Fitandi gervisæta

Ástarþríhyrningur

Ný rannsókn bendir til þess
að gervisæta fiti frekar en
grenni. ➤ 32

Þorvaldur, Aníta og Hera
túlka ástarþríhyrning í Svari
við bréfi Helgu. ➤ 38
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Karl Ágúst
kveður sviðið
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panta og sækja
Pantaðu á elko.is og veldu úr fjölda
afhendingarstaða um land allt

LAUGARDAGUR

Karl Ágúst Úlfsson
lýkur rúmlega fjörutíu
ára leikaraferli með
sýningunni Fíflið.
Sjálfur segist hann að
einhverju leyti hafa
orðið hirðfífl íslenska
valdakerfisins. ➤ 28
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Rampað upp í Reykjadal

Stofnunin gaf út tíu tilmæli til MAST.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ísland skammað
af eftirlitsstofnun
kristinnhaukur@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Eftirlitsstofnun
EFTA komst að því í eftirliti í vor að
ekki væri tryggt að ákveðnar tegundir innfluttra matvæla uppfylltu
Evrópustaðla. Þetta eru meðal annars ber, hnetur, hnetusmjör, jurtasmjör og te.

Fundið var að eftirliti með berjum og
hnetum.
Samkvæmt skýrslu stofnunarinnar hafa lög ekki verið uppfærð
samkvæmt nýjustu Evrópureglugerðum og prófanir ekki gerðar
nógu oft á landamærum. Einnig að
Matvælastofnun gæfi stundum leyfi
þrátt fyrir að niðurstöður sýnatöku
liggi ekki fyrir. „Þetta eykur líkurnar á möguleikanum að óörugg
matvæli komist á markaðinn,“ segir
í skýrslunni. Ísland fékk tíu tilmæli í
skýrslunni. n

Fyrsti nýi rampurinn í Reykjadal var vígður í gær við mikinn fögnuð. Það var athafnamaðurinn Haraldur Þorleifsson sem stóð fyrir því. 

Herferð helguð hinseginleikanum
birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG Sala á FO-vettlingum UN
Women á Íslandi hófst í gær en þetta
er í áttunda sinn sem UN Women fer
af stað í FO-herferð. Ágóði af sölu
vettlinganna rennur í að uppræta
kynbundið of beldi í heiminum en
frá því farið var af stað í fyrstu herferðina hafa safnast um 80 milljónir
króna.
Í ár er herferðin helguð hinsegin
verkefnum UN Women um allan
heim. Mikið bakslag hefur orðið
í réttindabaráttu hinsegin fólks á
heimsvísu en um tveir milljarðar
fólks búa í ríkjum þar sem hinseginleiki er álitinn glæpur. Þá banna
84 prósent ríkja heims samkynja
hjónabönd og viðurkenna ekki tilvist þeirra.

Glatt var á hjalla í frumsýningarteiti
FO-herferðarinnar sem var í gær.

UN Women á Íslandi fékk 40 hinsegin einstaklinga til að sitja fyrir á
öllu því efni sem tengist herferðinni
og eru þau andlit herferðarinnar.
FO-varningurinn í ár eru vettlingar
hannaðir af Védísi Jónsdóttur
prjónahönnuði og framleiddir af
Varma. Vettlingana má nálgast á
heimasíðu Un Women. SJÁ SÍÐU 36

HEIMA ER BEZT
MÁNUDAGA KL. 19.00
OG AFTUR KL. 21.00
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Segir tímaskekkju felast í
því að trúfélag reki bálstofu
Tré lífsins hvetur dómsmálaráðherra og ríkisstjórnina
til að velja Tré lífsins til að
taka við þjónustu við bálfarir
á Íslandi í stað kirkjunnar.
Stofnandi verkefnisins segir
tímaskekkju að trúfélag reki
bálstofu.
birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG Stjórn Trés lífsins hvetur
dómsmálaráðherra, Jón Gunnarsson, og ríkisstjórnina alla til að taka
ákvörðun sem lýsi framsýni, virði
valfrelsi og taki tillit til fjölmenningarsamfélagsins Íslands. Ákvörðunin fælist í því að velja Tré lífsins
til að taka við þjónustu við bálfarir
á Íslandi.
Verkefnið Tré lífsins lýtur að því
að opna óháða bálstofu, athafnarými og minningagarð. Að bálför
lokinni getur fólk valið um að láta
gróðursetja öskuna ásamt tré í
Minningagarði, sem vex til minningar um hinn látna. Tré lífsins er
ekki háð trúfélagi.
Aðeins ein bálstofa er nú rekin á
Íslandi, Bálstofan í Fossvogi. Hún
var stofnuð árið 1948. Ákvörðunin
sem Tré lífsins ræðir um snýr að því
hvort kirkjunni verði veitt fjármagn
til að opna nýja bálstofu á Íslandi
eða hvort Tré lífsins geti haldið
áfram með sitt verkefni.
„Við þurfum ekki á stofnframlagi frá ríkinu að halda til að halda
áfram með okkar verkefni eins og
kirkjan þarf,“ segir Sigríður Bylgja
Sigurjónsdóttir, stofnandi Trés lífsins.
„Við fengum að vita það núna í
júlí að þessi ákvörðun yrði tekin á
haustmánuðum, hvort ríkið ætli að
láta kirkjuna fá pening úr ríkissjóði
til að byggja nýja bálstofu eða hvort

Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir, stofnandi Trés lífsins, fundaði með Jóni
Gunnarssyni, dómsmálaráðherra í maí vegna málsins. 
MYND/AÐSEND

Þetta er bara annað
hvort við eða þau.
Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir,
stofnandi Trés Lífsins

við getum haldið áfram með okkar
verkefni,“ segir Sigríður Bylgja.
„Þetta er bara annað hvort við eða
þau,“ bætir hún við.
Sigríður Bylgja segir gott tækifæri felast í því fyrir ríkisstjórnina
að velja Tré lífsins, þannig velji
hún nýsköpun, umhverfisvernd og
framtíðina. Það felist tímaskekkja
í því að trúfélag reki bálstofu. „Það
stendur hvergi í lögum eða reglum
að ríkið eða kirkja skuli reka bálstofu,“ segir hún.

„Breytingar geta reynst fólki erfiðar en það er nauðsynlegt að þessi
ákvörðun falli með Tré lífsins. Þannig er tekið tillit til samfélagsins alls
og hversu fjölbreytt það er, að fólk sé
ekki neytt til þess að þurfa að fara í
gegnum eitt trúfélag þegar það deyr
eins og það er núna,“ segir Sigríður
Bylgja.
Þá segir hún það eina sem standi í
vegi fyrir því að verkefnið Tré lífsins
geti haldið áfram með sínar áætlanir sé ákvörðun ráðherra. Lóð, fyrsta
leyfið og vilyrði fyrir 80 prósentum
lánsfjármagns til verkefnisins sé
tryggt. Ekki sé hægt að halda áfram
og safna þeim 20 prósentum sem
upp á vanti eða ráðast í gerð samninga fyrr en ráðherra gerir ákvörðun
sína opinbera.
„Ef ráðherra og ríkisstjórnin velja
að láta kirkjuna fá peninga úr ríkissjóði, umfram árleg fjárframlög
ríkisins til kirkjunnar og kirkjugarðanna, þá verður ekkert af Tré
lífsins,“ segir Sigríður Bylgja. n

AFGERANDI
TOYOTA LAND CRUISER

Verð frá: 10.360.000 kr.
KINTO ONE Langtímaleiga
Verð frá: 213.000 kr.

3+4 ÁBYRGÐ

ÁRA ÞJÓNUSTA

KAUPAUKI FYLGIR AFMÆLISÚTGÁFU

998.000 kr. kaupauki fylgir áfram í takmarkaðan tíma.*
33" breyting, heilsársdekk og felgur, hliðarlistar, hlíf undir framstuðara, hlíf á afturstuðara, krómlisti á hlera og krómstútur á púst.

Toyota Kauptúni Toyota Akureyri Toyota Reykjanesbæ Toyota Selfossi
Kauptúni 6
Njarðarbraut 19
Fossnesi 14
Baldursnesi 1
570 5070
420 6600
480 8000
460 4300

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

1.155

15,7

börn í Reykjavík biðu í
þessari viku eftir plássi á
frístundaheimili.

n Þrjú í fréttum
Lilja
A lfreðsdóttir
menningar- og
viðskiptaráðherra

sætir harðri
gagnrýni fyrir að
hafa nýtt undan
þáguheimild og
skipað þjóðminjavörð án þess að
auglýsa stöðuna. „Þarna taldi ég
að við værum klárlega að tryggja
það að fagmennskan fengi að njóta
sín,“ sagði Lilja við Fréttablaðið í
vikunni.

Lára
Þorsteinsdóttir
23 ára kona með
einhverfu

náði áfangasigri
í vikunni er hún
fékk inngöngu í
áfanga um sagn
fræðileg vinnubrögð við Háskóla
Íslands. Hún hefur gagnrýnt náms
framboð við skólann fyrir fatlað
fólk.
„Það er ástæða til að þakka öllum
þeim sem lögðu þessu baráttu
máli mínu lið og opnuðu leiðina
fyrir mér inn í sagnfræðinám við
Háskóla Íslands,“ skrifaði Lára á
Facebook.“ SJÁ SÍÐU 6

Þórólfur
Guðnason
sóttvarnalæknir

lét af embætti í
lok ágúst. „Þetta
hafa verið ansi
erfið síðustu þrjú
ár og það hefur
gengið mikið á við heimsfaraldur,“
sagði Þórólfur við Fréttablaðið,
„en þetta er eitthvað sem maður
er búinn að undirbúa sig fyrir og
mennta sig fyrir og þegar maður
er að vinna með góðu fólki og fyrst
þessi faraldur þurfti að koma er ég
þakklátur fyrir að hafa átt þátt í að
berjast við hann.“ n

prósent
kvenna sem starfa á
opinberum vettvangi
hérlendis hafa orðið
fyrir kynferðislegri
áreitni eða ofbeldi.

58,8

prósentum
hærra
útboðsgjald
er nú lagt á af ríkinu á
erlendar búvörur en
var í apríl á þessu ári.

976

þúsund
krónur er
meðalverð
á fermetra íbúðarhúsnæðis í Vatnsmýri og
Skerjafirði.

5.678
höfðu
smitast oftar
en einu sinni af Covid
hér á landi í lok ágúst.

Mikil lækkun lyfjaverðs á milli ára
Niðurstöður verðkönnunar
sem Veritabus gerði á dög
unum á lyfjaverði hjá þeim
fjórum lyfsölum sem eru með
netverslanir benda til þess að
lyfjaverð hafi lækkað hér á
landi á milli ára.
olafur@frettabladid.is

NEYTENDUR Svo virðist sem lyfja
verð hafi lækkað um nálega þrjú
prósent frá því að ASÍ gerði sam
bærilega könnun í nóvember í
fyrra. Þá hefur verðbil milli lyfsala
dregist mjög saman. Lyfjaver er eftir
sem áður með lægsta verðið en mest
hefur verðið lækkað í Lyfju.
Lyfsalarnir sem verð var kannað
hjá eru Lyfjaver, Lyfja, Garðsapótek
og Lyfjaval. Garðsapótek er í eigu
Lyfja og heilsu og Lyfjaval er í eigu
Orkunnar, sem aftur er í eigu Skeljar
fjárfestingafélags.
Verð í Lyfju hefur lækkað um tæp
níu prósent frá því í nóvember 2021.
Í Lyfjavali hefur verð lækkað um tvö
prósent. Í Lyfjaveri og Garðsapóteki
hefur verð hins vegar hækkað um
rúm þrjú prósent á sama tímabili.
Vísitala neysluverðs hefur hækkað
um 8,2 prósent á sama tíma. Raun
lækkun lyfjaverðs er því um 11 pró
sent og verð í Lyfju hefur lækkað um
meira en 15 prósent að raunvirði.
Verðbil milli aðila á lyfsölumark
aði hefur því minnkað verulega.
Í nóvember 2021 var munurinn á
meðaltalsverði milli dýrustu og
ódýrustu lyfjakörfunnar 21,5 pró
sent en nú er munurinn einungis
ríflega 7 prósent, eða um þriðjungur
þess sem var.
Þá virðist verðlagning lyfjaversl
ana mun agaðri en fyrr og mun
minna er um mikinn verðmun á
einstökum vörum milli verslana.
Reglur um gjaldtöku fyrir heim
sendingu eru nokkuð flóknar. Alls
staðar er ókeypis ef keypt er fyrir
9.900 krónur eða meira (8.900 í
Lyfju). Verð heimsendingar þegar
keypt er fyrir lægri fjárhæð er 990

Lyf hafa lækkað verulega í verði milli ára, mest í Lyfju. 

Frá því að verðkönnun
ASÍ birtist í fyrra
höfum við lækkað
álagningu hjá okkur.

Sigríður Margrét
Oddsdóttir,
framkvæmdastjóri Lyfju

krónur í Lyfju og Garðsapóteki en
1.390 í Lyfjavali og Lyfjaveri. Lyfja
býður ávallt ókeypis heimsendingu
ef eitt lyfseðilsskylt lyf er í körfunni
en hjá öðrum er skilyrði um að tvö
ávísanaskyld lyf séu í körfunni til að
heimsending sé ókeypis þegar keypt
er fyrir minna en 9.900 krónur. Frí
heimsending er almennt einungis í
boði á höfuðborgarsvæðinu.
Sigríður Margrét Oddsdóttir,
framkvæmdastjóri Lyfju, segir
fyrirtækið ávallt vinna markvisst
að því að halda vöruverði í skefjum.
Lyfja rekur 46 apótek hringinn í
kringum landið og sama verð er
alls staðar. „Auk þess erum við með
þrjár verslanir hér á höfuðborgar
svæðinu sem eru opnar frá 8 til 24
alla daga ársins. Frá því að verð
könnun ASÍ birtist í fyrra höfum

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

við lækkað álagningu hjá okkur
og ráðist í markvissar aðgerðir til
að halda kostnaði í skefjum til að
leggja okkar af mörkum til að halda
vöruverði lágu án þess að það komi
niður á því háa þjónustustigi sem
við bjóðum.“
Sigríður Margrét nefnir sem dæmi
að dótturfyrirtæki Lyfju, Heilsa,
sem f lytur inn ýmsar vörur sem
Lyfja selur, hafi náð að festa verð á
bætiefnum frá Gula miðanum fram
til áramóta.
Niðurstöður könnunar Verita
bus gefa til kynna virka og vaxandi
samkeppni á lyfsölumarkaði, en
þar eru turnarnir tveir, Lyfja og Lyf
og heilsa, með stærstu markaðs
hlutdeildina, Lyfjaval virðist vera í
mikilli sókn og Lyfjaver með lægsta
verðið. n

FULLKOMINN Í
BORGARFERÐIR
„Ítölsk hönnun hefur alltaf veitt okkur í HAF
studio mikinn innblástur og þess vegna
varð rafknúinn Fiat 500e fyrir valinu.“
Hafsteinn Júlíusson og Karítas Sveinsdóttir

NÝ SENDING Á LEIÐINNI – TRYGGÐU ÞÉR EINTAK

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300
OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LAUGARDAGA 12-16

FIAT.IS • ISBAND.IS
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Segir árangur Láru Þorsteinsdóttur
gríðarlega mikilvægt skref í rétta átt
Í Skálholti. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þjóðkirkjan veitti
samþykki fyrir
sólpalli og sána

Verkefnisstjóri hjá Þroskahjálp segir stöðu ungs fatlaðs
fólks þegar kemur að námsframboði hafa hingað til verið
algjörlega óboðlega. Hún
segist himinlifandi yfir því að
Lára Þorsteinsdóttir hafi náð
þeim áfanga að komast inn í
nám að eigin vali við Háskóla
Íslands, en Lára er einhverf.

gar@frettabladid.is

erlamaria@frettabladid.is

TRÚ F É LÖ G Framk væmdanefnd
þjóðkirkjunnar hefur lagt blessun
sína yfir ósk rekstraraðila hótelsins
í Skálholti um að fá að byggja sólpall
með heitum pottum og sánaklefa
við hótelið.
Kveðst framk væmdanefndin
gera ráð fyrir að enginn kostnaður
falli á þjóðkirkjuna vegna þessara
framkvæmda og að breytingarnar
verði gerðar í samráði við hönnuði
hússins.
Það eru Gunnhildur Helga Gunnarsdóttir og Bjarki Þór IngigerðarSólmundsson sem hafa rekið hótelið í Skálholti frá því í fyrrasumar. n

MENNTUN Lára Þorsteinsdóttir, 23
ára einhverf kona, vann áfangasigur á dögunum þegar hún komst
inn í sagnfræðiáfangann Sagnfræðileg viðbrögð, sem kenndur er
við hugvísindasvið Háskóla Íslands.
Lára hefur opinberlega gagnrýnt
námsframboð fyrir fatlað fólk við
Háskóla Íslands og talað fyrir því
að fatlaðir eigi rétt á menntun eins
og allir aðrir.
Erla Hulda Halldórsdóttir, námsbrautarformaður í sagnfræði við
Háskóla Íslands, segir vilja hjá
Háskóla Íslands til að hleypa fötluðu fólki inn í nám. Hins vegar
þurfi það að vera með viðeigandi
hjálp.
„Í hennar tilfelli ákváðum við að
láta á þetta reyna og við erum að
prófa okkur áfram, en við höfum
ekki verið með nemanda áður sem
er með fötlun af sama tagi og Lára
er með,“ segir Erla. Þetta hafi verið
ákvörðun sem hún hafi tekið í samráði við Ragnheiði Kristjánsdóttur,
kennara við deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði, og Ágústu
Rós Björnsdóttur, verkefnisstjóra
í starfstengdu diplómanámi við
Háskóla Íslands.
„Þetta er kúrsinn Sagnfræðileg
viðbrögð sem hún fékk samþykki
fyrir að sitja, ákveðinn kjarnakúrs,
sem er bæði hjálplegt fyrir okkur,
og í tilfelli Láru, hjálplegt fyrir hana
þar sem hún lærir um fagsviðið,“
segir Erla.
Hún segir að þetta fyrsta skref
sem háskólinn sé að taka í þessum
efnum sé á svolítið persónulegu
stigi.
„Ákvarðanir eru teknar á persónulegum grundvelli en ekki eftir
stjórnvaldsákvörðunum. Það er
gaman að geta gefið henni þetta
tækifæri og við erum mjög spenntar
að sjá hvernig þetta gengur,“ segir
Erla.
Sara Dögg Svanhildardóttir, verkefnisstjóri við samhæfingu námsframboðs og atvinnutækifæra hjá
Þroskahjálp, segist himinlifandi yfir

Ekki nægt fé til
fyrir tennur fanga
ragnarjon@frettabladid.is

FA N G E L S I S M Á L Nýleg sk ý rsla
umboðsmanns Alþingis hefur leitt
í ljós að fangar á Kvíabryggju hafi
ekki nægilega gott aðgengi að tannlækningum þar sem þeir hafi ekki
fjárhagslega burði.
Umboðsmaður heimsótti fangelsið í mars og lauk með því reglubundinni skoðun sinni á grundvelli
OPCAT-eftirlitsins.
Beindi hann því til fangelsisins að
tryggja aðgang að tannlækningum
óháð fjárhag. Einnig setti umboðsmaður fram tilmæli og ábendingar
um skort á heimsóknar- og viðtalsaðstöðu og endurbætur á húsnæði
fangelsisins. Fjallað verður frekar
um málið á vef Fréttablaðsins. n

Skúli Magnússon, umboðsmaður Alþingis

Lára Þorsteinsdóttir hefur opinberlega gagnrýnt námsframboð fyrir fatlað fólk við Háskóla Íslands og talað fyrir því
að fatlaðir eigi rétt á menntun eins og allir aðrir. 
MYND/AÐSEND

Kerfið okkar er svolítið ferkantað og við
þurfum að finna fleiri
og fjölbreyttari leiðir
inn í nám.

Sara Dögg Svanhildardóttir,
verkefnisstjóri
hjá Þroskahjálp

því að Lára hafi náð þessum áfanga.
Staða ungs fatlaðs fólks þegar kemur
að námsframboði hafi hingað til
verið algjörlega óboðleg.
„Lára hefur verið birtingarmynd

Það er gaman að geta
gefið henni þetta
tækifæri og við erum
mjög spenntar að sjá
hvernig þetta gengur.

Erla H. Halldórsdóttir, námsbrautarformaður í sagnfræði
við HÍ

þess þegar kerfið er þannig að einstaklingurinn þarf að berjast með
kjafti og klóm og sýna þrautseigju
og gefast ekki upp til að fá veittan
aðgang að frekara námi sem fer eftir

áhugasviði viðkomandi,“ segir Sara
Dögg. Hún telur nauðsynlegt að
bæði háskólasamfélagið og menntakerfið í heild sinni taki til endurskoðunar hvernig kerfið er byggt
upp gagnvart fötluðu fólki.
„Kerfið okkar er svolítið ferkantað og við þurfum að finna fleiri og
fjölbreyttari leiðir inn í nám,“ segir
Sara Dögg. Árangurinn sem Lára
standi nú frammi fyrir sé gríðarlega mikilvægt skref í rétta átt.
„Veruleiki og lífsmynstur fatlaðra
ungmenna hefur breyst mjög mikið
á undanförnum 15 til 20 árum.
Fötluð ungmenni ganga í leikskóla,
grunnskóla og framhaldsskóla,
sem þau gerðu ekki áður. Það er svo
mikil breyting sem þau hafa verið
að ganga í gegnum og það eru svo
mikil vonbrigði að þegar þau verða
tvítug taki samfélagið ekki lengur
á móti þeim,“ segir Sara Dögg, og
heldur áfram:
„Við vonum svo sannarlega að
þessi árangur Láru verði til þess að
samfélagið vakni svolítið. Réttur til
náms er bundinn í lög og við erum
ekki að standa okkur nægilega vel
þegar kemur að fötluðu fólki.“ n

EMBRACE THE EFFECT

Kraftmikill
árangur.

EGF Power Cream er okkar allra virkasta
andlitskrem gegn sjáanlegum merkjum öldrunar.

BIOEFFECT verslun Hafnartorgi | Valdir útsölustaðir | bioeffect.is | Verð: 21.900 kr. – 50ml
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Rannsóknarskipið Árni
Friðriksson
kortlagði sjávarbotninn frá 3. til
26. ágúst.
MYND/


Ráðuneyti Áslaugar Örnu vill ráða til
sín íslenskumælandi stálhnefa
ninarichter@frettabladid.is

HAFRANNSÓKNA

STJÓRNSÝSLA Í gær birtist auglýsing

STOFNUN

á vef Stjórnarráðsins frá háskóla-,
iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu þar sem auglýst er eftir „frábærum lögfræðingi“.
Það sem athygli vekur er orðalag
auglýsingarinnar. Yfirskriftin er:
„Harvey Specter eða Ally McBeal“.
Báðar þessar persónur eru skáldaðar sjónvarpsþáttapersónur úr
bandarískum lögfræðiþáttum.
Í inngangi auglýsingarinnar segir:

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.

Yfirskrift auglýsingarinnar var „Harvey
Specter eða Ally
McBeal“.

„Það skiptir okkur engu máli hvort
eða hvaða sjónvarpssería kveikti
áhuga þinn á lögfræði.“ Jafnframt
er auglýst eftir manneskju sem er:
„Nokkurs konar stálhnefi í silkihanska“.
Um er að ræða fullt starf lögfræðings á skrifstofu framkvæmdar og
eftirfylgni.
Í júní auglýsti ráðuneytið þrjár

stöður, sem titlaðar voru „spekingur á sviði háskóla og vísinda“,
„talnaspekingur sem elskar árangursmælikvarða“ og „snillingur í
nýsköpun“.
Í júlí kom fram að ráðuneyti
ferðamála, viðskipta og menningarmála hefði til skoðunar umræddar
star fsauglýsingar háskóla- og
nýsköpunarráðuneytis síðan í júní,
þar sem ekki var krafist íslenskukunnáttu umsækjenda. Íslensk málnefnd taldi þar um að ræða skýrt
brot á lögum um stöðu íslenskrar
tungu.
Í nýju auglýsingunni er íslenskukunnáttu krafist, auk enskukunnáttu. Þá er gott vald á Norðurlandamáli einnig talið kostur. n

Aukinn kraftur í dreifingu blaðsins
birnadrofn@frettabladid.is

FJÖLMIÐLAR Aukinn kraftur hefur

verið færður í dreifingu Fréttablaðsins og verður blaðið nú aðgengilegt
í öllum Bónusverslunum landsins
alla fimm útgáfudaga blaðsins. Á
næstu vikum verður dreifing aukin
enn frekar og blaðastöndum verður komið fyrir á fleiri fjölförnum
stöðum á höfuðborgarsvæðinu og
á landsvísu.
Guðmundur Örn Jóhannsson,
framkvæmdastjóri sölu- og markaðsmála hjá Torgi, segir verkefnið
lið í aukinni þjónustu við lesendur.
„Við viljum koma blaðinu á sem
flesta staði vítt og breitt um landið
og á sama tíma bjóðum við lesendum að ná í Fréttablað í stafrænu
formi í gegnum Fréttablaðsappið
okkar, sem er aðgengilegt fyrir allar
tegundir snjallsíma,“ segir hann.
Fréttablaðið verður boðið í pappírsformi í verslunum en á blaðastöndunum og víða í blaðinu sjálfu

Til að byrja með verður hægt að
nálgast blaðið í verslunum Bónuss.

er einnig QR-kóði þar sem fólk getur
náð í Fréttablaðs-appið þar sem
nýjasta tölublað er ávallt í boði eða
lesið fréttir á frettabladid.is en þar
er einnig hægt að nálgast blaðið á
PDF-fomi. n

Mínúturnar eru
fjölskylduvænni
á Akranesi

Plógför ísjaka á miklu dýpi
Plógför ísjaka sem fannst
á sex hundruð metra dýpi
segir sína sögu um stærð
ísaldarjökulsins samkvæmt
jarðfræðingi stofnunarinnar.
Rannsóknarskipið Árni Friðriksson kortlagði nærri níu
þúsund ferkílómetra svæði.
ser@frettabladid.is

NÁTTÚRA Vísindamenn á vegum
Hafrannsóknastofnunar fundu
plógför eftir ísjaka á sex hundruð
metra dýpi á hafsbotninum út af
Látrabjargi í nýafstöðnum leiðangri sínum við að kortleggja hafsbotninn, en álíka för fundust einnig á stórri sléttu í hyldjúpunum við
Grænlandssund.
„Það segir sína sögu um umfang
ísaldarjökulsins sem lá yfir landinu
og stórum hluta af landgrunninu
á síðustu ísöld,“ segir Davíð Þór
Óðinsson, jarðfræðingur hjá stofnuninni og einn leiðangursmanna,
en þá hafi sjávarstaða verið allt að
150 metrum lægri en hún þekkist í
dag.
Þeir héldu til á rannsóknarskipinu Árna Friðrikssyni frá 3. til 26
ágúst og kortlögðu alls um 8.964
ferkílómetra hafsvæði vestan við
Látragrunn, á Dohrnbanka og á Selvogsbanka. Leiðangurinn er hluti af
átaksverkefni Hafrannsóknastofnunar um kortlagningu hafsbotns í
efnahagslögsögu Íslands.
Og þrátt fyrir að talsverð bræla úti
fyrir landinu hafi háð rannsóknum
þeirra, sem gerðar eru með fjölgeislamæli, urðu vísindamennirnir
margs vísari um líf og lögun undirdjúpanna.

