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Festist í Ástralíu

Elísabet Ronaldsdóttir fer úr 
því að klippa kvikmynd með 
Brad Pitt í nýjustu mynd Ryan 
Gosling  ➤ 28

Biðst ekki 
afsökunar
Sanna Marin sætir gagnrýni 
fyrir það eitt að hafa dansað 
og sungið í partíi  ➤ 32

Meðvituð um að 
nýta tímann vel

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Áslaug Magnúsdóttir eignaðist nýverið 
soninn Ocean Thor 54 ára gömul. Hún segir 
frá því hvernig draumurinn sem hún hélt að 
væri úti, rættist, þakklætinu og því hvernig 
gildin breytast með árunum. ➤ 22
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er ekki kominn tími á 
meiri sveigjanleika?
Fáðu meira fyrir gamla símann upp í nýjan. 
Tryggðu þér eintak í forsölu á elko.is.

Galaxy Z Fold4 | Z Flip4 | Buds2 Pro | Watch5



Næstu þrír dagar eru 
alltaf stóru dagarnir í 
söfnuninni en það 
verður hægt að styrkja 
fram á mánudag.
Silja Úlfarsdóttir

2
hlauparar 
eru komnir 
yfir milljón.

04.00
hófst vaktin 
hjá Silju.

600
starfsmenn 
munu 
vinna að 
hlaupinu.

8.200
hlauparar eru skráðir

700
erlendir 
þátttak-
endur eru 
skráðir.

Allt að verða klárt

Menningarnótt fer fram í dag í fyrsta skipti í þrjú ár. Hátíðin féll niður bæði 2020 og 2021 vegna kórónaveirunnar. Í dag er því blásið til stórhátíðar. Við 
Arnarhól var í gær sett upp svið fyrir Tónaflóð Rásar 2 í kvöld. Í Hljómskálagarðinum verða stórtónleikar Bylgjunnar og X-ið slær upp veislu í Kolaportinu. Þá 
hlaupa  í dag hátt í tíu þúsund manns í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka þar sem margir safna áheitum fyrir góð málefni.  SJÁ SÍÐU 12 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það hefur mikið mætt á Silju 
Úlfarsdóttur, upplýsinga- og 
kynningarfulltrúa ÍBR. Hún 
var mætt til vinnu klukkan 
fjögur í nótt. Því fylgir jú 
mikil ábyrgð að halda eitt 
stærsta hlaup landsins. Um 
átta þúsund hlaupa í Reykja-
víkurmaraþoninu.

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Silja Úlfarsdóttir hefur 
unnið hjá ÍBR í hartnær þrjú ár en 
aldrei haldið Reykjavíkurmaraþon.

Silja mætti til vinnu klukkan 
fjögur í nótt og viðurkennir að það 
sé gífurleg tilhlökkun að takast á við 
daginn.

Um sex hundruð starfsmenn 
koma að hlaupinu en um átta 
þúsund manns  munu reima á sig 
hlaupa skóna til að takast á við heilt 
eða hálft maraþon, 10 kílómetrana 
og skemmtiskokk. Um sjö hundruð 
erlendir hlauparar eru þátttak-
endur.

Er Fréttablaðið sló á þráðinn til 
Silju var púlsinn hár en gleðin mikil, 
enda stór vika að baki.

„Við í rauninni vissum ekkert 
hvað við værum að fara út í því við 
höfum séð það að það er minni 
skráning í íþróttaviðburði eftir 
Covid. Það eru 8.200 manns skráðir 
núna og við erum skrambi ánægð 
með þann fjölda,“ segir Silja.

Þó það sé spáð smá norðangarra 
eru hlauparar sem Fréttablaðið 
ræddi við ánægðir með veðurspána. 
Það er allavega ekki rigning í kort-
unum sem er alltaf aðeins betra.

Þegar fréttablaðið fór í prentun var 
búið að safna rétt um 100 milljónum. 
Hilmar Gunnarsson hefur safnað 
mest eða 1,4 milljónum og hjónin 
Erling Daði Emilsson og Svanhvít 
Yrsa Árnadóttir eru í öðru og þriðja 
sæti en þau hlaupa til styrktar Félags 
krabbameinssjúkra barna.

„Árið 2019 var metár þegar söfn-
uðust 167 milljónir og þá voru 190 
góðgerðarfélög. Þau eru 280 í ár og 
söfnunin er rétt við 100 milljón-

Vaktin byrjaði fjögur í nótt

Silja Úlfars hefur haft í mörg horn að líta að undanförnu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sjálfvirkur 
opnunarbúnaður og 
snertilausir rofar frá  

Þýsk gæðavara.

Snertilausir rofar

Skútuvogi 1h - Sími 585 8900
www.jarngler.is

irnar. Daginn fyrir hlaupið 2019 
var hún í 82 milljónum. Við erum 
búin að safna meira en daginn 
fyrir metárið. Næstu þrír dagar eru 
alltaf stóru dagarnir í söfnuninni en 
það verður hægt að styrkja fram á 
mánudag,“ segir hún.

Silja hefur unnið hjá ÍBR í hart-

nær þrjú ár en á meðan hefur aldrei 
verið haldið Reykjavíkurmaraþon 
vegna faraldursins.

„Mér finnst við vera að hoppa af 
stað að nýju. Það eru margir nýir 
sem koma að þessu og eftir þessa 
Covid dvöl er ég sannfærð um að 
næsta ár verður ennþá stærra,“ 
segir Silja, sem ætlaði að reyna að ná 
góðum nætursvefni fyrir vaktina.

„Það er alltaf eitthvað sem þarf að 
leysa en við erum svo alsæl að halda 
maraþonið og það er enginn að fara 
að stoppa okkur. Við erum búin að 
bíða eftir þessum gleðidegi alltof 
lengi.“ n

bth@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Húsfyllir var í Iðnó er 
Kristrún Frostadóttir kynnti fram-
boð til formanns í Samfylkingunni 
í gær. Var henni fagnað eins og rokk-
stjörnu.

Kristrún segir markmið Samfylk-
ingarinnar að komast í ríkisstjórn. 

Hún sagði í framboðsræðu sinni að 
þingmenn gætu gert betur og að það 
væri ein helsta ástæða framboðs 
hennar.

Kristrún er 34 ára gömul og yngri 
en flestir ráðandi leiðtogar í íslenska 
stjórnmálaheiminum. Nýr formað-
ur flokksins verður kjörinn á lands-
fundi í október. SJÁ SÍÐU 28.

Formannsefni fagnað sem rokkstjörnu

Kristrún Frostadóttir í Iðnó í gær.  MYND: AÐSEND

gar@frettabladid.is

VEÐUR „Það verður stíf norðanátt 
en svo á hægt og rólega að draga úr 
vindi og létta til,“ segir Helga Ívars-
dóttir, vakthafandi veðurfræðingur 
á Veðurstofu Íslands, um Menning-
arnæturveðrið í Reykjavík í dag.

„Það er ekki útlit fyrir úrkomu,“ 
segir Helga. Hitinn verði átta til tólf 
stig. Í byrjun dags verði skýjað og 
svolítið hvasst, norðan átta til þret-
tán metrar á sekúndu. Vindinum 
verði misskipt í borginni.

„Þar sem er skjól af Esjunni austan 
megin í borginni er bara hæglætis-
veður en vestast, eins og niðri í bæ, 
getur Esjustrengurinn komið niður. 
Það getur verið jafnvel tíu metrar á 
sekúndu,“ segir Helga. Vindur gangi 
síðan niður og það lægi í nótt.

„Þetta verður þokkalegt veður 
í austanverðri borginni en næð-
ingur vestar. Þannig að það er svo-
lítill vindur úti á Nesi fyrir þá sem 
eru að hlaupa maraþonið,“ bendir 
Helga á. n

Veðrinu misskipt 
í Reykjavík í dag

Helga Ívarsdóttir veðurfræðingur.

2 Fréttir 20. ágúst 2022  LAUGARDAGURFRÉTTABLAÐIÐ

mailto:benediktboas@frettabladid.is


Yaris Cross verð frá: 4.750.000 kr.
Yaris Cross Hybrid verð frá: 5.080.000 kr.

KINTO ONE langtímaleiga
Yaris Cross verð frá: 110.000 kr. á mán.

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. Gildir eingöngu um 
bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

Nýr Hybrid = 100% afsláttur  
af lántökugjöldum. 
Sjá nánar á toyota.is  3+4 ÁBYRGÐ  SPORLAUSÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID

KOMDU OG REYNSLUAKTU

STÓRCROSSLEGUR



Íslensk ferðaþjónusta er lík-
lega ein sú dýrasta í heimi 
– og sker sig rækilega úr 
verðlagningu greinarinnar í 
Evrópu. Dæmi eru um að verð 
á bílaleigu og hótelgistingu sé 
tvöfalt hærra hér á landi en á 
öðrum dýrustu ferðamanna-
stöðum álfunnar.

ser@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Kostnaður ferða-
manna af hótelgistingu og bíla-
leigum á Íslandi er áberandi miklu 
meiri en víðast hvar á meginlandi 
Evrópu, en sérstaka athygli vekur 
við eftirgrennslan Fréttablaðsins að 
verðlagningin í ferðaþjónustunni 
hér á landi slær líka við þeim öðrum 
löndum álfunnar sem teljast vera 
með þeim dýrustu, svo sem Noregi.

Fréttablaðið hefur á síðustu 
dögum viðað að sér upplýsingum 
um verðlagningu í þessum geira 
ferðaþjónustunnar og niðurstaðan 
er skýr. Ísland sker sig algerlega úr 
hvað dýrtíðina varðar – og tala þar 
tölur sínu máli, hvort heldur er varð-
andi bílaleigu eða hótelgistingu.

Þrettán daga leiga á sjálfskiptum 
Audi A3 fólksbíl í Noregi, sem leigður 
er á Gardemoen-flugvellinum við 
Osló, kostar ferðalanginn rétt tæp-
lega 96 þúsund krónur. Ódýrasti bíll-
inn á Íslandi í sambærilegum flokki 
fyrir jafn marga daga er verðlagður 
á 137 þúsund krónur, en ef nákvæm-
lega sama tegund af sjálfskiptum 
Audi A3 er leigð á Íslandi í þennan 
tíma þarf að greiða fyrir hana 192 
þúsund krónur.

Það merkir að ferðamenn á Íslandi 
þurfa að greiða meira en tvöfalt 
meira fyrir þýskan fólksbíl á Íslandi 
en sambærilega bifreið í Noregi, 
sem á þó að heita eitt dýrasta ferða-
mannaland í heimi. Samt er lægri 
virðisaukaskattur á íslenskum 

Gisting og bílaleigubílar kosta tvöfalt 
meira hér en í öðrum Evrópulöndum

Ísland er tvöfalt 
dýrara land 
hvaða bílaleigu 
og hótelgistingu 
varðar en önnur 
dýrustu ferða-
mannalönd 
álfunnar sam-
kvæmt athugun 
Fréttablaðsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 STEFÁN

Næturgisting í Osló og  
Reykjavík í sumar

Verð á bílaleigu í Osló og 
Reykjavík í 13 daga í sumar

Osló 
Radisson  
Blu Plaza

25 
þúsund kr.

96 
þúsund kr.

192 
þúsund kr.

54 
þúsund kr.

Reykjavík
Reykjavík 

Natura

Osló 
Audi A3 
fólksbíll

Reykjavík 
Audi A3 
fólksbíll

bílum en norskum og þar að auki 
bera íslenskir bílar ekki tolla, ólíkt 
því sem viðgengst í Noregi.

Allt ber að sama brunni hvað 
aðra þjónustu varðar á Íslandi, svo 
sem hótelgistingu. Og enn tala þar 
tölurnar skýrustum hætti.

Athugun Fréttablaðsins leiðir í ljós 
að næturgisting á Radisson Blu Plaza 
í miðborg Oslóar kostar að jafnaði 
25 þúsund krónur í komandi mán-
uði nú um stundir, en um fjögurra 
stjörnu hótel er að ræða á besta stað 
í borginni, um einn kílómetra frá 
aðaltorgi hennar.

Á sama tíma er næturgistingin 
á Grand Hotel Reykjavík verðlögð 
á 50 þúsund krónur, en það er 
staðsett helmingi lengra frá miðborg 
Reykjavíkur en sambærilegt hótel í 
Osló. Verðið er sumsé tvöfalt hærra 
á Íslandi en í Noregi.

Ef farið er ívið nær miðborginni, 
og gist í eina nótt á Icelandair Hotel 
Reykjavík Natura, sem eitt sinn hét 
Hótel Loftleiðir, á sambærilegum 

sumartíma, þarf að gjalda 54 þúsund 
krónur fyrir viðvikið.

Svipaða sögu er að segja af öðrum 
löndum í álfunni samkæmt athugun 
Fréttablaðsins. Þannig kostar nætur-
gisting á Hilton Garden Inn í Frank-
furt í Þýskalandi rúmar 20 þúsund 
krónur í júlí, sem telst vera innan 
háannar ferðamannatímans þar í 
landi, en þar er einnig um fjögurra 
stjörnu hótel að ræða.

Allt að öllu bendir þessi samantekt 
til þess að Ísland skeri sig rækilega úr 
í verðlagningu í ferðaþjónustu, ekki 
bara almennt séð innan álfunnar, 
heldur og á meðal dýrustu ferða-
mannastaða hennar. n

Tvöfalt dýrara er að 
leigja þýskan fólksbíl á 
Íslandi en í Noregi.

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR  • S. 590 2300  
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PLUG-IN HYBRID

RAFMAGNAÐUR
OG VATNSHELDUR

EIGUM BÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX!

Farðu yfir ár og vötn af festu og öryggi með 
Jeep® Wrangler Rubicon Plug-In Hybrid.  
Rafmagnaður kraftur hvert sem leið þín liggur.

ragnarjon@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Vilhjálmur Árnason, 
formaður umhverfis- og sam-
göngunefndar Alþingis, segir að 
viðurlög og sektir vegna utanvega-
aksturs séu ekki til skoðunar nú, 
eftir að fréttir bárust af slæmum 
utanvegaakstri norðaustur af 
Vatnajökli.

„Viðurlögin erum við nýbúin að 

endurskoða að einhverju marki 
þegar náttúruverndarlögin voru 
sett. Þá fórum við ítarlega í gegnum 
þetta,“ segir Vilhjálmur, en lögin 
sem um ræðir tóku gildi árið 2013. 
Hann telji að viðurlög við utanvega-
akstri séu nú þegar töluverð. „Það 
má til dæmis gera ökutæki upptæk 
og beita háum sektum.“.

Vilhjálmur telur að lausnin liggi 
ekki endilega í sektum og viður-

Sektir vegna utanvegaaksturs ekki í endurskoðun

Vilhjálmur Árna-
son, formaður 
umhverfis- og 
samgöngu-
nefndar

lögum. „Það stoppar ekki utanvega-
akstur. Þetta er að miklu meira leyti 
tengt fræðslu og eftirliti og annarri 
upplýsingagjöf sem raunverulega 
kemur í veg fyrir þetta,“ segir hann.

Eitthvað hefur verið um að vefir 
auglýsi utanvegaakstur eða „off-
road“ á Íslandi á síðum sínum, en það 
sé þó mögulega á misskilningi byggt.

Christopher Pier, eigandi síðunn-
ar Icelandtour.info sagðist skilja 

hvernig misskilningur um hugtakið 
gæti orðið.

„Ég er aðallega að selja til Þjóðverja 
og annarra þýskumælandi landa og 
þeir skilja hugtakið „off-road“ aðeins 
öðruvísi. Það þýðir í raun að keyra á 
fjallavegum en ekki að keyra beint út 
í landslagið,“ segir Christopher, sem 
segir að hann fræði alla sína við-
skiptavini um það að bannað sé að 
keyra utan vega á Íslandi. n

bth@frettabladid.is

ELDGOS „Það er erfitt að segja til um 
hvort eldgosið er í andaslitrunum, 
það er eins og enn hafi dregið úr því, 
en á móti kemur að gígbrúnir hafa 
hækkað verulega og við sjáum ekki 
eins vel og áður. Það getur brugðið 
til beggja vona með framhaldið,“ 
segir Þorvaldur Þórðarson eldfjalla-
fræðingur.

Órói við eldgosasvæðið í Mera-
dölum datt niður í gær um tíma. 
Vísbendingar eru um að gosið sé að 
lognast út af.

„Það gæti hver orðið síðastur að 
sjá þetta gos. Ef fólk hefur áhuga á 
að sjá það er eins gott að drífa sig,“ 
segir Þorvaldur.

Í dag verður unnið úr sýnum sem 
tekin voru í gær til að hægt sé að sjá 
hvort hraunflæði er að minnka.

Ekki er þó spurning hvort aftur 
gýs á Reykjanesi, heldur aðeins hvar 
og hvenær að sögn Þorvaldar. n

Hver að verða 
síðastur að gosinu

Vísbending um goslok í Meradölum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Þorvaldur 
Þórðarson 
prófessor í eld-
fjallafræði og 
bergfræði
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LANDSBANKINN. IS

Landsbankinn hefur verið stoltur bakhjarl Menningarnætur frá 
upphafi. Við látum ekki okkar eftir liggja í dag og bjóðum gestum 
og gangandi upp á líflega dagskrá í útibúi okkar í Austurstræti.

Verið hjartanlega velkomin.

Gleðilega 
Menningarnótt

Kl. 13.00 / 14.00  Listaverkaganga um Landsbankann
Kl. 15.00  Soffía frænka og Jónatan ræningi 
Kl. 16.00  Una Torfa
Kl. 17.00  Emmsjé Gauti 



Ég hef nokkrum sinn-
um lent í stressandi 
aðstæðum í ferðinni. 

Mack Rutherford flugmaður

Ungur ofurhugi lenti á 
Reykjavíkurflugvelli í gær 
í tilraun sinni til að bæta 
heimsmet systur sinnar. 
Hann segir foreldrana hafa 
verið hikandi í byrjun.

kristinnhaukur@frettabladid.is

FLUG Hinn sautján ára gamli Mack 
Rutherford lenti á Reykjavíkurflug-
velli í gær. Hann er að reyna að slá 
heimsmet systur sinnar, Zöru, sem 
yngsti f lugmaðurinn sem f lýgur 
kringum jörðina á fisvél.

„Mér líður mjög vel. Ég er að klára 
Atlantshafið og það er stórt skref,“ 
sagði hinn bresk-belgíski ofurhugi 
og var nokkuð kátur.

Blaðamenn máttu hins vegar bíða 
nokkuð eftir stráksa því að hann 
nýtti tækifærið og hringsólaði yfir 
gosstöðvunum í Meradölum fyrir 
lendingu. „Ég lenti í svolitlum 
skýjum við eldgosið en mér tókst 
loksins að sjá eldgosið. Það var mjög 
indælt,“ sagði hann.

Eins og Fréttablaðið greindi frá í 
gær lagði Rutherford af stað í heims-
reisuna frá Sófíu, höfuðborg Búlgar-
íu, í mars. En þaðan er styrktaraðili 
hans. Rutherford tafðist á Arabíu-
skaga vegna leyfamála en áætlar að 
ljúka ferðinni í næstu viku.

Vélin er afar smá af gerðinni 
Shark Aero Shark UL frá Slóvakíu. 
Hún er afar fullkomin, með vænghaf 
upp á tæpa 8 metra, 100 lítra tank og 
hámarkshraða upp á 300 kílómetra 
á klukkustund. Systir hans, Zara, 
flaug sams konar vél þegar hún setti 
heimsmet sitt í fyrra.

„Ég get ekki bent á einn hápunkt 
heldur hafa þeir verið margir,“ sagði 
Rutherford, aðspurður um hvað 
stæði upp úr. En hann hefur ekki 
flogið beina leið heldur lagt lykkjur 
á hana til Madagaskar, Mexíkó og 
fleiri staða.

Sá leggur sem Rutherford kláraði 
í gær var frá Narssarssuaq á suður-
hluta Grænlands.

„Það var ótrúlega gaman að fljúga 
yfir Afríku, Suðaustur-Asíu, Japan 
og stóru borgirnar í Bandaríkj-
unum. Grænland var líka rosalegt,“ 
sagði hann.

Rutherford hefur lent í ýmsum 
hikstum á leið sinni. Hann var þó 
ekki endilega á þeirri skoðun að 
hafa nokkurn tímann verið í hættu.

„Það fer eftir því hvað þú skil-
greinir sem hættu,“ sagði Ruther-
ford. „Ég hef nokkrum sinnum lent 
í stressandi aðstæðum í ferðinni. Til 
dæmis var þessi leggur til Íslands 
erfiður því það var lágskýjað og 
úrhellisrigning yfir Atlantshafinu. 
Margt til að vara sig á.“

En foreldrarnir, eru þeir ánægðir? 
„Þau voru hikandi í byrjun. En síðan 
sættust þau við þetta og styðja mig 
fullkomlega.“

En hvað skyldi taka við þegar 
þessu ævintýri lýkur? Rutherford 
segist ekki útiloka að reyna við 
önnur heimsmet í framtíðinni en 
fyrst tekur alvara lífsins við.

„Þegar þessu lýkur ætla ég heim 
að klára skólann. Ég þarf að vinna 
upp tímann sem ég hef misst úr 
námi,“ sagði Rutherford. „Ég stefni 
á háskólanám í framtíðinni en ég 
ætla ekki að hætta að f ljúga. Mér 
finnst líklegt að ég verði atvinnu-
flugmaður.“ n

Indælt að sjá eldgosið milli skýjanna

Hinn ungi Rutherford var ánægður eftir erfiðan legg frá Grænlandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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DALVÍK Byggðaráð Dalvíkur hefur 
samþykkt að setja eina milljón 
króna til að laga fráveitu við félags-
heimilið Ungó.

Í fundargerð ráðsins segir að 
vandamálin séu tengd salernum 
í anddyri Ungó og séu ítrekuð. 
Fram kemur að kostnaður sé nokk-
uð ófyrirséður enda ekki nákvæm-
lega vitað um umfang eða nákvæma 
staðsetningu á því sem þarf að laga 
- þar sem ekki liggur nákvæmalega 
fyrir hvert vandamálið er. n

Vilja laga salernið 
í félagsheimilinu

Staðið með Salman Rushdie

Hópur fólks safnaðist saman við bókasafn í New York í gær til að lýsa yfir stuðningi við og samstöðu með rithöfundinum Salman Rushdie, sem fyrir átta 
dögum var sýnt banatilræði er hann hélt fyrirlestur í Chautauqua stofnuninni þar í borginni. Í hópnum var fólk úr bókmenntaheimi New York. Tilræðis-
maðurinn hefur lýst yfir sakleysi sínu en hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps og grófa líkamsárás. Rushdie hlaut tíu hnífsstungur en er á batavegi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ítrekað hefur komið upp vandamál 
frá salernum í anddyri Ungó. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Konur af erlendum upp-
runa sinna láglaunastörfum í ferða-
þjónustu. Konur eru um þriðjungur 
menntaðra lögreglumanna en hlut-
fall kvenna lækkar mikið eftir því 
sem ofar dregur í starfsstigi. Aðeins 
25 prósent stjórnarformanna félaga 
í eigu ríkisins eru konur og tæplega 
40 prósent lykilstjórnenda í ríkis-
fyrirtækjum.

Þetta er meðal þess sem segir í 
Kortlagningu kynjasjónarmiða sem 
birtist í gær á vef stjórnarráðsins. 
Þar segir ennfremur að konur hafi 
að meðaltali tæplega 13 prósenta 
lægri atvinnutekjur en karlar.

Rannsók nir sý na að konur 
beri almennt meiri ábyrgð á 
umönnun barna en karlar. Það 
birtist meðal annars í því að við 
sambúðarslit semja langf lestir 
foreldrar um sameiginlega forsjá 
barna en lögheimilið er í f lestum 
tilfellum hjá móður. Hlutfall feðra 
sem fullnýta ekki sjálfstæðan rétt 
sinn til fæðingarorlofs hefur farið 
minnkandi.

Ákvað ríkisstjórnin í gær, að til-
lögu forsætisráðherra, að hefja und-
irbúning að rannsókn á ólaunuðum 
heimilis- og umönnunarstörfum, 
sem stundum nefnast önnur og 
þriðja vaktin.

Er bent á í tilkynningu frá ríkis-
stjórninni að í skýrslunni komi 
fram að slík rannsókn gæti fangað 
kynjaðan raunveruleika og nýst við 
stefnumótunarvinnu, líkt og raunin 
hefur verið í nágrannalöndunum. n

Ríkið rannsakar 
heimilisstörfin

Það eru ekki margir karlar sem 
pakka fyrir ferðalög. Það lendir oftar 
á konum sem kallast þriðja vaktin. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Gangi
ykkur vel!
Við óskum hlaupurum góðs gengis í dag 
og þökkum frábæra þátttöku þetta árið. 
Áheitasöfnun er opin á hlaupastyrkur.is 
út mánudaginn 22. ágúst.

Hlaupum, söfnum, styrkjum 



Ein helsta áskorunin 
sem hið evrópska 
mannréttindakerfi 
stendur nú frammi 
fyrir eru popúlískir 
stjórnunarhættir sem 
eru að aukast í mörg
um Evrópuríkjum.
Róbert Spanó, forseti 
Mannréttindadómstóls Evrópu

Mannréttindareglur 
gætu skipt máli þegar 
ákveða þarf lagalegar 
afleiðingar aðgerða
leysis við loftslags
vánni.

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.

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is

Innrás Rússlands í Úkraínu, 
popúlískir stjórnarhættir 
í mörgum Evrópuríkjum, 
loftslagsvá og fleiri áskoranir 
blasa við mannréttindakerfi 
Evrópu. Róbert Spanó, forseti 
Mannréttindadómstóls Evr
ópu, fer yfir flókin verkefni 
dómstólsins á næstu miss
erum. Hann lætur af embætti 
eftir rúma tvo mánuði. 

adalheidur@frettabladid.is

MANNRÉTTINDI Miklar áskoranir 
blasa við Mannréttindadómstól 
Evrópu og öllu mannréttindakerfi 
álfunnar vegna innrásar Rússa í 
Úkraínu, útgöngu þeirra úr Evrópu
ráðinu, popúlískra stjórnarhátta í 
mörgum Evrópuríkjum, aðför að 
sjálfstæði og trausti á dómstólum 
auk þeirrar loftslagsógnar sem 
blasir við heiminum öllum. Róbert 
Spanó forseti Mannréttindadóm
stólsins fjallar um þessar áskoranir 
í grein á vef Fréttablaðsins í dag.

Í greininni sem er byggð á erindi 
Róberts á Norræna lögfræðinga
mótinu sem haldið var í Reykjavík 
í vikunni, segir hann innrás Rúss
lands í Úkraínu hafa gerbreytt 
pólitísku og efnahagslegu landslagi 
Evrópu og raunar lagalegu einnig. 
Rússlandi var vísað úr Evrópuráð
inu í mars síðastliðnum og mun eftir 
16. september ekki teljast aðildar
ríki mannréttindasáttmálans.

Dómstóllinn stendur frammi 
fyrir því verkefni að leysa úr 18 þús
und rússneskum málum en þrátt 
fyrir að Rússland eigi ekki lengur 
aðild, falla fyrirliggjandi mál ekki 
utan lögsögu dómsins.

„Mitt hlutverk sem forseta dóms
ins áður en ég lýk störfum 1. nóv
ember næstkomandi, er að gera allt 
sem í okkar valdi stendur til að leysa 
þetta verkefni farsællega og undir
búa farveginn fram á við,“ segir 
Róbert í greininni.

Hann spyr svo hvaða lærdóm 
megi draga af því að eitt ríki ráðist 
inn í nágrannaríki sitt, eftir alla 
lýðræðisþróunina frá seinna stríði, 
uppbyggingu þjóðaréttar og til

komu Sameinuðu þjóðanna og Evr
ópuráðsins, sem bæði ríkin hafi átt 
aðild að.

„Innrás Rússa í Úkraínu er eitt 
skýrasta dæmið um það hvað ger
ist þegar lýðræði nær ekki að festa 
rótum, þegar lýðræðið er aðeins 
orðin tóm, þegar þeir sem ekki 
samþykkja ofurvald valdhafanna 
eru þaggaðir niður, jafnvel fang
elsaðir á annarlegum forsendum, 
þegar umburðarlyndið er lítið sem 
ekkert fyrir óvinsælum skoðunum 
eða fyrir lífsmáta sem ekki er talinn 
sannur að mati valdhafa eða í sam
ræmi við svokallaðar hefðbundnar 
kenningar um hvað telst til viður
kennds fjölskyldulífs. En dæmin 
um þróun af þessu tagi eru ekki 
aðeins bundin við þetta tiltekna 
ríki, þau er fleiri,“ segir Róbert, en í 
greininni rekur hann einnig hvernig 
sótt hefur verið að sjálfstæði dóms
valdsins og þar með að þrígreiningu 
ríkisvalds.

„Ein helsta áskorunin sem hið 
evrópska mannréttindakerfi stend
ur nú frammi fyrir eru popúlískir 
stjórnunarhættir sem eru að aukast 
í mörgum Evrópuríkjum þar sem 
dómarar eru sakaðir um að vinna 
gegn hagsmunum „fólksins“ (innan 
gæsalappa). Slíkir stjórnmálamenn 
leitast við að veikja dómsvaldið, 
gera það pólitískt þóknanlegt meiri

hlutanum, koma í veg fyrir að dóm
arar sinni skyldum sínum. Með því 
er vegið alvarlega að réttarríkinu 
því án sjálfstæðra og óvilhallra 
dómara er réttarríkið úr sögunni,“ 
segir Róbert.

Hann lætur þess getið að þótt 
Ísland megi með sanni kalla rétt
arríki, steðji tiltekin hætta að, bæði 
innanlands og utan. Róbert víkur 
að mikilvægum málum sem leyst 
hefur verið úr um sjálfstæði dóms
valdsins á vettvangi MDE og nefnir 
fjölda dóma sem kveðnir hafa verið 
upp um breytingar á dómskerfi Pól
lands. Málin hafi falið í sér mikla 
áskorun enda varði þau fullveldi 
ríkisins og stjórnskipun og inn
grip alþjóðastofnana eins og MDE, 
verði aðeins réttlætt með því að 
umræddar breytingar gangi gegn 
réttarríkinu og þrígreiningu ríkis
valdsins.

Róbert víkur einnig að loftslags
vánni í grein sinni en þrjú mál henni 
tengd eru til meðferðar hjá yfirdeild 
réttarins. Enn eigi eftir að koma í 
ljós hvaða jákvæð áhrif mannrétt
indareglur geti haft á þeim sviðum 
og svar Mannréttindadómstólsins 
muni senn líta dagsins ljós. Hann 
segir viðfangsefnið áskilja yfir
vegaða og ígrundaða umræðu um 
mörk lögfræði og stjórnmála, hlut
verk stjórnmálamanna og dómara. 
Ekki sé útilokað að mannréttinda
reglur geti skipt máli þegar leysa 
þurfi ágreining um hvort skortur 
á viðbrögðum einstakra ríkja við 
vánni hafi lagalegar afleiðingar. n

Miklar áskoranir blasa við 
Mannréttindadómstólnum 

Róbert Spanó lætur af embætti forseta Mannréttindadómstóls Evrópu 1. nóvember næstkomandi.  MYND/AÐSEND.
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5 stk.
á 220 kr.

Bland
í poka

Afgreiðslutímar á www.kronan.is Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Ódýrt og gott
í nestið!

Mmm ...

99 
kr.
pk.

First Price hrískökur

209 
kr.
stk.

Krónu samlokubrauð hálft

Ódýrt

289 
kr.
stk.

Krónu brauðskinka

499 
kr.
stk.

Íslenskar gulrætur 500g

399 
kr.
stk.

Gestus hummus

129 
kr.
pk.

Friggs maískökur

Ódýrt

169 
kr.
pk.

Krónu flatkökur 5 stk.

199 
kr.
pk.

First Price safi 5x250 ml

Ódýrt

199 
kr.
pk.

First Price múslíbar



Heimildir: FEWS, Save the Children

Hungursneyð gæti orðið sú versta í marga áratugi

FÆÐUÓÖRYGGI Í AFRÍKU

Lágmarkshætta
Við þolmörk
Kreppa
Neyðarástand

Malí 

Nígería

Níger Tsjad Súdan Eþíópía Jemen

Þurrkar: Úrkoma á 
Horni Afríku hefur verið 
rúmum helmingi undir meðallagi. 
Engisprettur: Engisprettu-
faraldur eyðileggur nú
 akra í Austur-Afríku.
Stríð: Boko Haram í 
Vestur-Afríku og al-Shabab 
í Sómalíu hafa tru�að 
landbúnað og drei�ngu 
hjálpargagna.
Covid / Stríðið í Úkraínu: 
Framboð á mat, eldsneyti og 
áburði hefur minnkað en 
verð hefur hækkað.t

Sómalía

KeníaÚganda

Suður-
Súdan

 

Mósambík

Madagaskar

Simbabve

© GRAPHIC NEWS

Fimm ára þurrkatímabil og engisprettufaraldur í Austur-Afríku, áframhaldandi 
hernaðarátök, kórónaveirufaraldurinn og innrás Rússa í Úkraínu 

hafa minnkað fæðuöryggi rúmlega 80 milljóna manna.

Þurrkatímabil, stríðið í Úkra-
ínu, verðbólga og eftirköst 
kórónaveirufaraldursins hafa 
saman stuðlað að síauknu 
fæðuóöryggi í fjölda Afríku-
ríkja og óttast er að hungurs-
neyð sem hæfist nú yrði ein sú 
versta í marga áratugi.

thorgrimur@frettabladid.is

AFRÍKA Þurrkur stendur nú yfir á 
horni Afríku og óttast er að álfan 
standi enn á barmi hungursneyðar.

Alþjóðaheilbrigðismálastofn-
unin segir að rúmlega 80 milljónir 
manna í Sómalíu, Eþíópíu, Keníu, 
Súdan, Suður-Súdan, Úganda og 
Djibútí lifi við skert matvælaöryggi 
og að nærri helmingur þeirra hafi 
neyðst til að selja eignir sínar til þess 
að geta borðað.

Veðurspár benda til þess að 
dregið gæti úr úrkomu í fimmta 
sinn í röð á næsta regntímabili. Ef 
til hungursneyðar kemur kynni hún 
að vera sambærileg við það sem sást 
í Eþíópíu á níunda áratugnum, þar 
sem um ein milljón manns lést.

Akinwumi Adesina, forseti Afr-
íska þróunarbankans, segir heims-
álfuna skorta ígildi um 30 milljóna 
tonna af matvælum, sérstaklega 
hveiti, maís og sojabaunir, sem 
venjulega væru innflutt frá Rúss-
landi og Úkraínu. Verð á áburði 
hefði víða rúmlega þrefaldast og 
bændur í mörgum Afríkuríkjum 
gætu því ekki ræktað nóg til að anna 
eftirspurn.

Adesina varaði við því að stríðið 
í Úkraínu væri að stuðla að „átaka-
sprottinni hungursneyð“ í Afríku, 
sem kynni að kynda undir póli-
tískum og þjóðfélagslegum óstöð-
ugleika víðs vegar um heimsálfuna. 
„Þegar milljónir manna verða að 
strita til að geta keypt sér mat, elds-
neyti og áburð, eru mótmæli gegn 
stjórnvöldum raunhæfur mögu-
leiki.“

Afríski þróunarbankinn hefur 
hleypt af stokkunum sérstakri 
neyðarmiðstöð fyrir matarfram-
leiðslu með fjármagni upp á and-
virði um 211 milljarða íslenskra 
króna sem á að ná til 25 landa. Mið-
stöðin á að útvega 20 milljónum 
bænda hveitibaunir og annað 
kornmeti sem hefur verið lagað að 
staðarloftslaginu. Vonast er til þess 

að með verkefninu verði 38 millj-
ónir tonna af matvælum ræktaðar 
á næstu tveimur árum.

Pierre Micheletti, forseti frönsku 
hjálparsamtakanna Action contre 
la faim (Aðgerða gegn hungri), 
varaði við því á fimmtudaginn að 
lönd utan Afríku séu einnig í hættu 
á hungursneyðum, sér í lagi Afgan-
istan og Jemen.

Fæðuóör yg g i og hæt t a n á 
hungursneyð hef ur jafnframt 
ágerst á svæðum í Afríku sem hrjást 
af innanlandsófriði.

Tígraí-héraðið í Eþíópíu er 
einna verst sett vegna styrjaldar 
sem hefur verið háð um svæðið 
milli alríkisstjórnar Eþíópíu og 
uppreisnarhópa í nærri tvö ár.

Samkvæmt skýrslu Matvæla-
áætlunar Sameinuðu þjóðanna 
er tíðni vannæringar fram úr öllu 
hófi. Ástandið muni versna þar til 
uppskerutíð hefst í október.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
framkvæmdastjóri Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinnar, sem 
er sjálfur frá Tígraí, vakti athygli á 
kreppunni í Tígraí í vikunni.

Ghebreyesus harmaði skeyting-
arleysi heimsbyggðarinnar gagn-
vart ástandinu þar og leiddi líkur 
að því að hugsanlega kærði fólk 
sig kollótt um það vegna litarafts 
íbúanna. n

Þrjátíu milljónir tonna af 
mat vantar fyrir Afríkubúa

Íþróttasjóður
Umsóknarfrestur er 3. október 
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Rannís auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Íþróttasjóði 
sem starfar samkvæmt lögum nr. 64/1998 og reglugerð 
nr. 803/2008.
Styrkir eru veittir til eftirfarandi verkefna:
l Sérstakra verkefna á vegum íþróttafélaga og samtaka
 þeirra sem miða að því að bæta aðstöðu til íþróttaiðkana
l	 Áhersla	á	fræðslu	um	gildi	hreyfingar	fyrir	alla
l Fjölbreytt verkefni sem hvetja ungt fólk sérstaklega til að
 taka þátt og hreyfa sig reglulega
l Íþróttarannsókna
l Verkefna samkvæmt 13. gr. íþróttalagaa
Lágmarksstyrkur til verkefna er 250 þúsund.
Vakin er athygli á því að sami umsækjandi getur aðeins 
sent inn eina umsókn í hverjum umsóknarflokki.
Umsóknareyðublöð	og	leiðbeiningar	er	að	finna	
á www.rannis.is. Umsóknum skal skila á rafrænu formi 
fyrir kl. 15:00, mánudaginn 3. október 2022.
Nánari upplýsingar veitir Andrés Pétursson, 
andres.petursson@rannis.is, 
sími 699 2522.

kristinnhaukur@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Íslensk stjórnvöld 
telja núverandi samninga er koma 
inn á veiðar á úthöfum fullnægjandi 
og leggja áherslu á að nýr úthafssátt-
máli Sameinuðu þjóðanna verði 
aðeins til viðbótar og stuðnings.

Eins og frettabladid.is greindi 
frá hefur hörð afstaða Íslendinga, 
Rússa, Norðmanna og Japana verið 
ein helsta ástæða þess að ekki hefur 
tekist að gera úthafssáttmála Sam-
einuðu þjóðanna.

Samk væmt Pétr i Halldórs-
syni, fyrrverandi formanni Ungra 
umhverfissinna, sem hefur setið 
fundi hjá Sameinuðu þjóðunum, 
hefur sendinefnd Íslands farið fram 
á að fiskveiðar verði algerlega und-
anskildar. Það sé óhugsandi þar sem 
fiskveiðar sé ein helsta ástæðan fyrir 
því að verið sé að semja sáttmálann 
sem heildarumgjörð um nýtingu og 
vernd úthafanna.

„Ísland hefur lagt áherslu á að 
samningurinn styðji og komi til við-
bótar við núverandi regluverk, haf-
réttarsamninginn og úthafsveiði-
samninginn, sem nú þegar mynda 
fullnægjandi lagaramma fyrir veiðar 

á úthafinu,“ segir í svari utanríkis-
ráðuneytisins við fyrirspurn Frétta-
blaðsins.  

„Ísland hefur undirstrikað mikil-
vægi þess að víðtæk sátt náist um 
niðurstöður viðræðnanna til þess að 
sem flest ríki verði aðilar að samn-
ingum í framtíðinni,“ segir áfram í 
svarinu.

Matvælaráðuneytið vildi ekki 
svara efnislega þrátt fyrir að hafa 
svarað sambærilegri fyrirspurn í 
tíð fyrri ráðherra sjávarútvegsmála.

„Um er að ræða f lóknar, tækni-
legar samningaviðræður um mörg 
ólík efni og erfitt hefur reynst að ná 
sátt um ýmis atriði. Vonir standa til 
að það takist í viðræðulotunni sem 
nú stendur yfir og þar mun Ísland 
ekki láta sitt eftir liggja,“ segir í svari 
utanríkisráðuneytisins. n

Íslendingar vilja að nýr úthafssáttmáli 
verði til stuðnings núverandi löggjöf

Engisprettufaraldur er eitt af því sem hefur ógnað fæðuöryggi í Keníu að undanförnu. Margir samverkandi þættir, þar 
á meðal stríðið í Úkraínu, hafa ýtt ýmsum Afríkuríkjum fram að brún hungursneyðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

thorgrimur@frettabladid.is

ÍRAN  Ný t t sa mkomu lag u m 
kjarnorkuáætlun Írans kann að vera 
handan við hornið.

Sjónvar psstöðin Al Jazeera 
greindi frá því í gær að Bandaríkin 
hefðu samþykkt lokadrög Evrópu-
sambandsins að nýju samkomulagi 
við Írani til að binda enda á írönsku 
kjarnorkuáætlunina. Samkomu-
lagið feli í sér afléttingu tiltekinna 
viðskiptaþvingana gegn írönskum 
fjármálastofnunum.

Fyrra kjarnorkusamkomulagið 
við Íran var gert árið 2015 og auk 
Bandaríkjanna voru Frakkland, 
Bretland, Þýskaland, Kína og Rúss-
land, aðilar að því.

Donald Trump Bandaríkjaforseti 
dró Bandaríkin út úr samkomulag-

inu árið 2018. Íranir hafa í kjölfarið 
að mestu hætt að fylgja því og hafa 
haldið áfram að auðga úran.

Repúblikanar í Bandaríkjunum og 
Ísraelar eru mótfallnir því að aflétta 
nokkrum refsiaðgerðum gegn Íran 
og hafa kallað eftir því að samninga-
viðræðunum verði slitið. n

Ná kjarnorkusamkomulagi við Íran

Aflétta á tilteknum refsiaðgerðum 
gegn Írönum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Tígraí-héraðið í Eþí-
ópíu er einna verst sett, 
vegna styrjaldar sem 
hefur verið háð um 
svæðið.

Þórdís Kolbrún 
R. Gylfadóttir 
utanríkisráð-
herra. 
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Askja · Krókhálsi 11–13, 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir allar 
stærðir fyrirtækja og heimila. 
Nánari upplýsingar askja.is/hledslulausnir

*Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd.

Fylgdu okkur á Instagram.
instagram.com/kiaisland

Taktu frá 
þitt eintak
hér.

