 317 Rust áklæði. 
242x171x85 cm. Nú 239.990 kr. 279.990 kr. 

HELGA 
Sófar í fallegu natur áklæði.
3ja sæta Maxi sófi. 258x100x81 cm. Nú 279.990 kr. 299.990 kr.
3ja sæta sófi. 218x97x81 cm. Nú 239.990 kr. 259.990 kr.

KARE CARELLA 
Hægindastóll með 
snúningsfæti. Mjúkur og 
notalegur. 259.990 kr.

ROULETTE 
H31 cm. 22.990 kr. H30 cm. 22.990 kr. H41 cm. 19.990 kr.

SKANNAÐU QR KÓÐANN 
TIL AÐ SKOÐA NÝJA 

BÆKLINGINN

RIVERDALE LUNE  
Vasi smoke. 20, 30 og 40 cm. 
20 cm. 5.990 kr. 30 cm. 10.990 kr.  
40 cm. 14.990 kr. 

KARE BUTLER  
Standing björn. 18x15,5x34,5 cm.  
24.990 kr.

DOUGH  
Borðlampi. Silfur. 25x25x38 cm.  
Nú 41.990 kr. 46.990 kr.

MAN RELIEF  
Stytta. 23x11x12,5 cm 
16.990 kr.

HAPPY HIPPO  
Bakki. 14,5x17x27 cm 
9.990 kr.

KARE SITTING MONKEY  
Klósettrúllustandur.  
H51 cm. 34.990 kr.

ÖRUM 
Hægindastóll. Alis grár, grænn,  
hvítur eða mustard. 105x46x83 cm. 
Nú 134.990 kr. 149.990 kr.

KARE FLUFFY 
hægindastóll með 
snúningsfæti.  
76x88x72 cm.  
219.990 kr.

DALSLAND 3,5 sæta sófi í Caleido Mole eða 
Nature áklæði. 216x105x83 cm.  Nú 309.990 kr. 
329.990 kr.



Ég áttaði 
mig strax á 
því að ég 
var hrygg-
brotinn, 
því efri og 
neðri hluti 
líkamans 
sneru sitt á 
hvað.

Daniel

Bandaríkjamaðurinn Daniel 
Hund, sem hrapaði tugi metra 
á fjallaskíðum á Tröllaskaga 
í mars, missti báða fótlegg
ina eftir slysið og minnstu 
munaði að hann tapaði einnig 
handleggjunum. Hann og 
Sierra, kona hans, voru hér að 
fagna brúðkaupsafmæli sínu 
þegar örlögin gripu í taumana 
– og takast nú á við gerbreytt
ar aðstæður í lífi sínu.

Bandarísku hjónin Daniel 
og Sierra Hund, sem bæði 
eru á þrítugsaldri, afréðu 
að fara í draumaferðina til 
Íslands í mars á þessu ári 

til að fagna tveggja ára brúðkaups
afmæli sínu.

Þau eru alvön fjallamennsku 
og finnst fátt skemmtilegra en að 
taka þátt í ævintýrum við erfiðar 
aðstæður upp til tinda og toppa – 
og þegar Sierra sá ljósmyndir frá 
Íslandi fyrir nokkrum árum hétu 
þau sér því að halda hingað til lands 
í brúðkaupsferðina sína.

En svo brast heimsfaraldurinn á 
með samkomuhömlum og ferða
takmörkunum, svo nýgiftu hjónin 
þurftu að fresta förinni til Íslands 
um óákveðinn tíma.

Loks rofaði til í byrjun þessa 
árs – og stefnan var tekin á eyjuna 
í norðri á tveggja ára brúðkaups
afmælinu, beint í helstu fjallabálka 
Íslands á Tröllaskaganum þar sem 
freistandi er fyrir ofurhuga að reyna 
sig við þverbrattar fjallshlíðar á 
þar til gerðum fjallaskíðum, oft og 
tíðum við hrikalegar aðstæður.

Ég bjóst við að deyja
Hjónakornin komu sér fyrir í bústað 
við utanverðan Tröllaskagann um 
miðjan mars og voru varla búin að 
taka upp úr töskunum þegar óþreyj
an knúði dyra hjá Daniel sem afréð 
að halda einsamall til fjalla til að 
athuga aðstæður í fannbreiðunum 
í Vermundarstaðahyrnu í Húngils
dal, sem er einn þverdalanna sem 
liggja norðanvert í dalnum fram af 
Ólafsfirði.

Veður var skaplegt, smávegis 
hríðargeyfa á lofti – og Daniel sóttist 
ferðin vel upp á hyrnuna sem er í um 
750 metra hæð yfir sjávarmáli. Þar 
setti hann undir sig fjallaskíðin, en 
kveðst strax hafa fundið fyrir harð
fenni undir skíðunum, sem varð til 
þess að hann missti fljótlega gripið í 
glerhálli hlíðinni og féll svo að segja 
lóðbeint niður eftir snarbrattri snjó
rennu á milli klettabelta, kútveltist 
yfir hamrabelti og hrapaði þaðan 
niður stóra fönn uns hann stöðvað
ist í urðarbelti í miðri hlíðinni.

„Ég áttaði mig strax á því að ég 
var hryggbrotinn,“ segir Daniel, „því 
efri og neðri hluti líkamans sneru 
sitt á hvað.“ Og hann kveðst raunar 
þegar hafa orðið úrkula vonar um 
að nokkur maður myndi finna hann 
í þessu afskekkta þverhnípi þar sem 
hann lá í grafarkyrrðinni og gat sig 
hvergi hreyft.

„Ég var reiður sjálfum mér fyrir 
að hafa farið einn til fjalla, án skíða
félaga, svo ég bjóst bara við því að 
deyja á staðnum.“

Sierra, kona Daniels, beið hans 
niðri í bústað, en hann hafði sagst 
ætla að láta vita af sér klukkan tíu. 
En þegar hana fór að lengja eftir 
honum hugsaði hún í fyrstu sem 
svo að hann hefði ákveðið að taka 
sér aðra ferð niður fjöllin á skag
anum. „Svo fór ég að hafa áhyggjur 
eftir því sem tíminn leið,“ segir hún, 
„kannski hafði hann fótbrotnað, 
hugsaði ég, eða að hann hefði hlotið 
einhverja aðra skráveifu sem tefði 
heimför hans,“ bætir Sierra við.

„En það hvarf laði aftur á móti 
aldrei að mér að eitthvað alvarlegra 
hefði hent hann, af því hann er þaul
reyndur skíðamaður frá unga aldri. 
Ég bara trúði því alls ekki.“

Allt svæði ellefu kallað út
En svo fór að björgunarsveitir voru 
kallaðar út – og þaulvanir og heima
vanir liðsmenn þeirra lásu rétt í 
aðstæður frá fyrstu mínútu. Leitar

Missti báða fótleggina eftir 
skíðaslysið á Tröllaskaga

Daniel hefur 
verið í stöðugri 
endurhæfingu 
frá því hann 
hrapaði á fjalla-
skíðum á Trölla-
skaga í mars, en 
með ólíkindum 
er að hann hafi 
lifað slysið af. 
 MYND/AÐSEND

svæðið væri stórt, aðstæður með 
erfiðasta móti, lágskýjað með þó 
nokkurri ofanhríð.

Allt svæði 11 var því ræst út, á bil
inu 80 til 100 manns í öllum björg
unarsveitunum við Eyjafjörð. Aug
ljóst var þá þegar að verkefnið væri 
harðsótt, enda fjalllendið á milli 
Ólafsfjarðar og Fljóta einstaklega 
erfitt yfirferðar.

Daniel fannst þó að lokum um 
tvö leytið, fyrir harðfylgi leitar
manna sem dreifðu sér um dal
skorninga á milli þverbrattra og 
tröllslegra fjallanna. Og fyrstur á 
vettvang var Kári Brynjólfsson, 
ungur liðsmaður björgunarsveitar
innar Dalvíkur.

„Ég var á vel negldum snjósleða 
og snaraði mér upp eina brekkuna 
í Húngilsdal, sá ekki neitt en fór 
aftur sömu leið upp fjallið af því 
að leitarmenn niðri í dal töldu sig 
sjá eitthvað uppi í fjallinu – og ein
mitt í seinni ferðinni sé ég að maður 
veifar mér af veikum mætti og hefur 
sennilega heyrt í vélargnýnum,“ 
rifjar Kári upp.

Hann lagði snjósleðanum í hvelli 
niðri á jafnsléttu og klæddi sig í 
jöklabroddana áður en hann hent
ist upp fjallið til að veita manninum 
fyrstu hjálp. „En urðin, sem hann lá 
í, var glerhál, raunar öll frosin, svo 
það var erfitt að fóta sig í þessum 
mikla bratta,“ segir Kári sem kveðst 
hafa átt í erfiðleikum í fyrstu með 
að koma einangrunardýnu utan um 
manninn til að draga úr hitatapinu.

„Ég sá strax að hann var með 
meðvitund en kaldur mjög og þjáð
ur,“ segir Kári, „en augljóst var að 
hann var stórslasaður,“ bætir hann 
við. „En ég gerði mér líka grein fyrir 
því að aðstæður til björgunar voru 
með erfiðasta móti.“

Það sem hjálpaði þó til á næstu 
mínútum, eftir að þyrla Landhelgis
gæslunnar var kölluð út, var að held
ur birti til. „Það var mér mikill léttir 
þar sem ég stóð þarna yfir hinum 
slasaða,“ segir Kári, en þar með var 
honum ljóst að þyrlan kæmist að 
öllum líkindum alla leið á slysstað.

En björgunin var rétt að byrja. 
Fleiri leitarmenn dreif að slys

staðnum, en svo erfitt var þar um 
vik í hengifluginu að koma þurfti 
fyrir tryggingum og línum í hjarn
inu svo menn færu sér þar ekki að 
voða. Eins byrjuðu sérþjálfaðir 
fjallabjörgunarmenn að koma fyrir 
þreföldu línukerfi í fjallshlíðinni, 
svo hægt yrði að virkja varaáætlun, 
kæmist þyrlan ekki á slysstað, en 
þá yrði hinum slasaða slakað hægt 
og örugglega niður hlíðina í sjúkra
börum þar sem þyrlan biði.

Á meðan því verki vatt fram voru 
líka tveir sjúkraf lutningamenn 
komnir upp í urðina og gátu hafið 
verkjastillandi meðferð á þeim 
slasaða og undirbúið hann á annan 
hátt undir frekari lífsbjörg. Og við 
tók biðin langa eftir þyrlunni sem 
þurfti að taka eldsneyti á Akureyri.

„Þetta var með því tæpasta,“ 
útskýrir Kári, en kveðst hafa fyllst 
bjartsýni þegar hann heyrði fyrstu 
hljóðin í þyrlunni. Og f lugmenn 
hennar reyndust vandanum vaxnir 
þegar á hólminn var komið. „Sig
maðurinn kom niður til móts við 
okkur með börurnar og þar var 
Daniel komið fyrir með allri þeirri 
aðgætni sem þarf að hafa í huga 
þegar um svo slasaðan mann er að 
ræða,“ segir Kári.

Líkamshitinn um 25 gráður
Það er með hreinum ólíkindum 
að Daniel hafi lifað slysið af, ekki 
einasta sakir þess að hann hafi 

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is
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20-40%BORÐSTOFUDAGAR 

20% 40-60% 20%
af borðbúnaði af sumarvörum af scott sófum

ECLIPSE borðstofuborð 200 x 110 cm stækkanlegt upp í 300 cm. 
299.900,- nú 179.940,-

NOAK stóll. Eik og textílleður. 
Fæst einnig svartur. 

19.900,- nú 15.920,-

ATILA glerskápur. H206 cm.
179.900,- nú 143.920,-

GLARE glerskápur. H180 cm. 
199.900,- nú 159.920,-

CADIZ stóll. Svart textílleður. 
Fæst í fleiri áklæðum. 

29.900,- nú 23.920,-

CACTUS borðstofuborð Ø130 cm. Dökkbrúnn marmari. 
229.900,- nú 183.920,-

FOCUS skenkur með rennihurðum. Svartlökkuð eik. 
179.900,- nú 143.920,-

ARTHUR stólar. Eikargrind og svart leður. Svört eikargrind og 
fléttuð seta. Fæst í fleiri útfærslum. 

54.900,- nú 43.920,-

20% 
AFSLÁTTUR 
AF AREON 

ILMUM ALLA 
HELGINA



fundist svo f ljótt, heldur ekki 
síður í ljósi þess sem gerðist eftir 
að hann hafði verið hífður upp í 
þyrluna.

Stuttu eftir að þyrlan lagði af stað 
af slysstað fór hann í hjartastopp, af 
ástæðum sem rekja má til mikillar 
ofkælingar og innvortis blæðinga. 
Líkamshiti hans mun að líkindum 
hafa verið kominn niður fyrir 25 
gráður. Hann var því hnoðaður í 
hálfa klukkustund í þyrlunni – og 
hálfa þriðju klukkustund eftir að 
hann komst undir læknishendur.

Það staðfestir Tómas Guðbjarts-
son, hjarta- og lungnaskurðlæknir, 
sem tók á móti Daniel þegar þyrla 
Landhelgisgæslunnar lenti með 
hann við bráðamóttökuna í Foss-
vogi. Fréttablaðið hafði frumkvæði 
að því að Daniel og Sierra veittu 
Tómasi leyfi til að segja frá einstak-
lega flókinni lífsbjargarmeðferð sem 
Daniel gekkst undir á næstu dögum 
og urðu þau góðfúslega við því.

„Þetta tilfelli er með flóknari fjöl-
áverkatilfellum sem meðhöndluð 
hafa verið á Íslandi,“ rifjar Tómas 
upp og bætir því við að ótrúlegt 
megi heita að sjúklingurinn hafi 
lifað af svo mikinn áverka og ofkæl-
ingu.

„Í stuttu máli þá hryggbrotnaði 
hann við fallið þannig að hrygg-
urinn fór alveg í sundur um mið-
bikið og olli áverka á mænuna, 
lömun fyrir neðan mitti, en ósæðin 
hélt, sem betur fer, því ella hefði 
hann ekki lifað áverkann af,“ segir 
Tómas. „Hryggáverkanum fylgdu 
þó miklar innvortis blæðingar, aðal-
lega í brjóstholi, en einnig í heila og 
kviðarholi.“

Tómas segir að það hafi skipt 
sköpum fyrir lífsbjörgunina að 
Daniel komst í færanlegt ECMO-
tæki í Fossvogi, sem er hjarta- og 
lungnavél sem getur stutt við bæði 
þessi lífsnauðsynlegu líffæri svo 
vikum skiptir þegar þau bila alvar-
lega.

Daniel hafi svo verið fluttur með 
ECMO-dælunni með sérútbúnum 
flutningabíl yfir á Landspítalann 
við Hringbraut og lagður þar inn á 
gjörgæsludeildina þar sem sjúkl-
ingum er sinnt eftir opnar hjarta-
aðgerðir. Þar hafi hann verið hit-
aður hægt og rólega upp um hálfa 
aðra til tvær gráður á klukkustund 
– og hjartað svo stuðað aftur í takt 
þegar hann hitnaði í 28 gráður.

Hjartað skyndilega í gang
„Hjartað var nokkra daga að taka 
við sér eftir hnoðið og dróst sára-
lítið saman fyrstu dagana,“ segir 
Tómas, „en hrökk svo skyndilega 
í gang á fjórða sólarhring,“ bætir 
hann við. Lungun hafi einnig jafnað 
sig það vel að hægt hafi verið að taka 
Daniel úr ECMO-dælunni og halda 
áfram meðferð hans í öndunarvél, 
svo og nýrnavél, vegna bágs ástands 
nýrnanna.

En meðferðin varð áfram óhemju 
f lókin eftir því sem lífsbjörginni 
vatt fram. „Það þurfti að opna 
vöðvahólf á báðum ganglimum og 
á hægri handlegg vegna bjúgs sem 
kom eftir mikla útlimaáverka þegar 
hann lenti í urðinni, svo og vegna 
kælingar,“ útskýrir Tómas, en afleið-
ingin var ekki umflúin, það komst 
drep í báða fótleggina. „Það varð því 
að aflima báða fætur, en hægri hönd 
bjargaðist, líkt og sú vinstri,“ bætir 
Tómas við.

Hr yg g ur inn haf i svo ver ið 
spengdur og sjúklingurinn fluttur 
í öndunarvél um borð í f lugvél til 
Bandaríkjanna til frekari meðferðar 
og endurhæfingar, tæplega fjórum 
vikum eftir innlögn á Landspítala.

Tómas er ekki í nokkrum vafa um 
að meðferðin sem beitt var í hjarta- 
og lungnavélinni í þessu tilviki hafi 
bjargað lífi Daniels. Verkefnið hafi 
þó verið óhemju flókið vegna mik-
illa áverka og innri blæðinga.

„En líkamskælingin á slysstað var 
þó jákvæð að því leyti að heilaskaði 
varð minni þrátt fyrir nokkurra 
klukkustunda hnoð,“ segir Tómas 
og minnir á að við 37 gráðu líkams-
hita verði óafturkræfur heilaskaði 

Ég sá strax að hann var 
með meðvitund en 
kaldur mjög og þjáður, 
en augljóst var að 
hann var stórslasaður.

Kári  
Brynjólfsson

Frá vettvangi 
slyssins 17. mars 
í ár. Á milli 80 og 
100 björgunar-
sveitarmenn 
tóku þátt í 
leitinni og björg-
uninni, en allar 
sveitir í Eyjafirði 
voru kallaður út 
vegna atviksins.

Þetta tilfelli er með 
flóknari fjöláverka
tilfellum sem með
höndluð hafa verið á 
Íslandi.

Tómas  
Guðbjartsson



Daniel var í 
lögfræðinámi 
áður en hann 
hélt til Íslands, 
en það nám 
er í uppnámi 
eftir heilaskaða 
sem hann hlaut 
í slysinu og eftir-
mál þess.
 MYND/AÐSEND

eftir fjórar mínútur. Hann vekur 
líka athygli á því að aðeins einn 
sjúklingur á Íslandi hafi verið með-
höndlaður með lægri líkamshita í 
umræddri vél, en frá 1991 hafa yfir 
fimmtíu sjúklingar verið meðhöndl-
aðir hér á landi með ECMO-dælu.

Heilbrigðisstarfsfólk Landspítala 
sé stolt af því að kunna hér til verka. 
Landspítali sé ein minnsta ECMO-
miðstöð í heimi en geti engu að síður 
boðið upp á jafn flókna meðferð í 
ekki stærra landi. Þar vegi þyngst 
að teymið sem komi að meðferðinni 
hafi fengið þjálfun í henni á stærstu 
sjúkrahúsum erlendis, þar sem til-
felli séu langtum fleiri en hér á landi.

„ECMO-meðferð er með f lókn-
ustu meðferðum sem beitt er á 
Landspítala og jafnframt sú dýr-
asta,“ útskýrir Tómas. „Tæplega 
helmingur sjúklinga lif ir með-
ferðina af, sem gæti í fyrstu virst 
lítið, en er hátt hlutfall þegar haft 
er í huga að sjúklingarnir eru allir 
við dauðans dyr þegar gripið er til 
meðferðarinnar, en þetta er þeirra 
síðasta hálmstrá,“ bætir hann við.

Í þessu tilviki hafi miklu máli 
skipt hversu vel á sig sjúklingur-

inn var kominn, enda í afar góðri 
æfingu. „Eins vó öf lugur stuðn-
ingur fjölskyldu hans mjög þungt, 
ekki síst af hálfu eiginkonu hans, 
sem er hjúkrunarfræðingur. Án 
baráttuvilja þeirra hefði þetta aldr-
ei gengið, enda mörg ljón á ójöfnum 
veginum,“ segir Tómas.

Þetta var bara hræðilegt
Sierra segist hafa verið í algeru áfalli 
þegar hún áttaði sig á alvarleika 
slyssins og afleiðingum þess fyrir 
eiginmann sinn. Í fyrstu hafi hún 
þó haldið í vonina um að ekki hefði 
svo illa farið, enda frétti hún af því 
að Daniel hefði getað talað þegar 
leitarmenn fundu hann.

En svo hafi allur sári veruleikinn 
blasað við þegar suður á spítalann 
var komið. „Ég vissi ekki af því að 
hann væri að berjast fyrir lífi sínu 
fyrr en ég kom þangað,“ segir hún. 
„Þetta var bara hræðilegt. Ég var 
alveg slegin yfir þessu,“ bætir hún 
við.

Í sama streng tekur Daniel, en það 
hafi verið hrikalegt áfall fyrir hann 
þegar honum varð ljóst hvernig 
komið væri fyrir honum. „Það tók 

mig þó nokkurn tíma að átta mig 
á þessu nýja hlutskipti mínu og 
hvaða afleiðingar aflimun, lömun 
og heilaskaði hefði fyrir mig,“ bætir 
hann við.

Sierra segir augljóst að fjölda-
margar takmarkanir á venjubundnu 
lífi blasi við eiginmanni sínum, en 
endurhæfingin á síðustu mánuðum 
hefur gengið einstaklega vel – og 
auðvitað vonist þau bæði eftir því 
að Daniel endurheimti sem mest af 
líkamlegri og andlegri getu sinni á 
komandi árum og hann geti fyrir 
vikið orðið eins sjálfstæður í sínu 
daglega lífi og mögulegt er.

„Núna einbeiti ég mér einkum að 
því að læra að lesa upp á nýtt,“ segir 
Daniel, en heilaskaðinn af völdum 
slyssins varð mestur í lesstöð heil-
ans. „Ég held bara í vonina um að 
ég muni endurheimta þann mikil-
væga hæfileika að geta lesið,“ bætir 
hann við.

Að lokum vilja hjónin koma á 
framfæri kærum þökkum til allra 
þeirra sem komu þeim til bjargar 
á Íslandi, leitarmönnunum, björg-
unarteyminu, hjúkrunarfræðing-
unum og læknunum sem gerðu 
ekkert minna en kraftaverk.

„Þið sinntuð okkur öll af svo 
mikilli ástúð,“ segir Sierra og minn-
ist þar sérstaklega á viljann til að 
gera sitt besta. „Við fengum ein-
staka umönnun,“ segir hún enn 
fremur, full þakklætis og biður fyrir 
kærar kveðjur til allra sem komu að 
málum.

En munu þau heimsækja Ísland 
aftur?

„Kannski. En fyrst verðum við að 
vinna úr öllum þeim tilfinningum 
sem rótað hafa upp hugum okkar 
frá því ógæfan reið yfir. En kannski 
seinna,“ segir Sierra Hund. n
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Ég redda 
því þó ég 
sjálfur geti 
ekki borg-
að ein-
hverja 
reikninga, 
en fannst 
erfitt að 
bera ábygð 
á afkomu 
annarra.

Árni Árnason ákvað fyrir 
nokkrum árum að gera til-
raun til að kveikja aftur neist-
ann sem honum fannst hafa 
kulnað. Hann seldi fyrirtæki í 
góðum rekstri, sneri baki við 
starfi til tveggja áratuga og 
settist við skriftir.

Ég er kannski fyrst að kryfja 
þetta nú þegar þriðja 
skáldverkið kemur út,“ 
segir Árni þegar við hitt-
umst daginn eftir útgáfu 

bókar hans Vængjalaus, sem er 
jafnframt fyrsta skáldsaga hans en 
áður hafði hann gefið út tvær barna-
bækur.

„Ég skrifaði eitthvað á mennta-
skólaárunum en svo byrjaði ég bara 
á því sem ég hélt að ég ætti að gera, 
skráði mig í lögfræði og entist í því 
námi í mánuð,“ segir hann og hlær.

Árni starfaði við markaðsmál í 
um tvo áratugi en segir það hafa 
verið fyrir einskæra tilviljun að 
hann fór þá leið. „Eftir að hafa 
hrökklast úr lögfræðinni sneri ég 
aftur norður til Akureyrar og fékk 
þar vinnu í plötuverslun föður vinar 
míns,“ rifjar Árni upp.

„Þessi vinur minn var í Háskólan-
um á Akureyri og eftir að ég eignað-
ist kærustu fyrir norðan fannst mér 
borðleggjandi að skrá mig bara í 
háskólann þar,“ segir Árni og hlær. 
Hann skráði sig í rekstrarfræði og 
segir markaðsmálin hafa komið 
til sín meðan á náminu stóð. „Eftir 
útskrift fór ég að vinna hjá auglýs-
ingastofunni Góðu fólki sem þá var 
stofan sem allir vildu vera á.“

Var kominn út í horn
Árni hélt svo í meistaranám erlendis 
og starfaði í markaðs- og auglýs-
ingageiranum næstu ár og stofnaði 

sína eigin auglýsingastofu sem hann 
rak í átta ár.

„Ég hef oft sagt að ég myndi ekk-
ert endilega ráða sjálfan mig í vinnu. 
Ég á erfitt með að vinna í mjög skil-
greindum ramma og mæta alltaf 
og hætta á sama tíma. Ég þurfti því 
eiginlega bara að gera þetta sjálfur 
og stofnaði því auglýsingastofuna 
Árnasynir sem átti upphaflega bara 
að vera ég og einhverjir verktakar.“

Þvert á upphaflegar hugmyndir 
Árna var fyrirtækið eftir nokkur 
ár komið með tólf til fjórtán starfs-
menn. „Þá byrjaði hnúturinn í mag-
anum að byggjast upp,“ segir Árni 
og lýsir því hvernig hann hafi verið 
orðinn hálf bugaður eftir átta ár í 
þeim rekstri.

„Mér fannst erfiðast að vera 
ábyrgur fyrir lífi og tilveru ann-
arra. Ég redda því þó ég sjálfur geti 
ekki borgað einhverja reikninga, 
en fannst erfitt að bera ábyrgð á 
afkomu annarra. Ég var pínu kom-
inn út í eitthvert horn. Fólkið sem 
var að vinna með mér er stórkost-
legt og góðir vinir mínir en ég sjálfur 
átti orðið erfitt með að vakna og 
hafa mig í vinnu. Ég íhugaði hvað ég 
ætti að gera og ein hugmyndin var 
að minnka fyrirtækið aftur og fara 
til baka í upphafið. Það var ekkert 
annað sem ég gat hugsað mér að 
gera, en svo kom ritlistin til mín.“

Örverpið kveikti hugmynd
Árni er giftur Kolbrúnu Björns-
dóttur og áttu þau samtals þrjú börn 
þegar þau kynntust en eignuðust 
saman dótturina Helenu sem nú er 
tólf ára. „Það var eiginlega í gegn-
um þetta örverpi okkar sem hug-
myndin kom. Hún er pínu pabba-
stelpa og ég las fyrir hana fram eftir 
aldri og svo lásum við líka saman. 
Það kviknaði einhver neisti því mig 

Eigum ekki að lifa í boxum

Árni ásamt Kol-
brúnu eiginkonu 
sinni og dóttur 
þeirra Helenu, 
en báðar voru 
þær honum 
hvatning til að 
skipta um gír. 
Hvor á sinn hátt. 
 MYND/AÐSEND

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

langaði að skrifa fyrir hana barna-
bók á meðan hún væri enn nógu 
ung til að finnast það skemmtilegt.“

Árni tók nokkra kúrsa í bók-
menntafræði meðfram starfi til að 
undirbúa sig fyrir meistaranám í rit-
list, þangað sem hugurinn stefndi, 
og skrifaði jafnframt barnabókina 
Friðbergur forseti fyrir Helenu. 
Þetta var fyrsta skáldverk Árna og 
boltinn var farinn að rúlla.

„Svo komst ég inn í ritlistina og 
stefni á að útskrifast nú um ára-
mótin. Námið hefur breytt lífi mínu 
og ég er búinn að læra óendanlega 
mikið og kynnast frábæru fólki 
sem hefur haldið mér áfram á þess-
ari vegferð. Þegar ég ákvað að fara 
í þessa átt þá kom löngunin til að 
selja fyrirtækið. Ég fann að þetta 
var það sem mig langaði að gera, 
mig langaði að skrifa meira. Ég hef 
auðvitað alltaf verið að skrifa í aug-
lýsingunum en það er annað að 
skrifa um súkkulaði og pylsur þó 
það sé vissulega gaman, en að skrifa 
frá eigin brjósti.“

Geggjað að makinn sé fyrirmynd
Það er eins og gefur að skilja stór 
ákvörðun fyrir f jölskyldumann 
með fyrirtæki í stöndugum rekstri 
að ákveða að selja allt og setjast á 
skólabekk til að fara að skrifa. Árni 
segist hafa fengið mikinn stuðn-
ing frá Kolbrúnu eiginkonu sinni 
en sjálf breytti Kolbrún lífi sínu 
á drastískan hátt fyrir nokkrum 
árum síðan þegar hún hætti far-
sælu starfi við fjölmiðla til að starfa 
við útivist.

„Ég var búinn að horfa á konuna 
mína gjörsamlega umbylta lífi sínu 
og tilveru. Ef hún hefði ekki farið 
þá leið væri ég örugglega enn á 
sama stað. Hún bjó til þetta hugar-
ástand inni í mér, að ég gæti kúvent 
lífi mínu. Maður verður að hafa 
stuðning heima en ekki er verra ef 
umhverfið heima býr þetta til – það 
er æðislegt. Það er neistinn. Það er 
geggjað ef maki manns getur líka 
verið fyrirmynd manns,“ segir Árni.

Hann viðurkennir að gamalkunn-
ur hnútur komi enn í magann. „Já, 
hann kemur enn og ég fæ áhyggjur 
af því að hlutirnir gangi ekki upp. Ég 
er í smá ráðgjafarvinnu og hef líka 
tekið að mér að framleiða og leik-
stýra auglýsingum en á endanum 
ætla ég að lifa af skrifunum og ég er 
ekkert feiminn við að segja það upp-
hátt. Hnúturinn er líka orðinn allt 
öðruvísi, hann kemur sjaldnar og 
mér finnst alltaf gaman að vakna og 
hlakka til hvers einasta dags, þegar 
hann kemur finn ég að ég þarf að 
taka á einhverju og geri það.“

Mikilvægt að kunna að sleppa
Árni byrjaði að skrifa bókina 
Vængjalaus í fyrravor og segir 
sköpunarsöguna hafa verið svo-
lítið f lókna enda gerist hún bæði 
árið 1996 og 2018, þræðirnir þurftu 
að passa saman og þurfti hann 
tvær atrennur til þess. „Hún fjallar 

mikið um nostalgíu, sem er æðisleg 
svo lengi sem maður hangir ekki of 
mikið í fortíðinni. Við sem mann-
eskjur erum mikið að reyna að 
halda í eitthvert ástand sem okkur 
fannst gott en það er oft í lagi að eitt-
hvað frábært endist ekki. Það er svo-
lítið þannig með þennan sólarhring 
sem söguhetjur bókarinnar upplifa 
þarna árið 1996 og sagan fjallar um.

Ég held að það sé jafn mikilvægt 
að kunna að sleppa góðum hlutum 
og að hanga á þeim. Við getum ekki 
varðveitt augnablikin í formalíni, 
bara sem minningar sem við eigum 
að ylja okkur við og nota til að gera 
lífið betra.“

Árið 1996 var Árni 21 árs en sögu-
hetja bókarinnar er 22 ára þetta 
sama ár. „Ég á rosa góðar minningar 
frá þessum tíma og þykir vænt um 
fólkið sem ég kynntist. Það komu 
margir menntaskólavinir í útgáfu-
hófið og mér þótti vænt um það. 
Maður myndar góðar tengingar á 
þessum tíma en þetta er samt búið. 
Maður hafði ekki áhyggjur af neinu 
og það er skemmtilegt hugarástand 
sem mig langaði að setja persónuna 
í, aðstæður þar sem hún væri ekki 
búin að kynnast lífinu en lærir ótrú-
lega mikið á þessum sólarhring, um 
sjálfa sig og lífið. Sem svo klárast 22 
árum síðar þegar hann gerir þetta 
upp.“

Talið berst að hinni frægu mið-
aldrakrísu en Árni vill alls ekki nota 
það orð yfir þær breytingar sem 
hann hefur gert á lífi sínu heldur 
frekar nota orð eins og lærdómsferil.

„Ég held að við eigum sífellt að 
vera að skoða sjálf okkur því for-
gangsatriðin breytast. Ég var mjög 
lengi mjög hamingjusamur í því 
sem ég var að gera en þetta er ekki 
lengur þannig að við þurfum að 
vinna á sama færibandinu í 50 ár. 
Við eigum ekki að lifa inni í boxum 
en það er enn alltof mikið um það. 
Ég veit að það er ekki hægt að gera 
allt og við verðum að vera raunhæf 
en það er hollt að láta sig dreyma og 
endurskoða stöðuna.“

Krísa er auðvitað neikvætt orð 
og Árni vill meina að það orð eigi 
frekar við þegar fólk fari að leita 
lausna í ytri, innantómum hlutum. 
„Það er kannski miðaldrakrísa að 
vita ekki hvað þú átt að gera við þig. 
En að fara í góða sjálfsskoðun og 
öðlast einhverja sátt innra með sér 
er ekki krísa heldur sjálfsstyrking 
eða sjálfsbæting. Ég finn alveg að 
fólk í kringum mig er í svona pæl-
ingum – ég held að miðaldrakrísan 
sé minna týpísk en hún var, þegar 
hún tengdist sportbílakaupum,“ 
segir hann í léttum tón. 

„Mér finnst það vera að aukast 
að fólk sé að leita að því sem veitir 
því innri ró. Fólk er kannski með 
meira leyfi til þess í dag. Hér áður 
fyrr þurftu menn bara að kaupa 
blæjubíl því ef þeir hefðu sagt að þá 
langaði í jógakennaranám hefði við-
kvæðið bara verið: Gleymdu því!“ 
segir hann að lokum. n

Árni Árnason seldi fyrirtæki sitt, settist við skriftir og langar aftur að vakna á morgnana.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Nourkrin hárbætiefni  
virkar frábærlega fyrir hárið
Auður Freyja Sverrisdóttir var sem ung kona alltaf með sítt og mikið hár, en hin síðari 
ár hafði hún strítt við mikið hárlos. Eftir að hafa prufað ótal hárkúra sem ekki skiluðu 
árangri var hún búin að gefast upp á að finna lausn á vandanum. 2

Auður Freyja Sverrisdóttir er himinlifandi yfir árangrinum af Nourkrin-kúrnum. Hún hefur ekki verið með svona ræktarlegt hár í 20 ár.                    MYND/AÐSEND

Heimagerðar kókoskúlur eru ljúf-
fengt fjölskyldudund í helgarfríinu.

thordisg@frettabladid.is

Laugardagar eru nammidagar 
og fátt indælla en heimalöguð 
sætindi, eins og nýjar og freistandi 
kókoskúlur. Það er skemmtilegt 
dund að búa til kókoskúlur á 
laugardegi og flest börn elska að 
hnoða saman deig og kúlur: það er 
einfalt og afraksturinn fellur öllum 
í geð. Allir þekkja kókoskúlur í 
sínum gamaldags og góða búningi, 
velt upp úr hvítu kókosmjöli, en 
það er auðvelt að setja kúlurnar 
í annan búning, eins og að velta 
þeim upp úr til dæmis kakói, lit-
ríku kökuskrauti eða flórsykri. Þá 
er skemmtilega óvænt að setja eitt-
hvað inn í miðju kúlanna, svo sem 
hnetu, rúsínu, lakkrís- eða kara-
mellukurl eða annað sem gefur 
kókoskúlunum nýja og spennandi 
áferð og bragðupplifun.