Sjávarfjöllin sem fundust út af Surtsey. 

Við erum ekki þjóð á
meðal þjóða nema að
sinna þessum rannsóknum af kostgæfni.

Davíð Þór
Óðinsson,
jarðfræðingur

Fyrir utan plógförin á svo miklu
dýpi sem fyrr er getið má heita að
aurkeilur á Látragrunni hafi vakið
mikla athygli, en þær myndast við
gruggstrauma (e. turbidity currents)
þar sem þyngri kornin falla fyrst úr

MYND/HAFRANNSÓKNASTOFNUN

upplausn og mynda lagskipta einingu.
Þá vöktu lítil sjávarfjöll vestan við
Surtsey líka athygli, um fimmtíu til
sextíu metrar á hæð sem virðast
raða sér eftir tveimur sprungustefnum, annars vegar NA-SV og
hins vegar NV-SA á Selvogsbanka.
Davíð Þór segir kortlagningu
hafsbotnsins afar mikilvæga fyrir
Íslendinga, en hagsmunirnir séu
margvíslegir, ekki einasta hvað
varðar búsvæði botndýra og hrygningarstaði nytjastofna, heldur líka
til að gefa stoðir undir verndartilskipanir, finna heppileg svæði fyrir
sjóeldi, lagningu sæstrengja, sjóöryggi og hafréttarkröfur.
„Við erum ekki þjóð á meðal
þjóða nema að sinna þessum rannsóknum af kostgæfni,“ segir Davíð
Þór Óðinsson, nýkominn í land og
minnir á að líklega eigi enn eftir að
kortleggja um helming hafsbotnsins í lögsögu Íslands. n

ÞAÐ ER
STUTT
AKRANES

iX3

E N N E M M / S Í A / N M 0 1 2 0 7 2 B M W i X 3 F r u m s ý n i n g 5 x 3 8 s e p t

*Uppgefnar tölur um drægni taka mið af nýjum WLTP prófunum. Aksturslag, hitastig og ástand vega hefur afgerandi áhrif á drægni rafbíla.

NÝR

100% rafmagn

#bornelectric

4 ÁRA ÁBYRGÐ*

FRUMSÝNING
Í DAG FRÁ 12–16
BMW iX3 er upphaf nýrra tíma tærrar akstursánægju án útblásturs. Kynntu þér
rafknúna BMW-sportjeppann sem sameinar það besta úr tveimur heimum.
Skynvæddur hraðastillir, 12,3" upplýsingaskjár í mælaborði og opnanlegt glerþak.

BMW iX3 – Verð: 8.990.000 kr.
*Skilyrði fyrir ábyrgð eru að eigandi tryggi og kosti reglulegt þjónustueftirlit hjá viðurkenndum aðilum. Nánari upplýsingar á www.bmw.is

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Starfshópur á
vegum dómsmálaráðherra
kannar nú
hvernig innleiða
skuli rafræn
spilakort til að
stemma stigu
við spilafíkn.
FRÉTTABLAÐIÐ/


Menntamálaráðuneyti vill margþætta
nálgun fyrir farsæld einstaklinganna
ninarichter@frettabladid.is

ME NNTA M ÁL Fréttablaðið kallaði eftir svörum mennta- og
barnamálaráðherra á mánudag
og sendi ítrekun á fimmtudag.
Fyrirspurnin var í fjórum liðum og
varðaði aðstöðumun framhaldsskólanema út frá tekjutengdum
þáttum; spurt var hvort ferli væri
komið af stað, hvort þörf væri á
tímabundnum aðgerðum á þessu
skólaári, hvort ráðuneytið viðurkenndi aðstöðumuninn og hvort
hann væri brot á jöfnum réttindum
barna til náms, og hvort kæmi til
greina að fylgja norrænni fyrirmynd varðandi námsgagnakaup.
Í gær bárust svör ráðuneytisins
við ofangreindri fyrirspurn. Engum
spurningum var svarað efnislega en
svör ráðherra voru á þá leið að börn
á Íslandi ættu óskoraðan rétt til
náms til 18 ára aldurs.
„Ég er að sjálfsögðu þeirrar skoðunar að öllum börnum eigi að
standa til boða jafnræði til náms við
hæfi enda er það mikilvægur þáttur
í því að tryggja farsæld þeirra út í
lífið,“ segir Ásmundur Einar Daðason ráðherra.
„Í tengslum við innleiðingu
laga um samþættingu þjónustu í
þágu farsældar barna lítum við til
margra þátta sem geta haft áhrif á
það hversu farsælir einstaklingar
börn verða og hvernig kerfin okkar
geta stutt betur við þau svo þau
eigi meiri líkur á því að verða farsælir einstaklingar,“ segir hann og
bætir við að þar sé menntun lykil-

Við munum rýna þetta
málefni innan ráðuneytisins með það að
leiðarljósi að lágmarka
þennan kostnað.

Ásmundur
Einar Daðason,
menntamálaráðherra

þáttur og skýrsla um brottfall framhaldsskólanema sé vegvísir í þeirri
vinnu. „Við munum rýna þetta málefni innan ráðuneytisins með það
að leiðarljósi að lágmarka þennan
kostnað nemenda.“
Í Fréttablaðinu á þriðjudag var
rætt við stjórnendur nokkurra
framhaldsskóla sem voru ekki á
einu máli um þörf á fjárhagsstuðningi við nemendur. Var meðal annars vísað til nýlegrar skýrslu um
brottfall framhaldsskólanema.
Ísland er eina landið á Norðurlöndum sem lætur nemendur sjálfa
bera kostnað af námsgögnum á
framhaldsskólastigi. Meirihluti
nemenda stundar vinnu á meðan
námi stendur. n

Sósíalistar leggja fram tillögu um
byggingarfélag Reykjavíkurborgar
ragnarjon@frettabladid.is

BORGARMÁL Borgarstjórnarflokkur
Sósíalista mun leggja fram tillögu
um að Reykjavíkurborg stofni byggingarfélag. „Félagið myndi sjá um að
byggja íbúðir handa þeim sem eru
í hvað mestri þörf,“ segir Trausti
Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins. „Þetta
þekkist meðal annars í Helsinki
þar sem borgin sjálf hefur verið að
byggja íbúðir fyrir fólk og hefur það
gengið mjög vel,“ segir hann.
Tillagan felur í sér að borgin samþykki að fela viðeigandi sviðum
innan borgarinnar að stofna félagið með það að markmiði að byggja
íbúðir og sjá um útleigu þeirra með
óhagnaðardrifinn rekstur í huga.

Trausti Breiðfjörð Magnússon og
Sanna Magdalena Mörtudóttir,
borgarfulltrúar Sósíalista.

„Fólki finnst þetta kannski róttækt
en þetta tíðkast í mörgum borgum
í Evrópu. Þannig erum við að leggja
til leið sem er skynsöm og praktísk,“
segir Trausti. n

VALLI

Segjast ekki standa í vegi
fyrir innleiðingu spilakorta
Forstjóri Happdrættis Háskólans og framkvæmdastjóri
Rauða krossins segja ekki rétt
að verið sé að tefja úrbætur
á spilamarkaði eða standa í
vegi fyrir upptöku spilakorta.
Skaðaminnkandi úrræði séu
rétta leiðin á spilamarkaði.
birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG Bryndís Hrafnkelsdóttir, forstjóri Happdrættis Háskóla
Íslands (HHÍ), segir Ölmu Hafsteinsdóttur, formann Samtaka áhugafólks um spilafíkn, fara með rangt
mál eða tala gegn betri vitund þegar
hún heldur því fram að HHÍ sé að
tefja vinnu starfshóps dómsmálaráðherra á sviði happdrættis- og
veðmála og standi í vegi fyrir innleiðingu rafrænna spilakorta.
Líkt og greint var frá í Fréttablaðinu í fyrradag hefur starfshópurinn ekki skilað inn tillögum
að úrbótum, upphaf legur frestur
til þess var til 1. júní í fyrra en var
hann framlengdur í ótilgreindan
tíma. Sagðist Alma spyrja sig að því
hvort rekstraraðilar spilakassa hér á
landi væru hreinlega að tefja málið
og þæfa til þess eins að geta haldið
ótrauð áfram rekstri spilakassa í
núverandi mynd.
Þá sagði Alma ekkert standa í vegi
fyrir því að rekstraraðilarnir grípi til
takmarkandi ráðstafana, til dæmis
með því að taka upp spilakort.
„Nema þá mögulega að eigendur
spilakassa geri sér grein fyrir að með
upptöku spilakorta muni þeir verða
fyrir tekjutapi,“ segir hún og bætir
við að rekstraraðilar spilakassa séu
meðvitað tilbúnir að níðast á spilafíklum í hagnaðarskyni.

Heilsudagar
Fjarðarkaupa
1. sep - 17. sep

HHÍ hefur þegar lagt í
umtalsverða fjárfestingu og vinnu við að
innleiða rafræn spilakort.

Bryndís Hrafnkelsdóttir,
forstjóri Happdrættis Háskóla
Íslands

Happdrætti Háskóla Íslands og
Íslandsspil, sem er í eigu Landsbjargar og Rauða kross Íslands, eiga
og reka spilakassa á Íslandi. Samband áhugafólks um spilafíkn hefur
kallað eftir því að spilakössum hér á
landi verði lokað.
Kristín S. Hjálmtýsdóttir, framkvæmdastjóri Rauða krossins, segir
því fara fjarri að eigendur Íslandsspila tefji vinnu starfshópsins.
„Ásakanir um slíkt eru ómaklegar
enda höfum við viljað breyta þessu
umhverfi með skaðaminnkun í
huga, og það sem fyrst.“
Bryndís segir að í tillögum HHÍ
sem lagðar hafi verið fyrir starfshópinn í vor hafi komið fram skýr
afstaða þeirra um að rétt sé að taka
upp rafræn spilakort. „Það sem
meira er þá hefur HHÍ þegar lagt í
umtalsverða fjárfestingu og vinnu
við að innleiða rafræn spilakort í
starfsemi sína. Sú vinna hófst að
frumkvæði HHÍ fyrir nokkrum

Kristín S.
Hjálmtýsdóttir,
framkvæmdastjóri Rauða
krossins

árum, án aðkomu stjórnvalda og
löngu áður en starfshópur dómsmálaráðherra var skipaður.“
Þá segir Bryndís það tæknilega
flókið að innleiða slík kort, fylgja
verði lögum og reglum um Happdrætti Háskólans og persónuvernd
til hins ítrasta. Tæknin sem um ræði
geri þó HHÍ betur kleift að uppfylla
lagalegar skyldur um aðgerðir gegn
peningaþvætti. „Kórónuveiru
faraldurinn hafði því miður áhrif á
vinnuna, meðal annars hjá erlendum samstarfsaðilum okkar, en við
erum loksins farin að sjá fyrir endann á henni,“ segir hún.
Kristín segir Íslandsspil telja að
skaðaminnkandi úrræði séu farsælasta leiðin. „Enda ætti flestum
að vera ljóst að bann leysir engan
vanda heldur ýtir fólki með spilavanda í af kima veraldarvefsins,“
segir hún.
Bæði HHÍ og Íslandsspil segjast
nú bíða eftir tillögum starfshópsins.
Bryndís segist sammála ummælum
Ölmu um að óheppilegt sé hversu
lengi vinna hópsins hefur dregist.
„Við höfðum miklar væntingar til
starfshópsins, af allri þeirri vinnu
sem lögð hefur verið þar fram, og
að niðurstaðan myndi leiða til raunverulegra úrbóta á happdrættis- og
veðmálalöggjöfinni, enda um gríðarlegt hagsmunamál að ræða fyrir
íslenskt samfélag.“ n

Ávöxtun fyrir þig
Ávöxtun hentar þeim sem vilja hærri vexti á óbundnum sparnaði.
Þú stofnar Ávöxtun á örfáum mínútum á islandsbanki.is, í netbanka
eða í appinu.
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Kai Kai fagnaði fimmtán ára afmæli

Réttindi innfæddra í Chile yrðu stór
bætt verði stjórnarskráin samþykkt.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Chilebúar kjósa
um stjórnarskrá
thp@frettabladid.is

CHILE Á sunnudag ganga Chilebúar
að kjörborðinu og greiða atkvæði
um nýja stjórnarskrá. Hljóti hún
náð fyrir augum kjósenda mun það
marka tímamót fyrir réttindi innfæddra þar í landi og tryggja þeim
meiri réttindi en í nokkru öðru ríki
heims.

Skoðanakannanir benda til þess
að kjósendur í Chile
samþykki ekki nýju
stjórnarskrána.
Hún kveður á um að stofna skuli
sjálfstjórnarhéruð fyrir marga hópa
innfæddra, meðal annars með
sérstöku dómskerfi. Hópar innfæddra yrðu skilgreindir sem sérstakar þjóðir innan Chile og landið
sjálft sem fjölþjóðaland, líkt og
nágrannaríkið Bólivía.
Samkvæmt skoðanakönnunum
er meirihluti kjósenda ekki hlynntur því að taka upp nýja stjórnarskrá
og eru greinar hennar um réttindi
innfæddra það sem sumir eru ósáttir við. Hægrisinnaður stjórnlagaþingmaður segir að sjálfstjórnarhéruðin yrðu „einveldi innfæddra“. n

Pandan Kai Kai, sem dvalið hefur í dýragarði í Singapúr síðan 2012, fagnaði fimmtán ára afmæli sínu í gær. Hér grandskoðar hún afmælisgjöf sem hún fékk í
tilefni dagsins. Stjórnvöld í Kína og Singapúr endurnýjuðu fyrir skömmu samning um vist dýranna í Singapúr og verða þær þar í minnst fimm ár til viðbótar.
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ESB slítur samningi við Rússland um
vegabréfsáritanir fyrir ferðamenn
Eftir langar viðræður tókst
ríkjum Evrópusambandsins
að koma sér saman um
aðgerðir til að gera rússneskum ferðamönnum erfiðara að
ferðast til sambandsins.
thp@frettabladid.is

Eþíópískir hermenn í borginni Mek
elle í Tigray-héraði.
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Átök brjótast
aftur út í Tigray
thp@frettabladid.is

EÞÍÓPÍA Vopnahlé milli Eþíópíuhers og uppreisnarmanna úr röðum
Frelsishers Tigray, sem lýst var yfir í
mars, heyrir sögunni til. Átök hafa
brotist út á ný í Tigray-héraði í Eþíópíu en stríð hófst þar í nóvember
2020.
Svo virðist sem stríðandi fylkingar hafi nýtt vopnahléið til að undirbúa áframhaldandi átök. Afríkusambandið hefur reynt án árangurs
að stilla til friðar með aðkomu fleiri
ríkja.
Mikil neyð er í Tigray sökum
stríðsins og illa gengur að koma
þangað hjálpargögnum. Talið er
að um tíu milljónir þurfi á mataraðstoð að halda og meira en tvær
milljónir eru á flótta innan Eþíópíu.
Tölur um fjölda látinna eru mjög á
reiki en óttast er að allt að fimmtíu
þúsund séu fallin. n

ALÞJÓÐAMÁL Frá því að innrás Rússa
í Úkraínu hófst í febrúar hafa háværar raddir verið uppi um að óásættanlegt sé að rússneskir ferðamenn geti
ferðast til 27 ríkja Evrópusambandsins. Eftir erfiðar samningaviðræður
utanríkisráðherra sambandsins, sem
fram fóru í Prag í vikunni, hefur loks
tekist að ná samstöðu um að gera
rússneskum ferðamönnum erfiðara
að fá vegabréfsáritanir til að komast
á Schengen-svæðið. Samkomulagið
var undirritað árið 2007, með það
að markmiði að auka samvinnu og
samskipti Rússlands og ESB.
Fimm ESB-lönd með landamæri
að Rússlandi, Eistlandi, Lettlandi,
Litáen, Finnlandi og Póllandi vildu
blátt bann við að veita Rússum vegabréfsáritanir, sem stjórnvöld í Úkraínu fóru einnig fram á.
„Leyfum þeim að dúsa í eigin
heimi uns þeir tileinka sér nýtt
hugarfar. Það er eina leiðin til að
þrýsta á Pútín,“ sagði Volodymyr
Zelenskyj Úkraínuforseti í viðtali í
síðasta mánuði.

Aðgerðir litlu skilað
Ekki liggur fyrir hvort ríkin fimm
grípi til harðari aðgerða til að
sporna við ferðalögum Rússa. Pólland og Tékkland hættu að veita
Rússum vegabréfsáritanir skömmu
eftir innrásina og í síðasta mánuði
hætti Eistland því sömuleiðis. Finnar hafa dregið úr veitingu þeirra
um 90 prósent. Þar sem önnur lönd
héldu áfram að veita áritanir höfðu

ESB herðir reglur fyrir rússneska ferðamenn

Samstaða hefur náðst meðal ríkja Evrópusambandsins um að erfiðara verði
fyrir rússneska ferðamenn að fá vegabréfsáritun til að ferðast til
landa þess en ekki náðist eining um algjört bann.
Noregur
Úkraína og lönd ESB sem
8.052
eiga landamæri að Rússlandi –
Eistland
Eistland, Lettland, Litáen,
281.957
Finnland og Pólland vilja
banna rússneskum
Lettland
ferðamönnum að ferðast til ESB. 54.618
Vilja bann

RÚSSLAND

Litáen
275.150

Vilja ekki bann

Lönd í vesturhluta
álfunnar líkt og Frakkland
og Þýskaland segja að slíkt
bann bitni á almennum
rússneskum borgurum.

Finnland
329.185

ÞÝSKALAND

Pólland
49.123

Krímskagi

ESB: Tólf milljónir
Rússa eru með
vegabréfsáritun til
Fjöldi löglegra
landanna 26 sem tilheyra
heimsókna Rússa til ESB*
Schengen-svæðinu en
Ísland er eitt þeirra.
Tæp ein milljón
ESB/Schengen-svæðið.
Rússa hefur farið yfir
Einungis í Schengen.
landamæri ESB síðan
Einungis í ESB.
innrásin í Úkraínu hófst.
*Gögn frá 24. febrúar til 22. ágúst.

aðgerðir í einstaka löndum hverfandi áhrif á fjölda Rússa sem ferðast
hafa til Evrópu.
Tólf milljónir Rússa eru með gildar
vegabréfsáritanir til ESB og utanríkisráðherrar sambandsins hafa
falið framkvæmdastjórn þess að
kanna hvort mögulegt sé að grípa til
ráðstafana vegna þeirra. Af ríkjum
ESB var Finnland vinsælasti áfanga-

Volodymyr Zelenskyj, forseti
Úkraínu

ÚKRAÍNA

FRAKKLAND

Heimildir: Frontex, Reuters, Schengen Visa.

Leyfum þeim að dúsa í
eigin heimi uns þeir
tileinka sér nýtt hugarfar. Það er eina leiðin
til að þrýsta á Pútín.

© GRAPHIC NEWS

staður Rússa árið 2019 er landið var
heimsótt tæplega fjórum milljón
sinnum samkvæmt rússneska landamæraeftirlitinu.
Alls fóru Rússar 48 milljónir ferða
erlendis það árið, að langstærstum
hluta til Tyrklands. Frá 2012 til 2019,
áður en Covid-faraldurinn hófst,
fjölgaði rússneskum ferðamönnum
sem komu um Keflavíkurflugvöll

ár frá ári. Voru þeir hátt í 17 þúsund
árið 2019 samkvæmt tölum frá
Ferðamálastofu.
Gæti alið á andstöðu við ESB
Frakkland og Þýskaland vildu ekki
ganga svo langt með þeim rökum
að slíkt bitnaði mest á rússneskum
almenningi og gæti gert stjórnarandstæðingum erfiðara að flýja heimaland sitt. Washington Post ræddi
við ónefnda diplómata hjá ESB sem
sagði að algjört bann gæti haft þær
af leiðingar að snúa Rússum, sem
andsnúnir væru stríðinu, gegn ESB.
„Við komum okkur saman um að
slíta samkomulagi um samstarf ESB
og Rússa um vegabréfsáritanir,“ sagði
Joseph Borrell, utanríkismálastjóri
sambandsins, eftir fund utanríkisráðherranna þar sem ákveðið var að
slíta samkomulaginu. „Þetta er orðið
þjóðaröryggismál fyrir nágrannaríkin,“ sagði hann enn fremur og
það skyti skökku við að Rússar gætu
ferðast um Evrópu sér til yndisauka
líkt og innrás þeirra í Úkraínu væri
ekki að eiga sér stað. n
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Taxfree jafngildir 19,36% afslætti

Bestu
dagar
ársins?

ÞÚ ERT ÞAÐ
SEM ÞÚ GERIR
GERÐU ÞAÐ VEL
Líttu við í Lyfju

Líttu við í
hjúkrunarþjónustu
Þú færð ráðgjöf hjúkrunarfræðings án
tímapöntunar í Lyfju Smáratorgi og Lágmúla
Hjá hjúkrunarfræðingum Lyfju getur þú fengið:
· Heilsufarsmælingar
· Aðstoð við sprautugjöf
· Ráðgjöf um val og notkun á sáraumbúðum
og öðrum hjúkrunarvörum
· Ráðgjöf og fræðslu um heilsueflingu
· Mælingar á blóðfitu
· Mælingar á blóðrauða
· Mælingar á blóðþrýstingi og blóðsykri
· Aðstoð við umbúðaskipti
· Aðstoð við saumatöku
· Mælingar og aðstoð við val á þrýstisokkum

Hjúkrunarþjónusta Lyfju Lágmúla og Smáratorgi
er opin alla virka daga milli klukkan 8.00 og 16.00
Kynntu þér opnunartíma, verð og hvar hægt er að mæta
í heilsufarsmælingu á lyfja.is. Hafðu í huga að fyrir mælingar
á blóðsykri og blóðfitu er mikilvægt að koma á fastandi maga.
Heilsa þín er okkar hjartans mál – þess vegna leggjum
við áherslu á fræðslu, gæðavörur og persónulega þjónustu.
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Benedikt Bóas
Hinriksson

benediktboas
@frettabladid.is
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Óðalsbóndinn á
Ströndum tekinn
upp á Hvalsnesi
Svar við bréfi Helgu er
frumsýnd um helgina en
meginsagan er sögð á árunum
1940-1945 og allt til okkar
daga. Það þurfti því að finna
alls konar hluti sem passa og
það kom í hlut Drífu Freyju
og Ármannsdóttur að láta allt
líta vel út.
KVIKMYNDIR „Það er eiginlega ekki

hægt að segja annað en að það sé
mjög flókið að gera períódumynd
hér á Íslandi,“ segir Drífa Freyju og
Ármannsdóttir sem sér um leikmyndina í Svari við bréfi Helgu sem
frumsýnd er um helgina.
Myndin segir frá Bjarna sem verður ásfanginn af Helgu í afskekktum
firði á 5. áratug síðustu aldar og
þurfti því að finna allt í verkið til að
leikmyndin gengi upp. Það tókst svo
eftir er tekið.
Drífa segir að stóra verkið hafi
verið að finna húsin sem óðalsbóndinn Bjarni og ástkonan hans,
Helga, sveitakonan á Ströndum,
dreymir um að búa í. Þau búa hlið
við hlið með sínum mökum. Þau
fundu húsin á Reykjanesi og er
húsið hans Bjarna á Hvalsnesi.
„Gallinn við það hús var að það var
nýbúið að gera það upp þannig við
breyttum því öllu. Settum límfilmuveggfóður á alla neðri hæðina og
máluðum allt og byggðum allt upp
á nýtt. Byggðum yfir eldhúsinnréttinguna og skiptum um lampa
og svoleiðis.“
Drífa lærði og hefur unnið mikið
í Svíþjóð og segir að munurinn á
leikmunaleigu RÚV og sænska ríkissjónvarpsins sé mikill. „Leikmunaleiga sænska ríkissjónvarpsins er
eins og safn. Allt er merkt og það er
hægt að ganga í hluti frá öllum tímabilum. Öll menning Svía er geymd
þar og það er lítið mál að gera svona
períódumynd þar. Það er ekkert
svoleiðis á Íslandi, meðal annars út
af fjársvelti leikmunaleigu RÚV og
þess vegna er rosaerfitt að gera períodumyndir á Íslandi.“
Hún var í góðu samstarfi við Þjóðminjasafn og Árbæjarsafn og aðrar

Myndin Svar við bréfi
helgu segir frá Bjarna
sem verður ásfanginn
af Helgu í afskekktum
firði á 5. áratug síðustu
aldar og þurfti því að
finna allt í verkið til að
leikmyndin gengi upp.

leikmunaleigur. Þá bendir hún á að
hún var ekki ein í þessu verkefni
því hennar helsta samstarfsfólk
var Anna Karen Kristjánsdóttir,
Dögg Ármannsdóttir, Valdimar
Harðarson Steffensen, Davíð Geir
Jónasson, Almar S. Atlason og
Björg Fríður Freyja.
„Þetta var æðislegt verkefni. Að
þurfa að kafa svona mikið í fortíðina var skemmtilegt því það var
svo mikil heimildarvinna sem lá að
baki myndinni.
Þet t a er ek k i hei m i ld a rmynd heldur listaverk en við
reyndum eins og við gátum að ná
fílingnum. Þetta spannar tímabilið frá 1930 til okkar daga þótt
meginsagan gerist 1940 -1945.
Það var rosalega gaman að kafa
ofan í þennan heim og að vera á
Ströndum.“
Hún segir að Strandir séu einstakur staður og fólkið ekki síðra.
„Þetta er svo dásamlegur staður.
Það var svakalega erfitt að keyra
þangað og það þýddi lítið að
gleyma hlutum ef maður var að
fara þangað. Það hefði ekki gengið,“
segir hún létt. SJÁ SÍÐU 38

Þorvaldur að koma í hlað á forláta traktor sem hann ekur um á í myndinni. 
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Drífu tókst að
breyta stofunni
og láta hana líta
út eins og stofu
hjá óðalsbónda
á Ströndum.

Siggi Sigurjóns tekur við fyrirmælum frá Ásu leikstjóra.
Börn Helgu
og Hallgríms
í myndinni,
tekið upp í
Innri-Njarðvík.
Sigurrós Ylfa
Rúnarsdóttir og
Halldór Hugason.