Innblástur kemur víða að, þú þarft bara að finna hann. Kia Sportage tekur 
akstursupplifun þína í nýjar hæðir með einstökum aksturseiginlegum, tvöföldum 
bogadregnum skjá, öflugu fjórhjóladrifi og einstöku viðmóti. Kia Sportage Plug-in Hybrid 
er með allt að 70 km drægi og 1.350 kg dráttargetu. 
Nánar á kia.com
 
Komdu og reynsluaktu nýjum Sportage Plug-in Hybrid. Opið í dag frá 11-15.  
Við tökum vel á móti þér.

Nýr Kia Sportage
Plug-in Hybrid.
Með allt að 70 km drægi.
Tilbúinn til afhendingar.



Velkomin í snarl á 

MENNINGARNÓTT

OPIÐ
24/7

Austurstræti 17

Laugavegi 116

Útvarpsstöðvarnar Rás 2, 
Bylgjan og X-ið verða hver um 
sig með stóra tónlistardag-
skrá í tilefni Menningarnætur 
sem fer fram í Reykjavík í dag. 
Viðburðastjóri er bjartsýnn á 
gott veður og góða aðsókn.

ninarichter@frettabladid.is

TÓNLIST Guðmundur Birgir Hall-
dórsson, viðburðastjóri Menningar-
nætur, segir að ekki sé til nákvæmt 
yfirlit yfir fjölda þeirra sem taka 
þátt í Menningarnótt. Sumir við-
burðir séu jafnvel ekki skráðir.

Áherslan er á smærri viðburði 
fram eftir degi og fram að kvöldmat. 
Eftir það fái stærri dagskrárliðir að 
njóta sín.

„Auk Tónaflóðs er Bylgjan með 
glæsilega dagskrá í Hljómskála-

garðinum, DJ Margeir er með karni-
val á Klapparstíg og svo er X-ið með 
tónleika í Kolaportinu fyrir þá sem 
vilja aðeins fara inn,“ svarar Guð-
mundur Birgir, aðspurður um helstu 
hápunkta í dagskránni í kvöld.

Hvað veðurspána varðar segist 
Guðmundur ekki hafa áhyggjur.

„Það er búið að ganga á ýmsu í 
veðrinu,“ segir Guðmundur og hlær. 
„Það verður heiðskírt og norðanátt, 
rigningin verður eftir fyrir norðan. 
Ég er nokkuð sáttur með spána og 
það hefur sýnt sig á Menningarnótt, 
að fólk lætur sig hafa það að kíkja,“ 
segir viðburðastjórinn.

Nýtt og stærra hljóðkerfi er 
meðal þeirra breytinga sem verða 
á umgjörð Tónaflóðs, stórtónleika 
Rásar 2 á Arnarhóli á Menningar-
nótt þetta árið.

Tónlistarkonan Bríet kemur fram 
á hápunkti tónleikanna á Arnarhóli, 
en hún verður með því fyrsta kven-
kyns poppstjarnan til að koma ein 
fram og loka kvöldinu, og sömu-
leiðis yngsti listamaðurinn sem 
gerir það frá upphafi. n

Nákvæmt yfirlit yfir fjölda 
viðburða í dag er ekki til

Tæknimenn unnu að því í gær að setja upp svið fyrir stórtónleika Rásar 2 við Arnarhól í kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það verður heiðskírt 
og norðanátt, rigning-
in verður eftir fyrir 
norðan. 

Guðmundur Birgir Halldórsson, 
viðburðastjóri Menningarnætur

thorgrimur@frettabladid.is

FINNLAND Sanna Marin, forsætis-
ráðherra Finnlands, tók fíkni efna-
próf í gær. Áður hafði Rikka Purra, 
leiðtogi stjórn ar and stöðuf lokks, 
krafist þess. 

Forsætisráðherrann hef ur sætt 
harðri gagn rýni eft ir birtingu mynd-
bands sem sýnir Sönnu syngja og 
dansa. Niður stöður úr lyfjaprófinu 
verða ljósar í næstu viku eftir því 
sem fram kemur á BBC. Þá hefur 
myndbandi verið dreift sem sýnir 
hana dansa við ókunnugan mann.

Gagnrýnendur Sönnu segja hegð-

un hennar vera fyrir neðan virðingu 
forsætisráðherra og hafa spurt hvort 
hún hafi verið undir áhrifum fíkni-
efna í myndbandinu.

Marin þvertekur fyrir slíkt og 
segist ekki hafa gert neitt óeðlilegt. 
Hún hafi neytt áfengis. „Þessi 

myndbönd eru einkalegs eðlis og 
voru tekin í einkarými,“ sagði Marin.

Marin hefur áður sætt gagnrýni 
fyrir það sem sagt er óhóf legt 
partístand. Hún baðst afsökunar í 
fyrra eftir að hún fór út á næturlífið 
stuttu eftir að ráðherra í ríkisstjórn 
hennar greindist með Covid. Hún 
hafði misst af skilaboðum sem 
ráðlögðu henni að fara í sóttkví.

„Ég á mér fjölskyldulíf, vinnulíf og 
ég á frítíma sem ég ver með vinum 
mínum, líkt og margt fólk á mínum 
aldri,“ segir Marin, sem er 36 ára. 
„Ég ætla að vera nákvæmlega sama 
manneskjan og  hingað til.” SJÁ SÍÐU 32

Sanna Marin óhrædd við lyfjapróf

Sanna Marin, 
forsætisráð-
herra Finnlands.
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Í vikunni hófu liðlega 4.000 
nemendur nám við Háskólann 
í Reykjavík á haustönn 2022. 
Þar af eru um 500 erlendir 
nemendur. Nýnemar eru tæplega 
1.600. Um 300 starfsmenn og 
350 stundakennarar þjónusta 
þennan stóra hóp. Við bjóðum 
allan þennan mikla mannauð 
hjartanlega velkomin!

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK 
Í HNOTSKURN
Háskólinn í Reykjavík hefur haslað sér völl sem 
öflugur rannsóknaháskóli sem stenst samanburð 
við erlenda háskóla í fremstu röð. Fræðifólk 
skólans hefur náð framúrskarandi árangri á 
alþjóðavettvangi. Kennsla og rannsóknir í 
HR mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf 
og samfélag. Lögð er áhersla á þverfaglegt 
samstarf, alþjóðlegt umhverfi og nútímalega 
starfshætti. Nýsköpun er ríkur þáttur í starfsemi 
HR og þannig eru sprotafyrirtæki með rætur í 
skólanum orðin hátt í 100 talsins á 21. öld.

*Sam
kvæ

m
t lista Tim

es H
igher Education

háskóli í heimi*

53. besti 
ungi

í heimi með færri en 
5.000 nemendur*

12. besti 
háskóli

yfir bestu háskóla  
í heiminum*

301. – 350. 
sæti

í heiminum þegar horft er til 
tilvitnana í vísindagreinar*

1. sæti 
háskóla

Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegur 1  |  101 Reykjavík  |  S: 599 6200

hr.is

HR-ingarnir 
eru mættir!



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

V
E

F V E R S L U
N 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.

Kynningarafsláttur af völdum vörum

ANIMAL HERON  
Vegglampi. 26 x 22 x 62 cm.   
39.990 kr.

NORDAL GARO
Kampavínsglas. H27,5 cm. 2.190 kr.
Kokteilaglas. H18 cm. 2.490 kr.
Vinglas. H23 cm. 2.290 kr.

ASPEN  
Tungusófi í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða 
vinstri. 253x145x84 cm. 249.990 kr.

CHRISTO 
Borðstofuborð. Hvítolíuborin eik. Ø120 cm.   
Nú 119.990 kr. 139.990 kr.

BARON  
Tungusófi.  Vinstri eða hægri tunga. Alice grátt 
eða Alice Midnight Blue áklæði.  
242 x 170 x 78 cm.  Nú 409.990 kr. 459.990 kr.

MATIS  
U-sófi. Hægri eða vinstri. Ljósgrátt eða dökkgrátt 
áklæði. 317 x 186 x 78 cm.  279.990 kr.

CUBO  
Svefnsófi. Nú í nýjum lit. Iris Ocean og Iris Toffee. 
195 x 98 x 87 cm.  189.990 kr.

ASPEN  
Hornsófi í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða 
vinstri. 248x197x84 cm. 279.990 kr.

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

KOS  
3ja sæta sófi í Jump gráu áklæði. 
217 x 100 x 84 cm.  269.990 kr.

NES  
Tungusófi í Forza drapplituðu eða natur  
áklæði. 297 x 160 x 79 cm.  279.990 kr.

ASPEN  
Hornsófi 2h2 í Kentucky koníak áklæði. Hægri 
eða vinstri. 248x248x84 cm. 359.990 kr.

VERA  
3ja sæta sófi. Eros Bronze áklæði.  
226 x 96 x 85 cm.  Nú 249.990 kr. 279.990 kr.

NYBRO 
2,5 sæta sófi. Zelda grátt áklæði. 
170 x 96 x 84 cm.  Nú 229.990 kr. 249.990 kr.

DALSLAND 
3,5 sæta sófi í Caleido Mole eða Nature áklæði. 
216 x 105 x 83 cm.  Nú 309.990 kr. 329.990 kr.

ROMANTIC ROSE 
Rammi, gylltur eða silfurlitaður.  
11 x 13 cm.  2.990 kr. 17 x 21 cm.  4.490 kr. 
26 x 31 cm.  7.990 kr.

SKANNAÐU QR KÓÐANN 
TIL AÐ SKOÐA NÝJA 

BÆKLINGINN

fri
ður

ky
rrð ró

er gerð úr 70% ull og  
30% Jute / tága. Friður er 
hlýleg motta, kemur í tveimur 
stærðum, hvít með fallegu 
náttúrulegu Jute kögri.

er úr 100% Tencel, sem er 
náttúrulegt gæðaefni unnið úr 
trjákvoðu og vatni. Tencel er eitt 
af fínustu efnum sem notuð eru í 
mottur í dag. Tencel veitir hlýju, 
mýkt og einstaklega fallegt útlit. 
5 litir og 4 stærðir.

er úr 100% náttúlegum Jute (tága 
á íslensku). RÓ er með kögri og 
fallega ofin. Hún fæst í þremur 
stærðum og í þremur öðrum 
hringlaga.

Gólfmotta með kögri - Rut Kára 
160x240 cm. 109.990 kr.
160x300 cm. 135.990 kr.
200x300 cm. 169.990 kr.
300x400 cm. 325.990 kr.

Gólfmotta með kögri - Rut Kára 
160x240 cm. 99.990 kr.
200x300 cm. 129.990 kr.

Gólfmotta - Rut Kára 
80x200 cm. 29.990 kr. 
160x240 cm. 69.990 kr.
200x300 cm. 99.990 kr.
 

Hringlaga - Rut Kára 
Ø100 cm. 10.990 kr. 
Ø140 cm. 19.990 kr.
Ø240 cm. 49.990 kr.

KARE SANDWICH 
Hægindastóll. Grátt 
áklæði.  62.990 kr.

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

KARE OSCAR  
Hægindastóll með mjúku velvet 
áklæði. Rauður, svartur eða 
appelsínugulur.  Nú 89.990 kr. 
109.990 kr.

ÖRUM  
Hægindastóll. Grár, grænn, hvítur  
eða mustard. 105 x 46 x 83 cm.   
Nú 134.990 kr. 149.990 kr.

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

RIVERDALE LUNE  
Lune vasi smoke. 
25 cm. 12.990 kr. 
35 cm. 17.990 kr. 

GANGSTER DOG 
Sytta, hvít eða svört.   
13.990 kr.
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trjákvoðu og vatni. Tencel er eitt 
af fínustu efnum sem notuð eru í 
mottur í dag. Tencel veitir hlýju, 
mýkt og einstaklega fallegt útlit. 
5 litir og 4 stærðir.

er úr 100% náttúlegum Jute (tága 
á íslensku). RÓ er með kögri og 
fallega ofin. Hún fæst í þremur 
stærðum og í þremur öðrum 
hringlaga.

Gólfmotta með kögri - Rut Kára 
160x240 cm. 109.990 kr.
160x300 cm. 135.990 kr.
200x300 cm. 169.990 kr.
300x400 cm. 325.990 kr.

Gólfmotta með kögri - Rut Kára 
160x240 cm. 99.990 kr.
200x300 cm. 129.990 kr.

Gólfmotta - Rut Kára 
80x200 cm. 29.990 kr. 
160x240 cm. 69.990 kr.
200x300 cm. 99.990 kr.
 

Hringlaga - Rut Kára 
Ø100 cm. 10.990 kr. 
Ø140 cm. 19.990 kr.
Ø240 cm. 49.990 kr.

KARE SANDWICH 
Hægindastóll. Grátt 
áklæði.  62.990 kr.

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

KARE OSCAR  
Hægindastóll með mjúku velvet 
áklæði. Rauður, svartur eða 
appelsínugulur.  Nú 89.990 kr. 
109.990 kr.

ÖRUM  
Hægindastóll. Grár, grænn, hvítur  
eða mustard. 105 x 46 x 83 cm.   
Nú 134.990 kr. 149.990 kr.

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

RIVERDALE LUNE  
Lune vasi smoke. 
25 cm. 12.990 kr. 
35 cm. 17.990 kr. 

GANGSTER DOG 
Sytta, hvít eða svört.   
13.990 kr.
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Sif  
Sigmarsdóttir

n Mín skoðun

Það eru 
engin 

góð lán á 
Íslandi. Svo 
hefur verið 

sagt. Og 
það er satt. 

Athygli 
vekur að 
þeir sem 

mæla 
harðast 

gegn kjara-
bótum eru 

þeir sem 
hæst hafa 

launin.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is

Horniman safnið í Lundúnum var opnað 
árið 1901 og var fjármagnað með hagnaði af 
ópíumverslun, þrælahaldi og ódýru vinnu-
afli. Á dögunum hlaut safnið ein virtustu 
safnaverðlaun Bretlands. Verðlaunin hlaut 
safnið fyrir uppgjör við fortíð sína í kjölfar 
„Black lives matter“ byltingarinnar. Í stað 
þess að fela fortíðina leitaðist safnið við að 
taka á henni af „heiðarleika og nákvæmni“ í 
sýningasal sínum.

Skyndilegar viðhorfsbreytingar valda usla 
víðar í sýningasölum. Listasafni í borginni 
Wolfsburg í Þýskalandi var nýverið gert 
að fjarlægja verk eftir breska stjörnulista-
manninn Damien Hirst. Innsetningarverkið 
„Hundrað ár“ er glerbúr þar sem flugur 
klekjast út í öðrum enda þess en eru drepnar 
með raflosti í hinum endanum. Sambærileg 
verk eftir Hirst hafa notið gríðarlegra vin-
sælda í söfnum um heim allan síðustu þrjátíu 
ár. Dýralæknisembættið í Wolfsburg kvað 
hins vegar á um að flugur falli undir þýsk lög 
sem banna að dýr séu drepin að ástæðulausu.

Baksýnisspegill samtímans
Næstkomandi þriðjudag er alþjóðlegur minn-
ingardagur um afnám þrælahalds. Audrey 
Azoulay, forseti Menningarmálastofnunar 
Sameinuðu þjóðanna sem stendur að deg-
inum, segir tímabært að útrýma hvers konar 
þrælkun og hún óski þess að „frelsishetjur 
fortíðar verði komandi kynslóðum innblástur 
við að byggja upp réttlátt samfélag.“

Flónska fortíðar er augljós í baksýnis-
spegli samtímans. Þrælahald virðist okkur 
í dag hrein fásinna. Þau sem lifðu á tímum 
þrælahalds lumuðu þó á rökum sem mæltu 
sannfærandi gegn afnámi þess. Sagt var að 
afnám þrælahalds legði hagkerfið á hliðina; 
bómullariðnaðurinn hryndi, tóbaksakrar 
sölnuðu, hrísgrjónarækt stæði ekki undir 
sér. Þrælanna sjálfra biði atvinnuleysi, skert 
lífskjör og ringulreið á vinnumarkaði. Síðast 
en ekki síst töldu margir þrælahald nátt-
úrulegt fyrirkomulag; ekki allir menn gætu 

verið jafnir og rangt væri að krukka í lögmál 
náttúrunnar.

Kjarasamningar hér á landi verða lausir í 
haust. Háværar raddir mæla gegn hækkunum 
meira að segja lægstu launa. Sagt er að ef laun 
hækki fari hagkerfið á hliðina, fyrirtæki loki, 
lífskjör skerðist og við taki ringulreið á vinnu-
markaði. Bjarni Benediktsson fjármálaráð-
herra sagði að við þyrftum „að undirgangast 
viðurkennd lögmál hagfræðinnar“; þetta 
væru „almenn sannindi og menn ættu ekki 
þurfa að rífast um þetta.“

Á Horniman safninu í London má berja 
augum skrýtna samsetningu muna; gömul 
hljóðfæri, fiskabúr og uppstoppaðan rostung. 
Allir voru þeir keyptir fyrir auð sem varð til 
fyrir tilstilli flónsku fortíðar við vinnu fólks 
sem fékk lítið eða ekkert greitt fyrir erfiði sitt. 
En viðhorf breytast. Meira að segja flugur 
öðlast tilvistarrétt.

Álagningarskrá ríkisskattstjóra var 
lögð fram í vikunni. Athygli vekur að þeir 
sem mæla harðast gegn kjarabótum eru 
þeir sem hæst hafa launin. Sem dæmi má 
nefna að Halldór Benjamín Þorbergsson, 
framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, 
fær greiddar tæpar fjórar milljónir króna í 
mánaðarlaun. Halldór Benjamín sagði nýlega 
að ekki þýddi að fara í miklar launahækkanir 
þegar verðbólga riði röftum og hvatti til að 
vinnumarkaðurinn stigi „eitt skref aftur á 
bak.“

Samtíminn hverju sinni telur sig alvitran. 
En einn góðan veðurdag verðum við líka flón 
fortíðar.

Fjármálaráðherra landsins virðist telja 
hagfræði náttúrlögmál í anda þyngdaraflsins, 
ofurafl sem við þurfum einfaldlega að lúta. 
En ef svo væri gerðist ekki þörf fyrir ráðu-
neyti hans – ekki frekar en ráðuneyti þyngd-
araflsins. Hagstjórn byggist á ákvörðunum. 
Samfélag þar sem sumir þéna á mánuði það 
sem aðrir þéna á ári er ekki náttúrulögmál. 
Þrælahald er ekki náttúrulögmál. Það er 
ákvörðun. n

Rök með þrælahaldi

Peningar eru óheyrilega dýrir 
á Íslandi, en kostnaður lands-
manna af þeim völdum er 
langtum meiri en nágrannar 
okkar í Evrópu eiga að venjast 

– og gildir einu hvort talað er um evru, 
pund, franka eða skandinavískar krónur.

Þessu eiga Íslendingar að venjast. Þeir 
borga miklu meira fyrir peninga en aðrar 
þjóðir sætta sig við. Og svona hefur þetta 
verið svo lengi á landinu við ysta haf að 
eyjarskeggjarnir eru farnir að venjast 
þessu. Þeir kippa sér ekki lengur upp við 
það að greiða þrefalt eða fjórfalt meira 
fyrir húseignir sínar en í löndunum í 
kring. Þeim virðist slétt sama þótt þeim 
dugi ekki ævin til að greiða niður lánin af 
meðalstórri íbúð, en viðkvæðið hefur á 
stundum verið svo að það sé eftirlifendum 
hollt að taka yfir höfuðstól lánanna, 
fremur en að börnin fái uppgreidda íbúð-
ina í hendurnar.

Það eru engin góð lán á Íslandi. Svo 
hefur verið sagt. Og það er satt. Lengi vel 
var ekki hægt að taka lán á Íslandi án þess 
að bankarnir krefðust tryggingar á verði 
þess, umfram vextina. Og bankarnir eru 
ekki vitlausir. Þeir vita – og hafa alltaf gert 
– að þeir höndla með svo veikan gjald-
miðil, að vextirnir, jafnvel þótt þeir séu 
háir, duga ekki til að dekka kostnaðinn af 
krónunni.

Og akkúrat þess vegna eru engin góð 
lán til á Íslandi. Meira að segja eru þau 
vond þá sjaldan það gerist að stýrivextir 
Seðlabanka Íslands eru einhvers staðar í 
námunda við lága vexti á meginlandi Evr-
ópu. Því fyrirsjáanleikinn er enginn. Það 
getur ekki nokkur einasta manneskja sem 
tekur húnsæðislán á Íslandi – og vel að 
merkja, húsnæði er partur af mannrétt-
indum – reiknað það út hvað hún mun á 
endanum greiða fyrir lánið. Það eru meiri 
líkindi til þess að hún viti hvernig veðrið 
verður út árið en að hún fái nokkurn botn 
í það hvað peningarnir sem hún fær að 
láni, kosta fyrir rest.

Útlendingar skilja þetta ekki. Spurning 
þeirra er jafn stór og augun sem þeir reka 
upp þegar reynt er að útskýra fyrir þeim 
íslenskt lánaumhverfi. Vitiði virkilega 
ekki hvað þið eruð að borga fyrir lánin 
ykkar? Og svarið er nei. Það hefur alltaf 
verið nei. Og það mun alltaf verða nei, 
á meðan landsmenn láta þetta yfir sig 
ganga. n

Svarið er nei

UNDIR YFIRBORÐIÐ
MÁNUDAGA KL. 19.30
OG AFTUR KL. 21.30
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SINFONIA.IS

Í  t i lefni dagsins stendur Sinfónían fyrir tvennum tónleikum

í Hörpu, gestum að kostnaðarlausu. Miðasala opnar kl 1 1 ,

og er hægt að nálgast miða á sinfonia.is eða í  Hörpu.

Öll eru velkomin á meðan húsrúm leyfir.

Gestir fá að kynnast töfrum jarðar og 

alheimsins undir leiðsögn Stjörnu-Sævars 

og hlýða á stórbrotin og l itr ík tónverk sem 

skírskota ti l  fyrirbæra í  náttúrunni.

Jón Jónsson kynnir klassískan hlaupalagalista 

með dyggri aðstoð hljómsveitarinnar. Leikin 

verður f jörmikil  og hressileg tónlist í  t i lefni

37. Reykjavíkurmaraþonsins.
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Ég var spenntur, 
hræddur, stressaður, 
alls konar

Ég vil að 
íslensku 
ræturnar 
mínar séu 
hluti af 
öllu sem ég 
geri.
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Hafnaboltakappinn Kristófer 
Jonathan Bow varð í síðasta 
mánuði fyrsti Íslendingurinn 
til að vera valinn í nýliðavali 
Major League Baseball (MLB) 
vestanhafs. Ekki nóg með það, 
Kristófer var valinn af stór
veldinu New York Yankees.

ÍÞRÓTTIR Kristófer Jonathan Bow 
fæddist á Íslandi en f luttist til 
Bandaríkjanna aðeins eins árs 
gamall. Hann er alinn upp í Las 
Vegas þar í landi. Faðir hans, Jona
than Bow, gerði garðinn frægan í 
körfuknattleik hér á landi, þar sem 
hann lék til að mynda með íslenska 
landsliðinu. Þá lék hann með Hauk
um, Keflavík, KR og Val. Hann varð í 
þrígang Íslandsmeistari. Móðir hans 
er Ester Vigil Kristófersdóttir. Hún 
fæddist hér á landi.

Hinn 21 árs gamli Kristófer 
var valinn af Yankees í fjórtándu 
umferð, val númer 430. „Það voru 
alls konar tilfinningar í gangi hjá 
mér á þessum degi. Þetta var á þriðja 
degi nýliðavalsins og ég vissi að ég 
fengi líklega ekki þann samning 
sem ég vildi upphaflega hvað pen
ingaupphæðir varðar. Ég hafði því 
smá áhyggjur. En að lokum fór ég til 
Yankees,“ segir Kristófer, í samtali 
við Fréttablaðið.

Átti erfitt val fyrir höndum
Það stóð Kristófer einnig til boða að 
fara í eitt ár í háskólann í Arizona og 
leika þar, ásamt því að stunda sitt 
fjórða ár í háskólanámi. Hann hafði 
áður verið í SuðurNevada háskól
anum, hvaðan Yankeesliðið valdi 
hann. Kastarinn efnilegi taldi það 
besta kostinn að ganga strax til liðs 
við félagslið.

„Ég hefði getað farið til Arizona. 
Fólk sagði mér að þá gæti ég þénað 
mun meira eftir nýliðavalið á næsta 
ári. Mig langaði hins vegar að byrja 

strax. Peningarnir eru eitthvað 
sem kemur síðar meir. Mér fannst 
mikilvægast af öllu að hefja ferilinn 
minn.“

Það var þó ekki auðvelt að segja 
nei við Arizona. Skólinn er þekktur 
fyrir það að þróa leikmenn áfram og 
gera þá betri. „Sá skóli er meira að 
segja oft kallaður æfingavöllur MLB. 
Þetta er mjög góður staður til að 
vera á. Þetta hefði hins vegar verið 
fjórða árið mitt í háskóla. Aldurinn 
skiptir líka máli í nýliðavalinu. Eftir 
að hafa tekið allt inn í myndina 
ákvað ég að fara ekki þangað,“ segir 
Kristófer.

„Ég var spenntur, hræddur, stress
aður, alls konar, en ég held að ég hafi 
tekið rétta ákvörðun. Heilt yfir var 
ég mjög glaður með að geta verið 
með félagi eins og Yankees, sem 
kann virkilega að þróa leikmenn 
áfram.“

Jarðbundinn með skýr markmið
Kristófer undirstrikar mikilvægi 
þess að finna félag sem gat þróað 
hann áfram og gert hann að eins 
góðum kastara og möguleiki væri á.

„Ég var að leita að stofnun sem 
væri góð í að þróa leikmenn. Það eru 
ekki mörg lið sem þróa kastara eins 
og Yankees gera. Þau eru með mjög 
skýra mynd um hvað þau vilja gera 
með leikmenn. Það er vel skipulagt 
og rútínerað, þetta er bara frábært 
umhverfi. Mig langaði að fara í lið 
sem myndi leiða mig í átt að árangri 
í mörg ár, ekki bara nokkur.“

Þó Kristófer hafi verið valinn af 
Yankees þýðir það þó alls ekki að 
hann sé þar með kominn í aðalliðið. 
Það getur tekið nokkur ár fyrir leik
mann að spila í MLB eftir að þeir eru 
valdir. Kristófer er jarðbundinn og 
mun bíða þolinmóður eftir tæki
færinu. Þangað til gerir hann það 
sem í hans valdi stendur til að verða 
enn betri.

Kastari stórveldis heldur í íslensku ræturnar
Kristófer þykir gríðarlega efnilegur kastari. MYND/COLLEGE OF SOUTHERN NEVADA

Helgi Fannar 
Sigurðsson
helgifannar 

@frettabladid.is

„Markmiðið mitt núna er að verða 
besti hafnaboltaleikmaður og kast
ari sem ég get orðið. Mig langar að 
einbeita mér að sjálfum mér, ekki 
öðrum sem eru í svipaðri stöðu. Ég 
hef talað við marga og fólk talar um 
að margir leikmenn verði uppteknir 
af því sem er í gangi annars staðar. Ef 
það að einbeita mér að sjálfum mér 
tekur mig lengra en einhvern annan, 
er það allt í lagi. Þetta gæti tekið 
nokkur ár, gæti tekið meira en það 
eða minna, en ég reyni að hugsa ekki 
of mikið um framtíðina og einbeita 
mér að því sem er að gerast núna.“

Þessi misserin er Kristófer staddur 
í Tampa á Flórída, þar sem hann 
æfir og spilar með Florida Complex 
League Yankees, sem er undir sama 
hatti og New York Yankees. Þar 
spilar hann á einu af lægra deildar
þrepinu í bandarískum hafnabolta, 
sem undirbýr leikmenn fyrir stærra 
svið.

„Ég stefni á að vera hérna í Tampa í 
allavega ár í viðbót. Ég er á byrjunar
stigunum, en það er þar sem allir 
byrja,“ segir Kristófer.

Þó Kristófer sé með báða fætur á 
jörðinni er hann afar metnaðargjarn 
og ætlar sér langt. „Ég hef alltaf haft 
mikið keppnisskap og viljað verða 
frábær í því sem ég tek mér fyrir 
hendur. Ég vil aldrei gera neitt með 
hálfum hug, ég fer alla leið.“

Sem fyrr segir var faðir Kristófers 
öflugur körfuboltakappi. Það var 
hins vegar aldrei sett pressa á hann 
að feta í sömu fótspor. „Mamma og 
pabbi vildu bara að ég gerði það sem 
ég vildi. Mamma sagði mér alltaf að 
vera sá sem ég er og ég er svo þakk
látur fyrir það, ég ætti að gera það 
sem ég hef áhuga á og gerir mig 
glaðan. 

Ég hafði meiri áhuga á hafnabolta 
og var betri í honum,“ segir Kristó
fer, sem spilaði þó körfubolta fram 
á menntaskólaárin.

Þykir vænt um íslensku ræturnar
Kristófer er ekki eini Íslendingurinn 
sem var valinn í nýliðavali MLB í ár. 
Magnus Ellerts, sem á ættir að rekja 
hingað til lands, var valinn af Cleve
land Guardians.

„Það væri frábært ef við gætum 
vakið áhuga á hafnabolta í landinu 
okkar. Það eru ekki margir sem búa 
þar en ef einn og einn fær áhuga 
væri frábært að eiga þátt í því,“ segir 
Kristófer.

„Ég vil að íslensku ræturnar 
mínar séu hluti af öllu sem ég geri. 
Ég á fjölskylduvini þarna og amma 
og afi bjuggu þarna.“

Það er orðið langt síðan Kristófer 
heimsótti Ísland síðast. Hann er þó 
stoltur af landinu sínu og hlakkar 
til að hafa meiri tíma aflögu til að 
heimsækja það.

„Ég fór síðast þegar ég var tólf ára. 
Mig langar að fara aftur eins oft og 
mögulegt verður þegar ég hef tíma. 
Ég er mjög upptekinn núna en við 
næsta tækifæri fer ég aftur og geri 
hluti sem ég hef áhuga á þar. Ég er 
mjög spenntur fyrir því að skoða 
landið sem fullorðinn maður.“

Kristófer langar einnig að læra 
meiri íslensku. „Ég tala hana ekki 
og skil ekki mikið heldur, en ég væri 
svo til í að læra hana,“ segir Kristófer 
Jonathan Bow, hafnaboltakappi. n

mailto:helgifannar@frettabladid.is
mailto:helgifannar@frettabladid.is


Fólkið okkar
Framsækið og skapandi í 30 ár

Frá upphafi hefur einlæg forvitni starfsfólks okkar drifið Bláa Lónið áfram. 
Með sjálfbærni að leiðarljósi höfum við nýtt krafta náttúrunnar til að hanna 

upplifun, vörur og þjónustu sem næra bæði líkama og sál.
 

„Sjálfbærni tengist Bláa Lóninu mjög sterkt. Við hugsum alla 
þá þróun sem hefur átt sér stað með sjálfbærum hætti.“

Ása Brynjólfsdóttir
Rannsóknar- og þróunarstjóri



Trygginga-
félögin og 
bankarnir 
skáka í 
skjóli 
krónunnar.

En ég leyfi 
mér að 
efast um að 
karl á 
miðjum 
aldri, í 
sömu 
stöðu, 
fengi 
ákúrur 
fyrir að fá 
sér drykk 
með félög-
unum.

Með þessu gæti líka 
skapast rými til að 
stíga jafnvel frjálsari 
skref í listsköpun án 
þess að önnur verk 
sem tengjast mínu 
skírnarnafni séu að 
koma upp.

Bergljótu Arnalds tengjum 
við mörg hver við barnabæk-
ur en hún fæst við fjölmargar 
listgreinar og í kvöld kemur 
hún í fyrsta sinn fram hér á 
landi undir listamannsnafn-
inu Becka.

Björk Eiðsdóttir

Í dag klukkan fjögur kemur Berg-
ljót í fyrsta sinn fram undir lista-
mannsnafninu Becka á tónleikum 
í Petersen svítunni.

„Ég ætla að flytja frumsamið efni 
af sólóplötunni minni, Hjartsláttur. 
Lögin eru samin á tímabilinu 2003 
til 2016 og urðu til víðs vegar um 
heiminn því á þessu tímabili bjó ég 
meðal annars í París, Kaupmanna-
höfn og Afríku. Ég hef aðeins einu 
sinni áður flutt lögin af plötunni og 
sum lögin er ég að flytja nú í fyrsta 
sinn opinberlega,“ segir Bergljót, 
sem hefur fengist við fjölmargar 
listgreinar undanfarið og vildi geta 
aðgreint þessa tegund tónlistar frá 
öðrum greinum.

Hrærigrautur í uppflettiforritum
„Ég hef skrifað barnabækur, tölvu-
leiki, verið að leika og fleira. Þetta 
hef ég allt gert undir mínu nafni 
og gengið mjög vel. Þegar ég fór að 
semja tónlist þá hef ég lent í því að 
barnatónlistin sem ég hef samið og 
tónlistin sem ég geri fyrir fullorðna 
fer stundum í hrærigraut í uppfletti-
forritum eins og Youtube, Spotify og 
á öðrum streymisveitum.

Mér datt því í hug að gera þetta 
tilraunaverkefni, að hafa sér nafn 
til að styrkja stöðu sköpunargyðj-
unnar inni í mér sem vill semja 
tónlist fyrir fullorðna. Með þessu 
gæti líka skapast rými til að stíga 
jafnvel frjálsari skref í listsköpun 
án þess að önnur verk sem tengjast 
mínu skírnarnafni séu að koma 
upp,“ segir Bergljót, en hugmyndin 
að nafninu kom upp í sumar þegar 
hún fylgdist með gömlum bekkjar-
félögum sínum koma fram á Edin-
borgarhátíðinni.

Becka er hluti af mér
„Ég lék einu sinni Queen Margaret 
á Edinborgarhátíðinni en í ár fór ég 
þangað bara sem gestur. Ég útskrif-
aðist úr leiklistarskóla í Edinborg 
á sínum tíma og fór núna til að sjá 
þær sýningar sem bekkjarfélagarnir 
eru að sýna í. Meðal bekkjarfélaga 
minna má nefna Craig Hill sem er 
uppistandari í Bretlandi og Kevin 
Mckidd sem leikur meðal annars 
Owen Hunt í sjónvarpsseríunni 
Grey's Anatomy. Þegar ég var í leik-
listarnáminu í Edinborg var ég alltaf 
kölluð Becka og er enn kölluð það af 

vinum mínum. Enginn þar notar 
Bergljótarnafnið. Ég ákvað að velja 
það sem listamannsnafn þar sem 
það er þegar hluti af mér. Við sjáum 
svo til hvernig það þróast.“

Íslensk börn hafa undanfarin ár 
fjölmörg notið fulltingis bóka Berg-
ljótar um Stafakarlana og Gralla 
gorm við fyrstu skref í lestri, en 
nýverið kom út ný útgáfa af bókinni 
um Gralla gorm og stafina. „Þetta er 
önnur bókin eftir mig sem er hugsuð 
til að fræða börnin um stafina. Fyrr í 
vikunni var ég uppi í Borgarleikhúsi 
að koma upp smá búningasafni, en 
ég leikstýri þar leikhópnum Perlunni 
í vetur og við förum bráðum af stað 
með æfingar,“ segir Bergljót – nú líka 
Becka, í lokin. n

Kemur í fyrsta sinn fram 
undir listamannsnafni 

Bergljót ákvað að taka upp listamannsnafnið Becka til að gefa sköpunar-
gyðjunni vængi og aðskilja fullorðinstónlistina frá barnatónlistinni og 
bókunum sem hún er hvað þekktust fyrir.  MYND/JÓN ÖNFJÖRÐ. 

Bergljót ásamt 
uppistandar-
anum Craig Hill 
á Edinborgar-
hátíðinni núna í 
ágúst. 
MYND/AÐSEND

Ólafur  
Arnarson

n Í vikulokin

Strætó í bæinn í dag
Menningarnótt hefst formlega 
klukkan 13 í dag og stendur þar til 
klukkan 23 í kvöld. Mikið verður 
um dýrðir í höfuðborginni eftir 
alltof langt hátíðahaldahlé. Mið-
borgin verður lokuð fyrir akandi 
umferð svo við mælum með strætó 
í bæinn og aftur heim. Enda frítt í 
dag! Ef þú ert ekki búin/n að hlaða 
niður strætó appinu, gerðu það þá 
núna og skoðaðu þína leið.

Við mælum með

Hafnartorgi Gallery
Fyrir helgi opnaði loks mathöllin 
við Hafnartorg og því ber sannar-
lega að fagna. Um er að ræða 
skemmtilegan áfangastað fyrir mið-
bæjargesti og íbúa þar sem finna má 
bæði verslanir og veitingastaðina 
Akur, Brand, La Tratt oria, Neó, 
Fu ego, Kualua og Black Dragon. Öllu 
er þessu pakkað inn í fallega hönn-
un sem tekur vel á móti gestum. Á 
veitingasvæðinu eru jafnframt níu 
risastórir skjáir sem munu nýtast í 
stafrænar listaverkasýningar. n

Bifreiðatryggingar hér á landi virð-
ast geta verið fimm sinnum dýrari 
en í Svíþjóð og Bretlandi.

Bankaþjónusta hér á landi er 
gríðarlega dýr og vextir út úr kortinu 
samanborið við önnur lönd.

Hvergi í heiminum er eins dýrt að 
fjármagna húsnæðiskaup.

Fy r i r  v i k ið get a í slen sk 
fyrirtæki ekki keppt við erlend á 
jafnréttisgrundvelli. Íslenska krónan 
skerðir kjör neytenda hér á landi

Skaðvaldurinn sem þessu veldur 
er íslenska krónan, minnsti gjald-

miðill í heimi sem hvergi er gjald-
gengur.

Tryggingafélögin og bankarnir 
skáka í skjóli krónunnar. Á meðan 
íslenska krónan er okkar gjaldmið-
ill verður engin erlend samkeppni á 
íslenskum fjármálamarkaði. Fyrir 
þetta borga neytendur og íslenskt 
atvinnulíf brúsann með hærra 
verðlagi og skertri samkeppnis-
hæfni.

Besta leiðin út úr þessari skaðlegu 
flækju er að Ísland gangi í Evrópu-
sambandið og taki upp evru, gjald-

miðil sem færir Ísland inn á alþjóð-
lega samkeppnismarkaði. Þessi leið 
tekur hins vegar mörg ár.

Til er önnur leið. Danska krónan 
er fest við evru. Ekkert ætti að 
standa í vegi fyrir því að við Íslend-
ingar tökum upp dönsku krónuna 
sem gjaldmiðil með samkomulagi 
við danska Seðlabankann. 1921 
var íslenska krónan á pari við þá 
dönsku. Nú er hlutfallið 1/2000. Er 
þetta ekki fullreynt?

Með upptöku dönsku krón-
unnar tökum við í raun upp evru 

Innan við eitt prósent vextir íbúðalána – fast út lánstímann
og opnum fákeppnismarkaði hér 
á landi, til dæmis trygginga- og 
bankaþjónustu, fyrir erlendri sam-
keppni, neytendum og atvinnulífi 
til hagsbóta.

Danir eru með eitt elsta og besta 
húsnæðislánakerfi í heimi. Langtíma 
fastir vextir á dönskum húsnæðis-
lánum eru nú í kringum 0,7 prósent. 
Ekki fastir til þriggja ára, heldur út 
lánstímann. Þetta húsnæðislána-
kerfi stendur okkur til boða ef við 
tökum upp danska krónu.

Er eftir einhverju að bíða? n

 BJORK@FRETTABLADID.IS

Við lifum á hneykslunartímum. Samskipta-
miðlar gera það að verkum að lífið er ansi 
oft í beinni útsendingu og eins skoðanir 
annarra á því. Það veit forsætisráðherra 
Finnlands betur en margir, en Sanna Marin 

hefur legið undir ámæli í vikunni vegna myndbands 
þar sem hún sést skemmta sér ásamt vinum sínum. 
Myndbandið sem getur ekki annað en talist saklaust 
og sýnir 36 ára gamla konu á góðri stundu, hefur valdið 
fjölmiðlafári og varð til þess að Sanna undirgekkst 
eiturlyfjapróf fyrir helgi, enda verið sökuð um að hafa 
verið undir áhrifum ólöglegra fíkniefna.

Það er svo sem ekki ný saga að pólítískir andstæð-
ingar nýti allar leiðir til að koma höggi á þá sem við 
völd eru. En ég leyfi mér að efast um að karl á miðjum 
aldri, í sömu stöðu, fengi ákúrur fyrir að fá sér drykk 
með félögunum. Reyndar væru mun minni líkur á að 
upp kæmist um hann, þar sem félagarnir væru ólík-
lega búnir að læra að setja myndefni í story á insta-
gram, en þar birtist þetta „hneykslanlega“ myndband 
af Sönnu, að henni óafvitandi.

Það að 36 ára gömul kona hafi áfengi um hönd í 
partíi með vinum er einfaldlega ekki lögbrot og það 
ættu frændur okkar, Finnar, að vita. n

Djammskömmin
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Boðið verður upp á hressingu á fundunum.

Mótum 
framtíðina 
saman

Skannaðu inn 
QR kóðann til 
að skrá þig.

Forsætisráðherra býður til opinna samráðsfunda um landið 
vegna vinnu við Grænbók um mannréttindi. Á fundunum verður 
fjallað um stöðu mannréttinda á Íslandi, helstu áskoranir, 
tækifæri og valkosti til framfara.
Öll eru velkomin. Skráning fer fram á stjornarradid.is/mannrettindafundur. 
Hægt er að fara inn á síðuna með því að skanna QR-kóðann í vinstra horni 
auglýsingarinnar. Gott aðgengi er á öllum fundarstöðunum fyrir hjólastóla og 
táknmálstúlkun stendur til boða sé þess óskað með 7 daga fyrirvara.

Fundirnir verða á eftirtöldum stöðum:
29. ágúst kl. 16:00 Selfoss (Hótel Selfoss)
31. ágúst kl. 16:00 Reykjavík (Ríma í Hörpu)
5. september kl. 17:00 Akureyri (Hamar í Menningarhúsinu Hofi)
6. september kl. 17:00 Egilsstaðir (Icelandair Hótel Hérað)
8. september kl. 10:00 Ísafjörður (Edinborgarhúsið)

Opnir samráðsfundir um stöðu mannréttinda 
á vegum forsætisráðuneytisins

Dagskrá
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra
Opnunarávarp

Dr. Kári Hólmar Ragnarsson, lektor við Lagadeild Háskóla Íslands
Hvað eru mannréttindi?

Örerindi um mannréttindi
Selfoss: Unnur Helga Óttarsdóttir, formaður Landssamtakanna Þroskahjálpar
Reykjavík: Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands
Akureyri: Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB
Egilsstaðir: Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri Fjarðabyggðar og 
stjórnarmaður í Sambandi íslenskra sveitarfélaga
Ísafjörður: Nichole Leigh Mosty, forstöðumaður Fjölmenningarseturs

Umræður
Fundargestum er skipt upp í umræðuhópa sem fjalla um einstök viðfangsefni.
Hver hópur kynnir niðurstöður sínar stuttlega í lok fundar.