Gómsætar kókoskúlur

100 g smjör
1 dl sykur
2 msk. kakó
1 tsk. vanillusykur eða vanillu-
dropar
3 dl haframjöl
2 msk. kalt kaffi

Hrærið saman sykur og smjör þar 
til ljóst og létt. Hrærið þá saman 
við kakói, haframjöli, vanillusykri 
og kaffi. Rúllið kúlur úr deiginu og 
veltið upp úr kókosmjöli eða öðru 
ljúffengu sem loðir við. Ef setja á 
óvænta fyllingu í kókoskúlurnar er 
deiginu rúllað utan um. Geymið í 
ísskáp þar til borið er fram. n

Gleði og gotterí

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN

www.celsus.is



Fyrir tveimur árum benti vinkona 
hennar á að ÍSAM væri að leita að 
þátttakendum til að prufa nýjan 
hárkúr. Hún sló til og að tveimur 
árum liðnum er hún komin með 
sítt og mikið hár og laus við óeðli-
legt hárlos. „Fyrir um tuttugu 
árum síðan byrjaði ég að finna 
fyrir miklu hárlosi og hárþynn-
ingu. Á sama tíma greindist ég 
með vanvirkan skjaldkirtil. Alla 
tíð síðan hefur hárið verið þunnt 
og lélegt og hreinlega vonlaust að 
reyna að safna síðu hári. Hárlosið 
var svakalegt, það hreinlega datt 
af mér hvert sem ég fór. Ég „fór úr 
hárum“ eins og persneskur köttur,“ 
segir Auður.

Hafði engu að tapa
Prófunin byrjaði í ágúst 2020 
og Auður byrjaði með einni 
töflu tvisvar á dag, einni töflu í 
hádeginu og þeirri seinni fyrir 
svefn. „Ég hafði fyrir fram engar 
sérstakar væntingar um árangur, 
enda búin að prufa alls konar 
hárkúra sem höfðu ekkert virkað. 
Þar af leiðandi var ég búin að gefast 
upp á að finna nokkra lausn við 
mínum hárvanda. Ég hafði engu að 
tapa þegar ég ákvað að vera með í 
Nourkrin-prófunum, sem byrjuðu 
með myndatöku. Þær myndir 
sýndu að hárið var í mun verra 
ástandi en ég hafði talið. Það var 
kominn skallablettur á hvirfilinn 
sem margir höfðu víst tekið eftir. 
Ég er með náttúrulega krullað hár 
sem hefur hjálpað við að fela hár-
þynninguna, en tókst ekki að fela 
skallablettinn sem var byrjaður 
að myndast á hvirflinum. Hár-
þynningin hefði verið mun meira 
áberandi ef hárið hefði verið slétt.“

Skallabletturinn hvarf
„Ég ákvað strax að taka Nourkrin 
mjög samviskusamlega samkvæmt 
leiðbeiningum, tvisvar á dag, svo 
úr yrði marktæk prófun. Ég vildi 
vita hvort Nourkrin virkaði fyrir 
mig. Eftir aðeins mánaðarprófun 
fann ég mikinn mun. Hárlosið sem 
hafði verið aðalvandamálið var 
hætt. Þessi jákvæða svörun kom 
mér skemmtilega á óvart. Ég hafði 
aldrei búist við því að hárlosið 
myndi hætta eftir aðeins mánaðar-
inntöku á Nourkrin.

Ég ákvað því að halda áfram að 
taka Nourkrin tvisvar á dag, en 
með því næst keðjuverkun yfir 
allan sólarhringinn og tólf tíma 
verkun helst. Um leið og sleppt er 
úr degi slitnar keðjuverkunin sem 
verður að lokum til þess að fólk fær 
enga virkni af Nourkrin. Þetta fann 
ég vel þegar ég hafði ekki verið 
samviskusöm í inntöku Nourkrin 
einn mánuðinn og misst út dag 
og nokkra hálfa daga. Þennan 
mánuð stóð ég hreinlega í stað. Ég 
lét þetta ekki koma fyrir aftur og 
tók Nourkrin-töflurnar samvisku-
samlega tvisvar á dag. Árangurinn 
skilaði sér fljótt. Á nokkrum 
mánuðum var skallabletturinn 
nánast horfinn, hárlosið gleymt 
og grafið, hárið orðið sterkara 
og þykkara og ekki lengur matt, 
heldur glansandi.“

Algengt vandamál
„Ég veit að hárlos og þunnt hár 
er algengt vandamál sem hrjáir 
margar konur og karla líka. Heilsu-
farsleg vandamál hafa yfirleitt 
mikil áhrif á bæði hár og neglur, 
sérstaklega þegar um langvinn 
veikindi er að ræða. Í mínu tilfelli 
var það vanvirkur skjaldkirtill. 
Hjá öðrum geta aðrir sjúkdómar 
eða þættir haft langvarandi áhrif 
á heilsu fólks, sem kemur yfirleitt 
fram í lélegu hári. Þrátt fyrir að 
hárvandamál séu mjög algeng eru 
þau viðkvæmnismál hjá báðum 
kynjum og lítið rædd. Fólk segir 
ekki frá prófunum á vöru gegn 
hárlosi og þaðan af síður ef varan 

virkar síðan ekki. Ýmsar vörur eru 
í boði með alls kyns fullyrðingum 
um góða virkni og erfitt að velja á 
milli þegar einu upplýsingarnar 
koma frá framleiðendum varanna. 
Þess vegna hef ég valið að segja 
frá minni reynslu og mæla með 
Nourkrin, einfaldlega vegna þess 
að Nourkrin virkar.“

Tekur tvöfaldan skammt
Í júní síðastliðnum ákvað Auður 
að gera aðra tilraun á sjálfri sér. 
„Ég er með vanvirkan skjaldkirtil 
og því almennt með lélega upp-
töku á bæti- og næringarefnum. 
Því datt mér í hug að athuga hvort 
ég myndi fá meiri virkni með 
því að tvöfalda skammtinn af 
Nourkrin. Ég hugsaði að í versta 
falli myndi engin breyting verða 
eða ég fengi einhverja meiri 
virkni.

Tvöfaldi Nourkrin-skammtur-
inn var á sama hátt og áður, en 
nú tvær töflur í hádeginu og tvær 
töflur fyrir svefn. Þegar ég byrjaði 
þennan skammt í júní þá var ég 
með axlarsítt hár en í nóvember 
var ég komin með sítt hár niður 
á bak. Það er hársídd sem ég hef 
ekki náð í 20 ár! Vá, þvílík virkni 
og breyting. Hárið varð mun 
þéttara (skallabletturinn gjör-
samlega horfinn), hárið varð mun 
sterkara og meiri vöxtur og enn 
meira glansandi. Breytingin var 
svo mikil að ég hafði samband við 
ÍSAM og teknar voru myndirnar 
sem hér eru sýndar. 

Gamla „Hollywood“-hárið mitt 
er komið aftur!“

Engin áhrif á annan hárvöxt
„Ég hef fengið margar spurningar 
varðandi hárið því breytingin 
hefur ekki farið fram hjá neinum 
sem þekkir mig. Og ég hef sagt 
mörgum frá Nourkrin og tvö-
falda skammtinum mínum. Þá 
hef ég stundum fengið spurningar 
um hvort ég hafi nokkuð fengið 
„óæskilegan“ hárvöxt. Nei, ég hef 
ekki orðið vör við neinn skegg-
vöxt, ef það hefði gerst þá hefði 
ég snarlega farið aftur í einfaldan 
skammt! Það byrjar ekki hár-
vöxtur á líkamssvæðum þar sem 
ekki var hárvöxtur áður. Augn-
hárin tóku hins vegar við sér, en 
þau voru orðin mjög döpur. Það er 
eini viðbótar hárvöxturinn sem ég 

Auður var með skallablett á kollinum eftir mikið hárlos. Eftir nokkurra mánaða inntöku á Nourkrin var skallabletturinn horfinn.

Nourkrin hárbætiefnið er 100% lyfja-
laust og eina hárbætiefnið sem byggir 
á fjölda klínískra rannsókn. Hag-
stæðast er að kaupa þriggja mánaða 
skammt í stað mánaðarskammts.

Fyrir Nourkrin

Eftir Nourkrin

hef orðið vör við og er að sjálfsögðu 
hæstánægð með.

Þetta sýnir bara hvað það er góð 
virkni í þessu bætiefni. Sumum 
þykir þetta dýrt, en í dag er þetta 
jafn ómissandi hluti og að taka lýsi 
fyrir mig. Ég vel að taka Nourkrin 
því hárið skiptir mig meira máli en 
neglur eða augnháralengingar og 
vegna þess að það svínvirkar fyrir 
mig. Ég veit það líka að ef ég myndi 
hætta að taka þetta inn þá dytti 
verkunin niður og ég fengi gamla 
lélega og þunna hárið aftur, og ég 
hef engan áhuga á að fá það hár 
aftur!“

Nourkrin virkar vel gegn hárlosi
Rannsóknir sýna að Nourkrin 
bætiefnið vinnur gegn hárlosi og 
stuðlar að eðlilegum hárvaxtar-
hring. Hárlos getur haft ýmsar 
orsakir en Nourkrin nærir hár-
sekkina svo þeir geti viðhaldið 
eðlilegum hárvaxtarhring.

Hár er mikilvægur partur af 
útliti okkar og sjálfstrausti. Þetta 
kemur enn frekar fram þegar upp 
koma hárvandamál eða hármissir 
og þá gera sérstaklega konur sér 
enn frekar grein fyrir mikilvægi 
hársins. Hárvandamál eru algeng 
en talað er um að allt að 60 prósent 
kvenna upplifi óeðlilega mikið 
hárlos einhvern tímann á lífsleið-
inni. Oft er þetta mikið feimnismál 
og því lítið rætt og reynt að láta 
sem minnst á því bera. Það er því 
gaman að geta sagt frá Nourkrin 
hárbætiefninu, sem hægt er að 
sýna með klínískum rannsóknum 
að virki.

Byltingarkennt bætiefni
Eðlileg hringrás hárvaxtar 
líkamans kallast hárvaxtarhring-
ur. Í eðlilegum hárvaxtarhring 
eru 85-90% háranna á vaxtar-
stigi á meðan 10-15% þeirra eru 
á hvíldarstigi eftir að hafa náð 
fullum vexti. Þegar hárlos á sér 
stað brenglast hinn hefðbundni 
hárvaxtarhringur vegna þess að 
hársekkirnir fá ekki réttu nær-
ingarefnin. Helstu ástæður hárloss 
eru meðal annars stress, veikindi, 
sykursýki, lyf, reykingar, með-
ganga, fæðing, hármeðhöndlun og 
fleira.

Nourkrin hárbætiefni fyrir 
konur og karlmenn hefur verið 
selt á Íslandi síðan 2018, en verið 
til á heimsvísu síðan 1986 og er 
margverðlaunað hárbætiefni, það 
vinsælasta í Bretlandi. Nourkrin 
hárbætiefnið er 100% lyfjalaust 
og eina hárbætiefnið sem byggir 
á fjölda klínískra rannsókna sem 
birtar hafa verið í ritrýndum 
vísindatímaritum. Nourkrin 
inniheldur hið byltingar-
kennda Marilex bætiefni sem er 
einkaleyfisvarið efni, unnið úr 
þykkni úr fiskbeinum og inni-
heldur rétt hlutfall af svokölluðum 
próteóglýk önum, sem næra hár-
sekkina svo þeir geti viðhaldið 
eðlilegum hárvaxtarhring.

Nourkrin er algjörlega öruggt 

og allir mega nota það, nema 
þeir sem hafa ofnæmi fyrir fiski 
og skelfiski, þar á meðal ófrískar 
konur og konur með barn á brjósti. 
Hefðbundin meðferð er tvær töflur 
daglega í sex mánuði. Ástæðan 
fyrir lengd meðferðarinnar er sú að 
það tekur hárvaxtarhringinn sex 
mánuði að ná jafnvægi. Hársekk-
irnir geta verið á misjöfnum stað í 
sínum hring þegar meðferð hefst 
og því tekur þetta þennan tíma.

Góður árangur  í prófun
Árið 2020 var farið af stað með 
fyrsta prófanahópinn á Íslandi 
fyrir Nourkrin. Sextán ein-
staklingar á aldrinum 26-75 ára, 
fimmtán konur og einn karlmaður, 
voru valin til að prófa vöruna í sex 
mánuði. Meðalaldur þátttakenda 
var 50 ár. Ástæður hárloss hjá þátt-
takendum voru misjafnar en flest 
höfðu glímt við hárlos í töluverðan 
tíma og prófað margt til að minnka 
það. Niðurstöður rannsóknar-
innar voru mjög ánægjulegar og 
sýndu að allir þátttakendur fundu 
mun á hárinu eftir að hafa tekið 
inn Nourkrin.

Helstu ástæður hárloss þátttak-
enda í rannsókninni voru:

n  Vanvirkur skjaldkirtill
n  Sjálfsofnæmi (Alopecia)
n  Legslímuflakk
n  Sykursýki 2
n  Skortur á B12
n  Psoriasis, psoriasis gigt
n  Lyf
n  Álag, stress í kjölfar veikinda, 

dauðsfalla eða annarra per-
sónulegra ástæðna

Einnig hafa nýleg gögn sýnt fram 
á að Nourkrin virkar mjög vel á 
fólk sem hefur lent í hárlosi í kjöl-
far Covid-19.

Vilt þú vera í  
Nourkrin prófanahópi?
Ef þú eða einhver í kringum þig er 
með hárvandamál þá er hægt að 
sækja um að komast í Nourkrin 
prófanahóp hjá OJK-ÍSAM. Sendu 
tölvupóst á joninab@ojk-isam.is.

Nourkrin fæst í öllum helstu 
apótekum. Nánari upplýsingar á 
isam. is/nourkrin n
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Ég bæði finn og sé 
að glans og þéttni 

hársins hefur tekið 
miklum stakkaskiptum 
og húðin er orðin þéttari 
og með meiri raka.

Fólk verður svekkt 
þegar það uppgötv-

ar að það hafi haft sam-
band of seint og svo er 
HM í Katar að spila stóra 
rullu.

Sigurður Hlöðversson

Enski boltinn fór að rúlla 
af stað um síðustu helgi og 
sem endranær er gríðarlegur 
áhugi Íslendinga á þessari 
sterkustu og skemmtileg-
ustu deild í heimi sem enska 
úrvalsdeildin er.

gummih@frettabladid.is

Þeir eru fjölmargir Íslendingarnir 
sem hafa flykkst til Englands í 
gegnum árin til að fylgjast með 
liðum sínum og marga þyrstir í að 
komast út á þessu tímabili enda 
hefur heimsfaraldurinn sett tölu
verðar skorður á ferðir landans 
á leiki í ensku úrvalsdeildinni 
síðustu tvö keppnistímabilin.

Sigurður Helgi Hlöðversson, eða 
Siggi Hlö eins og hann er oftast 
nefndur, er framkvæmdastjóri 
ferðaskrifstofunnar Visitor, sem 
eins og undanfarin ár býður upp á 
ferðir á leiki Liverpool og Man
chester United. Siggi er forfallinn 
stuðningsmaður United og var að 
sjálfsögðu mættur á Old Trafford 
á sunnudaginn þar sem hann sá 
sína menn bíða lægri hlut fyrir liði 
Brighton.

„Ég er beygður en ekki brotinn 
eftir þennan fyrsta leik,“ segir Sig
urður, sem hefur í nógu að snúast í 
að útvega ferðaþyrstum miða eða 
ferðapakka til Englands.

„Það er mikil ásókn í miða á leik
ina og þeir seljast nánast allir upp 
þegar við setjum þá í sölu. Það er 
tvennt sem fólk er að klikka á þetta 
haustið. Það sem gerðist í Covid er 
að fólk er lengur að taka ákvarð
anir sem þýðir að loks þegar það 

rankar við sér og ætlar að henda 
sér í ferðir eru bestu bitarnir farnir. 
Fólk verður svekkt þegar það upp
götvar að það hafi haft samband of 
seint. Svo er HM að spila stóra rullu 
í haustferðirnar.

Það verða bara haustferðir fram 
í fyrstu vikuna í nóvember þar 
sem HM fer af stað í Katar seinni 
hlutann í nóvember. Enski boltinn 
fer ekki aftur í gang eftir HM fyrr 
en á annan í jólum. Þá er erfitt að 
selja Íslendingum hópferðir því þá 
eru allir í hangikjötinu. Ferða
áhuginn er mikill en fólk er ennþá 
svolítið hrætt eftir heimsfaraldur
inn. Það hugsar: Á ég að kaupa ferð 

eða verður hún felld niður? Þessi 
hugsunarháttur er enn þá í gangi 
en er ástæðulaus,“ segir Sigurður.

Old Trafford heillar enn þrátt 
fyrir slakt gengi
Sigurður segir að það sé auðveldast 
að selja Íslendingum miða á leiki 
Liverpool og Manchester United 
en þessi félög eiga langfjölmenn
ustu stuðningsmennina hér á 
landi. „Þeir sem halda með liðum 
frá London eiga hægara um vik að 
komast út á leiki sinna liða enda 
einhverjar 15 flugferðir til London 
á degi hverjum. Það er hins vegar 
mikil samkeppni um sætin til 

Liverpool og Manchester. Play 
flugfélagið er að fara fljúga beint til 
Liverpool og við höfum gert stóran 
samning við það um sæti í öllum 
þeirra ferðum allt tímabilið þegar 
Liverpool spilar heimaleiki,“ segir 
Sigurður. Liverpool hefur átt mik
illi velgengni að fagna undanfarin 
ár og íslenskir stuðningsmenn 
liðsins hafa streymt á Anfield sem 
aldrei fyrr. Gengi United hefur 
hins vegar ekki verið upp á marga 
fiskana en það hefur ekki komið 
í veg fyrir að íslenskir stuðnings
menn vilji komast á Old Trafford.

„Old Trafford heillar enn þrátt 
fyrir slakt gengi. Ronaldo er þarna 
enn þá og ég tók eftir því að stúkan 
fór næstum á hliðina þegar hann 
byrjaði að hita upp. Hann trekkir 
mikið að og Christian Eriksen var 
að trekkja það hressilega að ég 
keypti mér treyju númer 14 með 
Eriksen á bakinu,“ segir Sigurður, 
sem hefur misst tölu á fjölda heim
sókna sinna á Old Trafford. 

„Árið 2015 var ég kominn í 100 
og eftir það hætti ég að telja enda 
skekkist myndin aðeins þegar 
maður starfar í þessum geira. Ég er 
búinn að fagna og grenja til skiptis 
á Old Trafford. Svo mikið er víst.“

Siggi telur að slagurinn um 
meistaratitilinn verði á milli Man
chester City og Liverpool eins og 
síðustu ár. Erling Haaland er að fara 
að gera einhverja stórkostlega hluti 
og ætli City hafi þetta ekki. Hvað 
mína menn varðar þá yrði það stór
kostlegt að ná Meistaradeildarsæti 
og ég ætla að leyfa mér að vera svo 
brattur að spá þeim fjórða sætinu. 
Það yrði kraftaverk.“ n

Seljast nánast allir upp
Sigurður Hlöð-
versson er gall-
harður stuðn-
ingsmaður 
Manchester 
United. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

Bætiefnin frá Good Routine 
eru að slá í gegn, enda 
vönduð og árangursrík.

„Ég er í eðli mínu mikil áhuga
manneskja um bætiefni og hef 
því prófað margt og mikið þegar 
kemur að bætiefnum. Því get ég 
óhikað sagt að bætiefnin frá Good 
Routine eru sennilega Rollsinn í 
bætiefnaheiminum. Þar er greini
lega vandað mjög til allra verka og 
áhrifin láta ekki á sér standa.“

Þetta segir Unnur Gunnars
dóttir, framkvæmdastjóri hjá 
Engey Kids. Unni hefur ávallt 
verið umhugað um heilsu sína og 
ástundað heilsusamlegan lífsstíl. 
Síðan í vor hefur hún tekið inn 
bætiefni frá Good Routine.

„Ég fékk strax góða tilfinningu 
fyrir Good Routine þegar ég byrj
aði að nota það og ég finn líka að 
það gerir mér gott. Þetta eru gæði 
í gegn og mikil rannsóknarvinna 
að baki. Nafnið Good Routine 
höfðar líka til mín. Allir vita jú að 
góð rútína er góð; maður finnur 
það ekki síst eftir sumarfríið. 
Nafn vörumerkja segir manni líka 
sitthvað og er oft það sem grípur 
mann fyrst þegar maður prófar 
eitthvað nýtt,“ segir Unnur sem 
tekur bætiefni frá Good Routine 
samviskusamlega hvern dag.

„Þannig næst besta virknin og 
hún kemur fljótar fram. Mín fyrstu 
kynni af Good Routine var bæti
efnið SynergizeYourGut, fyrir 
þarmaflóruna, og ég var rosalega 
ánægð með það, tek það enn inn og 
finn mikinn mun á mér. Síðan hef 
ég bætt við GuardYourLiver og 
nú síðast Pure Omega 3 frá Good 
Routine,“ greinir Unnur frá.

Hún er heldur betur ánægð með 
áhrif Good Routine Pure Omega 3 
á hár sitt, húð og liði.

„Pure Omega 3 er stórkostlegt 
bætiefni fyrir húðina, hárið og 

liðina. Ég hef alltaf hugsað vel um 
hárheilsuna og lagt mig fram um 
að næra hár mitt vel, og eftir að 
ég fór að taka inn Pure Omega 
3bætiefnið frá Good Routine finn 
ég bæði og sé að glans og þéttni 
hársins hefur tekið miklum og 
góðum stakkaskiptum. Þá er húðin 
orðin þéttari og með meiri raka. 
Ég finn greinilegan mun á þessu 
tvennu og bætiefnið virðist gefa 
virkilega góða og ríkulega nær
ingu. Þá finn ég glöggt hversu góð 
áhrif það hefur á liðheilsuna; það 
mýkir liðina og eykur allan liðleika 

til muna,“ segir Unnur.
Hún mælir heilshugar með bæti

efnunum frá Good Routine.
„Þetta eru fyrst og fremst 

vönduð og góð bætiefni. Maður 
finnur fljótt mun á sér og ég er 
spennt að prófa fleira úr bætiefna
línu Good Routine.“

Hraust hjarta og  
hamingjusamur heili
Bætiefnið Pure Omega3 frá Good 
Routine inniheldur hæsta styrk 
af ómega3 fitusýrum í skammta
stærð (1.430 mg). Efnablandan er 

einstaklega kröftug og inniheldur 
háan styrk af EPA (792 mg) og DHA 
(528 mg). Blandan inniheldur einn
ig D3vítamín og Evítamín sem 
spornar gegn þránun.

Næringarefnin EPA og DHA 
eru tegundir ómega3 fitusýra og 
gegna þær mikilvægu hlutverki 
í líkamanum sem nauðsynleg 
byggingarefni frumuhimna auk 
þess að stuðla að eðlilegri virkni 
hjarta, augna og heila. Taugar 
innihalda mikið magn af ómega3 
fitusýrunni DHA og því er inntaka 
DHA mikilvæg til þess að veita 
taugum nauðsynleg næringarefni. 
Afleiðingar þess að fá ekki nóg 
af DHA úr fæðu gætu verið skert 
geta líkamans til að læra, hugsa, 
muna og viðhalda hraustum og 
hamingjusömum heila. Þá er DHA 
í líkamanum nauðsynlegt til þess 
að viðhalda góðri sjón.

Mælt er með Pure Omega3 til 
að tryggja heilbrigði hjarta, augna, 
taugakerfis, húðar, hárs, beina og 
liðamóta, en einnig til að viðhalda 
eðlilegu magni lípíða í blóðinu, 
styrkja ónæmiskerfið og koma 
í veg fyrir ofnæmisviðbrögð og 
stuðla að vellíðan þeirra sem neyta 
ekki nógu mikils af góðri fitu.

Stórkostlegt bætiefni fyrir liðina, húð og hár

Unnur Gunnarsdóttir finnur mikinn mun á hári sínu, húð og liðum eftir að 
hún fór að taka inn bætiefnið Pure Omega-3 frá Good Routine.  MYND/AÐSEND

Pure Omega-3 frá Good Routine 
inniheldur hæsta styrk af ómega-3 
fitusýrum í skammtastærð.

Pure Omega3 frá Good Routine 
er framleitt með einkaleyfisvarða 
hreinsunarferlinu Flutex™ sem 
tryggir að þungmálmar og önnur 
mengunarefni eru fjarlægð, án 
þess að notast sé við leysiefni, háan 
hita eða aðrar ágengar aðferðir. 
Það eykur auk þess gæði olíunnar 
sem skilar sér í hæsta styrk af 
ómega3 fitusýrum og góðri upp
töku í líkamanum. Hreinsunarferli 
Good Routine tryggir einnig að 
notandinn finnur ekki fiskibragð 
eftir inntöku. 

Mælt er með því að taka tvö 
hylki á dag, með mat eða vatns
glasi, fyrir hraust hjarta og 
hamingjusaman heila, alla daga. n

Good Routine fæðubótarefnin 
fást í Hagkaup, Lyfjum & heilsu, 
Apótekaranum og Krónunni. 
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Embætti hagstofustjóra 
laust til umsóknar

Hagstofa Íslands starfar á grundvelli laga um Hagstofu Íslands, nr. 163/2007. Hún er 
sjálfstæð stofnun sem heyrir undir forsætisráðherra. Hagstofan er miðstöð opinberrar 
hagskýrslugerðar í landinu og hefur forystu um tilhögun, samræmingu og framkvæmd hennar 
og um samskipti við alþjóðastofnanir um hagskýrslu- og tölfræðimál.

Leitað er að metnaðarfullum og framsæknum einstaklingi sem er vel fær um að takast á 
hendur rekstur stofnunarinnar, sjá til þess að lögbundnum verkefnum hennar sé sinnt af 
fagmennsku, geti sinnt og hafi skilning á þörfum samfélagsins og stjórnvalda fyrir vandaðar 
hagskýrslur og talnaefni, svo sem á sviði sjálfbærrar þróunar og velsældarmarkmiða, og sjái 
til þess að stofnunin sinni vel þjónustu við almenning og atvinnulíf.

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í hagfræði, tölfræði, félagsfræði eða skyldum greinum, þekking og reynsla af 

hagskýrslugerð eða notkun hagtalna.
• Hæfileiki og þekking til að veita stofnuninni forystu og móta hlutverk hennar til framtíðar.
• Skýr sýn á hlutverk Hagstofunnar í nútíð og framtíð, m.a. þjónustuhlutverk hennar og 

umbótaþörf með hliðsjón af þörfum samfélagsins, samfélagsbreytingum,  tækniþróun og 
upplýsingaþörf.

• Þekking á og reynsla af miðlun flókinna upplýsinga.
• Farsæl reynsla af umbótavinnu og breytingastjórnun er kostur.
• Hæfileiki til að tjá sig m.a. um málefni stofnunarinnar í ræðu og riti, a.m.k. á íslensku, 

ensku og einu öðru Norðurlandamáli.

Við skipun í embætti hagstofustjóra verður einnig horft til þátta sem skilgreindir hafa verið 
í stjórnendastefnu ríkisins sem eru heilindi, leiðtogahæfni, árangursmiðuð stjórnun og 
samskiptahæfni.

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá, þar sem fram koma upplýsingar um menntun og fyrri 
störf, ásamt kynningarbréfi með upplýsingum um ástæður umsóknar og hvernig viðkomandi 
uppfyllir hæfniskröfur fyrir starfið. 

Um laun og önnur launakjör hagstofustjóra fer skv. 39. gr. a. laga um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.

Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2022 og skal umsóknum skilað á starfatorg.is 
með viðeigandi fylgigögnum fyrir lok þess dags. 

Forsætisráðherra mun skipa þriggja manna hæfnisnefnd sem metur hæfni umsækjenda og 
skilar greinargerð til ráðherra.

Embætti hagstofustjóra er laust til umsóknar frá og með  
1. nóvember 2022, en forsætisráðherra skipar í embættið 
til fimm ára í senn. 

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Hlöðversdóttir, 
ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu;  
bryndis.hlodversdottir@for.is

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



Sviðsstjóri fasteignasviðs
Grundarheimilin samanstanda af  
þremur hjúkrunarheimilum og  
tengdum fyrirtækjum.

Hjúkrunarheimilin eru: Grund, við 
Hringbraut í Reykjavík, Mörk, við 
Suðurlandsbraut í Reykjavík og 
Dvalarheimilið Ás í Hveragerði. 

Auk þessara heimila reka Grundar-
heimilin þvottahús í Hveragerði og 
íbúðarfélög með húsnæði fyrir 60 ára 
og eldri, en íbúðirnar eru staðsettar 
við hlið Markar hjúkrunarheimilis. 

Íbúar á hjúkrunarheimilum Grundar-
heimilanna eru tæplega 400 og 
starfa þar u.þ.b. 700 starfsmenn. 
Íbúðir fyrir 60 ára og eldri eru 
rúmlega 150 talsins. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Grundarheimilin óska eftir að ráða drífandi og framsýnan leiðtoga í starf sviðsstjóra fasteignasviðs. 
Hlutverk sviðsins er að meta ástand fasteigna með tilliti til viðhaldsþarfa, nauðsynlegra endurbóta en  
auk þess er þar starfandi trésmíðaverkstæði og garðyrkjustöð. Um fullt starf er að ræða með starfsstöð 
í Hveragerði. 

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir 
(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri og 
mannauðsmálum sviðsins

• Yfirumsjón með viðhalds-, breytinga- og 
endurbótaverkefnum

• Yfirumsjón með gerð fjárhags- og framkvæmdaáætlana
• Yfirsýn yfir verkefnastöðu og eftirfylgni með markmiðum
• Tryggja samræmt verklag sviðsins
• Leiðandi í umbótum, stefnumótun og markmiðasetningu
• Ábyrgð á innkaupum, samningagerð og útboðsmálum

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja 
starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Farið  
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni,  
eru hvattir til að sækja um starfið.

• Háskólapróf í verk-, tækni-, byggingafræði eða 
sambærileg menntun. Iðnmenntun er kostur

• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi færni í 
mannlegum samskiptum

• Reynsla af verklegum framkvæmdum
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð 
• Góð þekking á öryggis-, heilsu- og umhverfismálum 
• Góð tölvukunnátta, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Nánari upplýsingar má finna á  
www.grundarheimilin.is.

Sérfræðingur í aðgengismati

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir  
(hafdis@intellecta.is)  í síma 511 1225.

• Mat á aðgengisgögnum og ritun matsskýrslna  
vegna umsókna um markaðsleyfi lyfja

• Þátttaka í EES samvinnu, t.d. vísindaráðgjöf
• Mat á samantekt á eiginleikum lyfja og fylgiseðla  

í tengslum við aðgengismat 
• Önnur verkefni sem heyra undir teymið/deildina

Helstu verkefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Lyfjastofnun hefur hlotið jafnlaunavottun og eru laun samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu 
lokinni. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Lyfjastofnun auglýsir laust starf sérfræðings í aðgengismati (e. bioequivalence). Starfið heyrir undir matsdeild 
á skráningarsviði sem er sú deild sem metur gögn vegna umsókna um markaðsleyfi lyfja. Leitað er að öflugum 
einstaklingi sem er reiðubúinn að vinna áhugavert og krefjandi starf. Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi. 

Markmið aðgengismats er að tryggja að lyf uppfylli þær kröfur sem gerðar eru varðandi aðgengi og þar með öryggi 
og verkun. Það felur í sér mat á umsóknargögnum sem varða framkvæmd og niðurstöður aðgengisrannsókna 
(e. bioequivalence studies). Aðgengi lyfs sem sótt er um markaðsleyfi fyrir er borið saman við samanburðarlyf 
með því að skoða helstu breytur tengdar lyfjahvörfum (AUC, Cmax,,Tmax). Í þessu felst einnig mat á gildingu 
aðferðar sem notuð er til að mæla sýni sem tekin eru úr þátttakendum og mat á forklínísku og klínísku yfirliti.

• Meistarapróf í lyfjafræði, lyfjavísindum, líffræði eða 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi

• Starfsreynsla sem nýtist í starfi
• 3-5 ára reynsla í aðgengi lyfja eða tengdum greinum er kostur
• Grunnþekking á tölfræði er kostur
• Góð samskiptafærni og hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymi
• Nákvæm, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lausnamiðaðir vinnuhættir
• Mjög góð enskunnátta

Lyfjastofnun er eftirsóknarverður 
vinnustaður sem leggur áherslu á 
gott vinnuumhverfi, starfsþróun og 
framfylgir stefnu um samræmingu 
fjölskyldulífs og vinnu. 

Helstu hlutverk stofnunarinnar eru 
útgáfa markaðsleyfa og gæðamat, 
eftirlit með lyfjum og lækninga- 
tækjum, vísindaráðgjöf, verð- og  
greiðsluþátttaka lyfja og upplýsinga-
gjöf.

Hjá Lyfjastofnun starfa 86  starfs-
menn af sex þjóðernum. 

Gildi Lyfjastofnunar eru:  
Gæði – Traust – Þjónusta.  

Nánari upplýsingar má finna á: 
www.lyfjastofnun.is.



Spennandi störf í boði hjá MSNM
Menntasjóður námsmanna (MSNM) óskar eftir að ráða öfluga einstaklinga í störf hjá sjóðnum.  
Um framtíðarstörf er að ræða og eru verkefnin fjölbreytt og spennandi.

Upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Helga Birna Jónsdóttir 
(helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt 
kynningarbréf (hvort tveggja á íslensku), 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 fjármála- og efnahagsráðherra við Fræðagarð 
stéttarfélag. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Nánari upplýsingar um MSNM má finna á www.intellecta.is og www.menntasjodur.is.

Lögfræðingur í máladeild
Við leitum að sveigjanlegum og drífandi lögfræðingi til starfa í máladeild sjóðsins. 

• Undirbúningur mála og úrvinnsla eftir stjórnarfundi
• Úrlausn verkbeiðna í máladeild s.s. vegna ábyrgða, dánarbúa, 

greiðsluaðlögunarmála og gjaldþrota
• Undirbúningur og yfirferð úrskurða málskotsnefndar MSNM
• Ýmis önnur lögfræðileg verkefni innan sjóðsins

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Ráðgjafi
Við leitum að jákvæðum og sveigjanlegum einstaklingi í starf ráðgjafa. Í starfinu felst ráðgjöf og þjónusta við námsmenn 
og greiðendur námslána, úrvinnsla gagna við afgreiðslu námslána og afborgana ásamt ýmsum öðrum verkefnum tengdum 
veitingu námslána og innheimtu. 

Sérfræðingur í upplýsinga- og tölvudeild
Við leitum að talnaglöggum og skipulögðum einstaklingi í starf sérfræðings í upplýsinga- og tölvudeild.

• Útreikningar og prófanir vegna greiðslu og innheimtu námslána
• Tölfræðigreiningar
• Eftirfylgni og eftirlit með umsóknum, útborgunum og  

útreikningum námslána
• Þátttaka í innleiðingu og þróun upplýsingatæknikerfa sjóðsins
• Úrlausn verkbeiðna
• Umbótastarf
• Önnur tilfallandi verkefni

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

• Háskólapróf á sviði raungreina, s.s. tölfræði, stærðfræði eða 
verkfræði

• Greiningarhæfni
• Þekking og reynsla á SQL fyrirspurnarmáli er kostur
• Góð almenn tölvufærni og góð þekking á Excel
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð samskiptafærni, álagsþol og geta til þess að vinna í teymi
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði

• Kandídats- og/eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er mikilvæg
• Þekking og reynsla á sviði persónuverndar- og kröfuréttar er 

kostur
• Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Frumkvæði, jákvæðni og sveigjanleiki
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti og góð færni í textagerð

• Samskipti og upplýsingagjöf til námsmanna og greiðenda 
• Mat á umsóknum um undanþágur frá afborgun 
• Veiting námslána, þ.m.t. mat á aðstæðum námsmanns, 

lánshæfi náms, einingaskilum, tekjum og skólagjöldum 
• Mat á rétti til námsstyrkjar við námslok 
• Innheimta námslána og almenn upplýsingagjöf varðandi 

afborganir og greiðsluleiðir

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
• Reynsla sem nýtist í starfi er kostur 
• Góð tölvukunnátta er skilyrði
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
• Kunnátta í öðrum tungumálum er kostur 
• Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð 
• Jákvætt viðmót, góð samskiptafærni, samstarfsvilji og 

álagsþol

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vilt þú hafa áhrif? 
 