Anna Karen Kristjánsdóttir, Þorvaldur Davíð og Björn bóndi a Melum í Árneshreppi.
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Rafmögnuð hönnun.
Frábær bíll verður enn betri.
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Byltingin heldur áfram. Tæknilega fullkominn Hyundai Tucson Plug-in Hybrid
setur ný viðmið í hagkvæmni, þægindum og glæsilegri hönnun. Tucson er hlaðinn
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SKOÐUN

Augun opnast

E

Sigmundur Ernir
Rúnarsson
ser
@frettabladid.is

Það blasir
nefnilega
við nú um
stundir
hver samnefnari
Evrópu
er. Það er
samband
þjóða þess,
sú meginstofnun
friðar og
öryggis
sem reist
er á grunni
lærdómsins
af seinni
heimsstyrjöldinni.

kkert opnar augu manna meira en
ógnin. Og þegar fólki stafar hvað
mesta hættan af henni verður hugsun
þess hvað skýrust. Aðalatriðin verða
ljós, hismið skilst frá kjarnanum – og
hægt er að greina það mikilvæga frá því léttvæga.
Evrópustríðið sem nú geisar í austanverðri
álfunni hefur haft þessi áhrif á milljónir manna
frá norðri til suðurs og vestri til austurs. Þankagangurinn á meðal þjóðanna hefur breyst.
Almenningur hefur öðlast nýjan skilning á
því sem brýnast er í lífinu, að vera laus undan
óttanum, yfirvofandi tortímingunni.
Og það er af þessum sökum sem pólitísk
umskipti eru að verða í mörgum þjóðríkjum,
svo sem í Finnlandi og Svíþjóð þar sem ráðamenn og öll alþýða fólks áttar sig á því að hlutleysi í alþjóðamálum er í besta falli barnsleg
einlægni þegar krepptur hnefinn reiðir til
höggs og ætlar sér engu að þyrma um ókominn
tíma.
Og það er líka sakir þessa sem Evrópusambandið hefur öðlast nýtt og meira vægi í
álfunni, af því beinlínis að samstaðan skiptir
meginmáli þegar sjálf lýðræðisgildin eru varin
– og mannréttindi eru tekin fram yfir einræðislegan yfirgang af verstu sort.
Það blasir nefnilega við nú um stundir hver
samnefnari Evrópu er. Það er samband þjóða
þess, sú meginstofnun friðar og öryggis sem
reist er á grunni lærdómsins af seinni heimsstyrjöldinni. Og þar er komið hryggjarstykki
álfunnar, samtakamátturinn gegn mannfjandsamlegu sovéti síðari tíma sem enn þá eirir
engu þegar kemur að saklausu fólki, sem er
réttdræpt í huga skúrkanna.
Það er í þessu ljósi sem áhugavert er að
fylgjast með þvermóðskunni í íslenskri þjóðmálaumræðu sem situr enn sem fyrr við sinn
keip, hvað svo sem gengur á í álfunni. Og þar er
staurblind trúin á fullveldi allri hugsun yfirsterkari, því allt samband við aðrar þjóðir er
örugglega til þess fallið að eyjarskeggjar tapi á
því.
Áunnin andúð íhaldsaflanna á Íslandi á
stærsta mannréttindabandalagi heims er
myllusteinninn um háls þjóðarinnar. Áskapaður óttinn við að þiggja sæti við stærsta lýðræðisborð álfunnar er einhver átakanlegasta
myndin sem blasir við í samfélaginu hér á
norðurhjara. Og svo til arfgeng hræðslan við að
geta greitt þar atkvæði um eigin lög og reglur er
löngu orðin pínleg.
Nei, það skal enn þá hírst á heiðinni uppi, af
því Bjartur neitar að drepast. n
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Falsaðar falsanir

Sif
Sigmarsdóttir

Hvað er að frétta?
Stöðugar fréttir allan daginn á frettabladid.is

Innst inni
hljóta
forsvarsmenn VG
að vita að
flokkurinn
er ekki það
sem hann
segist vera.
En hvað er
hann þá?

Að kvöldi hins 23. apríl 1983 ríkti galsafull spenna á ritstjórnarskrifstofu breska
dagblaðsins The Sunday Times. Blað næsta
dags var nýfarið í prentun. Á forsíðunni
var stærsta fréttaskúbb aldarinnar: Brot úr
nýuppgötvuðum dagbókum Adolfs Hitler.
Ritstjóri blaðsins, Frank Giles, tók upp
símann. Hann hugðist þakka Hugh TrevorRoper, einum fremsta sagnfræðingi Breta,
vel unnin störf en Hugh hafði gengið úr
skugga um fyrir blaðið að dagbækurnar
væru ósviknar. Þögn féll yfir ritstjórnina
þegar raddblær ritstjórans snöggbreyttist.
„Auðvitað krauma í manni efasemdir, Hugh.
En ekki nógu miklar til að taka 180 gráðu
viðsnúning, er það? Ó, ég skil. Þú ert að taka
180 gráðu viðsnúning.“
Efasemdir sagnfræðingsins hefðu ekki
átt að koma ritstjóranum á óvart. Blaðamenn var tekið að gruna að maðkur væri
í mysunni. Margir höfðu hvatt hann til að
skoða dagbækurnar betur.
Frank Giles hringdi með hraði í eiganda
blaðsins, Rubert Murdoch. Enn var hægt
að stöðva prentunina. En Murdoch vildi
ekki heyra á það minnst. Blaðið hafði greitt
milljón pund fyrir birtingarréttinn á dagbókunum. Hann skipaði Giles að láta eins og
ekkert væri.
Næsta dag rokseldist blaðið. Fjöldi áskrifenda rauk upp. Ekki leið þó á löngu uns í
ljós kom að dagbækurnar voru falsaðar. The
Sunday Times varð aðhlátursefni og Frank
Giles var rekinn.
Hvorki til vinstri né græn
Sagan segir að til sé ljósmynd af ritstjóranum
Frank Giles þar sem hann heldur bókstaflega
fyrir eyrun á meðan æfir blaðamenn reyna
að segja honum að dagbækur Hitlers kunni
að vera falsaðar. Mér kom þessi mynd til
hugar við ræðu Guðmundar Inga Guðbrandssonar, félags- og vinnumarkaðsráðherra og

fyrrverandi umhverfisráðherra, á landsfundi
Vinstri grænna um síðustu helgi.
VG hefur legið undir ámæli síðustu misseri
fyrir að vera ekki til vinstri og enn síður græn.
Í ræðunni veltir Guðmundur Ingi fyrir sér
erindi Vinstri grænna í stjórnmálum, einkum
í tengslum við veru flokksins í ríkisstjórn,
og viðurkennir að erfitt hafi verið að láta
umhverfisráðuneytið af hendi. Efasemdir
sínar kæfir hann þó snarlega. Hann tekur
óeiginlega fyrir eyrun og segir VG þrátt
fyrir allt enn vera málsvara „mannréttinda,
réttlátara samfélags og náttúrunnar“ og að
umhverfisráðuneytið hafi ekki verið afhent
Sjálfstæðisflokknum „í blindni“.
Í ágúst árið 1984 var þýskur falsari, Konrad Kujau að nafni, dæmdur í fjögurra ára
fangelsi fyrir að falsa fyrrnefndar dagbækur
Hitlers. En hann hafði falsað fleira. Í áraraðir
hafði Kujau málað og selt myndir sem hann
sagði eftir Hitler. Þegar Kujau var sleppt úr
haldi stofnaði hann listagallerí í Stuttgart
þar sem hann seldi „ósviknar falsanir“ á
verkum eftir aðra sem hann málaði sjálfur.
Myndirnar nutu mikilla vinsælda. Hann varð
þekkt sjónvarpsstjarna og bauð sig fram sem
borgarstjóri Stuttgart. Kujau lést árið 2000.
Tíu árum síðar var kona dæmd í fangelsi fyrir
að falsa falsanir eftir falsarann Kujau.
Fyrrum samstarfsmaður Frank Giles sagði
ritstjórann innst inni hafa vitað að ekki væri
allt með felldu þegar kom að meintri dagbók
Hitlers. En stundum langar menn svo einlæglega til að eitthvað sé satt að þeir taka fyrir
eyrun.
Það glitti í efa í ræðu fyrrverandi umhverfisráðherra. Innst inni hljóta forsvarsmenn
VG að vita að flokkurinn er ekki það sem
hann segist vera. En hvað er hann þá? Óbreytt
fölsun? Ósvikin fölsun? Fölsuð fölsun?
Fölsuð fölsun eftir falsara? Kannski að tími
sé kominn til að Íslendingar eignist ósvikinn
umhverfissinnaðan vinstriflokk. n
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200 störf
laus í loftinu!
Við leitum að jákvæðum og áhugasömum einstaklingum í 200
störf flugliða og flugmanna hjá félagi á fullri ferð inn í framtíðina.
Í boði eru bæði tímabundin og framtíðarstörf.
Umsóknarfrestur um störfin er til miðnættis 18. september.
Sæktu um á flyplay.is/storf

flyPLAY.is
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Ensk lið eru í efstu
peningadeildinni

n Tuttugu stærstu félagaskiptin

Ensku liðin hafa aldrei eytt
jafn miklum pening í nýja
leikmenn og í þessum félagaskiptaglugga, eða hartnær
tveimur milljörðum punda.
Barcelona á þrjú dýrustu
félagaskiptin þennan glugga
þrátt fyrir að vera nánast á
hausnum. Sá dýrasti hefur
skorað 17 mörk með Ajax á
tveimur árum.
benediktboas@frettabladid.is

því hvernig í fjandanum félaginu
tókst að kaupa alla þessa leikmenn.
Chelsea eyddi mest
Peningarnir í enska boltanum eru
svo rosalega miklir að aðeins Liverpool eyddi ekki yfir 100 milljónum
punda í nýja leikmenn af þeim
liðum sem enduðu í efstu sjö sætunum í fyrra. Alls eyddu félögin í
Englandi 1,9 milljörðum punda í
nýja leikmenn, sem er met. Chelsea eyddi mest, eða 242, og félagaskiptakóngarnir í Nottingham
Forest eyddu 143 milljónum. Það
leið nú varla sá dagur sem Forest
keypti ekki leikmann. Þeir keyptu
21 nýjan leikmann, en munaði litlu
að þeir hefðu keypt tvö ný byrjunarlið því félagaskipti Michy Batshuayi
fóru ekki í gegn. Hinir nýríku Newcastle eyddu 122 milljónum, mest í
Svíann Alexander Isak sem kom frá
Real Sociedad.
Samkvæmt Deloitte’s Sports
Business eyddu félögin 67 prósent
meira í þessum glugga en fyrir ári
síðan. Sumarið 2017 var metár en þá
var eytt 1,4 milljörðum og er þetta
því 34 prósenta hækkun. n

1. Antony

2. Wesley Fofana

3. Aurelien Tchouameni

Ajax ↣ Manchester United
Verð: £90,5m/14 milljarðar

Leicester City ↣ Chelsea
Verð: £76,5m/12,5 milljarðar

AS Monaco ↣ Real Madrid
Verð: £76,2m/12,4 milljarðar

4. Darwin Nunez

5. Casemiro

6. Alexander Isak

13. Raheem Sterling

14. Gabriel Jesus

Benfica ↣ Liverpool
Verð: £71,5m/11,7 milljarðar

Real Madrid ↣ Man United
Verð: £67,3m/11 milljarðar

Real Sociedad ↣ Newcastle
Verð: £66,7m/11 milljarðar

Manchester City ↣ Chelsea
Verð: £53,5m/8,7

Manchester City ↣ Arsenal
Verð: £49,7m/8,1 milljarðar

15. Jules Kounde

16. Cristian Romero

Sevilla ↣ Barcelona
Verð: £46,7m/7,6 milljarðar

Atalanta ↣ Tottenham
Verð: £46,7m/7,6 milljarðar

17. Kalvin Phillips

18. Robert Lewandowski

Leeds ↣ Manchester City
Verð: £46,7m/7,6 milljarðar

Bayern Munich ↣ Barcelona
Verð: £42,8/7 milljarðar

7. Matthijs de Ligt

8. Marc Cucurella

9. Erling Haaland

Juventus ↣ Bayern Munich
Verð: £63,6m/10,4 milljarðar

Brighton ↣ Chelsea
Verð: £62m/10,1 milljarðar

Dortmund ↣ Manchester City
Verð: £57,1m/9,3 milljarðar

FÓTBOLTI Manchester United á dýrustu félagaskipti þessa félagaskiptaglugga þegar liðið tryggði sér Antony frá Ajax. Hann er næstdýrasti
leikmaður félagsins frá upphafi en
aðeins Paul Pogba er dýrari. Hann
hefur skorað 17 mörk fyrir Ajax í
57 leikjum en hann kemur upp úr
unglingastarfi Sao Paulo. Ensku
liðin eru fyrirferðarmikil á topp
20 listanum en Barcelona, sem er
í bullandi fjárkröggum, á þó þrjú
félagaskipti.
Einhvern tímann munu fræðingar
fara yfir þennan félagaskiptaglugga
hjá Barcelona og reyna að komast að

10. Richarlison

11. Raphinha

12. Lisandro Martinez

19. Matheus Nunes

20. Lucas Paqueta

Everton ↣ Tottenham
Verð: £55m/9 milljarðar

Leeds ↣ Barcelona
Verð: £55m/9 milljarðar

Ajax ↣ Manchester United
Verð: £54,6m/8,9 milljarðar

Sporting ↣ Lisbon Wolves
Verð: £42,8m/7 milljarðar

Lyon West ↣ Ham United
Verð: £40,8m/6,6 milljarðar

HÓPFERÐIR Á

ANFIELD
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á VISITOR.IS
20. - 23. JANÚAR

10. - 13. FEBRÚAR

LIVERPOOL vs CHELSEA

LIVERPOOL vs EVERTON

VERÐ FRÁ 179.900 Á MANN

VERÐ FRÁ 169.900KR. Á MANN

KR.

MIÐAÐ VIÐ 2 SAMAN Í HERBERGI.

MIÐAÐ VIÐ 2 SAMAN Í HERBERGI.

3. - 6. MARS

LIVERPOOL vs MAN. UTD
VERÐ FRÁ 189.900KR. Á MANN
MIÐAÐ VIÐ 2 SAMAN Í HERBERGI.

ÖRFÁ SÆTI LAUS!
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á VISITOR.IS
17. - 20. MARS

7. - 10. APRÍL

LIVERPOOL vs FULHAM

LIVERPOOL vs ARSENAL

VERÐ FRÁ 169.900 Á MANN
KR.

MIÐAÐ VIÐ 2 SAMAN Í HERBERGI.

PÁSKAFERÐ

VERÐ FRÁ 189.900KR. Á MANN
MIÐAÐ VIÐ 2 SAMAN Í HERBERGI.

Hamraborg 20a � Sími 578 9888 � hopar@visitor.is
Flug með PLAY, innrituð taska, gisting með morgunverði,
miði á Anfield í Anfield Road Lower stúkunni, rúta til og frá flugvelli og íslensk fararstjórn.
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Stelpurnar
okkar fögnuðu
hverju markinu
á fætur öðru
í leik gærkvöldsins og
færði sigurinn
stelpurnar á
toppinn í sínum
riðli. Þær keppa
næst við Holland í hreinum
úrslitaleik um
sæti á HM.
FRÉTTABLAÐIÐ/

ANTONBRINK.

Eiður Smári Guðjohnsen, þjálfari FH,
ásamt Sigurvini Ólafssyni.

Samstöðufundur
hefur skilað sínu
helgifannar@frettabladid.is

FÓTBOLTI Það hefur lifnað yfir
karlaliði FH undanfarið, en rúmar
tvær vikur eru frá því að haldinn var
samstöðufundur í Kaplakrika til að
bregðast við afar döpru gengi liðsins á tímabilinu, enda liðið komið í
algjöra fallbaráttu.
Þegar fundurinn var haldinn
hafði FH ekki unnið í ellefu leikjum í röð í deild. Í kjölfar hans kom
þó loks sigur, 3-0 gegn Keflavík á
heimavelli. Við tók svo markalaust
jafntefli á útivelli gegn KR.

Þrátt fyrir erfiðleika í
Bestu deildinni á tímabilinu gæti FH enn náð
í Evrópusæti með því
að sigra í úrslitaleik
Mjólkurbikarsins gegn
Víkingi R.
Á fimmtudag tryggði FH sér sæti
í úrslitaleik Mjólkurbikarsins með
2-1 sigri gegn KA á heimavelli. Fögnuðurinn eftir leik var ósvikinn og
andrúmsloftið í Krikanum breytt.
Það væri því hægt að færa sterk
rök fyrir því að samstöðufundurinn
hafi skilað sínu í Hafnarfirðinum.
Þó vindurinn blási með Eiði
Smára Guðjohnsen og FH þessi
misserin er þó ekki hægt að horfa
fram hjá því að liðið er enn í fallbaráttu. Bikarsigur myndi hins vegar
fara langt með að fá stuðningsmenn til að fyrirgefa slæmt gengi í
deildinni, svo lengi sem FH heldur
sér í henni. n

Stelpurnar okkar skrefi nær HM
Íslenska landsliðið í knattspyrnu er í kjörstöðu fyrir
hreinan úrslitaleik gegn Hollandi á útivelli í undankeppni
Heimsmeistaramótsins 2023
eftir stórkostlegan 6-0 sigur
á Belarús á Laugardalsvelli í
gærkvöldi

Þetta var góður leikur
hjá okkur og sannfærandi sigur.
Þorsteinn Halldórsson,
landsliðsþjálfari Íslands

aron@frettabladid.is

FÓTBOLTI Gestirnir frá Belarús
réðu ekkert við leikmenn íslenska
liðsins sem stjórnuðu leiknum alveg
frá fyrstu mínútu. Hápressa liðsins
sem og föst leikatriði reyndust gestunum sérstaklega erfið.
Sara Björk Gunnarsdóttir og
Dagný Brynjarsdóttir skoruðu tvö
mörk hvor í leiknum og þær Selma
Sól Magnúsdóttir og Glódís Perla
Viggósdóttir settu síðan eitt markið
hvor og innsigluðu sigur Íslands.
Sigurinn þýðir að jafntefli gegn Hollandi í lokaumferð riðilsins nægir til
þess að tryggja Íslandi beint sæti á
HM.
Eftir sigur gærkvöldsins situr
Ísland á toppi síns riðils með einu
stigi meira en Holland en liðin
mætast í lokaumferð undankeppninnar á þriðjudaginn næstkomandi.

Sveindís Jane átti frábæran leik í gærkvöldi.
Örlögin enn í höndum íslenska
landsliðsins.
Það er eiginlega alveg sama
hvar gripið er niður í tengslum við
íslenska liðið í gærkvöldi, það virtist
allt ganga upp. Miðja liðsins var þétt
fyrir, hraði Sveindísar Jane á hægri
kantinum í bland við teknísku hlið
Amöndu Andradóttur úti vinstra
megin olli gestunum miklum vandræðum

Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari Íslands vildi hins vegar
ekki meina að um óaðfinnanlega
frammistöðu hjá sínu liði hafi verið
að ræða. „Sem þjálfari er maður
alltaf að leita að einhverjum smáatriðum og vill alltaf gera betur en
heilt yfir var þetta góður leikur hjá
okkur og sannfærandi sigur.
Við gerðum vel í því að láta leikmönnum Belarús aldrei líða vel

inn á vellinum. Við sýndum mikla
grimmd, vinnusemi og þrýstum
þeim niður þannig það var alltaf
langt hjá þeim í markið.“
Það var vel mætt á Laugardalsvöll
í gærkvöldi og áhorfendur studdu
rækilega við bakið á íslenska landsliðinu, eitthvað sem Þorsteinn telur
að leikmenn taki með sér til Hollands.
,,Áhorfendur skipta okkur máli,
stuðningurinn og hvatningin er
eitthvað sem við tökum með okkur.
Þetta ýtir við fólki, hjálpar því og
hvetur það áfram. Það var virkilega
gaman að vera viðstaddur þennan
leik á Laugardalsvelli og finna fyrir
þessum stuðningi frá áhorfendum.“ n

Öllu til tjaldað á FIFA-móti Sorgarmiðstöðvarinnar
helgifannar@frettabladid.is

RAFÍÞRÓTTIR Sorgarmiðstöðin heldur á næstunni mót í tölvuleiknum
vinsæla FIFA 22, til styrktar ungmennastarfi sínu.
Mótið verður haldið þann 11.
september klukkan 14. Fer það fram
hjá Arena Gaming, þjóðarleikvangi
Íslands í rafíþróttum. Rafíþróttasamtök Íslands og GameTíví styðja
við bakið á mótinu.
Það kostar 3.900 krónur að taka
þátt, með þátttökugjaldinu fylgja
einnig þrír miðar í lukkupott.
Hægt verður að kaupa fleiri miða
í lukkupottinn á meðan mótinu
stendur. Glæsilegir vinningar verða
í boði, eins og Playstation 5 tölva
og FIFA 23, auk vinninga frá Cinta
mani, Origo Brandson, Bestseller,
66°Norður, Sambíóunum, Nexus,
Sportvörum, Altis, Músík og sport,

Okkur datt í hug að
það væri skemmtilegast að vera á þeirra
vettvangi, nálgast þau
á þeirra forsendum.
Guðrún Þóra Arnardóttir hjá
Sorgarmiðstöðinni

Bætiefnabúllunni, Ölgerðinni og
fleirum.
Sorgarmiðstöðin hefur það að
markmiði að styðja við syrgjendur.
Í samtali við Fréttablaðið segir Guðrún Þóra Arnardóttir hjá samtökunum að þau hafi viljað halda við-

burð sem tengist ungmennastarfi
þess sérstaklega.
„Við vorum að hugsa um einhverja skemmtilega leið til að safna
fyrir ungmennastarfið okkar, líka
til að ná til ungmenna sem hafa
misst. Svo okkur datt í hug að það
væri skemmtilegt að vera á þeirra
vettvangi, nálgast þau á þeirra forsendum.“
Sorgarmiðstöðin fékk sterka aðila
með sér í lið til að gera mótið sem
flottast.
„Við höfðum samband við Arena
og þau voru rosalega til í að gera
þetta með okkur. Fljótlega komu
svo Rafíþróttasamtök Íslands með
í þetta líka og vildu lyfta þessu á enn
hærra plan.“
Tveir verða saman í liði á mótinu.
Íslenska landsliðið í FIFA 22 verður
á staðnum. Verður hægt að skora á
þau í leik. n

Þeir sem sjá sér ekki fært að mæta
á mótið þurfa ekki að örvænta. Því
verður streymt á Stöð 2 esport, mbl.
esport og Twitch-rás RÍSÍ. Því verður lýst af Ómari Frey Sævarssyni.

Það verður keppt í tölvuleiknum FIFA 22 til styrktar Sorgarmiðstöðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

sif nart 1948 úrið með hvítri skífu,
svörtum sjálflýsandi stöfum og
kemur með brúnni eða svartri
leður ól en einnig er hægt að
fá það með stálkeðju. úrið er
vatnsþétt niður á 1000 metra
dýpi og var upprunalega hannað
sérstaklega fyrir flugdeild
landhelgisgæslu íslands.
úrið fæst einnig með
svartri eða blárri skífu.

www.jswatch.com

www.gilbert.is

Danskir
DAGAR
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www.husgagnahollin.is

VERSL

CHRISTO

DÖNSKUM VÖRUM*

Fallegt hringlaga borðstofuborð. Hvíttaður
olíuborinn eikarspónn. Ø120 x 75 cm.

111.992 kr. 139.990 kr.

20% AFSLÁTTUR
AF SMÁVÖRU FRÁ

NORDAL KAUAI

Skál á fótum.
Ø35 cm. 15.992 kr. 19.990 kr.
Ø26 cm. 7.992 kr. 9.990 kr.
Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

CES´T BON

BITZ GALAXY

Pastaskál Ø20 cm. 3.192 kr. 3.990 kr.

Akureyri
Dalsbraut 1

11 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Kristalkertastjakar. Ýmsar stærðir og
gerðir. Verð frá 3.192 kr. 3.990 kr.

www.husgagnahollin.is
558 1100

BROSTE VANILLA

Skál. Ø17 cm

1.432 kr. 1.790 kr.

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

SALTO

MATIS

Hornsófi, hægri eða vinstri. Kentucky bonded leðuráklæði, stone
eða koníak. 275 x 216 x 85 cm. Nú 295.992 kr. 369.990 kr.

FRIDAY

Tungusófi. Þægilegur og notalegur sófi í gráu Bari
áklæði. 256 x 175 x 91 cm.

175.992 kr. 219.990 kr.

DC 3600

Fallegur 3ja sæta sófi með mjúku savoy/split leðri.
Svart eða koníakslitað. 202 x 80 x 80 cm.

239.992 kr. 299.990 kr.

NABBE

DALSLAND

Hornsófi. Hægri eða vinstri. 316 Pine Green
áklæði. 254 x 202 x 85 cm.

3,5 sæta sófi. Þægilegur og stílhreinn. Fallegt
Mole eða Natur áklæði. 261 x 105 x 83 cm.

239.992 kr. 299.990 kr.

CONNECT

Borðstofuborð með 2 svörtum stækkunum.
Matthvíttaður eikarspónn. Svartir
duftlakkaðir málmfætur. 200/100 x 75 cm

231.992 kr. 289.990 kr.

U-sófi. Hægri eða vinstri. Abba ljósgrátt áklæði.
317 x 186 x 78 cm. 223.992 kr. 279.990 kr.

263.992 kr. 329.990 kr.

DANIELLA

ECLIPSE

BÅSTAD

3,5 sæta sófi. Marsel grátt áklæði.
306 x 101 x 78 cm. 247.992 kr. 309.990 kr.

DC 8900

Fallegur 3ja sæta sófi með mjúku savoy/split
leðri. 224 x 86 x 80 cm.

263.992 kr. 329.990 kr.

Hægindastóll, grænn eða bleikur.

Stækkanlegt borðstofuborð. 2x50 cm
framlengingar fylgja. Svartur eða grár
askur. 200/250/300 x 110 x 76,5 cm.

51.992 kr. 64.990 kr.

GRAN

Hægindastóll. Ýmsir litir.

79.992 kr. 99.990 kr.

223.992 kr. 279.990 kr.

CONNECT

Skenkur með 4 hurðum.
Eikarspónn, svartir fætur og
toppur. 200 x 42 x 67 cm.

167.992 kr. 209.990 kr.

ANDREW

MEDUSA

Borðstofustóll. Svartur, grár eða Borðstofustóll, ýmsir litir.
brúnn. 19.992 kr. 24.990 kr. 47.992 kr. 59.990 kr.

ALEXA

Borðstofustóll. Svart bonded
leður. 27.992 kr. 34.990 kr.

Þú finnur bæklinginn á
husgagnahollin.is eða
með því að skanna
QR kóðann

* Gildir ekki af sérpöntunum
eða vörum frá Skovby.