Tekur þetta á kassann

Hilmar Gunnarsson trónir í fyrsta 
sæti þegar kemur að áheitum fyrir 
Reykjavíkurmaraþonið. Hilmar hleypur 
fyrir Reykjadal, sumarbúðir fyrir fötluð 
börn og unglinga og hafði þegar þetta 
er ritað safnað 1.475.000 krónum.

Hilmar hefur góða reynslu af 
Reykjadal þar sem sonur hans, Kristó-
fer, hefur notið dvalar. Kristófer er 
greindur með afar sjaldgæfan litninga-
galla sem kallast Ring 18. Kristófer sem 
er 11 ára er sá eini með þetta heilkenni 
hér á landi sem lýsir sér í mikilli þroska-
skerðingu og fötlun. „Ég held ég sé eins 

klár og ég get verið en annars er ég 
ekkert í þessu dags daglega. Að hlaupa 
til góðs hvetur mig áfram og ég læt mig 
hafa það með glöðu geði. Ég er bara 
búinn að vera að hlaupa 3 til 5 kíló-
metra en hef svo verið að einbeita mér 
að hvíldinni fyrir átökin,“ segir Erling í 
léttum tón. „En það þarf ekkert að hafa 
áhyggjur af mér – ég skila mér,“ segir 
Hilmar, sem hljóp einmitt 10 kílómetra 
fyrir 10 árum. „Svo það er bara passlegt 
að hlaupa þetta á 10 ára fresti.“

„Síðast ætlaði ég bara að labba og 
taka þessu rólega ef ég yrði þreyttur 
en svo er bara fólk með potta og 
pönnur og trompeta á hverju götu-

horni að hvetja mann áfram. Svo það er 
ekkert hægt að vera að hlunkast þetta 
– maður tekur þetta bara á kassann.” 
segir hann og hlær.

Hafa safnað á 
þriðju milljón til 

góðra málefna
Hilmar Gunnarsson ásamt syni sínum, 
Kristófer.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Erling Daði og Svanhvít Yrsa með 
dóttur sinni.  MYND/AÐSEND

Þeir Hilmar Gunnarsson og Erling Daði 
Emilsson hafa safnað hæstu áheitunum fyrir 

Reykjavíkurmaraþonið. Báðir hlaupa þeir 
fyrir félög sem hafa reynst börnum þeirra vel, 

Hilmar fyrir Reykjadal og Erling fyrir Styrktar-
félag krabbameinssjúkra barna.

Veðrið algjört aukaatriði

Erling Daði Emilsson er í öðru 
sæti yfir þá sem safnað hafa 
mestu fyrir Reykjavíkurmara-
þonið í dag. Erling safnar fyrir 
Styrktarfélag krabbameins-
sjúkra barna og hafði þegar 
blaðið fór í prent náð að 
safna 1.193.900 krónum.

Erling hefur sjálfur reynslu 
af Styrktarfélaginu en í sept-
ember á síðasta ári greindist 
átta ára dóttir hans og Svan-
hvítar Yrsu Arnardóttur með 
krabbamein. Í kjölfarið fylgdi 
ströng meðferð á Barna-
spítala Hringsins og á sjúkra-
húsum í Svíþjóð sem stendur 
enn yfir.

Hjónin ætla bæði að hlaupa 
til styrktar SKB, Erling heilt 
maraþon og Svanhvít hálft. 
Félagið hefur stutt vel við bak 
fjölskyldunnar og langaði þau 
að gefa til baka.

Erling var vel stemmdur 
þegar Fréttablaðið heyrði 
í honum. „Það er búið að 
myndast hrikalega skemmti-
leg stemning í kringum þetta 
svo mann bara hlakkar til,“ 
segir Erling, sem hefur einu 
sinni áður tekið þátt í Reykja-
víkurmarþoninu.

„Hlaupin hafa gefið okkur 
mikið í þessu ferli. Til dæmis 
þegar við erum með hana í 
meðferð úti í Svíþjóð á sólar-
hringsvöktum á spítalanum 
er gott að komast út að 
hlaupa.“

Samtals hafa þau hjónin 
safnað um tveimur millj-
ónum og segir Erling það hafa 
komið á óvart. „Maður átti 
ekki von á svona miklu og er 
nánast orðlaus.“

Erling segist mæta með 
bros á vör og gleði í hjarta þó 
spáð sé norðanátt en dregur 
fljótt í land með áhyggjur af 
veðri. „Það er algjört aukaat-
riði á svona degi. Það verður 
svo mikil stemning. Svo er 
rosalega erfitt að fara að 
kvarta yfir einhverju sem 
maður sjálfur skráði sig í því 
þegar maður er búinn að 
horfa upp á börn í krabba-
meinsmeðferð.“

Helgin 21LAUGARDAGUR  20. ágúst 2022 FRÉTTABLAÐIÐ



 Ég vissi þó að hann 
langaði í barn og þegar 
hann stakk upp á því 
sagðist ég ætla að skoða 
möguleikana en sjálf hélt 
ég að það væri ekkert 
hægt að eignast barn eftir 
breytingaskeiðið. En það 
er hægt.

Áslaug Magnúsdóttir eignaðist í 
maí síðastliðnum sinn annan son, 
Ocean Thor Tueni. Það væri kannski 
ekki í frásögur færandi nema fyrir 
þær sakir að tæp þrjátíu ár eru á 
milli sona hennar og Áslaug 54 ára 
gömul.

Áslaug Magnúsdóttir hefur und-
anfarna áratugi skapað sér nafn í 
tískuheiminum, um tíma fjárfesti 
hún í tísku fyrir Baug og stofnaði 
árið 2010 fyrirtækið Moda Oper-
andi, sem selur hátískufatnað beint 
af pöllunum. Eftir sáran viðskilnað 
við fyrirtækið nokkrum árum síðar 
og sambandsslit, fór Áslaug í alls-
herjar endurskoðun á lífi sínu, hún 
fór að leita meira inn á við og setti 
meiri áherslu á heilbrigðan lífsstíl, 
en þær breytingar áttu svo sannar-
lega eftir að koma henni vel.

Í viðtali við Fréttablaðið í maí 
2020 segir Áslaug frá Kötlu, sjálf-
bæru kvenfatalínunni sem hún 
hafði þá nýverið sett á laggirnar en 
hefur síðan vaxið fiskur um hrygg 
og hvernig hún hafi fundið ræt-
urnar hér heima eftir langa búsetu 
í Bandaríkjunum.

Hér heima fann Áslaug líka ástina 
í austurrískum frumkvöðli, Sacha 
Tueni, hann bjó þá í Kaliforníu, 
þangað sem Áslaug svo f lutti frá 
New York en alltaf voru þau með 
annan fótinn hér heima. Íslensk 
náttúra togaði og einkasonur 
Áslaugar, sem hafði komið sér vel 
fyrir ásamt unnustu sinni í íbúð 
á neðri hæð fallegs heimilis sem 
Áslaug hafði búið sér hér heima.

Fjölskylda með þrjú ríkisföng
Það sem Áslaug aftur á móti sagði 
ekki frá í viðtalinu fyrir tveimur 
árum, voru tilraunir þeirra Sacha til 
að eignast barn saman. Nú hittumst 
við aftur til að ræða breytingarnar 
og auðvitað dást að litla kraftaverk-
inu sem kom í heiminn fyrir tæpum 
þremur mánuðum síðan.

Áslaug var stóran hluta meðgöng-
unnar hér á landi en ferðatakmark-
anir höfðu þar áhrif. „Við ætluðum 
út strax eftir áramótin en um tíma 
var mér ráðið gegn því að fljúga og 
átti að taka því rólega svo við biðum 
fram í lok mars. Þá fórum við aftur 
út til Kaliforníu þar sem hann kom 
í heiminn í lok maí. Við vorum allt-
af ákveðin í að hann myndi fæðast 
í Bandaríkjunum svo hann fengi 
bandarískan ríkisborgararétt. Við 
verðum því með þrjú ólík vegabréf 
fjölskyldan: íslenskt, austurrískt og 
bandarískt,“ segir Áslaug og hlær 
en bætir við: „Ég ætla nú líka að fá 
íslenskt vegabréf fyrir hann.“

„Við skiptum tíma okkar mikið á 
milli Bandaríkjanna og Íslands. Við 
vorum lengi vel í Kaliforníu en fram-
undan er að prófa að búa á Miami 
þar sem við eigum íbúð og þangað er 
styttra til Íslands en frá Kaliforníu. 
Ég hugsa að það verði þó ekki fyrr en 
í janúar, fram að því verðum við hér 
og í Austurríki,“ segir Áslaug, sem nú 
hefur enn ríkari ástæður til að rækta 
tengslin við föðurlandið.

„Við komum hingað í mars 2020 
og ætluðum ekkert að flytja en svo 
skellur Covid á og við ílengdumst. 
Sacha féll algjörlega fyrir landinu 
þó að veturnir reynist honum enn 
þungir.“

Sumarheimili í Svefneyjum
Á síðasta ári festu hjónin kaup á 
Svefneyjum á Breiðafirði sem þau 
hugsa sem bæði sumardvalarstað, 
en einnig eru þau farin að vinna 
þörunga á svæðinu og nota í efnis-
framleiðslu fyrir Kötlu.

„Ætlunin er því að vera meira 

Fyrir mér var 
þetta algjört 
kraftaverk

Áslaug og 
Ocean Thor í 
eins göllum úr 
Kötlu línu sem 
að hluta til er 
úr þörungum. 
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Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

hér á landi. Við vorum að leita að 
sumarheimili þegar Sacha sá þetta 
auglýst. Við fórum og skoðuðum og 
féllum algjörlega fyrir staðnum sem 
er auðvitað ótrúlegur. Við vorum 
mikið þarna í fyrrasumar en erum 
fyrst að fara nú um helgina eftir að 
hann fæddist,“ segir Áslaug. „Okkur 
þykir mikilvægt að hann finni þess-
ar íslensku rætur og læri að meta 
náttúruna. Við gerum oft grín að því 
að hann verði þörungabóndi þegar 
fram líða stundir,“ segir hún og hlær. 
„Þetta er magnaður staður fyrir 
börn og alla fjölskylduna. Það fyrsta 
sem við gerðum eftir að við fengum 
lyklana afhenta var að halda þarna 
upp á 75 ára afmæli mömmu. Við 
höfum töluvert reitt okkur á þá 
Kristin Nikulásson og Unnar Valby 
Gunnarsson, sem ólust upp í Svefn-
eyjum og hafa mikið hjálpað okkur 
með ferðir fram og til baka enda öllu 
vanir.“

Taldi barneignir útilokaðar
En að stærstu breytingunni, að 
verða aftur móðir 54 ára.

„Við þurftum alveg að hafa fyrir 
því að láta þetta gerast,“ segir Áslaug 
aðspurð um hvernig það er að 
verða barnshafandi eftir fimmtugt. 
„Sacha átti engin börn en langaði að 

láta þann draum rætast. Sjálfa hafði 
mig alltaf langað að eignast annað 
barn en fyrrum maðurinn minn var 
lengi vel ekki tilbúinn í barneignir 
en þegar hann svo var það þegar ég 
var rúmlega fertug, gekk það ekk-
ert.“

Þegar þau Áslaug og Sacha kynnt-
ust var hún fimmtug en hann er 
fjórum árum yngri. Þegar hann 
bryddaði upp á umræðunni um 
barneignir hélt Áslaug að slíkt væri 

útilokað fyrir sig sem hafði þá lokið 
breytingaskeiði.

„Ég vissi þó að hann langaði í 
barn og þegar hann stakk upp á 
því sagðist ég ætla að skoða mögu-
leikana. En sjálf hélt ég að það væri 
ekkert hægt að eignast barn eftir 
breytingaskeiðið. En það er hægt,“ 
segir Áslaug og hlær.

Ungar konur ættu að frysta egg
„Við fengum aðstoð frá klíník í 
Kaliforníu en barnið var getið 
með glasafrjóvgun,“ segir Áslaug 
og bendir á að ungar konur ættu 
jafnvel að íhuga möguleikann á að 
frysta egg. „Ég held að konur ættu 
alveg að leiða hugann að því – ef 
þær eru kannski ekki búnar að hitta 
rétta manninn ennþá. Margar vin-
konur mínar í New York hafa gert 
það en ég hef ekki heyrt jafn mikið 
um það hér á landi. Það er auðvitað 
önnur menning þar og fólk oft að 
gifta sig seinna og stofna fjölskyldu 
en það er töluvert um það að konur 
hafi fryst egg á yngri árum.“

Þar sem Áslaug var, eins og fyrr 
segir, búin að fara í gegnum breyt-
ingaskeiðið þurfti hún að fá horm-
ónagjöf fyrir uppsetningu fósturvís-
is og á fyrstu mánuðum meðgöngu.

„Ég þurfti að taka estrógen 
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töf lur í tvær vikur fyrir upp-
setninguna og fá svo sprautur fyrstu 
þrjá mánuði meðgöngunnar, en 
síðan ekkert meir. Ég var svo ekki 
viss hvort ég gæti verið með hann á 
brjósti en það hefur gengið eins og 
í sögu.“

Aldursviðmið klíníka misjöfn
Áslaug hafði samband við nokkrar 
stofur áður en hún hóf meðferð.

„Ég er orðin of gömul fyrir slíka 
meðferð hér heima en mig minnir 
að það miðist við 45 ára aldurinn,“ 
segir Áslaug. Blaðamaður hafði sam-
band við Livio til að staðfesta þær 
tölur og fékk þær upplýsingar að 
hámarksaldur konu í meðferð með 
eigin eggjum er 43 ára og í meðferð 
með gjafaeggjum er það 48 ára.

„Í Bandaríkjunum eru reglurnar 
mismunandi á milli klíníka. Sumar 
miða við 45 ára, sumar 50 og aðrar 
samþykkja eldri konur í meðferð. Ég 
veit að sumar klíníkur eru einfald-
lega með lægra aldursviðmið til að 
geta sýnt fram á hærri árangurs-
tölur, því auðvitað er hann minni 
eftir því sem konan er eldri. Það tók 
smá tíma að finna klíník sem var 
tilbúin til að gera þetta fyrir konu 
sem er komin yfir fimmtugt,“ segir 
Áslaug og segir aðspurð kostnað við 
meðferðina hlaupa á einhverjum 
milljónum króna.

„Mér finnst svolítið leiðinlegt að 
það séu svona stíf aldurstakmörk 
hér heima því konur eru sífellt að 
eignast börn seinna. Fólk lifir leng-
ur en það gerði áður og tækninni 
hefur f leygt fram. Ef móðirin er 
hraust þá finnst mér bara frábært 
ef hægt er að hjálpa henni. Sumar 
klíníkur úti voru með stífar reglur 
á meðan aðrar byggðu á heilsufari 
móður og auðvitað þurfti ég að fara 
í ýmiss konar heilsufarsskoðanir. 
Við tengdumst UCSF, spítala í San 
Fransisco í meðferðinni, en þar var 
gerð undantekning á 50 ára regl-
unni fyrir mig vegna góðrar heilsu. 
Við þurftum aftur á móti að gera hlé 
á meðferðinni þegar Covid skall á og 
á meðan biðum við hér heima. Við 
byrjuðum ferlið svo aftur í fyrra-
sumar og tengdumst þá annarri 
klíník, San Diego Fertility Center 
sem ég mæli eindregið með. Þeir 
taka margar konur yfir fimmtugt 
í meðferð. Uppsetningin var svo í 
september.“

Gekk betur en hún átti von á
Áslaug var heppin og fyrsta upp-
setningin gekk vel. „Það var mikil 
heppni að þetta gengi í fyrsta skipti 
og við reyndum að fylgja öllum 
reglum og fara varlega. Það var gerð 
erfðagreining (genetic testing) á 
frjóvguðu eggjunum fyrir ísetningu 
til að ákvarða hvaða egg væru lík-
legust til árángursríkrar ísetningar. 
Meðgangan gekk vel þó smá örðug-
leikar hafi valdið því að ég var beðin 
að vera ekki í líkamsrækt og fljúga 
ekki og því ílengdumst við hér á 
Íslandi. Á þeim tíma annaðist fag-
fólk kvennadeildar Landspítalans 
mig og fékk ég frábæra þjónustu þar. 
Ég get í raun ekkert kvartað og þetta 
gekk betur en ég átti von á þó svo 
auðvitað sé þetta erfiðara en þegar 
maður er 25 ára eins og ég var þegar 
ég átti eldri soninn.

Maður er á allt öðrum stað en 
áður. Þegar ég átti frumburðinn, 
Gunnar, var ég stressuð yfir öðrum 
hlutum. Ég var nýútskrifuð úr lög-
fræðinni og hafði áhyggjur af starfs-
ferlinum og fannst einangrunin 
fyrstu mánuðina erfið. Maður tók 
því sem sjálfsögðum hlut að geta 
eignast barn en í dag upplifi ég 
mikið þakklæti og reyni að njóta 
hverrar mínútu.“

Meðganga og fæðing eru mjög 
samtengd ferli í bandaríska heil-
brigðiskerfinu og til að mynda er 
vaninn sá að kona gangi til fæðing-
arlæknis alla meðgönguna, sem svo 
tekur á móti barninu.

„Minn fæðingarlæknir ákvað 
snemma að barnið skyldi tekið 
með keisara. Það er mun algengara 
í Bandaríkjunum en hér á Íslandi en 
hún vildi það vegna aldurs míns auk 

Ãslaug segist 
hugsa hlutina 
á annan hátt 
en þegar hún 
fyrst varð móðir 
25 ára. Nú sé 
tíminn með 
syninum númer 
eitt. 
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þess sem Gunnar var tekinn með 
bráðakeisara á sínum tíma.“

Algjört kraftaverk
Ocean Thor fæddist þann 31. maí 
síðastliðinn í Kaliforníu og gekk 
fæðingin vel. „Það var stórkostleg 
upplifun að fá þennan litla gaur í 
fangið. Mörgum árum áður var ég 
búin að afskrifa þann möguleika að 
ég myndi eignast fleiri börn, þannig 
að fyrir mér var þetta algjört krafta-
verk.“

Áslaug segir fyrstu mánuðina 
með syninum hafa gengið vel og það 

er augljóst að drengurinn á hug og 
hjarta foreldra sinna. „Nú erum við 
líka komin með aðstoð hér heima 
með hann. Sem frumkvöðull getur 
maður ekki hætt að vinna eftir 
barneignina. Það er því gott að fá 
smá aðstoð.“

„Líkamlega er þetta auðvitað 
erfiðara og ég held að það hafi haft 
áhrif að hafa ekki mátt hreyfa mig 
lengi á meðgöngu og ekki í sex vikur 
eftir keisarann. En hann sefur alveg 
í fimm til sex tíma í einu yfir nótt-
ina svo við erum heppin með það en 
auðvitað er erfiðara að vakna á nótt-

unni en áður,“ segir Áslaug og hlær.
„Nú er enn mikilvægara en 

nokkru sinni fyrr að við höldum 
okkur eins heilbrigðum og við 
getum fyrir hann,“ segir Áslaug, 
aðspurð um óttann við að vera eldra 
foreldri. „Draumurinn er auðvitað 
að við getum hitt hans börn ef hann 
ákveður að eignast börn. En ef hann 
bíður til fimmtugs eins og pabbi 
sinn þá er það kannski erfiðara,“ 
segir hún og skellir upp úr.

Meðvituð um að nýta tímann
„Við erum mjög meðvituð um að 
nýta tímann og vonum að hann fái 
að njóta með okkur eins og hægt 
er, auðvitað spáir maður í þessu. 
En hann á eldri bróður og stóra 
fjölskyldu á Íslandi sem er frá-
bært. Þetta er auðvitað partur af 
því sem við hugsuðum um áður en 
við tókum þessa ákvörðun, hvort 
það væri slæmt fyrir hann að við 
værum orðin þetta gömul. En á móti 
kemur að vonandi getum við varið 
meiri tíma með honum heldur en 
ég gat gert þegar ég var 25 ára. Við 

erum bæði frumkvöðlar en vinnum 
mikið heiman frá og höfum þann-
ig sveigjanleika í starfi. Vonandi 
fær hann þannig aðra hluti á móti 
sem hann hefði ekki fengið ef við 
hefðum verið mikið yngri.“

Breytt gildi og eftirsjá
Áslaug og fyrrum eiginmaður 
hennar og hinn barnsfaðir, Gunn-
ar Thoroddsen, skildu þegar sonur 
þeirra var ungur og fluttu þeir feðg-
ar saman til Íslands á meðan Áslaug 
stökk á tækifærin sem henni buðust 
eftir framhaldsnám í Harvard og 
sonurinn kom til hennar í fríum.

Í viðtali við helgarblaðið fyrir 
tveimur árum lét Áslaug hafa eftir-
farandi eftir sér varðandi þann 
viðskilnað: „Ég veit ekki hvort ég 
myndi taka sömu ákvörðun í dag 
enda breytast gildi manns með 
árunum. Á þessum tíma var ég svo 
staðráðin í að fara í þetta nám og 
reyna fyrir mér á erlendri grundu 
og erfiðasti hluti þess var að geta 
ekki verið nægilega mikið með 
syni mínum. Við vildum auðvitað 
bæði hafa hann en niðurstaðan var 
svona.“

Eftirsjáin situr í henni.
„Ég sé alltaf eftir því að hafa ekki 

getað eytt meiri tíma með honum 
en ég gerði og að hafa tekið ákvörð-
un um að vera á þessu flakki. Hann 
sem betur fer heppnaðist mjög 
vel og við erum mjög náin,“ segir 
Áslaug.

„Núna munum við gera þetta 
öðruvísi og tíminn með syninum er 
númer eitt. Auðvitað eru fyrirtækin 
okkar að vissu leyti líka börnin 
okkar en fjölskyldan er númer eitt 
og það er engin spurning.“

Ólétta amman
Stuttu áður en Ocean Thor kom 
í heiminn varð Áslaug jafnframt 
amma þegar Gunnar sonur hennar 
eignaðist frumburð sinn, soninn 
Óliver Gunnar, með sambýliskonu 
sinni Marlenu Piekarska. „Ég var því 
ólétta amman,“ segir Áslaug og hlær.

„Óliver kom snemma og það voru 
framkvæmdir í íbúðinni þeirra svo 
þau voru hérna uppi hjá okkur 
fyrstu vikurnar. Við fengum þannig 
smá tíma með honum og Sacha smá 
æfingu áður en föðurhlutverkið tók 
við.“

Það eru rúmir þrír mánuðir á 
milli drengjanna og því viðbúið að 
þeir verði nánir. „Það eru rosalegar 
tilfinningar sem fylgja því að eign-
ast ömmubarn,“ segir Áslaug alsæl.

Fjölskyldan kom til landsins frá 
Kaliforníu í vikunni og hittust þeir 
félagar þá í fyrsta sinn. „Þeir brostu 
til hvors annars,“ segir hún með 
hlýju. „Ætli þeir verði ekki bara eins 
og bræður sem er æðislegt. Ég mun 
því reyna að halda þeim öllum hér 
á neðri hæðinni sem lengst,“ segir 
Áslaug og hlær.

„Mamma og maðurinn hennar 
eru ótrúlega hamingjusöm að fá tvo 
svona í einu,“ segir Áslaug, aðspurð 
um viðbrögð hennar fólks. „Gunn-
ar sonur minn var eina barnabarnið 
hennar mömmu svo þetta er rosaleg 
hamingja fyrir hana og við sjáum 
fyrir okkur miklu meira líf um jólin 
enda búið að vera frekar rólegt síð-
ustu tuttugu ár.“

Eldri mæður í Bandaríkjunum
Áslaug er ekki frá því að koma 
Ocean hafi kveikt hugmyndina að 
barneignum hjá einhverjum vin-
konum hennar sem eru komnar vel 
yfir fertugt.

„Í stórborgum í Bandaríkjunum 
er mikið um eldri mæður og rosa-
lega algengt að konur eignist börn 
eftir 45 ára. Kerfið er allt öðruvísi 
og margar konur sem taka ákvörð-
un um að eignast barn og hætta 
að vinna um leið. Vinnudagar eru 
langir og lítið um frí eða fæðingar-
orlof. Þá eru þær oft alveg vel yfir 
fertugt og alveg algengt að þær séu 
yfir fimmtugt. Fólk þar er því ekk-
ert hissa á að við komum með barn 
núna. Við erum aðallega bara ótrú-
lega heppin að fá þennan dásamlega 
kút til okkar.“ n

Áslaug segir meðgönguna hafa gengið mjög vel þó smá örðugleikar hafi 
valdið því að hún hafi verið beðin að fljúga ekki um tíma. Mynd/aðsend

Þetta er auðvitað 
partur af því sem við 
hugsuðum um áður en 
við tókum þessa 
ákvörðun, hvort það 
væri slæmt fyrir hann 
að við værum orðin 
þetta gömul. 
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Pólitík 
Bjarna 
Benedikts-
sonar er 
allsráðandi 
í ríkis-
stjórninni.

Já, fólk 
hefur borið 
okkur 
Ingibjörgu 
Sólrúnu 
saman og 
ég er upp 
með mér 
yfir því. Í 
grunninn 
er ég þó 
bara ég 
sjálf.

Margir sjá Ingibjörgu Sólrúnu 
fyrir sér þegar Kristrún Frosta-
dóttir stígur í pontu. Hún 
segist þó fyrst og fremst hún 
sjálf. Í helgarviðtali við Frétta-
blaðið segir hún frá örlagaríku 
símtali sem markaði upphafið 
á pólitískum ferli hennar, 
hættulegri einstaklingshyggju 
og allt of miklum áhrifum 
Bjarna Benediktssonar í ríkis-
stjórninni.

Ég upplifði mikla ábyrgð á 
daglegu lífi sem krakki. 
Sá snemma sjálf um að 
vakna á morgnana, var 
mjög samviskusöm og 

og hlýðin, alltaf alvarlegt barn. Ég 
ætlaði að verða verkfræðingur,“ 
segir Kristrún Frostadóttir, rísandi 
stjarna stjórnmálanna og brosir, í 
eldhúsinu heima hjá sér.

Ísland er allt undir hjá hinni 34 
ára gömlu þingkonu sem vænta 
má að verði næsti formaður Sam-
fylkingarinnar. Kristrún segist hafa 
metnað til að leiða næstu ríkisstjórn 
ef spilin stokkast þannig. Megin-
áherslur hennar hverfist um efna-
hagsmál, velferðarmál, heimili og 
atvinnu.

Kristrún er yngst þriggja systkina, 
dóttir læknis og þjóðfræðings. Eftir 
MR lá leið hennar vestur til Banda-
ríkjanna þar sem hún stundaði 
nám í hagfræði við Boston háskóla 
og Yale.

„Það voru í raun tilviljanir sem 
leiddu mig á stað stjórnmálanna 
þrátt fyrir fyrri áætlanir um annað, 
en þekking mín úr bankageiranum 
hefur komið sér vel.“

Covid kveikti í mér
Eftir námsárin úti kom Kristrún 
heim til Íslands og sinnti ýmsum 
störfum. Vorið 2020 var hún orðin 
aðalhagfræðingur Kviku og fór að 
skrifa fréttabréf sem fangaði athygli 
fjölmiðla.

„Það var Covid sem kveikti í mér.“
Með því á Kristrún við að hún 

hafði sérhæft sig í rannsóknum á 
krísum og hagstjórnarmistökum 
stjórnvalda í þeim. Hún hafði 
gaumgæft og skrifað um viðbrögð 
íslenskra stjórnvalda eftir efna-
hagshrunið og óttaðist þegar Covid 
kom upp að stjórnvöld myndu ekki 
grípa til réttra aðgerða. Meðal ann-
ars gætu orðið alvarleg áhrif á hús-
næðismarkað.

„Eftir Covid var ráðist í heilmiklar 
örvunaraðgerðir í gegnum banka-
kerfið, mikið fjármagn flæddi inn á 
húsnæðismarkað, en fénu var ekki 
stýrt beint af stjórnvöldum," segir 
Kristrún.

„Ég upplifði að mér væri skylt 
að miðla þekkingu minni, því það 
var hægt að sjá fyrir að fjármagnið 
myndi leiða til mikilla eignaverðs-
hækkana, fyrst og fremst á húsnæð-
ismarkaði en einnig á fjármagns-
mörkuðum. Þetta var ekki það sem 
hagkerfið þurfti. Það þurfti aftur á 
móti að styðja við atvinnulaust fólk 
og tekjulaus fyrirtæki vegna Covid.“

Passaði ekki alveg inn
Kristrún fékk að heyra að það gæti 
verið hættuspil að vera hagfræðing-
ur í banka og tala á opnum pólitísk-
um nótum um hlutverk ríkisins.

„Sumum fannst líka erfitt að skilja 
að það væri bæði hægt að vinna við 
banka og vera jafnaðarmaður. En ef 
maður horfir til Norðurlandanna 
þá er viðskiptafólk þar ekkert endi-
lega til hægri. Jafnaðarmenn trúa 
á sambland ríkis og markaðar, vel-
ferðarkerfi er ekki mótsögn í við-
skiptalífi.“

„Margir sögðu: Er þetta ekki 
aðeins of pólitískt sem þú ert að 
segja? Ég reyndi að svara á móti að 
það væri ekki bara mikilvægt heldur 
mjög frelsandi að ræða pólitísk mál. 
Lífið er mjög pólitískt.“

Örlagaríkt símtal
Sú tilviljun sem kannski á stærstan 
þátt í straumhvörfum á ferli Krist-
rúnar er að einn dag árið 2020 
hringdi fyrrverandi blaðamaður 

Ég var alltaf alvarlegt barn

„Sumum fannst 
líka erfitt að 
skilja að það 
væri bæði 
hægt að vinna 
við banka og 
vera jafnaðar-
maður. En ef 
maður horfir 
til Norður-
landanna þá er 
viðskiptafólk 
þar ekkert endi-
lega til hægri,” 
segir pólitísk 
stjarna sam-
tímans, Kristrún 
Frostadóttir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

„Ég naut góðs 
af mennta- og 
heilbrigðiskerf-
inu og finn fyrir 
vikið til mikillar 
ábyrgðar gagn-
vart samfélag-
inu. Ég er partur 
af hópi og þess 
vegna verður 
að tala um hve 
hættuleg ein-
staklingshyggj-
an getur verið 
samfélögum.”

á Stundinni í hana, Jóhann Páll 
Jóhannsson. Hann hafði mikinn 
áhuga á efnahagsmálum og vegna 
hvatningar hans og fleira ungs fólks 
síðar, ákvað hún að fara í framboð í 
f lokkskjöri í Reykjavík og flaug inn 
á þing. Kristrún segir að Alþingi sé 
mjög sérstakur vinnustaður. Þing-
menn séu margir hverjir drifnir 
áfram af hugsjón en enginn skortur 
sé þó á stórum egóum.

„Það sem kom mér sennilega 
mest á óvart á þinginu er hve margt 
er óvandað og hraðsoðið, sennilega 
vegna þess að það er sífelld pólitísk 
stöðutaka í gangi. Fjárlögum upp á 
1.000-1.200 milljarða er rubbað af á 
þremur til fjórum vikum. Samráðs-
ferli sem ætti að standa mánuðum 
saman haft að engu.“

Kristrún verður alvarleg á svip 
þegar hún nefnir sérstaklega hvað 
ráðuneyti Bjarna Benediktssonar 
hafi mikil áhrif á vinnu fjárlaga-
nefndar.

„Fjármálaráðuney tið leg gur 
algjörlega línurnar. Það er valda-
mesta ráðuneytið.“

Er hún að segja að Bjarni Ben hafi 
í raun meiri völd en Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra?

„Pólitík Bjarna Benediktssonar er 
allsráðandi í ríkisstjórninni,“ svarar 
Kristrún að bragði. „Ríkisstjórnin 
stundar að stilla upp einhverju, að 
fjármál séu ekki pólitík heldur nátt-
úrulögmál. En það er rosaleg pólitík 
í ríkisfjármálastefnunni og sú póli-
tík yfirgnæfir allt annað.“

Skaðleg einstaklingshyggja
Stefna ríkisfjármálanna bitnar, að 
sögn Kristrúnar, á sumum hópum 
umfram aðra. Hún komi verst við 
þá sem njóti greiðslu úr almanna-
sjóðum, margt ungt fólk, öryrkja 
og aldraða.

„Einstaklingshyggjan í pólitík-
inni síðasta áratug er mér alls ekki 
að skapi.“

Það má sjá glóð í augum forystu-
konunnar þegar hún heldur áfram:

„Ég er í hópi þeirra sem hafa notið 
velgengni en það er ekki mér einni 
að þakka. Mér hefur gengið vel 
vegna þess að ég ólst upp í íslensku 
samfélagi og á jafnaðarhugsjón 
Íslendinga fyrr á tímum margt að 
þakka.“

„Ég naut góðs af mennta- og heil-
brigðiskerfinu og finn fyrir vikið til 
mikillar ábyrgðar gagnvart sam-
félaginu. Ég er hluti af hópi og þess 
vegna verður að tala um hve hættu-
leg einstaklingshyggjan getur verið 

samfélögum. Þótt alvarlegir brestir 
hafi orðið hér á landi er enn mjög 
gott að búa á Íslandi vegna þess að 
hér er samkennd og hér eru sam-
eiginlegir sjóðir til að létta undir. 
Fólk sem nýtur velgengni þarf að 
átta sig á að það komst ekki á þann 
stað einsamalt.“

Stundum líkt við Ingibjörgu
Kristrún segir að í þessu samhengi 
séu efnahagsmálin hennar stóra 
ástríða. Ráðstöfun fjár hafi áhrif á 
allt annað.

„Ég hef fundið í samræðum 
mínum við fólkið að landsmenn eru 
agndofa yfir úrræðaleysi í ákveðn-
um verkefnum. Verkefnið nú er að 
leiða jafnaðarmenn inn í jákvæða 
pólitík. Þetta er í okkar höndum.“

Sumir telja sig sjá samsvörun 
með ákveðni Kristrúnar og öðrum 
leiðtoga Samfylkingarinnar fyrr á 
tímum.

„Í stjórnmálum hér innanlands 
er Ingibjörg Sólrún mér fyrirmynd 
að vissu leyti. Hún er ein af þeim 
manneskjum sem maður lítur upp 
til, afreka hennar, sannfæringar-
máttar og nærveru. Ég held að allir 
muni eftir Ingibjörgu. Það var eitt-
hvað mikið við hana,“ segir Krist-
rún, spurð hvort fyrrum formaður 
Samfylkingarinnar sé henni fyrir-
mynd.

„Já, fólk hefur borið okkur Ingi-
björgu Sólrúnu saman og ég er upp 

með mér yfir því. Í grunninn er ég 
þó bara ég sjálf.“

Telur Kristrún að ungur aldur 
hennar í samanburði við f lesta ráð-
andi leiðtoga landsins nú um stundir 
sé kostur eða hindrun, er kemur að 
vandasömum áskorunum fram-
tíðarinnar?

„Pólitík varðar hag komandi kyn-
slóða og ekki síst barnanna okkar, 
ég á þriggja ára dóttur,“ svarar hún 
að bragði áður en hún heldur áfram:

„Ég held það sé sérstaklega mikil-
vægt að koma þeim skilaboðum 
áfram til ungs fólks að við látum 
samfélagið okkur varða. Pólitíska 
landslagið hefur verið mjög laskað 
eftir hrun, það þótti hreinlega 
geislavirkt að taka þátt í pólitískri 
umræðu um tíma. Ég fékk iðulega 
þær athugasemdir þegar ég steig 
fram að kannski væri ráðlegast að 
taka enga afstöðu. Við verðum að 
átta okkur á að það er pláss fyrir alls 
konar fólk í stjórnmálum og póli-
tískri umræðu. Við þurfum að virkja 
fólk með alls konar bakgrunn.“

Við Anton Brink ljósmyndari 
pökkum saman og kveðjum. En í 
huganum sitja eftir orð sem Krist-
rún lét falla, aðspurð um helstu 
eiginleika:

„Ég hef fast land undir fótum og 
læt ekki þvæla mér út í aukaatriði. 
Maður þarf að setja alla orkuna 
í störfin, finna kjarnann og fara 
þaðan áfram.“ n

Björn  
Þorláksson

bth 
@frettabladid.is
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Tryggingar fyrir alla 
fjölskyldumeðlimi 

Þú getur tryggt gæludýrin þín hjá Sjóvá. 

Kynntu þér málið á sjova.is



Við áttum 
mjög náið 
samband 
fyrir, vegna 
þess að 
þegar ég 
varð veik 
voru þau 
stoð mín 
og stytta.

Og svo bara gekk ég 
um með harðan disk 
og fór í flug með 
harðan disk að 
myndinni. Sem ég 
hefði bara aldrei gert 
fyrir Covid! 

Bullet Train með Brad Pitt 
í aðalhlutverki er nýjasta 
verkefni Elísabetar Ronalds-
dóttur kvikmyndaklippara. 
Elísabet vann að myndinni 
á skrifstofu í Reykjavík og í 
haust heldur hún til Ástralíu 
að vinna við nýja mynd með 
Ryan Gosling í aðalhlutverki.

Kl ip p a r i n n E l í s a b e t 
Ronaldsdóttir er einn 
farsælasti kvikmynda-
gerðarmaður landsins. 
Hún er stödd á Íslandi 

um þessar mundir og í íslenskum 
kvikmyndahúsum má sjá hennar 
nýjasta verkefni, Bullet Train. Í 
október heldur Elísabet utan í ný 
verkefni.

„Ég er að fara aftur til Ástralíu. Ég 
festist þar út af Covid,“ segir Elísabet 
og hlær. Elísabet ræddi við Frétta-
blaðið í janúar um árslöngu dvölina 
í Ástralíu sem kom til vegna vinnu-
ferðar.

Með andfætlingum til jóla
„Ég var heilt ár úti að klippa mynd 
sem heitir Sang Chi fyrir Marvel. Við 
komum til Sidney í janúar 2020. Ég 
fór með aðstoðarmanninum og við 
byrjuðum á að fara í f lensusprautu. 
Það var jú mælst til þess, Marvel vill 
ekki hafa fólkið sitt veikt,“ sagði 
Elísabet við það tækifæri.

„Síðan vorum við bara föst þar 
fram að jólum. Allt fór í háaloft 
og lönd lokuðu, enginn vissi hve-
nær við kæmumst aftur heim. Við 
vorum þar í heilt ár.“

Nú tekur annað verkefni við, sem 
fyrr segir, einnig í Ástralíu. Um er að 
ræða nýjustu mynd David Leitch, 
bandarísks leikstjóra sem Elísa-
bet hefur unnið mikið með. Leitch 
hefur getið sér gott orð fyrir kvik-
myndir eins og Atomic Blonde og 
Deadpool 2.

„Nú erum við að fara aftur þang-
að að skjóta aðra mynd. Ekki Marvel 
heldur Universal mynd sem heitir 
The Fall Guy.“ Ryan Gosling fer með 
aðalhlutverk í The Fall Guy ásamt 
leikkonunni Emily Blunt.

Missti af frumsýningarferðalagi
„Það er bara spennandi. Ég vona 
bara að það verði ekki fleiri vírusar 
sem koma í veg fyrir ... þetta er bug-
andi. Þessar nýju tegundir í hverri 
viku,“ segir Elísabet, sem nýverið 
veiktist af veirunni skæðu. Veik-
indin kostuðu hana frumsýningar-
ferðalag Bullet Train, heimsborga 
á milli. Elísabet sat af sér veiruna í 
hitabylgju á hóteli á Englandi.

„Það var þannig að ég var í Lond-
on. Líka af því að ég var að vinna 
lækningaverkefni sem að heitir 
Expendables 4. Þetta Covid kom 
upp þar. Það var bara þannig. Ég hef 
alveg sloppið síðustu tvö og hálft ár, 
og þannig séð get ég ekki kvartað, 
en ég ætla ekki að fá þetta aftur,“ 
segir hún ákveðin.

Elísabet segist fegin að vera á 
Íslandi í dag, í því sem hún kallar 
hressandi roki og ágústrigningu í 
stað hitabylgju í Evrópu. „Það er gott 
súrefni hérna og svona,“ segir hún 
létt í bragði.

Ætlar til Víetnam um jólin
Ástralíudvöl Elísabetar á ekki að 
vera árslöng að þessu sinni, og 
stefnir hún á að ljúka þar verk-
efnum í mars eða apríl. „Þá fljúgum 
við beint til LA og höldum áfram að 
klippa þar,“ segir hún og bætir við 
að fjölskylda hennar hafi ákveðið að 
hittast í Víetnam um jólin og njóta 
þess að vera saman þar. „Það er mjög 
spennandi og ég hlakka mikið til 
þess,“ segir hún.

Elísabet ber andfætlingum og 
Ástralíu vel söguna og segir Sydney 
yndislega borg. „Það er ekkert að 
Ástralíu en það er bara svolítið langt 
í burtu frá fjölskyldunni minni. En 
það væsir ekki um mann og borgin 
er nokkuð örugg.“

Elísabet segist hlakka til að 
koma aftur. „Auðvitað kynnist 
maður fólki, við vorum þarna í ár. 
Ég get sagt að ég hafi búið í Ástr-

Klippti Brad Pitt hjá 
Neytendasamtökunum

Elísabet Ronaldsdóttir, leikstjórinn David Leitch and framleiðandinn Kelly McCormick eru nánir vinir til margra ára. Hér eru þau í júlí á frumsýningu kvik-
myndarinnar Atomic Blonde, þar sem Charlize Theron fór með aðalhlutverk.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

alíu, þó að ég hafi ekki verið með 
stöðu borgara. En ég var komin 
með augnlækni, tannlækni og alls 
konar! Þegar maður er kominn með 
svoleiðis á skrá hjá sér, þá bara býr 
maður þar. Það verður yndislegt að 
hitta fólkið sem maður kynntist og 
bast böndum.“

Aðspurð hvort að kvikmynda-
bransinn hafi breyst mikið varð-
andi fjarvinnu svarar Elísabet að 
afgerandi breyting hafi orðið á 
verklagi.

Með kvikmynd í vasanum í flugi
„Tæknin er augljóslega komin til að 
vera. Ég man það þegar Bullet Train 
byrjaði, vorum við föst í Ástralíu 
með Shang-Chi fyrir Marvel. Ég fór 
í janúar til LA og þá gátum við ekki 
unnið í stúdíóinu. og við vorum að 
vinna svona hybrid heiman frá. Ég 
man að ég var í einhverri tveggja 
vikna sjálfskipaðri einangrun. Ekki 
að Ameríka hafi krafist þess, LA eða 
borgaryfirvöld, heldur fyrirtækið 
Marvel krafðist einangrunar. Sem 
ég gerði með glöðu geði. Þá var ég 
bara að vinna heiman frá, úr ein-
hverju Airbnb,“ útskýrir Elísabet.