 

Reynslubolti í endurskoðun 
Við leitum að öflugum einstaklingi með talsverða reynslu af 
endurskoðun og störfum á endurskoðendastofu sem langar 
að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni í alþjóðlegu 
starfsumhverfi. 
 
 

Hefðbundinn vinnudagur gæti litið svona út: 
• Þú leiðir teymi metnaðarfullra einstaklinga  
• Þú vinnur að fjölbreyttum verkefnum í endurskoðun og 

reikningsskilum, bæði innlendum og alþjóðlegum 
• Þú veitir faglega ráðgjöf til viðskiptavina vegna 

reikningsskila, endurskoðunar og tengdra mála  
• Alla jafna vinnur þú í höfuðstöðvum Deloitte en 

vinnustaður dagsins fer þó eftir tegund verkefna og 
þeim viðskiptavin sem unnið er fyrir hverju sinni 

 
 
Nánari upplýsingar um starfið veita Ingvi Bergmann, 
ibergmann@deloitte.is, og Helen Breiðfjörð, 
hbreidfjord@deloitte.is.  
 
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Deloitte, 
www.deloitte.is, til og með 22. ágúst 2022. Við hvetjum öll kyn 
til að sækja um.  
 
 
 
Hjá Deloitte skiptir þitt framlag máli því saman, sem ein heild, vinnum við að því að hafa áhrif á 
viðskiptavini, samstarfsfélaga og samfélag. Þú munt taka þátt í fjölbreyttum verkefnum þvert á 
svið, starfsstöðvar og landamæri, auka hæfni þína og færni og hafa góðan stuðning til vaxtar og 
þróunar í starfi. 

deloitte.is 

Yngsta- og miðstig

Umsjónarkennari, fullt starf

Þroskaþjálfi, fullt starf

 
Upplýsingar um störfin veitir Kristjana Hrafnsdóttir 
skólastjóri kristjana.hrafnsdottir@seltjarnarnes.is í 
síma 5959200.
Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef 
Seltjarnarnesbæjar 
undir www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
 
Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2022.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Vakin er athygli á að störfin henta öllum kynjum.

Grunnskóli 
Seltjarnarness
Laus störf

Ungbarnaleikskóli 
Seltjarnarness
Laus störf

Ungbarnaleikskóli Seltjarnarness þarf á góðu fólki 
að halda fyrir komandi skólaár. Skólinn er einnar 
deildar sjálfstæð fag- og rekstrareining á vegum 
Seltjarnarnesbæjar.

Ungbarnaleikskóli Seltjarnarness – Kríuból

Leikskólakennari, fullt starf 

Leikskólaliði, fullt starf / hlutastörf

Starfsmaður leikskóla, fullt starf / hlutastörf

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru 
öll kyn hvött til að sækja um.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélög.
 
Upplýsingar um störf í Ungbarnaleikskóla 
Seltjarnarness veitir Baldur Pálsson sviðsstjóri 
fjölskyldusviðs, baldur@seltjarnarnes.is.
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á 
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar -undir  
www.seltjarnarnes.is –Störf í boði

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til  
22. ágúst 2022.

intellecta.is

RÁÐNINGAR



Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 2. september nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf. 

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is. 

Framkvæmdastjóri 
Vatnajökulsþjóðgarðs 
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs auglýsir laust embætti framkvæmdastjóra 
þjóðgarðsins. Leitað er að drífandi einstaklingi með góða samskiptahæfni 
til að leiða áframhaldandi uppbyggingu þjóðgarðsins. Umhverfis-, orku-  
og loftslagsráðherra skipar framkvæmdastjóra til fimm ára í senn 
samkvæmt tillögum stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs. Meginstarfsstöðvar 
Vatnajökulsþjóðgarðs eru sex, á Höfn í Hornafirði, Kirkjubæjarklaustri, 
Skriðuklaustri, í Ásbyrgi, Mývatnssveit og Skaftafelli, en aðalstarfsstöð 
framkvæmdastjóra verður á Höfn í Hornafirði.

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur Vatnajökulsþjóðgarðs 
• Þátttaka í störfum stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs og framfylgja 

ákvörðunum hennar 
• Yfirstjórn mannauðsmála þjóðgarðsins
• Ábyrgð á fjármálum þjóðgarðsins og reikningsskilum í samráði  

við fjármálastjóra
• Tryggja að þjóðgarðurinn starfi í samræmi við lög og 

stjórnvaldsfyrirmæli
• Samskipti við umhverfis-, orku og loftslagsráðuneyti, fjölmiðla, 

innlenda og erlenda samstarfsaðila 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi
• Árangursrík reynsla af stefnumiðaðri stjórnun, rekstri og teymisvinnu
• Þekking og áhugi á náttúruvernd 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg
• Hæfni til að leiða árangursríkt samstarf ólíkra hagaðila og leysa  

úr ágreiningsmálum
• Framúrskarandi samskiptanæmni
• Framsækni og frumkvæði í vinnubrögðum
• Gagnrýnin og umbótamiðuð hugsun
• Góð færni í ræðu og riti á íslensku og ensku

Vatnajökulsþjóðgarður starfar samkvæmt 
lögum nr. 60/2007. Þjóðgarðinum er ætlað 
að vernda landslag, lífríki, jarðmyndanir og 
menningarminjar. Á sama tíma er skýrt markmið 
að bjóða almenningi aðgengi og veita fræðslu 
um náttúru, sögu og mannlíf. Þá er þjóðgarðinum 
ætlað að stuðla að rannsóknum og styrkja 
byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni hans. 
Þjóðgarðurinn var skráður á heimsminjaskrá 
UNESCO árið 2019 þar sem hann hefur að geyma 
einstakar náttúruminjar. Að staðaldri starfa um 
40 manns hjá þjóðgarðinum að margvíslegum 
verkefnum tengdum náttúruvernd og þjónustu 
við gesti þjóðgarðsins en yfir sumartímann fer 
starfsmannafjöldi vel yfir 100 manns. 

Nánari upplýsingar um þjóðgarðinn má finna  
á vatnajokulsthjodgardur.is.

hagvangur.is

Sótt er um starfið  
á hagvangur.is



Umsjón með starfinu hafa Garðar Ó. 
Ágústsson (gardar@vinnvinn.is) og Jensína 
K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is).

Við leitum að öflugum verkefnastjóra til að ganga til liðs við samhent teymi. 
Um er að ræða spennandi og krefjandi starf hjá framsæknum vinnustað þar sem ríkir 
góð fyrirtækjamenning og mörg tækifæri til starfsþróunar.
Verkefnastjóri annast undirbúning verkefna á sviði bygginga, gatna og veitna. Unnið er í 
samræmi við framkvæmdaáætlun, útboðs og verklýsingar, byggingareglugerðir, staðla og 
lög og aðrar reglugerðir sem við eiga. Framundan eru spennandi og framsækin verkefni.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Þarfagreiningar verkefna sem fyrirhugað er að fara í.
• Kostnaðar-og framkvæmdaáætlanir.
• Gerð útboðsgagna og innkaup.
• Verkefnastjórn framkvæmda og hönnunarverkefna.
• Kostnaðarstýring framkvæmda.
• Kostnaðaryfirlit og yfirferð reikninga.
• Samskipti við hagsmunaraðila.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Háskólamenntun í verk- og/eða tæknifræði.
• Reynsla eða þekking af hönnunarstjórnun bygginga, gatna og veitna æskileg
• Reynsla eða þekking af verkefnastjórn æskileg.
• Góð tölvukunnátta.
• Faglegur metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni.
• Samskiptahæfni og öguð vinnubrögð.
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
• Þekking á umhverfisvottun æskileg.

Umsóknarfrestur er til og með 23. 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.

Verkefnastjóri
- framkvæmdadeild

Spennandi og 
framsækin verkefni

á sviði bygginga, 
gatna og veitna

Sjóklæðagerðin hf. er eitt elsta framleiðslu
fyrirtæki Íslands. Árið 1926 hóf fyrirtækið 
framleiðslu á sérstökum hlífðarfatnaði fyrir 
sjómenn og fiskverkunarfólk á norðurslóðum 
en seinna bættist við vörulínu fyrirtækisins 
vinnufatnaður fyrir fólk í landi.

Í dag starfa um 400 manns hjá Sjóklæða
gerðinni og starfar fyrirtækið í fjórum löndum, 
á Íslandi, í Danmörku, Bretlandi og Lettlandi. 
Á Íslandi rekur Sjóklæðagerðin 10 verslanir 
undir vörumerkinu 66°NORÐUR og í 
Kaupmanna höfn eru tvær verslanir þar sem 
sú fyrsta opnaði í lok árs 2014. Árið 2019 var 
opnuð skrif stofa í Lundúnum og í lok árs 
2022 verður opnuð verslun þar.

66°Norður leitar eftir ástríðufullum og árangursdrifnum markaðsleiðtoga til að leiða áfram 
markaðsmál og vinna að uppbyggingu á vörumerki fyrirtækisins. Markaðsleiðtogi þarf að búa 
yfir frumkvæði og drifkrafti til að hrinda verkefnum í framkvæmd og fylgja þeim eftir.
Hjá 66°Norður gefst starfsfólki tækifæri til að vera framsækið og fær stuðning til að fylgja 
hugmyndum sínum og verkefnum eftir á vinnustað þar sem jákvæðni og hvatning er ríkjandi.

Starfssvið:
• Þátttaka í framtíðarsýn markaðsmála og tryggja skýra forgangsröðun.
• Veita daglegum verkefnum forystu og tryggja að áætlunum sé haldið.
• Stuðla að árangursríkri teymisvinnu og góðum samskiptum við hagaðila.
• Samskipti við auglýsingastofur og fagaðila á sviði markaðsmála.
• Greining gagna og rýni í hegðun neytenda.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun.
• Árangursrík reynsla af markaðsmálum og birtingaleiðum.
• Yfirgripsmikil þekking á samfélagsmiðlum og söluvefum.
• Reynsla af greiningu gagna og túlkun þeirra.
• Reynsla af stýringu verkefna.
• Framúrskarandi samskiptafærni og jákvætt viðmót. 
• Frumkvæði, fagleg vinnubrögð og metnaður til að ná árangri.

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

Markaðsleiðtogi

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 22. 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.
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Jensína K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) 
and Garðar Ó. Ágústsson (gardar@vinnvinn.is) 
at Vinnvinn, oversee the recruitment process.

From 2009 atNorth have innovated in the 
technology space, by designing, constructing 
and operating world class data centers in 
Iceland and Sweden, whilst also catering 
to those who need more compute for 
demanding workloads, by offering HPC 
and AI infrastructure as a service (IaaS). 
atNorth’s international team of professionals, 
service leading organizations in diverse 
industries, enabling them to transform the 
world’s most demanding data into important 
business decisions without compromising 
speed, performance, or the climate. All the 
company’s services are designed to provide 
circular economy principles for the data 
center industry where renewable energy 
combined with unparalleled energy efficiency 
are fundamental principles. atNorth were 
recently acquired by Partners Group, a 
leading private markets firm. Together, they 
strive to make atNorth the leading pan-Nordic 
data center provider. - www.atnorth.com.

The application must be in English, 
accompanied by a curriculum vitae and 
a detailed cover letter stating the reason 
for the application and the reasons for 
the person’s ability to perform in the job.

Team leader 
- Network Operation Center

More Compute for a Better World

Do you like working in an international and fast-paced environment? Would you like being part of 
atNorth’s exciting journey and join the engaged and enthusiastic team of colleagues?

We are looking to recruit a well-organized, and highly motivated individual to be part of and team 
lead of atNorth’s NOC (Network Operation Center).

About the position
In this role you will lead a team of 24/7 NOC staff with focus on building up technical knowledge 
base, processes/routines and staff shift planning. The NOC team is responsible for monitoring 
ticket handling and follow-up for all our three sites.

You will work closely with and keep the Data Center Manager informed about the network status. 
We are ISO 27001 certified, on the road to 14001 and with international exposure.

Main responsibilities:
• Making/planning staff shift for 24/7 operations of the NOC. 
• Responsible for building up know how in the NOC and extract information needed 

for NOC knowledge base.
• Be part of the NOC staff taking shifts.

NOC responsibilities:
• Customer service request tickets monitoring and dispatching.
• Monitoring and first response to events.
• Analyze events and perform troubleshooting and incident response on the systems.
• Communicate with site technicians or third parties responsible for resolution.
• Customer communications during events.
• Track issues through to resolution.
• Off hour onsite security.

Skills and experience:
• Technical education and background/understanding, preferably basic knowledge 

of data center and/or IT architecture. 
• User experience with monitoring tools, ITSM tools.
• Knowledge of service subject matter and business processes.
• Knowledge of incident models, diagnostic tools and methods.
• Leadership skills.
• Experience from planning and scheduling shifts preferred.
• Analytical skills.
• Communication skills, English (verbal and written).

The application deadline is August 24th.
Apply for the job at www.vinnvinn.is.

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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SÉRFRÆÐINGUR
Í ÚRRÆÐUM
Óskum eftir að ráða drífandi og lausnamiðaðan sérfræðing til starfa 
á úrræðasviði VIRK.  Sérfræðingurinn er í miklum samskiptum við 
þjónustuaðila um allt land vegna úrræða og styður við ráðgjafa og 
sérfræðinga VIRK varðandi úrræðakaup. Starfið felur í sér umtalsverða 
úrvinnslu upplýsinga, þátttöku í þróun nýrra úrræða og ákvörðunartöku 
varðandi framsetningu á þeim.

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Umsjón og eftirlit með úrræðum og þjónustuaðilum 
• Samskipti og þjónusta við fjölbreyttan hóp innan og utan VIRK
• Samstarf við þverfagleg teymi og öflun og miðlun upplýsinga
• Úrvinnsla upplýsinga og framsetning gagna
• Skráningarvinna í upplýsingakerfi VIRK
• Umbóta- og þróunarstarf 
• Stafræn miðlun á efni
• Önnur verkefni sem honum eru falin af yfirmanni

Menntunar- og hæfnikröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri 
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund 
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Rík kostnaðarvitund
• Góð tölvu- og tækniþekking
• Þekking á verkefnastjórnun er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa 
með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi við 
fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni 
þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á 
sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og 
atvinnurekenda á vinnumarkaði. 

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan 
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu 
með traustu fagfólki.  Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður og er 
starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum. 

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veitir

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2022.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og
einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem
á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir
því hvernig viðkomandi uppfyllir
hæfnikröfur starfsins.  

Við hjá Verkís leitum eftir einstaklingi í hlutverk stjórnanda ferla og umbóta á starfsstöð okkar í 
Reykjavík. Starfið felst í að þróa ferla og sinna umbótum til að bæta rekstur og auka gæði þjónustu 
við viðskiptavini.

Verkefnin eru fjölbreytt og faglega krefjandi og mikilvægt er að viðkomandi geti leitt þau áfram í 
samvinnu við stjórnendur og starfsfólk. Starfið heyrir undir Stoðþjónustusvið og næsti yfirmaður er 
sviðsstjóri Stoðþjónustu.

VIÐ BYGGJUM UPP SAMFÉLÖG
Verkís veitir trausta ráðgjöf  sem styður við upp
byggingu sjálfbærra samfélaga. Við höfum mikla 
þekkingu á sviði vistvænnar hönnunar og erum 
leiðandi á heimsvísu þegar kemur að grænni 
orkuvinnslu og nýtingu jarðvarma. Við byggjum 
upp sjálfbær samfélög víða um heim með því að 
hafa sjálfbærni alltaf í huga við ákvarðanatöku – 
allt frá fyrstu hugmynd til förgunar.

Stjórnandi ferla og umbóta

Nánari upplýsingar

Elín Greta Stefánsdóttir mannauðsstjóri, egs@verkis.is
Áslaug Ósk Alfreðsdóttir sérfræðingur í mannauðsmálum, aoa@verkis.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst. Sótt er um á umsokn.verkis.is

Helstu verkefni
• Stefnumótun og stjórnun umbóta og ferla í tengslum við gæði, öryggi, umhverfi og verkefnastjórnun
• Uppbygging og viðhald gæðastjórnunarkerfa m.a. ISO 9001, 14001 og 45001
• Stýring og innleiðing umbótaverkefna
• Umsjón með fagþróunarhópi verkefnastjórnunar

Menntunar og hæfniskröfur
• Meistaragráða í verkfræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af umbótastarfi, þróun ferla og verkefnastjórnun
• Þekking og reynsla af gæða, öryggis- og umhverfisstjórnunarkerfum
• Framúrskarandi leiðtogahæfni og færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi



Leikskólinn Austurkór
auglýsir eftir starfsfólki

Okkur vantar leikskólakennara, leiðbeinendur og matráð – gott fólk 
sem er tilbúið til að taka þátt í faglegri kennslu og umönnun okkar 
yngstu þegna af þeirri nærfærni og hlýju sem þeir eiga skilið.

Kópavogsbær er barnvænt samfélag þar sem mikill metnaður er lagður 
í faglegt og framsækið starf innan leikskólanna með börnunum og fyrir 
þau. Áhersla er lögð á öryggi, samvinnu, gæði og gleði starfsins innan 
leikskólanna, börnum og starfsfólki til heilla. Starfsfólk í leikskólum fær 
hvatningu og aðstoð við að auka menntun sína til að eflast enn frekar í 
starfi.

Austurkór er framsækinn leikskóli í stöðugri þróun með flæðandi og 
síbreytilegri námskrá þar sem áhersla er lögð á �ölbreytt og skapandi 
starf.

Sækja skal um allar stöðurnar á ráðningarvefnum alfred.is.
Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um hvaða stöður er um að ræða 
ásamt menntunar- og hæfniskröfum. Nánari upplýsingar veittar hjá 
Austurkór.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

kopavogur.is

ÞJÓNUSTA
      Í ÖRUM VEXTI
Tækifæri til að starfa með okkur
  www.toyotakauptuni.is

Þjónustudeildir Toyota Kauptúni eru í örum vexti og við leitum að starfsfólki í fjölbreytt og skemmtileg störf. 
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum eru nauðsynlegir kostir.

Umsóknir og nánari upplýsingar á www.toyotakauptuni.is

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6  
570-5070  toyotakauptuni.is - info@toyota.is

EMS 518325



Ert þú á besta aldri og ert í leit af 
fjölbreyttu og skemmtilegu starfi?

Við erum að leita að þér ef þú ert með 

Er endurmenntun það eina sem vantar upp á? 
Engar áhyggjur, við sjáum um það!

Þú getur sótt um með því að sækja um á Alfred 
eða sent okkur tölvupóst með upplýsingum um 
þig á mannaudur@re.is

Aukin ökuréttindi D.
Ertu morgunhani eða hæna?
Getur annaðhvort unnið í 
hlutastarfi eða í fullu starfi.

Hefurðu áhuga á að vinna í einni glæsilegustu 
skóverslun landsins, með skemmtilegu fólki?

Skóverslun Steinar Waage óskar eftir þjónustulipru 
og áhugasömu starfsfólki.

Verslunin er með mikið úrval af skóm frá gæða merkjum fyrir
alla fjölskylduna og hefur þjónustað viðskiptavini sína í yfir 60 ár.

Vinnutími er eftir samkomulagi í 50-100% starfshlutfalli.
 

Hvetjum sérstaklega 55 ára og eldri til að sækja um starfið.

Umsóknir berist í gegnum vef alfred.is eða á netfangið hilda@s4s.is
Nánari upplýsingar veitir Hilda í netfanginu hilda@s4s.is

KRINGLAN - SMÁRALIND

Sæktu um með því 
að skanna kóðann:

Mótasmíði
Fullt starf Mótasmíði

Smíðagarpar ehf. óska eftir reyndum mótasmiðum  
á höfuðborgarsvæðinu. Mikil vinna framundan.
We are looking for experienced formworkers.

Sjá nánar á Job

Cleaners/Greeters
Fullt starf Cleaning/Greeting

We at Buubble are looking for enthusiastic and motivated Clea-
ners/Greeters. We are looking for full-time employees, but are 

open to part-time applications as well. Conversational English is a 
must. B driver’s license is necessary

See more info at job

Pizzubakari
Fullt starf Pizzubakari

Okkur vantar pizzabakara hjá Felino

Sjá nánar á Job
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Við leitum að einstaklingi til að 

stýra fjármálum
Carbfix leitar að drífandi, hagsýnum og metnaðarfullum einstaklingi
sem vill leggja sitt af mörkum í loftslagsbaráttunni og vinna með
okkur að áframhaldandi alþjóðlegum vexti Carbfix.

Við leitum að framsýnni manneskju með fjármála- og rekstrarreynslu
sem býr yfir frumkvæði, leiðtoga- og skipulagshæfni. Stýring á
fjármálum Carbfix felur í sér forystu um fjármál og rekstur félagsins í
samvinnu við fjármálasvið Orkuveitu Reykjavíkur. 

Skannið þennan kóða til þess að sækja um:
Umsóknarfrestur er til 19. september 2022

V
ið höfum

 breytt CO  í stein síðan 2012

2

����������������������������

FÆRNI | FRUMKVÆÐI | FAGMENNSKA

Helstu verkefni og ábyrgð
• Dagleg verkstjórn vinnuflokka á verkstað
• Daglegar skráningar á mannskap, vélum og
 framkvæmdum á verkstað
• Umsjón öryggis og gæðamála og úttekta í verkefnum
• Þátttaka í gerð- og uppfærslu verkáætlana
• Þátttaka í umhverfis- og öryggismálum á verkstað

Verkstjórar
Helstu verkefni og ábyrgð
• Undirbúningur og skipulag verkefna
• Samskipti við fulltrúa verkkaupa, hönnuði og opinbera aðila
• Gerð og rekstur samninga við undirverktaka og birgja
• Ábyrgð á fjárhagslegri afkomu og skýrslugerð í verkefnum
• Þróun og uppfærsla verkáætlana og aðfangaáætlana
• Ábyrgð á gæða-, umhverfis- og öryggismálum

Verkefnastjórar

Nánari upplýsingar veitir Sædís Alda, alda@iav.is 

Umsóknum skal skila á www.iav.is/starfsumsokn

Umsóknarfrestur er til og með 

28. ágúst 2022
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Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar stöðu mannauðsstjóra. 

Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið leitar eftir öflugum stjórnanda í starf mannauðsstjóra. Mannauðsstjóri 
mun leiða mannauðsmál ráðuneytisins og jafnframt sinna ráðgjöf og aðstoð fyrir stofnanir ráðuneytisins 
eftir atvikum. Mannauðsstjóri vinnur náið með ráðuneytisstjóra, öðrum stjórnendum ráðuneytisins og 
forstöðumönnum viðkomandi stofnana.  Mannauðsstjóri tilheyrir  skrifstofu ráðuneytisstjóra.
 
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, 
ábyrgð og sjálfstæði. 

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst nk. 
Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá ásamt fylgigögnum um menntun og árangur í starfi og kynningarbréf 
þar sem tilgreind er ástæða umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. 

Nánari upplýsingar veitir Gissur Pétursson, ráðuneytisstjóri, 545-8100

Ráðuneytið hvetur fólk óháð kyni, þjóðernisuppruna og fötlun til að sækja  
um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á starfatorgi Stjórnarráðsins,  
www.starfatorg.is 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Yfirgripsmikil reynsla og þekking á 

mannauðsmálum.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum  

og leiðtogafærni.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.

• Metnaður og vilji til að ná árangri. 
• Skipulagsfærni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í  

ræðu og riti. 
• Góð kunnátta í ensku.  

Mannauðsstjóri  
hjá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu

Smiðir og smíðahópar
Verkvit, fagmennska og vilji  
til verka

Sótt er um störfin á: 
www.alfred. is

Nánari upplýsingar veitir  
Elva Dögg Pálsdóttir  
mannauðsstjóri: elva@bygg.is 

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. óskar eftir smiðum, 
smíðahópum og verktökum til að takast á við spennandi 
verkefni.

Helstu verkefni:
Mótauppsláttur og klæðningar
Viðhald og breytingar
Almenn smíðastörf

Menntunar- og hæfniskröfur:
Sveinspróf í húsasmíði
Handlagni og verkvit
Frumkvæði, fagmennska og sjálfstæði í 
vinnubrögðum

JAFNLAUNAVOTTUN 
2021-2024

Bygg hf. hefur mörg verkefni 
í farvatninu og býður upp á 

framtíðarstörf hjá 
traustu fyrirtæki 

með mikla reynslu.

Hjá fyrirtækinu 
starfa um 160 

manns og fjöldi 
undirverktaka. 

Bygg hf. Er þekkt 
fyrir traust og 

örugg vinnubrögð, 
vandaðan frágang og 

efndir á umsömdum 
afhendingartíma.Við leggjum mikla áherslu á 

öryggi á vinnustað og búum yfir 
samheldnum starfsmannahópi sem 
starfar af fagmennsku og metnaði.



Akademísk staða 
við lagadeild HR

Nánari upplýsingar veita Eiríkur Elís Þorláksson, deildarforseti lagadeildar (eirikureth@ru.is) og Ester Gústavsdóttir, mannauðsstjóri 
HR (esterg@ru.is). Fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Umsóknum skal skilað á ráðningarvef Háskólans í 
Reykjavík, jobs.50skills.com/ru/is. Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2022. 

Lagadeild Háskólans í Reykjavík leitar að öflugum starfsmanni til að sinna 
kennslu og rannsóknum. Ráðið verður í stöðu sérfræðings, lektors, dósents 
eða prófessors út frá hæfismati.

EFTIRFARANDI GÖGN ÞURFA AÐ 
FYLGJA UMSÓKNUM
– Starfsferilskrá ásamt ritaskrá.

– Afrit af viðeigandi prófskírteinum.

– Yfirlit um fyrirhugaðar rannsóknir (research statement).

– Afrit af þremur til fimm birtum ritverkum.

– Yfirlit um fyrirhugaða kennslu og nálgun umsækjanda í 
kennslu (teaching statement).

– Gögn til vitnis um árangur í kennslu.

– Tilgreina að minnsta kosti tvo meðmælendur.

– Aðrar upplýsingar sem umsækjandi vill koma á framfæri 
og geta stutt umsóknina.

HÆFNISKRÖFUR
– Doktors- eða fullnaðarpróf í lögfræði.

– Reynsla af fræðiskrifum í lögfræði.

– Reynsla af kennslu á háskólastigi.

– Áhugi á miðlun þekkingar til nemenda, 
fræðasamfélags og almennings.

– Hæfni í mannlegum samskiptum.

– Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Viðkomandi mun sinna kennslu við lagadeild, stunda rannsóknir, 
leiðbeina nemendum í rannsóknarverkefnum og sinna tilfallandi 
verkefnum innan deildarinnar. Starfið veitir tækifæri til þess að 
hafa áhrif á þróun rannsókna og kennslu í lögfræði við háskóla 
sem hefur nýsköpun og frumkvöðlastarf að leiðarljósi. 

Háskólinn í Reykjavík

Menntavegur 1

101 Reykjavík

S: 599 6200

hr.is

Nánari upplýsingar veita Dr. Ágúst Valfells, deildarforseti verkfræðideildar (av@ru.is) og Ester Gústavsdóttir, mannauðsstjóri HR  
(esterg@ru.is). Fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Umsóknum skal skilað á ráðningarvef Háskólans í  
Reykjavík, jobs.50skills.com/ru/is. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2022. 

HÆFNISKRÖFUR
– Doktorspróf í vélaverkfræði, framleiðslu- eða 

efnisverkfræði eða skyldum greinum.

– Sérfræðiþekking á hermunarmiðaðri hönnun og 
þrívíddarprentun er nauðsynleg.

– Reynsla af þrívíddarprentun fyrir heilbrigðistækni er kostur.

– Reynsla af sjálfstæðum rannsóknum í hæsta gæðaflokki 
er æskileg.

– Reynsla af kennslu og þróun námskeiða sömuleiðis.

– Reynsla af þverfaglegu samstarfi og samstarfi við 
atvinnulífið er æskileg.

Akademísk staða í 
hermunarmiðaðri hönnun 
og þrívíddarprentun
Verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að akademískum starfsmanni á 
sviði hermunarmiðaðrar hönnunar og þrívíddarprentunar (simulation-based 
design and additive manufacturing).
Gert er ráð fyrir að viðkomandi verði leiðandi í rannsóknum, 
kennslu og samstarfi við atvinnulífið á þessum sviðum og taki 
virkan þátt í uppbyggingu þróunarseturs HR fyrir þrívíddarprentun.

Leitað er að einstaklingi með mikinn áhuga á þverfaglegu 
samstarfi á sviði verkfræði og skyldra greina. Staðan getur verið 
allt frá lektor til prófessors, allt eftir hæfni og núverandi stöðu 
umsækjanda. Framgangur er háður formlegu mati samkvæmt 
háskólareglum. Viðkomandi þarf að vera fær um að þróa 
rannsóknarverkefni, fjármagna þau og ljúka farsællega.

Háskólinn í Reykjavík hefur haslað sér völl  

sem öflugur rannsókna háskóli á alþjóðavísu.  

HR stenst samanburð við erlenda háskóla 

í fremstu röð. Fræðifólk skólans hefur náð 

framúrskarandi árangri og birtir niðurstöður í 

alþjóðlegum, ritrýndum tímaritum. Kennsla og 

rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast 

af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. 

Lögð er áhersla á þverfaglegt samstarf, alþjóðlegt 

umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. 

HR er eftirsóknarverður vinnustaður og þar er 

lögð áhersla á fyrsta flokks aðstöðu í nærandi 

umhverfi, persónuleg samskipti, framsæknar 

kennsluaðferðir og nútímalega starfshætti.  

HR fagnar fjölbreytileika og mikið er lagt upp úr 

virðingu fyrir einstaklingum og störfum þeirra. 

Veitt eru jöfn tækifæri til stöðuveitinga og launa 

samkvæmt siðareglum og jafnréttisáætlun.

Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 4.000  

í sjö deildum. Starfsfólk skólans er 250 talsins 

auk fjölda stundakennara.

2022 - 2025



Helstu verkefni og ábyrgð 
• Umsjón með móttöku, skráningu, varðveislu og miðlun erinda og skjala
• Ábyrgð og umsjón með skjalamálum bæjarins og skipulagi þeirra
• Umsjón og eftirfylgni með skjalastefnu og þróun hennar
• Umsjón og eftirfylgni með skjalasafni, málaskrá, málalykli og geymsluskrá
• Leiða þróun og innleiðingu rafrænna skila til Þjóðskjalasafns
• Skipulagning og framkvæmd fræðslu og kennslu í skjalamálum
• Ráðgjöf, stuðningur og þjónusta við stjórnendur og starfsmenn um skjalamál
• Almenn skrifstofustörf og þjónusta við íbúa, samstarfsaðila og viðskiptavini
• Verkefnastjórn og/eða aðkoma að sérverkefnum 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. bókasafns- og upplýsingafræði og opinber stjórnsýsla 
• Góð þekking á og reynsla af skjalamálum er skilyrði
• Góð tölvuþekking og skilningur á öryggis- og upplýsingatækni er nauðsynleg
• Góð þekking á eða reynsla af opinberri stjórnsýslu og málefnum sveitarfélaga er mikilvæg
• Þekking og reynsla af skjalavistunarkerfinu GoPro er kostur
• Góð samskipta- og samstarfshæfni, jákvætt viðmót og rík þjónustulund
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
• Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi
• Gott vald á íslensku og ensku ásamt hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

seltjarnarnes.is

Seltjarnarnesbær auglýsir starf skjalastjóra laust til umsóknar en leitað er eftir öflugum skjalastjóra 
til starfa á bæjarskrifstofunni og heyrir starfið beint undir sviðsstjóra Þjónustu- og samskiptasviðs. 

Skjalastjóri hefur það hlutverk að leiða skjalamál sveitarfélagsins og ber ábyrgð á að farið sé eftir 
gildandi lögum og reglum um skjalavistun. Í boði er áhugavert framtíðarstarf sem kallar á öguð 
vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku. Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi ásamt upplýsingum um umsagnaraðila.

Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is

Nánari upplýsingar veitir María Björk Óskarsdóttir, sviðsstjóri Þjónustu- og samskiptasviðs 
Seltjarnarnesbæjar, maria.b.oskarsdottir@seltjarnarnes.is og sími: 5959 119

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, hvattir til að sækja 
um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Seltjarnarnesbæjar og viðkomandi stéttarfélags. Jafnlaunavottun er í gildi hjá Seltjarnarnesbæ

EMBASSY CHAUFFEUR

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
einkabílstjóra lausa til umsóknar.

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/

Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment 
Application (ERA)

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of Chauffeur. Application instructions and further 

information can be found on the Embassy’s home page: 
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

Applications must be submitted through Electronic  
Recruitment Application (ERA)

Sölumaður

Ertu öflug/ur, árangursdrifin/n og með reynslu af  
sölumennsku og þjónustu við mannvirkjaiðnaðinn?

Vinnupallar ehf eru að stækka söludeildina og leita  
að söluaðila. Frumkvæði í starfi og drifkraftur í 

sölustörfum eru eiginleikar sem við metum mikils. 

Hæfniskröfur:

• reynsla af sölustörfum
• þekking á mannvirkjaiðnaði
• reynsla af tilboðs/áætlanagerð vegur þungt
• framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti
• gilt ökuskírteini er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2022. 
Umsóknir óskast sendar í gegnum auglýsingu  

Vinnupalla hjá alfred.is með ferilskrá og nöfnum 
umsagnaraðila.

Vinnupallar ehf bjóða hnitmiðað vöruúrval öruggra 
áhalda og tækja sem og þjónustu á hagstæðu  
verði til að styðja við bætta öryggismenningu í 

mannvirkjaiðnaði.  Við viljum styðja við áframhaldandi 
þróun í þá átt með auknu vöruframboði á vinnu-

verndar- og öryggisbúnaði á Íslandi.  Við leggjum 
mjög mikla áherslu á alhliða öryggi vinnustaða og 

persónulega lausnamiðaða þjónustu. 

Hæfileikaríkur prjónari óskast
Icewear óskar eftir manneskju í hlutastarf til að hanna og skrá uppskriftir fyrir handprjón ásamt því að 
yfirfara handprjónaðar flíkur. 
Um er að ræða spennandi starf þar sem að viðkomandi gefst tækifæri á að taka þátt í vöruþróun á 
prjónamynstrum fyrirtækisins og uppbyggingu á nýrri og spennandi prjónadeild. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst. Nánari upplýsingar eru veittar í gegnum alfred.is.

Icewear er íslenskt útivistarvörumerki sem á sögu að rekja allt aftur til ársins 1972.

Icewear rekur 21 verslun staðsettar um land allt. 

Um 200 manns starfa hjá fyrirtækinu.

Brennandi áhugi á prjónaskap
Góð kunnátta og reynsla af handprjóni og gerð uppskrifta
Skipulagshæfni og nákvæmni
Góð ensku og íslenskukunnátta skilyrði

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

Gerð uppskrifta fyrir handprjón
Umsjón með prufuprjóni
Yfirferð á tilbúnum flíkum og uppskriftum ásamt skráningu
Önnur tilfallandi verkefni sem tengjast handprjóni

Erum við 
að leita að þér?
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VILTU UPPLIFA
STEMNINGUNA
Í FRÍHÖFNINNI
VIÐ LEITUM AÐ GÓÐUM LIÐSFÉLÖGUM Í SPENNANDI STÖRF

Fríhöfnin óskar eftir að ráða jákvæða og þjónustuglaða einstaklinga í framtíðarstörf í 
verslun og á lager. Ef þú ert 19 ára eða eldri með gott vald á íslensku og ensku, þá 
gætum við verið með star�ð fyrir þig!  

Verslun: Þjónusta og sala til viðskiptavina auk áfyllinga í verslunum. 