DC 3600
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Dreggjar sumarsins
Samkvæmt
Sigga er
sælutíð
fram
undan
næsta hálfa
mánuðinn
um allt
land og
hljóta
landsmenn
að fagna
því.

Þ

ótt veturinn taki ekki formlega við fyrr en
undir lok næsta mánaðar kveðjum við flest
ósjálfrátt sumarið þegar skólar hefjast og
rútínan alræmda læsir klónum í líf okkar.
Sumarsins 2022 verður seint minnst fyrir
hitamet og sólarstundir og hefur það jafnvel verið
uppnefnt sumarið sem aldrei kom. Hvað sem því
líður styttist tilfinnanlega í annan endann á því. En
þó … veðurfræðingar hafa margir hverjir gefið vonir
um sólríkan september og á morgun, sunnudag, lofar
spáin sannarlega góðu.
Sigurður Þ. Ragnarsson, betur þekktur sem Siggi
Stormur, gekk svo langt í spjalli við Fréttablaðið nú
fyrir helgi að boða loks komu sumars eða allavega
sumarauka. Samkvæmt Sigga er sælutíð fram undan
næsta hálfa mánuðinn um allt land og hljóta landsmenn að fagna því. Mörg hver erum við þó búin með
lögbundið sumarfrí og því ætla ég hér með að hvetja
þá vinnuveitendur sem geta að gefa starfsfólki sínu
örlítið sólarfrí hér og þar, láti sú gula sjá sig eins og
vonir standa til.
Nú, ef þetta allt saman klikkar þá getum við allavega prísað okkur sæl að vera ekki föst í óbærilegri
hitabylgju og skógareldum sem geisa víða.
Fátt er svo með öllu illt … n

Við mælum með

Ljósanótt
Helgin er tilvalin fyrir heimsókn
í Reykjanesbæ sem iðar af lífi og
menningu. Um allan bæ má finna
viðburði fyrir unga sem aldna en
hápunkturinn er líklega flugeldasýningin klukkan 22 í kvöld. Eftir að
hafa fylgst með næturhimninum
lifna við og augnablikinu þegar
bergið er lýst upp má velja um
Hlöðuball, Ljósanæturball eða
skemmtun á Paddy's. Gleðinni er
þó ekki lokið þar því enn eru viðburðir á morgun, sunnudag. Allar
upplýsingar má finna á ljosanott.is.

Uncoupled
Þáttunum Uncoupled á Netf lix
svipar til þáttanna Sex and the
City enda báðir skrifaðir af Darren
Star. Uncoupled fjallar um ungan
fasteignasala í New York sem hefur
skipulagt allt líf sitt í þaula en fótunum er kippt undan honum þegar
sambýlismaður hans til 17 ára fer
frá honum. Neil Patrick Harris, sem
þekktastur er fyrir hlutverk sitt í
þáttunum
How I Met
Your Mother,
fer með aðalhlutverkið og
er sérstaklega
skemmtilegt
að sjá hann
í alvarleg r i
og einlægari
senu m en
vanalega. n

Drottningin bar sigur úr býtum sem Garngönguhúfan árið 2020 en fær fyrst göngu núna eftir Covid. 

MYND/AÐSEND

Ganga á milli garnverslana
Í dag, laugardag, fer fram hin
árlega Garnganga en um er
að ræða hátíð handverksfólks
sem ferðast á milli sérverslana
með garn og aðrar hannyrðir.
bjork@frettabladid.is

Gangan er að erlendri fyrirmynd
og þekkist víða erlendis sem Yarn
Crawl sem er vísun í Pub Crawl.
Hún hefur slegið rækilega í gegn
hérlendis, sem ætti ekki að koma
á óvart, því að bara á höfuðborgarsvæðinu eru fleiri garnverslanir á
íbúa en bæði í London og New York
til samans.
Rannveig Tenchi er einn forsprakka göngunnar, sem var fyrst
farin haustið 2017.
„Það eru níu verslanir sem taka
þátt í ár og þar sem þær eru á víð og
dreif um höfuðborgarsvæðið notar
fólk annaðhvort strætó eða bíl til
að komast á milli.“ Það er ólíkt því
sem gerist erlendis enda svæðið hér
dreifðara. „Fólk er oft að hópa sig
saman í bílum og ekki síst þau sem
koma utan af landi.“
Drottningin húfa ársins
Árlega er haldin samkeppni um
húfu ársins og þá keppast prjónarar
og heklarar við að senda inn uppskriftir og er ein valin Garngönguhúfan. „Við ákváðum þó að efna
ekki til samkeppni í ár því húfan
sem bar sigur úr býtum árið 2020
hefur enn ekki fengið sína göngu,“
segir Rannveig, en gangan hefur
legið niðri undanfarin ár eins og
aðrar samkomur vegna Covid.
„Hvern sem langar að hanna
uppskrift að prjónaðri eða heklaðri
húfu getur sent inn og eru verðlaun
í boði. Öll eru svo hvött til að gera
húfuna og bera hana í göngunni.

Rannveig Tenchi er alltaf með eitthvað á prjónunum. 
MYND/AÐSEND

Verslanir leggja svo til alls konar
litasamsetningar og auglýsa hana
þannig líka. Húfan sem vann 2020,
og er því garngönguhúfan árið 2022,
heitir Drottningin og er uppskrift að
henni frí inni á bæði Ravelry.com og
garngangan.is,“ segir hún og bætir
við að Ravelry sé gagnabanki handverksfólks.
Þau sem taka þátt í göngunni fá
afhent stimpilkort í fyrstu versluninni sem er heimsótt og þau sem
ná að safna stimplum frá öllum
verslununum geta svo skilið stimpilkortið eftir í síðustu versluninni
og eru þá komin í happdrættispott,
en vinningur að verðmæti 70.000
krónur er í verðlaun. Eins eru verslanir með sína eigin minni vinninga.
„Svo veljum við garngöngulit sem
er á stimpilkortinu og er hann fjólublár í ár. Hugmyndin á bak við gönguna er að lyfta sérverslunum upp og
beina handverksfólki til þeirra.“

Yngra fólk farið að prjóna
Fyrirkomulagið er þannig að handverksfólk mætir í þá verslun sem
það vill byrja á og fær þar af hent
stimpilkort og heldur áfram sem
leið liggur. „Verslanirnar eru svo
með pop-up viðburði og tilboð fyrir
gesti. Gangan er alltaf fyrsta laugardag í september en verslanirnar eru
flestar með lokað á laugardögum á
sumrin en eru að opna aftur þann
1. september. Það er því bara um að
gera að setja veturinn í gang.“
Rannveig segir mætinguna alltaf
hafa verið góða og þær búist ekki
við neinu minna í ár. „Þó við séum
ekki með nákvæma tölu þá eru
þetta í kringum 700 manns sem
hafa verið að mæta.“
R annveig seg ir handverk sáhugann okkur í blóð borinn. „Við
heklum og prjónum af lífi og sál.
Næstelsti minn var 10 ára þegar
hann prjónaði sér lopapeysu og nú
er ég með einn níu ára sem er að
suða um að fá að læra. Ég tók eftir
mikilli aukningu árið eftir hrun,
2008, og verslanirnar segja það
sama, að yngra fólk sé að koma til
þeirra og öll kyn,“ segir hún og bætir
við að umræður á samfélagsmiðlasíðum prjónara séu oft heitar.
Rannveig segir aðspurð sífellt
algengara að uppskriftir séu keyptar
á netinu. „Ég kaupi eiginlega aldrei
uppskriftir á prenti þó það sé veglegt og fallegt úrval af slíku í sérverslunum en eins er mikið til á netinu þar sem þú kaupir uppskriftina
og færð hana senda um leið í tölvupósti,“ segir Rannveig að lokum en
sjálf deilir hún sínu handverki undir
myllumerkinu #prjónandipírati.
Garngangan er frá 11 til 17 í dag,
laugardag, og nánari upplýsingar
má finna á garngangan.is og á
Facebook-síðu viðburðarins. n

n Í vikulokin

Flottræfilsháttur, sjálftaka, spilling og mannvonska

Ólafur
Arnarson

Stjórnmálastéttin lætur sér fátt fyrir
brjósti brenna þegar kemur að því að
skara eld að eigin köku.
Viðskiptablaðið birti í vikunni
út tek t á r ík isst uðning i v ið
stjórnmálaflokka frá árinu 2010 til
2022. Fram kemur að þeir hafa fengið
sjö milljarða úr ríkissjóði á þessu
tímabili á verðlagi dagsins í dag.
Á fyrsta ári sitjandi ríkisstjórnar
voru framlög til flokkanna meira en
tvöfölduð (hækkuð um 127 prósent)
og síðan hafa þeir fengið næstum
fjóra milljarða frá skattgreiðendum.

Þrátt fyrir þetta örlæti þingmanna
í garð flokkanna sinna hefur Alþingi
ekki tekist að finna fjármagn til að
stytta biðlista í heilbrigðiskerfinu.
Tannréttingar, sem eru gjaldfrjálsar í þeim löndum sem við kjósum
að bera okkur saman við hvað velferð varðar, eru sligandi kostnaðarliður fyrir barnafjölskyldur á Íslandi.
Hvað skyldi kosta að setja tannréttingar inn í hið almenna sjúkratryggingakerfi?
Kannski svipað og rennur til
stjórnmálaf lokkanna í styrk frá

skattgreiðendum? Kannski meira,
hver veit? Ríkisstjórnin sóaði tveimur til þremur milljörðum í að fjölga
ráðuneytum við síðustu stjórnarmyndun. Þá vantaði ekki peningana.
Peningar eru ekkert vandamál þegar
fjármagna þarf ráðherrastól og tilbehör fyrir flokksgæðinga.
Á Íslandi búa álíka margir og
í Coventry í Englandi. Dettur
einhver ju m í hug að íbúar
Coventry séu skikkaðir til að borga
tólf stjórnendum meira en tvær
milljónir á mánuði, setja lúxusbíl

Samt
finnst
ekki
fjármagn
til að
stytta
biðlista.

með bílstjóra undir hvern þeirra og
tvo prívat aðstoðarmenn með meira
en milljón á mánuði í laun, fyrir að
stjórna borginni?
Á meðan Ísland hefur ekki ráð
á að borga tannréttingar barna
á Íslandi hefur Ísland ekki efni
á f lottræf ilshætti ráðamanna
og sjálftöku þeirra. Ekki verður
annað séð en að full samstaða sé
milli stjórnmálaflokkanna um þá
mannvonsku og spillingu sem felst í
því að stjórnmálastéttin hugsar um
sig og bara sig. n

SVEITARFÉLÖG, ÁHRIF LOFTSLAGSBREYTINGA
OG AÐLÖGUNARAÐGERÐIR
GRAND HÓTEL, 5. SEPTEMBER 2022 KL. 9:00–12:00
HÚSIÐ OPNAR KL. 8:30 – STREYMI HEFST KL. 9:00
9:00

FUNDARSTJÓRI OPNAR FUNDINN

9:10

ÁVARP UMHVERFIS-, ORKU- OG LOFTSLAGSRÁÐHERRA

Sævar Helgi Bragason, jarðfræðingur, dagskrárgerðarmaður og rithöfundur
Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra

9:20 SVEITARFÉLÖGIN ERU MÆTT TIL LEIKS Í LOFTSLAGSMÁLUM
Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga

9:35 ÁHRIF OG AÐLÖGUN AÐ LOFTSLAGSBREYTINGUM Á ÍSLANDI.
HVAÐ ER FRAMUNDAN?

Anna Hulda Ólafsdóttir, yfirmaður skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlögunar hjá Veðurstofu Íslands

9:50 HVAÐ ER Í HÚFI FYRIR BYGGÐIR LANDSINS?
Ragnhildur Friðriksdóttir, sérfræðingur hjá Byggðastofnun

10:05 HLÉ
10:20 STEFNA ÍSLANDS Í AÐLÖGUN OG AÐGERÐAÁÆTLUN Í MÓTUN
– HLUTVERK SVEITARFÉLAGA
Halla Sigrún Sigurðardóttir, skrifstofustjóri Skrifstofu loftslagsmála
hjá umhverfis-, orku og loftslagsráðuneyti

10:35 LOFTSLAGSBREYTINGAR Í SAMHENGI VIÐ SKIPULAGSMÁL

Ólafur Árnason, forstöðumaður nýsköpunar og þróunar hjá Skipulagsstofnun

10:50 MIKILVÆGI KERFISÁHÆTTU FYRIR STEFNUMÖRKUN

Lára Jóhannsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands

11:05 FÉLAGSLEG SEIGLA Í KJÖLFAR NÁTTÚRUHAMFARA
Tinna K. Halldórsdóttir, yfirverkefnastjóri hjá Austurbrú

11:20 ÁVARP INNVIÐARÁÐHERRA

Sigurður Ingi Jóhannsson, innviðaráðherra

11:30 PALLBORÐSUMRÆÐUR: ÁHRIF LOFTSLAGSBREYTINGA Á STARFSEMI
OG STÖÐU SVEITARFÉLAGA, NÚ OG TIL FRAMTÍÐAR
Sævar Helgi Bragason stýrir

•
•
•
•

Sigríður Ingvarsdóttir, bæjarstjóri Fjallabyggðar
Brynja Dögg Ingólfsdóttir, umhverfis- og skipulagsstjóri sveitarfélagsins Hornafjarðar
Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar
Björn Ingimarsson, sveitarstjóri Múlaþings
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Varð hirðfífl íslenska valdakerfisins
Karl Ágúst Úlfsson kveður
leiksviðið sáttur eftir rúmlega
fjörutíu ára feril með sýningunni Fíflið. Hann ætlar að
snúa sér að skriftum af fullum
þunga og kveðst eiga margar
skúffur fullar af handritum.

Þorvaldur S.
Helgason

tsh
@frettabladid.is

K

arl Ágúst Úlfsson er
l a n d s m ö n n u m ve l
k u n nu r f y r i r h lutverk sín í leikritum,
kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á borð við Harry og
Heimi, Spaugstofuna og Nýtt líf.
Hann hefur alla tíð unnið jöfnum
höndum við skriftir og sviðslistir
en hyggst nú kveðja leiksviðið til
að einblína á orðsins list.
„Ég er búinn að starfa við sviðslistir og leiklist í rúmlega fjörutíu
ár. Ég fór að velta því fyrir mér fyrir
nokkrum árum hvort ég ætti að
gera eitthvað af þessu tilefni. Svo
dundu nú á okkur einhvers konar
hörmungar í gegnum þennan blessaða heimsfaraldur og þá settist ég
niður og fór að hugsa mjög alvarlega út í þennan feril sem ég á að
baki og komst eiginlega að þeirri
niðurstöðu að ég væri búinn að gera
nánast allt sem mig langaði að gera.
Mér fannst þá bara ástæða til þess
að kveðja, mjög sáttur,“ segir hann.
Fjölskyldusamstarfið gengur vel
Karl Ágúst samdi verkið Fíflið, sem
verður frumsýnt í Tjarnarbíói í dag,
sem eins konar kveðjubréf sitt til
leiksviðsins. Með Karli í verkinu
leika sonur hans Eyvindur Karlsson og með leikstjórn fer kona hans
Ágústa Skúladóttir. Karl segir fjölskyldunni ganga einkar vel að vinna
saman en hann hefur áður gert sýningar með þeim báðum.
„Okkur gengur mjög vel að vinna
saman, þetta er oft bara spurning
um að vera heiðarlegur og hreinskilinn. Ég treysti til dæmis Ágústu
mjög vel til að segja mér eins og
henni finnst og vera heiðarleg. Það
er ekkert alltaf auðvelt, en það skilar
sér alltaf á endanum. Þó mann setji
hljóðan af og til þá er niðurstaðan
alltaf sú að ég kemst að því að hún
hefur hárrétt fyrir sér.“
Vildi ekki verða bitur
Karl Ágúst útskrifaðist úr Leiklistarskóla Íslands árið 1981 og varð fljótlega fastur gestur á fjölum íslenskra
atvinnuleikhúsa. Hann segir það
hafa verið stórfenglegt tækifæri að
fá sem ungur maður að kynnast
mörgum af þeim leikurum sem
hann hafði litið upp til frá unga
aldri.
„Þegar ég var búinn að starfa í
fáein ár í íslensku atvinnuleikhúsi
þá fór ég reyndar að furða mig á því
hvað margt af þessu fólki var biturt
og ósátt við ferilinn sinn og reitt
innan í sér þótt það brosti mikið
út á við. Jafnvel leikarar sem höfðu
átt glæsilegt ævistarf sem ég hefði
ekki haldið að væri nokkur ástæða
önnur til en að vera stoltur af. Þá
fór ég mjög fljótlega að hugsa: „Ég
ætla ekki að lenda þarna.“ Núna í
Covid-faraldrinum þegar ég fór að
setjast niður og fara yfir það sem
ég hef gert þá var ég um leið mjög
þakklátur fyrir að vera ekki kominn
á þennan stað.“
Lér konungur varð kveikja
Í fyrra fagnaði Karl Ágúst fjörutíu
ára útskriftarafmæli sínu úr Leiklistarskólanum en í ár fagnar hann
öðrum tímamótum því nú eru 45
ár frá því hann steig fyrst á svið í
íslensku atvinnuleikhúsi í uppsetningu Þjóðleikhússins á Lé konungi
1977.
„Þar var ég statisti og reyndar
aðeins meira en það vegna þess að
ég var líka tónlistarmaður og öll
tónlist í þeirri sýningu var spunnin
af mér ýmist á trompet eða slagverk.
Þannig að þetta var aðeins stærra

Karl Ágúst segist
vera sáttur við
ferilinn og búinn
að gera nánast
allt sem hann
langaði að gera.

Fréttablaðið/
Anton Brink

en hermaður þrjú frá vinstri. Þarna
kynntist ég mörgum af f lottustu
leikurum þess tíma, fólki sem ég
þekkti úr fjarlægð og fannst ofboðslega merkilegt að hitta í návígi,“
segir Karl Ágúst.
Að hans sögn varð þessi reynsla
ákveðin frumkveikja fyrir verkið
Fíf lið því þar uppgötvaði hann
fyrst samband konungsins og hirðfíflsins.
„Eitt af því sem gerist þegar ég
byrja að skrifa verkið um fíflið er að
fífl Lés konungs byrjar að læðast inn
í það. Það verður að einhvers konar
rauðum þræði í sýningunni þar sem
Lér og fíflið eiga orðaskipti. Í einhverri merkingu lokast þessi stóri
hringur á þessum endapunkti.“
Fíflið bæði fyndið og sorglegt
Eins og áður sagði stígur Karl Ágúst
á svið í Fíf linu ásamt syni sínum

Eyvindi og saman endurspegla
feðgarnir hið klassíska samband
konungsins og hirðfíflsins.
„Ég leik fíflið og hann styður mig
mjög dyggilega sem mótleikari, leikur oft hlutverk konungsins, vegna
þess að stór partur af þessari hugmynd á bak við verkið er einmitt
samband fíflsins og valdhafans. Ég
held ég leiki ein fimmtán fífl í þessu
verki þannig að ég fer bæði vítt og
breitt um leikbókmenntasöguna
og mannkynssöguna og skoða svolítið hlutverk hirðfíf la í mismunandi heimsálfum og á mismunandi
tímum,“ segir hann.
Er þetta kómísk eða tragísk sýning?
„Það er nú það, fíf lið er bæði
fyndið og svolítið sorglegt á köflum.
Fyrir utan það að vera heimspekingur, samfélagsrýnir og gagnrýnandi valdsins, sá sem bendir á það

að kóngurinn er líka hlægilegur,
mannlegur og þarf á því að halda
að það sé hlegið að honum.“
Tengir sjálfur við fíflið
Karl Ágúst viðurkennir fúslega að
hann tengi sjálfur við fífl og hirðfífl
enda hafi það verið helsta ástæða
þess að hann ákvað að setja upp
þessa sýningu en ekki einhverja
aðra.
„Á mínum ferli þá hef ég oft gegnt
þessu hlutverki, verið sá sem gagnrýnir stjórnvöld, tíðarandann,
þjóðarkarakterinn og það fólk sem
er mest áberandi í samfélaginu
hverju sinni. Þetta varð svona bæði
meðvituð ákvörðun og ómeðvituð,
ég einhvern veginn lenti í því að
verða, í einhverri merkingu, hirðfífl
íslenska valdakerfisins,“ segir hann.
En þótt fíf linu leyfist vissulega
að gagnrýna valdhafana þá 

Tilboðsbæklingurinn okkar er kominn út. Hann er fullur af
gæðatækjum á sérstöku tilboðverði sem gildir í september.
Í tilefni þess bjóðum við afslátt af öllum vörum í dag,
laugardaginn 3. september, sem eru ekki nú þegar á tilboði.
Opið frá 10 til 16.
Afsláttarkóði í vefverslun: Haust20af

Athugið að þessi kjör gilda aðeins um
heimilistækjahlutann í vefversluninni.

Tilboð

Það verða tilboð
sdagar hjá okkur
allan september
þvottavélar, þurrk
mánu
arar, uppþvottav
élar, kaffivélar ásam ð. Kælitæki,
vörum frá Sieme
t fleiri afbragðs
ns og Bosch á tilboð
sverði. Einnig m.a.
pottar, pönnur og
rafmagnsofnar frá
ljós, rakatæki,
öðrum virtum fyrirtæ
kjum.
Sölusýning verðu
r í verslun okkar
laugardaginn 3.
september.
Þennan dag höfum
við
afslátt af öllum vörum til viðbótar
sem ekki
eru þegar á afslæ
tti.

Vefverslun okkar

er opin allan sólarhri

nginn á sminor.is

Skoðaðu nýja
tilboðsbæklinginn
okkar á sminor.is!

í september

Sölusýning
í dag
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 getur það fengið það í bakið
síðar meir. Karl segist hafa fengið
að upplifa það á eigin skinni: „Fíflið
getur alveg komist upp á kant við
konunginn, getur lent í alls konar
hremmingum fyrir það einmitt
að reyna að vera fyndið á kostnað
valdhafans. Þannig var þetta líka á
mínum ferli.“

Við vorum kærðir fyrir
guðlast, við vorum
kærðir fyrir klám, við
fengum á okkur
hótanir um lögbann og
vorum sakaðir um
ofsóknir á ákveðnu
fólki í valdakerfinu.

Lentu upp á kant við valdhafa
Næst liggur að nefna Spaugstofuna
í tengslum við fíflið en Karl viður
kennir fúslega að þeir félagar, Örn,
Pálmi, Randver og Sigurður, hafi
gegnt því hlutverki árum saman.
„Ég hef skilgreint okkur þannig í
mörg ár. Það var okkar hlutverk að
snúa út úr því sem var efst á baugi,
vekja athygli og draga fram í dags
ljósið hluti sem jafnvel f lokkast
undir spillingu, óeðlilega fram
komu gagnvart þeim sem minna
mega sín, óeðlilega valdastöðu
þeirra sem eru sterkir og eiga nóg af
peningum,“ segir Karl Ágúst.
Spaugstofumenn lentu sjálfir
ítrekað upp á kant við yfirvöld og
valdamikla aðila í þjóðfélaginu en
eitt frægasta dæmið er líklega þegar
biskup Íslands, Ólafur Skúlason,
kærði þá fyrir guðlast eftir umdeild
an páskaþátt Spaugstofunnar 1997.
„Við vorum kærðir fyrir guðlast,
við vorum kærðir fyrir klám, við
fengum á okkur hótanir um lög
bann og vorum sakaðir um ofsóknir
á ákveðnu fólki í valdakerfinu. Það
voru menn sem reyndu bókstaflega
að fá þættina tekna af dagskrá og
beittu áhrifum sínum til þess, sem
við bara fréttum utan frá, en það
heppnaðist ekki,“ segir Karl Ágúst.
Tók sjálfan sig mjög alvarlega
Þótt Karl Ágúst sé þekktastur sem
gamanleikari þvertekur hann fyrir
að það hafi verið meðvituð ákvörð
un að fara út í grínið.
„Ég tók sjálfan mig ofsalega
alvarlega sem listamann þegar ég
var nýútskrifaður. Ég skil það ekki
alveg þegar ég hugsa til þess í dag
hvað ég hafði óbilandi sjálfstraust
og fannst ég geta allt, sem ég auð
vitað gat ekki. Kannski hefði ég
varla gert helminginn af því sem ég
hef gert ef ég hefði ekki haft þessa
trú,“ segir hann.
Fyrsta vísbendingin að því sem
verða skyldi kom árið 1982 þegar
Karl lék í uppfærslu Alþýðuleikhúss
ins á verki Guðmundar Steinssonar
Þjóðhátíð. Þá komst gagnrýnandi
Morgunblaðsins svo að orði: „Karl
Ágúst sýnir það hér að í honum býr
kómíker.“
„Þetta var það fyrsta sem ég hafði
heyrt eða séð um það að ég væri
gamanleikari í einhverri merkingu.
En svo gerist þetta náttúrlega mjög
fljótlega,“ segir Karl Ágúst.
Skömmu áður hafði Karl fengið
lítil hlutverk í tveimur bíómynd
um, annars vegar Útlaganum eftir
Ágúst Guðmundsson þar sem hann
lék Ingjaldsfíf lið, og hins vegar í
Jóni Oddi og Jóni Bjarna eftir Þráin
Bertelsson þar sem hann lék sund
laugarvörðinn. Bæði hlutverk vöktu
athygli og í kjölfarið byrjaði boltinn
að rúlla.
„Þar byrjaði samstarf okkar
Þráins, þar hittumst við í fyrsta
skipti. Þá einhvern veginn blasti
þessi braut svona við mér og það
varð framhald á henni án þess að
ég endilega veldi það. Ég fæ náttúr
lega annað aðalhlutverkið í Nýju lífi
sem verður gríðarlega vinsæl mynd,
slær í gegn og gengur í bíó lengur en
nokkurn mann hafði órað fyrir. Svo
bara hver myndin á fætur annarri,“
segir Karl Ágúst.
Upphafið að Spaugstofunni
Skömmu eftir að Karl Ágúst lék í
Löggulífi 1985, síðustu myndinni
í þríleik þeirra Þráins Bertelssonar
og Eggerts Þorleifssonar, varð svo til
fyrsti vísirinn að því verkefni sem
hann er þekktastur fyrir, Spaugstof
unni. Hann kveðst ekki hafa þekkt
tilvonandi kollega sína mikið fyrir
en kannaðist við þá úr Leiklistar
skólanum og bransanum.

útsendingu á skaupinu var hópurinn
farinn að kalla sig Spaugstofuna.
Þess vegna lít ég þannig á að Spaug
stofan sé stofnuð í kringum Ára
mótaskaupið 1985,“ segir Karl Ágúst.
Árið eftir var Karl svo ráðinn
leikstjóri Áramótaskaupsins 1986
og samhliða því náði hann að selja
Hrafni Gunnlaugssyni þá hugmynd
að sami hópur myndi gera fjóra
stutta grínþætti samhliða undir
nafninu Spaugstofan. Hrafn tók vel
í hugmyndina og þættirnir voru
gerðir og sendir út 1987.