„Svo var þetta blanda af því að 
vinna heima og í stúdíóinu. En 
ég var þar mjög stutt af því að um 
miðjan febrúar hoppa ég yfir og fer 
á Bullet Train,“ segir hún. „Þá var 
ég í tvær vikur, bara heiman frá, að 
vinna.“ Í framhaldinu segir Elísabet 
stúdíóin hafa afráðið að opna ekki, 
og gert öllu starfsfólki að vinna að 
heiman.

„Ég var í LA og benti þeim á að 
heima fyrir mér væri Ísland,“ segir 
Elísabet. „Og það er svona merki 
um hvað það hefur breyst, að stúdí-
óið sagði bara: Já, ókei. Og svo bara 
gekk ég um með harðan disk og fór í 
f lug með harðan disk að myndinni. 
Sem ég hefði bara aldrei gert fyrir 
Covid! Aldrei nokkurn tímann. 
Það var svona upplifun. Þannig að 
ég var að vinna í Bullet Train alveg 

frá lokum febrúar og þangað til um 
miðjan júní.“

Svo fór að Bullet Train var klippt 
í tveimur heimsálfum, á Íslandi og 
í Bandaríkjunum. „Ég leigði mér 
skrifstofu hjá dásamlegu fólki hjá 
Neytendasamtökunum. Okkur 
fannst vel við hæfi að klippa Brad 
Pitt þar,“ segir Elísabet og hlær.

„Neytendasamtökin eiga stóran 
þátt í þessari mynd. 

Svo fór ég aftur út og þá voru 
stúdíóin búin að opna, upp úr 
miðjum júní. En þá var mér og 
David [Leitch] sagt að við gætum 
ekki verið í sama herbergi. Út af 
Covid þurftu allir að vera lok-
aðir inni í sínu herbergi og okkur 
leist nú ekki á það,“ segir Elísabet 
sem dó þá ekki ráðalaus. „David 
og framleiðandinn okkar, Kelly 
McCormick, eru hjón. Sony leigði 
Airbnb fyrir okkur, alveg rosalega 
höll. Ég bara f lutti inn til þeirra og 
við bjuggum bara saman þangað til 
í desember,“ segir Elísabet.

„Ég klippi mikið ein og svona, en 
við gátum horft á þetta saman og 
talað um þetta og velt fyrir okkur. 
Svo poppuðum við og horfðum á 

bíó og sjónvarp á kvöldin. Þetta 
var mjög gaman. Þetta var þægi-
legt samfélag í smá kvikmynda-
kommúnu.“

Nánir vinir til níu ára
Elísabet, David og Kelly hafa verið 
vinir í 9 ár. „Þetta er níunda árið sem 
við vinnum saman. Við áttum mjög 
náið samband fyrir, vegna þess að 
þegar ég varð veik voru þau stoð 
mín og stytta. Það eru margir fletir á 
því. En við bindumst mjög sterkum 
vinaböndum,“ segir hún.

Veikindin sem Elísabet vísar til 
er fjórða stigs krabbamein í brisi, 
og við greiningu í ágúst 2017 ætl-
uðu læknar að Elísabet ætti aðeins 
hálft ár eftir ólifað. Vinir Elísabetar 
stóðu þó þétt við bakið á henni og 
útveguðu henni bestu mögulegu 
meðferð, sem gekk vonum framar. 
Elísabet lætur vel af sér í dag.

„Ég er bara fyr og flamme og sjö, 
níu, þrettán, og ekkert að mér. En  
hver veit sína ævi, skilurðu,“ segir 
hún. „En þetta eru komin fjögur ár 
og það er bara gott. Ég er voða lítið 
að pæla í þessu og það gengur bara 
mjög vel. Ég vona bara að ég fái ekki 
Covid aftur,“ bætir hún við.

Samfélagið dýrmætt
Aðspurð, hvort að þreytandi sé að 
ferðast svo mikið, og hálfpartinn 
búa í ferðatösku, svarar Elísabet 
játandi. 

„Já, það eru svo sannarlega kostir 
og gallar. Ég ég myndi miklu frekar 
vilja vinna hérna heima. Á sama 
tíma eru hlutir sem ég myndi sakna, 
eins og þetta samfélag kvikmynda-
gerðarmanna.“

Hún segir heimsfaraldurinn hafa 
gert henni það enn ljósara. „Við 
fundum það alveg öll í Covid, hvað 
er erfitt að vera ekki á sama stað. 
Það skapast visst andrúmsloft sem 
er svo gefandi og skapandi. Maður 
myndi sakna þess ef maður væri 
bara að vinna heiman frá.“ n

Nína 
Richter

ninarichter 
@frettabladid.is
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Það munu margir spretta úr spori í 
höfuðborginni í dag. 

gummih@frettabladid.is

Einn af hápunktunum á Menn-
ingarnótt er Reykjavíkurmara-
þonið sem fram fer í 37. sinn í dag. 
Síðustu tvö ár hefur þurft að aflýsa 
maraþoninu vegna heimsfarald-
ursins svo hlauparar, sem verða 
rúmlega 8 þúsund talsins, eru 
heldur betur fullir eftirvæntingar 
að fá að spretta úr spori um götur 
höfuðborgarinnar. Fjórar vega-
lengdir eru í boði, heilt maraþon 
(42,2 km), hálft maraþon (21,1 km), 
10 km hlaup og 3 km skemmti-
skokk. Klukkan 8.40 verður ræst í 
maraþoninu og hálfmaraþoninu, 
kl. 9.40 í 10 km hlaupinu og 
klukkan 12 í skemmtiskokkinu.

Öllum boðið í sund
Upplýsingamiðstöð hlaupsins er 
í Menntaskólanum í Reykjavík og 
er opin frá kl. 7.00. Reykjavíkur-
borg býður öllum þátttakendum 
í maraþoninu í sund á hlaupdag 
eða daginn eftir hlaup. Framvísa 
þarf hlaupanúmeri til að fá frían 
aðgang. Þátttakendur í Reykjavík-
urmaraþoninu hafa verið duglegir 
í áheitasöfnun, en frá árinu 2007 
hafa þeir getað hlaupið til styrktar 
góðu málefni og skiptir upphæðin 
mörg hundruð milljónum sem 
safnast hafa til góðgerðarmála frá 
þessum tíma.

Öllum hlaupurum er óskað góðs 
gengis og vonandi fá þeir öflugan 
stuðning við hliðarlínuna. Spáð 
er þokkalegu veðri en þó gætu 
hlauparar þurft að taka á sig stífan 
vind í vesturhluta borgarinnar og á 
Seltjarnarnesi. Nánari upplýsingar 
um Reykjavíkurmaraþonið má 
finna á rmi.is. n

Loksins maraþon

Jóna Dögg segir að hún hafi orðið bæði vandræðaleg og mjög undrandi þegar fyrsta typpamyndin birtist á skjánum hjá henni. Þær eru orðnar allnokkrar síðan. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Óumbeðnar 
typpamyndir 
enduðu á striga
Einn er sá viðburður á Menn-
ingarnótt sem þegar er farinn 
að vekja mikla athygli. Það 
er sýning Jónu Daggar Svein-
björnsdóttur á typpamyndum 
sem hún málaði eftir myndum 
sem henni voru sendar á sam-
félagsmiðlum óumbeðið. 2

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN

www.celsus.is

mailto:gummih@frettabladid.is


Það eru ekki bara unglingar sem fá 
slíkar typpamyndir sendar. Jóna 
Dögg er 42 ára og nýlega fráskilin. 
Hún viðurkennir að henni hafi 
brugðið allrosalega þegar fyrsta 
myndin birtist á skjánum hjá 
henni. Jóna hefur ekki fengið eina 
slíka mynd heldur fjölmargar og 
sumar frá karlmönnum sem hún 
þekkir vel.

Spurningin sem brennur á mörg-
um er hvernig kona getur fengið 
þá hugmynd að setjast niður með 
olíuliti og mála typpamyndir? Jóna 
Dögg hlær þegar hún er spurð en er 
ófeimin að segja þá sögu. Að öllum 
líkindum er Jóna Dögg sú fyrsta 
sem heldur málverkasýningu með 
typpasögu. „Fyrsta typpamyndin 
poppaði upp hjá mér í mars á þessu 
ári. Ég skildi við manninn minn til 
tæpra tuttugu ára í nóvember og 
fór í framhaldinu til Tenerife og var 
þar í tvo og hálfan mánuð á meðan 
ég var að bíða eftir að fá afhenta 
íbúð sem ég hafði fest kaup á,“ 
rifjar hún upp.

„Ég var síðan búin að koma mér 
fyrir í nýju íbúðinni, var að horfa 
á UFC-bardagann í sjónvarpinu, 
á spjalli við gamlan vin í tölvunni 
og annan kunningja í símanum, 
þegar mynd af typpi birtist allt 
í einu á skjánum í fartölvunni 
minni, frá þeim sem ég var að 
ræða við. Ég öskraði upp yfir mig 
og sagði „what“, hvað er að gerast? 
Ég varð svo vandræðaleg að ég 
gat ekki horft á tölvuna. Mér brá 
rosalega enda var þetta virkilega 
skrítið,“ segir Jóna. „Vinur minn í 
símanum spurði hvað gengi eigin-
lega á hjá mér og ég sagði honum 
frá því. Þegar ég var búin að jafna 
mig, kíkti ég betur á myndina 
og sá að hún var vel tekin, ljósið 
og skuggarnir gerðu myndina 
á einhvern hátt listræna,“ segir 
Jóna Dögg og bætir við að þá strax 
hafi hún hugsað: „Ég verð að mála 
þetta,“ sem er tilvitnun úr þætti af 
Family Guy. „Þessi setning birtist 
mér bara,“ segir hún og skellihlær.

Jóna Dögg spurði vin sinn sem 
sendi myndina hvort hún mætti 
mála hana og fékk leyfi til þess. 
„Hann vildi bara sjá málverkið 

þegar það yrði klárt. Sendandinn 
er gamall vinur minn til margra 
ára en það hefur aldrei verið neitt 
kynferðislegt samband á milli 
okkar. Minn fyrrverandi þekkir 
hann líka. Og typpamynda-send-
ingarnar urðu fleiri frá hinum og 
þessum karlmönnum.“

Þegar Jóna er spurð hvernig 
mönnum geti dottið í hug að svona 
myndir séu eftirsóttar, svarar hún: 
„Ég er alveg ráðþrota yfir þessu og 
hef ekki hugmynd. Eitthvað stolt 
eða sýniþörf. Sumir halda kannski 
að svona myndsending æsi mann 
upp kynferðislega. Ég held þó að 
fyrst og fremst sé þetta einhver 
sýniþörf,“ svarar hún.

Hugmyndin vaknaði í partíi
Jóna Dögg segir að nokkru síðar 
hafi hún haldið innflutningspartí. 
Meðal gesta var gamall vinnufélagi 
sem hún trúði fyrir sögunni um 
fyrstu typpamyndina. „Ég sýndi 
honum málverkið og hann hrósaði 
mér fyrir vönduð vinnubrögð. „Af 
hverju gerir þú ekki typpaseríu?“ 
spyr hann síðan. „Ef þú ert að fá 
svona margar myndir af hverju 
málar þú þær ekki allar og heldur 
síðan sýningu?“ spyr hann aftur. 
Þaðan er hugmyndin upphaf-
lega komin,“ segir Jóna Dögg og 
heldur áfram. „Ég er að leggja loka-
hönd á níundu myndina en þær 
verða allar á sýningunni. Hafði 
hugsað mér að hafa þær tólf því 
ég á efniviðinn en hafði ekki tíma 
til að klára þær allar. Ég á aðrar 
fjórar en fékk ekki samþykki frá 
sendendum þeirra til að mála þær. 
Vil bara mála þær myndir sem ég 
hef samþykki fyrir. Auk þess eru 
myndirnar nefndar eftir póst-
númerum þeirra svæða þar sem 
mennirnir búa en þeir eru allir 
einhleypir,“ segir hún.

Hefur þú kynnst einhverjum 
þessara manna í gegnum stefnu
mótasíður?

„Já, ég skráði mig á Tinder í apríl 
og fékk myndir þar í gegn. Þrír 
gamlir vinir mínir hafa auk þess 
sent af sér typpamyndir án þess að 
ég hafi beðið um þær. Það liggur 
við að ég sé hætt að kippa mér upp 

við þetta, þótt typpamyndir séu 
alls ekki sérstakt áhugamál mitt,“ 
segir Jóna Dögg og það leynir sér 
ekki að hún hefur lúmskt gaman 
af þessu öllu og skemmtir sér kon-
unglega þegar hún segir söguna, 
enda létt og hress týpa. Þegar hún 
er spurð hvort hún eigi ekki eftir 
að fá miklu fleiri myndir eftir sýn-
inguna, grípur hún andann á lofti 
og segir: „Það vona ég ekki. Verð þó 
að viðurkenna að mér finnst það 
alveg líklegt,“ bætir hún við.

Senda karlmenn myndir af sér í 
fullri reisn?

„Nei, nefnilega ekki. Fyrsta 
myndin var til dæmis tekin í 
sturtu. Myndirnar eru ólíkar. 
Einn óskaði eftir að sín mynd yrði 
abstrakt svo hún er svolítið öðru-
vísi en hinar og sker sig úr. Önnur 
er máluð í svart/hvítu, það var 
áskorun.“

Ég ætla hins vegar að láta staðar 
numið með typpin og fara bara að 
mála kisur og hunda. Typpamynd-
ir verða ekki ævistarfið,“ segir hún 
hlæjandi. Jóna Dögg er barnlaus og 
á köttinn Rósu svo heimilisdýr eru 
henni kær.

Misflókið verkefni
Í fyrstu hafði Jóna hugsað sér að 
mála myndirnar í rólegheitum og 
halda kannski sýningu á næsta ári. 
„Það tekur langan tíma að mála 
hverja mynd. Síðan fékk ég þá 
hugmynd að drífa þetta bara af og 
halda sýningu á Menningarnótt. 
Það myndi vekja meiri athygli á 
myndunum og fleira fólk mæta. 
Með hverri mynd hef ég orðið betri 
málari og næ meiri tækni,“ segir 
hún. „Það er sama hvað maður 
tekur sér fyrir hendur. Æfingin 
skapar meistarann.“

Jóna Dögg verður hvumsa þegar 
blaðamaður spyr hvort þetta sé 
flókið form að mála. „Við getum 
sagt að þetta sé misflókið,“ segir 
hún hlæjandi. „Ég er ekki vanur 
listmálari. Ég lærði fyrst málun 
á myndlista- og handíðabraut í 
Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og 
hef tekið nokkur myndlistarnám-
skeið hjá Myndlistarskólanum í 
Kópavogi síðastliðin ár,“ segir Jóna 

sem er menntaður vefhönnuður 
og hefur starfað við það fag hjá 
Kóða, sem er fyrirtæki í fjártækni-
geiranum.

Nýr kærasti
Jóna hefur ágætan tíma í frístund-
um til að sinna listsköpun sinni. 
Þegar hún er spurð hvort mynd-
irnar hafi skaffað henni kærasta, 
skellir hún upp úr. „Ég myndi nú 
ekki segja að typpamyndirnar 
hjálpi mér í þeim efnum. Hins 
vegar er ég að deita mann sem 
ég kynntist á Eistnaflugi í júlí. Ég 
sagði honum að ég væri að mála 
í frístundum og þá kom í ljós að 
hann er með sama áhugamál. Mér 
fannst það áhugavert en þorði 
varla í fyrstu að segja honum frá 
mínu viðfangsefni þessa dagana. 
Það varð mjög vandræðalegt þegar 
ég sagði honum frá því hvað ég 
væri að gera,“ upplýsir hún.

Styður karla með krabbamein
Þegar Jóna Dögg sótti um hjá 
Reykjavíkurborg að fá að sýna 
myndirnar, var hún ekki enn farin 
að leita að sýningarsal. Hélt jafn-
vel að þeir hjá borginni myndu 
benda á stað. 

„Ég var með viðburð árið 2019 
á Menningarnótt og þá var mér 
bent á stað þar sem viðburðurinn 
gæti farið fram og það gekk allt 
upp,“ segir Jóna Dögg, en þá bauð 
hún upp á rauðvínsjóga sem 
vakti mikla athygli og fékk góða 
mætingu. Viðburðurinn fór fram 
í Listasafni Íslands. „Galdurinn 
fólst í því að halda á plastglasi 
með rauðvíni og síðan voru jóga-
æfingar gerðar með glas í hönd,“ 
segir hún.

Áttu von á að selja typpamynd
irnar á sýningunni?

„Það ætla ég að vona. Ég ætla 
að gefa 20% af söluandvirði til 
Krabbameinsfélagsins og þá sér-
staklega vegna krabbameins hjá 
körlum. Það væri gaman að geta 
gefið í þann sjóð,“ segir hún.

 Sýningin verður í Gallerí 16 að 
Vitastíg 16 og verður opið í dag frá 
10-20. Sýningin verður opin áfram 
til fimmtudags kl. 13-17. n
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Einn óskaði eftir 
að sín mynd 
yrði abstrakt 
svo hún er svo-
lítið öðruvísi en 
hinar og sker 
sig úr. Önnur er 
máluð í svart/
hvítu, það var 
áskorun, segir 
Jóna Dögg. 

Elín 
Albertsdóttir

elin 
@frettabladid.is
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UPPLÝSINGAR
Þjónustusími 411 1111 er opinn kl. 8.30–23.00

STRÆTÓ
Allur akstur strætisvagna í öll hverfi á höfuðborgar-
svæðinu fer frá Sæbraut við Höfða frá kl. 23.00 - 01.00

STRÆTÓSKUTLA
Stoppustöðvar á leið frá Laugardal til Hallgrímskirkju 

AKSTURSLEIÐ ENDAR Í LAUGARDAL  

AKSTURSLEIÐ STRÆTÓSKUTLU
Strætóskutlur aka til og frá bílastæðum við 
Laugardalshöll um Borgartún að Hallgrímskirkju 
við viðkomu á Hlemmi frá kl. 07.30 - 01.00

WC

Akstur bannaður, lokanir gilda kl. 7.00-1.00

Akstur bannaður, lokanir gilda kl. 20.00- 1.00
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Gleðlilega nótt
allan daginn!
Menningarnótt 20. ágúst

Reykjavík lifnar
við á Menningarnótt

Nánar á menningarnott.is og straeto.is

Hátíðarsvæði laugardaginn 20. ágúst



Það er alls engin 
skylda að dansa, en 

varla hjá því komist 
þegar stemningin er góð. 
Þetta er smitandi fjör.

Bætiefnið Comfort-U frá 
Good Routine er öflug vörn 
fyrir þvagfærakerfið og 
byggir á fjórum virkum inni-
haldsefnum sem hafa þekkta 
eiginleika til þess að koma í 
veg fyrir blöðrubólgu/þvag-
færasýkingu.

„Comfort-U er sérhannað fyrir fólk 
sem vill koma í veg fyrir blöðru-
bólgu/þvagfærasýkingu, sem er 
ein algengasta bakteríusýkingin 
og algengari hjá konum en körlum. 
En ein af hverjum fimm konum 
upplifir að minnsta kosti eina þvag-
færasýkingu á ævinni,“ segir Freydís 
Hjálmarsdóttir, næringarfræðingur 
að mennt, með BSc, og meistara-
gráðu í næringarfræði.

„Einstaklingur sem hefur fengið 
þvagfærasýkingu er í aukinni 
hættu á að fá sýkingu aftur og talið 
er að um fjórðungur fái endur-
tekna sýkingu innan sex mánaða 
og þriðjungur innan árs. Þar af 
leita hundruð sýklalyfjameðferðar 
við þvagfærasýkingum á Íslandi 
á hverju ári. Yfir 80% þvagfæra-
sýkinga eru taldar vera af völdum 
þarmabakteríunnar e.coli, en aðrar 
bakteríur, sveppir og sníkjudýr geta 
líka valdið þvagfærasýkingum.“

Fyrirbyggjandi er lykilatriði
Þvagfærasýkingar geta verið afar 
óþægilegar en eru þó oftast skað-
lausar að sögn Freydísar. „Einstaka 
sinnum nær sýkingin til efri þvag-
færa eins og nýrna, en það er afar 
óalgengt. Til að mynda verða 30% 
þvagfærasýkinga einkennalausar á 
innan við viku án meðferðar. Hins 
vegar getur verið erfitt að eiga við 
síendurteknar sýkingar. Þótt þær 
séu meðhöndlaðar á áhrifaríkan 
hátt með sýklalyfjum, getur óhófleg 
notkun sýklalyfja leitt til skaðlegra, 
heilsufarslegra afleiðinga.

Til að forðast of mikla útsetningu 
fyrir sýklalyfjum leita margir til 
fæðubótarefna og náttúrulyfja. 
Rannsóknir þar að lútandi eru af 
skornum skammti og sumar mis-
vísandi, en nokkur fæðubótarefni 
gefa góða raun þegar kemur að 
því að koma í veg fyrir þvagfæra-
sýkingu.“

Fjögur virk efni
Comfort-U inniheldur fjögur efni 
sem rannsóknir hafa sýnt fram 
á að geti hjálpað til við að fyrir-
byggja þvagfærasýkingar. Það eru 
einsykran D-mannóse, þarma-
gerillinn Lactobacillus rueteri og 
svo virku efnin í trönuberjum og 
sortulyngslaufum (e. bearberry 
leaf). „Trönuberin eru frægust, en 
eitt virku efnanna í þeim er ein-
mitt „D-mannóse“. Sortulyngslauf 
þekkja flestir undir nafninu uva 
ursi og „Lactobacillus rueteri“ er 
einn af góðgerlunum sem finna má 
til dæmis í AB -mjólk.

Af þessum fjórum efnum hefur 
D-mannóse komið hvað best út úr 
þeim rannsóknum sem hafa verið 
gerðar með tilliti til forvarnar á 
þvagfærasýkingum. Rannsóknir á 
D-mannóse sýna fram á marktæka 
minnkun á endurteknum þvag-
færasýkingum hjá þeim sem fá þær 
reglulega. Til þess að sýking nái 

fótfestu í þvagfærum þarf e.coli eða 
önnur örvera að ná að festast við 
blöðruvegginn. Virkni D-mannóse 
er sú að bindast til dæmis e.coli 
bakteríum, skola þeim út með þvagi 
og koma þannig í veg fyrir sýkingu.

Trönuber innihalda meðal 
annars D-mannóse, hippúrsýru og 
anthósýanín, sem eru talin torvelda 
e.coli að festast við þvagblöðru-
vegginn. Ekki eru allir á eitt sáttir, 
en samantekt margra rannsókna 
sýnir fram á verndandi áhrif D-
mannóse gegn þvagfærasýkingum 
hjá konum sem fá þær reglulega. 
Ekki skemmir fyrir að trönuber 
hafa líka marga aðra heilsubætandi 
kosti.

Lauf sortulyngs, (önnur nöfn: 
uva ursi, bjarnaber, fjalla-trönuber) 
hafa í árþúsundir verið notuð til 
að meðhöndla þvagfærasýkingar. 
Nú benda rannsóknir til þess að 
það sé svo sannarlega eitthvað til í 
því og kallað hefur verið eftir fleiri 

rannsóknum. Sortulyngið inni-
heldur örverueyðandi efnasam-
bönd sem vinna gegn óvingjarn-
legum bakteríum og hjálpa við 
upptöku á efnum úr trönuberjum. 
Efnasambönd í laufunum, svo sem 
Arbutinin, eru talin vinna gegn 
útbreiðslu e.coli meðal annars og 
trufla viðloðun bakteríunnar við 
blöðruvegginn,“ segir Freydís.

Hjálplegar örverur
Jafnvægi í þvagkerfisflórunni er 
svo viðhaldið með hjálp gagn-
legu bakteríunnar Lactobacillus 
rueteri. „Hjálplegu örverurnar í 
líkamanum kallast góðgerlar og er 
fjöldinn allur af þeim í meltingar-
kerfinu. Við getum bætt um betur 
með trefjaríku fæði, ab-mjólk og 
skyldum vörum, súrsuðum mat og 
bætiefnum.

Sumir góðgerlar viðhalda 
jafnvægi í þvagi, leggöngum og 
meltingarvegi með því að fram-

leiða efnasambönd sem leyfa ekki 
óvinveittum bakteríum að vaxa. Sá 
stofn sem er talinn hvað mikilvæg-
astur fyrir þvagfærakerfið er Lac-
tobacillus rueteri. Þessi bakteríu-
stofn getur endurheimt náttúrulegt 
örverujafnvægi í þvagfærum og 
getur myndað efnasambönd sem 
leyfa ekki óvinveittum bakteríum 
að vaxa og dafna.“

Fjölþætt fyrirbyggjandi virkni
Í Comfort-U koma saman þrjú virk 
innihaldsefni sem eru studd af 
rannsóknum, ásamt Lactobacillus 
rueteri stofni. Saman eru þessi efni 
talin geta stutt heilbrigði þvag-
færa og veitt fjölþætta vörn gegn 
þvagfærasýkingum. „Til eru margir 
mismunandi stofnar góðgerla og 
fjöldi þeirra í hverjum skammti 
er merktur með einingunni CFU 
sem stendur fyrir „colony formin 
unit“, eða nýlendumyndandi 
stofn. Í Comfort-U er réttur stofn í 
nægilegu magni til að hafa tilskilin 
áhrif án þess að valda skaða, enda 
er þetta verðlaunuð formúla. Com-
fort-U er náttúrulegt bætiefni sem 
kemur í pillu- og belgjaformi.

Forvörn er alltaf best og Com-
fort-U hefur það fram yfir sýklalyf 
að vera laust við aukaverkanir 
eins og ógleði og magaeinkenni. 
Comfort-U skaðar ekki vinveittu 
þarmaflóruna sem er einn helsti 
ókostur sýklalyfja. Hins vegar er 
sýklalyfja alltaf þörf ef sýking er 
staðfest í efri hluta þvagfæra eins og 
nýrum og ávallt skal fylgja læknis-
ráði. Þegar stór hluti kvenna er með 
endurteknar þvagfærasýkingar, 
fögnum við því þegar vara á borð 
við Comfort-U kemur á markað.“ n

Good Routine fæst í Lyf og heilsu, 
Apótekaranum, Hagkaup og 
Krónunni.

Fjölþætt og fyrirbyggjandi vörn gegn þvagfærasýkingum

Freydís fagnar því að vara eins og 
Comfort-U sé komin á markað fyrir 
íslenskar konur. MYNDIR/AÐSENDAR

Comfort-U inni-
heldur fjögur 
efni sem rann-
sóknir hafa sýnt 
fram á að geti 
hjálpað til við 
að fyrirbyggja 
hinar hvimleiðu 
þvagfærasýk-
ingar.

Það verður óvenju kátt í 
Borgarbókasafninu Grófinni 
í kvöld þegar gestir geta 
dansað við þögult diskó 
innan um þögla lestrarhesta.

thordisg@frettabladid.is

„Ég get lofað því að Súperman með 
Ladda verður spilað í kvöld. Við 
leggjum mikið upp úr fjölskyldu-
vænum tónum og singalong á 
viðburðum sem Menningarnótt, 
þegar allir eru saman að njóta og 
skemmta sér. Undir Súperman er 
óhjákvæmilegt að bresta í söng og 
tilheyrandi dans, en fólk tekur líka 
alltaf vel við sér í singalong-lögum 
úr Grease og með Abba,“ segir 
Bjarki Sigurjónsson, eigandi Silent 
Diskó, sem sér um að gestir Borgar-
bókasafnsins í Grófinni dilli sér á 
þöglu diskóballi frá klukkan 18 til 
20 í kvöld.

„Silent diskó virkar þannig að 
gestir fá afhent þráðlaus heyrnar-
tól við komuna í bókasafnið og 
geta þá valið á milli tveggja plötu-
snúða sem spila sitthvora tón-
listina sem gestir fá beint í eyrað 
og geta dillað sér við. Þrátt fyrir 
dúndrandi takt í heyrnartólunum 
ríkir samt gamla, góða bókasafns-
þögnin í Grófinni, sem sumum 
finnst vandræðaleg, en einmitt 
þess vegna er skoplegt að skapa 
silent diskó-stemningu í slíku 
rými. Í þögla diskóinu dansa gestir 
því við sitthvort lagið og skiptir 
engu þótt ekki sé dansað í takt, því 
allir geta dansað óheftir og fíflast 
að vild,“ segir Bjarki í mikilli til-
hlökkun fyrir kvöldið.

Silent diskó nýtur mikilla vin-

sælda enda glæný og öðruvísi 
upplifun. Það hefur náð miklum 
vinsældum á tónlistarhátíðum um 
allan heim og er vinsælt á hvers 
kyns viðburðum.

„Við viljum að fólk gangi inn í 
skemmtilega stemningu og víst 
er að þetta er upplifun sem fellur 
vel í kram gestanna. Við viljum 
líka ná sem flestum á dansgólfið 
því þannig myndast dýnamík og 
stemning þar sem allar hömlur 
falla. Fólk getur dansað í eigin 
heimi eins og enginn sé morgun-
dagurinn en líka tekið niður 
heyrnartólin til að tala við næsta 
mann eða heyra fólk taka undir 
í singalong-lögum þar sem allir 
syngja með sínu nefi. Það er 
kannski ekki alltaf fagur sam-
söngur en ákaflega skemmtilegur,“ 
greinir Bjarki frá.

Heyrnartólin skipta um lit 
eftir því á hvorn diskótekarann 
er hlustað, og segir Bjarki iðulega 
myndast samkeppni á milli plötu-

snúða um að ná sem flestum til að 
dansa við sitt lag.

„Ef lagið er leiðinlegt er 
einfaldlega skipt yfir á hinn. Við 
aðlögum okkur að gestahópnum 
hverju sinni og þegar við buðum 
síðast upp á silent diskó á 
Menningarnótt var aldursbilið 
breitt, allt frá krökkum upp í eldri 
borgara. Því var fugladansinn og 
Prumpulagið sett á fóninn, sem og 
Macarena og gömlu dansarnir; allt 
í bland. Silent diskó er líka fyrir 
allan aldur; það eina sem þarf er að 
yfirstíga þröskuldinn og leyfa sér 
að vera smá kjánalegur; þá dettur 
maður í sónið. Sumir vanda sig 
heil ósköp við dansinn en flestir 
dansa frjálst og óheft, enda skiptir 
danssporið ekki máli heldur að 
vera einn í góðum fíling með sitt 
heyrnartól en á sama tíma einn af 
öllum hinum.“

Smitandi kátína og gleði
Bjarki lofar stuði og stemningu í 
Grófarsafni í kvöld.

„Ég á ekki von á öðru en að 
bókasafnsgestir gangi sáttir frá 
borði eftir að hafa losað um orku 
og fyllst gleði í dansinum. Það er 
svo um að gera að gefa sér tíma 
til að mana sig upp í að setja upp 
heyrnartólin, en því fyrr, því betra, 
til að njóta gleðinnar sem lengst.“

Bókahillum verður ýtt til hliðar 
til að skapa rými fyrir dansinn.

„Því verður eitthvað minna um 
að fólk verði eitt í djörfum dansi 
á bak við bókarekkana. Vita-
skuld má vanga og taka upp hald, 
og bókasafn ekki verri staður en 
hver annar til að finna ástina á 
dansgólfinu, eins og við höfum 
stundum séð út undan okkur í 
brúðkaupum og á árshátíðum þar 
sem fólk hefur fellt hugi saman í 

silent diskói,“ segir Bjarki kátur.
Hann kynntist silent diskói fyrst 

þegar hann fór með Snorra Páli 
Þórðarsyni, vini sínum og með-
eiganda að Silent Diskó (silent-
disko.is), á tónlistarhátíðina Future 
Festival í Ástralíu.

„Við kolféllum fyrir þessu því 
þetta var ný, skemmtileg og öðru-
vísi upplifun. Ég var svo atvinnu-
laus árið 2016 og sótti um vinnu 
hjá viðburðafyrirtæki, mundi 
þá eftir silent diskó og kannaði 
möguleikann á að f lytja það inn. 
Ég fékk ekki vinnuna hjá við-
burðafyrirtækinu en f lutti inn 
silent diskó og gleymi seint góðri 
tilfinningunni að fara með reikn-
inginn til umrædds fyrirtækis 
þegar það pantaði silent diskó og 
það sló svona rækilega í gegn,“ 
segir Bjarki og hlær, enda nærist 
hann á því að útdeila gleði og segir 
kátínu klárlega uppsprettuna að 
silent diskó.

„Það er auðvitað sprenghlægilegt 
þegar maður er að dansa í bullandi 
fíling, tekur niður heyrnartólin og 
heyrir þá næsta mann syngja hátt 
án undirleiks, eða kannski prumpa 
hressilega í trausti þess að enginn 
heyri. Það er líka spaugilegt að 
fylgjast með mesta töffaranum á 
árshátíðinni, sem sýnir diskóinu 
mikinn áhuga en þorir ekki fyrr 
en korter í þrjú að setja á sig tólin 
og er þá langsíðastur út af dans-
gólfinu. Þetta snýst um að stíga inn 
í diskóheiminn en þangað kemst 
maður ekki nema að setja á sig 
tólin og vera með. Það er svo alls 
engin skylda að dansa, en varla hjá 
því komist þegar stemningin er 
góð. Þetta er smitandi fjör.“ n

Prumpað í skjóli dúndrandi diskós á bókasafninu

Bjarki Sigurjónsson er eigandi Silent Diskó sem lofar fjöri.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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FARSÆLD BARNA 
VERKEFNASTJÓRI

gardabaer.is

Garðabær óskar eftir að ráða drífandi og öflugan verkefnastjóra til að stýra innleiðingu á lögum
um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 86/2021. Um er að ræða fjölbreytt og
krefjandi verkefni. Leitað er að áhugasömum og sjálfstæðum starfsmanni með reynslu af verkefna- 
stjórnun sem býr yfir metnaði og sýnir frumkvæði í starfi. Um er að ræða 100% starfshlutfall í góðu 
starfsumhverfi.

Helstu verkefni:
• Leiðir vinnu innleiðingarteymis í samþættingu á þjónustu í þágu farsældar barna
• Vinnur að samþættingu á þjónustu fræðslu- og menningarsviðs og fjölskyldusviðs í
 samræmi við lög um farsæld barna
• Eflir samvinnu, samþættingu og upplýsingaflæði á milli þjónustuveitenda í sveitarfélaginu
 með áherslu á snemmtæka nálgun og vinnur að mótun á nýju verklagi
• Sér um kynningu og fræðslu á áherslum hugmyndafræði samþættingar
• Samstarf og samvinna við aðila sem vinna með börnum og koma að samþættingu þjónustunnar
• Vinnur árangursmat á verklagi og þjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem uppeldismenntun, menntun á sviði
 velferðarmála eða sambærilegt
• Haldbær reynsla af verkefnastjórnun
• Reynsla af vinnu í opinberri stjórnsýslu
• Þekking og reynsla af starfi í almennri velferðarþjónustu eða af skólastarfi 
 í grunn- og leikskóla
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Áhugi og reynsla af þverfaglegri teymisvinnu
• Góð tölvukunnátta
• Góð tök á íslenskri tungu og hæfni í framsetningu texta

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2022.
Nánari upplýsingar um starfið veita:
Eiríkur Björn Björgvinsson, í síma 5258500 eða með því að senda tölvupóst á
eirikurbjorn@gardabaer.is
Svanhildur Þengilsdóttir, í síma 5258500 eða með því að senda tölvupóst á
svanhildurthe@gardabaer.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi
stéttarfélag.
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

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

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

Álftanesskóli
• Frístundaleiðbeinandi
• Stuðningsfulltrúi

Hofsstaðaskóli
• Frístundaleiðbeinandi
• Smíðakennari
• Stuðningsfulltrúi

Sjálandsskóli
• Frístundaleiðbeinandi
• Stuðningsfulltrúi

Urriðaholtsskóli
• Frístundaleiðbeinandi
• Leiðbeinandi
• Leikskólakennari
• Stuðningsfulltrúi
• Þroskaþjálfi

Leikskólinn Holtakot
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari

Leikskólinn Mánahvoll
• Háskólamenntaðir starfsmenn
• Leiðbeinandi
• Leikskólakennari

Hönnunarsafn Íslands
• Starfsmaður í móttöku

Íþróttamiðstöðvar
• Starfsmaður í Miðgarð

Miðskógar – heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður

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

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

gardabaer.is
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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



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

LV er leiðandi lífeyrissjóður sem byggir upp trausta 
fjárhagslega framtíð sjóðfélaga. Fjármunir sjóðfélaga 
eru ávaxtaðir með gagnsæjum og ábyrgum hætti með 
samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi. 

Hjá sjóðnum starfar 56 manna samhent liðsheild þar sem hver og einn 
nær að nýta hæfileika sína og þekkingu til að sinna krefjandi verkefnum. 

Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, þverfaglegt samstarf, 
góð samskipti, frumkvæði og hæfni til að laga sig að 
síbreytilegu umhverfi. 

LV býður upp á góða starfsaðstöðu og starfsumhverfi þar 
sem áhersla er meðal annars lögð á jafnrétti og jafnvægi 
milli vinnu og einkalífs. LV hefur hlotið jafnlaunavottun.

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

Vilt þú vera 
hluti af 
öflugu teymi 
eignastýringar?

Greinandi á eignastýringarsviði
LV leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf greinanda á 
eignastýringarsviði. Greinandi vinnur náið með sérfræðingum 
eignastýringar þvert á eignasöfn sjóðsins. Næsti yfirmaður er 
forstöðumaður eignastýringar.

Helstu verkefni:

• Greining fjárfestingarkosta og fjármálamarkaða.
• Greining og söfnun upplýsinga tengt eignasöfnum LV.
• Gerð kynninga og skýrslna.
• Samskipti við innlenda og erlenda aðila.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
• Framúrskarandi greiningarhæfni.
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og fagleg framkoma.
• Geta til að vinna vel í hópi.
• Áhugi á fjármálamörkuðum og eignastýringu.
• Gott vald á íslensku og ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst nk.  |  Sótt er um störfin á www.vinnvinn.is.

Sérfræðingur í eignastýringu
LV leitar að metnaðarfullum sérfræðingi í eignastýringu með 
áherslu á erlend hlutabréf í eignasöfnum sjóðsins. Viðkomandi 
verður hluti af teymi eignastýringar sem hefur umsjón með skráðum 
hlutabréfum LV. Næsti yfirmaður er forstöðumaður eignastýringar.

Helstu verkefni:

• Stýring á eignasöfnum erlendra skráðra hlutabréfa.
• Greining á fjárfestingarkostum s.s. hlutabréfasjóðum 

og mat á eignastýrendum.
• Greining hlutabréfamarkaða til skemmri og lengri tíma.
• Greining og vöktun á ávöxtun og áhættu eignasafna, 

þ.m.t. sjálfbærni.
• Samskipti við innlenda og erlenda eignastýrendur.
• Gerð kynninga og skýrslna um eignasöfn og stakar eignir.

Hæfniskröfur:

• Reynsla af starfi á fjármálamörkuðum.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
• Framúrskarandi greiningarhæfni.
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og fagleg framkoma.
• Geta til að vinna vel í hópi.
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
• Þekking og reynsla af aðferðarfræði ábyrgra 

fjárfestinga er kostur.
• Próf í verðbréfaviðskiptum og/eða CFA er kostur.

2022 - 2025

Hjá LV gefst þér tækifæri á að vaxa með faglegu teymi eignastýringar sem stýrir einu stærsta eignasafni landsins. Eignir námu 1.201 
milljarði króna í árslok 2021 og 10 ára árleg raunávöxtun sameignardeildar var 7,6%. Sjóðurinn vinnur samkvæmt metnaðarfullri 
fjárfestingarstefnu og stefnu um ábyrgar fjárfestingar. Eignastýring LV er skipuð samhentum hópi sérfræðinga, kvenna og karla, sem 
vinna að fjölbreyttum verkefnum þar sem lögð er áhersla á langtíma ávöxtun.



Gildi-lífeyrissjóður er þriðji stærsti lífeyris-
sjóður landsins með um 26 þúsund lífeyris-
þega, 53 þúsund greiðandi sjóðfélaga og 
yfir 250 þúsund einstaklingar eiga réttindi 
hjá sjóðnum. Eignir sjóðsins um síðustu 
áramót námu um 916 milljörðum króna. 
Sjóðurinn rekur bæði samtryggingardeild og 
séreignardeild. Gildi hefur sett sér stefnu í 
starfsmanna- og jafnlaunamálum og hefur 
hlotið jafnlaunavottun.

Gildi-lífeyrissjóður auglýsir eftir einstaklingum til að vinna að fjölbreyttum og krefjandi 
verkefnum hjá sjóðnum. Hjá sjóðnum starfar samhentur fjörutíu og fjögurra manna hópur 
og leggur Gildi  áherslu á góðan starfsanda, góð starfsskilyrði og jafnræði kynjanna. 
Gildi var Fyrirmyndarfyrirtæki VR árið 2021.

Umsjón með störfunum hafa Hilmar G. 
Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og Hildur 
J. Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is).

Spennandi störf
hjá öflugum lífeyrissjóði

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, 
óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er 
til og með 30. ágúst nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Eignastýring
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi með reynslu á fjármálamarkaði til starfa í eignastýringu 
sjóðsins. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri greiningarhæfni, metnaði og vilja til að takast á við 
krefjandi og fjölbreytt verkefni. Næsti yfirmaður er forstöðumaður eignastýringar.

Starfssvið:
• Uppbygging og utanumhald eignasafna sjóðsins.
• Greining markaða og fjárfestingarkosta innanlands sem utan.
• Arðsemismat, áhættumat og mat á sjálfbærni (UFS/ESG).
• Fjárfestingar og eftirfylgni þeirra.
• Upplýsinga- og skýrslugjöf.
• Samskipti við innlenda og erlenda aðila á fjármálamarkaði.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði.
• Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.
• Góð greiningarhæfni og geta til að setja fram niðurstöður með skipulögðum hætti.

Lögfræðingur
Leitað er að  lögfræðingi til að leysa úr fjölbreyttum verkefnum s.s. ráðgjöf við stjórn, framkvæmda-
stjóra og einstakar deildir sjóðsins varðandi dagleg viðfangsefni lífeyrissjóðsins. Lögfræðingurinn 
þarf að búa yfir nákvæmni og ögun í vinnubrögðum, vilja og metnaði til að leysa flókin verkefni. Næsti 
yfirmaður er yfirlögfræðingur sjóðsins.

Starfssvið:
• Túlkun og framkvæmd laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 
• Túlkun og framkvæmd laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. 
• Þátttaka í eftirfylgni með framkvæmd ýmissa laga og reglna sem varða starfsemi sjóðsins.
• Aðstoð við greiningu og innleiðingu á nýjum reglum þegar það á við.
• Ráðgjöf við deildir sjóðsins varðandi lögfræðileg álitaefni og önnur tengd verkefni, m.a. varðandi 

samningsgerð.
• Önnur lögfræðileg greining og undirbúningur verkefna sem varða rekstur lífeyrissjóðs.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði.
• Reynsla af lögfræðilegum viðfangsefnum, einkum þeim sem helstu verkefni taka til.
• Færni í að greina viðfangsefni.