Lager: Almenn lagerstörf í vöruhúsi Fríhafnarinnar á Ke�avíkur�ugvelli.

Unnið er á vöktum en sveigjanleiki er í vaktarfyrirkomulagi þar sem starfsfólk fær að 
velja sér vaktir sem henta sér og sínum lífstíl.
 
Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst, unnið er úr umsóknum jafnt og þétt á 
umsóknartímabili. 

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

Innkaupateymi Alcoa Fjarðaáls leitar að öflugum innkaupafulltrúa til að 

annast innkaup á vörum og þjónustu allt frá beiðni til greiðslu og tryggja 

þannig nauðsynleg aðföng. Innkaupateymið heyrir undir innkaupasvið 

móðurfélagsins Alcoa Corporation og ber ábyrgð á útboðum, samninga-

gerð, innkaupaferlum og innkaupastefnu Alcoa Fjarðaáls. 

Gefa út og fylgja eftir innkaupapöntunum 

Aðstoða og þjálfa beiðendur innkaupa  

Vinna með kjarnaferlum að innkaupamálum

Eiga samskipti við birgja og innkaupasvið Alcoa

Hafa umsjón með samningum við birgja og verktaka

Tryggja að farið sé eftir innkaupaferlum 

Þróa innkaupaferli og innkaupastefnu Háskólapróf í viðskiptafræði eða önnur  
menntun sem nýtist í starfi
Hagnýt starfsreynsla er æskileg
Áhugi á aðfangakeðju og hagræðingu
Færni í greiningu gagna og miðlun upplýsinga
Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði 

Innkaupafulltrúi hjá Alcoa Fjarðaáli

• 

• 

• 
• 
• • 

• 

• 
• 

• 

Í samræmi við jafnréttisstefnu Alcoa Fjarðaáls og lög nr. 150/2020 eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um.
Hægt er að sækja um starfið á www.alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 22. ágúst.

Frekari upplýsingar um starfið veitir:
Ormarr Örlygsson innkaupastjóri
ormarr.orlygsson@alcoa.com   |  843 7736

Menntun, hæfni og reynsla

Ábyrgð og verkefni

• 

• 



Helstu verkefni

• Umsjón með sjóbjörgunarmálum félagsins

• Samskipti við björgunarbátasjóði

• Starfsmaður nefndar um sjóbjörgun

• Samskipti við einingar félagsins

• Samskipti við erlend sjóbjörgunarsamtök

• Utanumhald sem varðar menntunarmál/réttindi áhafna 
björgunarskipa félagsins

• Eftirlit með viðhaldi og sjófærni björgunarskipa félagsins

• Skipulag og umsjón æfinga o.fl. 

• Aðgerðamál sjóbjörgunar

• Hefðbundin skrifstofustörf 

Hæfniskröfur

• Þekking og reynsla úr starfi björgunarsveita félagsins

• Frumkvæði, drifkraftur og skipulögð vinnubrögð

• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum

• Vélstjórnarréttindi eða sambærilegt er kostur

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti. Önnur 
tungumálaþekking er kostur

• Góð almenn tölvukunnátta og hæfni til að tileinka sér nýjungar

• Hreint sakavottorð

Starfshlutfall er 100% og æskilegt er að viðkomandi geti hafið  
störf sem fyrst.

Slysavarnafélagið Landsbjörg auglýsir eftir starfskrafti á skrifstofu 
félagsins með brennandi áhuga á sjóbjörgunarmálum.

Slysavarnafélagið 

Landsbjörg 

eru landsamtök 

björgunarsveita og 

slysavarnadeilda

 á Íslandi. 

Félagið er ein 

stærstu samtök 

sjálfboðaliða

 á Íslandi.

Sjóbjörgun

Frekari upplýsingar veitir Gunnari Stefánsson, gunnar@landsbjorg.is 
sími 840 2500. 

Umsóknarfrestur er til 29. ágúst og skulu umsóknir sendar á 
netfangið: starf@landsbjorg.is

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

Ungbarnaleikskóli 
Seltjarnarness
Laus störf

Ungbarnaleikskóli Seltjarnarness þarf á góðu fólki 
að halda fyrir komandi skólaár. Skólinn er einnar 
deildar sjálfstæð fag- og rekstrareining á vegum 
Seltjarnarnesbæjar.

Ungbarnaleikskóli Seltjarnarness – Kríuból

Leikskólakennari, fullt starf 

Leikskólaliði, fullt starf / hlutastörf

Starfsmaður leikskóla, fullt starf / hlutastörf

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru 
öll kyn hvött til að sækja um.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélög.
 
Upplýsingar um störf í Ungbarnaleikskóla 
Seltjarnarness veitir Baldur Pálsson sviðsstjóri 
fjölskyldusviðs, baldur@seltjarnarnes.is.
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á 
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar -undir  
www.seltjarnarnes.is –Störf í boði

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til  
22. ágúst 2022.
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Leikskólinn Efstihjalli
auglýsir eftir starfsfólki

Okkur vantar leikskólakennara og leiðbeinendur – gott fólk sem er 
tilbúið til að taka þátt í faglegri kennslu og umönnun okkar yngstu 
þegna af þeirri nærfærni og hlýju sem þeir eiga skilið.

Kópavogsbær er barnvænt samfélag þar sem mikill metnaður er lagður 
í faglegt og framsækið starf innan leikskólanna með börnunum og fyrir 
þau. Áhersla er lögð á öryggi, samvinnu, gæði og gleði starfsins innan 
leikskólanna, börnum og starfsfólki til heilla. Starfsfólk í leikskólum fær 
hvatningu og aðstoð við að auka menntun sína til að eflast enn frekar í 
starfi.

Efstihjalli er �ölmenningarskóli með tæplega 40% barna af erlendum 
uppruna. Húsnæði leikskólans og útileiksvæði er nýuppgert.

Sækja skal um allar stöðurnar á ráðningarvefnum alfred.is.
Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um hvaða stöður er um að ræða 
ásamt menntunar- og hæfniskröfum. Nánari upplýsingar veittar hjá 
Efstahjalla.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

kopavogur.is

Viðskiptastjóri
Hefur þú brennandi áhuga á heilbrigði og heilsuvörum?
Við leitum að metnaðarfullum liðsmanni í sterka heild til að sinna krefjandi  
starfi viðskiptastjóra hjá Vistor. 

Tekið er við umsóknum í gegnum heimasíðu Vistor, www.vistor.is. 

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram koma ástæður þess að  
sótt er um starfið og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veita Sigrún Helga Sveinsdóttir, markaðsstjóri, shs@vistor.is og  
Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri, petur@veritas.is.

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar á lyfjum, heilsuvörum og dýraheilbrigðisvörum á Íslandi. Fyrirtækið 
er samstarfsaðili fjölmargra alþjóðlegra lyfjafyrirtækja og veitir þeim þjónustu við skráningar, sölu- og markaðsmál, klínískar 
rannsóknir, auk þess að hafa milligöngu um innflutnings- og dreifingarstarfsemi.

GILDI VISTOR ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 21. ÁGÚST 2022

Helstu verkefni
• Sala og markaðssetning á lausasölulyfjum og 

heilbrigðisvörum
• Kynningar og fræðslufundir fyrir heilbrigðis–

starfsfólk í apótekum og aðra hagsmunaaðila
• Umsjón og þýðingar á markaðs-,  

kynningar- og auglýsingaefni
• Þátttaka í þjálfun erlendis
• Samstarf við erlenda birgja
• Stuðningur og samstarf við markaðsstjóra 

deildarinnar
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af sölu- og markaðsmálum æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og 

ánægja af samstarfi við fólk
• Þekking á stafrænni markaðssetningu
• Sköpunargáfa og frumkvæði
• Sjálfstæð vinnubrögð en jafnframt 

framúrskarandi hæfni í teymisvinnu
• Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu  

og riti, góð dönskukunnátta er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta

Við leiðum 
fólk saman

hagvangur.is



farskolinn.is Faxatorg    550 Sauðárkrókur   & 455 6010 / 455 6011

Laust starf náms- og 
starfsráðgjafa  
Farskólinn leitar að öflugum starfsmanni til að vinna að 
fjölbreyttum verkefnum í fullorðins- og framhaldsfræðslu. 

Farskólinn   |   miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra

Verkefni sem um ræðir eru: Náms- og starfsráðgjöf, raunfærnimat, mat á fræðsluþörfum 
og þróun og umsjón með fræðslu. Farskólinn leitar að einstaklingi sem er fær í samskiptum 
og sýnir frumkvæði í úrlausn verkefna, getur unnið sjálfstætt og í teymisvinnu.

Helstu verkefni
• Náms- og starfsráðgjöf til einstaklinga á 

Norðurlandi vestra

• Umsjón og skipulag raunfærnimats fyrir 
einstaklinga 

• Þróun fræðsluverkefna; skipulag og 
umsjón 

• Upplýsingagjöf og samskipti við 
þátttakendur, stofnanir og aðra 
hagsmunaaðila

• Önnur verkefni sem til falla

Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra var stofnaður árið 1992. Farskólinn er 
sjálfseignarstofnun sem sinnir verkefnum á sviði fullorðins- og framhaldsfræðslu á Norðurlandi vestra. 
Skrifstofa Farskólans er á Sauðárkróki. Hjá Farskólanum starfa að jafnaði 4–5 starfsmenn.

Umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og prófskírteini.

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Williams Þráinsdóttir 
í síma 455 6014. Einnig má senda fyrirspurnir
á netfangið bryndis@farskolinn.is. 

Umsóknir sendist á fyrrgreint netfang 
fyrir 25. ágúst næstkomandi.
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Hæfniskröfur
• Gerð er krafa um leyfisbréf í náms- og starfsráðgjöf og
 háskólamenntun, til dæmis á sviði kennslu og ráðgjafar

• Þekking á fullorðins- og framhaldsfræðslu er kostur 
ásamt því að þekkja til íslensks vinnumarkaðar

• Almenn og góð tölvukunnátta

• Mjög gott vald á íslensku og hæfni til að tjá sig í ræðu 
og riti

• Gott vald á ensku

• Frumkvæði og sjálfstæði í allri verkefnavinnu 

• Þjónustulipurð og mikil samstarfs- og samskiptahæfni

Skóla- og frístundasvið

Umsjónarmaður fasteignar - Hólabrekkuskóli

Hólabrekkuskóli auglýsir eftir umsjónarmanni fasteignar í 100% starfshlutfall. Staðan er laus nú þegar og er tímabundin til 
eins árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu. Umsjónarmaður fasteignar hefur umsjón með húsnæði skólans, daglegum 
þrifum, viðhaldi o.fl. Næsti yfirmaður er skólastjóri.

Mikil gróska einkennir skólastarf Hólabrekkuskóla. Leiðarljós skólans er virðing, gleði og umhyggja. Hólabrekkuskóli er heild-
stæður grunnskóli frá 1. – 10. bekk með tæplega 500 nemendur og 70 starfsmenn. 

Ef þú hefur áhuga á að starfa á skemmtilegum vinnustað og vera leiðandi í jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum þá viljum 
við í Hólabrekkuskóla endilega fá þig til liðs við okkur.

Fríðindi í starfi fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar eru m.a. bókasafnskort og frítt á söfn með menningarkortinu,  
heilsuræktarstyrkur og frítt í sund með ÍTR kortinu.

Starfshlutfall er 100% og um tímabundna ráðningu er að ræða.  Umsóknarfrestur er til 19 ágúst.

Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, auk annarra gagna er málið varðar. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lovísa Guðrún Ólafsdóttir, skólastjóri Hólabrekkuskóla,  
lovisa.gudrun.olafsdottir@rvkskolar.is í síma 411 7550 / 6648236

Helstu verkefni og ábyrgð
• Aðstoðar nemendur og starfsfólk skólans.
• Umsjón með skólahúsnæði og skólalóð. Er tengiliður við 

aðila sem koma að viðhaldi og endurnýjun húsnæðis, 
áhalda og tækja.  

• Ber ábyrgð á framkvæmd þrifa. Er yfirmaður skólaliða og 
skipuleggur störf þeirra.

• Þátttaka og aðstoð í mötuneyti. Sér um ýmsa áætlanagerð í 
tengslum við mötuneyti, mataráskrift o.fl. 

• Sér um að húsnæðið sé opið við upphaf skóladags og ber 
ábyrgð á frágangi húsnæðis við lok skóladags.

• Aðstoðar við ýmis verkefni á skrifstofu skólans.
• Önnur verkefni sem skólastjóri felur umsjónarmanni. 

Hæfniskröfur
• Framúrskarandi lipurð og færni í mannlegum samskiptum.
• Góðir skipulagshæfileikar og sveigjanleiki í samskiptum.
• Iðn- eða háskólamenntun og/eða reynsla og hæfni sem 

nýtist í starfi. 
• Tölvufærni í xcel, word o.fl.
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Stundvísi og samviskusemi.
• Íslenskukunnátta á stigi C2 samkvæmt samevrópska 

matskvarðanum.

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

 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.



Skóla- og frístundasvið

Iðjuþjálfi/þroskaþjálfi  
óskast til starfa í Hólabrekkuskóla

Mikil gróska einkennir skólaþróun í Hólabrekkuskóla og er áhersla lögð á skapandi starf, fjölbreytta gagnreynda kennsluhætti 
og uppbyggileg samskipti. Leiðarljós skólans er virðing, gleði og umhyggja.  
Hólabrekkuskóli er heildstæður grunnskóli frá 1. – 10. bekk með um 500 nemendur og 70 starfsmenn. 

Ef þú ert framsækinn iðjuþjálfi/þroskaþjálfi og  hefur brennandi áhuga á skólastarfi þá viljum við í Hólabrekkuskóla endilega  
fá þig til liðs við okkur.

Fríðindi í starfi fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar eru m.a. bókasafnskort og frítt á söfn með menningarkortinu, heilsuræktar-
styrkur og frítt í sund með ÍTR kortinu.

Starfshlutfall er 100% og um ótímabundna ráðningu er að ræða. Umsóknarfrestur er til 19 ágúst.

Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, auk annarra gagna er málið varðar. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lovísa Guðrún Ólafsdóttir, skólastjóri Hólabrekkuskóla,  
lovisa.gudrun.olafsdottir@rvkskolar.is í síma 411 7550 / 6648236

Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með kennslu/þjálfun nemenda.
• Stýra teymisvinnu og teymisfundum vegna nemenda, 

ábyrgð á samvinnu við foreldra og fagaðila innan og utan 
skólans í samvinnu við kennara.

• Skipuleggja sjónræn kennslugögn fyrir nemendur og  
kennara, útbúa kennslu- og þjálfunargögn og fylgja eftir 
settum markmiðum.

• Félagsfærniþjálfun – ,,leikjanámskeið“ fyrir nemendahópa.
• Ábyrgð á áætlunargerð s.s. einstaklingsnámskrárgerð.
• Veita faglega ráðgjöf innan skólans.
• Önnur afmörkuð verkefni innan skólans.

Hæfniskröfur
• Leitað er að jákvæðum og metnaðarfullum fagmanni.
• Starfsleyfi til að starfa sem iðjuþjálfi/þroskaþjálfi. 
• Framúrskarandi lipurð og sveigjanleiki í samskiptum. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
• Íslenskukunnátta á stigi C2 samkvæmt samevrópska 

matskvarðanum.
• Stundvísi og samviskusemi.

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

Vilt þú gegna lykilhlutverki í framgangi stefnu 
og gæðamála innan Háskóla Íslands?
Háskóli Íslands leitar að drífandi og lausnamiðuðum einstaklingi í fullt starf stefnu- og 
gæðastjóra skólans. Um nýtt starf er að ræða sem ætlað er að þróa og styðja við stefnumiðaða 
stjórnunarhætti og gæðamenningu innan skólans. Starfið heyrir beint undir rektor og er 
unnið í nánu samstarfi við aðstoðarrektor kennslumála og þróunar og aðra lykilstjórnendur. 
Verkefni stefnu- og gæðastjóra felast m.a. í undirbúningi og eftirfylgni stefnuáætlana og að 
tryggja að ákvarðanir og áætlanagerð stuðli að því að þeim markmiðum, sem sett hafa verið 
fyrir HÍ, verði náð fram. Stefnu- og gæðastjóri ber jafnframt ábyrgð á stjórnunarkerfi þeirra 
vottuðu gæðakerfa, sem tekin hafa verið upp við háskólann, og að þróa verklag sem samþættir 
umbætur sem sprottnar eru úr margs konar farvegi og kröfum innan og utan skólans.

Hæfniskröfur
 · Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er skilyrði
 · Þekking og/eða reynsla af stefnumótun, stefnumiðuðu starfi, breytingastjórnun eða gæðastarfi
 · Framúrskarandi samskiptahæfni 
 · Leiðtogafærni, lausnamiðað viðhorf og stjórnunarreynsla
 · Þekking á háskólaumhverfi og/eða reynsla af störfum í slíku umhverfi er kostur
 · Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2022. 
Starfshlutfall er 100% og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Sótt er um 
starfið á www.hi.is eða www.starfatorg.is. Nánari upplýsingar veitir Steinunn Gestsdóttir, 
aðstoðarrektor kennslumála og þróunar, steinuge@hi.is eða í síma 525 4047.

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

Stefnu- og gæðastjóri 
Háskóla Íslands

Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í meira en 
50 ár



Fjármálastjóri 
stafrænnar vegferðar
Fjármálastjóri óskast til starfa á Þjónustu- og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar. Um er að 

ræða krefjandi og fjölbreytt starf, en viðkomandi hefur yfirumsjón með öllum fjármálum 

sviðsins og gegnir veigamiklu hlutverki í stafrænni vegferð borgarinnar. Fjármálastjóri er 

einn af lykilaðilum í yfirstjórn sviðsins og situr í framkvæmdastjórn þess.

Sem fjármálastjóri munt þú Um vinnustaðinn

Umsókn

• Leiða teymi fjármálaþjónustu sviðsins.
• Halda utan um öll fjármál og uppgjör sviðsins.
• Fara með utanumhald og stýringu  
   fjárfestingarsjóða.
• Vinna að þróun, nýsköpun, umbótum og  
   stefnumótun.
• Bera ábyrgð vinnslu fjárhags- fjárfestinga-,  
   launa- og fimm ára áætlunar.
• Bera ábyrgð á gerð gjaldskrár og útkomuspár.
• Veita stjórnendum ráðgjöf, fræðslu og aðstoð.
• Framkvæma fjárhagslegar greiningar,  
   úrvinnslu og svörun fyrirspurna.

Þjónustu- og nýsköpunarsvið er fyrsta flokks 
vinnustaður þar sem góð liðsheild, traust og 
virðing einkennir skemmtilega og skapandi 
menningu. Við fögnum fjölbreytileikanum, 
erum lipur og lærdómsfús og þorum að 
fara nýjar leiðir. Saman tökum við forystu 
í verkefnum sem eru í senn krefjandi og 
spennandi og enn betra er að þau stuðla að 
því að einfalda og bæta líf íbúa, umhverfi 
fyrirtækja sem og starfsfólks borgarinnar.

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst. Nánari 
upplýsingar veitir Karen María Jónsdóttir, 
skrifstofustjóri skrifstofu sviðsstjóra, hjá 
Karen.Maria.Jonsdottir@reykjavik.is.

Lestu meira á  

reykjavik.is/storf 

eða með því að  

skanna QR kóðann.

Starf

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. 
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Sótt er um á ráðningarvef Húsasmiðjunnar 
www.husa.is/laus-storf 

Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2022

Við hvetjum alla áhugasama til þess að sækja um, óháð kyni. 

Ert þú stórhuga söluráðgjafi?

Húsasmiðjan og Blómaval bjóða upp á lifandi starfsumhverfi og 
frábæran starfsanda. Við leggjum mikla áherslu á símenntun og 
fræðslu og að starfsmenn fái tækifæri til þess að eflast og þróast í 
starfi. Starfsmannafélag Húsasmiðjunnar er öflugt og stendur fyrir 
fjölbreyttum og skemmtilegum uppákomum yfir árið.

Um er að ræða spennandi starf í nýrri og glæsilegri verslun þar sem öll aðstaða er til 
fyrirmyndar. Megin hlutverk sölufulltrúa í fagsölu er ráðgjöf og þjónusta til fagaðila í góðri 
samvinnu við annað starfsfólk í fagsöluteyminu. Sölufulltrúi aflar og viðheldur tengslum og 
viðskiptum við verktaka og aðra fagaðila, sér um tilboðsgerð og er í samskiptum við birgja.

Við leitum að drífandi einstaklingi með jákvætt hugarfar sem hefur metnað og áhuga á að 
veita framúrskarandi þjónustu til okkar viðskiptavina.

Við leitum að kraftmiklum aðila í starf söluráðgjafa í fagsölu  
Húsasmiðjunnar á Akureyri

Nánari upplýsingar um starfið 
gefur Hinrik Hjörleifsson  
á hinrik@husa.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun s.s. tækni- eða iðnmenntun eða reynsla sem  
 nýtist í starfi er mikill kostur
•  Þekking á byggingamarkaðnum er kostur
•  Brennandi áhugi og reynsla af sölu og þjónustu
•  Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
•  Gott vald á íslensku og ensku
• Almenn tölvukunnátta

Skannaðu kóðann 
og skoðaðu starfið

Vilt þú vera með 
okkur í liði?

Við leiðum 
fólk saman

hagvangur.is

 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.



 
Dómsmálaráðuneytið auglýsir stöðu saksóknara hjá embætti ríkissaksóknara 
lausa til umsóknar. 
Saksóknarar eru ríkissaksóknara til aðstoðar en ríkissaksóknari er æðsti handhafi 
ákæruvalds. Hann fer með yfirstjórn rannsókna sakamála á landsvísu og sinnir 
samræmingar- og eftirlitshlutverki um framkvæmd ákæruvalds hjá lögreglu-
stjórum og héraðssaksóknara.

Leitað er að kröftugum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á refsirétti og 
meðferð sakamála sem og vilja og getu til að takast á við krefjandi og fjölbreytt 
verkefni sem starfinu fylgja. 
 
Menntun og hæfni
• Embættispróf í lögfræði eða grunnnám ásamt meistaraprófi í lögum eða háskóla-

próf í þeirri grein sem metið verður því jafngilt.
• Reynsla af sakamálaréttarfari, saksókn mála og/eða annarri meðferð ákæruvalds 

er æskileg
• Reynsla af dómstörfum er kostur
• Reynsla af lögmannsstörfum er kostur
• Reynsla af stjórnsýslustörfum er æskileg
• Reynsla af fræðistörfum er kostur
• Mjög góð samvinnu og samskiptafærni 
• Áræðni, skipulagshæfni, fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæð og lausnamiðuð viðhorf, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Mjög góð færni í íslensku, munnlegri og skriflegri.
• Góð færni í ensku er æskileg

Með umsókn skal fylgja ítarlega starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðum umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.  Saksóknari 
skal fullnægja sömu lagaskilyrðum og héraðsdómari til skipunar í embætti, sbr. 2. 
mgr. 20. gr. laga nr. 88/2008, sbr. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla.  Til-
greina skal þrjá núverandi eða fyrrverandi samstarfsmenn/yfirmenn sem geta veitt 
upplýsingar um störf, samstarfshæfni og aðra hæfni umsækjanda sem máli skipta 
fyrir störf saksóknara.

Miðað er við að dómsmálaráðherra skipi í embættið frá og með 1. október 2022, 
um 5 ára skipun er að ræða.  Laun eru ákvörðuð í lögum, sbr. 20. gr. laga nr. 
88/2008.

Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið starf@dmr.is.

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum skal umsækjandi gefa upp 
netfang sem notað verður til að eiga samskipti við umsækjanda. Tekið skal fram að 
ráðuneytið kann að óska eftir upplýsingum frá umsækjenda um fjárhag og hags-
munatengsl sem kunna að hafa áhrif á almennt og sérstakt hæfi saksóknara.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. Umsóknir 
skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 29. ágúst nk. 
Nánari upplýsingar um starfið veita Ragna Bjarnadóttir, skrifstofustjóri í dóms-
málaráðuneytinu – ragna.bjarnadottir@dmr.is, sími 545 9000 og Sigríður J. Frið-
jónsdóttir, ríkissaksóknari – sjf@saksoknari.is, sími 444 2900.

Staða saksóknara við embætti  
ríkissaksóknara laus til umsóknar.

Yngsta- og miðstig

Umsjónarkennari, fullt starf

Þroskaþjálfi, fullt starf

 
Upplýsingar um störfin veitir Kristjana Hrafnsdóttir 
skólastjóri kristjana.hrafnsdottir@seltjarnarnes.is í 
síma 5959200.
Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef 
Seltjarnarnesbæjar 
undir www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
 
Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2022.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Vakin er athygli á að störfin henta öllum kynjum.

Grunnskóli 
Seltjarnarness
Laus störf

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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442 1000

Upplýsingaver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

Til þjónustu reiðubúin/n?

Skatturinn sækist eftir glaðbeittum, þjónustudrifnum og 
jákvæðum einstaklingi til að slást í hóp þjónustufulltrúa í 
lögfræðiinnheimtu innan Innheimtu- og skráasviðs.

Um er að ræða 100% starfshlutfall á starfsstöð Skattsins að Tryggvagötu 19. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Skatturinn hvetur fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið.  
Gildi Skattsins eru fagmennska, framsækni og samvinna.

Hlutverk Innheimtu- og skráasviðs er að annast innheimtu opinberra gjalda í stjórnsýsluumdæmi 
sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu. Þar fer einnig fram vanskilainnheimta og erlend 
innheimta samkvæmt gagnkvæmum innheimtusamningum. Þar er einnig sinnt eftirlits- og 
leiðbeiningarhlutverki með innheimtumönnum ríkissjóðs á landsvísu auk þess að sjá um rekstur 
fyrirtækja- og ársreikningaskráa á landsvísu. Sviðið skiptist í þrjár deildir, þ.e. afgreiðslu, fyrirtækja- 
og ársreikningaskrá og lögfræðiinnheimtu. Á sviðinu er einnig starfrækt stoðþjónustueining sem 
starfar þvert á sviðið.

Helstu verkefni:

•   Almenn upplýsingagjöf og úrlausn mála í tengslum við vanskilainnheimtu skatta og gjalda.
•   Samskipti við gjaldendur á starfsstöð embættisins sem og í síma. 
•   Afgreiðsla aðsendra erinda.
•   Samskipti við innlendar samstarfsstofnanir.

Menntunar– og hæfniskröfur:

•   Stúdentspróf eða samsvarandi menntun.
•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
•   Tölugleggni.
•   Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum.
•   Jákvæðni og rík þjónustulund.
•   Geta til að vinna undir álagi.
•   Góð almenn tölvukunnátta.
•   Hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Lára Guðbrandsdóttir, deildarstjóri, í síma 442-1000 
eða með tölvupósti á netfangið johanna.l.gudbrandsdottir@skatturinn.is

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu Skattsins, skatturinn.is, eða á vefsíðu Starfatorgs, starfatorg.is. 
Ferilskrá, auk kynningarbréfs sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, 
umsagnaraðila og annað er máli skiptir, þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. 
Umsækjendum um störf hjá Skattinum kann að vera gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu sem 
kæmu, auk annarra þátta, heildstætt inn í mat á hæfni þeirra til viðkomandi starfa. Laun eru 
samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Sameyki hafa gert.

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst 2022 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun 
hefur verið tekin um ráðningar.

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Hagaskóli – Loftræsikerfi A álmu, útboð nr. 15628

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod 

Isavia leitar að öflugum viðskiptafélögum með víðtæka reynslu af 
veitingarekstri til að taka þá� í útboði um rekstur á kaffihúsi á þremur 
svæðum á Keflavíkurflugvelli. Hægt er að nálgast útboðsgögn og 
nánari upplýsingar inn á vef Isavia.

Kynningarfundur og heimsókn verður haldin í KEF miðvikudaginn 17. 
ágúst klukkan 10. Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um að skrá sig í 
gegnum netfangið: innkaup@isavia.is

Sölumaður

Ertu öflug/ur, árangursdrifin/n og með reynslu af  
sölumennsku og þjónustu við mannvirkjaiðnaðinn?

Vinnupallar ehf eru að stækka söludeildina og leita  
að söluaðila. Frumkvæði í starfi og drifkraftur í 

sölustörfum eru eiginleikar sem við metum mikils. 

Hæfniskröfur:

• reynsla af sölustörfum
• þekking á mannvirkjaiðnaði
• reynsla af tilboðs/áætlanagerð vegur þungt
• framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti
• gilt ökuskírteini er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2022. 
Umsóknir óskast sendar í gegnum auglýsingu  

Vinnupalla hjá alfred.is með ferilskrá og nöfnum 
umsagnaraðila.

Vinnupallar ehf bjóða hnitmiðað vöruúrval öruggra 
áhalda og tækja sem og þjónustu á hagstæðu  
verði til að styðja við bætta öryggismenningu í 

mannvirkjaiðnaði.  Við viljum styðja við áframhaldandi 
þróun í þá átt með auknu vöruframboði á vinnu-

verndar- og öryggisbúnaði á Íslandi.  Við leggjum 
mjög mikla áherslu á alhliða öryggi vinnustaða og 

persónulega lausnamiðaða þjónustu. 

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
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Tillaga að breyttu Deiliskipulagi miðbæjar Vestmannaeyja 
Reitur sem afmarkast af Miðstræti, Bárustíg, Vestmannabraut og Kirkjuveg.

Bæjarráð Vestmannaeyja samþykkti 27. júlí 2022 að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir breytingu á Deiliskipulagi miðbæjar 
Vestmannaeyja, auglýst skv. 1. Mgr. 43. Gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. Reitur deiliskipulags breytingarinnar afmarkast af 
Miðstræti, Bárustíg, Vestmannabraut og Kirkjuvegi.

Meðal annars er gert er ráð fyrir: 
• nýjum veg frá Vestmannabraut að Miðstræti, 
• stækkun viðbyggingar hótels við Vestmannabraut 28, 
• fjórum nýjum byggingum (hæð með risi),  
• viðbyggingu við Miðstræti 11 og Bárustíg 9,
• nýjum almennum bílastæðum, ofl. 

Skipulagsgögn eru til sýnis hjá Umhverfis- og framkvæmdasviði Skildingavegi 5, frá og með 8. ágúst til og með  
19. september 2022 og má einnig finna í skipulagsgátt á vefsíðu sveitafélagsins (https://www.vestmannaeyjar.is/).

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta hvattir til að kynna sér gögnin. 
Ábendingum við tillöguna skal skila skrif-
lega til og með 19. september 2022 í af-
greiðslu Umhverfis- og framkvæmdasviðs 
eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is

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 langan 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

Skúlagata 20 101 Reykjavík

Fjölbýli – 60 ára+ – bílageymsla 78 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
16. ágúst 18:00-18:30

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

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

Áætlanagerð, hönnun og skráning 
Selfossi og Stykkishólmi
RARIK ohf. óskar eftir að ráða öfluga einstaklinga á starfsstöðvar fyrirtækisins á Selfossi og í 
Stykkishólmi. Í störfunum felst gerð verkáætlana vegna framkvæmda fyrirtækisins í dreifikerfinu 
á Suðurlandi og Vesturlandi ásamt leyfismálum, skráningu og teikningu í landupplýsingakerfi. Við 
hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

Nánari upplýsingar veita Lárus Einarsson, deildarstjóri rekstrarsviðs á Suðurlandi, Björn 
Sverrisson, deildarstjóri rekstrarsviðs á Vesturlandi og starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. 
Umsóknarfrestur er til 29. ágúst og skal skila umsóknum með ferilskrá á www.rarik.is/atvinna.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess að afla, 
dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200 á 20 starfsstöðvum sem eru dreifðar vítt og 
breitt um landið.

• Gerð verkáætlana.
• Leyfismál.
• Skráning og teikning í Netbas.
• Hönnun dreifikerfa.
• Yfirferð og viðhald tæknigagna.
• Vöktun dreifikerfis.

Helstu verkefni Hæfniskröfur

• Menntun á rafmagnssviði.
• Þekking á rekstri dreifikerfa kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og metnaður.
• Góð tölvukunnátta.
• Þekking á verkskráningu og landupplýsinga- 

kerfum kostur.

RARIK ohf.  |  www.rarik.is/atvinna

Atvinna
RARIK -  ágúst 2022:

Mbl/Fréttablaðið - 167x220mm

TVÖ STÖRF Í BOÐI HJÁ RARIK

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • WWW.FASTMOS.IS

SVANÞÓR EINARSSON  LÖGG. FASTEIGNASALI

Svanþór Einarsson
Lögg. fasteignasali • S: 698-8555
svanthor@fastmos.is

Sigurður Gunnarsson
Lögg. fasteignasali • S: 899-1987
sigurdur@fastmos.is

Theodór Emil Karlsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
S: 690-8040 • teddi@fastmos.is

Hafðu samband og bókaðu skoðun

70 m2, 2ja herbergja íbúðir – 
Verð 57,9 m.

116,5 m2, 3-4ra  herbergja 
íbúðir – Verð 76,9 m. til 77,9 m.

140 m2 3-4ra herbergja 
íbúðir(110 m2) með  
bílskúr(30-32 m2) –   
Verð 86,9 m til 88,9 m.

Nýjar glæsilegar fullbúnar íbúðir  
við Liljugötu í Helgafellshverfi í Mosfellsbæ.

Afhending  
1 sept. 30 sept 

og 15. nóv.

LILJUGATA 2, 4 OG 6 

• Frábært skipulag. 
• Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 
• Innbyggð tæki í eldhúsinnréttingu. 
• Mikil innbyggð lýsing. 
• Stórar svalir eða afgirtar timbur-
verandir.

• Frábær staðsetning þar sem stutt er í 
skóla.



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

58.900.000

Fífusel 12
109 Reykjavík

Fjölbýli 100 fm 4 herb.

OPIÐ HÚS 
15. ágúst 17.00-17.30

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

Lynghagi 26

150.000.000

107 Reykjavík

Fjölbýlishús 137.2 fm 4 herb.

Valshlíð 8

129.900.000

102 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
16. ágúst 17:30-18:00

Jörð/lögbýli/sumarhús/skemma/hesthús 62 ha

Hólagerði

120.000.000

561 Varmahlíð

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8511

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

225.900.000

Vatnsendablettur 247
203 Kópavogur

Einbýli 300,6 fm 6 herb.

OPIÐ HÚS 
16. ágúst 12:00-13:00

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

64.900.000

Meðalholt 7
Póstnúmer

Hæð 80,6 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
16. ágúst 17:00-18:00

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

Hæð – kjallari 149 fm 7 herb.

Lynghagi 18

94.900.000

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
16. ágúst 17:00-17:30

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934



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

OPIÐ HÚS 
15. ágúst 17:00-17:30

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og 
framkvæmdastjóri
824 9093

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
663 2508

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Kári Sighvatsson
Löggiltur fasteignasali og 
lögfræðingur
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún 
Waltersdóttir
Móttaka
588 9090

Úlfar Freyr Jóhannsson
Lögmaður og löggiltur 
fasteignasali
588 9090

Lilja Guðmundsdóttir
Viðskiptafræðingur og nemi 
til löggildingar fasteignasala
649 3868

Ragnhildur A. Gunnarsdóttir
Lögfræðingur og löggiltur 
fasteignasali
861 1197

Daníela R. Reynisdóttir
Móttaka
588 9090

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali
896 1168

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali
861 8511

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur 
fasteignasali
694 6166

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
sölustjóri
899 1882

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

62.900.000

Garðastræti 6
101 Reykjavík

Fjölbýli 77 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
16. ágúst 17.15-17.45

119.500.000

Dofraborgir 30
112 Reykjavík

Raðhús 157 fm 5 herb.

Dalprýði 9b 210 Garðabæ
Parhús 190,2 fm 5 herb.