„Þegar ég er í miðjum tökum á
Löggulífi þá hringir þáverandi dag
skrárstjóri RÚV sjónvarps í mig og
spyr hvort ég sé til í að taka að mér
Áramótaskaupið. Ég náttúrlega jafn
bilaður og ég var og með þessa ofur
trú á sjálfum mér segi bara já við
því og hélt ég væri ráðinn og myndi
skrifa og leikstýra Áramótaskaup
inu án þess að hafa nokkurn tíma
komið nálægt slíkri vinnu, korn
ungur maður og bara rétt skriðinn
úr skóla.“
Skömmu síðar urðu svo dag
skrárstjóraskipti á RÚV og Hrafn
Gunnlaugsson tók við starfinu. Að
sögn Karls sá Hrafn strax að það var
ekkert vit í því að ráða svo óreyndan
mann til að stýra skaupinu og fékk
hann því Sigurð Sigurjónsson sem
leikstjóra í stað Karls, en Sigurður
hafði þá þegar tekið þátt í fjöl
mörgum Áramótaskaupum. Sig
urður hafði svo samband við Karl
og bauð honum að gerast partur af
höfundateyminu.
„Ég varð auðvitað alveg grjótfúll
í smástund en fljótur að jafna mig
á því og þáði það. Þá varð til þessi
hópur; ég, Siggi, Örn Árnason, Rand
ver Þorláksson og Laddi. Við byrj
uðum að vinna saman og vinnan
var alveg óheyrilega skemmtileg. Við
skemmtum okkur öllum stundum
þótt við værum meira og minna að
vinna fram á nætur og stundum á
mjög óheilbrigðum tíma. Fljótlega
þegar fór að nálgast upptökur og

Karl segir fíflið
vera í senn
heimspeking,
samfélagsrýni
og gagnrýnanda
valdsins.
Mynd/maría
Björt

Hafnað af Stöð 2
Nokkrum árum síðar tóku félag
arnir svo aftur upp þráðinn en í
millitíðinni höfðu þeir Karl Ágúst,
Örn Árna og Siggi Sigurjóns verið
með útvarpsþætti á RÚV sem hétu
Sama og þegið, þar sem þeir fóru
yfir fréttir vikunnar í gamansömum
stíl. Félagarnir fengu þá hugmynd
að gera sams konar þætti fyrir sjón
varp sem þeir kynntu fyrir Stöð 2
og var hugmyndinni tekið vel fyrst
um sinn.
„Síðan erum við mættir upp á
Stöð 2 til þess að skrifa undir samn
ing. Samningurinn er tilbúinn
og það eina sem vantar á hann er
nafnið á þættinum. Við vorum með
hugmynd að nafninu Imbakassinn,
það þótti svona ekki nógu jákvætt
og ekki hvetjandi til áhorfs. Þann
ig að við erum beðnir um að hugsa
þetta aðeins betur og gefum okkur
korter, tuttugu mínútur til að pæla
í þessu. Við sitjum og spjöllum og
á sama tíma er dagskrárstjórinn
kallaður út úr fundarherberginu.
Hann er í burtu í nokkrar mínútur
og þegar hann kemur inn aftur segir
hann: „Strákar, það er búið að blása
þetta af.““
Karl Ágúst segir þetta hafa komið
þeim í opna skjöldu enda sátu þeir
hreinlega með pennana í höndun
um og áttu bara eftir að skrifa undir.
„Þannig að við fórum svona
heldur þungbúnir út af þessum
fundi og héldum bara áfram okkar
daglega basli. Svo leið líklega eitt
ár og þá vorum við í einhverjum
stórum peningalegum vandræð
um. Þá vorum við farnir að leigja
vinnuhúsnæði ásamt Randver og
Pálma. Það þurfti að borga leigu og
peningar lágu ekkert alltaf á lausu.
Á endanum fórum við á fund með
Hrafni Gunnlaugssyni, dagskrár
stjóra RÚV, og buðum honum þessa
sömu hugmynd. Hann tók viðbragð
og sagði: „Þetta er skemmtilegt, ég
skal láta ykkur hafa fjóra þætti og ef
þeir heppnast vel skulum við skoða
hvort það verði framhald.“ Við
gerðum fjóra þætti á fjórum vikum
og svo var ekki hægt að stoppa.“

Feðgarnir
Karl Ágúst og
Eyvindur leika
á móti hvor öðrum í sýningunni
Fíflinu. Kona
Karls, Ágústa
Skúladóttir, sér
um leikstjórn.
Fréttablaðið/


Anton Brink

Ég tók
sjálfan mig
ofsalega
alvarlega
sem listamann
þegar ég
var nýútskrifaður.

Ákvörðun RÚV kom á óvart
Spaugstofan varð svo eins og allir
þekkja einn vinsælasti grínþáttur
Íslands og var á dagskrá RÚV með
hléum til 2010 þegar þeir félagar
færðu sig yfir á Stöð 2 þar sem þeir
voru sýndir til 2014. Árið 2015 fögn
uðu Spaugstofumenn þrjátíu ára
starfsafmæli sínu með kveðjusýn
ingunni Yfir til þín í Þjóðleikhúsinu.
Alls voru 472 þættir framleiddir af
Spaugstofunni á yfir þrjátíu árum.
„Það kom mjög mörgum á óvart
að RÚV skyldi taka þessa ákvörð
un. Þeir höfðu að vísu aldrei viljað
ákveða neitt fram í tímann. Þeir
vildu alltaf sjá til, þannig að undir
vorið þegar vetrardagskránni var
að ljúka þá spurðum við alltaf hvort
þeir ætluðu að hafa okkur aftur
næsta vetur. Við fengum aldrei svör
við því nema: „Við skulum athuga
málin.“ Svo fengum við ekki að vita
þetta fyrr en bara kannski mánuði
áður en við áttum að byrja að vinna.
Fyrir vikið var ég aldrei fastráðinn
neins staðar og hafði í raun ekki
trygga vinnu nema í mesta lagi níu
mánuði fram í tímann,“ segir Karl
Ágúst.
Haldið þið félagarnir enn sambandi?
„Við reynum að drekka kaffi
saman helst einu sinni í viku. Það
heppnast ekki alltaf en oft. Það fer
alltaf gríðarlega vel á með okkur.
Það er náttúrlega mikið lán að þessi
hópur skyldi vera svona í laginu,
hann gat alveg verið allt öðruvísi,
en við náðum ofsalega vel saman.
Við vorum ekkert alltaf sammála en
það varð samt aldrei til þess að við
gætum ekki átt eðlileg og heilbrigð
samskipti og skilað öllum verkum
þannig að við værum sáttir við.“
Vill votta leikhúsinu virðingu
Spurður um hvað taki við nú þegar
hann hyggst kveðja leiksviðið seg
ist Karl ætla að fara á fullt í skrifin.
Hann hefur alla tíð sinnt skrifum og
þýðingum samhliða leiklistinni og
þýddi til að mynda Hobbitann eftir
J.R.R. Tolkien ásamt föður sínum
Úlfi Ragnarssyni 1978. Karl hefur
auk þess gegnt stöðu formanns Rit
höfundasambands Íslands frá árinu
2018.
„Ég er náttúrlega búinn að vera
höfundur jafn lengi og leikari og
jafnvel enn lengur. Höfundurinn
hefur oft þurft að víkja fyrir leik
húsmanninum því það eru hlutir
sem heimta algjöran forgang. En
ég hef hug á að gefa rithöfundinum
fullt svigrúm og fara að sinna hans
störfum ótruflað,“ segir hann.
Hvað er svo næst á döfinni?
„Það sem gerist næst er það að
við Ágústa erum að fara að vinna
í Þjóðleikhúsinu sýninguna Hvað
sem þið viljið eftir Shakespeare
þar sem ég geri nýja þýðingu og við
gerum saman nýja leikgerð. En svo á
ég bara svo margar skúffur af hand
ritum sem ég hef ýmist byrjað á og
sum þeirra jafnvel fullskrifað en
aldrei komið frá mér. Nú þarf ég að
fara að opna þessar skúffur og for
gangsraða einhvern veginn. Það er
nóg af verkefnum fram undan.“
En þótt Karl Ágúst ætli að kveðja
sviðið sem leikari segist hann ekki
ætla að segja skilið við leikhúsið
fyrir fullt og allt: „Ég er ekkert endi
lega að segja skilið við leikhúsið en
ég vil votta því þessa virðingu mína
og ég vil enda leikaraferilinn minn
á viðeigandi hátt og á þann hátt sem
ég kýs sjálfur.“ n
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Vísbendingar
um að gervisæta
sé fitandi

Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

Í liðinni viku birtist í vísindatímaritinu Cell grein sem gæti
fengið þig til að sneiða hjá
vörum með gervisætu. Samkvæmt greininni eru slíkar
vörur líklegri til að fita þig en
grenna og geta jafnvel valdið
heilsufarsvanda á við sykursýki.

J

otham Suez við John Hopkins-háskólann fór að skoða
gervisætuefni og áhrif þeirra
á heilsu manna fyrir tæpum
áratug. Sem nýútskrifaður
doktor í örverufræði einbeitti
hann sér að rannsóknum á
músum og gáfu þær rannsóknir til
kynna að gervisætuefni gætu valdið
offitu og tengdum heilsuvanda eins
og sykursýki og hjarta- og æðasjúkdómum.

Gervisæta breytti þarmaflórunni
Samkvæmt umfjöllun um niðurstöður greinarinnar í tímaritinu
The Scientist á dögunum ollu þær
niðurstöður deilum enda mikið í
húfi hjá fjölmörgum framleiðendum sætuefna. Þó svo að þetta hafi
ekki verið í fyrsta sinn sem gervisæta er tengd við offitu var þetta í
fyrsta sinn sem mögulegum mekanisma þar á bak við var lýst. Í ljós
kom að gervisætan breytti þarmabakteríum eða þarmaf lóru músa,
en bakteríurnar eru mikilvægar í
stjórnun efnaskipta, matarlyst og
fitusöfnun.
Matvælaframleiðendur höfðu
sínar efasemdir varðandi þessar
upprunalegu niðurstöður og það
af góðri ástæðu – og bentu réttilega á að rannsóknirnar væru ekki
á mönnum.
Próf á músum og mönnum
Rannsóknin sem Suez og félagar
hins vegar luku nýverið við Weizmann Institute of Science í Ísrael
var aftur á móti á mönnum og voru
algengustu gervisætuefnin svo
sem sakkarín, súkralósi, aspartam
og stevía prófuð. Niðurstöðurnar
benda til þess að sætuefnin geri
það sama við menn og mýs – breyti
örveruflóru þarmanna.
Samkvæmt vísindamönnunum
hafa slíkar breytingar óhagstæð
áhrif á glúkósaþol, eða hversu fúslega líkaminn flytur sykur úr blóði
í vöðva og fitu, sem mögulega gæti
þá orsakað þyngdaraukningu og
sykursýki.
Tilraunin á mönnum
Rannsakendur fengu sjálf boðaliða
sem bæði mældust með eðlilegt
glúkósamagn í blóði og neyttu ekki
sætuefna, til að taka þátt í slembi
raðaðri samanburðarrannsókn. 120
sjálf boðaliðum sem stóðust þessar
kröfu, var svo skipt í sex hópa.
Rannsóknin stóð yfir í tvær vikur
og neyttu fjórir hópanna daglega
sætuefnanna sakkaríns, súkralósa,
stevíu eða aspartam í sex skömmtum, sem voru innan marka um ráðlagða daglega neyslu.
Fimmti hópurinn fékk viðlíka
skammt af glúkósa, eða f imm
grömm, og sjötti hópurinn var laus
við inngrip.
Mældu glúkósamagn í blóði
Allir hóparnir mældu glúkósamagn
í blóði, fyrir, á meðan og á eftir vikurnar tvær með glúkósamæli sem
festur var við upphandlegg þeirra.
Eins notuðu þau glúkósaþolpróf
sem metur blóðsyk urssvör un
líkamans með því að mæla hversu

Þessar niðurstöður
þarf hins vegar að
staðfesta með frekari
rannsóknum og skoða
klínísk áhrif til lengri
tíma.

Birna Guðrún
Ásbjörnsdóttir,
doktorsnemi

Margar rannsóknir
hafa sýnt að örveru
flóra mannslíkamans
getur haft áhrif á
efnaskipti hans og
starfsemi.

Snædís Huld
Björnsdóttir, örverufræðingur

Frekari rannsóknir
nauðsynlegar
Birna Guðrún Ásbjörnsdóttir,
doktorsnemi í heilbrigðisvísindum við Háskóla Íslands,
segir rannsóknina ágæta
þar sem hún sé gerð bæði á
mönnum og músum.
„Þessar niðurstöður þarf
hins vegar að staðfesta
með frekari rannsóknum og
skoða klínísk áhrif til lengri
tíma. Hér var til dæmis ekki
samræmi varðandi magn
sætuefna, en stuðst var við
ásættanlega daglega inntöku
(acceptable daily intake –
ADI) hvers efnis út af fyrir sig
(þ.e.; 240 mg (aspartam, ~ 8%
ADI), 180 mg (sakkarín, ~ 20%
ADI), 102 mg (súkralósi, 34 ~
ADI) og 180 mg (stevía, ~ 75%
ADI). Einnig þarf að skoða
hvort lægri skammtar hafi
sömu áhrif.“
Sykurneysla varhugaverð
Birna bendir jafnframt á
að mikilvægt sé að túlka
ekki niðurstöður þannig að
sykur sé hollur eða hollari en
sætuefni.
„Þar sem rannsóknir sýna
einnig að mikil sykurneysla
eykur áhættu á offitu, sykursýki II, hjarta- og æðasjúkdómum og ákveðnum tegundum af krabbameinum.“
f ljótt glúkósamagn í blóði kemst
aftur í eðlilegt horf eftir að glúkósa
er neytt og jafnframt voru munnvatns- og saursýni rannsökuð til
að skoða örverur.
Þegar örverur í munni og þörmum þátttakenda voru skoðaðar
reyndist marktækur munur á fjölda
baktería fyrir og eftir reglulega inntöku gervisætuefna, sérstaklega hjá
þátttakendum sem neyttu súkralósa og sakkaríns. Engar breytingar
voru á örverum samanburðarhópanna sem neyttu glúkósa eða tóku
enga viðbót.
Þátttakendur sem neyttu súkralósa og sakkaríns sýndu einnig
hærri toppa í blóðsykri í glúkósaþolsprófum en þeir í glúkósaviðmiðunarhópnum, sem bendir til að
þessi sætuefni geti ýtt líkamanum
í átt að glúkósaóþoli, sem gerir það
að verkum að vefir eiga erfitt með
að taka upp glúkósa úr blóðinu.
Enginn marktækur munur á blóðsykurssvörun sást á hópunum sem
eingöngu fengu glúkósa, aspartam
eða stevíu, og samanburðarhópnum
sem var án inngrips.
Sönnuðu orsök og afleiðingu
Þó að þessar niðurstöður séu áhugaverðar þá er stóra fréttin sú að rannsakendum tókst að sanna orsök og
afleiðingu á milli ákveðinna gervi-

Örveruflóra einstaklinga breytileg
Snædís Huld Björnsdóttir, örverufræðingur og
dósent við Háskóla Íslands, segir örveruf lóruna
breytilega á milli einstaklinga og því þurfi að
skoða niðurstöðurnar betur.
„Margar rannsóknir hafa sýnt að örveruflóra
mannslíkamans getur haft áhrif á efnaskipti
hans og starfsemi,“ segir Snædís aðspurð um
niðurstöður rannsóknarinnar sem sýnir að
neysla sætuefna breyti örveruflóru meltingarvegarins.
Þarf að skoða áhrifin betur
„Örveruflóran er breytileg milli einstaklinga
og því þarf að skoða áhrifin betur, bæði í lengri
tíma og hjá fleiri hópum, til dæmis meðal fólks
á ólíku mataræði eða með efnaskiptasjúkdóma. Rannsóknin er skref í áttina að skilningi á
áhrifum sætuefna á örveruflóruna og á efnaskipti mannslíkamans,“ segir hún og bætir við
að það verði afar áhugavert að sjá rannsóknir í
framtíðinni er beinast að því hvernig þessi áhrif
séu tilkomin.
sætuefna, örvera í þörmum og glúkósaóþols.
Rannsakendur tóku örverur úr
saur þátttakenda sem mældust
með hækkaðan blóðsykur og komu
þeim fyrir í sýklalausum músum.
Eftir nokkra daga, þegar örverurnar höfðu komið sér fyrir í þörmum
dýranna, skoðuðu rannsakendur
blóðsykursviðbrögð þeirra. Niðurstaðan var að eiginleiki dýranna til
að stjórna blóðsykursgildum var
hamlaður.
Í grein The Scientist um rannsóknina er einnig rætt við Robert
Lustig, taugainnkirtlafræðing við
Kaliforníuháskóla sem kom ekki
að rannsókninni. Segir hann niðurstöðurnar mikilvægar því þær sýni
fram á orsakasamhengi, ekki aðeins
fylgni. Hann bendir þó einnig á að
hér sé um skammtímarannsókn
að ræða þar sem ekki sé fylgst með
þyngd eða blóðsykurssvörun í
mönnum í hálft til eitt ár.
Samkvæmt honum myndi slík
rannsókn veita betri svör við grundvallarspurningunni um hvaða áhrif
gervisætuefni hafa þegar kemur að
þyngdaraukningu og þróun heilsufarsvanda eins og sykursýki. En
líklega verður á brattann að sækja
fyrir framleiðendur sætuefna, alla
vega virðast þau ekki vera svarið við
aukinni sykurneyslu mannfólks. n
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Bjórhlaupið fer fram í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Bjórhlaupið snýr
loksins aftur
sandragudrun@frettabladid.is

Bjórhlaup RVK Brewing CO fer
fram í Nauthólsvík í dag. Hlaupin
verður bjórmíla sem er um 1,6
kílómetrar. Þrjár drykkjarstöðvar
eru í hlaupinu og keppendur
verða að ljúka einum bjór á hverri
stöð. Bjórinn er léttur og ferskur
og bruggaður sérstaklega fyrir
hlaupið. Bjórhlaupið snýst ekki
bara um að vera fyrstur í mark
heldur að hafa gaman og koma í
mark með vinum sínum. Keppend
ur hafa hingað til mætt í skemmti
legum búningum og vinahópar oft
tekið sig saman um búninga sem
setja svip sinn á þetta skemmtilega
hlaup.
Fjör í Nauthólsvík
Þau sem hafa áhuga á að taka þátt
og hafa ekki enn skráð sig geta gert
það á bjorhlauprvk.is. Dagskráin
hefst klukkan 14.00 þar sem DJ
Hlynur Jakobs þeytir skífum.
Upphitun hefst klukkan 15.30 og
hlaupið 16.00. Klukkan 17.00 er
svo verðlaunaafhending. Aðstand
endur keppninnar segja að til að
hlaupa til sigurs þurfi að ná hinu
fullkomna jafnvægi milli hlaupa
forms og hæfileikans til að inn
byrða vökva á stuttum tíma. Þetta
er fyrsta bjórhlaupið frá árinu 2019
þar sem þurfti að fresta því tvö ár í
röð, en þá tóku 600 hlauparar þátt.
Það hafa því eflaust mjög margir
hlauparar beðið lengi eftir þessum
viðburði og óhætt er að fullyrða
að það verður rífandi stemning í
Nauthólsvíkinni í dag. n
Ólafía Kvaran, hjúkrunarfræðingur og heimsmeistari í Spartan, segir að þurrkublettir hafi horfið eftir að hún byrjaði að taka inn AstaSkin. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þurrkublettirnir horfnir
og húðin mun heilbrigðari
Ólafía Kvaran, sem er 52 ára, leggur mikla áherslu á að viðhalda góðri heilsu og heilbrigðum lífsháttum. Hún stundar íþróttir af kappi og finnst bætiefni skipta gríðarmiklu máli til
að styðja við heilsu og útlit. Hún segir að AstaSkin sé best geymda leyndarmálið.
Ólafía Kvaran, hjúkrunarfræð
ingur og heimsmeistari í Spartan
hindrunarhlaupi, hugar vel að
því hvaða bætiefni hún notar til
að ná hámarksárangri í íþróttum
og einnig hvaða bætiefni hafa
styrkt almenna húðheilsu hennar.
Ólafía er búin að taka AstaSkin
daglega í nærri 4 ár. „Fyrst tók ég

AstaSkin til að auka endurheimt
eftir æfingar og það hefur virkað
afar vel á kroppinn minn en stóri
bónusinn var sá að ég finn að
húðin er mun heilbrigðari. Þurrku
blettir hafa horfið og glansinn í
andlitinu minnkað til muna. Ég hef
aldrei tekið mikinn lit í sól og hef
ávallt verið viðkvæm en eftir að ég

byrjaði að taka AstaSkin er ég farin
að taka lit og hann endist lengur.“
Ólafía bætir við að hún hafi
orðið vör við mörg önnur jákvæð
áhrif. „Rakinn í húðinni er mun
meiri en áður. Ég vann lengi
vel sem hjúkrunarfræðingur á
skurðstofu og því fylgir mikill
handþvottur og skrúbb. Áður en

ég tók AstaSkin var ég háð hand
áburði vegna sprunginnar húðar á
höndum en í dag nota ég hand
áburð örsjaldan. Þess má geta að
áður fyrr valdi ég húðvörur fyrir
viðkvæma húð en nú þarf ég þess
ekki lengur því húðin mín hefur
aldrei verið eins heilbrigð og
sterk.“
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„Eins og með öll bætiefni virka
þau ekki nema maður taki þau
reglulega inn. Ég þurfti að sýna
þolinmæði og fór ekki að finna
verulegan mun fyrr en eftir
fjórar vikur. Síðan þá hef ég tekið
AstaSkin sleitulaust í nær 4 ár
með einni undantekningu en þá
mynduðust þurrkublettirnir á
húðinni nánast um leið og ég hætti
að taka það og glansinn á T-svæðinu í andlitinu birtist aftur.“
Áskriftarfyrirkomulag
sem virkar
Ólafía hefur nýtt sér áskriftarfyrirkomulag Saga Natura. „Mér finnst
það frábær kostur því það kemur í
veg fyrir að ég gleymi að taka inn
þessi mikilvægu fæðubótarefni
sem Saga Natura býður upp á og
þá sérstaklega AstaSkin. Bætiefnin
koma inn um póstlúguna hjá mér
mánaðarlega og ég fylli svo sjálfkrafa á áldósirnar. Þetta er vistvænt og hagkvæmt því ég fæ alltaf
15% afslátt af vörunum svo og fría
heimsendingu.“
Leyndarmálið á bak við AstaSkin
Sólveig Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Saga Natura, segir
að AstaSkin hafi fyrst komið á
markað árið 2018. Leyndarmálið á
bak við AstaSkin er einstök blanda
af þremur mikilvægum bætiefnum
sem styrkja húðina, auk þess sem
í AstaSkin séu önnur vítamín eins
og A-, C-, D- og E-vítamín sem
stuðli öll að bættri húðheilsu.
Eitt af lykilhráefnunum í
AstaSkin er seramíðið Myoceram
sem er klínískt rannsakað fæðubótarefni. Náttúrulegt seramíð í
húð fólks minnkar alla jafna yfir
veturinn og því er mikilvægt að
huga vel að lausnum fyrir húðina

Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Ólafía Kvaran í Spartankeppni. Hún segir að astaxanthin, sem finnst meðal annars í AstaSkin, hafi aukið endurheimt
eftir æfingar. Ólafía hefur nýtt sér áskriftarfyrirkomulag Saga Natura.
MYND/AÐSEND

nú þegar haustið nálgast. Seramíðið í AstaSkin vinnur gegn
rakatapi húðarinnar og hjálpar
til við að draga úr þurrki húðarinnar. AstaSkin inniheldur einnig
astaxanthin sem meðal annars
eykur endurheimt, verndar húðina
gegn UV-geislum sólar, hrukkur og
fínar línur verða grynnri og einnig
getur astaxanthin komið í veg
fyrir myndun á öldrunarblettum.
Fjölmargar klínískar rannsóknir
hafa verið gerðar víða um heim
á áhrifum astaxanthins á heilsu
manna, en það er einstaklega

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jón Þórisson

öflugt andoxunarefni. Þá er einnig
að finna kollagen í AstaSkin, sem
er eitt helsta byggingarprótein
húðarinnar. Eftir 25 ára aldur fer
náttúruleg kollagenframleiðsla
í líkamanum að minnka. Rannsóknir benda til þess að inntaka
kollagens geti minnkað liðverki
ásamt því að hafa góð áhrif á húð,
hár og neglur.
Neytendur uppgötvuðu nýja
virkni og bólurnar hurfu!
Sólveig segir að AstaSkin sé ein
vinsælasta vara Saga Natura og
hafa viðskiptavinir verið duglegir að deila sögum sínum um
virkni vörunnar. „Það sem við
erum meðal annars að heyra er
að AstaSkin virki vel á þurra og
bólótta húð, styrki húðina í sól,
dragi úr þurrkublettum, en áhugaverðustu sögurnar eru hversu vel
hún hefur virkað á algengan húðkvilla sem nefnist Keratosis pilaris
(KP). Erlendis nefnist þessi kvilli
öðru nafni „chicken skin“ og einkennist af smáum upphleyptum
bólum sem innihalda uppsafnað
keratín. Bólurnar eru stundum
með roða og eru yfirleitt á upphandleggjum, vanga og lærum
en finnast líka annars staðar á
líkamanum.
Þessar hvimleiðu bólur eru arfgengar og í raun mjög algengar,
en um einn af hverjum þremur er
með einkenni KP og algengið er
enn hærra í yngri aldurshópum,
frá 12-30 ára. Keratosis pilaris er
talið vera afbrigði af eðlilegri húð
og angrar fólk yfirleitt ekki, nema
af útlitslegum ástæðum. Þeir sem
glíma við þetta vandamál upplifa
þó oft mikið hugarangur yfir þessu

Sólveig Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri
Saga Natura

ástandi. Saga Natura hefur gert
ítarlega markaðsrannsókn á hvaða
meðferðir eru í boði á þessum
hvimleiða kvilla og virðast engar
meðferðir vera til sem eru varanlegar. Margar hverjar geta verið
ansi sársaukafullar eða fela í sér
töluvert inngrip og flestar endast
þær illa. Kosturinn við AstaSkin er
að einungis þarf að muna eftir að
taka tvær töflur á dag og vandamálið minnkar umtalsvert eða
hverfur alveg.“
Sólveig segir að Saga Natura fái
einnig stundum sendar fyrir og
eftir myndir frá viðskiptavinum
sem hafa verið að kljást við bólur.
Í sumum tilfellum hefur þessum
einstaklingum verið ávísað sýklalyf, sem er töluvert inngrip, en þau
hafi oft ekki gefið nægilega góðan
árangur og þá aðeins í skamman
tíma. Um leið og þessir einstaklingar fóru að taka AstaSkin
að staðaldri myndaðist jafnvægi í
húðinni og bólurnar hurfu nánast
alveg. Þetta á við um fólk frá 18 ára
aldri af öllum kynjum.“
Saga Natura fær styrk til
útrásar á AstaSkin
Hjá Saga Natura starfar öflugt
rannsóknar- og þróunarteymi og
er markmið þeirra að rannsaka
virkni vara Saga Natura í þaula.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Guðmundur
Hilmarsson, gummih@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

„Það var mikil viðurkenning fyrir
okkur að fá rannsóknarstyrk
frá Matvælasjóði, meðal annars
í þeim tilgangi að gera heildstæða markaðsúttekt á markhópi
AstaSkin erlendis. Einnig höfum
við sótt um hugverkaleyfi fyrir
okkar sérstöku formúlu sem liggur
á bak við AstaSkin.“
Sólveig bætir við að vinsældir
AstaSkin hér á landi hafa styrkt
Saga Natura í enn frekari útrás.
„Við ætlum okkur stóra hluti fyrir
AstaSkin á komandi misserum,
rétt eins og við höldum áfram að
sækja út með okkar stærstu vöru,
SagaPro, sem við seljum nú þegar í
9 löndum við afar góðan orðstír.“
Sólveig telur AstaSkin eiga
mikið erindi á alþjóðamarkað:
„Fyrir tveimur árum framkvæmdi
rannsóknarteymi Saga Natura
neytendakannanir á AstaSkin. Í
þeirri fyrri tóku einstaklingar með
Keratosis pilaris AstaSkin í tvo
mánuði. Þarna voru einstaklingar
bæði með rubra-afbrigðið sem er
oft kallað „strawberry skin“ og
hins vegar alba-afbrigðið sem er
kallað „chicken skin“. Það fannst
greinilegur munur á þessum
tveimur hópum. Einstaklingar
með KP rubra fundu engan mun
á tveimur mánuðum en allir þeir
sem voru með KP alba fundu
töluverðan mun eftir inntöku
AstaSkin. Í kjölfarið var framkvæmd önnur könnun á einungis
einstaklingum sem glímdu við KP
alba, en sú könnun stóð yfir í sjö
mánuði. Niðurstöðurnar úr henni
studdu við fyrri niðurstöðurnar.
Það tók um tvo mánuði að sjá áhrif
AstaSkin á húðina og einkennin
minnkuðu með hverjum mánuðinum. Það var því virkilega áhugavert og ánægjulegt að sjá viðbrögð
þátttakenda í lok könnunarinnar
þegar fyrir og eftir myndir voru
skoðaðar, þar sem margir trúðu
varla hve munurinn var mikill.“ n
AstaSkin er selt í öllum helstu
matvörubúðum, apótekum og á
heimasíðunni saganatura.is

Þrjú mikilvæg efni fyrir húðina í
einni vöru: Seramíð, astaxanthin og
kollagen ásamt öðrum mikilvægum
vítamínum og steinefnum.