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

Leitað er að einstaklingum sem búa yfir::
• Frumkvæði og metnaði.
• Sjálfstæði í starfi, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í samstarfi við aðra.
• Góðri færni í íslensku og ensku bæði í ræðu og riti.

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Verkefnastjóri upplýsinga-, 
kynningar- og gæðamála

Landssamtökin Þroskahjálp voru stofnuð árið 1976. Samtökin vinna, í samstarfi við aðildarfélögin, að réttinda- og hagsmunamálum fatlaðs fólks, með sérstaka 
áherslu á fólk með þroskahömlun og skyldar fatlanir og fötluð börn og ungmenni. Samtökin byggja stefnu sína á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks, Barnasáttmála SÞ og heimsmarkmiðum SÞ. Hjá Þroskahjálp starfa 13 einstaklingar í fjölbreyttum og spennandi verkefnum. Þroskahjálp leggur sig fram við að 
vera fjölskylduvænn og sveigjanlegur vinnustaður. Nánari upplýsinga má finna á www.throskahjalp.is. 

Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) 
í síma 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Kynningar- og útgáfumál samtakanna, s.s. umsjón með heimasíðu, 
samfélagsmiðlum, fréttum, póstlistum og öðrum upplýsingamiðlum auk 
samskipta við fjölmiðla

• Textagerð, hönnun og uppsetning efnis fyrir alla miðla auk bæklingagerðar
• Umsjón með gerð og þróun fræðsluefnis
• Þátttaka í stefnumótun, eftirfylgni og framkvæmd ákvarðana
• Yfirumsjón með skipulagi, utanumhaldi og eftirfylgni verkefna í samvinnu 

við ábyrgðaraðila verkefna, verkefnastjóra rekstrar og framkvæmdastjóra
• Gerð og eftirfylgni með gæðastefnu, starfsmannastefnu og -handbók
• Yfirumsjón með skjalamálum og ferlavinnu
• Þátttaka í fjáröflunarverkefnum og gerð umsókna um styrki

Helstu verkefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir hæfni viðkomandi sem nýtist í starfið. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.

• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi og verkefnum
• Áhugi og þekking á málaflokknum og/eða mannréttindamálum er æskileg
• Drifkraftur, frumkvæði og geta til að vinna bæði sjálfstætt og í teymi
• Framúrskarandi samskiptahæfni, sveigjanleiki og jákvæðni
• Þekking og reynsla af hönnunar- og uppsetningarforritum, t.d. Canva eða 

InDesign, er æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Landssamtökin Þroskahjálp leita að sveigjanlegum og drífandi liðsfélaga í stöðu verkefnastjóra upplýsinga-, kynningar- og gæðamála. 
Um fullt starf er að ræða og mun viðkomandi sinna fjölbreyttum verkefnum í skemmtilegu starfsumhverfi.

RÁÐGJAFI VIRK
á sviði starfsendurhæfingar með starfsstöð á Akranesi

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður leitar að metnaðarfullum einstaklingi 
í starf ráðgjafa hjá VIRK sem verður með starfsstöð hjá Verkalýðsfélagi 
Akraness, við Þjóðbraut 1. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt 
starf og einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði 
starfsendurhæfingar á vinnumarkaði. 

Helstu verkefni

• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með
 skerta starfsgetu
• Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
• Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem  
 gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
• Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í   
 starfsendurhæfingu og vinnustaði
• Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

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 29. 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.  



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

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

Reykjavíkurborg óskar eftir að ráða metnaðarfulla og drífandi leiðtoga í spennandi störf sviðsstjóra.

Vilt þú bætast í hóp leiðtoga borgarinnar?

• Ábyrgð og dagleg yfirstjórn og samhæfing þjónustu og starfskrafta 
menningar-, íþrótta- og tómstundasviðs. 

• Ábyrgð á rekstri og stjórnsýslu sviðsins, þ.m.t. fjármálum og 
starfsmannamálum. 

• Leiðir þróun og uppbyggingu nýs sviðs. 
• Undirbúningur mála fyrir menningar-, íþrótta- og tómstundaráð og ábyrgð 

og eftirfylgni með ákvörðunum ráðsins. 
• Stefnumótun í menningar-, íþrótta- og tómstundamálum í samvinnu við 

menningar-, íþrótta- og tómstundaráð. 
• Forysta við þróun og innleiðingu nýrra hugmynda og úrræða í menningar-, 

íþrótta- og tómstundamálum ásamt mati á árangri og eftirliti. 
• Ábyrgð á starfs- og fjárhagsáætlun ásamt annarri áætlanagerð fyrir 

menningar-, íþrótta- og tómstundasvið. 
• Samráð við Bandalag íslenskra listamanna, menningarsamtök, ÍBR og 

íþróttahreyfinguna og aðra hagsmunaaðila um menningar-, íþrótta- og 
tómstundamál. 

• Samstarf við opinbera aðila í menningar-, íþrótta- og tómstundamálum 
innanlands og utan. 

• Tilheyrir yfirstjórn og neyðarstjórn Reykjavíkurborgar.

Ábyrgðarsvið:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun skilyrði. 
• Þekking og reynsla af málaflokkum menningar og/eða íþrótta. 
• Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla ásamt reynslu af því að 

leiða breytingar. 
• Þekking og reynsla af rekstri og mannaforráðum. 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, stefnumótunarvinnu, 

þjónustustarfsemi og áætlunargerð. 
• Framsýni, metnaður, frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæð 

vinnubrögð. 
• Þekking og reynsla af samningagerð og undirbúningi samninga. 
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku. 
• Kunnátta í öðrum tungumálum er kostur. 

Sviðsstjóri menningar-, íþrótta- og tómstundasviðs

• Ábyrgð á stjórnun og framkvæmd velferðarþjónustu í umboði 
velferðarráðs.

• Undirbúningur mála fyrir velferðarráð og ábyrgð og eftirfylgni með 
ákvörðunum ráðsins. 

• Ábyrgð á starfs- og fjárhagsáætlun ásamt annarri áætlanagerð fyrir 
velferðarsvið. 

• Stefnumótun í velferðarmálum í samvinnu við velferðarráð. 
• Forysta við þróun og innleiðingu nýrra hugmynda og úrræða í 

velferðarþjónustu, ásamt mati á árangri og eftirliti. 
• Ábyrgð á rekstri og stjórnsýslu sviðsins, þ.m.t. fjármálum og 

starfsmannamálum. 
• Samráð við félagasamtök og aðra hagsmunaaðila um velferðarmál. 
• Samstarf við opinbera aðila í velferðarmálum innanlands og utan. 
• Tilheyrir yfirstjórn og neyðarstjórn Reykjavíkurborgar. 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun skilyrði. 
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af velferðarmálum. 
• Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla ásamt reynslu af því 

að leiða breytingar. 
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af rekstri og mannaforráðum. 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, stefnumótunarvinnu, 

þjónustustarfsemi og áætlunargerð. 
• Framsýni, metnaður, frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæð 

vinnubrögð. 
• Þekking og reynsla af samningagerð og undirbúningi samninga. 
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku. 
• Kunnátta í öðrum tungumálum er kostur.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Ábyrgðarsvið: Menntunar- og hæfniskröfur:

Sviðsstjóri velferðarsviðs



Umsóknarfrestur er til og með 2. september nk. 

Nánari upplýsingar veitir Inga S. Arnardóttir, 
inga@hagvangur.is. 

Sérfræðingur  
á eigna- og viðhaldssviði
 
Félagsbústaðir auglýsa stöðu sérfræðings á sviði viðhalds og 
byggingaframkvæmda. Leitað er að kraftmiklum og fjölhæfum 
einstaklingi til að halda utan um umfangsmiklar viðhaldsframkvæmdir  
á eignum félagsins. 

Helstu verkefni
• Skipulag, umsjón og eftirlit með stærri viðhaldsframkvæmdum 
• Áætlanagerð og kostnaðargreiningar
• Verkefna- og gæðastjórnun  
• Umsjón með gerð útboðsgagna 
• Samningagerð
• Verkeftirlit 
• Skráning í gagnagrunna
• Samskipti við hönnuði, verktaka og fl.  

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Iðnmenntun er kostur
• Reynsla og þekking á sviði fasteignaframkvæmda 
• Reynsla af áætlanagerð og verkefnastjórnun
• Hæfni og færni í notkun upplýsingakerfa 
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð samskiptafærni, samviskusemi og lausnamiðuð hugsun

hagvangur.is

Félagsbústaðir er öflugt og traust fasteigna- og 
þjónustufyrirtæki á leigumarkaði með yfir 3.000  
íbúðir til útleigu í Reykjavík. Á skrifstofu félagsins 
starfa að jafnaði 30 manns í anda gildanna 
samvinna, virðing og góð þjónusta.

Félagsbústaðir er sjálfstætt hlutafélag í eigu 
Reykjavíkurborgar og er í hópi framúrskarandi 
fyrirtækja á Íslandi.

Nánari upplýsingar um Félagsbústaði má finna  
á felagsbustadir.is. 

Sótt er um starfið  
á hagvangur.is

Kemur þú
góðum
hugmyndum
á flug?
Leiðtogi markaðsmála
Síminn leitar að skapandi einstaklingi til að stýra 
markaðsstarfi fyrirtækisins. Leiðtogi markaðsmála 
er hluti af stjórnendateymi Símans, tekur virkan 
þátt í stefnumótun og leiðir öflugt markaðsteymi. 
Hugmyndaauðgi og hugrekki eru ótvíræðir kostir 
í fari umsækjenda, sem og ástríða fyrir markaðs-
málum og samskiptum af öllu tagi.

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst nk. 
Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum siminn.is/storf 
Fyrirspurnum skal beint á netfangið mannaudur@siminn.is

siminn.is/storf



Matvælaráðuneytið

Embætti skrifstofustjóra fjármála 
í matvælaráðuneyti

Hvaða kröfur gerum við?

• Færni í að skapa liðsheild á vinnustað og leiða fólk til árangurs.

• Samskiptafærni, jákvætt og lausnamiðað viðhorf, þjónustulund 
og metnaður.

• Meistarapróf á háskólastigi sem nýtist í starfi.

• Árangursrík reynsla af stefnumótun, áætlanagerð og rekstri.

• Farsæl reynsla af fjármálastjórnun, reikningshaldi og mannaforráðum.

• Reynsla af því að stýra fjölbreyttum hópi sérfræðinga.

• Reynsla af verkefnastjórnun og teymisvinnu.

• Góð færni í íslensku í ræðu og riti.

• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er kostur.

• Þekking á Oracle-kerfi ríkisins (Orra) er kostur.

Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um. Umsókn skal skilað 
á postur@mar.is.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og stutt kynningarbréf 
á íslensku um ástæðu umsóknar auk upplýsinga um árangur sem 
viðkomandi hefur náð í starfi og telur að nýtist í embættið.

Hæfnisnefnd skipuð af matvælaráðherra metur hæfni umsækjenda 
samkvæmt reglum nr. 393/2012 og skilar greinargerð til ráðherra.

Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins 8. september næstkomandi. 
Nánari upplýsingar um embættið veitir Benedikt Árnason ráðuneytis- 
stjóri í gegnum netfangið postur@mar.is.

Matvælaráðuneytið er öflugt ráðuneyti þar sem málaflokkar 
sjávarútvegs, landbúnaðar og matvæla mætast auk landgræðslu og 
skógræktar. Mikil áhersla er lögð á sjálfbærni, jöfnuð og nýsköpun. 
Á skrifstofu fjármála er góð liðsheild starfsmanna sem vinnur að 
rekstri og mannauðsmálum ráðuneytisins. Hlutverk skrifstofu fjár- 
mála er að styðja við innra starf ráðuneytisins og þróun þess í nánu 
samstarfi við yfirstjórn. 

Við leitum að leiðtoga sem getur stutt við starfsfólkið okkar í þeim 
verkefnum sem eru framundan. Við viljum ráða til starfa einstakling 
sem þrífst á krefjandi verkefnum, skynjar tækfærin í samfélaginu, 
getur haldið utan um mannauðinn okkar og hefur reynslu af því að 
skapa liðsheild. Innsýn, þekking eða reynsla af rekstri, fjármálum og 
mannauðsmálum er nauðsynleg.

Skrifstofustjóri stýrir starfsemi skrifstofunnar, annast rekstur og 
fjármálastjórn ráðuneytisins, hefur umsjón með fjárlagagerð og 
hefur eftirlit með rekstri undirstofnana. Mannauðsmálin skipta 
einnig miklu máli en þar viljum við vera í fararbroddi og þarf skrifstofa 
fjármála að styðja við aðrar einingar ráðuneytisins í mannauðsmálum.

Skrifstofan annast rekstur ráðuneytisins, innkaup, skiptingu á 
fjárhagsramma ásamt framkvæmd og eftirfylgni fjárlaga. Þá fer hún 
einnig með mannauðsmál, innra eftirlit, stoðþjónustu og áætlana- 
gerð. Skrifstofan samræmir framsetningu stefnumörkunar ráðu- 
neytisins á þeim málefnasviðum og í þeim málaflokkum sem hún ber 
ábyrgð á. Hún hefur umsjón með fjárveitingum til málaflokka sem 
ráðuneytið ber ábyrgð á og hefur eftirlit með stofnunum ráðuneytis-
ins ásamt stefnumótun og árangursstjórnun er þeim viðkemur.

Skrifstofustjóri leiðir samstarf við aðrar skrifstofur, önnur ráðuneyti 
og Alþingi.



Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum og reyndum rafiðnaðarmanni í starf 

umsjónarmanns rafveitu. Fjarðaál er stærsti raforkunotandi á Íslandi 

og rafveitan er fjölbreyttur og krefjandi starfsvettvangur þar sem 

öryggismál eru ávallt í forgrunni. Umsjónarmaður rafveitu heyrir undir 

rafveitustjóra og ber ábyrgð á framkvæmd daglegra verka, vinnur að 

skipulagningu viðhaldsverka og sinnir umhverfis-, heilbrigðis-  

og öryggismálum.

Dagleg umsjón með rekstri rafveitu

Þátttaka í skipulagningu, undirbúningi  

og framkvæmd viðhaldsverka

Eftirfylgni með umhverfis-, heilbrigðis- og öryggismálum 

Umsjón með vinnu verktaka í rafveitunni

Vinna að umbótaverkefnum

Þjálfun og fræðsla

Meistara- eða sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun 
Reynsla af rekstri og viðhaldi háspennubúnaðar 
Sterk öryggis- og gæðavitund
Lipurð í samskiptum og teymishugsun 
Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
Góð íslensku- og enskukunnátta

Umsjónarmaður rafveitu Alcoa Fjarðaáls

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

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 29. ágúst.

Frekari upplýsingar um starfið veitir:
Bjarki Franzson rafveitustjóri  
bjarki.franzson@alcoa.com  |  843 7941

Menntun, hæfni og reynsla

Ábyrgð og verkefni

• 

• 

Á skrifstofu Eflingar - stéttarfélags er verið að byggja upp metn að ar-
fyllsta stéttarfélag landsins. Fram undan eru krefjandi en jafn framt 
skemmtilegir tímar í uppbyggingarstarfi skrifstof unn ar.

Við viljum heyra frá áhugasömu og færu fólki sem  brennur fyrir 
þjónustu og samvinnu við félagsfólk Eflingar.

Hefur þú ...
• almenna tölvufærni
• góða færni í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku
• kunnáttu á ritvinnsluforrit
• reiknifærni og Excel kunnáttu
• metnað fyrir góðum samskiptum
• áhuga á að taka þátt í umbótastarfi
• menntun eða reynslu sem nýtist í starfi

Við tökum á móti fyrirspurnum, kynningarbréfum og ferilsskrám á 
netfangið storf@efling.is. Öllum umsóknum er svarað og farið með 
þær sem trúnaðarmál.

Vilt þú vera með?

Fólk með tök á pólsku og öðrum móðurmálum félags-
fólks er sérstaklega hvatt til að sækja um



Viltu skapa 
spennandi framtíð?

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Við erum lykilinnviður þjóðarinnar og allt okkar starf snýst um að miðla orku sem drífur áfram lífsgæði og 
sköpunarkraft samfélagsins til framtíðar. Við leggjum áherslu á virðingu, samvinnu og ábyrgð. Við erum 
framsækið þekkingarfyrirtæki sem býður kraftmiklu starfsfólki spennandi verkefni við aðstæður þar sem 
umhyggja, jafnrétti og öryggi eru í fyrirrúmi. 

Umsóknarfrestur er til 4. september 2022. Sótt er um starfið á landsnet.is. 
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem þú segir okkur af hverju þig langar til að bætast í hópinn.  
Nánari upplýsingar veitir Jason Már Bergsteinsson, mannauðssérfræðingur, mannaudur@landsnet.is. 

Við leitum að nákvæmum, drífandi og ábyrgum einstaklingi í fullt starf 
greiðslu- og innkaupafulltrúa á starfsstöð okkar í Reykjavík. 

Greiðslu- og innkaupafulltrúi kemur til með að framkvæma allar 
greiðslur fyrir Landsnet, hafa umsjón með innheimtu viðskiptakrafna 
ásamt því að sjá um miðlæga rekstrar- og afsláttarsamninga, 
innflutning á vörum, gerð verðfyrirspurna og önnur verkefni sem 
falla undir starf innkaupafulltrúa.

Helstu verkefni 
• Framkvæmd og undirbúningur greiðslna og eftirfylgni 

með samþykkt reikninga 
• Umsjón með innkaupakortum og samskipti 

við lánardrottna 
• Umsjón með miðlægum rekstrar- og afsláttarsamningum 
• Umsjón með innflutningi og samskiptum við flutningsaðila

Hæfniskröfur 
• Reynsla af gjaldkerastörfum og þekking á bókhaldi 
• Gagnrýnin hugsun, skipulagning og sjálfstæð vinnubrögð 
• Dri�raftur, heilindi, þjónustulund og jákvæðni 
• Menntun sem nýtist í starfi 

Greiðslu- og 
innkaupafulltrúi

Við leitum að rafiðnaðarnemum sem lokið hafa grunndeild rafiðna á 
samning. Rafiðnaðarnemar fá tækifæri til að kynnast �ölbreyttu starfi 
við tengivirki og háspennulínur. 

Starfsstöðvar okkar eru í Reykjavík, á Akureyri og Egilsstöðum og er 
starfsvettvangur um allt land.

Helstu verkefni
• Í starfinu fá nemar að kynnast vinnu við tengivirki og 

háspennulínur um allt land undir leiðsögn reynslumikils 
og hæfileikaríks rafiðnaðarfólks

• Nemar njóta stuðnings, fá góða þjálfun, hafa tækifæri 
til að vaxa í starfsgreininni og eru hvattir til að hafa áhrif

Hæfniskröfur
• Hafa lokið grunndeild rafiðna
• Sterk öryggisvitund
• Metnaður og rík ábyrgðarkennd
• Geta til að sinna verkefnum um land allt

Rafiðnaðarnemar
á spennandi samning

Við leitum að sérfræðingi í nýtt starf innan netþjónustuteymis okkar 
þar sem áhersla er lögð á persónuöryggi á öllum sviðum og örugga 
a�endingu raforku í flutningskerfinu.

Starfið snýst um að stuðla að hagkvæmum og skilvirkum rekstri 
stafræns búnaðar í flutningskerfinu með markvissu eftirliti, viðhaldi 
og endurnýjun. Stærstu verkefnin snúa að stjórn- og varnarbúnaði 
flutningskerfisins.

Helstu verkefni
• Eftirlit, viðhald og endurnýjun á stafrænum búnaði
• Verkstýring stafrænna verkefna
• Virk þátttaka í verkefnum þvert á svið
• Þátttaka í viðbragðsáætlunum og æfingum

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði tækni-, verk- eða tölvunarfræði
• Góð samskiptahæfni, sköpunargleði og frumkvæði
• Lausnamiðuð og gagnrýnin hugsun
• Góð skipulags- og greiningarhæfni

Sérfræðingur í viðhaldi 
stafrænna tengivirkja



SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Aðalbókari
Samband íslenskra sveitarfélaga óskar eftir að ráða drífandi 
og metnaðarfullan einstakling í öfluga liðsheild til að gegna 
ábyrgðarmiklu starfi á rekstrar- og útgáfusviði. 

Leitað er að einstaklingi sem hefur til að bera frumkvæði, 
sjálfstæði, ríka þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, 
vilja til teymisvinnu, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og 
skipulagshæfileika. Jafnræðis er gætt í hvívetna við ráðningu og 
leitast er við að starfsmannahópurinn endurspegli fjölbreytileika 
samfélagsins.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Yfirumsjón með fjárhagsbókhaldi, viðskiptamannabókhaldi og 

lánardrottnabókhaldi sambandsins og samstarfsstofnana
• Umsjón með færslu bókhalds, framkvæmd afstemmingar, gerð 

vsk uppgjörs og launaútreiknings
• Ábyrgð á mánaðarlegu uppgjöri og gerð árshluta- og 
 ársreikninga
• Greining á fjárhagsupplýsingum, þátttaka í áætlunargerð og 

eftirfylgni með áætlun
• Aðstoð við stjórnendur, önnur svið sambandsins og Lánasjóð 

sveitarfélaga ohf.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfið
• Viðurkenndur bókari er kostur
• Þekking og reynsla á færslu bókhalds, afstemmingu og 
 uppgjörsvinnu er skilyrði
• Mjög góð tölvukunnátta og færni í Excel
• Mjög góð þekking og reynsla af Dynamics 365 Business Central 

(NAV) 
• Nákvæm, skipulögð, sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð 

hugsun
• Rík þjónustulund, samskiptahæfni og jákvætt hugarfar

Um er að ræða fullt starf. Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst. 
Sótt er um starfið á alfred.is eða með því að senda tölvupóst með 
ferilskrá og kynningarbréfi á netfangið samband@samband.is. 

Nánari upplýsingar 
Valur Rafn Halldórsson sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs  
sambandsins, netfang: valur@samband.is og   
Þórdís Sveinsdóttir, lánastjóri Lánasjóðs sveitarfélaga, 
netfang: thordis@lanasjodur.is, og eða í síma 515-4900. 

Vinnustaðurinn 
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem 
býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn starfsmannahóp og 
skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar. Samband 
íslenskra sveitarfélaga er heilsueflandi vinnustaður og leggur ríka 
áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn. Boðið er upp á 
góða vinnuaðstöðu og kost á fjarvinnu eftir því sem við á.

 

Sótt er um laus störf á heimasíðu Vegagerðarinnar:  
www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/laus-storf

Vegagerðin er eftirsóknarverður
vinnustaður sem hentar öllum 

Verkefnastjóri 
Sundabrautar

Vegagerðin auglýsir eftir öflugum 
einstaklingi til að sinna verkefnastjórn  
við Sundabraut. Um er að ræða fullt  
starf við undirbúning Sundabrautar.  
 
Gert er ráð fyrir að Sundabraut verði fjár- 
 mögnuð með gjaldtöku af umferð í sam-
ræmi við lög um samvinnuverkefni um 
samgönguframkvæmdir sem samþykkt 
voru á Alþingi árið 2020.  Sundabraut og 
áform um undirbúning eru staðfest bæði 
í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og í 
samkomulagi ríkis og Reykjavíkurborgar  
frá árinu 2021.  
 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf verkefnastjóra felst í stjórnun undir- 
  búnings framkvæmda, þ.m.t. gerð tíma-, 
kostnaðar- og viðskiptaáætlana, undir- 
búningur útboða og starfar fyrir verkefnis-
stjórn með undirbúningi Sundabrautar sem 
skipuð verður fulltrúum Vegagerðarinnar, 
innviðaráðuneytis og Reykjavíkurborgar  
og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
 
Verkefnastjórinn þarf m.a. að vinna að 
samskiptum við hagsmunaaðila í tengslum 
við undirbúning Sundabrautar, gerð 
samninga og sinna þeim verkefnum  
sem nauðsynlegt er. 
 
Á næstu misserum verður unnið að um-
hverfismati framkvæmdarinnar, samráði  
við nærumhverfi og undir búningi nauð-
synlegra breytinga á skipulagsáætlunum 
með það að markmiði að hægt sé að hefja 
framkvæmdir við Sundabraut eigi síðar en 
árið 2026 og að þeim verði lokið árið 2031.

Hæfniskröfur
→ Verkfræðingur, tæknifræðingur eða  
 önnur menntun sem nýtist í starfi.  
 Meistarapróf æskilegt.
→ Marktæk reynsla af verkefnastjórnun. 
→ Reynsla af verkefnastjórnun stærri  
 verkefna æskileg.
→ Skipulagshæfni, frumkvæði og  
 faglegur metnaður. 
→ Hæfni til að vinna sjálfstætt sem  
 og í teymisvinnu. 
→ Framúrskarandi hæfni í mannlegum  
 samskiptum. 
→ Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í rituðu og töluðu máli. 
→ Hæfni til að fylgja málum eftir og til  
 að finna bestu lausnir hverju sinni. 
 

Frekari upplýsingar um starfið
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um 
færni viðkomandi til að gegna starfinu og 
upplýsingar um árangur sem viðkomandi 
hefur náð og telur að nýtist í starfi 
verkefnastjóra. Starfshlutfall er 100%.

Laun eru greidd samkvæmt kjara samningi  
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur 
Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri, 
gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is 
 

Umsóknarfrestur er til og með 
5. september 2022

Atmonia leitar að verkfræðingi til starfa
Atmonia er frumkvöðlafyrirtæki sem þróar lausnir fyrir áburðarframleiðslu og lækkun
kolefnisfótspors í landbúnaði. Fyrirtækið er að vaxa og leitar að efnaverkfræðingi eða
vélaverkfræðingi með brennandi áhuga á þróun á nýjum og umhverfisvænum lausnum. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
- Hönnun á ræktunartönkum fyrir örverur til framleiðslu á umhverfisvænum áburði
- Útfærslur á tækjabúnaði og hugbúnaði í samvinnu við verktaka
- Þáttaka í bestun á framleiðslu áburðar með örverufræðingum fyrirtækisins
- Skipulag á aðfangakeðju og fjöldaframleiðslu á ræktunartönkum

Menntun og hæfniskröfur: 
- B.Sc. eða M.Sc. í efnaverkfræði, 
   vélaverkfræði eða skildu fagi
- Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
- Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum

- Reynsla af vöruþróun
- Skipulagsfærni
- Gott vald á ensku

Umsóknir skulu sendar inn á vefsíðu Atmonia,
atmonia.com/careers fyrir 5. september 



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

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is
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Hópbílar er afar skemmtilegur vinnustaður sem iðar af 
lífi. Hjá okkur er alltaf nóg að gera og leggjum við mikla 
áherslu á góðan starfsanda, samvinnu og leikgleði

Ert þú með meirapróf og langar að starfa með 
skemmtilegu fólki? Ef svo er viljum við kynnast þér betur

Við leitum að bílstjórum í fjölbreyttan akstur hjá ferðaþjónustu fatlaðra og aldraðra á höfuðborgarsvæðinu  
sem hafa eftirfarandi hæfni:

Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um

• Aukin ökuréttindi (D og D1)
• Ríka þjónustulund og samskiptafærni
• Íslenskukunnáttu
• Hreint sakavottorð

Hafðu samband við okkur 
á atvinna@hopbilar.is 
eða í síma 599-6014

Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði - Sími 599-6000

GARÐABÆR AUGLÝSIR EFTIR 
TALMEINAFRÆÐINGI TIL STARFA

gardabaer.is

Laus er til umsóknar staða talmeinafræðings hjá Garðabæ. Um er að ræða 100% starfshlutfall.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Annast greiningu og ráðgjöf vegna málþroskavanda barna á leikskólum
• Veita foreldrum og starfsmönnum leikskóla fræðslu og ráðgjöf
• Taka þátt í þverfaglegri vinnu
• Koma að móttöku barna með annað tungumál
• Sinna talþjálfun barna skv. samkomulagi ríkis og sveitarfélaga
• Vinna samkvæmt verklagi um sérfræðiþjónustu skóladeildar Garðabæjar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsleyfi sem talmeinafræðingur
• Færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og skipulagshæfni
• Hæfni til að sinna fræðslu og ráðgjöf til foreldra- og starfsmannahópa

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2022.
Nánari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs Eiríkur Björn
Björgvinsson í síma 5258500 eða í tölvupósti á netfangið eirikurbjorn@gardabaer.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi 
stéttarfélags.

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.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 26. ágúst 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. 

Spennandi starf 
verkefnastjóra viðburða í Salnum

Salurinn Tónlistarhús Kópavogs auglýsir eftir 
verkefnastjóra viðburða og rekstrar. Leitað er  
eftir einstaklingi til að sinna ýmsum verkefnum  
í tengslum við tónleika, fundi og ráðstefnur. Um  
er að ræða fjölbreytt starf á skemmtilegum  
vinnustað sem býður upp tækifæri til framþróunar 
í starfi í lifandi og fjölbreyttu umhverfi. 

Leitað er eftir hugmyndaríkum einstaklingi sem 
hefur víðtæka þekkingu á tónlist og reynslu af 
viðburðastjórnun ásamt framúrskarandi hæfni  
í mannlegum samskiptum.

Verkefnastjórinn vinnur náið með forstöðumanni 
Salarins.

Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Fjölbreytt verkefna- og viðburðastjórnun
  • Samningagerð, framkvæmd og uppgjör viðburða
  • Stefnumótun og hugmyndavinna í tónleika- og   
     viðburðahaldi
  • Umsjón með samfélagsmiðlum og virk þátttaka 
      í kynningarmálum Salarins.
  • Gerð vaktaplans og önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur:

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
  • Haldbær reynsla af viðburða- og verkefnastjórnun
  • Umtalsverð þekking á sviði tónlistar
  • Gott vald á íslensku og ensku í riti og máli
  • Færni í tölvunotkun og miðlun.
  • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
  • Geta til að vinna undir álagi og á óhefðbundnum 
     vinnutíma
  • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst 2022

Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá og kynningar- 
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Öll kyn eru hvött til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Aino Freyja, forstöðu-
maður Salarins, aino@salurinn.is

Einungis er tekið við umsóknum í gegnum 
ráðningarvef Alfreðs.



Aðstoð á tannlæknastofu
Aðstoðarmanneskja óskast í fullt starf á tannlæknastofuna 
Valhöll, Urðarhvarfi 8B, 203 Kópavogi.   
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.  

Starfið felst m.a. í að aðstoða tannlækna við störf þeirra, 
símavörslu og afgreiðslu. 

Á tannlæknastofunni Valhöll starfa 20 manns,  
tannlæknar, aðstoðarfólk og tannsmiðir.

Umsóknir berist á atvinna@frettabladid.is
merkt ,,Tannlæknastofa“

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar  
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  Security Guard. 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)

1. Vélstjóri
UK Fisheries Ltd. óskar eftir  
að ráða 1.vélstjóra til starfa  
á frystitogaran Kirkella H-7.   

Viðkomandi þarf að hafa réttindi  
til að leysa af sem yfirvélstjóri.
Um framtíðarstarf er að ræða

Menntunar- og hæfniskröfur
• Skilyrði að geta unnið sjálfstætt
• Réttindi VF 1
• Góð færni í rafmagni
• Góð enskukunnátta
• Snyrtimennska 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reglusemi skilyrði

Umsóknir berist til 
Péturs Þórs Erlingssonar, 
petur@dffu.de 

442 1000

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

Fös. 9:00-14:00

Sérfræðingur á þjónustu- og 
upplýsingasviði Skattsins

Nú er lag fyrir metnaðarfulla og kraftmikla einstaklinga 
að slást í góðan hóp starfsmanna á starfsstöð Skattsins 
í miðbæ Akureyrar.

Helstu verkefni:

Um fjölbreytt verkefni er að ræða er tengjast m.a. upplýsingagjöf um skatta-, innheimtu- og 
tollamál, úrvinnslu ýmissa gagna sem viðskiptavinir óska eftir, afgreiðslu erinda, ráðstöfun 
séreignarsparnaðar til íbúðarkaupa eða greiðslna inn á húsnæðislán og öðru er tengist verkefnum 
Skattsins. Starfshlutfall er 100%. Á starfsstöð Skattsins á Akureyri starfa í dag 40 starfsmenn. 
Gildi Skattsins er fagmennska, framsækni og samvinna.

Menntunar– og hæfniskröfur:

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi (lágmarksmenntun er bakkalár gráða). 
•   Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum.
•   Jákvæðni og þjónustulund.
•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
•   Frumkvæði og metnaður.
•   Geta til að vinna undir álagi.
•   Góð almenn tölvukunnátta.
•   Hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Fanney Steinsdóttir í síma 442-1000 eða með tölvupósti  
á netfangið fanney.steinsdottir@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 viðkomandi stéttarfélag hafa gert. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur 
verið tekin um ráðningar.

Erum við 
að leita 
að þér?



HEILSUGÆSLAN 
SELTJARNARNESI OG VESTURBÆ

VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA

Heilsugæslan Seltjarnarnesi og Vesturbæ auglýsir þrjú laus störf  til umsóknar. 
Um er að ræða spennandi og krefjandi starfsvettvang þar sem unnið er í þverfaglegu 

samstarfi í skemmtilegu starfsumhverfi. Áhersla er lögð á þátttöku starfsmanna í nýsköpun 
og öra framþróun í starfsemi heilsugæslunnar.

Heilsugæslan Seltjarnarnesi og Vesturbæ þjónar einkum íbúum á Seltjarnarnesi 
og Reykvíkingum í vesturbæ sunnan Hringbrautar, þar með talið háskólahverfi og Skerjafirði, 

en allir eru velkomnir á stöðina.

Eftirfarandi störf eru nú laus til umsóknar: 

Nánari upplýsingar veitir Emilía Petra Jóhannsdóttir - emilia.p.johannsdottir@heilsugaeslan.is 

Sjá nánar á www.starfatorg.is og á www.heilsugaeslan.is undir laus störf

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Sinnir mjög fjölbreyttu starfi sem 

felst í hjúkrunarmóttöku, 

skólaheilsu- gæslu, ung- 

og smábarnavernd ásamt 

heilsueflandi móttöku.

SÁLFRÆÐINGUR 
FULLORÐINNA

Sinnir greiningu og meðferð 

á geðrænum vanda einstaklinga 

18 ára og eldri ásamt stuðningi, 

fræðslu og ráðgjöf.

SÁLFRÆÐINGUR BARNA- 
OG UNGLINGA

Sinnir greiningu og meðferð 

á geðrænum vanda barna og 

unglinga að 18 ára aldri ásamt 

stuðningi, fræðslu og ráðgjöf.

 

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

Erum við 
að leita 
að þér?
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 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.

Við leiðum 
fólk saman

hagvangur.is

HELSTU VERKEFNI 
 + Umsjón með áföngum, kennslu, 

námsgögnum og skipulagi 
 + Skipulag verklegrar kennslu  

og verkefna
 + Námsmat nemenda 
 + Þátttaka í uppbyggingu og þróun 

náms- og skólastarfs 

HÆFNISKRÖFUR
 + BS próf í búvísindum, viðskipta-

fræði, hagfræði eða sambærileg 
menntun

 + MS próf æskilegt
 + Búfræðipróf æskilegt
 + Hagnýt reynsla og þekking á ýmsum 

sviðum landbúnaðar kostur

 + Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð
 + Skipulagsfærni 
 + Færni í mannlegum samskiptum
 + Góð almenn tölvukunnátta
 + Gott vald á talaðri og ritaðri  

íslensku og ensku

KENNARI  
OG AÐJÚNKT  
Í REKSTRAR- 
TENGDUM FÖGUM
Landbúnaðarháskóli Íslands óskar eftir að ráða áhuga- 
saman og metnaðarfullan kennara og aðjúnkt til að sinna 
kennslu í bókhaldi og rekstrartengdum fögum, einkum  
í búfræði en einnig á háskólasviði. 
Auk þess gæti viðkomandi komið að tilfallandi  
greiningarvinnu og rannsóknarverkefnum innan LbhÍ. 
 

Búfræði er tveggja ára nám á framhaldsskólastigi.  
Þungamiðja námsins er á sviði búfjárræktar, jarðræktar og 
búrekstrar. Markmið búfræðináms er að auka þekkingu og færni 
nemenda til að takast á við búrekstur og alhliða landbúnaðarstörf. 
Áhersla er einnig lögð á hvers kyns nýsköpun í búrekstri og 
nýtingu landsins gæða með sjálfbærni að leiðarljósi. 

WWW.LBHI.IS    ·    HVANNEYRI / KELDNAHOLT    �    433 5000

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 5.9. 2022 
Sótt er um á starfatorg.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum  
umsóknum.Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
um ráðningu liggur fyrir.

Hlutverk Landbúnaðarháskóla Íslands er að skapa og miðla þekkingu á sviði sjálfbærrar nýtingar auðlinda, umhverfis, 
skipulags og matvælaframleiðslu á Norðurslóðum.

FREKARI UPPLÝSINGAR 
Þóroddur Sveinsson, deildarforseti thorodd@lbhi.is
Guðmunda Smáradóttir, mannauðs- og gæðastjóri  
gudmunda@lbhi.is - 433 5000



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  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.



Kemur þú
góðum
hugmyndum
á flug?
Leiðtogi markaðsmála
Síminn leitar að skapandi einstaklingi til að stýra 
markaðsstarfi fyrirtækisins. Leiðtogi markaðsmála 
er hluti af stjórnendateymi Símans, tekur virkan 
þátt í stefnumótun og leiðir öflugt markaðsteymi. 
Hugmyndaauðgi og hugrekki eru ótvíræðir kostir 
í fari umsækjenda, sem og ástríða fyrir markaðs-
málum og samskiptum af öllu tagi.

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst nk. 
Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum siminn.is/storf 
Fyrirspurnum skal beint á netfangið mannaudur@siminn.is

siminn.is/storf

����������������������������

FÆRNI | FRUMKVÆÐI | FAGMENNSKA

Helstu verkefni og ábyrgð
• Dagleg verkstjórn vinnu�okka 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 umhver�s- 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 �árhagslegri afkomu og skýrslugerð í verkefnum
• Þróun og uppfærsla verkáætlana og aðfangaáætlana
• Ábyrgð á gæða-, umhver�s- 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



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

Erum við 
að leita 
að þér?

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

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

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR



Á skrifstofu Eflingar - stéttarfélags er verið að byggja upp metn að ar-
fyllsta stéttarfélag landsins. Fram undan eru krefjandi en jafn framt 
skemmtilegir tímar í uppbyggingarstarfi skrifstof unn ar.

Við viljum heyra frá áhugasömu og færu fólki sem  brennur fyrir 
þjónustu og samvinnu við félagsfólk Eflingar.

Hefur þú ...
• almenna tölvufærni
• góða færni í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku
• kunnáttu á ritvinnsluforrit
• reiknifærni og Excel kunnáttu
• metnað fyrir góðum samskiptum
• áhuga á að taka þátt í umbótastarfi
• menntun eða reynslu sem nýtist í starfi

Við tökum á móti fyrirspurnum, kynningarbréfum og ferilsskrám á 
netfangið storf@efling.is. Öllum umsóknum er svarað og farið með 
þær sem trúnaðarmál.

Vilt þú vera með?

Fólk með tök á pólsku og öðrum móðurmálum félags-
fólks er sérstaklega hvatt til að sækja um

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



Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 
auglýsir eftir umsóknum um styrki fyrir 
árið 2023            
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða �ármagnar framkvæmdir 
á ferðamannastöðum og ferðamannaleiðum í eigu eða umsjón 
sveitarfélaga og einkaaðila

Sjóðnum er heimilt að fjármagna framkvæmdir er snúa að:
 • Öryggi ferðamanna.
 • Náttúruvernd og uppbyggingu.
 • Viðhaldi og verndun mannvirkja og náttúru.
 • Fjármögnun undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er nauðsynleg vegna áðurgreindra framkvæmda.

Sjóðnum er ekki heimilt m.a.:
 • Að bera rekstrarkostnað af mannvirkjum og vegna náttúruverndarsvæða eða annarra ferðamannastaða.
 • Að fjármagna framkvæmdir sem eru á landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru 
  og menningarsögulegum minjum.
 • Veita fjármagni til verkefna sem þegar er lokið.

Hvar ber að sækja um
Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum island.is en 
hlekkur á umsókn er á vefsíðu Ferðamálastofu 
www.ferdamalastofa.is/umsoknir.

Umsóknarfrestur
Umsóknartímabil er frá og með 24. ágúst til kl. 13 
miðvikudaginn 5. október. Umsóknir sem berast eftir 
þann tíma koma ekki til álita.

Gæði umsókna
Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér vel þau lög og reglur sem um sjóðinn gilda og vanda umsóknir sínar í hvívetna. 
Umsækjendum er bent á að kynna sér gæðaviðmið sjóðsins sbr. gæðamatsblað ásamt frekari upplýsingum um sjóðinn, 
skilyrði lánveitenda og umsóknarferlið, sem finna má á vefsíðu Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is/umsoknir.   Geirsgötu 9, 101 Reykjavík 

 Hafnarstræti 91, 600 Akureyri 

 www.ferdamalastofa.is  

 upplysingar@ferdamalastofa.is

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna  
Þórunnartún 2, 2 hæð. Skrifstofa nr. 7. 105 Reykjavík  

Sími 551-9599 / www.hagthenkir.is / hagthenkir@hagthenkir.is

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna,  
auglýsir eftir umsóknum um starfsstyrki til ritstarfa og 
ferða- og menntunarstyrki.  
Umsóknarfrestur rennur út 6. september kl. 15.

Starfsstyrkir til ritstarfa
Til úthlutunar eru 19.000.000.-kr. 

Ferða- og menntunarstyrkir  
 – fyrir félagsmenn Hagþenkis, síðari úthlutun 
Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki 
Hagþenkis - síðari úthlutun. Rétt til að sækja hafa þeir 
sem hafa verið félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuld-
lausir við félagið. Einungis er heimilt að sækja um vegna 
ferða sem hafa verið farnar.  
Til úthlutunar eru allt að 2.000.000.-kr. 

Umsækjendur sækja um á vef Hagþenkis og nánari  
upplýsingar, úthlutunarreglur, umsóknareyðublöð  
eru á heimasíðu félagsins: www.hagthenkir.is 

Styrktarsjóður 
Richards P. Theodórs og 

Dóru Sigurjónsdóttur
Styrktarsjóður Richards P. Theodórs og Dóru Sigurjóns-
dóttur auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.  

Tilgangur sjóðsins er annars vegar að styrkja ungt, blint 
eða sjónskert fólk til mennta, og hins vegar menntun eða 
vísindastarf í þágu blindra og blinduvarna.  Heimilt er að 
úthluta árlega úr sjóðnum allt að 2 milljónum króna. 

Umsóknir sendist rafrænt (eða á pappír) til Ingu Lísar 
Hauksdóttur ingaliso@landspitali.is  Augndeild LSH, 
Eiríksgötu 37, 3.h., 101 Reykjavík, sem einnig veitir nánari 
upplýsingar. Umsóknin skal í stuttu máli gera grein fyrir 
þeirri skólagöngu, menntun eða verkefni sem sótt er um, 
ásamt upplýsingum um umsækjanda, náms- og starfsferil 
og sjónskerðingu, ef við á.