178.000.000

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is
861 8511

Víghólastígur 5 200 Kópavogur
Hæð 123,4 fm 4 herb.

77.500.000

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is
861 8511

84.900.000

Tangabryggja 18
110 Reykjavík

Lyftuhús + bílskýli 114,7 fm 4 herb.

OPIÐ HÚS 
17. ágúst 17:00-17:30

OPIÐ HÚS 
15. ágúst 17:15-17:45

OPIÐ HÚS 
16. ágúst 17:15-17:45

84.900.000

Guðrúnargata 5
105 Reykjavík

Hæð 109,4 fm 4 herb.

OPIÐ HÚS 
17. ágúst 17:00-18:00

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

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

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







Garðar B.
s. 898-0255

Garðar 
s. 853-9779

Aðalsteinn Jón
s. 767-0777

Guðlaug
s. 661-2363

Ólafur Haukur
S: 866-1242

Kristín María 
s. 837-1177

 

Halldór 
s. 660-5312

Bára
s. 693-1837

Linda
s. 848-9455

Kristján 
s. 867-3040

Micha
s:766-0891

Garðar Hólm 
s. 899-8811

Guðbjörg G. 
s. 899-5949

Styrmir 
s. 846-6568

Thelma 
s: 860-4700 

Hallgrímur
S: 896-6020

Einar Örn 
s. 823-4969

Sólveig 
s. 869-4879

 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 
trausti.is | trausti@trausti.is

VIÐ ERUM TRAUSTI

Ragnheiður
s. 788-3069

Viktoría Larsen 
s: 618-5741

Elísabet
s: 781-2100

Hallgrímur
s: 896-6020

Kristján
s: 867-3040

Guðbjörg G.  
s: 899-5949

Garðar B.
s:  898-0255

Sólveig 
s: 869-4879

Kristín María
s: 837-1177

Aðalsteinn Jón  
s: 767-0777

Thelma
s: 860-4700 

Nína Björk 
S:820-0831

Inga Reynis 
s: 820-1903 

Ragnar 
s: 699-8282

Kristján Björn 
s: 844-1450

Viktoría Larsen 
s: 618-5741

Einar Örn
s: 823-4969

Sonata
s. 764-6334

Halldór 
s: 660-5312

Bára
s: 693-1837

Ragnheiður
s: 788-3069

Álftanesv. Hraunflöt –  
210 Garðabær 

Eyravegur 26 –  
800 Selfoss

Hrísabrekka 29 –  
301 Akranes 

Ísleifsbúð 15 –  
815 Þorlákshöfn 

Torfufell 31 –   
111 Reykjavík

Djúpahraun 21 –  
805 Selfoss

Hraunbær 102E –  
110 Reykjavík

Álfkonuhvarf 27 – 
 203 Kópavogur 

Álfhólsvegur 27 – 
200 Kópavogur

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 13. ÁGÚST KL. 15:00 - 15:30 
Glæsilegt og rúmgott einbýlishús á einni hæð með 3ja 
herb. auka íbúð í bílskúr á einstaklega stórri lóð og á frá-
bærum stað.  Lóðin í kringum húsið er alls 2.475 fm.  Húsið 
var allt endurnýjað að innan árið 2007. Stór sólpallur með 
heitum potti. Einstök eign á einstakri lóð í Garðabænum. 
Húsið er skráð alls 215 fm,  þar af er frístandandi bílskúr 
64,5 fm. Húsið er stærra en skráðir fermetrar eru eða alls 
227,5 fm. Nánari uppl. veitir Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða 
gudbjorg@trausti.is  Verð: 185 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. ÁGÚST KL. 13:00 - 13:30
Falleg 33,7 fm stúdíó íbúð á jarðhæð ásamt geymslu í vel 
staðsettu fjölbýlishúsi. Íbúðin er með sérinngang en til 
viðbótar mun svo bætast geymsla við stærð íbúðarinnar, 
en geymslurnar ásamt hjóla- og vagnageymslu eru enn 
í byggingu. Íbúðin hefur verið í útleigu. Gott hjólastóla-
aðgengi er að eigninni. Nánari uppl. veitir Elísabet 
Kvaran lgf. s:781-2100 eða elisabet@trausti.is
 Verð: 23 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Vel staðsett og traustbyggt 71,7 fm (ca 88,24 fm eftir 
óskráðar viðbætur) 4ra herbergja sumarhús með úti-
geymslu og barnakofa á 6,500 fm leigulóð í Hrísabrekku 
í Hvalfjarðarsveit. Bjartur garðskáli í viðbyggingu. Stór 
viðarpallur, þar sem bústaðurinn er staðsettur ofarlega í 
hlíðinni er frábært útsýni frá pallinum. Bústaðurinn getur 
verið laus strax. Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf.  
s:823-4969 eða einar@trausti.is Verð: 47.9 millj. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. ÁGÚST  KL. 15:00 - 15:30
Vandað og vel skipulagt 157,2 fm 4ra herbergja enda-
raðhús á jaðarlóð með 35,5 fm innbyggðum bílskúr. Allar 
innréttingar og skápar eru sérsmíðaðar í húsinu. Húsið er 
einstaklega vel staðsett þar sem stutt er í skóla, leikskóla, 
íþróttamiðstöð/sundlaug og verslanir. Nánari uppl. veitir 
Elísabet Kvaran lgf. s:781-2100 eða elisabet@trausti.is
 Verð: 77,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. ÁGÚST KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð og vel skipulögð 77,8 fm 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð með glerlokun á svölum og sérmerktu bílastæði. 
Eignin samanstendur af anddyri/holi, eldhúsi, stofu, borð-
stofu, 2 svefnherbergjum og baðherbergi. Vel staðsett 
eign þar sem stutt er í skóla, leikskóla, verslanir og aðra 
þjónustu. Tilvalin fyrstu kaup. Nánari uppl. veitir Elísabet 
Kvaran lgf. s:781-2100 eða elisabet@trausti.is
 Verð: 54,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Vandað og álklætt nýtt 113,3 fm 4ra herbergja heilsárs 
sumarhús í Grímsnesi. Rúmgott með mjög björtu alrými 
með hárri lofthæð. Tvö baðherbergi. Stór 100 fm verönd 
með heitum potti. Stutt í golf, gönguferðir og aðra útivist. 
Afhentur fullkláraður. Lokað hlið með símaaðgengi er fyrir 
hverfið. Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf. s:823-4969 eða 
einar@trausti.is Verð: 72,5 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. ÁGÚST  KL. 15:00 - 15:30
Virkilega falleg 66,3 fm íbúð á jarðhæð með um 30 fm palli 
sem snýr í suður og sérinngangi. Auka lofthæð er í allri 
íbúðinni. Gæludýr leyfð. Eignin er mjög vel staðsett þar 
sem stutt er í alla þjónustu, mikil náttúrufegurð allt um 
kring og frábærar gönguleiðir í Elliðaárdalnum. Falleg eign 
á eftirsóttum stað í Árbænum. Frábær fyrstu kaup.  
Nánari uppl. veitir Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða  
gudbjorg@trausti.is  Verð: 45,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Virkilega falleg 62,7 fm íbúð á jarðhæð með stórum palli 
í góðu lyftuhúsi. 10,4 fm geymsla og rúmgott bílastæði 
í lokaðri bílageymslu fylgir. Íbúðin hefur verið töluvert 
endurnýjuð. Um er að ræða fallega eign með frábæru 
útsýni á eftirsóttum stað. Mikil náttúrufegurð allt um kring 
og öll helsta þjónusta í næsta nágrenni. Nánari uppl. 
veitir Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða gudbjorg@trausti.is
 Verð: 57,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Rúmgóð og björt íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi 
ásamt bílskúr, sem eru tvær íbúðir í dag, á útsýnisstað. 
Eignin er alls 205,9 fm þar af er bílskúr/geymsla skráð 68,8 
fm. Efri hæðin er aðeins undir súð og því er heildargólf-
flötur eignarinnar stærri en skráning segir til um. Nánari 
uppl. veita Kristján lgf. s:867-3040 eða kristjan@trausti.is 
og Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða gudbjorg@trausti.is
 Verð: 98,5 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Einar Örn
S: 823-4969

Einar Örn
S: 823-4969

Elísabet
s: 781-2100

Elísabet
s: 781-2100

Elísabet
s: 781-2100

Viktoría Larsen 
s: 618-5741

Viktoría Larsen 
s: 618-5741

Kristján
S: 867-3040

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

VIÐ BJÓÐUM VELKOMNA TIL STARFA

Lgf.Lgf.Lgf.
823-4969/823-4969/823-4969/ einar@trausti.iseinar@trausti.iseinar@trausti.is

EINAR ÖRNEINAR ÖRNEINAR ÖRN
GUÐMUNDSSSONGUÐMUNDSSSONGUÐMUNDSSSON

SONATASONATASONATA
SZCZEPANEKSZCZEPANEKSZCZEPANEK
Aðst. fast.Aðst. fast.Aðst. fast.
764-6334764-6334764-6334 /sonata@trausti.is/sonata@trausti.is/sonata@trausti.is

Zaufani agenci nieruchomości 
Zapewniamy kompleksową obsługę w

języku polskim, angielskim i islandzkim.
Jeśli myślisz o sprzedaży lub zakupie

nieruchomości zapraszamy do kontaktu.

Nekilnojamo turto patikimi agentai
Teikiame kompleksines paslaugas
lietuvių, anglu ir islandų kalbomis.

Planuojant parduoti ar pirkti
nekilnojamą turtą siūlome pasinaudoti

mūsų paslaugomis.

TRAUSTINN TALAR PÓLSKU OG LITHÁÍSKU

Nína Björk Gunnarsdóttir 

Nína Björk er menntuð sem ljósmyndari og hefur afar
næmt auga fyrir fallegri hönnun. 

Hún tekur að sér allskyns stílistaverkefni með
sérstaka áherslu á hönnun og heimili sem kemur sér

vel við sölu fasteigna. 
Nína hefur mikla reynslu af sölu í gegnum árin. 

Hún er einnig með mjög gott tengslanet sem nýtist
bæði kaupendum og seljendum.
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Íris Björk Tanya Jónsdóttir

GET ÉG AÐSTOÐAÐ?

Íris er stílisti og hefur hún einstaklega næmt auga fyrir innanhúshönnun.
 

 Viðskiptavinum Trausta fasteignasölu stendur til boða að fá aðstoð frá henni til
þess að gera breytingar á sinni eign.
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Garðar B.
s. 898-0255

Garðar 
s. 853-9779

Aðalsteinn Jón
s. 767-0777

Guðlaug
s. 661-2363

Ólafur Haukur
S: 866-1242

Kristín María 
s. 837-1177

 

Halldór 
s. 660-5312

Bára
s. 693-1837

Linda
s. 848-9455

Kristján 
s. 867-3040

Micha
s:766-0891

Garðar Hólm 
s. 899-8811

Guðbjörg G. 
s. 899-5949

Styrmir 
s. 846-6568

Thelma 
s: 860-4700 

Hallgrímur
S: 896-6020

Einar Örn 
s. 823-4969

Sólveig 
s. 869-4879
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Ragnheiður
s. 788-3069

Viktoría Larsen 
s: 618-5741

Elísabet
s: 781-2100

Hallgrímur
s: 896-6020

Kristján
s: 867-3040

Guðbjörg G.  
s: 899-5949

Garðar B.
s:  898-0255

Sólveig 
s: 869-4879

Kristín María
s: 837-1177

Aðalsteinn Jón  
s: 767-0777

Thelma
s: 860-4700 

Nína Björk 
S:820-0831

Inga Reynis 
s: 820-1903 

Ragnar 
s: 699-8282

Kristján Björn 
s: 844-1450

Viktoría Larsen 
s: 618-5741

Einar Örn
s: 823-4969

Sonata
s. 764-6334

Halldór 
s: 660-5312

Bára
s: 693-1837

Ragnheiður
s: 788-3069

Álftanesv. Hraunflöt –  
210 Garðabær 

Eyravegur 26 –  
800 Selfoss

Hrísabrekka 29 –  
301 Akranes 

Ísleifsbúð 15 –  
815 Þorlákshöfn 

Torfufell 31 –   
111 Reykjavík

Djúpahraun 21 –  
805 Selfoss

Hraunbær 102E –  
110 Reykjavík

Álfkonuhvarf 27 – 
 203 Kópavogur 

Álfhólsvegur 27 – 
200 Kópavogur

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 13. ÁGÚST KL. 15:00 - 15:30 
Glæsilegt og rúmgott einbýlishús á einni hæð með 3ja 
herb. auka íbúð í bílskúr á einstaklega stórri lóð og á frá-
bærum stað.  Lóðin í kringum húsið er alls 2.475 fm.  Húsið 
var allt endurnýjað að innan árið 2007. Stór sólpallur með 
heitum potti. Einstök eign á einstakri lóð í Garðabænum. 
Húsið er skráð alls 215 fm,  þar af er frístandandi bílskúr 
64,5 fm. Húsið er stærra en skráðir fermetrar eru eða alls 
227,5 fm. Nánari uppl. veitir Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða 
gudbjorg@trausti.is  Verð: 185 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. ÁGÚST KL. 13:00 - 13:30
Falleg 33,7 fm stúdíó íbúð á jarðhæð ásamt geymslu í vel 
staðsettu fjölbýlishúsi. Íbúðin er með sérinngang en til 
viðbótar mun svo bætast geymsla við stærð íbúðarinnar, 
en geymslurnar ásamt hjóla- og vagnageymslu eru enn 
í byggingu. Íbúðin hefur verið í útleigu. Gott hjólastóla-
aðgengi er að eigninni. Nánari uppl. veitir Elísabet 
Kvaran lgf. s:781-2100 eða elisabet@trausti.is
 Verð: 23 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Vel staðsett og traustbyggt 71,7 fm (ca 88,24 fm eftir 
óskráðar viðbætur) 4ra herbergja sumarhús með úti-
geymslu og barnakofa á 6,500 fm leigulóð í Hrísabrekku 
í Hvalfjarðarsveit. Bjartur garðskáli í viðbyggingu. Stór 
viðarpallur, þar sem bústaðurinn er staðsettur ofarlega í 
hlíðinni er frábært útsýni frá pallinum. Bústaðurinn getur 
verið laus strax. Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf.  
s:823-4969 eða einar@trausti.is Verð: 47.9 millj. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. ÁGÚST  KL. 15:00 - 15:30
Vandað og vel skipulagt 157,2 fm 4ra herbergja enda-
raðhús á jaðarlóð með 35,5 fm innbyggðum bílskúr. Allar 
innréttingar og skápar eru sérsmíðaðar í húsinu. Húsið er 
einstaklega vel staðsett þar sem stutt er í skóla, leikskóla, 
íþróttamiðstöð/sundlaug og verslanir. Nánari uppl. veitir 
Elísabet Kvaran lgf. s:781-2100 eða elisabet@trausti.is
 Verð: 77,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. ÁGÚST KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð og vel skipulögð 77,8 fm 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð með glerlokun á svölum og sérmerktu bílastæði. 
Eignin samanstendur af anddyri/holi, eldhúsi, stofu, borð-
stofu, 2 svefnherbergjum og baðherbergi. Vel staðsett 
eign þar sem stutt er í skóla, leikskóla, verslanir og aðra 
þjónustu. Tilvalin fyrstu kaup. Nánari uppl. veitir Elísabet 
Kvaran lgf. s:781-2100 eða elisabet@trausti.is
 Verð: 54,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Vandað og álklætt nýtt 113,3 fm 4ra herbergja heilsárs 
sumarhús í Grímsnesi. Rúmgott með mjög björtu alrými 
með hárri lofthæð. Tvö baðherbergi. Stór 100 fm verönd 
með heitum potti. Stutt í golf, gönguferðir og aðra útivist. 
Afhentur fullkláraður. Lokað hlið með símaaðgengi er fyrir 
hverfið. Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf. s:823-4969 eða 
einar@trausti.is Verð: 72,5 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. ÁGÚST  KL. 15:00 - 15:30
Virkilega falleg 66,3 fm íbúð á jarðhæð með um 30 fm palli 
sem snýr í suður og sérinngangi. Auka lofthæð er í allri 
íbúðinni. Gæludýr leyfð. Eignin er mjög vel staðsett þar 
sem stutt er í alla þjónustu, mikil náttúrufegurð allt um 
kring og frábærar gönguleiðir í Elliðaárdalnum. Falleg eign 
á eftirsóttum stað í Árbænum. Frábær fyrstu kaup.  
Nánari uppl. veitir Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða  
gudbjorg@trausti.is  Verð: 45,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00
Virkilega falleg 62,7 fm íbúð á jarðhæð með stórum palli 
í góðu lyftuhúsi. 10,4 fm geymsla og rúmgott bílastæði 
í lokaðri bílageymslu fylgir. Íbúðin hefur verið töluvert 
endurnýjuð. Um er að ræða fallega eign með frábæru 
útsýni á eftirsóttum stað. Mikil náttúrufegurð allt um kring 
og öll helsta þjónusta í næsta nágrenni. Nánari uppl. 
veitir Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða gudbjorg@trausti.is
 Verð: 57,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Rúmgóð og björt íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi 
ásamt bílskúr, sem eru tvær íbúðir í dag, á útsýnisstað. 
Eignin er alls 205,9 fm þar af er bílskúr/geymsla skráð 68,8 
fm. Efri hæðin er aðeins undir súð og því er heildargólf-
flötur eignarinnar stærri en skráning segir til um. Nánari 
uppl. veita Kristján lgf. s:867-3040 eða kristjan@trausti.is 
og Guðbjörg lgf. s:899-5949 eða gudbjorg@trausti.is
 Verð: 98,5 millj. 
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VIÐ BJÓÐUM VELKOMNA TIL STARFA
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Zaufani agenci nieruchomości 
Zapewniamy kompleksową obsługę w

języku polskim, angielskim i islandzkim.
Jeśli myślisz o sprzedaży lub zakupie

nieruchomości zapraszamy do kontaktu.

Nekilnojamo turto patikimi agentai
Teikiame kompleksines paslaugas
lietuvių, anglu ir islandų kalbomis.

Planuojant parduoti ar pirkti
nekilnojamą turtą siūlome pasinaudoti

mūsų paslaugomis.

TRAUSTINN TALAR PÓLSKU OG LITHÁÍSKU

Nína Björk Gunnarsdóttir 

Nína Björk er menntuð sem ljósmyndari og hefur afar
næmt auga fyrir fallegri hönnun. 

Hún tekur að sér allskyns stílistaverkefni með
sérstaka áherslu á hönnun og heimili sem kemur sér

vel við sölu fasteigna. 
Nína hefur mikla reynslu af sölu í gegnum árin. 

Hún er einnig með mjög gott tengslanet sem nýtist
bæði kaupendum og seljendum.

Aðst. fast.Aðst. fast.Aðst. fast.
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NÍNA BJÖRKNÍNA BJÖRKNÍNA BJÖRK    
GUNNARSDÓTTIRGUNNARSDÓTTIRGUNNARSDÓTTIR

Íris Björk Tanya Jónsdóttir

GET ÉG AÐSTOÐAÐ?

Íris er stílisti og hefur hún einstaklega næmt auga fyrir innanhúshönnun.
 

 Viðskiptavinum Trausta fasteignasölu stendur til boða að fá aðstoð frá henni til
þess að gera breytingar á sinni eign.
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Ráðgjöf varðandi húsnæðisskipti, erfðaskrá, kaupmála
eða dánarbúskipti. Lögmaður þér við hlið við sölu fasteignar

án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.

BÚUM VEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Sími 783 8600 | elin@buumvel.is | www.buumvel.is

59.900.000

Guðjónsgata 4, Úthlíð 806 Selfoss

Sumarbústaður 125,2 fm

OPIÐ HÚS 
14. ágúst 13:00-15:00

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

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is
861 8511

Fasteignasali óskast!
Heimili fasteignasala óskar eftir 
að ráða fasteignasala til starfa.

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir góðri sölutækni, á auðvelt 
með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum 
samskiptum. Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum 

og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu. 

Mjög spennandi verkefni framundan á næstu mánuðum.

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar,  
eða vera í námi til löggiltingar. 

Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala,  
á finnbogi@heimili.is sem jafnframt veitir allar frekari upplýsingar.

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.
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Elín 
Albertsdóttir

elin 
@frettabladid.is

Bresku sakamálaþættirnir 
um Veru hafa notið mikilla 
vinsælda hér á landi sem og í 
öðrum löndum. Þótt leik-
konan, Brenda Blethyn, sé 
orðin 76 ára er hún hvergi 
hætt, en upptökur á tólftu 
seríu stendur yfir.

Það eru ekki allir leikarar sem 
hafa nóg að gera komnir hátt á 
áttræðisaldur. Brenda ætlar hins 
vegar að halda áfram að leika 
morð spæjarann Veru sem heillar 
áhorfendur með sínu skemmtilega 
fasi. Vera hikar ekki við að ræða 
við krimmana á svolítið dulúð-
legan hátt þar sem hún endar 
setningar gjarnan á „elskan“.

Vera hóf göngu sína árið 2011 og 
naut strax hylli. Í fyrstu þátta-
röðunum lék leikarinn David 
Leon aðstoðarmann hennar, Joe 
Ashworth. Hann tók þá ákvörðun 
að hætta árið 2014 en Aiden Healy 
varð þá aðstoðarmaður en það er 
Kenny Doughty sem leikur hann. 
Aiden hefur verið við hlið Veru 
síðan.

Brenda Blethyn hóf leikferil sinn 
á sviði 27 ára en bjóst ekki við á 
þeim tíma að hún myndi starfa 
við sjónvarp eða kvikmyndir. Hún 
hafði leikið í vinsælum þáttum og 
kvikmyndum þar til hún landaði 
hinni einu sönnu Veru. Þrátt fyrir 
velgengni þáttanna viðurkenndi 
leikkonan fyrir stuttu að ef henni 
væri boðið þetta hlutverk núna 
myndi hún líklega þurfa að endur-
skoða það. Brenda sagði í þætti 
Graham Norton að ef henni hefði 
verið sagt á fyrsta degi að hún yrði 
að leika þessa konu sem jafnan 
klæðist grænum frakka og ber 
undarlegan hatt á höfði í tíu ár, 
væri hún ekki viss hvort hún hefði 
tekið hlutverkinu. Brenda sagði 
þetta reyndar í glettnislegum tóni.

Land Rover með aukatröppu
Graham benti á að velgengni 
þáttarins væri frábær auglýsing 
fyrir Land Rover sem er jeppinn 
sem Vera ekur. „Er hann ekki 
yndislegur þessi bíll?“ spurði hún á 
móti. „Þeir þurftu að setja auka-
tröppu á hliðina svo ég kæmist inn 
og út úr honum,“ bætti hún við og 
hló. Upptökur þáttanna fara fram 
í kringum Newcastle á Englandi 
og ýmiss konar landslag kemur við 
sögu, ströndin, bryggjan, sveitin, 
borgin og jafnvel vindmyllur. 
Brenda hafði ekki komið á Norð-
austurhluta Englands áður en hún 
byrjaði að leika Veru. Velgengni 
þáttanna hefur aukið mjög komu 
ferðamanna á þessar slóðir. Um 7,8 
milljónir horfa á hvern þátt og þeir 

Slóttug en vingjarnleg leysir hún morðgátur
Vera, eða 
Brenda Blethyn, 
og aðstoðar-
maður hennar, 
Aiden, leikinn af 
Kenny Doughty, 
við upptökur á 
nýjustu þátta-
röðinni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 GETTY

Brenda Blethyn 
er orðin 76 ára 
og hefur hlotið 
mörg verðlaun 
fyrir leik sinn, 
meðal annars 
tvær tilnefn-
ingar til Óskars-
verðlauna. Þessi 
mynd var tekin 
af henni 2019.

Land Roverinn kemur mikið við sögu í þáttunum um Veru. Þar sem leikkonan 
er mjög lágvaxin þurfti að setja aukatröppu á bílinn svo hún kæmist inn og 
út úr honum. 

eru meðal mest seldu bresku saka-
málaþátta á alþjóðlega vísu.

Þótt Brenda sé þekktust fyrir 
leik sinn sem Vera er hún marg-
verðlaunuð leikkona. Hún hefur 
hlotið Golden Globe og BAFTA, 
var valin besta leikkonan á kvik-
myndahátíðinni í Cannes, auk 
þess að fá tvær tilnefningar til 
Óskarsverðlauna sem besta leik-
kona í aðalhlutverki. Hún hóf 
ferilinn sem leikkona á sviði en 
fyrsta hlutverk í sjónvarpsþáttum 
fékk hún árið 1984. Með fram Veru 
hefur hún leikið í sjónvarpsþátt-
unum Kate & Koji sem notið hafa 
vinsælda en þeir voru fyrst sýndir 
árið 2020. Þetta eru gamanþættir 
sem fjalla um verkakonu sem rekur 
gamaldags kaffihús í sjávarbæ og 
nær sérstakri vináttu við afrískan 
lækni sem leitar hælis í landinu.

Í leiklist í ástarsorg
Brenda hefur í gegnum tíðina 
viljað halda einkalífi sínu fjarri 
sviðsljósinu. Þegar hún er ekki að 
vinna er hún heima með eigin-
manni sínum, Michael Mayhew 
leikstjóra. Reyndar getur vinnu-
törn hennar tekið upp í sex 
mánuði í hvert skipti. Brenda og 
Michael giftu sig árið 2010 eftir að 
hafa verið trúlofuð í 35 ár. Í við-
tali sagði hún að tími hefði verið 
kominn til að binda þessa hnúta. 
Brenda er tvígift en fyrrverandi 
eiginmaður hennar fór frá henni 
fyrir aðra konu árið 1973, eins og 
hún hefur sjálf sagt. Það var ekki 
síst því að þakka að Brenda fór í 
leiklistarnám í stað þess að festast 
í ástarsorg. Hún innritaði sig í 
Guildford School of Acting. Áður 
en hún kláraði námið var hún 
komin með tilboð um hlutverk hjá 
London Bubble Theatre Company. 
Leikhúsið var í tjaldi sem ferðaðist 
á milli hverfa í London.

Brenda er barnlaus og sagðist í 
viðtali ekki sjá eftir þeirri ákvörð-
un sinni að eignast ekki börn. „Það 

þýðir ekkert að sjá eftir því, það er 
bara sóun á orku. Ég á yndislegar 
frænkur og frænda,“ sagði hún í 
viðtali við Radio Times.

Engin tískugella
Brenda viðurkennir að hafa verið 
hissa þegar hún las fyrsta hand-
ritið af Veru og spurt sjálfa sig 
af hverju hún hefði verið valin í 
þetta hlutverk. „Mér leist ekkert 
á persónuna fyrst en fór fljótlega 
að kunna vel við hana. Ég held 
að áhorfendur séu hrifnir af Veru 
vegna þess að hún er ekki ógn við 
neinn. Hún gengur hvorki með 
varalit né er tískugúrú. Hún biður 
ekki um að fólk sé hrifið af henni. 
Reyndar held ég að áhorfendur 
hafi ekki verið neitt sérlega hrifnir 
í upphafi. En vegna þess að sam-
starfsfólk Veru ber virðingu fyrir 
henni tel ég að áhorfendur hafi 
farið að gera það líka. Persónan 
hefur vaxið með þeim,“ segir hún.

Covid setti aðeins strik í 
reikninginn í framleiðslu þátt-
anna. Huga þurfti að tveggja metra 
fjarlægð milli starfsmanna við 
gerð þeirra og þess vegna þurfti 
að finna rúmgott pláss til að gera 
innisenur. Bretar eiga enn eftir 
að sjá síðari hluta elleftu þátta-
raðar og sú tólfta er í upptökum 
og verður vonandi sýnd síðar í 
haust. ITV-sjónvarpsstöðin sem 
framleiðir Veru hefur ekki gefið 
upp hvenær lokaþættir elleftu 
seríu fari í loftið en áhorfendur 
bíða spenntir. Vera lauk upptökum 
á nýjum þáttum af Kate & Koji á 
föstudegi og á mánudeginum á 
eftir hófust tökur á Veru. Það er því 
nóg að gera hjá leikkonunni þótt 
hún ætti að vera komin á eftirlaun.

Skapaði Veru
Þættirnir um Veru eru byggðir á 
bókum Ann Cleeves, en hún hefur 
fengið viðurkenningar fyrir glæpa-
skrif. Hún er skapari Veru Stan-
hope, einnig þáttanna Shetland 
og The Long Vall. Sjónvarpsþætt-

irnir og bækurnar hafa fangað hug 
milljóna aðdáenda um allan heim. 
Ann býr á þeim slóðum sem þætt-
irnir um Veru gerast. Í bókunum er 
Vera með húðsjúkdóm og þolir illa 
að vera í sól. Þess vegna er hún allt-
af með hatt sem fylgdi persónunni 
í sjónvarpið. Höfundurinn hefur 
sagt að Brenda sé mun glæsilegri 
en sjálfur karakterinn í bókinni, 
sem var með exem á fótunum og 
alltaf í hræðilegum sokkum vegna 
þess. Brenda hefur reyndar kynnst 
Veru svo vel að hún kaupir föt á 
hana þegar hún fer út að versla. Í 
einni slíkri verslunarferð keypti 
hún hinn alræmda græna hatt 
á markaði í Newcastle. Þægileg 
stígvél sem Brenda keypti sér eru 
nú komin í fataskáp Veru.

Vinátta hefur skapast á milli 
Brendu og Ann Cleeves. Höfundur-
inn segist heyra rödd Brendu þegar 
hún skrifar um Veru. Stundum 
hefur Brenda komið með hug-
myndir að samtali sem hún telur 
að sé frekar í samræmi við Veru en 
höfundurinn sjálfur hafði skrifað.

Lesendur Washington Post 
völdu Veru í fimmta sæti yfir vin-
sælustu krimmaþætti í sjónvarpi. 
„Hún er komin yfir Miss Marple,“ 
skrifar höfundurinn, Ann Cleeves, 
á Twitter-síðu sína.

Óhugsandi án hattsins
Þegar þættir eru vel heppnaðir 
skiptir aðalpersónan miklu máli. 
Þótt Vera sé ekki tískudama er hún 
óhugsandi án hattsins og frakkans. 
Sjálfstraustið skín af henni þegar 
hún leysir hvert morðmálið af 
öðru. Klæðnaður hennar verður 
partur af sögunni, ekki er mögu-
legt að sjá Veru fyrir sér í nýtísku 
dragt. Það sama var með David 
Suchet sem lék Hercule Poirot, 
hann var klæðskerasaumaður í 
hlutverkið, það er enginn annar 
ekta Poirot. Þannig geta leikarar 
glætt persónur sínar lífi. Brenda 
Blethyn er ein þessara leikara. Hún 
er Vera. n
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Bílar 
Farartæki

 Hópferðabílar

M. BENZ
M. Benz skráður ‘02 í góðu standi. 
21 farþegi. Verð 1,6 millj. Uppl. í s. 
894 3765.

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

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

 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

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

HÁÞRÝSTIDÆLA
Háþrýstidæla 300 bör til sölu. Uppl. 
í s. 6951543

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

 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.

Heilsa

 Heilsuvörur

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx.is

Opið  mán. - fim. 10-18,  fös. 10-17  og  lau. 10-14

Mikið úrval af fylgi- og aukahlutum 
fyrir pottinn og pottaferðina
Mikið úrval af fylgi- og aukahlutum 
fyrir pottinn og pottaferðina

Háfur
m/lengjanlegu skafti

5.950 kr.

Höfuðpúði
5.900 kr.

Algjör slökun!Algjör slökun!

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 40 ár. 
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp 
glæsilegum heitum potti á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Fljótandi „hengirúm”. Margir litir

3.900 kr.

H
m/lengja

5.
HáfurHáfur

gjanlegu skafti
5.950 kr.

i

Vatnsheld spil
2.950 kr.

UNO vatnsheld spil
3.490 kr.

Bursti
7.900 kr.

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

SMÁAUGLÝSINGAR 7LAUGARDAGUR  13. ágúst 2022 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

ÞJÓNUSTU
AUGLÝSINGAR

HAFÐU SAMBAND OG 
VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is
íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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

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

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

Erum við að leita að þér?

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.
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MÁNUDAGA KL. 19.30 
OG AFTUR KL. 21.30 
Nýstárlegir og spennandi þættir um mannlega möguleika, 
persónulega færni, sálarlíf og hamingju. 

Ásdís Olsen er þekkt fyrir spennandi efnistök, persónulega nálgun 
og áhrifarík viðtöl.



… ég held 
að það sé 
siðferðisleg 
skylda 
okkar að 
vera hér, 
veita 
þjónustu 
og halda 
áfram 
mannúðar
aðstoð.
Dr. Aleksandar 
Sasha Bodiroza

Dr. Sasha tók við starfi full
trúa Mannfjöldasjóðs Sam
einuðu þjóðanna í Afganistan 
á umbrotatímum. Hann segir 
það aldrei hafa komið til 
greina að yfirgefa landið þrátt 
fyrir valdatöku Talibana.

Dr. Aleksandar Sasha 
B o d i r oz a ,  f u l lt r ú i 
Mannfjöldasjóðs Sam
einuðu þjóðanna í 
Afganistan (UNFPA), 

heimsótti Ísland í sumar. Dr. Sasha 
fundaði með íslenskum ráða
mönnum og fulltrúum SÞ hér á 
landi ásamt Pernille Fenger, fram
kvæmdastjóra UNFPA á Norður
löndunum.

Dr. Sasha tók við starfi fulltrúa 
UNFPA í Afganistan í janúar 2021, 
þegar vestræn herlið voru í óðaönn 
að undirbúa brottflutning úr land
inu eftir áratuga hersetu, en hann 
gegndi áður sama starfi í Egypta
landi. Spurður um hvernig það hafi 
verið að taka við starfinu á slíkum 
umbrotatímum segir Sasha:

„Þegar maður er opinber starfs
maður Sameinuðu þjóðanna þá veit 
maður nákvæmlega hvað maður er 
að fara út í. Fyrir mig var það aldrei 
neitt vandamál. Þegar allt kemur 
til alls þá er markmið UNFPA að 
útvega lífsnauðsynlega þjónustu 
fyrir konur og stúlkur, þannig að 
það var aðalhvatinn fyrir mig.“

Ferðafrelsi jókst en frelsi dvínaði
15. ágúst 2021, rúmu hálfu ári 
eftir að dr. Sasha tók við starfinu í 
Afganistan, í sömu mund og síðustu 
bandarísku hermennirnir yfirgáfu 
landið, veltu hersveitir Talibana 
afgönsku ríkisstjórninni úr sessi 
og tóku völd í landinu. Síðan þá 
hafa Talibanar myndað sína eigin 
byltingarstjórn sem enn hefur 
ekki verið viðurkennd af neinum 
erlendum ríkjum. Dr. Sasha líkir 
Afganistan fyrir 15. ágúst 2021 og 
Afganistan eftir 15. ágúst 2021 við 
tvö gjörólík lönd.

„Strax og ég kom í fyrra þá ferð
aðist ég um landið og heimsótti 
þónokkur héruð. Því fylgdu margar 
áskoranir. Ég hélt mig innan marka 
þéttbýlissvæða, það er stórra borga, 
sem var að vissu leyti svekkjandi, 
sérstaklega í ljósi þess að meirihluti 
þjónustusvæða UNFPA eru í dreif
býli. Eftir 15. ágúst gátum við fengið 
aðgang að dreifbýlissvæðum, þann
ig að ferðafrelsi jókst á sama tíma 
og almennt frelsi dvínaði fyrir fólk 
í Afganistan.“

Pólitíska ástandið mjög flókið
Vestræn ríki hafa hingað til þver-
neitað að eiga í diplómatískum 
samskiptum við Talibana. Er þetta 
að breytast?