Sölumenn:
Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Túrmerik bjargaði
veiðiferðinni
Snyrti- og förðunarfræðingurinn Maríanna Pálsdóttir lenti í óskemmtilegri
lífsreynslu í veiðiferð fyrr
á árinu þegar hnéð á henni
stokkbólgnaði skyndilega.
Hún brá á það ráð að taka inn
túrmerik-töflur og bólgan
hvarf á nokkrum dögum.

eyðandi töflur, en ég vissi að ef ég
tæki þær þá yrði mér á móti rosalega illt í maganum. Það var ekki
í boði í þessum aðstæðum. Ég var
úti í náttúrunni innan um kletta
og gljúfur og ég gat ekki verið að
drepast í maganum þar. En ég gat
heldur ekki staðið úti í á að veiða
með rosalegan verk í hnénu.“

„Eftir að ég fékk Covid-bólusetningarnar byrjaði ég að finna
fyrir bólgum í líkamanum, bæði í
hnjám og olnbogum. Ég spáði samt
ekkert mikið í það en svo fékk ég
Covid í mars og þá snarversnuðu
bólgurnar,“ segir Maríanna.
„Ég er rosalega vakandi fyrir því
sem ég geri við líkama minn. Ég
drekk endalaust af vatni, ég drekk
ekki áfengi, ég tek engin lyf. Það
er ekkert sem ég get sett puttann á sem ýtir undir bólgur hjá
mér. Ég get þess vegna ekki tengt
bólgurnar við neitt annað en bólusetningarnar og svo Covid.“
Í áðurnefndri veiðiferð upplifði
Maríanna að liðirnir voru verri en
venjulega.
„Allt í einu upp úr þurru verð ég
stokkbólgin á öðru hnénu og það
var þá sem ég tók eftir því hvað
túrmerik-töflurnar eru áhrifaríkar.
Mér verður alltaf illt í maganum
ef ég tek bólgueyðandi lyf svo ég
reyni alltaf að sleppa þeim. Ég
reyni frekar að finna einhverja
náttúrulega lausn fyrst. Eins og að
drekka meira vatn, sleppa brauði
og sykri eða taka út einhverja fæðu
sem mér finnst ekki gera mér gott,“
segir hún.
„Nema hvað, í þessari veiðiferð
var ég með rótsterkar bólgu-

Bólgurnar hurfu
Kokkurinn í Stóru-Laxá kom þá
með þessa frábæru hugmynd,
að taka inn túrmerik-töflurnar
frá ICEHERBS, sem hún var með
í veiðihúsinu og viti menn, þær
snarvirkuðu.
„Það er ráðlagt að taka eina til
tvær töflur á dag en ég tók fjórar
til fimm, það er ekki ráðlagt en ég
gerði það bara í nokkra daga. Það
snarvirkaði, bólgurnar bara hurfu.
Ég er viss um að það var túrme-

Maríanna
uppgötvaði
túrmeriktöflur þegar
hún bólgnaði
skyndilega
upp í veiðiferð.
En bólgurnar
snarminnkuðu
eftir inntöku
túrmeriksins.
MYND/AÐSEND


rikinu að þakka því það eina sem
ég gerði öðruvísi en venjulega
var að dæla í mig túrmerik-töflunum,“ segir hún.
„Ég fann mun á öllum
líkamanum, ekki bara
hnénu. Ég tek vítamín
fyrir húð, hár og neglur,
D-vítamín og svo tek ég
túrmerik. Ég tek engin
önnur bætiefni. Ef ég
prófa að sleppa túrmerikinu í svona viku þá finn ég
strax mun svo ég held áfram að
taka það.“
Maríanna segir að með
túrmerikinu hafi henni tekist að
halda bólgunum niðri og hún hafi
ekki aftur lent í svipuðu atviki og í
veiðiferðinni.

„Ég tek alltaf eina til tvær töflur á
dag og þetta hefur ekki gerst aftur.
Eftir að hafa prófað þetta myndi
ég aldrei dæla lyfjum í börnin mín
án þess að prófa náttúrulega leið
fyrst. Ég er agndofa yfir því hvað
túrmerik hefur gert fyrir mig.“
Náttúrulegt bætiefni
ICEHERBS framleiðir bæði mildar
túrmerik-töflur og sterkar túrmerkik-töflur. Auk túrmeriks
innihalda þær íslensk fjallagrös
sem eru viðurkennd lækningajurt
sem hjálpar til við að draga úr bjúg.
Sterkar túrmeriktöflur innihalda
auk þess svartan pipar sem eykur
upptöku túrmeriksins og margfaldar áhrifin. Túrmerik hefur
verið þekkt í þúsundir ára fyrir

eiginleika sína sem bólgueyðandi
jurt og sem kröftug andoxun. Túrmerik er einnig talið geta hjálpað
gegn ýmsum öðrum kvillum, allt
frá meltingartruflunum upp í
gigtarsjúkdóma.
Bætiefnin frá ICEHERBS eru
hrein og náttúruleg. Lögð er
áhersla á að virkni skili sér í réttum
blöndum og að eiginleikar innihaldsefnanna viðhaldi sér að fullu.
Vörurnar eru framleiddar á Íslandi
og innihalda engin óþarfa fylliefni.
n
ICEHERBS fæst í öllum betri
matvöruverslunum, apótekum,
heilsuvöruverslunum og glæsilegri vefverslun iceherbs.is.

Himneskt og hefðbundið haustpasta
Fátt er betra til að taka á
móti haustlægðunum en
að elda lokkandi pasta með
silkimjúkri sósu og reyktum
undirtónum. Hér er uppskrift að klassísku pasta
carbonara fyrir 3-4.

Besta vopnið
gegn haustlægðinni er
huggulegur
heimilismatur.

Fréttablaðið/

getty

jme@frettabladid.is

Carbonara er klassískur pastaréttur frá Ítalíu og þvert á það sem
margir halda, þá er ekki ein einasta
ögn af rjóma í réttinum. Í staðinn
er gerð dásamlega rjómakennd
þeyta úr pastavatni, eggi og osti.
Hefðbundið er að nota verkað feitt
grísakjöt eins og guanciale eða
pancetta, en einnig er algengt að
skipta því út fyrir beikon.

Carbonara pasta
375 g pasta, til dæmis linguini,
spagetti, eða annað
150 g rifinn parmesanostur, Pecorino romano virkar líka vel
3 egg
Slatti af nýmöluðum svörtum
pipar
200 g pancetta, guanciale eða
beikon skorið niður í 0,5 cm
teninga
Valkvætt: 100 g sveppir, niðurskornir að eigin vali og um 2 dl
frosnar grænar baunir
Skerðu pancetta niður í um 0,5 cm
litla bita og settu á þurra pönnu
á lágan hita. Leyfðu fitunni að
bráðna og steiktu uns bitarnir eru
brúnaðir. Helltu fitunni af í ílát.
Hana má nota til að steikja sveppina og grænerturnar eða annað í
framtíðinni. Í þessu skrefi er einn-

ig sniðugt að steikja sveppina og
skella grænertunum út á pönnuna
á síðustu stundu svo þær þiðni en
haldi græna litnum.
Rífðu niður ostinn á fína hluta
rifjárnsins og hrærðu saman með
þremur eggjum og nýmöluðum
pipar. Sjóddu pasta samkvæmt
pakkningu. Helltu pastavatninu
af en geymdu um 3 dl af því til að
nota í samsetningunni.
Nokkrum mínútum áður en
pastað er soðið skaltu hita upp
pancetta, sveppina og erturnar
ef það hefur kólnað. Eftir að þú

hefur sigtað pastað er það aftur
sett í pottinn sem það var soðið í.
Helltu ostahrærunni út í á meðan
pastað er enn heitt. Hrærðu
saman samstundis svo eggin eldist ekki of hratt. Skvettu nokkrum
matskeiðum af pastavatni út í
til að þynna sósuna. Settu svo
pancetta út í ásamt sveppum og
grænertum. Smakkið til með salti,
pipar og parmesanosti. Gott er að
rífa niður auka parmesanost yfir
rétt áður en rétturinn er borinn
fram og strá ítalskri saxaðri steinselju yfir.

Guðlast bjargar afgöngunum
Margir telja það nær ómögulegt að
hita upp afganga af carbonara pasta
þar sem eggin í sósunni eiga það til
að harðna og sósan missir mjúkleika sinn. Þar kemur rjóminn hins
vegar til bjargar. Pastaafgangarnir
eru þá settir á heita pönnuna ásamt
smá rjómaslettu. Pastað hitnar og
rjóminn sýður og þykknar og mýkir
upp sósuna án þess að þynna hana
út um of. Hins vegar má þó ekki
kalla réttinn „carbonara“ lengur, að
minnsta kosti ekki í viðveru Ítala,
því slíkt væri guðlast. n

1% LIFE PLANKTON

UPPLIFÐU KRAFT

BLUE RETINOL
100% FANNST HRUKKUR MINNKA 1
AUKIN GÆÐI HÚÐAR

2

1

Klínísk rannsókn á 49 einstaklingum, sem mátu sjáanleika hrukka eftir 4 mánuði
Engin innihaldsefni frá dýrum

0,25% HREINT RETINÓL

BIOTHERM MÆLIR MEÐ
BLUE PRO-RETINOL OG BLUE RETINOL NIGHT SERUM

NÝTT

Blue Pro-Retinol kremið inniheldur yfirborðs leiðréttandi Pro-Retinól, þörungaþykkni með viðgerðareiginleikum
og endurnýjandi Life PlankonTM. Pro-Retinol er retinólafleiða sem samanstendur af retinóli og pálmítsýru, við
snertingu hennar við húð brotnar hún niður og retinólið gengur niður í húðina. Retinólafleiðan gerir kremið
öflugt en milt og má því nota það kvölds og morgna, jafnvel viðkvæm húð. Húðin verður áferðafallegri, húðlitur
jafnari og fínar línur minna sjáanlegar.
Blue Retinol Night Serum er öflug nýjung í lífvísindum sem hefur mikla endurnýjunarvirkni.Formúlan er 100%
vegan. Serumið inniheldur 0.25% hreint retinól og Life Plankton sem vinna á hrukkum, gefa fallegri húðáferð
og mýkt.
Við mælum alltaf með notkun sólarvarnar samhliða vörum sem innihalda retinól.

BLUE THERAPY UPLIFT
Líffræðingar Biotherm hafa fangað lífskraft dýrmæts rauðs sjávarþörungs í einstaka formúlu. Eftir því sem við
eldumst fækkar kollagen og elastínþráðum húðarinnar verulega sem leiðir til þess að húðin tapar þéttleika og
mýkt.
Blue Therapy Uplift kremin eru þéttandi, styrkjandi og rakagefandi og auka mýkt og þéttleika með því að notast
við vatnsrofið kollagenpeptíð af náttúrulegum uppruna og Red Algae þörungaþykkni. Við notkun verða útlínur
andlitsins skýrari, húðin mýkri og stinnari og með meiri ljóma.
Einnig til fyrir þurra húð og næturkrem.

BLUE THERAPY REVITALIZE
Amber Algae þörungurinn er aðal innihaldsefni Revitalize línunnar. Þörungurinn hefur þann einstaka hæfileika
að viðhalda lögun sinni og endurnýja sig stöðugt. Hann styrkir og verndar framleiðslu á húðfrumum og viðheldur
þéttleika húðar. Kremið inniheldur einnig endurnýjandi Life PlanktonTM og styrkjandi næringarefni.
Kremin eru orkugefandi og nærandi, draga úr öldrunareinkennum og styrkja varnarkerfi húðarinnar. Húðin
verður frísklegri, mýkri, nærðari og ljómandi. Kremið hentar þeim sem vilja markvissa andlitsmeðferð sem
dregur sýnilega úr öldrunareinkennum.
Einnig er til næturkrem og nærandi Cream-in-Oil dagkrem.

AFSLÁTTUR Í VERSLUNUM HAGKAUPS OG
HAGKAUP.IS TIL OG MEÐ 7. SEPTEMBER
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Grillað lambakonfekt með ljúffengu meðlæti
Sjöfn
Þórðardóttir

sjofn
@frettabladid.is

Þótt haustið sé skollið á í
allri sinni dýrð er alltaf jafn
gaman að gera vel við sig í
mat á góðum degi. Íslenska
lambakjötið getur verið svo
safaríkt og lungamjúkt að
njóta og fullkomið á grillið á
fallegum haustdegi.
Hinrik Örn Lárusson, matreiðslumaður og eigandi að Sælkerabúðinni og Lux veitingum, veit fátt
skemmtilegra en að skella lambi á
grillið. Þrátt fyrir að það sé nóg um
að vera gefur hann sér tíma til að
njóta með sínum nánustu og grilla
sælkerakræsingar.
„Þessa dagana er allt á fullu hjá
okkur í Sælkerabúðinni, sumarið
búið að vera flott og landsmenn
enn á fullu að grilla. Um þessar
mundir erum við félagarnir að
opna tvö ný útibú í samvinnu við
Hagkaup, en nýju útibúin verða
staðsett í Hagkaup í Garðabæ og
Hagkaup í Kringlunni. Við erum
virkilega spenntir fyrir komandi
tímum og trúum við að þetta verði
frábær viðbót við okkar búð á
Bitruhálsi 2 og horfum fram á að
þetta muni reynast mjög vel,“ segir
Hinrik.
Hinrik býður hér lesendum upp
á sælkerauppskrift að grilluðu
lambakonfekti með ljúffengu meðlæti sem kitlar bragðlaukana og
gleður matarhjartað.

Grillað lambakonfekt í
svart-hvítlauksmaríneringu
Fyrir tvo

600 g lambakonfekt
50 g gerjuð hvítlauksmarínering
(black garlic fæst til dæmis í Sælkerabúðinni)
3 msk. olía

setjið út í feta-majónesið. Grófsaxið og setjið svo út í blönduna
sólþurrkaða tómata, ólífur, steinselju og kapers. Rífið niður börk
af einni sítrónu og bætið út í og
blandið öllu vel saman. Smakkið
til með salti og pipar eftir smekk.

Grillaður maís og aspas
Hinrik nýtur þess að grilla allan ársins hring og haustin eru einn uppáhalds
grilltíminn hans, ekki er verra ef veðrið er gott.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Byrjið á því að sjóða maísinn í
saltvatni í 10 mínútur. Veltið síðan
maísnum og aspas upp úr olíu og
kryddið til með salti eftir smekk.
Grillið vel á öllum hliðum þar til
falleg brúning er komin á grænmetið. Setjið síðan í eldfast mót og
smjörklípu ofan á og látið bráðna.
Gott er að velta grænmetinu upp
úr smjörinu.

Byrjið á því að velta lambakonfektinu upp úr maríneringu og olíu og
látið marínerast að minnsta kosti
í 2 klukkustundir. Grillið á heitu
grilli í 2-3 mínútur á hvorri hlið (fer
eftir þykkt á kjötbitanum).

Grískt kartöflusalat
600 g soðnar smælkikartöflur
300 g majónes
70 g fetaostur
60 g sólþurrkaðir tómatar
60 g ólífur ( steinlausar)
3 g steinselja
5 g kapers
1 stk. sítróna
Byrjið á því að blanda vel saman
fetaosti og majónesi. Síðan skerið
þið kartöflurnar til helminga og

LIPINORM A-800
Ert þú að glíma við of hátt
gildi kólesteróls í blóðinu?

Besta ráðið er aukin dagleg hreyfing og breytt matarræði.
Lipinorm A-800 er góð viðbót við þá lífsstílesbreytingu.
Virk náttúrleg innihaldsefni í Lipinorm stuðla að eðlilegri
blóðfitu og hjartastarfssemi.
Ekki slá vandamálinu á frest og hugsaðu með hjartanu.

Fæst í apótekum og almennum verslunum.

2 stk. hrár maís
1 búnt aspas
Olía
Smjör
Salt

Hvítlaukssósa

Lambakonfektið er algjört
sælgæti og enn
betra með ljúffengu meðlæti.

200 g majónes
200 g sýrður rjómi
1 geiri hvítlaukur
1 tsk. sinnepsduft
Safi úr ½ sítrónu
Salt og pipar eftir smekk.
Setjið allt hráefnið í matvinnsluvél
og blandið vel saman saman,
smakkað til eftir smekk með salti
og pipar. n

Grillað lambakonfekt ber
nafn með rentu.

Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

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

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

Framkvæmdastjóri
Sleggjan óskar eftir að ráða leiðtoga sem hefur brennandi
áhuga á atvinnubílum, hröðu samkeppnisumhverfi og stöðugri
uppbyggingu þar sem ánægðir viðskiptavinir, framfarir og árangur
skipta máli.
Framkvæmdastjóri Sleggjunnar skipuleggur og stýrir daglegri
starfsemi en hjá fyrirtækinu starfa um 30 framúrskarandi liðsmenn.
Hann tryggir að fyrirtækið sé ávallt í fararbroddi í sölu, þjónustu
og markaðssetningu, ber ábyrgð á stefnumótun fyrirtækisins í
samstarfi við stjórn og er í forystu við þróun og innleiðingu nýjunga.
Við leitum að öflugum liðsmanni sem mun koma inn í sterkan hóp
og efla hann enn frekar á komandi árum.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 14. september nk.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is.

hagvangur.is

Sleggjan er sölu- og þjónustuumboð fyrir MercedesBenz vöru- og hópferðabíla á Íslandi. Fyrirtækið er
systurfélag Bílaumboðsins Öskju og nýtur stuðnings
þaðan. Sleggjan hefur nýlega gengið í gegnum
breytingar á eignarhaldi og með nýjum öflugum bakhjarli er ætlunin að byggja upp gott og öflugt þjónustufyrirtæki sem mun einbeita sér að sölu og þjónustu
Mercedes-Benz vöru- og hópferðabíla sem hafa í
gegnum árin verið meðal mest seldu atvinnutækja
landsins. Mercedes-Benz vöru- og hópferðabílar
eru þekktir fyrir gæði og áreiðanleika og eru mörg af
öflugustu fyrirtækjum landsins notendur þeirra, hvort
sem er í vörudreifingu, jarðvinnu, ferðaþjónustu eða
þjónustuviðhaldi. Sleggjan er til húsa við Desjamýri í
Mosfellsbæ en hefur einnig aðstöðu fyrir vagnaþjónustu
í Klettagörðum.

Verkefnastjóri hjá
Fyrirtækjaráðgjöf
Vegna mikilla umsvifa leitum við að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi með
reynslu á fjármálamarkaði í samhentan hóp Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka.
Teymið veitir ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja, skráningu félaga á markað, hlutafjárútboð
og yfirtökutilboð. Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hefur gegnt leiðandi hlutverki á íslenskum
fjármálamarkaði undanfarin ár og vinnur deildin náið með fjárfestum og lykilstjórnendum í
mörgum af stærstu fyrirtækjum landsins.
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

• Samskipti við viðskiptavini, fjárfesta og aðra
hagaðila
• Utanumhald og stýring verkefna
• Verðmöt á fyrirtækjum
• Gerð og kynning greiningarefnis
• Samningagerð og þátttaka í öflun nýrra tækifæra

• Háskólanám á meistarastigi sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegum störfum á fjármálamarkaði
• Góð greiningarhæfni og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Reynsla af gerð verðmata og þekking á reikningshaldi

Nánari upplýsingar um starfið veita
Atli Rafn Björnsson, forstöðumaður
Fyrirtækjaráðgjafar (arb@islandsbanki.is)

Guðlaugur Örn Hauksson, ráðningastjóri,
844-2714 (gudlaugurh@islandsbanki.is)

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2022.
Umsóknum skal skilað í gegnum heimasíðu Íslandsbanka.

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

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

Intellecta ehf.
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Kerfisstjóri
Vegagerðin óskar eftir að ráða öflugan kerfisstjóra í fjölbreytt og áhugavert starf.
Starfssvið:
•
•
•
•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur:

Rekstur á sýndarumhverfum
Uppsetning og rekstur skýjaþjónustu
Rekstur á netþjónum, staðar- og víðnetum
Samskipti við þjónustuaðila
Skipulagning, skjölun og áætlanagerð
Þátttaka í teymisvinnu innan upplýsingatæknideildar
Önnur tilfallandi verkefni

•
•
•
•
•
•

Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af rekstri Microsoft skýjaumhverfis
Góð þekking á Windows Server rekstri
Góð þekking á rekstri sýndarumhverfa
Þekking á Linux og gagnagrunnum er kostur
Skipulögð vinnubrögð og góðir samstarfs- og
samskiptahæfileikar
• Metnaður og frumkvæði í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2022. Áhugasamir eru beðnir að sækja um starfið á www.vegagerdin.is.
Umsókn skal fylgja ferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni viðkomandi til
að gegna starfinu. Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Tekið skal fram að
umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Vakin er athygli á því að persónuupplýsingum um umsækjendur kann að verða miðlað til ráðningarstofu sem kæmi að vinnu við ráðningarferlið. Öll vinnsla og meðferð persónuupplýsinga
í ráðningarferlinu fer fram í samræmi við persónuverndarstefnu sem birt er á heimasíðu Vegagerðarinnar, sjá hér https://www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/markmid-og-stefnur/
personuverndarstefna/

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kolbrún Halldórsdóttir, forstöðukona
upplýsingatæknideildar í síma 522 1000.

Mannauðsstjóri
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu leitar að metnaðarfullum, faglega sterkum og kraftmiklum
einstaklingi í starf mannauðsstjóra. Mannauðsstjóri heyrir undir sýslumann og situr í framkvæmdastjórn
embættisins. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á stefnum embættisins sem tengjast mannauðsmálum, veitir
stjórnendum stuðning og leggur til sérþekkingu og ferla til að styðja við mannauðsstefnu embættisins.
Skjalamál og mötuneyti heyra undir mannauðsstjóra.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsfólk í
mannauðstengdum málum
• Þróun og eftirfylgni með mannauðsstefnu og
jafnréttisstefnu
• Umsjón með málefnum tengdum starfsumhverfi,
aðbúnaði, öryggi, heilsu og vinnuvernd.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. á sviði
mannauðsmála
• Þekking á kjarasamningum og opinberri stjórnsýslu er
æskileg
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Stjórnunarreynsla er kostur

• Ábyrgð á launavinnslu, jafnlaunakerfi og jafnlaunavottun

• Leiðtogahæfni, yfirsýn og árangursmiðað viðhorf

• Eftirfylgni með framkvæmd kjara- og stofnanasamninga

• Framúrskarandi samskiptahæfni, frumkvæði og rík

• Mat á mannaflaþörf ásamt umsjón með ráðningum og
móttöku nýliða í samvinnu við stjórnendur
• Ábyrgð á fræðslu- og starfsþróunarmálum

þjónustulund
• Góð tölvukunnátta, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

Um sýslumenn gilda lög nr. 50/2014
um framkvæmdarvald og stjórnsýslu
ríkisins í héraði.
Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði,
hver í sínu umdæmi.
Hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu starfa um 100 manns og
íbúar umdæmisins eru um 240.000.
Embætti sýslumanna hafa á síðustu
mánuðum

verið

á

fleygiferð

í

stafrænni þróun og lögð er áhersla á
rafrænar afgreiðslur.
Nánari upplýsingar um sýslumenn
má finna á: www.syslumenn.is.