Umsóknarfrestur er til og með  
fimmtudagsins 15. september 2022.
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Öflugur fasteignaleitarvefur með einföldu og 

notendavænu viðmóti sem býður upp á ítarlegar 

upplýsingar um fasteignir, þróun verðlags og 

fróðleik um fasteignamarkaðinn.

Ný og öflug 
fasteignaleit 
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

49.900.000

Sörlaskjól 70
107 Reykjavík

Fjölbýli 70,1 fm 2ja herb.

OPIÐ HÚS 
22. ágúst 17:30-18:00

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

68.900.000

Lautasmári 26
201 Kópavogur 

Fjölbýli 95.1 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
23 ágúst 17:15-17:45

Einbýlishús með bílskúr 377 fm 8 herb.

Blikanes 16

Tilboð

210 Garðabær

OPIÐ HÚS 
21. ágúst 14:00-15:00
Bóka þarf skoðun

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Einbýlishús 437,7 fm 11 herb.

Öldugata 14

Tilboð

101 Reykjavík

Einbýlishús 269 fm 10 herb.

Garðastræti 42

245.000.000

101 Reykjavík

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

Hæð og bílskúr 183 fm 8 herb.

Bólstaðahlíð 11

124.000.000

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
23 ágúst 17:00-17:30

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

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasalii
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8511

119.500.000

Dofraborgir 30
112 Reykjavík

Raðhús 157 fm 5 herb.

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

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

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

59.900.000

Furugrund 79
200 Kópavogur

Fjölbýlishús 73 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
22. ágúst 17:30-18:00

84.900.000

Valshlíð 16
102 Reykjavík

Fjölbýli - lyfta - bílageymsla 105.5 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
21. ágúst 13:00-13:30

194.900.000

Ystasel 5
109 Reykjavík

Einbýlishús -2 aukaíbúðir 380 fm 8 herb.

OPIÐ HÚS 
21. ágúst 12:00-13:00 
Bóka þarf skoðun

129.000.000

Ásvallagata 4
101 Reykjavík

Hæð og bílskúr 187 fm 7 herb.

OPIÐ HÚS 
22. ágúst 17:00-17:30

Brúnaland 4 108 Reykjavík
Raðhús 225 fm x herb.

155.000.000

OPIÐ HÚS 
21. ágúst 14:00-15:00
Bóka þarf skoðun

Hulduland 10 108 Reykjavík
Raðhús 213,9 fm 6 herb.

129.900.000

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali

861 8511

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is

777 2882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

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

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

OPIÐ HÚS 
21. ágúst 15.30-16.00

OPIÐ HÚS 
23. ágúst 17:30-18:00

65.700.000

Nýbýlavegur 74
200 Kópavogur

Íbúð - bílskúr 151 fm 3ja herb + 2 herb. í kjall.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasalii
hilmar@eignamidlun.is
824 9098



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

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

59.900.000

Furugrund 79
200 Kópavogur

Fjölbýlishús 73 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
22. ágúst 17:30-18:00

84.900.000

Valshlíð 16
102 Reykjavík

Fjölbýli - lyfta - bílageymsla 105.5 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
21. ágúst 13:00-13:30

194.900.000

Ystasel 5
109 Reykjavík

Einbýlishús -2 aukaíbúðir 380 fm 8 herb.

OPIÐ HÚS 
21. ágúst 12:00-13:00 
Bóka þarf skoðun

129.000.000

Ásvallagata 4
101 Reykjavík

Hæð og bílskúr 187 fm 7 herb.

OPIÐ HÚS 
22. ágúst 17:00-17:30

Brúnaland 4 108 Reykjavík
Raðhús 225 fm x herb.

155.000.000

OPIÐ HÚS 
21. ágúst 14:00-15:00
Bóka þarf skoðun

Hulduland 10 108 Reykjavík
Raðhús 213,9 fm 6 herb.

129.900.000

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali

861 8511

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is

777 2882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

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

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

OPIÐ HÚS 
21. ágúst 15.30-16.00

OPIÐ HÚS 
23. ágúst 17:30-18:00

65.700.000

Nýbýlavegur 74
200 Kópavogur

Íbúð - bílskúr 151 fm 3ja herb + 2 herb. í kjall.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasalii
hilmar@eignamidlun.is
824 9098



Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx.is

Opið  mán. - fim. 10-18,  fös. 10-17

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.

178.000.000

Dalprýði 9b 210 Garðabæ

Parhús 190,2 fm 5 herb.

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

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

Verð tilboð

Bæjarlind 6 201 Kópavogur

Verslunarhúsnæði á jarðhæð. 
Verður við hlið barnafataverslunar.

Ca 300 fm

TIL LEIGU

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

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

129.900.000

Valshlíð 8 102 Reykjavík

Fjölbýlishús - 40fm þaksvalir 137.2 fm 4 herb.

OPIÐ HÚS 
22 ágúst 17:30-18:00

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

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

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

Erum við 
að leita að þér?



Safnahúsið 
á Menningarnótt

  

listasafn.is515 9600

Við tengjum vísindi og listir í Safnahúsinu!
Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og Menningar- og 
viðskiptaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir opna nýja 
barnasýningu kl. 14

Listsköpun, smiðjur, þrautir, leikir og andlitsmálning fyrir yngstu 
gesti safnsins milli kl. 13 og 17.
Örfyrirlestrar um eldsumbrot og leiðsagnir milli kl. 16 og 21.

Kaffi og kleinur í boði safnsins. 
Öll velkomin!

Opnunartími
10:00–22:00



Við slepptum laxi í 
hlaupi og laxi í 

majónessósu sem Stella 
framreiddi svo eftir-
minnilega en vorum 
með laxa sashimi, laxa 
nigiri, laxa sashimi salat 
og léttgrillaðan lax með 
teriyaki sósu. 

 Straumurinn er 
mikill þarna og 

laxinn barðist kröftug-
lega. Snædís gerði allt 
rétt og fagmannlega og 
landaði Maríulaxinum 
eftir nokkra stund. 

Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn 
@frettabladid.is

100% náttúruleg

hvannarrót

60 HYLKI  FÆÐUBÓTAREFNI

hvannarrót

Leyndarmál
hvannarrótar

Loft í maga? 
Glímir þú við 
meltingartruflanir?

Næturbrölt
Eru tíð þvaglát 
að trufla þig?

Fæst í næsta apóteki, heilsuvöru-
verslun, Hagkaupum og Nettó.

Laxveiði er alltaf að verða 
vinsælla sport, sér í lagi 
hjá konum. Fjölmargir 
kvennahópar hafa tekið sig 
saman, farið í laxveiði og 
halda hefðinni frá ári til árs. 
Skemmtilegasti hlutinn er 
að draga laxinn á land og 
hinn hlutinn að matreiða 
hann af ástríðu og natni. 

Hjá mörgum er það heilög stund 
þegar fengurinn er matreiddur og 
borinn á borð.

Kristín Edwald, 
hæstaréttarlögmaður hjá LEX 
og matgæðingur með meiru, og 
dóttir hennar, Snæfríður Edwald 
Einarsdóttir, eru afar samrýmdar 
mægður og kunna svo sannarlega 
að njóta saman. Þær deila mörgum 
sömu áhugamálum, meðal 
annars því að njóta þess að snæða 
ljúffengan mat og veiða. Í sumar 
skelltu þær sér í mæðgnaferð og 
dóttirin landaði fyrsta laxinum, 
Maríulaxinum.

„Í júlí ákváðum við Snædís, 
dóttir mín, að fara í nokkurra daga 
mæðgnaferð um landið. Við fórum 
hratt yfir fyrsta daginn því við 
ætluðum að byrja á að renna fyrir 
lax í Jöklu. Fyrsta vaktin var róleg 
hjá okkur og nýttist þeim mun 
betur í kastæfingar, því Snædís 
sem er vanari sjóstöng hafði aldrei 
farið í laxveiði áður. 

Næsti dagur rann upp bjartur og 
fagur, 16 gráðu hiti og logn. Áin er 
falleg og veiðistaðirnir stórbrotnir. 
Við byrjuðum í Steinboganum sem 
er afar skemmtilegur veiðistaður 
en krefst líka fyllstu aðgæslu og 
er ekki fyrir alla að fara þangað,“ 
segir Kristín spennt á svip.

Í þriðja til fjórða kasti setti 
Snædís í lax. „Straumurinn er 
mikill þarna og laxinn barðist 
kröftuglega. Snædís gerði allt rétt 
og fagmannlega og landaði Maríu-
laxinum eftir nokkra stund. Ég 
hef aldrei verið jafn spennt fyrir 
löndun á nokkrum öðrum fiski, 
þorði varla að anda þar sem ég stóð 
á klöppunum rétt fyrir neðan hana 
og tók að sjálfsögðu myndir.

Laxinn var flottur matfiskur, 
sver og pattaralegur. Honum 
var skellt  á ís og þannig hélt 
hann ferðinni áfram með okkur 
mæðgum norðurleiðina heim, með 
næturstoppi á Mývatni og góðum 
degi á Akureyri. Þegar heim var 
komið var laxinn flakaður og fjórir 
réttir bornir fram, nútímaútgáfa 
af Stellu í orlofi. Við slepptum laxi 

í hlaupi og laxi í majónessósu sem 
Stella framreiddi svo eftirminni-
lega en vorum með laxa sashimi, 
laxa nigiri, laxa sashimi salat og 
létt grillaðan lax með teriyaki 
sósu. Allt afskaplega einfaldar upp-
skriftir en við vorum öll sammála 
um að þetta hefði verið besti lax 
sem við hefðum smakkað.“

Mæðgurnar voru svo dásamlegar 
að leyfa lesendum Fréttablaðsins að 
njóta uppskriftanna með sér.

Nútímaútgáfa af Stellu í orlofi 
– Maríulaxinn á fjóra vegu

Mæðgurnar Kristín og Snædís fóru í mæðgnaferð um landið þar sem Snædís 
landaði Maríulaxinum með glæsibrag.  MYNDIR/AÐSENDAR

Glæsilegir laxaréttir urðu til eftir veiðiferðina. 

Girnilegar útfærslur af laxinum 
að hætti japanskrar matargerðar, 
sashimi, sushi, maki og nigiri.

Laxasalatið sló 
í gegn þar sem 
hráefnin löðuðu 
besta umami 
bragðið fram.

Laxa sashimi
Í laxa sashimi notaði ég þykkasta 
hlutann af flakinu. Skar niður í fal-
lega kubba og bar fram á ísmolum 
með sojasósu til hliðar.

Laxa nigiri:
Í laxa nigiri notaði ég líka þykkan 
hluta af flakinu en skar þvert í 
þunnar sneiðar sem ég lagði ofan á 
hrísgrjónakodda.
Hrísgrjónakoddar
250 ml sushi hrísgrjón
350 ml vatn

Edikblanda:
2 msk. hrísgrjónaedik
2 msk. sykur
Við ferðuðumst til Japan fyrir átta 
árum og erum miklir aðdáendur 
japanskrar matargerðar. Ég kom 
heim með sérstakan japanskan 
rafmagnspott sem ég nota m.a. til 
að sjóða sushi-grjónin en þau má 
auðveldlega sjóða á hefðbundinn 
hátt eftir leiðbeiningum á pakk-
anum. Þær eru eitthvað á þessa 
leið: Sushi-grjónin eru skoluð 
mjög vel með köldu vatni, síðan 

látin liggja í vatni í um 30 mínút-
ur. Þá eru þau skoluð aftur og sett 
í pott ásamt 350 ml af köldu vatni. 
Suðan látin koma upp, potturinn 
tekinn af hellunni og látið standa 
þar til allt vatnið hefur gufað upp. 
Mikilvægt er að skola hrísgrjónin 
vel áður en þau eru soðin óháð því 
hvaða aðferð er notuð við suðuna.

Þegar grjónin hafa náð stofu-
hita er ediksblöndunni bætt við. 
Gott er að bleyta hendur með 
köldu vatni og móta koddana 
í hæfilega stærð. Laxasneiðar 
lagðar ofan á. Nori blöð klippt í 
lengjur og þeim vafið utan um 
koddana.

Léttgrillaður lax
Í léttgrillaða laxinn notaði ég 
góðan bita af öðru flakinu. Grillaði 
á heitri pönnu í mjög stutta stund 
á hvorri hlið þannig að laxinn 
grillaðist rétt á yfirborðinu. Svo 
skar ég stykkið niður í 3-4 mm 
sneiðar og bar fram með teriyaki 
sósu. Teriyaki sósan fer vel með 
þessum rétti en hún er þykkari og 
sætari en sojasósan.

Laxasalat
1 – ½ bolli laxabitar
1 msk. sojasósa
1 vorlaukur skorinn í sneiðar
1 msk. sesamfræ
1-2 tsk. límónusafi
Laxasalatið er algjör snilld til að 
nýta laxinn vel. Í það notaði ég 
þann hluta af laxinum sem ekki 
var nýttur í hina réttina þrjá. Skar 
niður í nokkuð smáa bita, blandaði 
með sojasósu, niðurskornum 
vorlauk, límónusafa og 
sesamfræjum. n
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Bílar 
Farartæki

KERRA Covered wagon trailer. 
Árgerð 2022, ekinn 1 Þ.KM Verð 
1.680.000. Rnr.112434.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

 Bílar til sölu

2016 MERCEDES-BENZ  
CLA 220 AMG

Forritaður. 210 hp. Nýmálaðar 19” 
felgur. Ný dekk. Skoðaður 2024. 
Ekinn 90.000 km Diesel. Sílsar og 
Benz merki að framan svart. Nýbúið 
að smyrja bílinn og skipta um 
gírkassa olíu. Bíllinn er í topp lagi. 
Engin skipti. 5.000.000 kr. 4.800.000 
kr staðgreitt. Uppl. í s. 611-3939

 Rafhjól

Örfá eintök eftir til af bæði nýjum 
og notuðum hjólum, kíktu við í 
Hrísmýri 5, Selfossi laugardaginn 20. 
ágúst og tryggðu þér eintak. S:555-
0595 eða ehjol@ehjol.is

 Bátar Þjónusta

 Málarar

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

Við styðjum Fjörmenningu – Gangið hægt um gleðinnar dyr

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

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

Sumarhús og stórt land 
55 min. úr bænum!

Verð 22,9m. Uppl. 820-5181

• Geggjað svæði rétt við Þykkvabæ! 
• 360 útsýni.
• Hentar vel fyrir hestamenn.  
• Gott ræktunarland. 
• Má byggja 2200 fm á landinu.  
• Skipulag.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

SMÁAUGLÝSINGAR 7LAUGARDAGUR  20. ágúst 2022 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 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

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Nýjar 2-3 herb. íbúðir í Mörkinni 8, 
108 RVK fyrir rólega og reglusama 
eintaklinga eða pör (plús 26 ára). 
Langtímaleiga. Uppl. í s. 898-7868 
milli kl. 13-16.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

LAGER EÐA 
GEYMSLUHÚSNÆÐI

 Hátúni 6a sem er miðsvæðis í 
Reykjavík. Rúmlega 80 fm. Með 
innkeyrsludyrum þar sem hægt 
er að afferma inni í sameign. 
WiFi. Hjóla tjakkur og hjóla borð í 
sameign. Vaskur og rennandi vatn. 
Verð 160.000 + vsk. Upplýsingar 
gefur Viktor I síma 896-4411

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir yfir- vélstjóra á 200 
tonna netabát sem gerður er út frá 
Suðurnesjum. Sem getur byrjað í 
september. Uppl.í s. 892-5522

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

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

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

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

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

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Töframenn hjá Sparibíl

Hátún 6a - sími 577 3344
sparibill.is

Það mætti kannski kalla okkur 
töframenn því að okkur tókst 
að töfra til landsins nýja  
Ford, Renault og Peugeot 
sendibíla, til afhendingar
strax.

P
Til á  
lager

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Þátttakandi í íslensku  
atvinnulífi í meira  
en 50 ár

hagvangur.is
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VIÐ ERUM  
TRAUSTI

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

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 

Inga Reynis 
s: 820-1903 

Ragnar 
s: 699-8282

Kristján Björn 
s: 844-1450

Nína Björk
s: 820-0831

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

ÁLFKONUHVARF 27
203 KÓPAVOGUR

FLYÐRUGRANDI 20
107 REYKJAVÍK

SUNNUSMÁRI 16
201 KÓPAVOGUR

MELABRAUT 14
170 SELTJ.NES

KJÓASTAÐIR 2 806 SELFOSS

KRINGLAN 7
103 REYKJAVÍK

SKAFTAHLÍÐ 33
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 25. ÁGÚST KL. 17:45-18:15
Virkilega falleg 2ja herbergja 73,1 fm. íbúð á jarðhæð með stórum 
palli í góðu lyftuhúsi og bílastæði í bílakjallara. Eignin er mjög vel 
staðsett með flottu útsýni. Búið er að endurnýja eignina töluvert. 
Nánari uppl. veita Viktoría lgf. og Guðbjörg g. lgf. s. 899-5949.
Verð: 56,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. ÁGÚST KL. 17:00-17:30
Björt, rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja 70,5 fm. endaíbúð á 
3 hæð. Eignin skiptist í anddyri með skáp, opið eldhús, stofu, tvö 
herbergi, baðherbergi og geymslu í kjallara. Stórar svalir sem 
snúa út í stóran snyrtilegan garð. Sameiginleg sauna á efstu hæð 
hússins. Nánari uppl. veita Elísabet lgf. s. 781-2100 og Kristján 
lgf. s. 867-3040. Verð: 59,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 25. ÁGÚST KL. 17:00-17:30
Rúmgóð og björt 2ja herbergja 49,1 fm. íbúð á 2. hæð í nýlegu 
lyftuhúsi. Íbúðin er með innbyggðum ísskáp og uppþvottavél í 
eldhúsi. Gólfhiti á baðherbergi. Grunnkerfi fyrir rafbílahleðslu er 
uppsett í bílakjallara og GSM tengdum mynddyrasíma.  
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949.
Verð: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. ÁGÚST KL. 17:30-18:00
Björt og falleg 4ja herbergja 89,3 fm. íbúð á miðhæð í vel við-
höldnu þríbýli á frábærum stað á Seltjarnarnesi. Suðvestur svalir. 
Húsið hefur fengið gott viðhald síðustu árin og var þak endur-
nýjað 2019 og skipt um glugga árið 2018.  
Nánari uppl. veita Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 og Inga lgf.  
s. 820-1903. Verð: 66,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Einstök jörð á Gullna hringnum, rétt utan við Geysi á leiðinni að Gullfossi. Alls er jörðin 176,8 ha. að stærð, með rúmlega 20 ha. af ræktuðu 
landi. Alls eru sjö hús á eigninni. Þrjú lítil gistihús, stórt gistihús, eitt hús sem hýsir starfsmenn, stórt hesthús ásamt stórum matsal og vel 
útbúnu veislueldhúsi og einbýlishús núverandi eigenda. 
Nánari uppl. veita Kristján lgf. s. 867-3040 og Hallgrímur lgf. s. 896-6020.
Verð: Tilboð

BÓKIÐ SKOÐUN
Björt og glæsileg 381,3 fm. skrifstofuhæð í Húsi verslunarinnar, 
Kringlunni 7. Um er að ræða alla 9. hæðina í húsinu og hefur 
hún mikla möguleika með skipulag. Frábært útsýni er í allar áttir. 
Eignin er miðsvæðis og hefur næg bílastæði og stendur við helstu 
stofnbrautir. Frábær fjárfestingarkostur. Nánari uppl. veita Aðal-
steinn lgf. s. 767-0777 og Kristján lgf. s. 867-3040. Verð: 225 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 24. ÁGÚST KL. 17:30-18:00
Rúmgóð og falleg 5 herbergja 145,1 fm. hæð auk bílskúrs í 
fjórbýlishúsi á frábærum stað í botnlangagötu við Skaftahlíð. Hús-
eignin hefur fengið gott viðhald í gengum tíðina. Nýlegt parket er 
á allri hæðinni og nýlegar flísar á baðherbergisgólfi. Suðursvalir. 
Nánari uppl. veita Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 og Elísabet lgf.  
s. 781-2100. Verð: 97,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Kristján
S: 867-3040

BITRA LÓÐ
803 SELFOSS

BÓKIÐ SKOÐUN
Fallegur og huggulegur 77,9 fm. sumarbústaður með stórri 
timburverönd á 83.500 fm eignarlóð sem býður t.d. upp á aukna 
byggingarmöguleika. Landið hefur verið notað sem beitiland fyrir 
hesta og er þar af leiðandi girt ásamt því að það er hestagerði 
með aðgengi að vatni, frábært útsýni.  
Nánari uppl . veitir Einar Örn lgf. s. 823-4969. Verð: 48,5 millj.

Kristján
S: 867-3040

Kristján
S: 867-3040

Elísabet
s. 781-2100

Elísabet
s. 781-2100

Aðalsteinn 
S: 767-0777

Inga
s: 820-1903

Hallgrímur
s: 896-6020

Einar Örn
S: 823-4969

Viktoría 
s: 618-5741

BÓKIÐ SKOÐUN







Varla má birtast ljósmynd 
af Sönnu Marin forsætis-
ráðherra Finnlands án þess 
að íhaldsöflin þar í landi fái 
kast. Fréttablaðið leit yfir feril 
Marin í stjórnmálum og utan 
þeirra.

kristinnhaukur@frettabladid.is

Sanna Marin, forsætisráð-
herra Finnlands, sætir nú 
gagnrýni hægri f lokka og 
þjóðernispopúlista fyrir 
það eitt að hafa dansað og 

sungið með vinum sínum í partíi. 
Myndband úr partíinu fór í dreif-
ingu á Instagram og slúðurfjöl-
miðilinn Iltalehti vakti athygli á því.

Hefur Marin verið sökuð um að 
nota fíkniefni þó ekkert bendi til 
þess að svo sé. Einnig hefur verið 
sagt að forsætisráðherra landsins 
ætti ekki að haga sér á þennan hátt, 
það er að sletta svona úr klaufunum.

Marin hefur hins vegar svarað 
gagnrýninni fullum hálsi og lofað 
því að breyta ekki hegðun sinni. 
Hún hafi fullan rétt til þess að 
skemmta sér með vinum sínum eins 
og aðrir.

„Ég hef ekki notað nein fíkniefni, 
önnur en áfengi. Ekki heldur verið 
í aðstöðu þar sem aðrir í kringum 
mig eru að nota fíkniefni. Ég var að 
dansa, syngja, skemmta mér, faðma 
vini mína, allt sem er fullkomlega 
löglegt,“ sagði hún.

Ólst upp við alkóhólisma
Marin vakti heimsathygli þegar 
hún varð yngsti forsætisráðherra 
heims árið 2019, þá aðeins 34 ára 
gömul. Hún situr fyrir Sósíaldemó-
krata, SDP, sem sitja í ríkisstjórn 
með f jórum öðrum miðju- og 
vinstriflokkum. Marin tók ekki við 
strax eftir kosningar heldur eftir að 
þáverandi forsætisráðherra, Antti 
Rinne, sagði af sér embætti vegna 
óeiningar í stjórninni í kjaramálum. 
Árið 2020 varð Marin svo formaður 
Sósíaldemókrataflokksins.

Fædd í höfuðborginni Helsinki 
en alin upp í Tampere í vesturhluta 
landsins, ólst Marin upp við erfiðar 
aðstæður. Fjölskyldan var efnalítil 
og faðirinn alkóhólisti. Að lokum 
skildu foreldrar hennar og móðirin 
tók saman við aðra konu. Marin 
hefur sagt að móðir sín hafi ávallt 
haft trú á henni og stutt hana til að 
ná árangri í lífinu. Það gekk eftir. 
Hún varð sú fyrsta í sinni fjölskyldu 
sem gekk í háskóla, þegar hún lærði 
stjórnsýslufræði við Háskólann í 
Tampere.

Marin fékk snemma áhuga á 
stjórnmálum, gekk í unglinga-

hreyfingu SDP og komst í borgar-
stjórn Tampere. 28 ára var Sanna 
Marin orðin formaður borgarráðs, 
ári seinna varaformaður SDP og 
árið þar á eftir kjörin á þing. Eftir 
kosningarnar árið 2019 varð hún 
samgönguráðherra í rúmlega hálft 
ár áður en hún tók við forsætisráðu-
neytinu.

Grjóthörð gagnvart Rússum
Sanna Marin hefur nú verið for-
sætisráðherra í næstum þrjú ár, 
mun lengur en þær tvær konur sem 
áður höfðu gegnt embættinu. Hún 
hefur einnig vakið heimsathygli, 
ekki aðeins fyrir að vera ung, heldur 
einnig fyrir einarða afstöðu sína í 
ýmsum málum. Hún er gallharður 
femínisti og umhverfissinni. En það 
sem hefur vakið hvað mesta athygli 
er hörð afstaða gagnvart Rússum 
eftir innrásina í Úkraínu.

Undir stjórn Marin hefur Finn-
land sótt um aðild að Atlantshafs-
bandalginu, ásamt Svíþjóð. Þetta 
brýtur blað í sögu landsins, sem á 
afar langa og nána sögu með Rúss-
landi og Sovétríkjunum. Hefur 
Marin látið hótanir Rússa um 
„af leiðingar“ sem vind um eyru 
þjóta. Hún lofaði í maí að umsókn-
arferlið myndi gerast hratt og þessa 
dagana eru þjóðþing bandalagsins 
að staðfesta umsókn landanna 
tveggja.

Marin hefur einnig verið meðal 
þeirra þjóðhöfðingja sem harðast 
hafa gengið fram í kröfum um 

þvinganir gegn Rússum, þrátt fyrir 
að deila rúmlega 1.300 kílómetra 
landamærum með þeim.

„Við verðum að vera tilbúin að 
færa fórnir til að stöðva stríðið,“ 
sagði Marin strax í apríl þegar hún 
ræddi um orkumál. En hún hefur 
þrýst á að Evrópusambandsríkin 
hætti að kaupa orku af Rússum 
og þar með fjármagna stríðið í 
Úkraínu. Hún hefur einnig veitt og 
heitið miklum stuðningi við Úkra-
ínu, það er fjárhagslegan stuðning, 
hernaðarlegan og aðstoð við f lótta-
menn.

Nýlega sagði Marin það óásætt-
anlegt að rússneskir ferðamenn 
gætu frjálslega farið um Evrópu. En 
þrátt fyrir f lug og hafnbann kemst 
fjöldi Rússa inn á Schengen-svæðið 
í gegnum Finnland og f leiri ríki. 
Aðrir Evrópusambandsleiðtogar, 
utan Eista, hafa ekki viljað ganga 
svo langt.

imwithsanna
Sanna Marin hefur líka áður vakið 
athygli fyrir atriði sem lúta að 
hennar einkalífi. Haustið 2020 vakti 
klæðaburður hennar í forsíðuvið-
tali tískuritsins Trendi athygli, og 
hneykslan sumra. En þar var hún 
í jakka án skyrtu eða bols innan 
undir.

Líkt og nú, fannst sumum það 
ekki sæmandi forsætisráðherra 
að bera hold sitt á þennan hátt og 
lýstu þeir hneykslan sinni. Margar 
finnskar konur, og nokkrir karlar, 
tóku hins vegar til varna fyrir hana 
og birtu myndir af sér í sams konar 
fatnaði á samfélagsmiðlum ásamt 
myllumerkinu imwithsanna.

Í desember síðastliðnum kom 
einnig upp mál sem rataði í heims-
fréttirnar. En þá hafði hún farið 
á næturklúbb eftir að hafa verið 
nálægt meðráðherra sínum sem 
hafði verið greindur með Covid-19. 
Var hún gagnrýnd fyrir að hafa ekki 
farsímann á sér og þar af leiðandi 
var ekki hægt að láta vita að hún 
þyrfti að fara í sóttkví.

Í yfirlýsingu sagðist Marin hafa 
talið sig ekki þurfa að fara í sóttkví 
vegna bólusetningar. Hún játaði 
hins vegar að hafa misskilið stöð-
una og baðst afsökunar á atvikinu.

Í júlí síðastliðnum var svo birt 
önnur ljósmynd sem fór öfugt ofan 
í suma. En það var mynd tekin bak-
sviðs á rokkhátíðinni Ruisrock, þar 
sem hún var klædd leðurjakka og 
stuttbuxum. Sumum fannst erfitt 
að sjá forsætisráðherra sinn í slík-
um klæðnaði. Mun fleiri lýstu hins 
vegar ánægju með ljósmyndina, 
enda hefur Finnland lengi verið eitt 
helsta gósenland rokkara. n

Biðst ekki afsökunar á neinu

Mynd tekin baksviðs á Ruisrock 
hefur bæði heillað og hneykslað.

Sanna hefur leitt fimm flokka ríkisstjórn Finnlands síðan í desember árið 2019 eftir að þáverandi forsætisráðherra 
missti traust annarra samstarfsflokka. Ungar konur eru mjög áberandi í stjórninni.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Elísabet Jóna Sólbergsdóttir 
var ekki há í loftinu þegar 
hún toppaði sitt fyrsta fjall, 
Búrfell við Hesteyri, en nú um 
helgina stefnir hún á að ljúka 
göngu sinni á 100 hæstu tinda 
landsins.

Elísabet er Vestfirðingur, 
fædd í Bolungarvík upp úr 
miðri síðustu öld og lærði 
snemma að njóta sín í nátt
úrunni. „Foreldrar mínir, 

Sólberg Jónsson heitinn og Lucie 
Einars son, byggðu sumarbústað í 
Leiru firði á sjöunda áratug síðustu 
aldar og þar dvöldum við í sumar
fríum og við krakkarnir fórum í 
göngu með foreldrum okkar, klifr
uðum sjálf og lékum okkur á árabát,“ 
segir Elísabet, aðspurð um áhugann 
á fjallaferðum.

„Fyrsta eftirminnilega fjallið 
sem ég fór upp á var Búrfell upp af 
Hesteyri, sem ég gekk á með föður 
mínum þegar ég var sex ára. Fjöl
skyldan var þá á Hesteyri á Reyr
hóli hjá Sölva og Sigrúnu, síðustu 
ábúendunum þar. Á veturna fórum 
við á svigskíði með föður okkar 
bæði inn á Ísafjörð eftir að lyfta 
kom þangað og einnig í Bolungar
vík, auk þess sem ég gekk mjög oft 
eftir skóla með skíðin á öxlunum 
upp í Traðarhyrnu fyrir ofan Bol
ungarvík og skíðaði. Í dag myndi sú 
skíðun kallast fjallaskíðun,“ segir 
Elísabet, sem sjálf á fjögur börn og 
hafa þau öll bæði gengið og skíðað 
með móður sinni.

Þriggja daga ganga í vaðstígvélum
Útivistin heillaði strax og Elísa
bet gerði allt til að komast í ferðir 
í Jökulfirði og á Hornstrandir. „Ég 
var fimmtán ára þegar ég komst í 
þriggja daga ferð með Sigga Viggó 
frænda mínum sem ég leit mjög 
upp til, enda hafði hann verið í Flug
björgunarsveitinni á námsárunum 
fyrir sunnan. Ég hafði áður farið 
með honum á Drangajökul úr Leiru
firði en í þetta sinn sigldum við í 
botn Hrafnfjarðar og fórum þaðan 
í Furufjörð og áfram yfir í Reykjar
fjörð. Frá Reykjarfirði gengum 
við á Hrollaugsborg og áfram yfir 
Drangajökul í Leirufjörð,“ rifjar 
Elísabet upp, en ekki var búnaður
inn á pari við það sem nú telst boð
legt. „Ég var í slitnum vaðstígvélum 
og með þungan strigabakpoka sem 
eldri bróðir minn hafði fengið í 
fermingargjöf.“

Hún lýsir annarri ógleymanlegri 
ferð þegar hún gerðist sjálfboðaliði 
hjá Slysavarnafélagi Íslands. „Það 
átti að mála öll slysavarnaskýlin á 
Hornströndum og var varðskip til 
aðstoðar. Ég var svo heppin að ég 
fékk að mála skýlið í Barðsvíkinni 
sem var fjærst. Við máluðum skýlið 
um nóttina í dásemdarveðri og þar 
sem við fórum síðust í land og fyrst 
í skipið á bakaleiðinni var okkur 
boðið í sunnudagslærið í varðskip
inu.“

Á þessum tíma var Elísabet farin 
að ganga yfir í Leirufjörð úr Unaðs
dal í Ísafjarðardjúpi, sem er um 
17 kílómetra leið og bauð ýmist 
frænku eða vinkonu að slást í för. 
„Ég átti hvorki áttavita né GPStæki, 
eingöngu vaðstígvél, en í minn
ingunni fannst mér þessar göngur 
ekkert mál.“

Ef þú býrð 
alltaf við 
lúxus þá 
hættir þú 
að vissu 
leyti að 
njóta og 
þakka fyrir 
hvað við 
erum flest 
heppin.

Við vorum í grenjandi 
rigningu fyrstu dagana 
og þar sem við maður-
inn minn áttum ekki 
svefnpoka var notast 
við sæng og ég var í 
gamalli léreftsúlpu af 
ömmu minni.

Elísabet ásamt 
Guðjóni manni 
sínum og dóttur 
þeirra Aðalheiði 
á Trölladyngju. 
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Hundraðshöfðingi  
eftir helgina
Henson-gallinn þvílík bylting
Elísabet gerði smáhlé á fjallgöngum 
meðan á háskólanámi í lyfjafræði 
stóð, en á námsárunum í Kaup
mannahöfn fjárfesti hún í göngu
búnaði frekar en húsgögnum, eins 
og margir gerðu á þeim tíma. Eftir 
heimkomuna fór hún í fimm daga 
Hornstrandaferð með Guðjóni, 
manni sínum, bræðrum og mág
konu.

„Við vorum í grenjandi rigningu 
fyrstu dagana og þar sem við Guð
jón áttum ekki svefnpoka var notast 
við sæng og ég var í gamalli lérefts
úlpu af ömmu minni. Þetta blotnaði 
í upphafi ferðar og þornaði ekki fyrr 
en sólin lét sjá sig á Bjarnarnesi. Vos
búðin var það mikil að augun sukku 
og var það í fyrsta og eina skiptið í 
öllum mínum ferðum,“ segir Elísa
bet og bætir við í léttum tón: „Þvílík 
bylting þegar ég eignaðist Henson
trimmgalla úr gerviefni.“

Eins og fyrr segir byrjaði Elísabet 
að ganga með föður sínum en síðar 
gengu þau hjónin mikið saman 
og snemma fóru börnin að koma 
með. „Börnin byrjuðu að ganga 
með mér nokkurra ára gömul, til 
að mynda fór elsta dóttir mín með 
mér á Drangajökul fimm ára og tví
burarnir urðu sjö ára í Laugavegs
göngu.“

Hún segir það hafa verið mikið 
gæfuspor að byrja að hlaupa með 
Trimmklúbbi Seltjarnarness eftir 
að hún eignaðist börnin. „Þar hef 
ég eignast marga skemmtilega 
hlaupa og göngufélaga. Í sérgöngur 
mínar í gegnum árin hef ég farið 
með vinnufélögum mínum Elínu 
og Halla og höfum við farið á ótal 
tinda og jöklaferðir í 20 ár.“

Hún hefur einnig nýtt sér göngur 
Ferðafélags Íslands og tekið þátt í 
bæði Landvættum og Landkönn
uðum. „Ég elska að gera sitt lítið af 
hverju og skoða náttúruna frá mis
munandi sjónarhóli,“ segir Elísabet 
og bætir við: „Síðustu ár hef ég líka 
verið í gönguskíðagengi Einars Torfa 
Finnssonar og þveraði meðal annars 
Grænland síðastliðið vor.“

Hundrað hæstu tindarnir
Elísabet segist elska fjallgöngur, allt
af hlakka til ferðanna og njóta und
irbúningsins. „Þó ég sé að fara aftur 
og aftur á sama svæðið eða tindinn 
þá er ferðin aldrei eins, litbrigðin og 
víddirnar eru síbreytilegar sem og 
félagsskapurinn. Ég veit ekkert betra 
en þegar ég er búin að vera í göngu
tjaldinu mínu, borða þurrmat, allt 
skorið við nögl ef ég er með allt á 
bakinu að koma til byggða, borða 
góðan mat og sofa í rúmi. Ef þú býrð 

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

Ef Elísabet toppar Gígtind í Eyjafjallajökli á morgun hefur hún gengið alla hundrað hæstu tinda 
landsins og fær þá nafnbótina Hundraðshöfðingi. Fréttablaðið/Ernir

alltaf við lúxus þá hættir þú að vissu 
leyti að njóta og þakka fyrir hvað 
við erum flest heppin.“

Á 90 ára afmælisári Ferðafélags 
Íslands árið 2017 var ýtt úr vör verk
efni sem ljúka mun þegar félagið 
verður 100 ára. Verkefnið snýst um 
ferðir á 100 hæstu tinda Íslands og 
er sprottið af verkefni Þorvaldar 
Þórssonar sem ákvað árið 2007 að 
kortleggja 100 hæstu tindana. Allir 
geta tekið þátt í ferðunum og býður 
Ferðafélagið upp á vottun um að 
fólk hafi klárað verkefnið og fá þeir 
sem því ljúka nafnbótina Hundraðs
höfðingi.

„Verkefnið var samþykkt síðasta 
ár mitt í stjórn Ferðafélagsins og 
mér fannst það mjög spennandi. 
Ég var spurð hvort ég ætlaði að taka 
þátt og ég hélt það nú. Að vísu var ég 
búin að fara á öll landsvæðin áður 
og hélt að ég væri búin með miklu 
fleiri tinda en raunin varð.“

Elísabet byrjaði á að skrá sig í 
ferðir á vegum Ferðafélagsins en 
miðaði hægt áfram. „Ég sá um mitt 
sumar árið 2019 að ef ég ætti að vera 
búin að ná tindunum fyrir 100 ára 
afmæli FÍ, en ekki mitt, þá þyrfti ég 
að fara að einblína sjálf á tindana 
sem mig vantaði. Ég byrjaði það 
sumar að nýta gott veður og fara á 
tind eða tinda í hvert sinn sem eitt 
af börnum mínum kom til landsins 
og bjóða þeim í hálendisferð og var 
maðurinn minn einnig oft með í för.

Vatnajökull verðugt verkefni
Árið 2020 skipulagði ég svo nokkrar 
ferðir með vinnufélaga mínum og ég 
kláraði það sumar alla tinda utan 
jökla. Árið 2021 fékk ég svo Leif Örn 
Svavarsson í lið með mér til að klára 
Vatnajökul og Bjarni bróðir minn og 
fleiri komu með mér í ferðirnar.“

Um 40 tindar eru á Vatnajökli og 
getur verið bæði snúið að nálgast 
svæðin á bíl og fá ásættanlegt veður 
á sama tíma og jökullinn er ekki of 
sprunginn.

„Við Leifur enduðum með að 
fara í átta ferðir á Vatnajökul sum
arið 2021, ein ferðin var þverun frá 
Breiðamerkurjökli yfir í Kverkfjöll. 
Náðum við öllum tindunum nema 
Bárðarbungu sem við toppuðum 
svo þann 6. ágúst síðastliðinn á 
gönguskíðum í nýföllnum snjó.“

Elísabet hefur nú náð 99 hæstu 
tindum landsins og viðurkennir að 
stundum hafi það reynst f lókið að 
púsla saman vinnu og fjallgöngum 
sem ná þurfi í þokkalegu skyggni.

„Hraðinn er oft mikill bæði við 
undirbúning og að koma sér af stað 
beint eftir vinnu.“ Á morgun, sunnu
dag, stefnir Elísabet á hundraðasta 
tindinn, Gígtind í Eyjafjallajökli. 
„Ég hef farið nokkrum sinnum á 
Hámund sem er hæsti tindur jökuls
ins. Eftir Eyjafjallagosið myndaðist 
gígur og er Gígtindur hæsti punktur 
gígbarmsins,“ segir þessi tilvonandi 
Hundraðshöfðingi að lokum. n
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Það fer auðvitað vel um 
hann, kominn  heim í 
hafnleysuna.

Harpa Elín Haraldsdóttir, 
forstöðumaður Kötluseturs

Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Erla Þórðardóttir 
frá Goddastöðum, 

Brekkubraut 20, Akranesi, 

  lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 
Akranesi, laugardaginn 13. ágúst. Útför hennar fer fram frá 

Akraneskirkju þriðjudaginn 23. ágúst kl. 13.00.  
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Krabbameinsfélag Akraness.

Guðmundur Árni Gunnarsson 
Guðrún Fanney Pétursdóttir Sverrir Þór Guðmundsson 
Ólafur Grétar Pétursson Ingibjörg Sigurðardóttir
Sigrún Guðný Pétursdóttir Ingi Haukur Georgsson 
Þórður Guðsteinn Pétursson Hadda H. Guðmundsdóttir
Óskar Laxdal Pétursson Ingibjörg M. Överby
Guðjón Smári Guðmundsson Ragnhildur O. Loftsdóttir
Jóhanna Ösp Guðmundsdóttir Fannar Óli Þorvaldsson

ömmubörnin og langömmubörnin.

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

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 
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Eyrartröð 16, 220 Hafnar�rði
sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Eyrartröð 16
220 Hafnar�rði

Opið kl. 11-16 virka daga

FALLEGIR LEGSTEINAR
Hefðbundin áletrun og uppsetning

á höfuðborgarsvæðinu
á legsteini er innifalið

Ástkær eiginkona, móðir,  
tengdamóðir, amma, dóttir,  

systir og mágkona okkar, 
Ragnheiður Thelma 

Björnsdóttir
lést þann 5. ágúst. 

Útför hennar mun fara fram í kyrrþey en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á að styrkja Nýrnafélagið.

Brynjar Örn Sigurðsson
Írena Ósk Brynjarsdóttir og fjölskylda
Aron Lloyd Green og fjölskylda
Björn Árnason
Sif Björnsdóttir og fjölskylda 
Svava Friðþjófsdóttir
Hafsteinn Halldórsson
Kristján Hafsteinsson og fjölskylda
Friðþjófur Hafsteinsson og fjölskylda
Ragnheiður Sigurðardóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi, bróðir og frændi,

Viðar H. Jónsson
Flyðrugranda 8,  
107 Reykjavík,

varð bráðkvaddur á heimili sínu þann  
3. ágúst síðastliðinn. Jarðarför fer fram frá 

Neskirkju í Reykjavík, þann 23. ágúst kl. 15.00.

Magnea Sveinsdóttir
Ástrós Björk Viðarsdóttir Árni Huldar Sveinbjörnsson

Ásdís María, Sveinbjörn Viðar og Steinþór Ari
Ingunn Björk Jónsdóttir Sæmundur Freyr Árnason

Bjarki Þór, Alexandra Dóra og Kristófer Jón

Skaftfellingur VE 33 er fallegt skip 
með ríka sögu sem eyðir nú eftir-
launaaldrinum í Vík í Mýrdal. Nú 
um helgina eru liðin áttatíu ár 
frá helstu frægðarsögu skipsins, 
þegar sjö manna áhöfn Skaftfell-
ings bjargaði áhöfn þýsks kafbáts 
í sjávarháska undan ströndum 
Bretlandseyja.

arnartomas@frettabladid.is

Það var rétt eftir miðnætti 19. ágúst 
sem Skaftfellingur hélt úr höfn í átt til 
Fleetwood með fullan farm af fiski. 
Skipstjóri var Páll Þorbjörnsson.