„Þetta er augljóslega pólitískt mál 
sem ég myndi síður vilja tjá mig um. 
Það sem við (UNFPA) bjóðum upp á 
er lífsnauðsynleg þjónusta. Í ástandi 
þar sem allir aðrir hafa yfirgefið 
landið erum við þau einu sem erum 
enn til staðar. Við erum hér enn og 
höldum áfram umboði okkar, að 
veita íbúum Afganistan þjónustu.“

Dr. Sasha viðurkennir þó að póli
tíska ástandið í landinu sé augljós
lega mjög flókið.

„Við búumst ekki við því núna, og 
sennilega ekki í nánustu framtíð, að 
fjöldi alþjóðlegra þátttakenda muni 
breytast á næstunni. Ef við horfum 
á samsetningu byltingarstjórnar
innar, þá mun heildarástandið er 
varðar mannréttindi, sérstaklega 
réttindi kvenna, stúlkna og minni
hlutahópa, halda áfram að vera 
áskorun í Afganistan. En þrátt fyrir 
það þá var nauðsynlegt fyrir okkur 
að vera áfram í landinu og búa 
til verklag sem gerði okkur kleift 
að vera til staðar og bjóða fram 
þjónustu okkar í sérhverjum lands
hluta.“

Kom aldrei til greina að fara
Þannig að það var aldrei spurning 
um hvort þið mynduð yf irgefa 
Afganistan eða ekki?

„Nei, það kom aldrei til greina, 

Siðferðisleg skylda  
að verða eftir

Dr. Aleksandar Sasha Bodiroza segir Sameinuðu þjóð-
irnar glíma við mörg krefjandi verkefni í Afganistan. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

einhver þarf að vera eftir. Ef þú lítur 
á verkefni Mannfjöldasjóðs Sam
einuðu þjóðanna þá tókst okkur í 
allan þennan tíma að halda áfram 
að bjóða fram þjónustu okkar fyrir 
fórnarlömb kynbundins of beldis, 
okkur tókst að halda áfram að bjóða 
óléttum konum upp á lífsnauðsyn
lega þjónustu í afskekktustu hér
uðum landsins. Á undanförnu ári 
höfum við skalað upp gjörvalla 
áætlun okkar.”

Langflestir við fátæktarmörk
Talibanar eru trúarlegur öfgahópur 
sem byggir stjórnarhætti sína á 
sjaríalögum, ströngustu túlkun 
Íslamstrúar. Þó hefur borið á ein
hverjum umbótum í stjórnarhátt
um þeirra frá því þeir voru síðast við 
völd í Afganistan, í byrjun þessarar 
aldar. Spurður um hvort Tali banar 
hafi sýnt vilja til samstarfs við 
UNFPA segir dr. Sasha:

„Já, að sjálfsögðu. Það er ekki svo 
margt í gangi í Afganistan núna 
vegna afleiðinga efnahagshrunsins, 
hruns fjármálakerfisins, nokkurra 
mánaða hruns heilbrigðiskerfisins 
og alls sem því fylgdi. Sum af spá
líkönunum sem voru gerð af koll
egum okkar hjá Þróunaráætlun 
Sameinuðu þjóðanna (UNDP) gefa 
til kynna að um 97 prósent íbúa 
Afganistan muni bráðlega verða 
nálægt eða undir fátæktarmörkum. 
Það mun hafa gríðarleg áhrif og án 
viðurkenningar, án aðgengis að auð
lindum utan landsins, er ástandið 
gífurlega krefjandi fyrir byltingar
stjórnina. Sameinuðu þjóðirnar eru 
einu alþjóðasamtökin sem bjóða 
upp á lífsnauðsynlega þjónustu í 
landinu, ekki bara mannúðarstarf 
og viðbragðsþjónustu.“

Samstarf við samfélagið
Að sögn dr. Sasha eru meginverk
efni UNFPA í Afganistan þrjú. Í 
fyrsta lagi mæðravernd, þar sem 
þau bjóða upp á lífsnauðsynlega 
þjónustu fyrir óléttar konur. Í öðru 
lagi vernd og þjónusta fyrir fórnar
lömb kynbundins ofbeldis. Í þriðja 
lagi afhending sjúkragagna á borð 
við sjúkrakassa fyrir kynheilbrigði 
og getnaðarvarnir.

„Það sem er áhugavert við flagg

skipið okkar um mæðravernd, sem 
kallast Family Health House, er 
að við vinnum það í samstarfi við 
samfélagið. Það er örugglega ein af 
ástæðunum fyrir því að okkur tókst 
að vinna bug á þeim hindrunum 
og afskiptum sem voru sett á af 
byltingarstjórninni. Í samstarfi við 
samfélagið bjuggum við til skipu
lag sem gegnir hlutverki fæðingar
deildar. Síðan veljum við stúlkur 
úr samfélaginu sem ganga í tveggja 
ára ljósmæðraskóla, taka svo fjög
urra mánaða starfsnám á spítala 
og snúa loks aftur í samfélagið og 
hefja störf sem ljósmæður. Bara í 
síðasta mánuði kláruðu 58 stúlkur 
ljósmæðranámið og við erum að 
tala um stúlkur frá afskekktustu 
héruðum landsins.“

Von með nýrri kynslóð
Þannig að þú ert vongóður um að 
árangur geti náðst í Afganistan?

„Það er ein saga sem ég þreytist 
ekki á að segja um unga stráka, 15 
til 16 ára gamla, sem ég hitti í Nan
gaharhéraði. Þegar ég spurði þá 
hver væri fyrirmynd þeirra þá völdu 
þeir hina frægu dönsku fótbolta
konu Nadiu Nadim sem fæddist í 
Afganistan, fluttist úr landi og varð 
danskur ríkisborgari, spilaði fyrir 
danska landsliðið í knattspyrnu, 
kláraði læknanám og varð ein af 
bestu fótboltakonum heims. Ég 
var að búast við því að þeir myndu 
nefna einhvern eins og Messi eða 
Ronaldo en þeir völdu Nadiu. Það 
segir manni að það er von fyrir 
Afganistan með hinni nýju kyn
slóð.“

Ástandið í Afganistan var í 
algleymi vikurnar og mánuðina í 
kjölfar valdatöku Talibana í ágúst 
2021. Landið glímir nú við gríðar
stór vandamál á borð við hungurs
neyð, vöruskort og djúpa efnahags
kreppu og finnst mörgum sem vel 
þekkja til Afganistan sem vanda
mál landsins hafi fallið í skuggann 
af öðrum heimskrísum. Dr. Sasha 
tekur undir þetta.

„Núna þegar fókusinn hefur 
algjörlega færst yfir á það sem er 
að gerast í Úkraínu og þaðan yfir á 
alþjóðlegu efnahagskrísuna þá líður 
okkur eins og Afganistan sé á vissan 

Þorvaldur S. 
Helgason

tsh 
@frettabladid.is

hátt í skugga alls þess. Það hefur víð
tæk áhrif, bæði hvað varðar pólitík 
og öryggismál.“

Vilja yfirgefa landið
Að sögn dr. Sasha eru ýmsir miður 
uppörvandi hlutir að gerast í Afgan
istan er tengjast kvenréttindum, 
rétti kvenna og stúlkna til náms 
og vinnu, svo eitthvað sé nefnt. Þá 
lýsir hann yfir miklum áhyggjum 
af framtíðarhorfum ungs fólks í 
landinu, en Afganistan er mjög ung 
þjóð með tæplega 64 prósent fólks 
undir 25 ára aldri. UNFPA hefur 
staðið fyrir rýnihópum með ungum 
Afgönum sem hafa gefið sláandi 
niðurstöður.

„Ungt fólk í Afganistan í dag árið 
2022 er atvinnulaust, aftengt, sér 
enga framtíð og vill f lytja burt frá 
landinu. Þegar maður stendur fyrir 
umræðum í rýnihópum þá eru allt
af ein til tvær manneskjur sem fylgja 
ekki straumnum og hugsa öðruvísi, 
vilja vera eftir út af mismunandi 
ástæðum.

En hér erum við að tala um 100 
prósent fólks sem vill fara. Þann
ig að ég held að það sé siðferðis
leg skylda okkar að vera hér, veita 
þjónustu og halda áfram mannúð
araðstoð sem mun ekki bara bjarga 
lífum heldur einnig koma í veg fyrir 
það sem gæti komið,“ segir Sasha. n

Sjálfboðaliðar bjóða afgönskum stúlkum upp á leynilega kennslu í borginni Kandahar. Samkvæmt reglum Talibana mega stúlkur sem eru eldri en tólf ára enn 
ekki sækja sér menntun í gagnfræða- og menntaskólum.         FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Ég vil að 
viðskipta-
vinir mínir 
geti notað 
peysu sem 
ég hannaði 
fyrir tíu 
árum við 
buxurnar 
frá því í ár.

Issey Miyake

Japanski fatahönnuðurinn 
og brautryðjandinn Issey 
Miyake lést á dögunum, 84 
ára gamall, úr lifrarkrabba-
meini en hann setti svo 
sannarlega mark sitt á tísku 
síðustu aldar og áhrif hans 
lifa enn.

Issey Miyake var hönnuður 
sem sannarlega fór sínar eigin 
leiðir og þótti fatnaður hans 
og efnisnotkun nýstárleg. En 
það er mjög einföld f lík eftir 

hann sem líklega er hvað frægust, 
rúllukragapeysa Steve Jobs heitins, 
stofnanda Apple, en Issey Miyake 
framleiddi um 100 stykki fyrir 
hann á sínum tíma. Peysurnar 
urðu vinsælar hjá framámönnum 
í Silicon Valley enda var hugsunin 
á bak við þær að uppteknir menn 
á framabraut hefðu betra við tím-
ann sinn að gera en að velja bindi 
dag hvern. Enda var notagildi og 
þægindi alltaf aðalsmerki Miyake.

Fyrirtækið The Issey Miyake 
Group gaf frá sér eftirfarandi yfir-
lýsingu við andlátið: „Kraftmikill 
andi Miyake var drifinn áfram af 
endalausri forvitni og löngun til að 
miðla gleði í gegnum hönnun sína.“

Upplifði árásina á Hiroshima
Issey var fæddur árið 1938 og var 
því aðeins sjö ára gamall þegar 
kjarnorkusprengja féll á heimabæ 
hans, Hiroshima, árið 1945. Hann 
neitaði alltaf að ræða áhrif kjarn-
orkusprengjunnar á líf sitt enda 
vildi hann að eigin sögn ekki vera 
þekktur sem „hönnuðurinn sem 
lifði af kjarnorkusprengjuna“.

En árið 2009 birtist aðsend grein 
eftir hann í The New York Times 
sem viðbrögð við ákalli þáverandi 
Bandaríkjaforseta, Baracks Obama, 
um eyðingu allra kjarnorkuvopna. 
Í greininni skrifaði hann meðal 
annars:

„Þann 6. ágúst 1945 var fyrstu 
kjarnorkusprengjunni varpað á 
heimabæ minn, Hiroshima. Ég var 
þar, og aðeins sjö ára gamall. Þegar 
ég loka augunum sé ég enn hluti 
sem enginn ætti nokkurn tíma 
að upplifa: bjart rautt ljós, svarta 
skýið stuttu síðar, fólk á hlaupum 
í allar áttir í örvæntingarfullri til-
raun til að f lýja. Ég man þetta allt. 
Innan þriggja ára lést móðir mín af 
völdum geislavirkni.

Ég hef aldrei viljað deila minn-
ingum mínum frá þessum degi. Ég 
hef reynt, án árangurs, að leggja 
þær að baki, valið frekar að hugsa 
um það sem hægt er að skapa, ekki 

Einn sá færasti 
og framsýnasti 

kveður

Nafn Issey Miyake mun lifa áfram í hönnun hans og arf-
takanna sem halda merkinu á lífi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Grace Jones hér á tónleikum í London árið 1981 í toppi 
frá Issey Miyake. 

Árið 1999 birtist Issey Miyake í samsettri mynd ásamt 
Mahatma Gandhi, Mao Zedong, Hirohito keisara og Dalai 
Lama í tímaritinu Time undir yfirskriftinni: „Áhrifamestu 
Asíubúar 20. aldarinnar.“

Sýningarstúlkur í fatnaði Issey Miyake á tískuvikunni í París árið 2016. 

Ásamt sýningardömum á tískuvikunni í París árið 1985.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

tortíma, og skapa fegurð og gleði. Ég 
laðaðist að fatahönnun, að hluta til 
því hún er skapandi form sem er 
bæði nútímalegt og bjartsýnt. Ég 
hef reynt að vera ekki skilgreindur 
af fortíð minni. Ég vildi ekki vera 
þekktur sem „hönnuðurinn sem 
lifði af kjarnorkusprengjuna“, og 
þess vegna hef ég alltaf forðast 
spurningar um Hiroshima. Þær létu 
mér líða illa.“

Ófeiminn við að gagnrýna 
Árið 1970 stofnaði Issey Miyake 
the Miyake Design Studio og sýndi 
sína fyrstu línu í New York árið 
eftir. Miyake var ófeiminn við að 
gagnrýna tískubransann og hrað-
ann sem honum fylgir. Í viðtali við 
dagblaðið Village Voice árið 1983 
lét hann hafa þessi orð eftir sér: 
„Ég vil að viðskiptavinir mínir geti 
notað peysu sem ég hannaði fyrir 
tíu árum við buxurnar frá því í ár.“

Miyake var brautryðjandi í 
ýmsum skilningi þess orðs. Hann 
var fyrsti erlendi hönnuðurinn til 
að sýna hönnun sína á tískuvikunni 
í París árið 1974 og einn sá fyrsti til 
að fara í samstarf við listamenn. 
En það sem gerði hann einstakan 
var skilningur hans og tilraunir 
með tækni þegar kemur að þróun 

efnanna sem hann svo notaði í 
fatnaðinn.

Frægast a og ódý rast a l ína 
Miyake, Pleats Please-línan, kom á 
markað árið 1993 og var svar hans 
við því hversu ópraktískur og hátt 
verðlagður hátískufatnaðurinn var. 
Línan var ein sú fyrsta sem ekki var 
háð kyni og selst enn dýru verði á 
síðum fyrir notaðan merkjafatnað.

Framúrstefnuleg klassík
Issey Miyake hafði sannarlega 
mikil áhrif á tískustrauma undir 
lok síðustu aldar og árið 1999 birtist 
hann ásamt Mahatma Gandhi, Mao 
Zedong, Hirohito keisara og Dalai 
Lama í Times undir yfirskriftinni: 
„Áhrifamestu Asíubúar 20. aldar-
innar.“

Einstakur fatnaður úr öllum 
línum Issey Miyake er í eigu stórra 
safna á borð við Metropolitan og 
Museum of Modern Art, MoMA, og 
mun arfleifð hans lifa um aldir alda. 
Það er nokkuð síðan hann dró sig út 
úr daglegum rekstri fyrirtækis síns 
en hafði þó alltaf sitt að segja um 
framleiðsluna. Fyrirtækið lifir enn 
góðu lífi og enn er framleiddur fatn-
aður og ilmur undir merkjum Issey 
Miyake, enda um framúrstefnulega 
klassík að ræða. n
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Karlremb-
ur þurfa 
ekki endi-
lega að 
vera á 
hinum 
endanum. 
Við þurf-
um að 
vinna 
saman.
Sofia Bekatorou

Sofia Bekatorou og Heiða 
Björg Hilmisdóttir eiga það 
sameiginlegt að hafa hafið 
#MeToo-byltingu í heima-
landi sínu. Heiða Björg á 
Íslandi og Sofia í Grikklandi. 
Byltingarnar voru þó með 
mjög ólíku sniði, hófust á mis-
munandi tíma og hafa þróast 
með mjög ólíkum hætti frá 
upphafi sínu.

Sofia er Ólympíuhafi í sigl-
ingum og árið 2021 greindi 
hún frá of beldi sem hún 
varð fyrir árið 1998 af hendi 
hátt setts embættismanns 

innan gríska siglingasambandsins. 
Sofia er mjög vel þekkt í heimalandi 
sínu og það vakti mikla undrun og 
hneyksli þegar hún opnaði sig um 
ofbeldið sem hún varð fyrir.

Heiða Björg er borgarfulltrúi og 
þegar sögur fóru fyrst að berast 
frá Bandaríkjunum árið 2017 af 
ofbeldi valdamikilla manna, hafði 
hún samband við aðrar stjórnmála-
konur og spurði hvort þær ættu ekki 
að taka sig saman. Það varð til þess 
að hópur var stofnaður og svo birtur 
fjöldi sagna um of beldi og áreitni 
manna innan stjórnmálahreyfinga. 
Síðar urðu svo til f leiri álíka hópar 
sem birtu sögur um of beldi meðal 
annars innan íþrótta, sviðslista og 
meðal kvenna af erlendum upp-
runa.

Það má heyra á máli Sofiu að 
staðan í Grikklandi er mjög ólík því 
sem þekkist á Íslandi. Þar er nú bar-
ist fyrir því að gögnum sé safnað um 
umfang ofbeldis, að kynfræðsla fari 
fram í skólum og innan félagsstarfs 
og íþróttahreyfinga. Það er eitthvað 
sem er gert á Íslandi, þó alltaf megi 
gera betur, en eitthvað sem er þó 
komið á dagskrá.

Vildu opna samtalið
Heiða segir að þegar íslenski 
#MeToo-hópurinn hafi fyrst komið 
saman hafi það verið með vilja gert 
að nefna engin nöfn, því tilgangur-
inn hafi verið að sýna hversu mikið 
umfangið var og hvaða áhrif kyn-
bundið ofbeldi hefur á konur. Eftir 
því sem byltingin hefur þróast hafa 
konur byrjað að nefna nöfn og það 
hefur að einhverju leyti breytt sam-
talinu í annað samtal um slaufunar-
menningu, réttlæti og ábyrgð.

„Við vildum stíga fram til að 
normalísera það að konur segi frá. 
Sama hversu alvarlegt of beldið er. 
Þá vildum við bara að konur gætu 
sagt frá og að samfélagið myndi trúa 
konum og bregðast við því. Konur 
segja ekki frá ofbeldi sér til gamans. 
Það græðir engin kona á því að 
segja frá því að hún hafi verið beitt 
ofbeldi,“ segir Heiða og Sofia tekur 
undir það.

„Þeir halda að maður vilji verða 
frægur þannig, en hvaða kona vill 
verða fræg fyrir það?“ spyr Sofia.

„Já, þetta er stóri misskilningur-
inn. Ég hef aldrei hitt konu sem 
hefur sakað samstarfsmann sinn 
eða vin sér til gamans. Þetta er ekki 
gaman. Þetta er hræðilegt. Og við 
vonuðum að með því að stíga fram 
þá myndum við sjá breytingar. Og 
margt hefur breyst. En ekki nógu 
mikið. Okkur vantar enn að styrkja 
stöðu kvenna lagalega, forvarnir, 
stuðning for þolendur og f leiri 
úrræði fyrir gerendur. Það er besta 
forvörnin,“ segir Heiða.

„Ég held að mikilvægi þess að 
útbúa úrræði fyrir gerendur felist 
líka í því að þá sjá þeir að þetta snýst 
ekki um hefnd,“ segir Sofia.

Tengja þolendur saman
Frá því að Sofia steig fram hefur 
hún hafið störf með samtökum 
sem berjast gegn of beldi og hafa 
þau, sem dæmi, sett upp síðu þar 
sem hægt er að tilkynna ofbeldi og 
þolendum síðan leiðbeint hvar þeir 
geta fengið aðstoð.

Heiða Björg 
Hilmisdóttir og 
Sofia Beka-
torou ræddu 
um þátttöku 
sína í #MeToo í 
heimalandi sínu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

„Við settum þetta upp til að sýna 
þolendum að það er hlustað á þá. En 
svo fórum við að nota síðuna til að 
veita aðstoð. Þegar konur hringja í 
mig þá beini ég þeim þangað og þá 
er hægt að sjá hvers konar aðstoð 
þær þurfa á að halda, sama hvort 
það er innan heilbrigðiskerfisins 
eða lagaleg aðstoð, því þótt það sé 
oft verið að tilkynna um gömul mál 
þá er oft enn hægt að leggja fram 
kæru,“ segir Sofia.

Hún segir að gagnagrunninn 
noti samtökin einnig til að safna 
upplýsingum um hvar ofbeldið átti 
sér stað og hvenær og ef að einhver 
vinnustaður eða samtök hafa sam-
band þá geti þau spurt hvort ofbeldi 
hafi átt sér stað þar.

„Við viljum að stofnanir leiti til 
okkar. Þær halda sumar að það geti 
haft áhrif á orðspor þeirra en það 
sem okkur finnst er að þetta geti 
hjálpað við að búa til öryggisáætl-
anir og til að gera stofnunina eða 
vinnustaðinn öruggari,“ segir Sofia 
og bætir við:

„Síðast, en ekki síst, ef þolendur 
skrá sama gerandann þá tengjum 
við þolendur. Þetta er ekki gert í 
réttarkerfinu og svona hjálpum við 
þeim að styrkja mál hver annarrar.“

Vill meiri fræðslu
Sofia segir að þegar samtökin hafi 
leitað til hennar um að vera andlit 
herferðarinnar hafi hún ekki hikað 
við að samþykkja það, en að hún 
hafi þó alltaf lagt mikla áherslu á 
að tryggja gagnagrunninn lagalega 
því þar er nú að finna mikið af per-
sónugreinanlegum og viðkvæmum 
gögnum.

Hvað varðar framtíðina segir 
Sofia að hún hafi miklar áhyggjur 
ef ekkert alvarlegt verður gert til að 
bregðast við upplýsingaflæðinu sem 

börn og ungmenni hafa aðgengi að 
á netinu.

„Þau úrræði sem börnin okkar 
hafa aðgengi að eru ekki að hjálpa 
þeim að byggja upp almennileg 
sambönd, því reynslan kemur frá 
myndum sem eru ekki raunveru-
legar,“ segir Sofia og á við bæði sam-
félagsmiðla og klám.

„Sonur minn er þrettán ára og 
dóttir mín tíu og ég segi oft við son 
minn að myndirnar sem hann mun 
sjá á klámsíðum eða í klámmyndum 
séu ekki raunverulegar. Þær séu feik, 
alveg eins og aðrar bíómyndir, og 
ég bendi honum á að kynlíf eigi að 
vera sameiginleg góð tilfinning og 
það er ekkert sem strákur á að fá frá 
stelpum eða stelpur þurfa að gefa. 
Kynlíf er ekkert sem þú færð frá ein-
hverjum, það er eitthvað til að deila. 
En í Grikklandi viljum við ekki tala 
um það. Margir foreldrar vilja ekki 
að börnin þeirra fái fræðslu og við 
erum mjög aftarlega þarna,“ segir 
Sofia.

Ekki nóg hefur breyst
Spurð hvort það sé almennt sam-
þykkt í grísku samfélagi, sérstaklega 
eftir #MeToo, að ofbeldi sé vandamál 
gegn konum, segir Sofia að konur tali 
meira saman núna og að þetta sé nú 
partur af almennu samtali.

Hún segir að henni sé það mjög 
mikilvægt, á sama tíma og umræð-
an þróast, að það sé ekki lokað á 
sjónarhorn neins.

„Karlrembur þurfa ekki endi-
lega að vera á hinum endanum. 
Við þurfum að vinna saman því 
sú niðurstaða sem við fáum verður 
ekki varanleg nema við gerum það 
þannig,“ segir Sofia.

Þær Sofia og Heiða eru sammála 
um að eftir #MeToo-byltingar 
sinna landa hafi samtalið opnast 
en þær segja ekki nóg hafa breyst. 
Enn eigi fólk erfitt með að trúa og 
viðurkenna að of beldi á sér stað 
alls staðar og telja að mikilvægt sé 
að börn og fullorðnir fái kennslu og 
stuðning.

„Fólk þarf að skilja að gott fólk 
gerir slæma hluti. Fólk er ekki gott 
eða vont og það er ekki hægt að úti-
loka alla úr samfélaginu sem gera 
eitthvað slæmt,“ segir Heiða.

Nafngreindu frá upphafi
Ólíkt því sem var hér á Íslandi 
nafngreindu konur í Grikklandi 
gerendur sína frá upphafi og segir 
Sofia að það hafi verið svo fólk skildi 
að ofbeldi á sér stað á öllum stigum 
samfélagsins.

„Eina refsingin sem þeir fengu var 
samfélagslega skömmin. En það er 
auðvitað ákveðin áhætta sem fylgir 
þessu því ég hef oft heyrt um feður 
sem verða svo reiðir að þeir beita 
ofbeldi.“

„Já, það er það sama hér en við 
sjáum einnig að fólk hefur oft samúð 
með þeim og trúir því ekki að „þessi 
maður“ hafi gert eitthvað svona. 
Fólk þarf samt að fá réttlæti. Ég vil 
ekki að menn sem beita ofbeldi séu 
alveg útilokaðir úr samfélaginu en 
við þurfum samt að finna einhverja 
leið svo að þolendur upplifi réttlæti. 
Þetta er svo flókið og ég vildi að ég 
væri með svörin en ég held að svarið 
felist í samtalinu,“ segir Heiða.

„Ég held að konur séu oft reiðari. 
Af hverju? Jú, því þær sjá karla kom-
ast upp með of beldið. Ef þær vissu 
að gjörðum þeirra fylgdu einhverjar 
af leiðingar þá væru þær kannski 
ekki jafn reiðar. Sama hvort það er 
að fara í fangelsi, skipta um vinnu 
eða hverfa af vettvangi stjórnmála. 
Sama hvað það er. Það þurfa bara að 
vera einhverjar af leiðingar,“ segir 
Sofia. n

Karlrembur ekki á hinum endanum

Lovísa  
Arnardóttir

lovisaa 
@frettabladid.is

Sofia vann til gullverðlauna á Ólympíuleikunum árið 2004. Með henni á 
myndinni er liðsfélagi hennar Emilia Tsoulfa. FRÉTTABLAÐIÐ /GETTY

Sofia talar við fjölmiðlafólk fyrir 
utan skrifstofu saksóknara eftir að 
hún opnaði sig um ofbeldið í fyrra.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Merkisviðburðir

Verslunarmiðstöðin Kringlan 
opnaði dyr sínar fyrir 35 árum. Af 
því tilefni er blásið í veislulúður-
inn og verður risaafmælisterta, ís 
og konfekt, blöðrur og lúðrasveit.

benediktboas@frettabladid.is

Pálmi Jónsson, Pálmi í Hagkaup, klippti 
á borðann og hleypti Íslendingum inn í 
glænýja verslunarmiðstöð, sem kölluð 
var Kringlan, fyrir 35 árum. Þar var gos-
brunnur og pálmatré og þar var hlýtt 
inni, sem þótti nýlunda. Það þekktust 
alveg verslunarkjarnar í borginni en 
Kringlan var fyrsta eiginlega verslunar-
miðstöðin með innri göngugötu á tveim-
ur hæðum og tug verslana.

Í Kringlunni er allt frá bókasafni, 
fasteignasölu, kvikmynda- og leikhúsi, 
til vín- og fataverslana. Yfir árið 2020 
dróst aðsókn í Kringluna eðlilega saman 
enda heimsfaraldur í gangi, en aðsókn 
á kringlan.is margfaldaðist. Þrátt fyrir 
dræma aðsókn í húsið á köflum, á meðan 
faraldurinn stóð sem hæst, þá jókst sala 
í Kringlunni milli ára. Bygging Kringl-
unnar hófst árið 1984 og síðan hefur 
hún stækkað jafnt og þétt eins og sönnu 
afmælisbarni sæmir. Stórtækar breyt-
ingar eru fyrirhugaðar á Kringlusvæðinu, 

sem miða að því að skapa öflugt samfélag 
íbúða, verslunar, þjónustu, menningar og 
liststarfsemi. Uppbyggingin er langtíma-
verkefni þar sem gert er ráð fyrir 160 þús-
und nýjum fermetrum með 800 til 1.000 
nýjum íbúðum.

Fjöldi verslana hefur verið í húsinu 
nánast frá upphafi, má þar nefna sem 
dæmi Mebu, Hagkaup, Herragarðinn, 
Kringlukrána og Sautján.

Afmælisdeginum verður eðlilega 

fagnað og skipulögð dagskrá frá kl. 
13.30-17.00. Lúðrasveit byrjar hátíðina 
með trompi og síðan verður risa afmælis-
kaka og kaffi frá Kaffitár, andlitsmálun, 
blöðrugerðarmenn, hjólaskautalista-
menn, krap, ávaxtabar – og er til afmæli 
án þess að hafa Candy Floss? Töst, Coca 
Cola, Hámark, Mentos og Nói Síríus verð-
ur einnig í boði fyrir gesti og gangandi og 
verslanir í Kringlunni bjóða upp á tilboð 
í tilefni dagsins. n

Afmælisbarnið Kringlan

13. ágúst 1987, Pálmi Jónsson í Hagkaup klippir á borða og opnar Kringluna. 
 MYNDIR/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR 

Rúmlega 
40 þúsund 
mættu til að 
skoða versl-
unarmiðstöð 
Reykjavíkur 
þegar hún var 
opnuð 1987.

1908 Tveir menn, Sigurður Sumarliðason bóndi og Hans 
Reck, þýskur jarðfræðingur, ganga fyrstir manna á 
Herðubreið, sem fram að því hafði verið talin ókleif.

1942 Bandaríska teiknimyndin Bambi er frumsýnd.
1950 Minningarhátíð er haldin á Hólum í Hjaltadal um Jón 

Arason biskup og tvo syni hans, Björn og Ara, fjórum 
öldum eftir að þeir voru líflátnir í Skálholti. Minnis-
merki er vígt, en það er 27 metra hár klukkuturn.

1961 Bygging Berlínarmúrsins hefst.
1966 Kísiliðjan stofnuð við Mývatn.
1987 Verslunarmiðstöðin Kringlan er opnuð í Reykjavík, 

en hún var reist þar sem áður hét Kringlumýri. Um 40 
þúsund manns mæta fyrsta daginn.

1992 Fyrsta útibíó á Íslandi er í Borgarnesi, þar sem kvik-
myndin Grease er sýnd. 

1996 Könnunarfarið Galileo sendir frá sér gögn sem benda 
til þess að vatn sé að finna á einu af tunglum Júp-
íters.

1997 Bandarísku teiknimyndaþættirnir South Park hefja 
göngu sína á Comedy Central.

2004 Björk Guðmundsdóttir syngur á opnunarhátíð Ól-
ympíuleikanna í Grikklandi.

2005 Könnunarfarinu Mars Reconnaissance Orbiter er 
skotið á loft.

Ástkæra móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma, 

Hildur Jónsdóttir
Byggðavegi 89, Akureyri,

lést laugardaginn 6. ágúst sl.  
Útförin verður auglýst síðar.  

Góðar þakkir sendum við þeim sem 
hafa annast hana og sýnt henni og okkur 

kærleik og hlýju í veikindum hennar.

Synir, tengdadætur og fjölskyldur.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda 
samúð, vináttu og hlýju við andlát og 
útför elskulegrar eiginkonu minnar, 
móður okkar, stjúpmóður, dóttur, 

tengdamóður og ömmu,
Hólmfríðar Daggar 

Einarsdóttur
sálfræðings.

Sérstakar þakkir færum við Ljósinu og Heru  
fyrir þeirra einlæga starf.

Skúli Theódór Ingason
Alexander Leví Pétursson Hildur María Olafsdóttir
Theódór Ingi Skúlason
Anton Elí Skúlason
Þórhildur Magnúsdóttir Einar Finnbogason
Berglind Einarsdóttir
Finnbogi Einarsson Jurgita Mazeikaité
Brimar Leví Alexandersson

og aðrir aðstandendur.

Eyrartröð 16, 220 Hafnar�rði
sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Eyrartröð 16
220 Hafnar�rði
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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
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT
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Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma, langamma  

og langalangamma,
Sigurlaug Guðmundsdóttir

lést mánudaginn 25. júlí. 
Útför fer fram frá Grafarvogskirkju 

þriðjudaginn 16. ágúst klukkan 13.

Þórey S. Torfadóttir
Valgerður Torfadóttir Ragnar Gíslason
Guðmundur Torfason Erlín Bjarnadóttir

og fjölskyldur.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Anna Margrét Pálsdóttir
síðast til heimilis að  

Hraunbæ 103, Reykjavík, 

andaðist á hjúkrunarheimilinu Hömrum, 
laugardaginn 6. ágúst sl. Jarðarförin auglýst síðar.

Hafliði Már Aðalsteinsson Jófríður Benediktsdóttir
Elín Ágústa Aðalsteinsdóttir Ásbjörn R. Jóhannesson
Jón Valdimar Aðalsteinsson Sigrún Davíðsdóttir
Páll Finnbogi Aðalsteinsson Anna Reynisdóttir
Skúli Aðalsteinsson Guðrún Brynjarsdóttir
Jóhanna Björg Aðalsteinsdóttir Eiríkur Kr. Jóhannsson
Aðalsteinn Aðalsteinsson Þórunn Bjarney  
 Garðarsdóttir
Guðbjörg Aðalsteinsdóttir Gísli Jón Bjarnason
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

36 Tímamót 13. ágúst 2022  LAUGARDAGURFRÉTTABLAÐIÐTÍMAMÓT FRÉTTABLAÐIÐ 13. ágúst 2022  LAUGARDAGUR



Fyrir fjörutíu árum lagðist 
franska skemmtiferðaskipið 
Mermoz að bryggju með fursta-
hjónin frá Mónakó, Rainer fursta 
og eiginkonu hans, kvikmynda-
stjörnuna Grace Kelly, innan-
borðs. Múgur og margmenni 
mætti á höfnina til að líta þau 
hjónin augum.

benediktboas@frettabladid.is

Fyrir fjörutíu árum komu furstahjónin 
í Mónakó, Rainer og sjálf Grace Kelly til 
landsins í helgarferð ásamt börnum 
sínum. Töluvert margmenni mætti í 
Sundahöfn til að taka á móti þeim og 
skoða franska skemmtiferðaskipið 
Mermoz sem þau ferðuðust með. Fursta-
hjónin fóru að Bessastöðum fyrsta 
kvöldið þar sem þau þáðu kvöldverðar-
boð frú Vigdísar Finnbogadóttur.

Dr. Sturla Friðriksson hafði veg og 
vanda af skipulagningu heimsóknar 
furstahjónanna og sagði hann við Tím-
ann að furstahjónin hefðu verið afar 
ánægð með heimsóknina og þótt mikið 
til þess koma sem þau sáu hér.

Daginn eftir komuna til landsins fór 
furstafjölskyldan af stað í ferðalag og 
byrjaði á að fara í Árbæjarsafnið. Þaðan 
var haldið í Kjós þar sem þeir feðgar, 
Rainer og Albert, renndu fyrir lax. Sam-
kvæmt frásögn Tímans settu þeir feðgar 
í einhverja smáfiska og vildu helst ekki 
hætta veiðum enda laxinn að stökkva 
allt um kring. Þeir stoppuðu við ána í 
um klukkustund.

Frá Kjós var haldið yfir til Þingvalla 
þar sem vindur var allmikill. Hafði Kelly 
mikinn áhuga á gjánum og sprungunum 
og spurði margs. Við Lögberg var sagan 
rakin. Eftir Þingvelli var haldið inn á 
Laugardalsvellina upp undir hellinn, 
þar sem tjaldi var slegið upp og skjól 
myndað svo furstahjónin gætu borðað 
úti. Samkvæmt frásögnum fjölmiðla 
minnti hlaðborðið helst á atriði úr Stellu 
í orlofi því laxinn var borinn fram í alls 
konar formi. Þá var að sjálfsögðu hákarl 
í boði fyrir þá sem þorðu.

Fram kom í Tímanum að Karólína 
ætti íslenskan hest sem hún héldi mikið 
upp á og hafi fundist stórkostlegt að sjá 
íslenska hesta hlaupa um í náttúrunni. 
Síðan var brunað að Gullfossi og Geysi 
þar sem unga fólkið dáðist að Strokk, 
sem gaus nokkrum sinnum meðan 
furstahjónin skoðuðu hann. Þaðan lá 
leið aftur að Sundahöfn og furstahjónin 
héldu af landi brott.