• Mjög gott vald á íslensku í mæltu og rituðu máli

• Framkvæmd og eftirfylgni vinnustaðagreininga
• Þátttaka í almennri stefnumótun embættisins og
starfshópum
Umsóknarfrestur er til og með 19. september. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf, hvort tveggja
á íslensku, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda í starfið ásamt afriti af prófskírteinum. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu
lokinni. Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Við ráðningu er tekið mið af jafnréttisstefnu embættisins.
Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir
(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

Framkvæmdastjóri
Símenntunarmiðstöð Vesturlands óskar eftir að ráða
framkvæmdastjóra. Við leitum að öflugum og framsýnum
leiðtoga til að stýra daglegri starfsemi miðstöðvarinnar.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Daglegur rekstur og stjórnun
• Gerð rekstrar- og starfsáætlana
• Stefnumótun og nýsköpun
• Verkefnastjórn
• Samningagerð
• Samstarf og samráð við hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri og fjármálum
• Framtíðarsýn og stefnumótandi hugsun
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla og þekking á verkefnastjórn
• Reynsla af stjórnun og uppbyggingu liðsheildar
• Þekking á fullorðins- og framhaldsfræðslu eða öðrum
mennta- og skólamálum
• Góð tungumálakunnátta og tölvufærni

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi er
sjálfseignarstofnun, starfar á sviði fullorðinsfræðslu og
rekur tvær starfsstöðvar – á Akranesi og í Borgarnesi.
Starfsemi Símenntunarmiðstöðvarinnar hefur vaxið
undanfarin ár. Framundan eru fjölmörg tækifæri til
þess að starfa að fjölbreyttum og áhugaverðum
verkefnum í landshlutanum innan fullorðinsfræðslunnar
og í samstarfi við hagsmunaaðila hverju sinni.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf. Nánari upplýsingar veitir
Þórdís Sif Arnarsdóttir, thordis@hagvangur.is.

hagvangur.is

Hafnarstjóri
Faxaflóahafnir leita að leiðtoga með gott orðspor, getu til að takast á við
margvíslegar aðstæður og brennandi áhuga á verkefnum Faxaflóahafna.
Hafnarstjóri er framkvæmdastjóri Faxaflóahafna, ber ábyrgð á daglegum
rekstri og leiðir starfsemi Faxaflóahafna í samráði við stjórn. Hlutverk
hans er að stuðla að stöðugum umbótum í takt við framsækna og
nútímalega hafnarþjónustu.
Ábyrgðarsvið hafnarstjóra
• Daglegur rekstur félagsins í umboði hafnarstjórnar
• Yfirmaður allra starfsmanna Faxaflóahafna
• Ábyrgð á að fjárhags- og fjárfestingaáætlun sé fylgt og ábyrgð
á fjárreiðum félagsins
• Samskipti og upplýsingagjöf til hafnarstjórnar
• Samskipti við eigendur, sveitarstjórnir, ríkisvaldið og atvinnulífið
• Vinnur störf sín að öðru leyti í samræmi við ákvæði hafnalaga
og hafnarreglugerða og samþykktir hafnarstjórnar
Hæfniskröfur
• Þekking á hafnarmálum, opinberri stjórnsýslu, skipulagsog umhverfismálum æskileg
• Víðtæk reynsla af stjórnun og rekstri, þar með talið breytingastjórnun
• Reynsla af stjórnun viðamikilla verkefna og áætlana
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri
• Leiðtogahæfni og færni til að hvetja aðra til samstarfs og samvinnu
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að tjá sig skipulega í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Kunnátta í öðrum tungumálum er kostur

hagvangur.is

Faxaflóahafnir sf. eru sameignarfélag í eigu fimm
sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar sem er stærsti
eigandinn, Akraneskaupstaðar, Hvalfjarðarsveitar,
Borgarbyggðar og Skorradalshrepps.
Faxaflóahafnir sf. eiga og reka fjórar hafnir,
Reykjavíkurhöfn, Grundartangahöfn, Akraneshöfn
og Borgarneshöfn. Hjá fyrirtækinu vinna um 70
manns en Faxaflóahafnir sf. annast almenna
hafnarþjónustu við skip og eiga m.a. fjóra
dráttarbáta. Allar nánari upplýsingar má finna
á faxafloahafnir.is

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.
Umsóknarfrestur er til og með 21. september nk.
Einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til
að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir,
geirlaug@hagvangur.is og Hlynur Atli
Magnússon, hlynur@hagvangur.is.

Verkefnastjóri
stefnumótunar og umbóta
Hefur þú áhuga á að verkefnastýra umbóta- og stefnumarkandi
verkefnum í teymi sjálfbærrar menningar og stjórnarhátta?
Við leitum að kraftmiklum verkefnastjóra stefnumótunar og
umbóta sem hefur brennandi áhuga á að leiða ólík teymi og
fjölbreytt verkefni sem og taka þátt í spennandi framtíðarsýn
Terra umhverfisþjónustu með sjálfbærni að leiðarljósi. Verkefnastjóri tilheyrir sviði sjálfbærrar menningar og stjórnarhátta og
felur í sér verkefni og samvinnu við starfsfólk þvert á fyrirtækið.
Verkefnastjóri mun taka þátt í að móta nýjar áherslur í verkefnamenningu félagsins og vinna að framkvæmd og eftirliti með
innleiðingu stefnumarkandi verkefna og margvíslegra umbótamála þvert á félagið. Meðal stefnumarkandi verkefna má nefna
stafræna þróun og sjálfbærni.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Leiða umbótaverkefni og verkefnahópa innan sviðs og þvert
á fyrirtækið
• Hanna og leiða vinnustofur fyrir svið og deildir
• Greining og áætlanagerð verkefna
• Stuðla að markvissri framkvæmd og innleiðingu verkefna
• Leiðbeina samstarfsfólki, fræða og hvetja til góðra verka
• Hluti starfsins felst í ýmsum sérverkefnum sem tengjast
m.a. sjálfbærni og sjálfvirkni
• Skýrslugerð um framkvæmd og árangur verkefna

Terra umhverfisþjónusta leggur metnað í að skilja
ekkert eftir og vill hvetja og auðvelda samfélaginu
að takast á við þá áskorun. Terra umhverfisþjónusta er líflegur og fjölbreyttur vinnustaður.
Hjá félaginu starfa um 240 einstaklingar á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Alla daga vinnum
við af dugnaði og eljusemi að því að gera góða
hluti fyrir umhverfið, en í því felst meðal annars
að draga úr úrgangi og söfnun hans og stuðla að
endurnýtingu og endurvinnslu. Við leggjum mikið
upp úr fjölskylduvænu vinnuumhverfi, sterkri
liðsheild og góðum starfsanda.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla af skyldum verkefnum
á sviði verkefnastjórnunar og af innleiðingu breytinga
• Afar góð samskiptahæfni og færni til að miðla málum
• Skipulagshæfni, öguð vinnubrögð, drifkraftur og lausnamiðað
hugarfar
• Geta til að leiða hóp, hafa framsögu og setja fram upplýsingar
á skýran hátt

hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar hæfni
viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veitir Hlynur Atli Magnússon,
ráðgjafi hjá Hagvangi, hlynur@hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til 18. september nk.

Framkvæmdastjóri eignasviðs
Sjómannadagsráð var stofnað af sjómanna
félögum í Reykjavík og Hafnarfirði fyrir u.þ.b.
85 árum. Í dag rekur SDR m.a. Hrafnistu
heimilin, hjúkrunarheimili fyrir aldraða, í fimm
sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og í
Reykjanesbæ. Íbúar Hrafnistuheimilanna eru um
800 talsins, en auk þeirra á SDR m.a. leiguíbúðir
Naustavarar, Happdrætti DAS, Hraunborgir og
húsnæði Laugarásbíós. Fasteignir í eigu SDR
telja um 100.000 fermetra.
Naustavör er óhagnaðardrifið leigufélag sem
var stofnað árið 2001 í þeim tilgangi að byggja,
og bjóða upp á sérútbúið húsnæði, með
aðgengi að þjónustu og afþreyingu sem hentar
sérstaklega vel fólki frá 60 ára aldri. Leiguíbúðir
Naustavarar eru um 350 talsins.

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

Sjómannadagsráð (SDR) leitar að framkvæmdastjóra eignasviðs. Helstu verkefni þess eru
umsjón með fasteignum SDR og viðhaldi þeirra, rekstur leigufélagsins Naustavarar og umsjón
með nýbyggingum. Framkvæmdastjóri eignasviðs heyrir undir stjórn Sjómannadagsráðs og
starfar náið með formanni hennar.
Helstu verkefni:
• Ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri eignasviðs SDR.
• Ábyrgð á viðhaldi fasteigna SDR.
• Ábyrgð á rekstri og þróun leigufélagsins Naustavarar.
• Ábyrgð á nýbyggingaframkvæmdum á vegum SDR.
• Umfangsmikið samstarf og samskipti við innri og ytri hagaðila.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf, önnur menntun eða sambærileg reynsla sem nýtist í starfi.
• Reynsla af nýframkvæmdum og/eða viðhaldi fasteigna.
• Reynsla og færni í stjórnun, rekstri og samningagerð.
• Leiðtogahæfileikar og rík samskiptahæfni.
• Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga.
• Frumkvæði, skilvirk vinnubrögð, yfirsýn og lausnamiðuð viðhorf.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 13. september næstkomandi.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsjón með starfinu hafa Auður
Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) og
Hilmar G. Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is).

Sérfræðingar á sviði eftirlits

með öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða
Fjarskiptastofa er sjálfstæð eftirlitsstofnun
á sviði fjarskipta og netöryggis. Hún gegnir
hlutverki landstengiliðs í netöryggismálum
og leiðir samhæfingarvettvang eftirlits
stjórnvalda hvað varðar eftirlit með net og
upplýsingaöryggi mikilvægra innviða hér á
landi. Stofnunin er samhæfingaraðili þegar
öryggisatvik eiga sér stað og ber að horfa til
almannahagsmuna þegar kemur að fjarskipta
öryggi. Stofnunin vinnur að framgangi þessara
verkefna með framkvæmd áhættumata á
fjarskiptamarkaði, úttekta á stjórnskipulagi
upplýsingaöryggis á grundvelli fjarskiptalaga
og laga um öryggi net og upplýsingakerfa
mikilvægra innviða og útgáfu leiðbeinandi
tilmæla.
Hjá Fjarskiptastofu starfar fjölbreyttur hópur
sérfræðinga á sviði fjarskipta og netöryggis.
Fjarskiptastofa leggur áherslu á að starfs
menn fái tækifæri til að sinna áhugaverðum
verkefnum, þróast í starfi og viðhalda
jafnvægi milli vinnu og einkalífs.

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

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

Fjarskiptastofa leitar að sérfræðingum í eftirlit með net- og upplýsingaöryggi mikilvægra innviða
á nýju sviði stafræns öryggis hjá stofnuninni. Um er að ræða spennandi starf í nýjum og vaxandi
málaflokki innan stofnunarinnar sem nær til framtíðar fjarskiptaþjónustu og þjónustukerfa
mikilvægra innviða hér á landi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á framkvæmd úttekta á sviði net- og upplýsingaöryggis fjarskiptafyrirtækja
og mikilvægra innviða.
• Þátttaka í samráðshópi stjórnvalda um eftirlit á grundvelli laga um öryggi net- og
upplýsingakerfa mikilvægra innviða.
• Aðstoð við framkvæmd eftirlits annarra stjórnvalda á sviði net- og upplýsingaöryggis
eftir því sem við á.
• Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu samstarfi á sviði net- og upplýsingaöryggis
eftir því sem við á.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. á sviði verk-, tækni- eða tölvunarfræði
eða sambærilegu er skilyrði.
• Þekking á stöðlum á sviði stjórnskipulags upplýsingaöryggis, þ.m.t. ISO 27001.
Reynsla í beitingu þeirra er kostur.
• Færni í að greina og meta upplýsingar tengdu stafrænu öryggi.
• Samstarfs- og samskiptahæfileikar, jákvæðni, framsækni og heilindi.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

LV leitar
að öflugum
liðsmönnum
á upplýsinga
tæknisvið
sjóðsins

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.

2022 - 2025

Á upplýsingatæknisviði LV starfar samhentur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun. LV á og rekur eigin upplýsingakerfi sem sérhæfð eru
fyrir starfsemi lífeyrissjóðsins. Kerfin eru í stöðugri þróun og leitast sjóðurinn við að nota nýjustu tækni við hugbúnaðargerð á hverjum tíma.
Snjöll þjónusta er eitt af fimm leiðarljósum stefnu LV. Þannig miða tæknilegir innviðir sjóðsins að því að veita snjalla þjónustu út frá
þörfum sjóðfélaga og launagreiðenda. Á síðasta ári voru lífeyrisþegar um 22 þúsund, iðgjaldagreiðendur voru um 9 þúsund og heildarfjöldi
sjóðfélaga var um 178 þúsund. Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingum til að slást í hópinn og takast á við krefjandi og
spennandi verkefni sem framundan eru.

Sérfræðingur
í upplýsingatækni

Notendaþjónusta
á upplýsingatæknisviði

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Hönnun og smíði hugbúnaðar.
Innleiðing og útfærsla starfrænna lausna fyrir sjóðfélaga
og launagreiðendur.
Viðhald á viðskiptahugbúnaði sjóðsins.
Þróun og innleiðing úrbóta og nýrra lausna.

Umsjón með hjálparborði.
Eftirlit með öryggislausnum og vöktun tölvukerfis.
Veita starfsfólki sjóðsins hugbúnaðar- og tækniaðstoð.
Uppsetning á tölvubúnaði.
Samskipti við þjónustuaðila.

Menntunar og hæfniskröfur:

Menntunar og hæfniskröfur:

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Menntun á sviði tölvunarfræði.
Reynsla af hugbúnaðarþróun, svo sem:
° Reynsla af framendaforritun.
° Reynsla af CI/CD pipelines fyrir Azure Kubernetes þjónustur.
° Færni í forritun (Java, C# og Typescript/Javascript).
° Þekking á gagnagrunnum og SQL fyrirspurnamálinu.
Sjálfstæði í störfum, frumkvæði og þjónustulund.
Geta til að vinna vel í hópi.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
Umsóknarfrestur er til og með 13. september nk.
Sótt er um störfin á www.vinnvinn.is.

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

Menntun og reynsla tengd rekstri tölvukerfa.
Geta til að vinna vel í hópi.
Þekking á Office365 og Microsoft rekstrarhugbúnaði.
Mjög góð tækni- og tölvukunnátta.
Sjálfstæði í störfum, frumkvæði og þjónustulund.

Erum við að leita að þér?
Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða réttindamanneskjur til starfa í hafnarþjónustu.
Störfin í hafnarþjónustu felast í leið- og hafnsögu skipa, skipstjórn og vélstjórn
á dráttarbátum, einnig hafnarvörslu, móttöku skipa og öðrum tilfallandi störfum.
Hjá Faxaflóahöfnum starfa 75 manns, en fyrirtækið leggur áherslu á að vera
leiðandi í umhverfismálum og að þróa snjallar og grænar hafnir. Einnig felst
í starfsemi fyrirtækisins þróun lands, umsýslu og skipulagi lóða, hafnarþjónustu
og gæðavottunum.
Unnið er samkvæmt fyrirliggjandi vaktaplani.

•
•
•
•
•

Skipstjóri / Hafnsögumaður

Vélstjóri

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

•
•
•
•

Skipstjórnarréttindi D (3 stig)
Slysavarnaskóli sjómanna
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og ensku kunnátta
Kunnátta í einu norðurlandamáli æskileg

Vélstjórnarréttindi VF.1
Slysavarnaskóli sjómanna
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og ensku kunnátta

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, á Grundartanga og í Borgarnesi.
Öll kyn eru hvött til að sækja um en fyrirtækið hefur skýr jafnréttismarkmið og vill auka fjölbreytileika í starfsliði sínu.
Starfsstöð beggja starfanna er í Reykjavík.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Gísli Jóhann Hallsson yfirhafnsögumaður gisli@faxafloahafnir.is
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is, eigi síðar en sunnudaginn 11. september n.k.

faxafloahafnir.is

Þjónustu- og
nýsköpunarsvið
hjá Reykjavíkurborg
Langar þig að hoppa um borð í stafræna vegferð? Þjónustu og nýksöpunarsvið
Reykjavíkurborgar leitar að snillingum í eftirfarandi störf.

Leiðtogi
vefreksturs

Verkefnastjóri
þjónustuupplifunar

Leiðtogi
netreksturs

Umsóknarfrestur
9. september

Umsóknarfrestur
9. september

Umsóknarfrestur
9. september

Leiðtogi
samþættingar

Teymisstjóri
tækniþjónustu

Sérfræðingur í
gagnahögun

Umsóknarfrestur
9. september

Umsóknarfrestur
14. september

Umsóknarfrestur
14. september

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

Lestu meira á reykjavik.is/storf eða með því að skanna QR kóðann.

Vilt þú hafa áhrif
á framtíð orkumála?
Orkstofnun leitar að færum sérfræðingum í leiðandi störf sem gefa tækifæri til að móta umgjörð orkumála
í takt við kröfur samtímans þar sem áhersla er lögð á orkuskipti, nýsköpun og loftslagsmál

Fjármála og rekstarstjóri

Lögfræðingur á sviði orku og auðlindamála

Leitað er að öflugum stjórnanda með mikla færni á sviði fjármála og
rekstrar til að leiða uppbyggingu og þróun á rekstri og innri þjónustu.
Starfið krefst reynslu af mannaforráðum, færni í rekstrar og áætlanagerð,
sem og af árangursríku umbótastarfi. Um er að ræða krefjandi
uppbyggingarstarf hjá stofnun sem gegnir lykilhlutverki í sjálfbærri
nýtingu orkuauðlinda, orkuskiptum og innleiðingu nýrrar orkutækni.

Leitað er að lögfræðingi með brennandi áhuga á sviði umhverfis-,
auðlinda- og orkumála og innsýn í stjórnsýslu til að hafa yfirsýn
yfir lagalega umgjörð stofnunarinnar og nýta þekkingu sína til rýni,
umsagna og álitsgerða. Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á
lögfræðilega kunnáttu og færni.

Sérfræðingur í beinni nýtingu
jarðhita og hitaveitum

Umsjónarmaður niðurgreiðslna og styrkja
til umhverfisvænnar orkuöflunar

Leitað er að sérfræðingi með brennandi áhuga á hitaveitum og lífsgæðum
landsmanna er tengjast beinni nýtingu jarðhita. Viðkomandi þarf að
hafa góða innsýn í rekstur hitaveitna og sjálfbæra jarðhitanýtingu, vera
drífandi, geta miðlað upplýsingum um málaflokkinn innan stofnunar
og utan og sýnt frumkvæði er varðar tækifæri til úrbóta. Starfið felur
í sér mikilvægt hlutverk í erlendum samskiptum og verkefnum á sviði
stjórnsýslu og fræðslu um hitaveitur og jarðhita. Spennandi tækifæri
til að hafa áhrif á orkuskipti og loftslagsmál í Evrópu og miðla íslensku
hugviti í þeim efnum.

Leitað er að sérfræðingi til að halda utan um niðurgreiðslur á
rafhitun og verkefni sem lúta að fjölbreyttum leiðum til að draga
úr rafhitunarþörf til húshitunar. Viðkomandi þarf að hafa brennandi
áhuga á málaflokknum, vera drífandi, geta miðlað upplýsingum innan
stofnunar sem og utan og sýna frumkvæði er varðar tækifæri til úrbóta
innan málaflokksins. Starfið krefst góðra samskiptahæfileika og áhuga
á að koma með virkum hætti að verkefnum sem snúa að möguleikum
til umhverfisvænnar orkuöflunar og raforkuframleiðslu sem dregið
geta úr raforkuþörf til hitunar.

Orkustofnun starfar í þágu samfélagsins og í takt við orkustefnu
Íslands. Hlutverk hennar er að skapa skýra umgjörð um orkumál, stuðla
að nýsköpun og upplýstri umræðu og að veita stjórnvöldum faglega
ráðgjöf í þágu almannaheilla. Stefna Orkustofnunar er að byggja upp
þekkingu á fagsviðum stofnunarinnar svo sem á sviðum orkuvinnslu,
orkunýtingar og loftslagsmála, stunda skilvirka og gagnsæja stjórnsýslu,
sem og sjálfstætt vandað eftirlit.

Nánari upplýsingar um ábyrgð, hæfniskröfur, umsóknafrest
og fleira má finna inn á vefsíðu Orkustofnunar:

Orkustofnun leggur áherslu á að vera framsýn, traust og skilvirk stofnun,
með sem jafnast kynjahlutfall.

os.is/Orkustofnun/laus-storf/

os.is
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Viltu vera
samferða
okkur?

Skipaeftirlitsmaður

Sérfræðingur í alþjóðaog gæðamálum siglinga

Viðkomandi mun koma til með að starfa í fjölbreyttu og
alþjóðlegu umhverfi og felst í eftirliti með skipum, útgáfu
starfsleyfa, gerð skoðunarhandbóka og verklagsreglna,
eftirliti með skoðunaraðilum skipa og öðrum tilfallandi
verkefnum. Starfshlutfall er 100%.

Viðkomandi mun koma að fjölbreyttum verkefnum og
verkefnastýringu sem tengjast alþjóða- og gæðamálum
siglinga, taka þátt í stefnumótun og verkefnum tengdum
siglingaöryggi og upplýsingagjöf um siglingamál.
Viðkomandi verður einnig tengiliður við alþjóðastofnanir
siglingamála og mun annast uppfærslu upplýsinga í
gagnagrunni IMO og EMSA. Starfshlutfall er 100%.

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

Okkar hlutverk
er að leysa krafta
úr læðingi

Hlutverk háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins er
að leiða saman það afl sem býr í háskólastarfi, vísindum,
nýsköpun, iðnaði, fjarskiptum og upplýsingatækni og stuðla
þannig að því að hugvitið verði stærsta útflutningsgrein
þjóðarinnar.

Harvey Specter
eða Ally McBeal?

» Lögfræðingur á skrifstofu framkvæmdar og eftirfylgni
Það skiptir okkur engu máli hvort eða hvaða sjónvarpssería kveikti áhuga þinn á
lögfræði. Það eina sem við viljum vera viss um er að við fáum í hópinn frábæran

lögfræðing sem langar að verða hluti af öflugri liðsheild í nýju ráðuneyti. Við
leitum að manneskju sem býr yfir þeim eiginleikum að vera hvoru tveggja í senn;

hugmyndarík og nákvæm — lausnamiðuð en um leið föst fyrir. Nokkurs konar
stálhnefi í silkihanska.

Hér munu gefast ótal tækifæri til að móta og skapa framtíðina í ráðuneyti sem
ætlar sér að vera leiðandi í verkefnamiðuðu og árangursdrifnu vinnulagi.

Viltu vera númer?

» Sérfræðingur í fjármálum á skrifstofu framkvæmdar og eftirfylgni
Það er eins gott að þeim tæplega 88 milljörðum sem háskóla-, iðnaðar- og

nýsköpunarráðuneytið ber ábyrgð á sé vel varið. Þess vegna leitum við að manneskju sem elskar að liggja yfir tölum, grúska í stórum sem smáum upphæðum og
á sér þann draum heitastan að vera númer.

Viðkomandi þarf að hafa eiginleika til að bregða sér í ýmis gervi en stærsta
hlutverkið ár hvert er uppsetningin á fjárlögunum og greining á afkomu þeirra
ríkisaðila sem undir ráðuneytið heyra.

Ef þú hefur áhuga á að sérhæfa þig í gangverki opinberra fjármála þá hvetjum
við þig til að senda inn umsókn.

Umsóknarfrestur um bæði störfin er til og með 26. september.

Allar nánari upplýsingar um störfin, menntunar- og hæfniskröfur

er að finna á starfatorg.is. Ráðuneytið leggur áherslu á jafnrétti
og hvetur öll áhugasöm til að sækja um. Ráðuneytið er jákvætt
fyrir störfum óháð staðsetningu.

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
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ERT ÞÚ ÖFLUGUR LÖGFRÆÐINGUR MEÐ
BRENNANDI ÁHUGA Á STJÓRNUN?
Skrifstofa Alþingis leitar að öflugum og jákvæðum stjórnanda í starf deildarstjóra nefndadeildar. Leitað er að
lausnamiðuðum leiðtoga sem veitir faglega forystu og skapar liðsheild og vinnuumhverfi þar sem hæfileikar
og hugmyndir starfsfólks nýtast.
Hlutverk nefndadeildar er að veita þingnefndum og þingmönnum sérfræðiaðstoð og ráðgjöf og tryggja
þannig vandaða lagasetningu og fagleg vinnubrögð í starfi þingnefnda.

Helstu verkefni og ábyrgð

Frekari upplýsingar um starfið

•
•
•
•

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem forseti
Alþingis og Félag starfsmanna Alþingis hafa gert.

Dagleg stjórnun og stuðningur við starfsfólk.
Fagleg forysta á málefnasviði deildarinnar.
Ábyrgð á þjónustu við nefndir og skipulagi hennar.
Þátttaka í umbótastarfi og stefnumótunarvinnu.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf á meistarastigi í lögfræði.
Leiðtogafærni og geta til að leiða fólk til árangurs.
Marktæk starfs- og stjórnunarreynsla, þ.m.t. reynsla
af mannaforráðum.
Þekking á stjórnskipunarrétti og opinberri
stjórnsýslu.
Framsækni, faglegur metnaður og framúrskarandi
samskiptahæfni.
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni.
Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni í að tjá
sig jafnt í ræðu og riti.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar
sem umsækjandi rökstyður hæfni sína í starfið. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
liggur fyrir.
Starfið hentar öllum kynjum og áhugasöm eru hvött til
að sækja um. Umsóknir gilda í sex mánuði frá auglýsingu
þessari.
Nánari upplýsingar er að finna á vef Alþingis.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 12.09.2022
Nánari upplýsingar veitir:
Hildur Eva Sigurðardóttir, forstöðumaður nefndasviðs hildureva@althingi.is - 563-0500

gildi skrifstofu alþingis eru fagmennska, virðing og framsækni.