Aðfaranótt 20. ágúst varð áhöfnin 
var við bandaríska sjóflugvél sem flaug 
tvisvar yfir Skaftfelling og sendi henni 
morse-merki sem ekki tókst að ráða úr. 
Fljótlega komu skipverjar auga á eitt-
hvað í sjónum fram undan sem þeir 
töldu í fyrstu vera björgunarbát, en kom 
síðar í ljós að um kafbát var að ræða sem 
skotið hafði verið á.

Við tók björgunarstarf þar sem 
íslensku skipverjarnir reyndu í fyrstu að 
slaka björgunarfleka til áhafnar kafbáts-
ins en þegar það gekk ekki eftir stungu 
Þjóðverjarnir sér í sjóinn og syntu í átt 
að Skaftfellingi. Íslendingarnir, sem voru 
með þrjú vopn um borð, reyndu í fyrstu 
að afvopna þýsku áhöfnina en eftir því 
sem leið á björgunina varð það sífellt 
erfiðara.

Áður en skipherra kaf bátsins fór frá 
borði sökkti hann ásamt undirmönnum 

sínum kaf bátinum svo hann kæmist 
ekki í hendur bandamanna. Alls var 52 
skipverjum kafbátsins bjargað um borð 
í Skaftfelling, en samkvæmt Þjóðverj-
unum fórust tveir menn með bátnum. 
Skaftfellingur var síðan stöðvaður af 
breskum tundurspillum sem tóku Þjóð-
verjana um borð og fluttu þá til Reykja-
víkur í kanadískar fangabúðir.

Í júlí 1999 heimsóttu fulltrúar þýska 
sjóhersins Ísland þar sem áhöfn Skatfell-
ings var heiðruð fyrir afrekið.

Heillaskip Suðurlands
Skaftfellingur VE 33 þjónaði Skaft-
fellingum og Vestmannaeyingum um 

margra áratuga skeið en var tekinn af 
skipaskrá árið 1974. Hann stóð í slippn-
um í Vestmannaeyjahöfn í einhver þrjá-
tíu ár áður en hann var loks tekinn í gegn 
árið 2000 og síðar fluttur til Víkur í Mýr-
dal þar sem hann dvelur nú á Kötlusetri.

„Það fer auðvitað vel um hann, 
kominn heim í hafnleysuna,“ segir 
Harpa Elín Haraldsdóttir forstöðu-
maðu r Köt lu set u r s .  „Við er u m 
afar stolt af því að hafa hann hérna hjá 
okkur og þakklát Sigrúnu Jónsdóttur 
listakonu, sem átti veg og vanda af því að 
hann kom aftur til Víkur.“

Harpa Elín segir Skaftfelling algjöra 
stjörnu á safninu og á Suðurlandi öllu.

„Við sem búum hér við þessar svörtu 
strendur þar sem ekki var hægt að 
hafa höfn, þá er ekki hægt að draga úr 
mikilvægi áhrifanna sem hann hafði 
þegar hann kom til okkar 1918,“ segir 
hún. „Hann gerði það að verkum að hér 
byggðist upp Víkin þar sem hægt var að 
koma með vörur og annað. Okkur þykir 
vænt um hann og það er ótrúlegt að sjá 
hvað þeir voru framsýnir, skaftfellskir 
bændur.“

Í september verður svo haldið sérstak-
lega upp á Skaftfelling.

„Þá ætlum við bæði að halda upp á 
þessi áttatíu ár sem liðin eru frá þessu 
stórmerkilega björgunarstarfi, en í ár 
verða líka liðin 20 ár frá því að settur 
var upp minninssteinn fyrir þýska sjó-
menn sem fórust hér við strendurnar og 
samfélagið sem tók á móti þeim,“ segir 
Harpa Elín. n

Áhöfn af þýskum kafbáti var 
bjargað af íslensku fiskiskipi

Skaftfellingur var á leið til Bretlands með fullan farm af fiski þegar hann rakst á kafbátinn.  MYND/AÐSEND
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Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

María Kristmundsdóttir
andaðist 11. ágúst sl. 

Útförin verður frá Seljakirkju, 
miðvikudaginn 24. ágúst klukkan 11. 

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Brjóstaheill-Samhjálp kvenna eða Alzheimersamtökin.

Guðmundur Hjálmarsson
Erna Jóna Sigmundsdóttir Hörður Erlingsson
Kristmundur Sigmundsson Valeria Golozoubova
Daði Guðmundsson Álfheiður Sigurðardóttir

ömmu- og langömmubörn.

Elsku Evan okkar,  
eiginkona, móðir,  

dóttir, systir og vinkona,
Eva Berglind Tulinius

ljósmóðir, 
Vindakór 3, Kópavogi,

lést umkringd fjölskyldu sinni laugardaginn 13. ágúst. 
Útför hennar fer fram frá Lindakirkju miðvikudaginn  

24. ágúst klukkan 15.

Bergþór Pálsson Tulinius
Daníel Erik Tulinius Sóley Eva Tulinius
Carl Daníel Tulinius Þórunn Björk Einarsdóttir
Sólveig Viðarsdóttir
Viðar Örn Tulinius Guðrún Anny Hálfdánardóttir
Íris Ósk Egilsdóttir Valgeir Pálsson 

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Ólöf  Birna Björnsdóttir
Hávallagötu 32, Reykjavík,

lést sunnudaginn 14. ágúst sl. 
Útförin fer fram frá Neskirkju 

fimmtudaginn 25. ágúst kl. 15.00.

Jón Ólafsson
Valgerður Jónsdóttir
Sigþrúður Jónsdóttir Sverrir Hákonarson
Ólafur Helgi Jónsson Estelle Toutain   

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð  
og hlýhug við andlát og útför 
elskulegs eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa, 

Braga Þórðarsonar 
fv. bókaútgefanda,  

Stillholti 21, Akranesi. 
Kærar þakkir til starfsfólks Heilbrigðisstofnunar 

Vesturlands á Akranesi, fyrir hlýju og góða umönnun.

Elín Þorvaldsdóttir
Þorvaldur Bragason Guðrún Jóhannsdóttir
Birna Þorvaldsdóttir Gunnar Júlíusson

Droplaug Gunnarsdóttir
Bragi Þorvaldsson
Bryndís Bragadóttir Carsten Kristinsson
Elín Carstensdóttir
Guðrún Carstensdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Anna Margrét Pálsdóttir
síðast til heimilis að  
Hraunbæ 103 Rvk.,

andaðist á hjúkrunarheimilinu 
Hömrum 6. ágúst sl. Jarðarförin fer fram frá 

Árbæjarkirkju mánudaginn 29. ágúst kl. 13.00.

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 Garðarsd.
Guðbjörg Aðalsteinsdóttir Gísli Jón Bjarnason

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýnt hafa 
samúð og hlýhug vegna andláts föður, 

tengdaföður, afa og langafa,
Þorgríms Jónssonar

málmsteypumeistara, 
Hrafnistu Laugarási,  

áður Rauðalæk 19, Reykjavík.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Engeyjar, Hrafnistu, 

fyrir notalegt viðmót og góða umönnun.

Bára Þorgerður Þorgrímsdóttir Ólafur Jónsson
Sigurður Trausti Þorgrímsson Zhanna Þorgrímsdóttir
Jón Þór Þorgrímsson Aldís Yngvadóttir
Herdís Þorgrímsdóttir Kristinn G. Hjaltalín

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, stjúpmóðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Ingibjörg Skarphéðinsdóttir
Seljalandi 1, Reykjavík,

lést á Hrafnistu  
fimmtudaginn 11. ágúst.  

Útför fer fram frá Bústaðakirkju 25. ágúst 
kl. 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir.

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.

Faðir okkar, stjúpi, afi og langafi,
Ásgeir Svanbergsson
lést 15. ágúst síðastliðinn. 

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju, 
þriðjudaginn 30. ágúst kl. 13.

Áslaug Ásgeirsdóttir
Gísli Ásgeirsson

Páll Ásgeir Ásgeirsson
Hrafney Ásgeirsdóttir
Þorbjörg Ásgeirsdóttir
Bryndís Þórhallsdóttir

Björg Þórhallsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir, 
amma og langamma,

Agnes Kjartansdóttir
til heimilis í Mörk,           

Suðurlandsbraut 58, 
lést þann 23. júlí síðastliðinn.  

Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 
Starfsfólki á Hjúkrunarheimilinu Mörk þökkum við 

einstaka hlýju og alúð við umönnun síðustu vikurnar  
í lífi hennar.

Dadda Guðrún Ingvadóttir  Sveinn Óskarsson
Benedikt Ingvason   Áshildur Jónsdóttir
Sigrún Björg Ingvadóttir  Halldór Þorvaldsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Kristján Guðbjartsson 
Bergman

Vesturbrún 39,
andaðist á heimili sínu umvafinn 

ástvinum laugardaginn 30. júlí.  
Útför verður gerð frá Laugarneskirkju  
fimmtudaginn 25. ágúst klukkan 13.

Þóranna Þórarinsdóttir
Þórarinn Jóhann Kristjánsson og Jónína Gísladóttir

Guðbjartur Kristján Kristjánsson Bergman
Vilborg Þóranna Kristjánsdóttir Bergman

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð, vináttu og hlýju, við andlát 

og útför ástkærs eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa, langafa  

og langalangafa,
Guðmundar Magnússonar 

frá Reyðarfirði,  
fv. fræðslustjóra á Austurlandi.

  
Anna Arnbjörg Frímannsdóttir

Sigríður Guðmundsdóttir Hermann Hermannsson
Magnús Guðmundsson Anna Dóra Árnadóttir
Rósa Hrund Guðmundsdóttir Jóhann Guðnason
Guðmundur F. Guðmundsson Anna Heiða Gunnarsdóttir
Arnbjörg Guðmundsdóttir Leó Geir Arnarson

og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Tryggvi Sveinsson

Hrauntungu 56, Kópavogi,
sem lést 6. ágúst, verður jarðsunginn 

frá Digraneskirkju 23. ágúst klukkan 15. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, 

en þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarfélög. 
Aðstandendur vilja færa Brákarhlíð sérstakar þakkir  

fyrir umönnunina.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sólrún Tryggvadóttir
Eiríkur Sveinn Tryggvason  Steinunn Jónsdóttir
Tryggvi Þór Tryggvason
Gísli Tryggvason

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
sonur, tengdasonur og afi, 

Haraldur Logi 
Mjósundi 10, 
 Hafnarfirði, 

lést af slysförum 6. febrúar sl. 
Minningarathöfn fer fram í Lindakirkju í 

Kópavogi, þriðjudaginn 23. ágúst kl. 17.00. 

Drífa Björk Linnet Kristjánsdóttir
Guðjón Logi Haraldsson 
Salma Björk Önnudóttir
Ragnheiður Kolbrún Haraldsdóttir
Haraldur Logi Haraldsson 
Björk Linnet Haraldsdóttir 
Sara Jasmín Sigurðardóttir
Kolbrún Kristín Jóhannsdóttir Sölvi Egilsson
Anna S. Árnadóttir
Flóki Hrafn Sævarsson
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Howard Pillips Lovecraft, betur þekktur sem H.P. Lo-
vecraft, fæddist í bænum Providence í Rhode Island 
ríki Bandaríkjanna 1890. Á þrítugsaldri hóf hann að 
skrifa skáldsögur sem birtust í furðusagnatímaritinu 
Weird Tales og áttu eftir að vera mótandi fyrir fram-
vindu hrollvekjunnar sem listgreinar.

Helsta stílbragð Lovecraft er kosmískur hryllingur 
sem byggir á þeirri hugmynd að mannveran sé með 
öllu lítilvægur og ómerkilegur hluti af alheiminum 
og að tilvist okkar gæti verið hrifsuð burt á hverri 
stundu af óþekktum öflum. Meðal frægustu verka 
hans eru Call of C'thuhlu og At the Mountains of 
Madness, en þar birtast skringilegar verur sem hafa 
haft mótandi áhrif á hrollvekjur og poppkúltúr síðari 
tíma.

Þrátt fyrir að verk hans njóti mikilla vinsælda í dag 
gat Lovecraft aldrei framfleytt sér af tekjum sem rit-
höfundur og ritstjóri. Verk hans voru nær eingöngu 
birt í tímaritum fram til þess hann dó. n

Þetta gerðist: 20. ágúst 1922

H.P. Lovecraft fæddist



Elskulegur faðir minn, sonur, 
stjúpfaðir, bróðir, mágur og frændi,

Eiríkur Ómar Guðmundsson
rithöfundur og útvarpsmaður,

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 
föstudaginn 26. ágúst kl. 13.00.

Kolbeinn Orfeus Eiríksson
Guðfinna E. Benjamínsdóttir

Kristján Guðmundsson Helga Þórðardóttir
Sigmundur Guðmundsson Arna Rún Óskarsdóttir
Vaka Blöndal

og fjölskyldur. 

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Þórður Höjgaard Jónsson
Sóltúni 7, 105 Reykjavík,

lést á Hrafnistu Sléttuvegi,  
þriðjudaginn 9. ágúst. 

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn  
23. ágúst klukkan 13. Sérstakar þakkir færum við 

starfsfólki Hrafnistu Sléttuvegi fyrir góða umönnun.

Ingibjörg Ólafsdóttir Hjaltalín
Kristín Vilborg Þórðardóttir      Ingi Björn Ágústsson

og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, sonur og bróðir,
Arnar Geir Arnarson

Lést á heimili sínu fimmtudaginn  
11. ágúst. Útför hans fer fram frá Fella- 

og Hólakirkju miðvikudaginn 24. ágúst 
klukkan 13.

Birta Sjöfn Arnarsdóttir
Óskar Ölver Arnarsson
Sjöfn Svansdóttir Örn V. Óskarsson
Fríða Björk Arnardóttir Gunnar Geir Gunnarsson
Svandís Dögg Sólberg 
Arnardóttir Agnar Freyr Þorkelsson

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar og afi, 

Sigurður Geirsson 
Akraseli 21, Reykjavík, 

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 
þriðjudaginn 9. ágúst. Útförin fer fram frá 

Seljakirkju þriðjudaginn 23. ágúst klukkan 13.  
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. 

Guðlaug Jónína Aðalsteinsdóttir 
Geir Sigurðsson 

Aðalsteinn Sigurðsson
Birgir Jarl Aðalsteinsson 

Amanda Brák Aðalsteinsdóttir

Ástkær faðir minn, tengdafaðir,  
afi og bróðir okkar, 

Elías Jón Sveinsson
geðhjúkrunarfræðingur,

lést í sjósundi við Langasand á Akranesi 
þriðjudaginn 9. ágúst.  

Útförin fer fram í Háteigskirkju 
miðvikudaginn 24. ágúst kl. 13.00. 

Sveinn Elías Elíasson Ósk Norðfjörð 
Ingibjörg Soffía Sveinsdóttir Baldur Jóhann Baldursson 
Lára Helga Sveinsdóttir Karl Baldvinsson 
Baldur Sveinn Baldursson 

barnabörn.

Ástvinir þakka auðsýnda samúð og 
vinarhug við andlát og útför elsku 

móður okkar, tengdamóður, ömmu  
og langömmu, 

Guðnýjar Hannesdóttur
Efstalandi 10, Reykjavík. 

Sérstakar þakkir til þeirra sem önnuðust 
hana í veikindum hennar. 

Rósa S. Jónsdóttir Guðmundur I. Guðmundsson
Oddfríður R. Jónsdóttir
Hannes A. Jónsson Yukie Moriyama

barnabörn og barnabarnabörn.

Eftir að hafa rekið dansskóla í tíu 
ár segist Brynja Péturs ennþá ást-
fangin af street dans menningu. 
Tímamótunum verður fagnað 
með sýningum á Ingólfstorgi í 
dag.

arnartomas@frettabladid.is

Dans Brynju Péturs, eini sérhæfði Street 
dansskóli landsins, fagnar tíu ára afmæli 
í dag. Í tilefni þess verður boðið upp á 
sérstakar hátíðarsýningar á Ingólfstorgi 
í dag kl. 15.30 og kl. 16.30.

„Þetta er auðvitað frekar klikkað,“ 
segir Brynja um árin tíu. „Ég er búin að 
vera að kenna á Íslandi frá 2004 og stofn-
aði skólann 2012 svo þetta er búinn að 
vera ansi langur tími.“

Aðspurð um hvernig senan á Íslandi 
hafi breyst á þeim tíma segir Brynja að 
hún hafi varla verið til þegar hún hóf að 
kenna.

„Það var bara ekkert street dans sam-
félag hér áður fyrr, en nú er öll f lóran 
mætt. Hip hop, dancehall, waacking, 
popping og f leiri stílar eru orðnir að 
tungumáli sem dansarar hér á landi 
tala,“ segir hún. „Áður fyrr var ekkert 
hægt að fá grunn í þessum stílum en nú 
eru komnar kynslóðir af dönsurum sem 
eru ofboðslega færar.“

Þá eru margir af gömlum nemendum 
Brynju orðnir kennarar sjálfir svo að 
hæfileikaflóran fer enn vaxandi.

„Fólkið sem hefur komið inn í líf mitt 
á þessum tíma eru einhverjar mögnuð-
ustu manneskjur sem ég hef kynnst. Þau 
eru einstaklega hæfileikarík, algjörir 
svampar á menningu og dansstíla, þau 
eru listafólk sem hanna sín eigin dans-
verk sem þau skreyta með kraftmiklu 
nemendunum okkar,“ segir hún. „Þau 
eru að búa til yndislegt umhverfi fyrir 

næstu kynslóðir dansara á Íslandi. Ég 
sem krakki hefði elskað að læra hjá 
fólkinu mínu – sem ég er heppin að kalla 
nemendur mína og samstarfsfólk.“

Alheimurinn sigraður með dansi
Dans Brynju Péturs er í dag einn stærsti 
dansskóli landsins og starfræktur á níu 
staðsetningum fyrir nemendur frá fimm 
ára aldri. Eftir afmælisdagskránna í dag 
segir Brynja að allt púður fari í að undir-
búa haustönn skólans.

„Prógrammið sem byrjar hjá okkur 
12. september er miðað við fólk frá 5-25 
ára aldurs, en ég er reglulega með 25 ára 
plús byrjendatíma fyrir eldri kynslóðir,“ 
svarar Brynja, spurð um hvort eldra 
fólk eigi eitthvert tækifæri á síðbúinni 
innkomu í street dans heiminn. „Fram-
haldstímarnir mínir innihalda fólk frá 
13-30 ára en þeir keyra líka kennara-
teymið, eldri nemendur og nýja áhuga-
sama. Barna- og unglingastarfið er mjög 

sterkt í öllum 8 hverfunum og bæjar-
félögunum okkar. Allir hópar vinna að 
nemendasýningu sem lokar önninni í 
desember, það er stærsta partý ársins!“

Til næstu tíu ára segir Brynja draum-
inn vera þann sama og áður – að við-
halda og stækka street dans senuna á 
Íslandi.

„Ég er ástfangin upp fyrir haus af 
þessari menningu, elska að læra meira, 
dansa og kenna. Aðalpunkturinn í þessu 
fyrir mig er hvað það er gaman að vinna 
með fólkinu mínu, ég er mikill aðdáandi 
þeirra. Þú munt verða það líka ef þú kíkir 
á okkur dansa á Ingólfstorgi í dag,“ segir 
hún. „Við viljum búa til vettvang og 
styðja við næstu kynslóðir, hvort sem 
þau vilja sölsa undir sig alheiminn með 
dansfærni eða bara mæta í tíma og hafa 
gaman í danssalnum. Öll eru velkomin 
og öll skipta máli.“

Sýningarnar á Ingólfstorgi í dag verða 
klukkan 15.30 og 16.10. n

Street dans í tíu ár
Nemendur og kennarar í Dansi Brynju Péturs í æfingasalnum í gær. Brynja er í bleikum bol fyrir miðju.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Dansinn dunar  sem aldrei fyrr hjá Dansi Brynju Péturs.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Hannes Finnsson Skálholtsbiskup 
andaðist á þessum degi árið 1796. 
Hannes fæddist í Reykholti í Borgar-
firði 8. maí árið 1739, sonur prests-
hjónanna þar, séra Finns Jónssonar, 
sem síðar varð biskup í Skálholti, og 
Guðríðar Gísladóttur. 

Hannes útskrifaðist sextán ára 
úr Skálholtsskóla 1755 og hélt um 
sumarið til guðfræðináms við Hafnar-
háskóla. Embættispróf í guðfræði tók 
hann 1763.

Á þeim tólf árum, sem Hannes 
dvaldist samfleytt í Kaupmannahöfn, 
kynntist hann mörgum helstu fræði-
mönnum Danmerkur. Hannes sneri 

heim í Skálholt til að aðstoða föður 
sinn við ýmis fræðistörf árið 1767. 
Hann hélt aftur til Kaupmannahafnar 

1770 og dvaldi þar næstu árin við 
störf í íslenskum fræðum.

Hannes var vígður aðstoðarbiskup 
til Skálholts 1777. Séra Finnur lét af 
embætti árið 1785 og var Hannes 
þá einn biskup. Árið áður höfðu 
Suðurlandsskjálftar lagt Skálholtsstað 
meira og minna í rúst og átti að flytja 
biskupsstólinn til Reykjavíkur. Hannes 
keypti þá Skálholtsstað og fékk að 
sitja þar áfram sem hann og gerði til 
æviloka. Hannes dó hinn 4. ágúst 1796 
í Skálholti eftir skyndileg veikindi.

Á síðustu æviárunum skrifaði hann 
tvö merkustu rit sín: Um mannfækkun 
af hallærum á Íslandi og Kvöldvökur. n

Þetta gerðist: 4. ágúst 1796

Hannes biskup ber beinin

Hannes var vígður aðstoðarbiskup til 
Skálholts 1777.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

mailto:arnartomas@frettabladid.is


Of mörg börn eru yfirgefin, án kærleiks og umönnunar.
Gefðu umkomulausu barni kærleiksríkt heimili og örugga æsku.
Vertu SOS-foreldri og fylgstu með uppvexti barnsins.
Skráðu þig á sos.is
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Háþrýstidælur Hillurekkar Viðarvörn og útimálning
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Eldhúsblöndunartæki
Start OHM C-spout, 
króm. 7911126

31%

25%

1.299kr

3 stk. að eigin vali.

1 stk.

Pottaplöntu
útsala
30-50% afsláttur
allar pottaplöntur

Friðarlilja
12 cm pottur. 11400082

33%
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59.240kr
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Þvottavél, 
1400 sn.
Tekur 8 kg ,  
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Þurrkari
8 kg, án barka 
16 þurrkerfi, 
69dB. 1860473

69.990kr
84.990kr
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11-12 cm pottur
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Erikur/Calluna

999kr/stk.

Stingsög
650W, framkast. 
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18.193kr
25.990 kr

30%

Pönnusett
Black Rose. 3 stk. 
2003073

afsláttur
30%
Sláttuvélar, orf, hekkklippur, mosatætarar, greinakurlarar og keðjusagir

Harðparket
Polar eik, 12 mm, 
4V AC6 32. 147406

4.695kr/m2

3.285kr/m2
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Græn
vara

LADY innimálning
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flottum tilboðum

Nýtt blað
á husa.is

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

34.990kr
49.990 kr

30%

Geislahitari
2000W, IP65, 
með fjarstýringu. 
1807600

Fjarstýring
fylgir með

24%
Baðinnrétting
Baðinnrétting 
Smart. Hvítglans 
45 cm. Skápur, 
handlaug og 
spegill. 
7900460

Vírkambur
11 cm pottur. 11327377
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Pondus  Eftir Frode Øverli

Sudoku

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

Lausnarorð síðustu viku var

DÆGRADVÖL 20. ágúst 2022  LAUGARDAGUR

8 1 5 9 2 6 3 4 7

9 2 4 7 1 3 8 5 6

6 7 3 4 8 5 9 1 2

1 4 6 5 9 7 2 3 8

5 9 7 8 3 2 1 6 4

2 3 8 1 6 4 7 9 5

7 8 9 6 5 1 4 2 3

3 6 1 2 4 8 5 7 9

4 5 2 3 7 9 6 8 1

1 2 9 7 3 4 8 6 5

3 8 6 5 9 1 7 4 2

4 5 7 2 6 8 9 1 3

5 7 1 8 4 6 3 2 9

6 3 8 9 2 7 4 5 1

9 4 2 1 5 3 6 7 8

8 6 5 3 7 2 1 9 4

2 1 4 6 8 9 5 3 7

7 9 3 4 1 5 2 8 6

Hvað varðar starfsmannafötin, 
þá á ég aðeins kvennasniðið í 

stærð Þuríðar Lilju!

Gem-
mér!

Fellur eins og 
flís við rass!

Getur þú leyft 
mér að stíga frá 

áður en þú 
andar inn?

!QPH

Lausnarorð síðustu viku varKrossgáta

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábend-
ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað rétt saman birtist fjölbreytilegur hópur dýra (12). Sendið lausnarorðið 
í síðasta lagi 25. ágúst næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „20. ágúst“.

S A M S T A R F S F Ó L KK555 L A U S N

G R Æ Ð I S Ú R A B J V É B Ö N D

R T K F O R M Ó S A Æ A

A F T A K A R O K O N R É T T U M

S A L A Á S T R Í K A I Ð

B A R N A P Í U R A S L F U

L F N N A B Ó K R O L L U N A

E Y N D I S B L Æ R R F Á G

T L R K E O F A N T E K N U M

T Í G R A N A G T I A N

U J R F U N A B R Á Ð A N U

M Ó A B A R Ð I Á R K G A R M A

T I E R I T F Æ R A A Ö U

Ú T S K Ú F U M T Ð F Ó L S K A R

A A A A L B E S T A E L A

H L Ý R A B O L Ó L N Ó G L E I K

E B Ú I L L K U N N A I I

L Y K L A R Á Ð A A Ú L E I Ð I S

S Ó I U P P E L D I S T

V I T M Ö N N N M P L N Ý A L D A

Ð A U A P A M A N N A N

S A M S T A R F S F Ó L K

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. Vinn-
ingshafi í síðustu viku var Einar G. 
G. Pálsson, Borgarnesi.

VEGLEG VERÐLAUN
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F O R N F R Ó Ð I I S D Ý R M Æ T
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F E R F Æ T L I N G A R

LÁRÉTT 
1 Frank saknar meira en 
helmings Jóa (11)
11 Er stórir menn 
hörfuðu tóku margra 
daga túrar við (10)
12 Drykkur allra sem 
huga að strípalingi (11)
13 Eftir sukk kemur ein-
vígi í akstri (10)
14 Held ég fiti þau á 
feitum göltum (9)
15 Greiði þessum aula 
alveg ruglað mikið fyrir 
að tengja ofn (7)
16 Nú rótum við aðeins í 
þessum liðum (7)
17 Kojugrip kallar á tals-
verða vídd (6)
20 Treysta má á særi hins 
ærlega seggs (8)
25 Tala rafheila um 
móðurborð og megabit? 
(8)
27 Gos þekki ég vel en 
gersveppi síður (7)
28 Hreinsa rönd við 
rauðleit moldarlönd (7)
29 Sögur af aðstoðar-
manni fjölfaldara (8)
32 Hví létu arfgjafar 
kalda yfir sig ganga? (8)
34 Svona eru horaðar 
skepnur teiknaðar (7)
35 Hvernig blekki ég 
ótamin aldin? (8) 
36 Síðustu sérhljóðin 
voru uppgötvuð um leið 
og erfðasyndin (7)
38 Ber á hesti – það gefur 
mikið! (8)
41 Náttúra? Ég tel feng 
í henni, því hún er nátt-
úruleg! (8)
43 Slátra kind og mun 
sætta mig við skamm-
irnar fyrir það (8)
45 Fæ ég inngöngu í 
siglingu? (8)
47 Mig hefur frá upphafi 
vantað þetta tímabil 
þrátt fyrir áskrift (7)
48 Ljótt brot veldur deilu 
um eintölumynd deilu 
(6)
49 Löng og lúin og langt 
á eftir áætlun (7)
50 Aldinn er sá ófreski 
sem allt veit um allt sem 
var (9)
51 Ágæt kvikindi sem við 
metum mikils (6)
52 Það er bölvað streð 
að fylla síður skamm-
apésa (7)

LÓÐRÉTT 
1 Slæ á tíund stofnana-
gjalda (11)
2 Á mér draum um við 
áreiðanlegrar vefnaðar-
vöru (11)
3 Án sveiflu verðum við 
alltaf hornrekur (9)
4 Hvernig tryggir þetta 
vatnsdæluatriði að bréf 
rati til mín? (9)
5 Hér er mergð glæpa, en 
þessi víg þó sýnu verst 
(8) 
6 Viðkvæði hins einfalda 
og næstum svarta? (8)
7 Heldur er sú kæna 
heimsk og glær af gær-
dags gleði (8)
8 Ljómi leiftrar um lítinn 
stamp (7) 
9 Króum þau af með 
tölum (7)
10 Greini landnyrðing 
fyrir Jussi og Juha (7)
18 Lenda í sudda á ferð 
út úr félagi (7)
19 Hið flókna mál hinnar 
snúnu og sjaldgæfu 
bókar (9)
21 Mun eflaust sjá eftir 
því að bíða með að rekja 
úr þér garnirnar (9)
22 Fæ slæma útreið í 
bland við mikinn hraða 
(7)
23 Finna má líkhús milli 
ákveðinna krika (7)
24 Raulaði alt um róm (8)
26 Niður glymur kóf í 
kára stífum (9)
30 Mér hefur borist til-
kynning um yfirvofandi 
ævilok og tilheyrandi 
veislu (10)
31 Bölvuð ódó í borginni 
gera lítið úr brotinu (10)
33 Fiskur leitar topp-
manna (10)
37 Til heiðurs hinna 
rifnandi óbyggða! (8)
39 Gjaldið allt sem þið 
gerið auðvelt (7)
40 Ég fæ alltaf frið í 
þessum þarfa kofa (7)
42 Færðu allt sem eta 
má í ágætt kver/líka allan 
lýð sem er/líkamlega 
skyldur þér (6)
44 Óræð tala um kassa 
og rimla (6)
46 Seinn að fatta tættar 
tærnar? (5)



Adventurer Liberator Dictator

Menningarleg íslensk tímamælitæki
JS úrin eru íslensk hönnun og framleiðsla, sett saman á úrsmíðaverkstæði Gilberts, þar sem  

viðskiptavinir geta komið og hitt úrsmiðina sem hanna og setja saman úrin þeirra.

Úrvalið af JS úrum hefur aldrei verið meira og ættu flestir að geta fundið íslenskt úr við sitt  
hæfi, úrvalið má skoða á vefsíðu www.gilbert.is eða www.jswatch.com.

www.gilbert.is

Kynntu þér málið á
www.jswatch.com



Laugardagur Sunnudagur Mánudagur

Treysti fólk sér ekki á Arnarhólinn 
á Menningarnótt sakir veðurs eða 
fjarlægðar frá höfuðstaðnum, er 
aldeilis upplagt að halla sér aftur 
í sófanum heima í stofu og horfa á 
Tónaflóð RÚV, en þar er boðið upp á 
galvaskt gallerí tónlistarmanna sem 
halda lagi.

KK verður með stórsveit á sviðinu 
við Kalkofnsveginn og mun kæta 
lýðinn með vel kunnum slögurum 
sínum, en ekki verður neitt annað 
sagt um Unnstein Manúel sem mun 
kyrja sína söngva á seiðandi vegu.

Þá verður Bríet á sínum stað, ein-
hver efnilegasta söngkona Evrópu 
nú um stundir, en þrátt fyrir ungan 
aldur á hún fjölda vinsælla laga að 
baki.

Einnig má nefna stúlknasveitina 
Flott sem fer með himinskautum 
þessi misserin. Svo það er af nógu 
að taka.

Tónaflóðið á rás hins opinbera 
klukkan 19.45 í kvöld. n

Tónarnir flæða

Tónaflóð RÚV býður uppá hóp tón-
listarfólks í kvöld.

 n Við tækið

Sunnudagur Mánudagur

Stöð 2

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

08.00 Barnaefni
11.40 Simpson-fjölskyldan
12.00 Blindur bakstur
12.35 Bold and the Beautiful
14.05 Bold and the Beautiful
14.25 30 Rock
14.45 Draumaheimilið
15.15 American Dad
15.35 Backyard Envy
16.15 Miðjan
16.30 Krakkakviss
17.00 Wipeout
17.40 Franklin & Bash
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.55 Top 20 Funniest
19.40 The Beach House
21.10 Six Minutes to Midnight 

 Eddie Izzard, Jim Broadbent 
og Judi Dench fara með 
aðalhlutverk í þessari merki-
legu mynd sem byggð er á 
sönnum atburðum.

22.50 Doctor Sleep  Spennutryllir 
frá 2019. Myndin gerist eftir 
atburði The Shining, en nú er 
Dan Torrence, sem var ungur 
drengur þegar atburðirnir í 
The Shining gerðust, orðinn 
fullorðinn og hittir unga 
stúlku sem býr yfir álíka dul-
rænum hæfileikum og hann.

01.15 Hustlers  Glæpamynd frá 
2019 með gamansömu ívafi 
þar sem Jennifer Lopez, Con-
stance Wu og Julia Stiles fara 
á kostum ásamt Cardi B sem 
á einnig tónlist í myndinni. 

03.00 Simpson-fjölskyldan
03.25 30 Rock
03.45 American Dad

12.00 The Block 
13.00 Young Rock 
13.30 Crystal Palace - Aston Villa 

 Bein útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

16.10 This Is Us
16.55 90210
17.40 Top Chef
18.25 My Big Fat Greek Wedding 2 

 Þau Ian og Toula sem hittust 
og giftust með látum og 
sprelli í grínsmellinum My 
Big Fat Greek Wedding árið 
2002 eru enn hamingjusam-
lega gift og eiga nú fallega 
dóttur sem er að verða vit-
laus á stöðugri afskiptasemi 
ættingjanna af einkalífi sínu.

19.55 Playing with Fire
21.30 Miss Sloane
23.45 Labor Day
01.35 Amistad
04.05 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  Ásdís 
Olsen fjallar hispurslaus 
um mennskuna, til-
gang 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- seinni þáttur (e) 
 2ja þátta röð um sögu 
friðunar Þórsmerkur og 
gömlu afréttanna sunnan 
Krossár.- fyrri þáttur (e)  

20.30 Fjallaskálar Íslands (e) 
21.00 Undir yfirborðið 

07.05 Smástund
07.10 Tikk Takk 
07.15 KrakkaRÚV
09.45 Landakort  Kirkjufell í 

Grundarfirði
09.50 EM í hjólreiðum  Bein út-

sending frá fjallahjólreiðum 
kvenna í Þýskalandi.

11.40 Sögur fyrir stórfé 
12.05 Sporið 
12.35 EM í fimleikum  Bein út-

sending frá Þýskalandi.
15.15 Sumarlandinn 
15.50 Náttúran mín  Eyjafjöll
16.20 EM í strandblaki  Bein út-

sending frá strandblaki 
kvenna í Þýskalandi.

18.00 Bækur og staðir
18.05 KrakkaRÚV
18.06 Sögur af apakóngi 
18.30 Bitið, brennt og stungið 
18.45 Bækur sem skóku sam-

félagið 
18.52 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Tónaflóð - Menningar-

næturtónleikar 2022  Bein 
útsending frá hátíðartón-
leikum Rásar 2 við Arnarhól

23.15 Fences Múrar 
01.50 HM U20 kvenna í fótbolta 

 Bein útsending frá 8-liða 
úrslitum HM U20 kvenna í 
fótbolta.

04.00 Dagskrárlok

Stöð 2

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

08.00 Barnaefni
11.45 Mr. Mayor
12.05 Nágrannar
13.35 Nágrannar
14.00 Best Room Wins
14.40 Augnablik í lífi - Ragnar 

Axelsson
15.05 DNA Family Secrets
16.00 Making It
16.45 B Positive
17.00 Top 20 Funniest
17.45 60 Minutes
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Grand Designs. Sweden
19.55 The Heart Guy
20.45 Agent Hamilton
21.30 Pandore  Drama- og spennu-

þættir um átök milli 
pólitíkur og réttlætis.

22.25 Anne
23.10 Warrior
00.00 Knutby
00.45 Shameless
01.40 Leonardo
02.30 Hunter Street
02.55 Mr. Mayor
03.15 Best Room Wins
03.55 Making It

07.15 KrakkaRÚV
10.00 Með okkar augum 
10.35 Keramik af kærleika 
11.05 Fiskilíf 
11.35 EM í fimleikum  Bein út-

sending frá Þýskalandi.
15.20 BMX - að duga eða drepast
15.40 EM í strandblaki  Bein út-

sending frá strandblaki karla 
í Þýskalandi.

17.10 Leyndardómar húðarinnar 
17.40 Sætt og gott 
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Holly Hobbie 
18.25 Basl er búskapur 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Náttúran mín  Öxnadalur
20.15 Öldin hennar  Í fyrsta þætti 

er fjallað um konur og val-
deflingu kvenna í íslensku 
samfélagi með sérstaka 
áherslu á atburði frá árunum 
1862-1929.

21.15 Þetta verður vont This Is 
Going to Hurt 

22.05 Lolo   Frönsk gamanmynd frá 
2015 í leikstjórn Julie Delpy.

23.40 Ísland. bíóland Fjölgun 
og fjölbreytni  Íslenskum 
kvikmyndum fjölgar mikið 
á öðrum áratug 21. aldar 
og undir lok hans fjölgar 
konum í hópi kvikmynda-
höfunda.

00.40 Trúbrot. Lifun
01.20 Förum á EM
01.50 HM U20 kvenna í fótbolta 

 Bein útsending frá 8-liða 
úrslitum HM U20 kvenna í 
fótbolta.

04.00 Dagskrárlok

12.30 The Bachelorette
14.00 The Block 
15.00 PEN15 
15.25 Gordon Ramsay’s Future 

Food Stars
17.10 90210
17.55 Amazing Hotels. Life Beyond 

the Lobby
18.55 Ordinary Joe
19.40 Young Rock
20.10 Nánar auglýst síðar

21.00 Law and Order. Organized 
Crime 

21.50 Station Eleven 
22.50 American Rust
23.50 The Stand (2020  Spennandi 

þáttaröð sem byggð er á 
sögu eftir Stephen King. 

00.35 FBI 
01.20 Yellowstone
02.05 The Rookie 
02.50 Seal Team  Sérfræðihópur 

bandaríska sjóhersins 
gengur undir nafninu selir. 
Fylgst er með þeim æfa og 
skipuleggja hættulegustu 
aðgerðir sem fyrirfinnast 
þar sem allt er undir og 
öryggi Bandaríkjanna er að 
veði.

03.35 Resident Alien 
04.20 Tónlist

Hringbraut
18.30 Mannamál (e)  Einn sí-

gildasti viðtalsþátturinn í 
íslensku sjónvarpi. 

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)  Einn sí-
gildasti viðtalsþátturinn í 
íslensku sjónvarpi. 

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  Ásdís 
Olsen fjallar hispurslaus 
um mennskuna, til-
gang 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

Oddur Ævar 
Gunnarsson

odduraevar 
@frettabladid.is

LENGJUMÖRKIN
MÁNUDAGA KL. 19.00 OG 21.00

Hörður og Hrafnkell fara yfir úrslit og 

mörk í leikjum Lengjudeildar Karla í 

knattspyrnu.

Allir vita að tilkoma tæplega hundr-
að streymisveitna hefur hækkað 
f lækjustigið á glápinu, þannig að 
erfiðasta verkefni í heimi er að velja 
hvort horfa skuli á eitthvað á Net-
flix? Disney+? eða Amazon Prime? 
Og þá á hvað? Heimildarþætti? Enn 
eina spennuþáttaseríuna?

Meira úrval er því miður nefni-
lega ekki endilega ávísun á gæði. 
Með áu nnu m at hyg l isbrest i 
nútímans, þar sem maður gerir 
reglulega eitthvað annað á meðan 
maður horfir á sjónvarpið, hefur 
maður sífellt minni þolinmæði fyrir 
nýju sjónvarpsefni.

Það er þess vegna frekar magnað 
að festast í þáttum þar sem sex 
seríur eru í miklum rólegheitum 
nýttar í persónusköpun og hnýta 
saman langa lausa enda. 

Ég er að sjálfsögðu að tala um 

sjöttu og síðustu seríuna af Better 
Call Saul um hinn mjög svo mann-
lega en um leið djöfullega lög-
mann Saul Goodman í þáttum 
beintengdum Breaking Bad sem 
landsmenn eru svo heppnir að fá 
að njóta í streymisveitu Stöðvar 2. 
Valið verður allt í einu afskaplega 
einfalt og ekkert annað truflar. Það 
eru bara Saul og ég. n

Líf mitt og Saul

Better Call Saul endar með stæl.

Meira úrval 
er því 
miður 
nefnilega 
ekki endi-
lega ávísun 
á gæði.
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Það er þannig með 
marga velli sem eru níu 
holur að það er oft 
horft til þess að stækka 
þá, oftast upp í átján 
holur. Klúbburinn vill 
það en til þess þarf 
hann að njóta stuðn-
ings hjá sínu sveitar-
félagi.

Ólafur Pálsson olafur@vf.is - Páll Ketilsson pket@vf.is

Golffréttir og umfjöllun alla daga 

„Þrjár fyrstu nýju brautirnar 
koma vel út og markmiðið 
er að vinna þrjár til fjórar 
brautir í einu og ef allt gengur 
vel verðum við komin með 
18 holu völl árið 2026,“ segir 
Hlynur Geir Hjartarson, 
framkvæmdastjóri Golf-
klúbbs Selfoss.

kylfingur.is

Edwin Roald, golfvallahönnuður, 
hefur undanfarin misseri unnið 
að hönnun og breytingum á Svarf-
hólsvelli á Selfossi, í kjölfar þess að 
ákveðið var að nýr kafli á þjóðvegi 
norður fyrir Selfoss muni fara yfir 
hluta golfvallarsvæðisins. Hann 
klippir af tvær eldri brautir og hefur 
áhrif á þrjár. Golfklúbburinn gerði 
samning við sveitarfélagið Árborg 
um meira landrými á Svarf hóli 
til að gera nýjar brautir og stækka 
völlinn.