Morgunblaðið náði tali af Kelly og 
sagði stjarnan að þau hefðu gjarnan 
viljað hafa haft meiri tíma. „Það er fal-
legt land sem þið eigið. Land fullt af 
andstæðum og það er það sem gerir það 
áhugavert. Við höfum átt skemmtilega 
ferð.“

Mánuði síðar, eða 14. september, 
lést Kelly eftir hörmulegt bílslys sem 
hún lenti í degi fyrr. Hún var að keyra 
til Mónakó eftir dvöl á sveitasetri fjöl-
skyldunnar þegar hún fékk heilablóð-
fall og missti stjórn á bílnum, sem fór 
fram af hárri klettabrún. Stéphanie, 
dóttir hennar, sem var farþegi í bílnum, 
reyndi hvað hún gat til að afstýra slysinu 
en fékk ekki við neitt ráðið.

Kelly hlaut töluverðan heilaskaða í 

Það er fallegt land sem þið 
eigið. Land fullt af and-
stæðum og það er það 
sem gerir það áhugavert.

Grace Kelly

Grace Kelly birtist í Reykjavík

Grace Kelly gengur niður landganginn með Rainer fursta á eftir sér og Caroline og 
Albert fyrir aftan.  MYNDIR/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Rainer fursti 
og Caroline af 
Mónakó skoða í 
Rammagerðinni. 
Samkvæmt frá-
sögn Morgun-
blaðsins keypti 
fjölskyldan 
nánast hálfa 
búðina og fór 
út með marga 
böggla. 

Ástkær eiginmaður minn, faðir, sonur, 
tengdasonur, bróðir og mágur,

Þorsteinn Arnoddur 
Vilmundarson

lést á líknardeild Landspítalans í 
Fossvogi sunnudaginn 24. júlí 2022. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins 
látna. Ástvinir þakka auðsýnda samúð við andlát og útför. 

Þeim sem vilja minnast hans er bent á Ljósið og Kraft.

Svala Þyri Garðarsdóttir
Daníel Smári Þorsteinsson
Díana Sól Þorsteinsdóttir
Vilmundur Þorsteinsson Bjarney Jóhanna  
 Sigurleifsdóttir
Kristján Eyfjörð Guðmundsson Lilja Aðalbjörg  
 Þórðardóttir
Leifur Ingi Vilmundarson Sigurlaug Vigdís  
 Gestsdóttir 

og börn.
Jóhann Ernir Vilmundarson
Vilborg Kolbrún Vilmundardóttir Erlingur Þór   
 Erlingsson 

og börn.
Klara Ösp Kristjánsdóttir Þorlákur Helgi  
 Pálmason

Elskuleg móðir okkar, stjúpmóðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Ingibjörg Skarphéðinsdóttir
Seljalandi 1, Reykjavík,

lést á Hrafnistu  
fimmtudaginn 11. ágúst.  

Útförin verður auglýst síðar. 

Jóhanna Jóhannsdóttir  Guðmundur Óli Kristinss.
Haukur Skarphéðinn Ingason Marian Ingason Carlen
Guðmundur Birgir Ingason Ingunn Ólafsdóttir
Ásgeir Þór Ingason
Linda Björk Ingadóttir Ólafur Björn Björnsson
Hilmar Ingason María Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Emil L. Guðmundsson
Skúlagötu 40, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans 
í Kópavogi sunnudaginn 7. ágúst 

verður jarðsunginn frá Langholtskirkju 
föstudaginn 19. ágúst nk. kl. 15.00.

Jóna Lára Pétursdóttir
Ellen Vestmann Emilsdóttir
Emil Emilsson
Steinunn Baldursdóttir Jóhannes G. Harðarson
Guðný Baldursdóttir
Lilja Margrét Hreiðarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Ólafur Bjarnason

Krummahólum 6, Reykjavík,
andaðist á Landspítalanum  

í Fossvogi miðvikudaginn 3. ágúst.  
Útförin fer fram frá Grensáskirkju 
fimmtudaginn 18. ágúst kl 14.00.  

Hægt er að nálgast streymi á slóðinni: 
https://youtu.be/ngeO1LBl4fU

Bjarni Þ. Ólafsson Vigdís E. Vignisdóttir
Þorgeir G. Ólafsson Helena Halldórsdóttir
Elín Ólafsdóttir Elís Þ. Sigurðsson
Jón S. Ólafsson

barnabörn og barnabarnabörn.

slysinu og komst ekki til meðvitundar 
þannig að Rainier ákvað að hún skyldi 
tekin úr öndunarvél. Hún er af mörgum 
talin ein besta leikkona sem Hollywood 
ól af sér, en hún lagði leiklistina á hilluna 
aðeins 26 ára til að taka við sem fursta-
frú.

Kelly hlaut mörg virt verðlaun á ferl-
inum og hampaði þar á meðal einni 
Óskarsverðlaunastyttu fyrir leik sinn 
í The Country Girl frá árinu 1954. Hún 
lék í ellefu kvikmyndum á stuttum en 
glæstum ferli þar sem hún deildi tjaldinu 
með mörgum af frægustu leikurum kvik-
myndasögunnar, til dæmis Clark Gable, 
Ava Gardner, Gary Cooper, Cary Grant, 
Frank Sinatra og Bing Crosby, undir 
stjórn leikstjóra á borð við Hitchcock, 
John Ford og Fred Zinnemann. n

Okkar heittelskaði sonur, bróðir, 
ömmu- og afastrákur, frændi, vinur, 

gleðigjafi og hjartaknúsari,

Pétur Uzoamaka Nwaokoro 
Destinysson

 kvaddi þennan heim aðfaranótt fimmtudags 
4. ágúst í faðmi foreldra sinna. Útför hans verður frá 

Garðakirkju föstudaginn 19. ágúst klukkan 13.

Árdís Ösp Pétursdóttir
Destiny Mentor Nwaokoro

Ásmundur Obiageri Nwaokoro Destinysson
og aðstandendur um allan heim.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Þorsteinn Viðar Ragnarsson 
Vallarbraut 2, Akranesi, 

frá Höfðabrekku í Mýrdal,

sem lést á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu 
Höfða þann 27. júlí, verður jarðsunginn frá 

Akraneskirkju föstudaginn 19. ágúst kl. 14. 
Streymt verður frá athöfninni á vef Akraneskirkju.

Kristín Þorgerður Reynisdóttir Yves Deferne
Björk Þorsteinsdóttir Gunnlaugur Kristinsson 
Elín Ragna Þorsteinsdóttir Ómar Rögnvaldsson 
Guðrún Lilja Þorsteinsdóttir Valdimar K. Sigurðsson 
Elías Kristján Þorsteinsson Marta Valsdóttir 

afabörnin, langafabörnin og systkini hins látna.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Erla Ásmundsdóttir

lést á Sólteig, Hrafnistu í Reykjavík,  
29. júlí sl. Útförin hefur farið fram. 

Hjartans þakkir til starfsfólks Sólteigs  
 fyrir fallega og hlýja umönnun.

Dagmar Agnarsdóttir Ómar Valdimarsson
Kristín Agnarsdóttir
Agnar Agnarsson Guðný Stefánsdóttir
Margrét Bára Sigmundsdóttir

og fjölskyldur.
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Töfrandi tilboð
í Húsasmiðjunni
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afsláttur
30%

Pottaplöntu
útsala
30-50% afsláttur
allar pottaplöntur

106 síður af 
flottum tilboðum

Nýtt blað
á husa.is

HáþrýstidælurInnimálning Hillurekkar Viðarvörn og útimálning

afsláttur
20%

afsláttur
30%

afsláttur
20%

afsláttur
25%

Sláttuvélar, orf, hekkklippur, mosatætarar, greinakurlarar og keðjusagir

67.990kr
84.990kr

20%15%

Þvottavél, 
1400 sn.
Kolalaus mótor, 
tekur 8 kg , 15 
þvottakerfi. 
1853100

Þurrkari
8 kg, án barka 
16 þurrkerfi, 
69dB. 1860473

69.990kr
84.990kr

19.590kr
27.990kr

30%

Hrærivél Mezo Smart
600W, með hraðastýringu, 4 ltr. skál. 
Deigkrókur, hræra og þeytari. 1851420

18.193kr
25.990 kr

30%

Pönnusett
Black Rose. 3 stk. 
2003073

14.890kr
21.590 kr

44.995kr
57.995 kr

11.990kr
15.990 kr

72.900kr
91.190 kr

Verkfæraskápur
Á hjólum, 6 skúffur. 103x68x46 cm, 
burðargeta 280 kg. 5024494

Eldhúsblöndunartæki
Start OHM C-spout, 
króm. 7911126

Veggskál
Kartell rimless matt svart. Án setu. 
7920850

31% 22%
25%

25%

Airfryer Formio
3,5 ltr., Hitastilling 
80-200°C. 
1851559

10327400

1.499kr

799 kr

3 stk. að eigin vali.

1 stk.

Calluna

Friðarlilja
12 cm pottur. 11400082

33%

1.990kr
2.990 kr

Hausterikurnar eru 
væntanlegar í næstu viku



Töfrandi tilboð
í Húsasmiðjunni

Bi
rt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 pr
en

tv
illu

r o
g m

yn
da

ví
xl

. Ú
rv

al
 ge

tu
r v

er
ið

 m
isj

af
nt

 m
illi

 ve
rs

la
na

.

afsláttur
30%

Pottaplöntu
útsala
30-50% afsláttur
allar pottaplöntur

106 síður af 
flottum tilboðum

Nýtt blað
á husa.is

HáþrýstidælurInnimálning Hillurekkar Viðarvörn og útimálning

afsláttur
20%

afsláttur
30%

afsláttur
20%

afsláttur
25%

Sláttuvélar, orf, hekkklippur, mosatætarar, greinakurlarar og keðjusagir

67.990kr
84.990kr

20%15%

Þvottavél, 
1400 sn.
Kolalaus mótor, 
tekur 8 kg , 15 
þvottakerfi. 
1853100

Þurrkari
8 kg, án barka 
16 þurrkerfi, 
69dB. 1860473

69.990kr
84.990kr

19.590kr
27.990kr

30%

Hrærivél Mezo Smart
600W, með hraðastýringu, 4 ltr. skál. 
Deigkrókur, hræra og þeytari. 1851420

18.193kr
25.990 kr

30%

Pönnusett
Black Rose. 3 stk. 
2003073

14.890kr
21.590 kr

44.995kr
57.995 kr

11.990kr
15.990 kr

72.900kr
91.190 kr

Verkfæraskápur
Á hjólum, 6 skúffur. 103x68x46 cm, 
burðargeta 280 kg. 5024494

Eldhúsblöndunartæki
Start OHM C-spout, 
króm. 7911126

Veggskál
Kartell rimless matt svart. Án setu. 
7920850

31% 22%
25%

25%

Airfryer Formio
3,5 ltr., Hitastilling 
80-200°C. 
1851559

10327400

1.499kr

799 kr

3 stk. að eigin vali.

1 stk.

Calluna

Friðarlilja
12 cm pottur. 11400082

33%

1.990kr
2.990 kr

Hausterikurnar eru 
væntanlegar í næstu viku



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.

Lausnarorð síðustu viku var

DÆGRADVÖL 13. ágúst 2022  LAUGARDAGUR

3 5 1 2 9 6 4 8 7

7 4 2 8 1 3 5 9 6

6 8 9 4 5 7 1 2 3

4 1 6 3 8 2 9 7 5

2 7 3 5 4 9 6 1 8

8 9 5 6 7 1 3 4 2

5 3 8 1 2 4 7 6 9

9 2 4 7 6 5 8 3 1

1 6 7 9 3 8 2 5 4

4 2 8 5 7 1 6 9 3

7 5 6 3 9 2 4 8 1

9 3 1 8 6 4 5 2 7

5 8 9 4 1 6 7 3 2

1 7 4 2 3 9 8 5 6

2 6 3 7 5 8 9 1 4

6 4 5 9 2 3 1 7 8

3 1 7 6 8 5 2 4 9

8 9 2 1 4 7 3 6 5

Er annað líf 
eftir dauðann 

samkvæmt 
Pondusisma?

Já. Ég held 
við ættum 

að haga 
okkar trú 
þannig.

Hvað gerist 
fyrir þá sem 

haga sér eins 
og vanvitar í 
lifanda lífi?

Þeir verða  
settir á  

Evuklæðin og 
verður kalt til 

eilífðar.

Hljómar 
rökrétt. En 
þeir sem 

eru góðir og 
elskulegir?

Já. Þar er lífið 
eins og á Ölveri. 

Fótbolti,  
tónleikar, bjór, 

píla og púl.

Þannig að 
næsta líf 
verður á 

pöbbnum?

Eiginlega. Ætli 
ég bæti ekki við 

að allir verði 
fallegir.

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 birtast manneskjur sem skipa stóran sess í lífi vinnandi 
stétta (13). Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 18. ágúst næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „13. ágúst“.

H J Á L P A R S V E I T##

S J Á L F R Á Ð A K F Ó T B O L T I

K F A F F L A T A V F Ú

A X A R S K A F T R S V Í N K A S T

P L T S U M L I T L R S

H O L L A S T I R S A O Ý L

U A T A S K O N U K I N D I N

N Ý R N A H N E T U R E A D T

D Á L A Ó Ð F A R A U

A U Ð N A R L E G A N N G A U M S

P Æ É Y P A N D Ó R A M K

S P Í R I T Í S K A Ý T F F A

L E T T N Á L A R A U G A N U

M E N N T A V E G I I Ú L N T

G D R I R I S T A R L E G G I

Á G R I P S I N S T Á I E

V E Á Í S L A G I Ð N Ð

A U K A S T A R F S A Ð F E R Ð

X L T R Ó M A Ð A N Æ Æ

T A U M L A U S I F D R N

A M R Ð I N N V I Ð U N U M

H J Á L P A R S V E I T

Lausnarorð síðustu viku var

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafinn í þetta skipti eintak af 
bókinni Stuldur, eftir Ann-
Helén Laestadius frá Forlaginu. 
Vinningshafi í síðustu viku var 
Ástríður Þorsteinsdóttir, Reykja-
vík.
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LÁRÉTT 
1 Lækna leiða ef rétt 
blóm finnst (9)
7 Við hof eitt passa 
grúppur tvær að fólk 
virði mörk (6)
10 Lýðveldið Kína hét 
eitt sinn Esjuýsa; rétt eða 
rangt? (7)
11 Sverja af sér hvass-
viðri og storm (9)
13 Beinum ósviknum 
uppskriftum að pítsu og 
lasagna að viðeigandi 
aðilum (6)  
14 Hví hakkaðir þú í þig 
svo gilda og blíða sál? (7)  
15 Ótækt þykir að 
frjóvga ólærðar fóstrur 
(9)
16 Fann rétt rit um ána 
og handritið líka (10)
17 Barst þá inn þvílík 
dásemdar gola að sælu-
svipur kom á alla (9)
18 Þetta gekk niður af 
gripnum gráum (10)
19 Smátittur fáks Fáfnis-
bana beit ekki á kattar-
dýrin (7)
20 Loga leit ég heitan 
mjög og firna fólskan 
(10)
25 Hamraði þúfur í hálf-
grónum bakka (8)
29 Tíni til einhverja ræfla 
fyrir þessa ræfla (5)
32 Hvenær mun hið góða 
skáld gefa mér bók? (7)
33 Þessi fantur drap bara 
fautalegar skepnur (7)
34 Því förum við á 
djammið með toppum 
sem við höfnum alveg? 
(8)
35 Best er að ala þann 
rugludall sem ber af 
öllum öðrum (7)
36 Færi fiski stofn og 
skyrtu (8)
37 Spila með gnægð eins 
og þurfa þykir (7)
39 Grimm börn vita 
hvernig skelfa skal 
skammarlega (8)
43 Leysa ráðningar sem 
leiða til úrslitavalds (9)
44 Sæti færis ef byrs er 
vant (6)
45 Kemst til himna með 
glóð og góðum aga (7)
46 Þekking á hölum er 
mest hjá gáfnaljósum (9)
47 Ný dynur á okkur 
holskefla bóka um sögu 
síðustu 500 ára! (6)
48 Láta eins og karl 
sem minnir á útdauðan 
frænda mannkyns (7)

LÓÐRÉTT 
1 Sé helling af skellum á 
grónum grundum (11)
2 Það sem okkar fólk 
fékk frá forfeðrunum var 
ókyrrð og draugur (11)
3 Skíra kúna eftir villandi, 
evrópska kúrsa í Kína (9)
4 Segja frá hinni óviðeig-
andi staðsetningu vinds 
(10)
5 Leita hluta fellinga 
meðal smámola (10)
6 Heyri Nonna ýlfra 
af hlátri meðal grískra 
stöpla (8)
7 Er blístrið það eina sem 
við höfum ef súrefnið 
þrýtur? (10)
8 Hlusta ekki á af-
sakanirnar og laga sjálfur 
mýrarsund og sleða (11)
9 Það var snáðunum 
sérleg pína að lenda í 
ákveðnum vandræðum 
(11)
12 Saga ringlaðrar kar-
landar og fleiri bögubósa 
(9) 
20 Má líkja liði Fram við 
lið álvers eða útgerðar? 
(8) 
21 Í bæ Grímu skortir 
ekki rúm (7)
22 Leita að bráð í verk-
smiðju Lýsis (7)
23 Skynjarðu óþolið 
fákanna sem fældust af 
réttri braut? (7)
24 Óttalega virðist þetta 
slæm lausn (6)
26 Ef þið fáið frelsað 
beyg kemur kjarkurinn af 
sjálfu sér (10)
27 Fullt ker ávaxta en 
þó einkum sóleyja og 
hrafnaklukkna (10) 
28 Varga sem sleppa 
úr prísundinni leita ég í 
vistageymslunni (10)
30 Blautur draumur er 
úrug æð; þar af leiðir að 
þetta er lausnin (10)
31 Peningakassinn 
minnir á fyrrum Sovét-
lýðveldi í Asíu (10)
38 Ekki kominn í heiminn 
og strax sveltur (6)
40 Spil mun koma 
lausninni til þín þegar 
enginn sér (5)
41 Tel hetju þurfa borða 
(5)
42 Dunda mér meðal 
ónytjunga (5)





Laugardagur Sunnudagur Mánudagur

 n Við tækið

Sunnudagur Mánudagur
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RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

08.00 Barnaefni
11.05 Það er leikur að elda
11.25 Hunter Street
11.45 Simpson-fjölskyldan
12.05 Bold and the Beautiful
13.35 Bold and the Beautiful
13.55 Blindur bakstur
14.30 Draumaheimilið
15.00 Ísskápastríð
15.40 Miðjan
15.55 Backyard Envy
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. Killer Timing
21.00 Black Bear
22.45 The Wedding Year
00.10 Knives Out
02.15 Hunter Street
02.40 Simpson-fjölskyldan
03.00 Backyard Envy
03.45 Franklin & Bash

12.00 The Block 
13.00 Young Rock
13.30 Arsenal - Leicester  Bein 

útsending frá leik í ensku 
úrvalsdeildinni.

16.55 This Is Us
17.40 Top Chef 
18.25 The Age of Adaline  Þegar 

Adaline Bowman er 29 
ára ekur hún út af í slæmu 
skyggni og hafnar í vatni. 
Þetta slys hefði átt að verða 
hennar bani en það er ekki 
nóg með að hún lifi það af 
heldur hættir hún að eldast 
upp frá því.

20.15 Elizabethtown
22.15 Return to Sender  Hjúkrunar-

konan Miranda Wells hefur 
komið ár sinni vel fyrir borð, 
er að læra skurðlækningar 
og er nýbúin að kaupa sér 
fallegt hús í bænum sem 
hún býr í. Dag einn sam-
þykkir hún að fara á blint 
stefnumót en áttar sig of 
seint á því á að maðurinn 
sem hún tekur á móti er 
ekki sá sem hún átti að 
hitta. 

23.50 The General’s Daughter 
 Nakið lík Elisabeth Camp-
bell, dóttur liðsforingjans 
„Fighting Joe“ Campbell, 
finnst liggjandi, og búið að 
hæla það niður í jörðina, í 
herstöðinni Fort MacCallum. 

01.45 The Talented Mr. Ripley
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 Þórsmörk - friðland í 100 
ár- fyrri þáttur (e)  2 þátta 
röð um sögu friðunar 
Þórsmerkur og gömlu af-
réttanna sunnan Krossár. 
- fyrri þáttur (e)  

20.30 Fjallaskálar Íslands (e)
21.00 Undir yfirborðið (e) 

07.05 Smástund
07.10 Tikk Takk 
07.15 KrakkaRÚV
09.32 Stundin okkar
10.00 Leyndarlíf hunda 
10.50 Fiskilíf 
11.20 Mótorsport  Alþjóðlegt 

jeppa rall.
11.50 Fimleikar   Bein útsending 

frá keppni á EM í fimleikum í 
Þýskalandi.

13.40 Selfoss - Breiðablik  Bein 
útsending frá undanúrslita-
leik í Bikarkeppni kvenna í 
fótbolta.

16.10 EM í sundi  Bein útsending.
18.00 Sumarlandabrot
18.05 KrakkaRÚV
18.06 Sögur af apakóngi 
18.30 Bitið, brennt og stungið 
18.45 Bækur og staðir  Simma-

sjoppa, Suðurgötu.
18.52 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Ainbo Ainbo: Spirit of the 

Amazon
21.10 Drengjakórinn. Boychoir
22.55 Konan í búrinu. Kvinden i 

buret  Danskur spennutryllir 
frá 2013 byggður á skáld-
sögu eftir danska glæpa-
sagnahöfundinn Jussi Adler-
Olsen. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi barna.

00.30 Dagskrárlok
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08.00 Barnaefni
12.10 Nágrannar
13.40 Nágrannar
14.00 The Cleaner
14.30 30 Rock
14.55 Augnablik í lífi - Ragnar 

Axelsson
15.15 Making It
16.00 Mr. Mayor
16.20 Best Room Wins
17.00 Top 20 Funniest
17.45 60 Minutes
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.50 Ísland í dag
19.05 Grand Designs. Sweden
19.50 The Heart Guy
20.35 Agent Hamilton  Carl Hamil-

ton er ný fluttur aftur heim 
til Svíþjóðar eftir mörg ár í 
leynilegri þjálfun, þegar röð 
hryðjuverka herja á Stokk-
hólm. 

21.25 Pandore  Drama- og spennu-
þættir um átök milli pólit-
íkur og réttlætis. Þættirnir 
gerast í Brussel.

22.15 Anne
23.00 Shameless
23.55 Leonardo
00.45 The Cleaner
01.15 Knutby
02.00 Warrior
02.45 Hunter Street
03.05 Hunter Street
03.30 B Positive
03.50 The Cleaner
04.20 30 Rock

07.15 KrakkaRÚV
10.30 Fjársjóður framtíðar 

 Krabbamein.
11.00 Náttúran mín  Skrúður.
11.25 Sögur fyrir stórfé 
11.45 Mamma, pabbi, barn 
12.20 Fimleikar  Bein útsending 

frá keppni á EM í fimleikum í 
Þýskalandi.

15.30 Íþróttaafrek Íslendinga  Fim-
leikalandsliðið - Vilhjálmur 
Einarsson.

15.55 EM í sundi  Bein útsending 
frá keppni í sundi á Ítalíu.

17.25 Sumarlandinn 
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Holly Hobbie Holly Hobbie
18.25 Basl er búskapur 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Veður
19.50 Sumarlandinn 
20.30 Náttúran mín  Eyjafjöll.
21.00 Þetta verður vont. This Is 

Going to Hurt 
21.45 Ástlaus. Nelyubov 
23.50 Ísland. Bíóland  Ný kyn-

slóð kvikmyndaleikstjóra 
kveður sér hljóðs undir lok 
fyrsta áratugarins og í upp-
hafi þess annars og margir 
þeirra vekja mikla athygli 
þegar á líður. Vaktaserían 
og eftirmáli hennar, kvik-
myndin Bjarnfreðarson, ná 
geysilegum vinsældum og 
Friðrik Þór gerir upp ferilinn 
í afar persónulegri mynd, 
Mömmu Gógó, sem setur 
íslenskar kvikmyndir í sögu-
lega vídd. 

00.50 Dagskrárlok

12.30 The Bachelorette
14.00 The Block
15.00 PEN15
15.25 Gordon Ramsay’s Future 

Food Stars
17.40 A Million Little Things 
18.25 Ordinary Joe 
19.40 Young Rock
20.10 This Is Us
21.00 Law and Order. Special Vic-

tims Unit
21.50 Station Eleven
22.50 American Rust  Lögreglu-

stjórinn Del Harris þarf að 
taka afdrífaríka ákvörðun 
þegar sonur konunnar sem 
hann elskar er ákærður fyrir 
morð. Hvað er hann tilbúinn 
til að fórna miklu til að hlífa 
honum?

23.50 The Stand (2020)
00.35 FBI 
01.15 Yellowstone 
02.00 The Rookie 
02.45 Seal Team
03.30 Tónlis

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  Fréttir 

dagsins í opinni dagskrá.  
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
21.00 Lengjudeildarmörkin

ARCTIC HEALTH
AHI.IS

KALK
HREIN ÍSLENSK FÆÐUBÓT

VÖÐVAR
TENNUR
BEIN

Í POKUM FYRIR LÁGMARKS KOLEFNISSPOR

Það væri að bera í bakkafullan 
lækinn að skrifa meira um starfslok 
Eddu Andrésdóttur sem fréttaþular 
hjá Stöð 2.

En ég ætla að ausa enn meira vatni 
í þann læk.

Ég ólst upp í einangraðri sveit fyrir 
norðan. Var orðinn fullra átta vetra 
gamall þegar ég sá fyrst sjónvarp. 
Hafði áður tekið ljósmyndir en þær 
voru allar af dýrum. Las Andrésblöð 
á dönsku og Hvell-Geira og Denna 
dæmalausa í Tímanum. Þar með var 
myndefni nánast upptalið.

Þegar sjónvarpið kom urðu til 
nýjar fyrirmyndir og hetjur. Ekki 
bara botnóttir lambhrútar eða 
blakkar hryssur heldur fréttaþulir, 
veðurfræðingar, skemmtikraftar, 
tónlistarfólk og f leiri listamenn. 
Þvílíkt ævintýri að fá þá viðbót 
heim í Mývatnssveitina.

Edda er í hópi þeirra sem breyttu 
heimsmyndinni. Hún fyllir f lokk 
afburða sjónvarpsfólks ásamt Boga 
Ágústssyni, Sigmundi Erni og lengi 
mætti telja.

Það sem er gott við starfslok Eddu 
er að nú gefst tækifæri á að segja svo-
lítið:

Takk, kæra Edda og þið hin í 
úrvalsdeildinni fyrir að auðga líf 
okkar hinna. n

Þegar sjónvarpið breytti heiminum

Björn  
Þorláksson

bth 
@frettabladid.is

Var orðinn 
fullra átta 
vetra 
gamall 
þegar ég sá 
fyrst sjón-
varp.

Edda Andrésdóttir lætur af störfum.

Seint á laugardagskvöld sýnir RÚV 
dönsku kvikmyndina Kvinden í 
buret, eða Konan í búrinu, eftir 
danska glæpasagnahöfundinn Jussi 
Adler-Olsen frá árinu 2013. Myndin 
naut gríðarlegrar hylli í heimaland-
inu og sló öll aðsóknarmet í kvik-
myndahúsum þar ytra þegar hún 
kom út.

Kvikmyndin er skandinavískur 
spennutryllir eins og þeir gerast 
bestir og er byggð á skáldsögu eftir 
Adler-Olsen um rannsóknarlög-
reglumanninn Carl Mørck.

Ung metnaðargjörn þingkona á 
uppleið hverfur sporlaust af ferju 
á leið til Þýskalands. Mikið fjöl-
miðlafár skapast í kjölfar hvarfsins. 
Var konunni rænt? Var hún myrt? 
Framdi hún sjálfsmorð? Lenti hún í 
slysi? Lét hún sig hverfa?

Lögregla hefur víðtæka leit en það 
er eins og konan hafi gufað upp af 
yfirborði jarðar.

Hjólin fara hins vegar að snúast 
þegar hinn sérlundaði Mørck er sett-
ur yfir nýja deild innan dönsku lög-
reglunnar, Deild Q , sem rannsakar 
málið. En er það orðið of seint? n

Konan í búrinu

Kvikmyndin er byggð á skáldsögu 
Jussi Adler-Olsen.
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Ég var bara 
sjóðheitur 
og það var 
gaman að 
jafna 
vallarmetið.

Það gekk vel allt 
mótið, sama hverjar 
voru að spila með mér.

Perla Sól Sigurbrandsdóttir

Maður er orðinn einn 
af gömlu körlunum í 
afreksgolfinu á landinu 
núna.

Kristján Þór Einarsson

Golfsamband Íslands 
er næstfjölmennasta 
sérsambandið innan 
vébanda ÍSÍ. Knatt-
spyrnusamband 
Íslands er það fjöl-
mennasta. 

Ólafur Pálsson olafur@vf.is - Páll Ketilsson pket@vf.is

Golffréttir og umfjöllun alla daga 

„Mig hefur alltaf langað að 
vinna þetta mót, alveg frá 
því ég spilaði fyrst á Íslands-
mótinu í Eyjum þegar ég 
var 11 ára,“ segir Perla Sól 
Sigurbrandsdóttir, Íslands-
meistari í golfi 2022. Mótið 
fór fram í Eyjum og var fjórðu 
og síðustu umferðinni aflýst 
vegna mikillar rigningar á 
sunnudaginn í Herjólfsdal.

kylfingur.is

„Tilfinningin var svolítið skrýtin 
þegar ég fékk að vita það að það 
yrði ekki leikið meira á loka-
hringnum. Ég vildi alveg spila og 
mér gekk vel þessar fjórar holur 
sem ég lék þarna í rigningunni á 
fjórða keppnisdegi.“

Fórstu með það markmið að vinna 
mótið áður en þú mættir til Eyja?

„Ég var alveg með það bak við 
eyrað án þess að setja einhverja 
slíka pressu á mig. Ég náði að ein-
beita mér þannig að ég var bara 
að spila mitt golf. Það gekk vel allt 
mótið, sama hverjar voru að spila 
með mér.“

Perla Sól hefur verið valin í Evr-
ópulið ungmenna sem keppir gegn 
Bretlandi og Írlandi síðar í þessum 
mánuði. Mótið er með svipuðu 
fyrirkomulagi og hin þekkta Ryder 
keppni. „Það verður mjög spenn-
andi og skemmtilegt. Fram undan 
eru mót hér heima áður en ég fer í 
þetta mót, Unglingameistaramótið 
og Korpubikarinn.“

Perla Sól fagnaði Evrópumeistara-
titli 16 ára og yngri í sumar og er 
með stór markmið. Hún er að byrja 
í Verslunarskólanum í haust en svo 
er stefnan sett á að fara í háskóla í 

Bandaríkjunum og draumurinn er 
síðan að gerast atvinnukylfingur. 

Telur hún það vera raunhæft 
markmið?

„Já, mér finnst það alveg raunhæft 
en auðvitað eru nokkur ár í að ég 
reyni það. Það er alla vega stefnan.“

Perla Sól vakti athygli á Íslands-
mótinu þegar hún barðist við bestu 
golfkonur landsins, en fyrir mótið 
var sagt frá því að kvennaflokkur-
inn hafi aldrei verið jafn sterkur 
og nú, þar sem meðal þátttakenda 
voru atvinnukylfingarnir Ólafía 
Þórunn Kristinsdóttir og Guðrún 
Brá Björgvinsdóttir. Perla Sól hefur 
sýnt að hún er með mjög gott hug-
arfar og greinilega mjög sterk and-

lega. Hún sýndi það meðal annars 
í Íslandsmótinu.

Perla Sól byrjaði í golfi 8-9 ára 
þegar hún fór að fylgja Dagbjarti 
bróður sínum sem er líka mjög 
góður kylfingur. Hún var fyrst valin í 
landsliðshóp 12 ára og vakti þá strax 
mikla athygli. 

En hvað finnst henni skemmti-
legast að æfa í golfinu?

„Ætli það sé ekki stutta spilið,“ 
sagði hún og sýndi það svo sannar-
lega í mótinu í Eyjum þegar hún 
tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn 
í golfi 2022.

Á vefnum kylfingur.is má sjá 
myndskeið og viðtöl við Kristján 
Þór. n

Perla Sól stefnir hátt í framtíðinni

„Ég er aðeins að berjast við tilfinn-
ingarnar. Það hefur gengið á ýmsu 
í mínu lífi að undanförnu og þessi 
sigur er mjög sætur,“ sagði Kristján 
Þór Einarsson, Golfklúbbi Mosfells-
bæjar, en hann varð Íslandsmeistari 
í karlaflokki í golfi 2022. Þetta er í 
annað sinn sem Kristján Þór tryggir 
sér titilinn en í bæði skiptin hefur 
hann komið í Eyjum.

Kristján lék mjög gott golf fyrstu 
tvo keppnisdagana og frábært á 
þeim þriðja, þegar hann lék á sex 
höggum undir pari og var með 
tveggja högga forskot fyrir loka-
hringinn. Hann var enn með sömu 
forystu þegar þrír efstu kylfingarnir 
voru búnir að leika 6 holur á loka-

hringnum. Þá var mótið stöðvað 
vegna mikillar rigningar og vinds. 
Svo var lokahringnum aflýst þegar 
leið á daginn. Kristján Þór stóð þá 
uppi sem sigurvegari.

„Ef ég á að vera alveg heiðarlegur 
þá get ég alveg sagt að ég fór ekki til 
Eyja með það markmið að fókusa á 
sigur, heldur einungis að spila mitt 
golf og njóta þess að gera það. Mér 
líður alltaf vel í Vestmannaeyjum 
enda á ég rætur þangað.“

Þessi sigur kom þá kannski aðeins 
á óvart því þú hefur ekki verið áber-
andi síðustu ár?

„Það hefur gengið mikið á í mínu 

lífi fyrir utan golfvöllinn síðustu 
þrjú ár þannig að golfið hefur aðeins 
þurft að víkja til hliðar. En ég mætti 
fullur áhuga í vor og ég hef spilað 
mikið og æft vel í sumar. Markmiðin 
voru ekkert sérstök, heldur að ná 
golfgleðinni aftur, sem tókst. Getan 
er til staðar og talsverð reynsla. 

Maður er orðinn einn af gömlu 
körlunum í afreksgolfinu á landinu 
núna. Íslandsmeistaratitillinn var 
því frábær bónus á gott sumar,“ 
sagði Kristján Þór Einarsson.

Á vefnum kylfingur.is má sjá 
myndskeið og viðtöl við Kristján 
Þór. n

Kristján Þór kann vel við sig í Vestmannaeyjum

Sig urður Bjark i Blumenstein, 
Golf klúbbi Reykjavíkur, var heit-
asti kylfingurinn á þriðja hring á 
Íslandsmótinu í Eyjum og jafnaði 
vallarmetið, 8 undir og 62 högg 
sem Haraldur Franklín Magnús 
setti 2018. „Mér leið bara eins og öll 
högg væru að fara nálægt. Ég var að 
hitta allar brautir og öll pútt voru að 
fara í. Ég var bara sjóðheitur og það 
var gaman að jafna vallarmetið,“ 
sagði Sigurður eftir hringinn. Hann 

endaði í 2.-3. sæti með Kristófer.
Íslandsmeistarinn í kvenna-

flokki 2021, Hulda Clara Gestsdótt-
ir, GR, jafnaði einnig vallarmetið í 
Eyjum sem Anna Sólveig Snorra-
dóttir, GK, átti upp á 65 högg.

95 keppendur komust í gegnum 
köttið – það hefði ekki verið hægt 
að ná þessu á einum degi.

Næsta skref er að mótsstjórn geti 
brugðist við með því að setja f leiri 
út í niðurskurði. n

Sigurður Bjarki Blumenstein jafnaði vallarmetið 

Starfsmenn Golfklúbbs Vestmanna-
eyja reyndu hvað þeir gátu þegar 
veðurguðirnir „grétu“ og sendu 
mikla rigningu yfir golfvöllinn í 
Eyjum. Hlé var gert á keppni sem 
hófst á sunnudagsmorgun, fjórða 
keppnisdegi, en allt kom fyrir ekki 
og mótinu var aflýst klukkan 15.30 
en þá var völlurinn nánast á floti og 
ekki leikhæfur. Ekki voru allir sáttir 
við þá ákvörðun mótsnefndar að 
bíða ekki aðeins lengur og freista 
þess að ljúka leik. n

Allt á floti í Eyjum

Kylfingum á Íslandi heldur áfram 
að fjölga og samkvæmt nýjustu 
tölum frá 1. júlí síðastliðnum eru 
um 23.300 kylfingar skráðir sem 
félagsmenn í golfklúbba landsins. 
Þetta er 5% fjölgun frá árinu 2021 
og hafa kylfingar aldrei verið fleiri 
innan raða Golfsambands Íslands. 
Í fyrra var fjölgunin um 12%. Þetta 
kemur fram í frétt á golf.is.

Mesta fjölgunin er í aldurshópn-
um 19 ára og yngri. Í aldurshópn-
um 16-19 ára er 15% aukning og í 
aldurshópnum 15 ára og yngri er 
12% fjölgun. Í elsta aldurshópnum, 
80 ára og eldri, er einnig töluverð 
fjölgun eða sem nemur 12%. Hlutfall 
kvenna er svipað og á undanförnum 
árum eða um 33% en markmið Golf-
sambandsins er að hlutfall kvenna 
verði 40%. Börn og unglingar eru 
14% af kylfingum landsins og það 
setur Ísland í 4. sæti í Evrópu yfir 
hlutfall 18 ára og yngri skráð í golf-
klúbba.

Golfsambandið er næstfjölmenn-
asta sérsambandið innan raða ÍSÍ 
en Knattspyrnusamband Íslands er 
það fjölmennasta með um 30.000 
iðkendur. Árið 1934 var fyrst byrjað 
að halda utan um fjölda félagsmanna 
í golfklúbbum á Íslandi. Í fyrstu 
talningunni voru 132 félagsmenn, 
árið 1990 voru 3.400 einstaklingar 
skráðir í golfklúbba landsins. Tíu 
árum síðar eða árið 2000 hafði þeim 
fjölgað mikið eða í 8.500. Á næstu 10 
árum varð gríðarleg aukning og rétt 
um 15.800 félagsmenn voru skráðir 
árið 2010. n

Kylfingar hafa 
aldrei verið fleiri

Perla Sól spilaði 
frábærlega á 
Íslandsmótinu 
í Vestmanna-
eyjum.

Um er að ræða annan Íslandsmeistaratitil Kristjáns Þórs. 

Sigurður Bjarki 
jafnaði vallar-
metið í þriðja 
hring á 8 undir 
pari.

Golfíþróttin nýtur vaxandi vinsælda 
hér á landi.
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Sigraðu
innkaupin!

Sigraðu  
innkaupin  
og fáðu  
betra verð 
á matvöru 
með 
Samkaupa 
appinu 

Tilboð gilda 11.–14. ágúst

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

45%

769kr/kg

1.399 kr/kg

Grísabóg-
sneiðar
steinaldarsteikur



   

Leyfðu þér smá lestur Bókarstund gefur gull í mund!

Vöruúrval er m
ism

unandi eftir verslunum
. G

ildistím
i tilboða er til og m

eð 15. ágúst eða á m
eðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar m

eð fyrirvara um
 villur og m

yndabrengl. 

Slólrún

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR. 
Þessu lýkur hér

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR. 

Hva

3.999 kr. VERÐ ÁÐUR 4.499 KR.

Tuskuprjón

3.999 kr. VERÐ ÁÐUR 4.799 KR.

Undir yfirborðinu

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR. 
Sannleiksverkið

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR. 

Svarti engillinn

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR. 
Elspa - Saga konu

4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 5.999 KR. 
Nornadrengurinn 

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR.

Leyndarmálið 

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR.

Ísadóra Nótt lendir í vandræðum

2.799 kr. VERÐ ÁÐUR 3.199 KR. 

Stórstreymi

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR. 
Kuldagustur

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR. 
Greppibarnið

3.499 kr. VERÐ ÁÐUR 4.159 KR. 

Fávitinn

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR. 
Gjöf hjúskaparmiðlarans

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR. 

Veran í moldinni

4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 5.999 KR. 
Vængjalaus

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR. 

www.penninn.is 
s: 540-2000

Frí heimsending*
ef pantað er fyrir 10.000 kr.
eða meira á vefnum okkar

*á ekki við um húsgögn og fyrirtækjaþjónustu

"Alvaran er mun hættulegri smitsjúkdómur en hláturinn"
 - Svava Jakobsdóttir

Metsölulisti
Eymundsson

1.
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Mér leið svolítið á þess-
ari hringferð eins og 
hundi í bíl af því ég var 
bara einhvern veginn 
með hausinn út um 
gluggann að horfa. Þá 
fékk ég þessa hug-
mynd að sýningunni.
Fritz Hendrik IV

Í sýningunni Regnbogi 
hunds setur myndlistar-
maðurinn Fritz Hendrik IV 
áhorfendur í spor hunds. Öll 
verkin eru unnin út frá lita- og 
lyktarskynjun hunda og lista-
maðurinn býður ferfætlinga 
velkomna.

tsh@frettabladid.is

Myndlistamaðurinn Fritz Hendrik 
IV opnar einkasýninguna Regn-
bogi hunds í Gallerí Þulu á Hjarta-
torgi í dag. Sýningin er unnin út 
frá sjónarhorni hunds sem fylgist 
með heiminum úr bíl og tekur lita-
palletta verkanna, uppröðun og 
viðfangsefni mið af skynjun besta 
vinar mannsins.

„Ég var í bílferð að ferðast um 
landið síðasta sumar. Í mínu sam-
bandi þá keyrir kærastan mín alltaf 
því hún er svo mikill aftursætisbíl-
stjóri sem farþegi hjá öðrum og mér 
finnst bara fínt að vera í farþega-
sætinu og DJ-a. Mér leið svolítið á 
þessari hringferð eins og hundi í bíl 
af því ég var bara einhvern veginn 
með hausinn út um gluggann að 
horfa. Þá fékk ég þessa hugmynd að 
sýningunni, að ímynda mér hvernig 
það væri að vera hundur, af því þeir 
eru náttúrlega með aðra litaskynjun 
en við,“ segir Fritz.

Rannsakaði skynjun hunda
Hann lagðist í rannsóknarvinnu 
á skynjun hunda og notaði meðal 
annars smáforritið Dog Vision sem 
gerir notendum kleift að sjá heim-
inn eins og hundar skynja hann.

„Ég hélt alltaf að þeir sæju bara 
svarthvítt en svo fór ég að kynna 
mér þetta og þá sjá þeir bláan og 
gulan lit. Þeir eru sem sagt með 
einhverja útgáfu af rauðgrænni lit-
blindu,“ segir Fritz.

Á sýningunni eru sex olíumál-
verk sem eru máluð með litum sem 
hundar sjá og í miðju sýningarrým-
isins má sjá skúlptúr í formi hindr-
unar sem notaðar eru á hunda-
sýningum með þremur stöngum, 
blárri, grárri og gulri, sem tákna 
hinn eiginlega regnboga hunds.

„Þetta er svona einshvers konar 
myndræn framsetning á regnboga 
hunds, ef hundur sæi regnboga, af 
því hans regnbogi er náttúrlega 
strípaðri heldur en okkar,“ segir 
Fritz.

Lyktin af nýslegnu grasi
Auk málverka og skúlptúra má 
einna finna lyktarverk sem umlykur 
sýningarrýmið og minnir á lyktina 

af nýslegnu grasi. Þá eru ferómón í 
lyktardreifinum sem hafa róandi 
áhrif á hunda.

„Það var í raun bara hluti af því að 
reyna að setja sig í spor þessa hunds. 
Hundar náttúrlega skynja umhverfi 
sitt að miklu leyti með lyktarskyn-
inu þannig að mér fannst áhugavert 
að skoða það. Ég fékk góða hjálp frá 
henni Lilju Birgisdóttur í Fischer, 
fékk að stíga öðrum fæti inn í ilm-
gerðina hjá þeim. Ég fann á netinu 
hvaða efnafræðilegu eiginleika 
nýslegið gras hefur og þau áttu 
meira að segja til mjög sérstakar 
ilmolíur fyrir það,“ segir Fritz.

Myndirðu segja að sýningin væri 
aðgengileg fyrir hunda?

„Verkin eru hengd í hundahæð 
þannig að það er auðvelt að skoða 
þau ef maður er hundur en ég get 
ekki sagt til um það hvernig þeir 
upplifa sýninguna. En allir hundar 
eru velkomnir og ég ímynda mér að 
litirnir höfði til þeirra.“

Heimsmynd manns og hunds
Verk Fritz Hendriks fjalla gjarnan 
um þá ómeðvituðu sviðsetningu 
sem einkennir lífið, listir og menn-
ingu. Þá samanstanda sýningar 
hans oftast af heildrænni frásögn 
og listrænni heimsmynd sem áhorf-
endur stíga inn í. Spurður um hvort 
því sé eins farið með Regnboga 
hunds segir hann:

„Já, ég held það. Það verður til ein-
hver ákveðin stemning hérna inni, 
sérstaklega með því að lækka vegg-
hæðina í samhengi við upphengið, 
síðan þessi lykt og lýsingin er líka 
aðeins dempuð til að líkja eftir því 
að þú sért inni í bíl.“

Að sögn Fritz segist hann upp-
runalega hafa lagt upp með að gera 
létta og skemmtilega sýningu, eins 
og hann sér fyrir sér persónuleika 
hunda, en eftir því sem verkin tóku 
á sig mynd hafi hann rekist á dýpri 
tilvistarlegar spurningar.

„Ég sá fyrir mér að þetta væri bara 
ótrúlega kæruleysisleg og ligeglad 
sýning. En eftir því sem hugmynd-
in vatt upp á sig þá fór ég meira að 
vinna með þennan symbólisma 
í hugmyndinni að vera farþegi í 
einhverju farartæki sem er að fara 
eitthvert og þú hefur enga stjórn á, 
þarft bara að sitja og njóta. En það 
að vera undirgefinn og vera alltaf að 
sýna sína bestu hlið fyrir þeim sem 
er ofar manni, gerir mann kannski 
pínu bældan.“  n

List fyrir hunda og menn

Fritz Hendrik segist upphaflega hafa ætlað að gera létta og skemmtilega sýningu en eftir því sem verkin tóku á sig 
mynd hafi hann rekist á dýpri tilvistarlegar spurningar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Verkin á sýningunni eru öll máluð í litum sem taka mið af litaskynjun hunda. 
 MYND/FRITZ HENDRIK IV

tsh@frettabladid.is

Danshöfundurinn Anna Kolfinna 
Kuran undirbýr nú dansverkið 
Femínískt reif í samstarfi við menn-
ingarskólann Litlu systur. Verkið 
verður f lutt á Reykjavík Dance 
Festival í nóvember og auglýst er 
eftir ungmennum til að taka þátt í 
verkinu og í starfsemi Litlu systur.

Litla systir er hugarfóstur dans-
höfundarins Ásrúnar Magnús-
dóttur sem hefur áður staðið að 
ýmsum samsköpunarverkum með 
unglingum. Spurð um hvort Femín-
ískt reif sverji sig í ætt við þau verk 
segir Anna Kolfinna:

„Þetta er kannski svolítið svipað 
og Ásrún hefur verið að gera í sinni 
vinnu sem danshöfundur en þetta 
er verk eftir mig þannig að ég er 
danshöfundurinn og mun vinna 
með krökkunum að allri sköpun. 
Þau  munu semja verkið með mér.“

Að sögn Önnu Kolfinnu er mark-
miðið að skapa femíníska útópíu 
þar sem allir upplifi sig örugga og 
frjálsa, óháð kyni og bakgrunni.

„Við ætlum að búa til heim þar 
sem okkar reglur gilda og raunveru-
legt jafnrétti. Öll mega vera eins og 
þau vilja, skilgreina sig eins og þau 
vilja og klæða sig eins og þau vilja.“

Öll ungmenni 14-19 ára geta sótt 
um að vera með til 1. september á 
annakolfinna@gmail.com. n

Skapa femíníska útópíu

Anna Kolfinna, Flóki Dagsson úr Litlu 
systur og Ásrún Magnúsdóttir. 

Minningarsjóður um Jean-Pierre Jacquillat, fyrrum 
aðal   stjórnanda Sinfóníuhljómsveitar Íslands, mun á 
þessu ári veita efnilegum tónlistarmanni styrk til  
framhaldsnáms erlendis á skólaárinu 2022-2023.

Veittur er einn styrkur að upphæð 1.500.000 kr.

Umsóknir, með upplýsingum um námsferil  
og framtíðaráform, sendist til formanns  
sjóðsins á netfangið: jpj@i8.is fyrir 4. sept. nk. 
Umsóknum fylgi hljóðritanir, raddskrár 
frumsaminna verka eða önnur gögn sem sýna 
hæfni umsækjenda.

2021 Hjörtur Eggertsson - selló & hl.sv.stj.
2020Álfheiður E. Guðmundsdóttir- söngur 
2019 Geirþrúður A . Guðmundsdóttir- selló
2018 Hrafnhildur M. Guðmundsdóttir-selló
2017 Sölvi Kolbeinsson-saxófón
2016 Baldvin Oddsson-trompet
2015 Rannveig Marta Sarc-fiðla
2014 Sólveig Thoroddsen-harpa
2013 Hulda Jónsdóttir-fiðla
2012 Benedikt Kristjánsson-söngur
2011 Matthías I. Sigurðsson-klarinett
2010 Gunnhildur Daðadóttir-fiðla
2009 Helga Þóra Björgvinsdóttir-fiðla
2008 Jóhann Nardeau-trompet
2007 Melkorka Ólafsdóttir-flauta

2006 Elfa Rún Kristinsdóttir-fiðla
2005 Ögmundur Þór Jóhannesson-gítar
2004 Víkingur Heiðar Ólafsson-píanó
2003 Birna Helgadóttir-píanó
2002 Lára Bryndís Eggertsdóttir-orgel
2001 Pálína Árnadóttir-fiðla
2000 Hrafnkell Orri Egilsson-selló
1999 Una Sveinbjarnardóttir-fiðla
1998 Árni Heimir Ingólfsson-píanó
1997 Þórður Magnússon-tónsmíðar
1996 Ingibjörg Guðjónsdóttir-söngur
1995 Sigurbjörn Bernharðsson-fiðla
1994 Guðni A . Emilsson-hljómsveitarstjórn
1993 Tómas Tómasson-söngur
1992 Þóra Einarsdóttir-söngur
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Tilkynnt verður um styrkhafa fyrir 1. október 2022.

Styrkur til 
tónlista r ná ms

MINNINGAR 
SJÓÐUR

JPJ

  Undirbúningsstyrkir 
  Styrkir til sýningaverkefna 
  Útgáfu-/rannsóknastyrkir 

og aðrir styrkir

M
yn

dl
is

ta
rs

jó
ðu

r

Veittir verða styrkir allt að 3.000.000 kr.

Umsóknarfrestur er til kl. 16:00 þann 22. ágúst 2022

Upplýsingar um myndlistarsjóð, 
umsóknareyðublað, úthlutunar
reglur  og leiðbeiningar má finna  
á vefsíðu myndlistarsjóðs,
myndlistarsjodur.is 

Úthlutað verður í september
mánuði. Um er að ræða seinni 
úthlutun úr sjóðnum árið 2022. 

Umsóknarfrestur 
í myndlistarsjóð 
rennur út  
22. ágúst
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DANÍEL BJARNASON

ELDBORG 
22. OKTÓBER KL 20.00

SJÁUMST Í ÓPERUNNI

“Mögnuð ópera!”
Fréttablaðið



Það er fullt af ungum 
mæðrum á Íslandi sem 
vilja samt keppa í 
svona keppni þannig 
að ég held að þetta 
breyti alveg leiknum.

SÆTA SVÍNIÐ 
Borðapantanir og nánari  

upplýsingar á saetasvinid.is

með Siggu Kling 
Alla sunnudaga kl. 21.00

Skemmtilegir vinningar

Frí  bingóspjöld
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gaman

Stærstu breytingar á Miss Uni-
verse Iceland frá upphafi hafa 
verið kynntar og taka gildi á 
næsta ári. Þar ber hæst að nú 
mega giftar konur og mæður 
loksins taka þátt. Manuela 
Ósk Harðardóttir segist hafa 
beðið þessara breytinga lengi.

odduraevar@frettabladid.is

„Ég er búin að vera að bíða eftir 
þessu alveg frá því ég byrjaði með 
keppnina árið 2016,“ segir Manuela 
Ósk Harðardóttir, framkvæmda-
stjóri Miss Universe Iceland, en 
hingað til hafa konur ekki verið 
gjaldgengar í keppninni nema þær 
væru ógiftar og barnlausar. Þetta 
breytist með keppninni 2023 þegar 
reglubreytingarnar taka gildi. Ald-
urstakmarkið á milli 18 til 28 ára 
stendur þó óhaggað.

„Að mínu mati er þetta það eina 
sem hefur fengið verðskuldaða 
gagnrýni. Að þetta sé ekki í takti 
við nútímann og mér hefur sjálfri 
fundist það. Það er auðvitað verið 
að taka valið af konum með þessu,“ 
segir Manuela.

Breytir leiknum
Rökin fyrir reglunum voru þau að 
gríðarlegt álag er á sigurvegaranum 
en að keppninni lokinni flytur Miss 
Universe til New York þar sem hún 
starfar fyrir Miss Universe Organiza-
tion í heilt ár – og ferðast um heim-
inn og sinnir alls kyns krefjandi 
verkefnum.

„Þótt kona sé gift þá getur hún 
samt ferðast ein, gert það sem hún 
vill og sinnt þessu starfi sem er að 
vera Miss Universe. Mér fannst 
þetta alltaf svakalega úrelt,“ segir 
Manuela, sem segir þetta þó aðeins 
flóknara fyrir mæður.

„Auðvitað er það öðruvísi en 
ef það er það sem móðir velur, að 
keppa í Miss Universe og sinna 
því starfi, þá á það alltaf að vera 
hennar val. Þannig að ég tek þessu 
fagnandi,“ segir Manuela. Hún segir 
breytingarnar sérstaklega mikil-
vægar fyrir íslensku keppnina.

„Af því að við Íslendingar erum 
frekar ungir þegar við byrjum að 
stofna fjölskyldu. Frekar en til 
dæmis í Bandaríkjunum þar sem 
íhaldssemi er meiri og fólk byrjar 
kannski á að mennta sig, giftir sig 
og fer svo að eignast börn,“ segir 
Manuela.

„Það er fullt af ungum mæðrum á 
Íslandi sem vilja samt keppa í svona 
keppni þannig að ég held að þetta 
breyti alveg leiknum.“

Margar jákvæðar fyrirmyndir
Margt hefur verið rætt og ritað um 

Leikurinn jafnaður í Miss Universe

Manuela Ósk, framkvæmdastjóri Miss Universe Iceland, fagnar reglubreyt-
ingunum sem hún telur mjög svo þarfar og tímabærar.  MYND/ARNÓR TRAUSTI

Elísa Gróa Steinþórsdóttir sigraði í Miss Universe Iceland í fyrra.  MYND/AÐSEND

gildi fegurðarsamkeppna. „Ég hef 
alltaf skilið gagnrýnina á þessar 
reglur. En svo er önnur gagnrýni 
sem ég skil ekki og ég skrifa hana 
alltaf á fáfræði og það er gagnrýnin 
að svona keppni eigi yfirhöfuð ekki 
að viðgangast.“

Manuela segir keppnina ekkert 
líka þeim sem haldnar voru fyrir 
nokkrum áratugum. „Þetta er búið 
að breytast rosalega og núna er þetta 
miklu meira um valdeflingu og sjálf-
styrkingu. Svona pínu eins og nám-
skeið fyrir konur sem vilja bæta sig 

og styrkja, sama á hvaða sviði það 
er. Og eignast vinkonur fyrir lífstíð 
í leiðinni.“

Manuela segist hreykin af því 
hve margar jákvæðir fyrirmyndir 
hafi komið út úr keppninni. „Og nú 
bætast í hópinn f leiri konur sem 
geta tekið þátt ef þær vilja, en það 
fer engin í gegnum þetta ferli án þess 
að læra heilan helling um sjálfa sig, 
jafnvel sigrast á einhverjum ótta og 
getur í leiðinni verið jákvæð fyrir-
mynd fyrir aðrar ungar konur.“

Hún bendir á að keppendur í Miss 
Universe Iceland hafi sumar hverjar 
keppt oftar en einu sinni, þrisvar 
og jafnvel fjórum sinnum. „Það 
er vegna þess að þær fá svo margt 
jákvætt út úr keppninni og það 
skiptir þær ekki einu sinni máli hve 
langt þær komast. Þetta snýst frekar 
um vegferðina en úrslitin.“ 

Æðislegur hópur 
Keppnin í ár fer fram í Gamla bíói 
þann 24. ágúst.

„Þetta er alltaf sama stressið, ég 
skil ekki hvernig ég fer að þessu!“ 
segir Manuela hlæjandi. „En þetta 
er ótrúlega jákvætt stress, ég er 
svo spennt. Það er í þessu eins og 
öllu öðru, það eru alltaf einhverjir 
hnútar sem þarf að leysa á síðustu 
stundu og ég er í því síðustu dagana,“ 
útskýrir Manuela.

„En þessi hópur af stelpum er 
æðislegur. Það hefur verið draumur 
að vinna með þeim og við hvetjum 
alla til að mæta í Gamla bíó og 
fylgjast með þessu,“ segir Manuela, 
sem bætir við að vænta megi frekari 
breytinga á keppninni að ári.

„Við ætlum að prófa ýmislegt nýtt 
að ári og ég hlakka til að tilkynna 
það þegar þar að kemur.“ n

toti@frettabladid.is

„Það var hún Guðný Ásberg Alfreðs-
dóttir, rekstrarstjóri Sambíóanna, 
sem fékk þessa frábæru og fallegu 
hugmynd að heiðra minningu Oli-
viu Newton-John með því að sýna 
hinu sígildu klassík, Grease, aftur á 
hvíta tjaldinu,“ segir Alfreð Árnason, 
framkvæmdastjóri Sambíóanna, 
sem ætla að minnast Oliviu Newton-
John, hinnar einu sönnu Sandy baby, 
með sérstakri Grease-sýningu síðar í 
mánuðinum.

Alfreð segir að hugmynd dóttur 
hans hafi strax verið fylgt eftir með 
því að óska eftir leyfi til að sýna 
myndina. „Haft var samband við 
dreifingaraðila myndarinnar, Park 
Circus, og þetta gekk hratt og örugg-
lega fyrir sig.“

Byrjað verður á einni Grease-sýn-
ingu föstudaginn 26. ágúst í sal 1 í 
Sambíóunum Álfabakka en, „ef sýn-
ingin heppnast vel og eftirspurnin 
verður meiri munum við klárlega 
íhuga að bæta við sýningum,“ segir 
Alfreð.

„Á sýningunni sjálfri hvetjum við 
alla til þess að taka þátt í stemning-
unni með okkur, draga leðurjakkana 
og kjólana úr fataskápnum og setja 
gel eða tíkó í hárið.“ n Sandy og Danny finna aftur neistann sem kippir þeim í gír í Álfabakkanum.

Sambíóin sýna Grease til heiðurs Newton-John

toti@frettabladid.is

Benni Hemm 
Hemm, Urður 
og Kött Grá Pje 
gáfu í gær út 
lagið Á óvart en 
útgáfan markar 
ýmis tímamót 
á ferlum þeirra 
sem að því koma. 
Langt er síðan 
heyrst hefur í 

bæði KGP og Urði, auk þess hafa 
KGP og Urður aldrei hist. Þá hefur 
Urður aldrei sungið á íslensku áður 
og síðast en ekki síst er Á óvart 
fyrsta rapplagið sem Benni Hemm 
Hemm gefur út þannig að hann 
kemur þarna úr nokkuð óvæntri 
átt og svo sannarlega á óvart.

Lagið, sem kemur út undir 
merkjum Alda Music, er eftir 
Benna Hemm Hemm en textann 
semur hann með Atla Sigþórs-
syni. n

Komið á óvart

Lagið kemur um margt á óvart.

Benni Hemm 
Hemm.

 n Fréttir af fólki

Þetta gekk hratt og 
örugglega fyrir sig.
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Ég bara mæti þarna og 
tek lagið.
Bjarki

Svo kom 
beinhörð 
frétt.

Ég hef persónulega 
aldrei séð eða heyrt 
Bjarka Tryggvason 
flytja þetta lag.

Jakob Frímann
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„Rætt er um bakslag í málefnum hin-
segin fólks. Við sem tilheyrum þeim 
hópi vitum að þar er sannarlega við 
raunverulegan vanda að glíma,“ 
segir Ragnhildur Sverrisdóttir um 
það sem henni fannst bera hæst í 
fréttavikunni. „Við heyrum böl-

bænirnar, fáum baktalið, heyrum af 
höggunum ef við verðum ekki fyrir 
þeim sjálf. Þau sem standa utan 
samfélagsins kalla hins vegar á bein-
harðar fréttir til vitnis um bakslagið. 
Þá dugar samt ekkert að benda til 
dæmis á Kastljósþátt um einelti og 
ofbeldi í garð hinsegin ungmenna, 
það telst einhvern veginn ekki með.

Svo kom beinhörð frétt. Ein-
hver tók sig til og klippti niður alla 
regnbogafánana á Hellu í kjölfar 
Hinsegin daga. Lögreglan á staðnum 
var hins vegar aldeilis ekki á því að 

það skipti máli að einmitt þessir 
fánar hefðu verið felldir. Þetta væru 
bara hefðbundin skemmdarverk 
og tengdust ekki „fánunum sem 
slíkum“. Eignaspjöll. Fastir liðir eins 
og venjulega.

Lögreglan ætti auðvitað að vera 
þokkalega kunnug hugtakinu 
„hatursglæpur“ en er engu nær þótt 
sá glæpur beinlínis lemji hana í 
hausinn í heimabænum. Það er ekki 
nema von að það sé erfitt að gera 
fólki utan hinsegin samfélagsins 
grein fyrir bakslaginu.“

Þegar hatrið lemur þig í hausinn
 n Frétt vikunnar
 Ragnhildur Sverrisdóttir 

Ragnhildur Sverrisdóttir upplýsingafulltrúi.  MYND/AÐSEND

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

LÝKUR UM 
HELGINA

SUMARÚTSÖLU 
BETRA BAKS 

20%
AFSLÁTTUR 
AF TEMPUR

60%
AFSLÁTTUR

  

10-40%
A F  H E I L S U I N N I S KÓ M

EXCLUSIVE TOPPER 
Gæsadúnn. 90 x 200 cm. 
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Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

Frá því Bjarki Tryggvason 
söng sig inn í hug og hjörtu 
landsmanna með Í sól og 
sumaryl fyrir hálfri öld hefur 
hann ítrekað hafnað beiðnum 
um að syngja það aftur. Nú 
hefur hins vegar Jakobi Frí-
manni, þingmanni Flokks 
fólksins, með fagurgala tekist 
að fá Bjarka til að taka lagið 
í sumarfögnuði flokksins á 
Akureyri.

toti@frettabladid.is

Nýstofnað Akureyrarfélag Flokks 
fólksins kennir sumarfögnuð sinn í 
Lystigarðinum á Akureyri á sunnu-
daginn við Í sól og sumaryl þann-
ig að við hæfi þótti að fá Bjarka 
Tryggvason til að slá botninn í 
gleðina með því að syngja samnefnt 
lag sem hann gerði ódauðlegt fyrir 
sléttri hálfri öld.

„Við erum einu sinni búin að 
fresta vegna veðurs en við erum 
sumsé núna bara að boða sól og 
sumaryl í víðasta samhengi,“ segir 
Jakob Frímann Magnússon, þing-
maður Flokks fólksins í Norðaustur-
kjördæmi, þegar hann er spurður 
hvort sumarið sem er að líða, og þá 
um leið þessi fögnuður, geti yfirleitt 
staðið undir jafn sólríkri yfirskrift.

„Og það sem meira er, er að þegar 
þessi yfirskrift var ákveðin og Bjarki 
Tryggvason fenginn til að syngja á 
samkomunni, var okkur allsendis 
ókunnugt um það að lagið varð til 
í Lystigarðinum á Akureyri,“ segir 
Jakob og vísar í ævisögu höfundar-
ins, Gylfa Ægissonar, sem Sóli Hólm 
skráði.

„Þannig var það nú bara og lagið 
mun ganga í endurnýjun lífdaga þar 
sem það varð til núna á sunnudag, 
á þessum almennt veðursæla stað.“

Hefur neitað í áratugi
„Hann plataði mig í það en ég hef 
nú alltaf sagt nei við þessu í áratugi, 
sko. Hann er gamall kunningi þann-
ig að það er allt í góðu og ég ætlaði 
einmitt að vera á Akureyri á sunnu-

daginn þannig að maður kíkir á 
þetta,“ segir Bjarni sem söng upp-
runaleg útgáfu lagsins með hljóm-
sveit Ingimars Eydal 1972.

„Ég þarf nú ábyggilega eitthvað 
að líta á hann,“ heldur Bjarki áfram 
þegar hann er spurður hvort hann 
muni texta lagsins allan. „Við 
höfum ekkert æft eða neitt þann-
ig. Ég bara mæti þarna og tek lagið,“ 
segir Bjarki um það sem hlýtur, 
að öðru ólöstuðu, að mega teljast 
hápunktur gleðinnar.

„Þarna er líka verið að boða sólina 
og sumarylinn dálítið með tákn-
rænum hætti í ljósi þess að andlegi 
leiðtogi Flokks fólksins á Akureyri, 
Brynjólfur Ingvarsson, áttræður 
læknir sem vann glæsilegan sigur, 
er nú sestur í bæjarstjórn ásamt 
ýmsum öðrum,“ segir Jakob þegar 
hann færir frekari rök fyrir sam-
komunni sem nýi oddvitinn mun 
bæði setja og stjórna.

Leiðtogasópran
„Svo búum við ansi vel að söngkonu, 
mjög björtum sópran frá Ólafsfirði 
sem barðist til mennta á miðjum 
aldri í bæði lögfræðum og stjórn-
málafræðum, stofnaði f lokk og er 
leiðtogi Flokks fólksins, en formað-
urinn Inga Sæland ætlar að syngja 

líka,“ segir Jakob og spáir því að Ég 
er kominn heim verði meðal þeirra 
laga sem Inga muni taka.

„Bjarki náttúrlega býr í Reykjavík 
þannig að hann ferðast norður yfir 
heiðar sérstaklega til að boða sól og 
sumaryl í gömlu heimabyggðina,“ 
heldur Jakob áfram þegar hann er 
spurður hvort hann hafi þurft að 
beita söngvarann miklum fortölum.

Já!
„Ja, sko ræða mín til Bjarka hófst 
með þeim hætti að í sömu götu og 
markar Lystigarðinn vestanvert 
barði ég hann augum fyrsta sinni 
um borð í A 4, bifreið afa míns, 
þegar A 49, vængjaður Chevrolet 
frá „early sixties“ var á undan okkur 
upp Þórunnarstrætið.

Þar aftur í var einkar fallegt par, 
hrokkinhærður ungur maður og 
ljóshærð stúlka sem manni sýndist 
við fyrstu sýn vera Brigitte Bardot. 
En reyndist vera æskuást, síðar 
eiginkona og barnsmóðir Bjarka 
Tryggvasonar, Mollí sem svo var 
nefnd.

Þarna voru þau að kyssast og 
knús ast í aftursætinu og þessi upp-
rifjun bræddi Bjarka Tryggvason 
með þeim hætti að það stóð ekki 
á neinu svari þegar erindinu var 
stunið upp. Það var tveggja stafa 
orðið já. Plús upphrópunarmerki. 
Ég mæti!“ segir Jakob.

„Ég hef persónulega aldrei séð 
eða heyrt Bjarka Tryggvason flytja 
þetta lag og hlakka bara mikið til 
og ég held að svo sé um fleiri,“ segir 
Jakob og fyrir þau sem deila eftir-
væntingunni með honum er rétt að 
geta þess að gleðin hefst klukkan 15 
á sunnudaginn í Lystigarðinum. n

Plataður í sól og sumaryl

Bjarki fangaði 
hug og hjörtu 
þjóðarinnar 
með Í sól og 
sumaryl sem 
hann syngur hér 
í sjónvarpssal 
1972.  
SKJÁSKOT/ YOUTUBE
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Óttars 
Guðmundssonar

n Bakþankar

Í miðjum kóvíðfaraldri fór fjármála-
ráðherra á listasýningu í Ásmund-
arsal. Ströngustu sóttvarnalögum 
var ekki fylgt og allt samfélagið 
lagðist á hliðina. Rannsóknar-
blaðamenn sátu fyrir ráðherra og 
áhrifavaldar kröfðust þess að hann 
segði af sér. Netheimar loguðu eins 
og Bergþórshvoll forðum.

Á dögunum fór þessi sami 
ráðherra ásamt tveimur meðráð-
herrum í annað partí í Kjósinni. 
Skúli athafnamaður Mogensen var 
að opna sjóböð í Hvammsvík þar 
sem fallegt fólk getur lagst í heitt 
saltvatn fyrir tæpar áttaþúsund 
krónur. Nýjasta æðið í túrisma eru 
heitir pottar í fallegu umhverfi þar 
sem fólk getur legið með bjórglas og 
tekið af sér „sjálfu“.

Skúli setti flugfélagið WOW 
glæsilega á hausinn í ársbyrjun 
2019. Félagið var umvafið skuldum 
eins og skrattinn skömmunum. 
Atvinnulífið á Suðurnesjum var 
slegið í rot og ríkissjóður tapaði 
milljörðum. Orsakir gjaldþrotsins 
má rekja til ýmiss konar mistaka 
í stjórn og rekstri þessa lággjalda-
flugfélags. Þar var aðallega við Skúla 
að sakast sem hagaði sér alltaf eins 
og sjálfmiðað barn í hlutverkaleik.

Þessi saga þvældist þó ekkert fyrir 
Sjálfstæðisráðherrunum sem þar 
flatmöguðu í heitu sjávarkeri ásamt 
þotuliðinu og drukku eðalvín. Eng-
inn blaðamaður spurði af hverju 
ábyrgðarmenn ríkissjóðs tækju 
þátt í slíkum fögnuði. Hvað varð um 
hugtök eins og „pólitísk ábyrgð“, 
„samstaða með kjósendum“ og 
„armslengd frá atvinnulífinu“? Er 
það virkilega hlutverk ráðherra 
að hjálpa gjaldþrota auðmanni 
að auglýsa nýtt fyrirtæki í ferða-
mannabransanum? Við skulum 
vona að böðin fari ekki sömu leið 
og vá-flugið sem brotlenti þrátt 
fyrir litagleði, snobb og flottheit. 
En þá verða Sjálfstæðisráðherrarnir 
væntanlega komnir í annað bað. n

Ráðherrar í baði

úrvalið er hjá okkur
Allt fyrir skólann
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*Ka� frá vinum okkar í Te & Ka� er á öllum stöðvum Orkunnar fyrir utan á Seyðis�rði, Hvolsvelli og í Ólafsvík.

Þú færð frítt ka� í sumarfríinu með Orkulyklinum. 
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Nýjar sjóðheitar græjur og tilboð
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