„Það er þannig með marga velli 
sem eru níu holur að það er oft horft 
til þess að stækka þá, oftast upp í 
átján holur. Klúbburinn vill það en 

til þess þarf hann að njóta stuðnings 
hjá sínu sveitarfélagi eins og önnur 
íþróttafélög með íþróttamannvirki. 
Ekki síst í þessu tilfelli, því að klúbb-
urinn leggur áherslu á að þetta verði 
ekki bara golfvöllur, heldur að nýr, 
breyttur og stækkaður völlur verði 
einnig fjölnota, alhliða útivistar-
svæði. Það hljómar kannski ein-
kennilega í eyrum margra því við 
erum vön því að sjá þessar skýru 
línur, golfvöll hér, útivist þarna, fót-
bolta þarna, hestamennsku hér. Það 
eru til góð dæmi, aðallega á Norður-
löndunum og annars staðar á land-
inu, um vel heppnaða svona blöndu, 
jafnvel með reiðgötum, stígum til 
göngu, hjólreiða eða hlaups, fugla-
skoðun o.fl. Þetta viljum við gera,“ 
segir Edwin í viðtali við blaðið Dag-
skrána.

Við gerð nýrra brauta hefur verið 
notaður jarðvegur úr húsgrunnum 
og gatnagerð, m.a. úr nýja mið-
bænum á Selfossi. Hann hefur 
einnig verið nýttur til landmótunar 
sem verður hluti af golfvellinum 
og útivistarsvæðinu, til fegrunar. 
Framtíðarsýnin hjá golfklúbbnum 

er stórglæsilegur golfvöllur og úti-
vistarsvæði.

„Ef stuðningur fæst, fjárhagslegur 
og á aðra lund, frá sveitarfélaginu og 
jafnvel fleirum, til að stækka völlinn 
umfram þetta, þá sjáum við mögu-
leika á því að vinna í þriggja til 
fjögurra brauta áföngum á tveggja 
ára fresti þ.e.a.s. 2023 og 2025 og svo 
yrðu í lokin væntanlega tvær holur 
sem lifa eftir. Þær gætu þá verið 
teknar í notkun 2027. Auðvitað eru 
öll svona plön langt fram í tímann 
dálitið viðkvæm, en þetta er hug-
myndin,“ segir Edwin.

Hlynur Geir segir að starfsemin í 
sumar hafi gengið vel. Heimamenn 
stundi íþróttina vel og þá hafi fjöl-
margir gestir komið og leikið Svarf-
hólsvöll. Almenn ánægja sé með 
nýjar brautir og framtíðarsýnina 
á svæðinu og framkvæmdir gangi 
vel. „Í ljósi þess hvað framkvæmdir 
ganga vel þá er stefnan að opna 14 
holu völl ásamt par 3 holu velli árið 
2024. Svo er markmið okkar í GOS 
að völlurinn verði orðinn 18 holur, 
grænn og fallegur, þegar ný brú 
opnar 2026,“ sagði Hlynur Geir. n

Svarfhólsvöllur verður átján holur 2026

Ha r a ldu r Fr a n k l í n Mag nú s , 
atvinnukylfingur lék mjög vel á 
ISPS Handa World International 
mótinu á DP Evrópumótaröðinni 
á N-Írlandi í síðustu viku. Haraldur 
endaði jafn í 26. sæti og vann hann 
sér inn rúmar 2 milljónir króna í 
verðlaunafé fyrir árangurinn.

Mótið var á DP Evrópumóta-
röðinni en Haraldur er með þátt-
tökurétt á Áskorendamótaröðinni. 
Nokkrir af efstu kylfingunum á 
stigalistanum voru fjarverandi og 
þá fá kylfingar á Áskorendamóta-
röðinni tækifæri til að spila í efstu 
deild. „Það er virkilega gaman. Ég 
vil vera á þessari mótaröð og tel mig 
eiga fullt erindi þar og gott betur,“ 
sagði Haraldur Franklín.

Nú í vikunni eru Haraldur og félagi 
hans, Guðmundur Ágúst Kristjáns-
son, við leik í Stokkhólmi í Svíþjóð á 
Áskorendamótaröðinni. Nánar um 
það má lesa á kylfingur.is. n

Haraldur Franklín 
góður á N-Írlandi

Þeir voru aldeilis heitir kylfingarnir í 
Íslandsmóti klúbba í 5. deild á Silfur-
nesvelli á Hornafirði um síðustu 
helgi. Fjórir kylfingar fóru holu í 
höggi, tveir og tveir í sitt hvorri við-
ureigninni. Þetta er afar sjaldgæft og 
ekki vitað til að þetta hafi gerst áður 
hér á landi.

Á fyrsta keppnisdegi fóru þeir 
Heimir Þór Ásgeirsson, Golfklúbbn-
um Vestarr og Halldór Sævar í Golf-
klúbbi Hornafjarðar holu í höggi í 
sama leiknum. Halldór náði drauma-
högginu á 5. holu og Heimir Þór svar-
aði með öðru á 11. holu. Þetta gerðist 
í holukeppnisleik þeirra í 5. deildinni 
á fyrsta keppnisdegi.

Ótrúlegt en satt þá gerðist það 
aftur á lokadegi mótsins að kylfing-
ar fóru holu í höggi í sama leiknum. 
Dalvíkingurinn Kristbjörn Arn-
grímsson smellti kúlunni beint 
ofan í 2. braut í leik gegn Ásgeiri 
Ragnarsyni frá Golfklúbbi Vestarr. 
Ásgeir lét það ekkert á sig fá og 
lokaði leik þeirra félaga á 8. braut 
(17. holu) með því að setja boltann 
í holu með tilþrifum. Ásgeir gull-
tryggði þar sigur Vestarr í mótinu. 
Ásgeir er faðir Heimis Þórs sem fór 
holu í höggi á fyrsta keppnisdegi. 
Hreint magnað. n

Draumahögg á 
Hornafirði

Ungir kylfingar landsins léku mjög 
gott golf á Íslandsmóti unglinga í 
golfi á Leirdalsvell og í Setbergi 4. - 
7. ágúst. Perla Sól Sigurbrandsdóttir, 
GR, nýkrýndur Íslandsmeistari 
kvenna, aðeins 15 ára, tryggði sér 
annan Íslandsmeistaratitilinn í 
röð á tveimur vikum. Hún sigraði 
örugglega í f lokki 15-16 ára.

Perla Sól lék á +6, 75-74-70. Karen 
Lind Stefánsdóttir, GKG, varð önnur 
+16 og besta vinkona Perlu, Helga 
Signý Pálsdóttir, GR, varð þriðja.

Í f lokki 17-18 ára stúlkna sigraði 
Berglind Erla Baldursdóttir, GM, á 
+14. Sara Kristinsdóttir, GM, varð 
önnur á +19 og þriðja varð Nína M. 
Valtýsdóttir á +21.

Logi Sigurðsson úr Golf klúbbi 

Suðurnesja varð Íslandsmeistari í 
f lokki 19-21 árs drengja eftir spenn-
andi keppni. Logi lék á -1 og þurfti 
að fá fugl á síðustu holunni til að 
tryggja sigurinn, en hann leiddi 
með höggi fyrir hana. Hjalti Hlíð-
berg Jónasson, GKG, varð annar 
en hann sótti hart að Loga og lék 
síðustu tólf holurnar á f jórum 
undir pari. Spennan var mikil á 
lokaholunni en þeir voru saman 
í holli. Hjalti sló innáhöggið á 18. 
holuna á undan Loga og setti innan 
við tvo metra frá. Logi svaraði með 
innáhöggi sem endaði fet frá stöng. 
Hreint magnað. Þriðji varð Aron 
Emil Gunnarsson, GKG, á +1.

Gunnlaugur Árni Sveinsson, 
GKG, sigraði í f lokki 17-18 ára á sex 
höggum undir pari. Glæsileg spila-
mennska, en hann vann með níu 
högga mun. Annar varð Róbert Leó 
Arnórsson, GKG, á +3. Í 3.-4. sæti 
urðu þeir Jóhann F. Halldórsson, GR 
og Jóhannes Sturluson á +12.

Í f lokki 15-16 ára sigraði Akur-
eyringurinn Skúli Gunnar Ágústs-
son en hann var einu höggi betri 
en Valur Snær Guðmundsson sem 
einnig er frá GA. Skúli lék á -1 og 
Valur á pari. Þriðji varð Guðjón 
Frans Halldórsson, GKG; á +2. n

Íslandsmeistari aðra vikuna í röð

Perla Sól er óstöðvandi á golfvellinum.

Þrjár nýju 
brautirnar á 
Svarfhólfsvelli 
lofa góðu. 
 MYND/
 KYLFINGUR.IS

Einherjarnir fjórir á Hornafirði.

Haraldur Franklín stendur sig vel.
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Með fyrstu 12 bílunum sem seljast fylgja aukalega nagla eða vetrardekk/heilsársdekk.
Hér er á ferðinni  Einn Með Öllu



Ég er búinn að vera í 
yfir 27 ár á Íslandi og 
þetta er það sem ég er 
búinn að læra af ykkur, 
að standa saman og 
alltaf hjálpa hvor 
öðrum. 

Kristófer Gajowski

Kristófer Gajowski er einn 
skipuleggjenda samtakanna 
Support for Ukraine, Iceland 
sem eru sérstakir gestir 
Menningarnætur. Kristófer 
og fjölskylda eyddu sparifénu 
sínu í að styrkja Úkraínu-
menn á flótta til Íslands.

tsh@frettabladid.is

Sérstakir gestir Menningarnætur í 
ár eru samtökin Support for Ukra-
ine, Iceland, sem hafa skipulagt fjöl-
breytta dagskrá í Ráðhúsi Reykja-
víkur í dag. Kristófer Gajowski, 
einn skipuleggjenda, hefur staðið í 
ströngu frá upphafi innrásar Rússa 
og aðstoðað fjölda Úkraínumanna 
við að flýja stríðið í heimalandinu, 
ásamt Maríu Shramko.

Kristófer er lagnatæknifræðingur 
og jarðfræðingur að mennt og hefur 
verið búsettur á Íslandi í tæpa þrjá 
áratugi. Hann er pólskur að upp-
runa en faðir hans fæddist í Úkraínu 
og móðir hans er ítölsk. Þegar Rúss-
ar réðust inn í Úkraínu 24. febrúar 
byrjaði Kristófer strax að leita eftir 
því hvernig hann gæti hjálpað.

„Ég og fjölskyldan mín, eins og 
f lestir, elskum að ferðast og við 
vorum búin að safna í tvö ár til að 
kaupa jeppa. Það er alltaf verð-
bólga og alltaf eitthvað erfitt en við 
vorum komin með um 4,8 milljónir, 
það var ekki nóg til að kaupa nýjan 
bíl heldur einhvern gamlan,“ segir 
hann.

Í stað þess að kaupa jeppa ákváðu 
Kristófer og fjölskylda að nota spari-
féð til að styrkja úkraínska flótta-
menn við að komast frá Póllandi til 
Íslands. Kristófer komst í samband 
við ýmsa aðila úti í Póllandi sem 
voru tilbúnir að gefa honum góðan 
díl á gistingu fyrir úkraínska flótta-
menn, auk þess sem hann aðstoðaði 
fólk við að komast í f lug.

„Þetta er ekki eitthvað sem ég vil 
gera fyrir mig sem auglýsingu. Ég er 
búinn að vera í yfir 27 ár á Íslandi 
og þetta er það sem ég er búinn að 
læra af ykkur, að standa saman og 
alltaf hjálpa hver öðrum. Það skiptir 
miklu máli,“ segir Kristófer.

Hátt í tvö hundruð manns
Að sögn Kristófers hefur ýmis-
legt komið upp á hjá f lóttamönn-
unum við ferðalagið frá Úkraínu 
til Íslands. Til að mynda gerðist það 
nokkrum sinnum að starfsmenn 
f lugfélagsins Wizz Air vildu ekki 
hleypa fólki í f lug vegna þess að það 
var ekki með rétt ferðaskilríki eða 
vegabréf.

Hvað ertu búinn að hjálpa mörg-

um Úkraínumönnum að komast til 
Íslands?

„Það voru 58 nýlega, en þeir sem 
ég er búinn að hjálpa persónulega 
eru alveg rúmlega 160, sem ég er 
búinn að fjármagna og svona. Við 
erum núna með um 1.500 Úkraínu-
menn sem hafa komið hingað.“

Support for Ukraine, Iceland, hafa 
staðið að ýmsum öðrum viðburð-
um hér á landi, á borð við mótmæli 
fyrir utan rússneska sendiráðið og 
friðartónleika í Hallgrímskirkju 
þar sem ýmsir þekktir listamenn 
komu fram. Samtökin hafa nú 
skipulagt veglega hátíðardagskrá í 
Ráðhúsi Reykjavíkur í tilefni Menn-
ingarnætur, þar sem úkraínskri og 
íslenskri menningu verður gert hátt 
undir höfði.

„Þetta var mjög gaman að heyra. 
Við erum að standa saman og Úkra-
ína er ekki eitthvað úti í horni. Við 
viljum búa á landi eins og Íslandi í 
friði. Það þarf ekki að hafa óvini eða 
ofbeldi. Við erum land sem er með 
eitthvað um 380.000 íbúa og fólk frá 
yfir 200 löndum. Á þeim tíma sem 
ég hef búið á Íslandi hef ég aldrei 

lent í neinu of beldi eða rasisma. 
Oft þegar ég heyri um slíkt þá finnst 
mér það bara hlægilegt, því Íslend-
ingar eru með rosalega gott hjarta,“ 
segir Kristófer.

Skemmtiatriði og fræðsla
Dagskráin í ráðhúsinu stendur frá 
13 til 18 í dag og samanstendur af 
skemmtiatriðum frá íslenskum og 
úkraínskum listamönnum, auk þess 
sem boðið verður upp á veitingar og 
fræðslu. María Shramko úr Kokka-
landsliðinu mun bjóða gestum upp 
á margra metra langa úkraínska 
köku og þá verður sérstakur bekkur 
þar sem gestir geta rætt við Úkra-
ínumenn í gegnum túlk og fengið 
að heyra sögu þeirra.

„Húsið verður opnað kl. 13 og 
byrjað með úkraínskri tónlist, eftir 
það koma Systur úr Eurovision, 
Beta og Sigga. Eftir klukkan tvö þá 
verður hátíðleg opnun með stað-
gengli borgarstjóra, Einari Þor-
steinssyni. Á þessum tíma erum 
við komin með rúmlega 170 daga af 
stríði í Úkraínu. Í mínum huga vil ég 
ekki bara mjólka og biðja um hjálp 
frá Íslendingum heldur þarf líka að 
gefa til baka,“ segir Kristófer.

Hann bætir því við að á meðan 
okkur Íslendingum þyki sjálfsagt 
að gera okkur glaðan dag og vera 
áhyggjulaus á Menningarnótt þá 
sé það sama ekki endilega uppi 
á teningnum hjá þeim Úkraínu-
mönnum sem f lúið hafa stríðið í 
heimalandinu.

„Fólkið sem undirbýr með mér 
þessa menningarhátíð fyrir Úkra-
ínu á að baki rosalega stór sár, í 
huga og hjarta. Þetta er líka svolítið 
stressandi fyrir þau því þetta stríð 
skilur eftir sig mjög djúp sár í hjarta 
þeirra,“ segir Kristófer. n

Stríðið skilur eftir sig djúp sár
Kristófer hefur aðstoðað hátt í tvö hundruð Úkraínumenn við að flýja stríðið í heimalandinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kristófer og 
María Shramko 
eru tveir skipu-
leggjenda 
samtakanna 
Support for 
Ukraine, 
Iceland.
 MYND/AÐSEND
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Barónsstígur   8-24
Akureyri   24/7
Reykjanesbær 24/7

OPIÐ
MENNINGARNÓTT

*0,5 l gos í plasti frá Ölgerðinni

Gló skál og gos 500ml* 

Gló pasta og gos 500ml* 

1.599 kr.

999 kr.

Gló to go!



Í það heila var spila-
mennskan bæði til-
finningaþrungin og 
vönduð.

TÓNLIST

Flói í Hörpu 
Tónlist eftir: Inga Bjarna á 
Djasshátíð Reykjavíkur. 
Fram komu: Ingi Bjarni, Anders 
Jormin, Hilmar Jensson og 
Magnús Trygvi Eliassen.
Hvenær: Fimmtudaginn 18. ágúst.

Jónas Sen

Rokktónlistarmaðurinn spilar þrjá 
hljóma fyrir þúsund áheyrendur, 
en djassarinn spilar þúsund hljóma 
fyrir þrjá áheyrendur. Þessi brand-
ari er lýsandi fyrir það hve djassinn 
er miklu þróaðri og fjölbreyttari en 
rokkið, en líka hve hið síðarnefnda 
er vinsælt. Brandarinn átti þó ekki 
við um tónleika á Djasshátíð Reykja-
víkur sem haldnir voru í Flóanum í 
Hörpu á fimmtudagskvöldið. Þar 
var talsverður fjöldi áheyrenda, 
og mikil stemning í salnum með 
áköfum fagnaðarlátum.

Listamennirnir sem fram komu 
áttu það fyllilega skilið. Tónlistin 
var öll eftir píanóleikarann, sem 
kallaði sig einfaldlega Inga Bjarna. 
Hann er ungur að árum og undir-
ritaður minnist þess ekki að hafa 
rekist á hann áður í tónlistarlífinu. 
Segjast verður eins og er að tónlist 
hans var sérlega áhrifamikil. Hún var 
skemmtilega frjálsleg, með grípandi 
tónahendingum og gædd seiðandi 
stemningu. Framvindan í henni 
kom stöðugt á óvart og hljómarnir, 
kannski ekki alveg þúsund talsins, 
voru safaríkir og spennandi.

Áhugaverður píanóleikur
Píanóleikurinn sjálfur var líka 
góður. Sum hröðu tónahlaupin 
hefðu kannski mátt vera skýrari og 
glæsilegri, en í það heila var spila-
mennskan bæði tilfinningaþrungin 
og vönduð. Á einum tímapunkti 
lék Ingi Bjarni fjölradda, þ.e. eina 

laglínu með annarri hendinni og 
allt aðra með hinni, en laglínurnar 
tvær hljómuðu fullkomlega saman. 
Margt fleira áhugavert gat að heyra í 
hrynjandinni í píanóleiknum, í tón-
mótuninni, áslættinum, stígandinni 
og litbrigðunum. Þetta var flott.

Eins og títt er um djassinn þá var 

töluvert leikið af fingrum fram, og 
það var ferskt, jafnvel hnyttið, og 
alltaf athyglisvert. Gamla kempan 
frá Svíþjóð, Anders Jormin á kontra-
bassa, var frábær. Hann hristi alls 
konar blæbrigðaríkar strófur fram 
úr erminni, aðallega plokkaðar, en 
líka með boga. Rödd bassans var 
skemmtilega rám og hrá, en aldrei 
þannig að það kæmi niður á gæð-
unum.

Unaðslegur samhljómur
Hinir hljóðfæraleikararnir voru líka 
magnaðir. Trommuleikur Magnúsar 
Trygvason Eliassen var einhver sá 
besti sem heyrst hefur á íslenskum 
djasstónleikum. Leikur hans var 
snarpur, en jafnframt fullur af smit-
andi léttleika. Útkoman var klið-
mjúk og lifandi, og rann einstaklega 
fallega saman við leik hinna hljóð-
færaleikaranna.

Hilmar Jensson á gítar var 
sömuleiðis framúrskarandi. Spila-
mennska hans var glitrandi og 
áleitin í senn, ýmist áferðarfögur 
eða framúrstefnuleg og tilrauna-
kennd, en aldrei þannig að það 
skemmdi heildarsvipinn. Enga til-
gerð var þar að finna.

Og talandi um heildarmyndina 
þá var hún svo vel samstillt og jafn-
vægið í hljóðkerfinu það gott að vart 
er hægt að gera betur. Fjórmenn-
ingarnir léku sem einn maður, líkt 
og þeir hefðu gert það árum saman. 
Þetta var snilld. n

NIÐURSTAÐA: Innblásin tónlist, 
innblásin spilamennska.

Þúsund hljómar hver öðrum fegurri
Gagnrýnandi 
Fréttablaðsins 
var einkar hrifin 
af tónleikum 
píanóleikarans 
Inga Bjarna. 
 MYND/AÐSEND
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Inngangur

ALVOTECH Næg bílastæði og stutt 
í miðbæ Reykjavíkur.

Viðburðurinn á Menningarnótt er haldinn í samstarfi við Aztiq og Listasafn Reykjavíkur.

Opið hús
Alvotech opnar höfuðstöðvar sínar í 
Vatnsmýri á Menningarnótt.
Þar gefst áhugasömu fólki tækifæri til 
að kynnast menningu og starfsemi 
fyrirtækisins.
 
Við erum stöðugt að bæta við nýju 
starfsfólki. Við hvetjum fólk til að koma 
við og kynnast örtvaxandi, fjölþjóðlegu 
fyrirtæki í hjarta Reykjavíkur þar sem 
rík áhersla er lögð á jafnrétti og 
fjölbreytileika. 

Listaveisla 
Gestum gefst einnig einstakt tækifæri 
til að skoða listaverkin í húsakynnum 
Alvotech í Vatnsmýri. Þar er að finna 
mósaíkmyndir og málverk eftir Erró og 
skúlptúra eftir Sigurð Guðmundsson. 
Verkin voru unnin sérstaklega fyrir 
höfuðstöðvar fyrirtækisins.

Alvotech, í samstarfi við Aztiq og 
Listasafn Reykjavíkur býður gestum 
Menningarnætur að skoða verkin undir 
leiðsögn Sigríðar Melrósar Ólafsdóttur, 
listfræðings.

Þrjár ferðir verða farnar um húsið, 
kl. 13:00, 14:00 og 15:00

Við hlökkum til að taka á móti ykkur.

Tímasetning
20. ágúst kl. 12.00 – 17.00

Staðsetning
Alvotech

Heimilisfang
Sæmundargata 15, 
102 Reykjavík
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tsh@frettabladid.is 

Listamaðurinn Sölvi Dýrfjörð stend-
ur fyrir sýningunni Leikur á ljós í 
Borgarbókasafni Grófinni á Menn-
ingarnótt, þar sem hann kynnir glæ-
nýtt gagnvirkt ljósaverk klukkan 13.

Um er að ræða innsetningu sem 
samanstendur af lömpum og ljósum 
sem eru tengdir við forrit er gerir 
tónlistarmönnum kleift að spila á 
það og blanda þannig saman ljósum 
og tónlist. Sölvi hefur boðið úrvals-
liða tónlistarmanna að leika á inn-
setninguna auk þess sem gestir og 
gangandi fá að spreyta sig og prufa 
tónaljósverkið.

„Ég fékk þessa hugmynd þegar ég 
var að hanna ljós fyrir nemendasýn-
ingu í Flensborg og hef svolítið verið 
í þessu, að hanna ljós. Ég ákvað, af 

því það kostar náttúrlega ógeðslega 
mikið að leigja allar græjur í það, að 
gera það bara í tölvunni minni án 
þess að nota ljósaborð. Þegar ég fór 
að gera þetta almennilega þá komst 
ég að því að það væri nokkuð fínt 
að hafa þessa helstu takka. Ég átti 
svona lítið MIDI-píanó og ég teipaði 
bara á það og setti alla takkana sem 
ég þurfti og tengdi við ljósaforritið,“ 
segir Sölvi.

Út frá þessu spratt svo hug-
myndin að gera listaverk sem myndi 
tengja saman hljómborð og ljós 
þannig að hægt væri að spila á hvort 
tveggja. Þá hefur Sölvi einnig tengt 
gítar við verkið svo tónlistarmenn-
irnir geta valið um tvö hljóðfæri. 
Ljósin sjálf eru samansafn ýmissa 
gamalla heimilisljósa.

„Þetta eru bara gamlir lampar 

aðallega úr Góða hirðinum, ég er 
fastagestur þar. Þetta eru lampar 
og loftljós allt með gömlum perum 
svo hægt sé að stýra þeim á vissan 
hátt. Hvert einasta ljós er tengt við 
eina nótu, þannig að þegar þú spilar 
á eina nótu þá spilarðu á eitt ljós,“ 
segir Sölvi.

Sölvi er fjölhæfur listamaður 
með víðtæka reynslu þrátt fyrir 
ungan aldur, en hann er tvítugur. 
Hann er með bakgrunn í leiklist og 
dansi og hefur tekið þátt í ýmsum 
uppfærslum í Borgarleikhúsinu en 
starfar nú einnig við ljósmyndun og 
vídeóframleiðslu.

„Ég geri eiginlega bara svolítið 
það sem mig langar til og ég er mjög 
heppinn að ég hef hingað til náð 
að vinna við mín áhugamál,“ segir 
hann. n

Spilað á ljós og hljóð í Borgarbókasafni

Sölvi fékk hugmyndina að innsetningunni þegar hann var að hanna ljós fyrir 
nemendasýningu Flensborgarskóla.  MYND/SÖLVI DÝRFJÖRÐ

Japanska sendiráðið og 
Íslenska myndasögusam-
félagið gera anime hátt undir 
höfði á Menningarnótt með 
uppákomu sem hverfist um 
teiknimyndaþættina Ter-
ror In Resonance þar sem 
japanskur frásagnarmáti og 
íslensk tónlist mætast.

toti@frettabladid.is

Japönsk menningarbylgja með 
íslenskum undirtónum skellur á 
Borgarbókasafninu í Grófinni á 
Menningarnótt, þar sem sendiráð 
Japans á Íslandi og Íslenska mynda-
sögusamfélagið gera manga og 
anime hátt undir höfði með vinnu-
stofum og sjónvarpssýningum á 
líf legri uppákomu þar sem meðal 
annars myndlist og matarmenning 
renna saman.

Japanskar manga-myndasögur og 
anime-teiknimyndir njóta gríðar-
legra vinsælda meðal íslenskra 
my ndasögunörda og Íslenska 
myndasögusamfélagið taldi upp-
lagt hafa anime-þættina Terror In 
Resonance í forgrunni í dag. Meðal 
annars vegna þess að lagið Von, eftir 
Arnór Dan, hljómar þrungið merk-
ingu í þáttunum.

Meinlaus ögrun
„Þeir eru bara frábærir,“ segir Atla 
Hrafney, hjá Íslenska myndasögu-
samfélagsinu um þættina sem hafa 
lengi notið mikilla vinsælda. Ekki 
síst meðal teiknimyndanörda með 
sterkar anime-taugar. „Við erum að 
fara að sýna þetta á skjá þannig að 
fólk getur fengið að horfa á þetta 
sem er bara frábært.“

Atla segist finna fyrir talsverðum 
áhuga á viðburði dagsins en segir 
eitthvað um að fólk hafi staldrað við 
hryðjuverkatenginguna í titlinum. 
„Þetta er ögrandi en um leið og við 
bendum á tenginguna við Ísland 
sem ástæðuna fyrir þessu vali þá 
finnst fólki þetta bara skemmtilegt,“ 
segir Atla og heldur áfram að reka 
þennan menningarlega þráð milli 
þjóðanna tveggja.

Vonin ómar
„Ástæðan fyrir að við ákváðum að 
taka þessa þætti er að lagið Von er í 
þeim og felur í raun aðalþema þeirra 
í sér og er stór hluti af hugmynda-
fræði þeirra.“

Lagið er eftir tónlistarmanninn 
Arnór Dan, sem er þekktur sem 
söngvari Agent Fresco en einnig 
fyrir samstarf sitt við Ólaf Arnalds 
og hina japönsku Yoko Kanno, sem 
semur tónlistina í þáttunum.

„Þannig að þetta er kannski 
svona eitt fyrsta samstarfsverkefni 

milli landanna í þessum efnum og 
við ákváðum að halda aðeins upp 
á það.“

Listaverk verður til
Manga- og anime-veislan hefst í 
Borgarbókasafninu klukkan 12 á 
hádegi og stendur til 18. Nóg verður 
í gangi þessar sex klukkustundir því 
auk þess sem þættirnir margum-
töluðu munu rúlla á skjánum verður 
listaverk af einum myndramma úr 

þáttunum að listaverki og teiknað 
verður fyrir  gesti og gangandi við 
innganginn. Þá verður manga-
vinnustofa í gangi í boði sendi-
ráðsins.

Atla segir japanska sendiráðið 
hafa átt frumkvæði að uppákom-
unni og leitað til Íslenska mynda-
sögusamfélagins og þá sérstaklega 
með einhvers konar vinnustofu á 
Menningarnótt í huga. Þau hafi þá 
byrjað á byrjunarreit að velta fyrir 

Íslensk von endurómar í japanskri ógn

Endurómur grimmdarverka

Hryðjuverk skekur Tókýó í japönsku anime sjónvarpsþáttunum 
Terror in Resonance. Einu vísbendinguna um hverjir standi að baki 
ódæðinu er að finna í undarlegu myndbandi á internetinu og á 
meðan ofsóknaræði fer sem eldur í sinu um samfélagið eru tvö 
dularfull ungmenni úr leynifélaginu Sfinx harðákveðin í því að rústa 
heiminum eins og við þekkjum hann.

Þættirnir, sem einnig eru þekktir sem Terror in Tokyo, eru hugar-
fóstur leikstjórans Shinichirō Watanabe með tónlist frá tónskáld-
inu Yoko Kanno. Þáttaröðin telur ellefu þætti og hóf göngu sína í 
japönsku sjónvarpi sumarið 2014. Ensk talsetning kom síðan út á 
DVD í byrjun árs 2016.

sér hvað væri hægt að gera og eftir 
að þeim var komið í samband við 
framleiðendur þáttanna fóru hjólin 
að snúast hratt í þessa átt.

Unglingarnir tengja
Manga og anime eru ekki síst vinsæl 
meðal unga fólksins og Atla telur sig 
kunna einhverjar skýringar á því. 
„Ég er búin að fá góðan tíma til að 
velta þessu fyrir mér vegna þess 
að við í Íslenska myndasögusam-
félaginu erum einmitt búin að reka 
anime-klúbba fyrir táninga í eitt-
hvað um eitt og hálft ár.“

Klúbbarnir eru fyrir 9-12 ára 
annars vegar og 13-16 ára og funda 
í Borgarbókasafninu, sem stendur 
að starfinu með myndasögufólkinu. 
„Ég held að manga nái betur til ungl-
inga vegna þess að það tengir oftast 
sterkt við það sem þau eru að hugsa, 
óskir þeirra og tilfinningarnar sem 
þau finna fyrir. Þannig að þetta er 
einn af fáum miðlum sem reynir 
sérstaklega að tengja við það sem 
krakkarnir eru að hugsa og byggja 
sögur sínar á því.“ n

Atla Hrafney 
segir tengingu 
Terror in Reson-
ance og lagsins 
Vonar skemmti-
lega og þrungna 
merkingu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK 

Von Arnórs Dan brúar bilið milli 
Tókýó og Borgarbókasafnsins. 

ninarichter@frettabladid.is

Framleiðendur Sandman og streym-
isveitan Netflix komu aðdáendum 
þáttanna The Sandman ærlega á 
óvart í gærmorgun með útgáfu nýs 
þáttar í tveimur hlutum, eins konar 
viðbótar við fyrstu þáttaröð, sem 
frumsýnd var í byrjun ágúst.

Þættirnir hafa notið mikilla vin-
sælda en aðdáendur myndasög-
unnar um Sandmanninn hafa beðið 
síðan 1991 eftir aðlögun fyrir kvik-
mynd eða sjónvarp. Allar tilraunir 
til verksins hafa mistekist þar til nú.

Fy rri hlutinn er teik naður 
og talsettur með gestaröddum 
leikaranna Söndru Oh, David 
Tennant og James McAvoy, sem 
merkilegt nokk fór með hlutverk 
að a lp er s ónu n na r D r au m s í 
hljóðbókarformi sögunnar.

Seinni hlutinn er leikinn þáttur 
sem ber titilinn Calliope, eftir per-
sónu örlaganornar sem gríska leik-
konan Melissanthi Mahut túlkar. n

Óvænt viðbót 
fyrir aðdáendur  
Sandmannsins

Enski leikarinn Tom Sturridge fer 
með hlutverk aðalpersónunnar í 
þáttunum The Sandman. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

The Sandman eru 
Netflix-þættir byggðir 
á samnefndum 
myndasögum 
Íslandsvinarins Neil 
Gaiman. Þættirnir hafa 
slegið í gegn meðal 
aðdáenda. 
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Það er gott 
og þarft að 
ræða stöðu 
leikskóla-
barna.

Gleym mér ei er svo 
smá jurt að það var 
ekki hægt að litgreina 
hana með tækinu.

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Guðmundur Örn Jóhannsson gudmundur@torg.is   ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:  Andrés Bertelsen andres@
frettabladid.is, Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, Örn Geirsson orn@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar 
Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK 
OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is   RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is   TÍMAMÓTA- OG 
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

odduraevar@frettabladid.is

Stundum er það kallað gúrkutíð 
þegar allir eru í fríi og lítið að frétta, 
og fjölmiðlar þurfa að leita víðar og 
dýpra að efni til að fylla síðurnar.

En sum mál eru alltaf stór, og 
ættu alltaf að fá athygli. Til dæmis 

er það gott og þarft að ræða stöðu 
leikskólabarna og þær tafir sem 
hafa orðið á inntöku 12 mánaða 
barna, og á fimmtudag voru kynnt-
ar aðgerðir til að bregðast við því 
ástandi.

Þetta eru ekki gúrkufréttir. Það 
var réttmætt að krefja borgarstjórn 
um svör og viðbrögð í þessu ástandi, 
og umræðan um leikskólapláss, 
fæðingarorlof og hvenær börn eru 
tilbúin til að fara á leikskóla var 
tímabær.

Önnur mál eru að sama skapi 
alltaf gallsúr. Þar má nefna tilburði 
Rússlandsstjórnar og hakkara sem 
haldið er fram að séu ótengdir, til að 
þrýsta á ritstjórn Fréttablaðsins og 
netárásar sem framin var í kjölfarið. 
Í gúrkutíð mætti kalla slíkar fréttir 
súrar gúrkur.

Við þörfnumst fjölmiðla sem 
segja okkur hvað er í gangi og ótt-
ast ekki að ýfa fjaðrir. Engin eru yfir 
gagnrýni hafin. Hvorki borgarstjórn 
Reykjavíkur né Vladimir Pútin. n

Súrar gúrkur
Alexandra 
Briem, borgar-
fulltrúi Pírata.
  MYND/AÐSEND

n  Frétt vikunnar
 Alexandra Briem

Kristín Mjöll Bjarnadóttir 
Johnsen, myndlistarkona, 
litgreinir ýmsar íslenskar 
plöntur og afbyggir síðan, í 
verkum á fyrstu einkasýn-
ingu sinni sem hún opnar á 
Menningarnótt.

birnadrofn@frettabladid.is

„Ég var alltaf að tína blóm og var 
með blóm í pokum úti um allt 
heima en vissi ekki alveg hvað ég 
ætlaði að gera við þau. Það þróaðist 
síðan í þessa sýningu,“ segir mynd-
listarkonan Kristín Mjöll Bjarna-
dóttir Johnsen. Hún opnar sína 
fyrstu einkasýningu, Villiblóm, á 
Menningarnótt.

Á sýningunni sýnir Kristín Mjöll 
átta akrílmálverk sem eiga rætur í 
íslenskum blómum og jurtum. „Ég 
mála ekki beint blómin, heldur 
mála ég abstrakt verk út frá blóm-
unum,“ segir Kristín Mjöll.

Gaman að afbyggja
„Mér finnst svo gaman að afbyggja 
og það geri ég þarna. Ég fer með 
blómin og læt litgreina þau með 
þar til gerðu tæki og þannig fæ ég 
litina sem ég nota svo til að mála 
verkin,“ útskýrir Kristín, sem fékk 

innblástur úr hinum ýmsu blóm-
um og jurtum sem finnast víða á 
Íslandi, svo sem baldursbrá, lúpínu 
og gleym mér ei.

„Plönturnar eru svo ólíkar og svo 
ólíkar á litinn. Til dæmis er gleym 
mér ei svo smá jurt að það var ekki 
hægt að litgreina hana með tækinu. 
Þá þurfti ég bara að leggja hana við 
litaprufuspjald og finna rétta lit-
inn,“ segir Kristín.

Sjónræn ritgerð
Hún segist hafa lagst í mikla rann-
sóknarvinnu fyrir sýninguna sem 

jafnvel megi líkja við sjónræna rit-
gerð. „Ég hef haldið fjölda erinda og 
fyrirlestra um listræna rannsóknar-
vinnu og mér finnst spennandi að 
setja listina í fræðilegt samhengi.“

Kristín finnur blómunum einn-
ig sögulega merkingu með því „að 
þekkja sögu blómanna sem eru í 
bakgarðinum hjá okkur og við sem 
þjóð höfum nýtt okkur í hundruð 
ára, hvernig þau voru matreidd, nýtt 
sem lyf og hvaða nöfn þau bera. Að 
þetta séu ekki bara lítil blóm sem 
vaxa úti í garði, heldur hvaða merk-
ingu þau hafa.“

Nakin á almannafæri
Sýningin Villiblóm stendur yfir í tvo 
mánuði í versluninni Andrá Reykja-
vík á Laugavegi. Kristín segir rýmið 
henta mjög vel fyrir sýninguna, fal-
leg birta og vítt til veggja. Hún segist 
bæði spennt og stressuð yfir því að 
opna sína fyrstu einkamyndlistar-
sýningu. Tilfinningin sé smá eins og 
að vera allsber úti.

„Ég er búin að leggja mikla vinnu 
í þetta verkefni og það er fyrst og 
fremst skemmtilegt að fá að sýna 
fólki afraksturinn, en þetta er smá 
eins og ég sé allsber úti og það er 
auðvitað stressandi,“ segir hún 
hlæjandi. n

Litgreinir íslensk villiblóm
Kristín Mjöll kemur litgreindum villiblómum fyrir á sýningunni og finnst svolítið eins og hún sé að stíga nakin fram.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fáðu fréttirnar fyrst um tilboð, afsláttarkóða 
eða aðgang að útsölum á undan öðrum með 
því að skrá þig á póstlista Dorma. 

STÓLA
DAGAR 
18. - 31. ágúst

20%
afsláttur

af öllum  
stólum

Fullt verð: 199.900 kr.

Nú 159.920 kr.

AVIGNON  
hægindastóll með skammel
Stillanlegur hægindastóll með innbyggðum 
skemli. Brúnt, svart, dökkgrátt og rautt PVC leður.

Fullt verð: 169.900 kr.

Nú 135.920 kr.

KOLDING 
hægindastóll  
með skammel
Stillanlegur hægindastóll  
með skemli. Svart, rautt eða  
grátt leður/PVC.

Stillanlegur hægindastóll með 
skemli. Ljósgrátt eða dökkgrátt 
áklæði. 

Fullt verð: 199.900 kr.

Nú 159.920 kr.

CANNES hægindastóll  
með skammel
Vandaður, glæsilegur og þægilegur  
hægindastóll með þykku leðri á  
slitflötum á sterkum snúnings fæti. 
Koníaksbrúnt, svart, grátt  
eða rautt leður.

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði
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VIÐ ERUM HANDHAFI  
KUÐUNGSINS 

50% afsláttur af jarðvegsskrúfum
30% afsláttur af leigu* 

* Rafmagnsverkfæri, jarðvinnuvélar og fleiri tæki fyrir  
pallavinnu ef þú leigir í viku eða lengur.  

35%afsláttur af gagnvarinni furu
Frír flutningur á pallaefni innan 
höfuðborgarsvæðisins ef keypt  
er fyrir 500.000 kr. eða meira

Kláraðu pallinn núna!

Sparaðu 
tíma

Tímabundið  tilboð til  4. september
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frettabladid.is
550 5000
RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is 
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is 
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 2022 - 2025

Lífið er of stutt til þess að láta alls 
konar drullu fara í taugarnar á 
sér. Ég geri það nú samt. Það er 
eiginlega þrennt sem fer mest 
í taugarnar á mér. Hin heilaga 
þrenning ömurðar kalla ég hana.

Nr. 1 er níska. Það er eðlilegt 
að eiga ekki pening og fá hjálp 
frá vinum sem eiga meira, en að 
eiga nóg milli handanna en vera 
alltaf að reyna að fá sem mest út 
úr öllum og hugsa alltaf út frá því 
hvernig þú fáir meira en aðrir, 
er óþolandi. Þið þekkið týpuna. 
Þiggur alltaf en splæsir aldrei. 
Kúrir eins og heitur hundaskítur 
á miðri stétt og bíður eftir að 
einhver rétti fram höndina.

Nr. 2 Mannvonska. Það þarf 
ekki að útskýra það.

Nr. 3 Tilætlunarsemi. 
Týpurnar sem eru alltaf að 
koma inn samviskubiti hér 
og þar ef ekki er rokið upp 
til handa og fóta samkvæmt 
síðasta væli. Þetta er sama týpan 
og segir aldrei takk. Hvað er 
það eiginlega? Tökum dæmi. 
Tilætlunarsami Tóti og Telma 
eru í mat. Þú opnar dyrnar. 
„Velkomin!” 
Svarið: „Hæ.” 
Þú býður upp á fordrykk og réttir 
glasið. Þau brosa.

Þú réttir gratíneruðu 
kartöflurnar yfir borðið. „Gjörðu 
svo vel“.

Tekið við. Ekkert. Ekki einu 
sinni bros. Nú æsast leikar og ég 
segi gjörðu svo vel sex sinnum 
við borðið.

Og gjafirnar! Er fólk hætt 
að þakka fyrir gjafir? Hvenær 
þakkaði fermingarbarn síðast 
fyrir sig? Sko ekki takk og kíkja 
strax í umslagið, heldur þakkaði 
fyrir eftir veisluna næst þegar 
þið hittust. Veit fólk hvað kostar 
að mæta í fermingu?

Takk fyrir að lesa. n

Hundaskítur

Tobbu  
Marinós

n Bakþankar

Verslun opin 11-20 – IKEA.is – Veitingasvið opið 10:30-20

Við fögnum nýju skólaári með
skemmtilegum uppákomum
og leikjum í versluninni.

Byrjaðu önnina af fullum krafti með 
nýju skrifborði og stól! Skráðu þig 
til leiks í versluninni, veldu eina af 
þremur skrifborðssamsetningum
og hún gæti endað heima hjá þér.
Allir nemendur sem skila inn 
þátttökuseðli eiga kost á að vinna!

Við gefum þér
ferskar og orkuríkar
hugmyndir að nesti
fyrir vikuna.

Giskaðu á hversu mörg mjúkdýr
eru í netinu í svefnherbergisdeildinni.
Skráðu þig til leiks í versluninni
og þú gætir unnið gjafakort í IKEA!

Við bjóðum upp á skólamyndatöku fyrir 
alla krakka. Ljósmyndari verður á staðnum 
næstu tvær helgar, bæði laugardag og 
sunnudag frá kl. 13-16.

Kíktu á IKEA.is

Reykjavík • Mörkin 3 |  Akureyri • Undirhlíð 2 

ALLT AÐ

50%
AFSLÁTTUR

FARTÖLVUTÖSKUR

Þú finnur réttu fartölvuna í 
skólann á tolvutek.is 

FÁÐU
ÞÉR ÍS

EMMESS ÍS Í BOÐI

FYRIR ALLA