Kauptúni

EMS 518325

Verkefnastjóri til starfa í Nuuk
Ístak byggir um þessar mundir stóra skólabyggingu í hjarta höfuðstaðar Grænlands, Nuuk, sem mun
setja svip sinn á bæinn um ókomna tíð. Ístak leitar að hæfileikaríku fólki til að taka þátt í að leiða
framkvæmdavinnuna og leysa tæknileg mál á verkstað. Spennandi tækifæri fyrir þau sem langar til að
vinna á norðurslóðum og starfa við stórar framkvæmdir

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur

Verkefnastjórnun og
framleiðslustjórnun í samvinnu við
yfirstjórn verksins
Samskipti við verkstjóra og
undirverktaka
Útfærsla á tæknilegum lausnum
Áætlanagerð og eftirfylgni

Háskólamenntun í Verk- eða tæknifræði.
Mikil reynsla af stjórnun á framkvæmdum í
byggingariðnaði nauðsynleg.
Góðir samskiptahæfileikar og lausnarmiðað hugarfar.
Ensk og Íslensk tungumálakunnátta nauðsynleg, kostur
að hafa góð tök á pólsku og/eða dönsku.
Mjög góð tölvufærni.
Frumkvæði, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

Hjá Ístaki starfa rúmlega 500 manns við spennandi og fjölbreytt verkefni. Við kappkostum að vera eftirsóknarverður
vinnustaður í byggingageiranum þar sem hver starfsmaður er metinn að verðleikum eftir hæfni og frammistöðu án
tillits til kyns, aldurs eða þjóðernis. Við leggjum mikið upp úr góðu og sveigjanlegu starfsumhverfi fyrir starfsfólkið
okkar og styðjum vel við öflugt starfsmannafélag.
Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu Ístaks www.istak.is
Upplýsingar um starfið veitir Bjarki Þór Iversen, mannauðsstóri Ístaks bjarki@istak.is

Lyfjafræðingur
Fullt starf

Lyfjafræðingur

Borgar Apótek leitar að metnaðarfullum
og duglegum lyfjafræðingi í fjölbreytt starf.
Umsóknafrestur er til 12. september
Sjá nánar á

Starfsmaður í mötuneyti
í Menntaskólanum í Kópavogi
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða aðstoðarmann í
mötuneyti. Starfið felur í sér afgreiðslu, undirbúning málsverða og
frágang. Vinnutími er kl. 7:30 – 15:30, en við bætast vetrarfrí og
páskaleyfi og lækkuð vinnuskylda á milli jóla og nýárs.
Áríðandi er að viðkomandi eigi gott með samskipti, sé þjónustulipur
og jákvæður.
Menntskólinn í Kópavogi er frábært vinnustaður, þar er starfsandinn góður og aðstaða til fyrirmyndar.
Laun eru skv. sérstökum samningi Sameykis og fjármálaráðuneytis.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Héðinsson,
magnus.hedinsson@mk.is og í síma 594 4000.
Umsóknarfrestur er til og með 8. september
Umsóknum skal skila í gegnum www.starfatorg.is
Skólameistari
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Erum við að leita að þér?
Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða réttindamanneskjur til starfa í hafnarþjónustu.
Störfin í hafnarþjónustu felast í leið- og hafnsögu skipa, skipstjórn og vélstjórn
á dráttarbátum, einnig hafnarvörslu, móttöku skipa og öðrum tilfallandi störfum.
Hjá Faxaflóahöfnum starfa 75 manns, en fyrirtækið leggur áherslu á að vera
leiðandi í umhverfismálum og að þróa snjallar og grænar hafnir. Einnig felst
í starfsemi fyrirtækisins þróun lands, umsýslu og skipulagi lóða, hafnarþjónustu
og gæðavottunum.
Unnið er samkvæmt fyrirliggjandi vaktaplani.

•
•
•
•
•

Skipstjóri / Hafnsögumaður

Vélstjóri

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Skipstjórnarréttindi D (3 stig)
Slysavarnaskóli sjómanna
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og ensku kunnátta
Kunnátta í einu norðurlandamáli æskileg

•
•
•
•

Vélstjórnarréttindi VF.1
Slysavarnaskóli sjómanna
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og ensku kunnátta

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, á Grundartanga og í Borgarnesi.
Öll kyn eru hvött til að sækja um en fyrirtækið hefur skýr jafnréttismarkmið og vill auka fjölbreytileika í starfsliði sínu.
Starfsstöð beggja starfanna er í Reykjavík.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Gísli Jóhann Hallsson yfirhafnsögumaður gisli@faxafloahafnir.is
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is, eigi síðar en sunnudaginn 11. september n.k.

faxafloahafnir.is
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Viltu verða sérfræðingur
hjá Skattinum?
Skatturinn leitar að góðum liðsfélögum til starfa á álagningarsviði í Reykjavík.
Meginhlutverk álagningarsviðs er að leggja skatta og gjöld á einstaklinga og
lögaðila og sinna þeim verkefnum sem því tengjast, þ.m.t. undirbúningi, þjónustu, eftirliti og afgreiðslu erinda og kæra. Gildi Skattsins eru fagmennska,
framsækni og samvinna.
Helstu verkefni:
Um fjölbreytt verkefni er að ræða, m.a. við virðisaukaskatt, tekjuskatt og aðra skatta og gjöld,
yfirferð skattframtala og skýrslna, afgreiðslu erinda, endurákvarðanir og endurskoðunarverkefni til viðbótar við úrvinnslu ýmissa gagna sem tengjast starfsemi Skattsins. Um er að ræða
100% starf.
Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Nánari upplýsingar um störfin veitir Stefán Skjaldarson, sviðsstjóri álagningarsviðs,
í síma 442-1000 eða með tölvupósti á netfangið stefan.skjaldarson@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.

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Flataskóli
• Leiðbeinandi á frístundaheimili
• Leiðbeinandi við leikskóladeild
• Stuðningsfulltrúi
Sjálandsskóli
• Leiðbeinandi á frístundaheimili
• Stuðningsfulltrúi
Urriðaholtsskóli
• Leiðbeinendur á frístundaheimili
Leikskólinn Akrar
• Deildarstjóri
• Leiðbeinandi
Leikskólinn Bæjarból
• Sérkennslustjóri
Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmenn
Sigurhæð – heimili fyrir fötluð börn og
ungmenni
• Starfsfólk
Fjölskyldusvið
• Starf á heimili ungrar konu
• Starfsmenn í stuðningsþjónustu
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

Skatturinn hvetur fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið. Laun eru samkvæmt gildandi
kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Umsóknarfrestur er til og með 6. september 2022 og verður öllum umsóknum svarað þegar
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

Matreiðslumaður/matráður
442 1000

Upplýsingaver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

Fullt starf

Tvær stöður

Dalakofinn á Laugum, Reykjadal, leitar að tveimur
jákvæðum og vinnusömum einstaklingum, gjarnan
hjónum eða pari, með góða reynslu af matreiðslu.
Umsóknafrestur er til 13. september
Sjá nánar á

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

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Starf

Bærist í þér
umbótasinni?
Lengi má gott bæta. Við leitum að umbótamiðuðum verkefnastjóra,
sem hefur brennandi áhuga á því að þróa, breyta og bæta vinnulag og
verkfæri, einstaklingi sem hefur auga fyrir því hvernig hægt er að létta
starfsfólki lífið í daglegum verkefnum. Starfið er í teymi stjórnunarkerfa
og umbóta og felur í sér samvinnu við starfsfólk þvert á fyrirtækið.
Helstu verkefni:
– að stýra umbótaverkefnum, innan deildar og þvert á fyrirtækið
– að leiða hóp um þróun stafræns verkefnaumhverfis
– að hanna og leiða vinnustofur fyrir svið og deildir
– að veita fræðslu og stuðning
Hæfni og reynsla:
– háskólamenntun sem nýtist í starfi
– menntun og reynsla á sviði verkefnastjórnunar og reynsla
af innleiðingu breytinga
– afburða samskiptafærni, drifkraftur, sveigjanleiki og
framfaramiðað hugarfar
– góður skilningur á tækni og innri þjónustuferlum
– geta til að leiða hópa, hafa framsögu og setja fram upplýsingar
á skýran og sannfærandi hátt
Umsóknarfrestur er til og með 8. september

Viltu starfa
hjá stærsta
bílaumboði
landsins?

Sérfræðingur í tölvudeild
BL leitar að sjálfstæðum og metnaðarfullum sérfræðingi til starfa í tölvudeild
félagsins. Viðkomandi kemur til með að sinna NAV og BC notendaþjónustu ásamt
öðrum sérverkefnum deildarinnar. Næsti yfirmaður er deildarstjóri tölvudeildar.
Hæfniskröfur:
› Reynsla af Dynamics NAV og/eða Business Central

Sótt er um starfið á Alfreð
Umsóknarfrestur er til og með
4. september 2022
Nánari upplýsingar veitir
Steingrímur Gautur Pétursson, deildarstjóri tölvudeildar:
gautur@bl.is

› Reynsla af kerfisumsjón kostur
› Tölvunarfræðimenntun kostur
› Lausnamiðuð og gagnrýnin hugsun
› Sjálfstæð vinnubrögð
› Eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar
› Framúrskarandi samskiptahæfileikar
› Góð enskukunnátta

BL leitast eftir að ráða starfsmenn sem hafa metnað til þess að skara fram úr og veita
framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn og sterkan starfsmannahóp.
Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.
2022 - 2025

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Sótt er um starfið hjá Vinnvinn
vinnvinn.is

Réttinga- og málningarverkstæði BL er eitt það fullkomnasta á landinu. Það er eina
verkstæðið sem vottað er af Jaguar / Land Rover og BMW / Mini og vinnur samkvæmt
ströngum gæðastöðlum þeirra. Verkstæðið býður einnig tjónaskoðun og tjónaviðgerðir
fyrir öll tryggingarfélögin frá upphaf verks til enda.

Bílamálari
Við leitum að öflugum starfsmanni með sveinspróf í bílamálun á
réttinga- og málningarverkstæðið. Viðkomandi þarf að vera tölvufær
þar sem mikið er unnið í rafrænu umhverfi og hluti þjálfunar og
endurmenntunar er rafræn. Boðið er upp á endurmenntun í starfi og
möguleika á sérhæfingu eftir getu og áhuga.

Starfsmaður í rúðuskipti
Við leitum að traustum starfsmanni í rúðuskipti á réttinga- og
málningarverkstæðið. Viðkomandi þarf að búa yfir starfsreynslu í faginu
og helst bifreiðasmíðamenntun. Boðið er upp á endurmenntun í starfi
og möguleika á sérhæfingu eftir getu og áhuga.

Sótt er um störfin á Alfreð
Umsóknarfrestur er til og með 4. september nk.

Jafnlaunavottun
Fyrirmyndarfyrirtæki VR
Endurmenntun í starfi

Hæfniskröfur:
› Sveinspróf í bílamálun
› Nokkurra ára starfsreynsla
› Tölvufærni
› Bílpróf
› Sjálfstæð, vönduð, skipulögð og fagleg vinnubrögð

Hæfniskröfur:
Reynsla af störfum við rúðuskipti
Tölvufærni
Bifreiðasmíðamenntun er kostur
Bílpróf
Sjálfstæð, vönduð, skipulögð og fagleg vinnubrögð

›
›
›
›
›

Vinnutími:
Mánudaga til fimmtudaga kl. 8:00-17:00 og föstudaga kl. 8:00-15:15
Upplýsingar veitir Reynir Örn Harðarson, deildarstjóri réttingar og málningar:
reynir@bl.is

BL leitast eftir að ráða starfsmenn sem hafa metnað til þess að skara fram úr og veita framúrskarandi og faglega þjónustu
í samvinnu við samheldinn og sterkan starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun viðheldur þekkingu og eflir
starfsmenn í nýjustu tækni vörumerkjanna. Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar eða gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna.
Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
2022 - 2025
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Vinna á einu fullkomnasta
réttingaverkstæði landsins

ÚTBOÐ

HÚSNÆÐISÖFLUN

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Húsnæði fyrir Vínbúð
á Akureyri.
21786: Ríkiskaup fyrir hönd Áfengis- og tóbaksverslunar
ríkisins (ÁTVR) óska eftir að taka á leigu um 600-800 m²
húsnæði fyrir Vínbúð á Akureyri.
Afmörkun húsnæðis:
Ríkiskaup fyrir hönd ÁTVR óska eftir að taka á leigu um 600800 m² húsnæði fyrir Vínbúð á Akureyri.
Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
• Vera á skilgreindu miðsvæði eða verslunar- og þjónustusvæði.
• Liggja vel við almenningssamgöngum, hjólandi og gangandi
umferð
• Nálægð við stofn- eða tengivegi er kostur
• Umferð að og frá húsnæðinu skal vera greið.
• Húsnæðið skal vera á jarðhæð.
• Húsnæði bjóði upp á að vöruhurð opnist beint út á bakeða hliðarsvæði.
• Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og
aðgangur að 50-60 bílastæðum.
• Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir hreyfihamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði fyrir starfsfólk.
• Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla með vörur skal
vera góð.
• Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins
nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki
hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæðisins.
• Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem opinberar
eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks og vera
samþykkt af þeim.
Fylgiskjölum skal hlaða rafrænt upp í rafræna útboðskerfinu
TendSign. Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:
1. Staðsetning húsnæðis
2. Teikningar af húsnæði
3. Afhendingartími
4. Ástand húsnæðis við afhendingu
5. Leiguverð án vsk. og skal tiltaka hvað er innifalið í því
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á kröfuliði
1- 11 að ofan á leigutímanum
Leigutími húsnæðisins er allt að 10 ár.
Húsnæðið skal afhenda samkvæmt samkomulagi og ræðst
afhendingartími nánar af ástandi þess við afhendingu.
Mikilvægar dagsetningar
Leigutilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu, eigi síðar
en kl. 12:00 fimmtudaginn 29. september 2022. Ekki verður
haldinn sérstakur opnunarfundur. Leiðbeiningar varðandi
útboðskerfið er að finna á heimasíðu Ríkiskaupa.

• Úlfarsárdalur - stækkun hverfis.
Yfirborðsfrágangur og stígagerð 2022. 5. áfangi,
útboð 15643

Hjúkrunarfræðingur með
reynslu og/eða áhuga á
endurhæfingu óskast til starfa
hjá Sjálfsbjargarheimilinu
Helstu verkefni og ábyrgð
• Meta þörf, skipuleggja og veita heildræna
hjúkrunarmeðferð eftir þörfum hvers og eins
• Styðja þjónustuþega í endurhæfingu
• Skipuleggja og veita fræðslu til þjónustuþega og
aðstandenda
• Virk þátttaka í teymis- og umbótastarfi með öðrum
heilbrigðisstéttum
• Að stuðla að og þróa aðferðir til að bæta þjónustuna

• Brúarskóli Vesturhlíð 3 - Aðalbygging,
endurnýjun þakklæðningar 2022, útboð 15647
• Borgargata í Árbæ – Verkhönnun, útboð 15652
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Menntunar- og hæfniskröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Reynsla af endurhæfingarhjúkrun er kostur
• Fagleg vinnubrögð og frumkvæði í starfi
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvæðni
• Sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
Um 100% dagvinnustarf er að ræða með möguleika
öá bakvöktum
Frekari upplýsingar um starfið
Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsferil
ásamt afriti af prófskírteini og starfsleyfi berist til Öldu
Ásgeirsdóttur, forstöðumanns hjúkrunar Sjálfsbjargarheimilisins á netfangið alda@sbh.is fyrir 12. september n.k.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga og samtaka fyrirtækja í Velferðarþjónustu.
Sjálfsbjargarheimilið veitir þverfaglega einstaklingsmiðaða
endurhæfingu fyrir hreyfihamlaða einstaklinga sem glíma við
tauga- og heilaskaða. Tekið er á móti einstaklingum á aldrinum
18-67 ára sem hafa lokið frumendurhæfingu en þurfa áframhaldandi endurhæfingu við að aðlagast breyttum aðstæðum og
færni. Takmark endurhæfingarinnar er að einstaklingar geti farið
aftur út í lífið og tekið þátt miðað við sína færni.
Sjálfsbjargarheimilið hefur verið starfandi í Hátúni 12 frá árinu
1973 og hjá því starfar fjölbreyttur hópur starfsmanna.

Spurningar og svör verða meðhöndluð í hinu rafræna
útboðskerfi.
Fyrirspurnatíma lýkur föstudaginn 23. september og er
svarfrestur til og með 27. september 2022. Fyrirspurnir
varðandi verkefnið skulu sendar rafrænt í gegnum
útboðskerfið TendSign og verða svör birt þar, nafnlaust.
Áhugasamir aðilar eru því hvattir til að skila upplýsingum
tímanlega. Það er á ábyrgð bjóðanda að svör berist innan
tímafrests.
Almennar upplýsingar
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum
um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 11. gr.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri
starfsemi, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu og fjölda
bílastæða.
Allar nánari upplýsingar um ferlið og útboðsskilmála er
að finna gjaldfrjálst í útboðskerfi Ríkiskaupa, TendSign,
á vefslóðinni https://tendsign.is/.
Leiðbeiningar um skráningu og skil á tilboðum er hægt að
nálgast á heimasíðu Ríkiskaupa.

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

Nánari upplýsingar má finna á www.utbodsvefur.is.

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

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Til leigu veitingastaður á besta stað í miðborg Reykjavíkur
Veitingastaðurinn stendur við Amtmannsstíg 1 á Bernhöftstorfu ( Humarhúsið )
Húsið er 390 m² að stærð, þar af 75 m² turnhús, möguleiki á góðu útisvæði
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 692 0900 eða netfanginu fifasteignir@fifasteignir.is
FÍ fasteignafélag slhf. – Katrínartúni 2 – 105 Reykjavík

Erum við að leita að þér?
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SAFNARÁÐ
AUGLÝSIR EFTIR
UMSÓKNUM
UM STYRKI ÚR

AÐALÚTHLUTUN
SAFNASJÓÐS 2023

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL KL. 16.00 FIMMTUDAGINN 20. OKTÓBER 2022
Í aðalúthlutun safnasjóðs eru veittir styrkir til eins árs og til 2-3 ára.

STYRKIR TIL EINS ÁRS
Viðurkennd söfn geta sótt um styrki til eins árs, einnig geta viðurkennd söfn sótt um styrki í samstarfi við
önnur söfn, höfuðsöfn, safnvísa, setur eða sýningar.
Sjóðnum er einnig heimilt að styrkja aðra starfsemi til að efla faglegt safnastarf.

STYRKIR TIL 2-3 ÁRA - ÖNDVEGISSTYRKIR
Öndvegisstyrkjum er úthlutað til 2-3 ára með fyrirvara um fjármögnun sjóðsins og hægt er að sækja um allt
að 15 milljónir króna í heildarstyrk yfir styrktímann. Einungis viðurkennd söfn geta sótt um Öndvegisstyrki
í safnasjóð.
Upplýsingar um safnasjóð, umsóknareyðublöð, úthlutunarreglur og leiðbeiningar má finna á vef safnaráðs,
safnarad.is eða hjá framkvæmdastjóra safnaráðs, Þóru Björk Ólafsdóttur, thora@safnarad.is.
Hlutverk safnasjóðs er að styrkja starf þeirra safna sem falla undir safnalög nr. 141/2011.
Menningarráðherra úthlutar styrkjum úr safnasjóði að fengnum tillögum safnaráðs.

Lækjargötu 3/101 Reykjavík/Sími 534 2234/safnarad@safnarad.is/www.safnarad.is

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

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

Öflugur fasteignaleitarvefur með einföldu og
notendavænu viðmóti sem býður upp á ítarlegar
upplýsingar um fasteignir, þróun verðlags og
fróðleik um fasteignamarkaðinn.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

OPIÐ HÚS
Sunnudag kl. 13-15

Holtsvegur 55
210 Garðabær
Fjölbýli

Frá 89-131 m2

3- 5 herbergi

Vandaðar 3, 4 og 5 herbergja íbúðir til sölu að Holtsvegi 55 í
Garðabæ. Stærð frá 89 til 131 fm. Íbúðir afhendast fullbúnar með
parketi og innréttingum frá Parka. Rúmgóðar svalir eða pallur fylgir
öllum íbúðum með möguleika á svalalokun. Bílastæði eða bílskúrar í
bílageymslu fylgja nokkrum íbúðum. Húsið er viðhaldslétt og klætt
að utan með hvítum og dökkgráum flísum.
Afhending við kaupsamning.

Verð frá

74,9 m.kr.
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

Ragnhildur Anna
Gunnarsdóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
ragnhildur@eignamidlun.is
861 1197

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

Kristján

s: 867-3040

Guðbjörg G.

s: 899-5949

Garðar B.

Hallgrímur

Sólveig

s: 898-0255

Elísabet

s: 896-6020

s: 869-4879

s: 781-2100

Einar Örn

Viktoría Larsen

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

Sonata

s: 823-4969

s: 618-5741

s. 764-6334

VIÐ ERUM

Kristín María
s: 837-1177

Ragnheiður
s: 788-3069

Halldór

Aðalsteinn Jón

Bára

s: 660-5312

s: 767-0777

s: 693-1837

OP

IÐ

Thelma

s: 860-4700

Inga Reynis

Ragnar

s: 820-1903

Kristján Björn

s: 699-8282

s: 844-1450

OP

IÐ

HÚ

S

TJARNARGATA 14
101 REYKJAVÍK

Hallgrímur
s: 896-6020

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. SEPT. KL. 17:30-18:00

Einstök eign í miðbæ Reykjavíkur með stórkostlegu útsýni yfir
Tjörnina og Ráðhúsið, alls 103,4 fm, þar af 13,9 fm geymsla.
Íbúðin er laus við kaupsamning. Fallega endurgerð íbúð með upprunalegu viðargólfi sem hefur verið pússað upp og lakkað. Eldhús
og baðherbergi nýlega uppgert. Nánari uppl. veita Hallgrímur lgf.
s. 896-6020 og Kristján lgf. s. 867-3040. Verð: Tilboð

OP

IÐ

Hallgrímur
s: 896-6020

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. SEPT. KL. 17:30-18:00

Vel skipulögð og mjög rúmgóð 2ja herbergja 74,6 fm. íbúð með
sérinngangi af svölum á 3. hæð (efstu hæð). Geymsla innan
íbúðar. Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi. Húsið var múrað og
málað sumarið 2021. Þak var endurnýjað árið 2020 og þakrennur
árið 2018. Eignin er laus við kaupsamning. Nánari uppl. veitir
Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949. Verð: 39,5 millj.

IÐ

HÚ

Glæsileg 4ra herbergja 102,5 fm. endaíbúð á jarðhæð í Smárahverfinu. Stór sólpallur er við tvær hliðar íbúðarinnar með skjólveggjum og húsið var málað og sprunguviðgert í sumar. Íbúðin er
með sérinngang og einkabílastæði. Frábær staðsetning þar sem
stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Nánari uppl. veita Hallgrímur lgf. s. 896-6020 og Kristján lgf. s. 867-3040. Verð: 76,9 millj.

BÓ

KI

HJARÐARTÚN 12
355 ÓLAFSVÍK
BÓKIÐ SKOÐUN

Ð

Hallgrímur
s: 896-6020

Inga
s: 820-1903

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. SEPT. KL. 17:30-18:00

Björt og falleg 4ja herbergja 89,3 fm. íbúð á miðhæð í vel viðhöldnu þríbýli á frábærum stað á Seltjarnarnesi. Suðvestur
svalir. Húsið hefur fengið gott viðhald síðustu árin og var þak
endurnýjað 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.

IÐ

UN

FJARÐARSTRÆTI 57
400 ÍSAFJÖRÐUR
BÓKIÐ SKOÐUN

Ð

Hallgrímur
s: 896-6020

Kristján
S: 867-3040

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 8. SEPT. KL. 17:00-17:30

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með miklu útsýni. Bílastæði í
bílageymslu fylgir íbúðinni. Falleg eign á góðum stað í Hafnarfirði
þar sem stutt er í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu. Sjón
er sögu ríkari. Nánari uppl. veita Hallgrímur lgf. s. 896-6020 og
Kristján lgf. s. 546-5050.
Verð: 73,9 millj.

BÓ

KI

SK

OÐ

UN

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Björt og rúmgóð 3ja til 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í klæddu
fjölbýlishúsi. Íbúðin er töluvert endurnýjuð. Auðvelt að bæta við
3ja svefnherberginu eins og upprunalegt skipulag er. Eignin er í
útleigu í dag af mjög traustum leiguaðila.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949.
Verð: 43,9 millj.

HÚ

S

BREKKUÁS 1
221 HAFNARFJ.

Fallegt 262,6 fm. einbýlishús á einni hæð. Húsið, sem er teiknað af
Kjartani Sveinssyni arkitekt, er 262,6 fm samkvæmt Þjóðskrá og
þar af er bílskúrinn 46,5 fm. Húsið stendur á 842 fm. lóð á góðum
stað í rólegu umhverfi. Nánari uppl. veita Hallgrímur lgf. s. 8966020 og Kristján lgf. s. 546-5050
Verð: Tilboð

OÐ

Mikið endurnýjað 239,6 fm. hús ásamt bílskúr á góðum stað, stutt
í alla þjónustu. Stór og góður garður. Gott bílastæði við húsið.
Útleigumöguleikar, efri hæð 4-5 herb. íbúð og neðri hæð, 6 herb.
íbúð og bílskúr. Fallegt útsýni til sjávar og fjalla.
Nánari uppl. veitir Elísabet lgf. s. 781-2100.
Verð: 54,5 millj.

Guðbjörg G.
S: 899-5949

HÚ

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 7. SEPT. KL. 17:30-18:00

KI

Elísabet
s. 781-2100

170 SELTJARNARN.

OP

Kristján
S: 867-3040

BÓ
SK

HÚ

S

S

HVASSABERG 14
221 HAFNARFJ.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 6. SEPT. KL. 17:30-18:00

IÐ

HÚ

MELABRAUT 14

OP

Kristján
S: 867-3040

s: 820-0831

OP

Guðbjörg G.
S: 899-5949

S

LINDASMÁRI 41
201 KÓPAVOGUR

TRAUSTI

S

SUÐURHÓLAR 16
111 REYKJAVÍK

Kristján
S: 867-3040

Nína Björk

ÁLHELLA 26-28
221 HAFNARFJ.
BÓKIÐ SKOÐUN

Ragnar
s: 699-8282

Ð

SK

OÐ

UN

Kristján
S: 867-3040

32 fm. atvinnuhúsnæði við Álhellu í Hafnarfirði. Epoxy á gólfi og
niðurfalli, vaskur með heitu og köldu vatni, lýsing í lofti, ofn til
upphitunar, rafmagnstafla með 3ja fasa rafmagni. Bílskúrshurð
með inngönguhurð, breidd 250 cm., hæð 259 cm.
Nánari uppl. veita Ragnar s. 699-8282 og Kristján lgf. s. 867-3040.
Verð: 9,9 millj.

520 9595

Áb. Sigurður G unnla ugsson löggiltur fa stei g n as al i

Fa s t ei g n a s a l an T O R G

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Garð at o rg i 5

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

2 1 0 Garð a bær

Sigríður Rut
Fasteignasali

699 4610

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Holtsvegur 55 |

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

210 Garðabær

Ragnar
Fasteignasali

844 6516

Darri Örn
Fasteignasali

767 0000

Elka
Fasteignasali

863 8813

Rebekka
Fasteignasali

776 8624

Svavar
aðst.m. lgfs

6231717

Unnur
Fasteignasali

623 8889

NÝTT Í SÖLU

GLÆSILEGAR NÝJAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR VIÐ HOLTSVEG 55 Í URRIÐAHOLTI

•

17 íbúða lyftuhús með 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðum. Stórar svalir með
glerhandriðum og eða verandir á jarðhæð.

•

Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum, áætl. Afhending Nóv. 2022

•

Fjórum íbúðum fylgir bílskúr og 5 íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.

•

Frábært útsýni og göngufæri í skóla, leikskóla og fallega náttúru.

Eskiás 1 | 210 Garðabær

NÝJAR
ÍBÚÐIR

OPIÐ HÚS

lau. 3. sept. kl 14.00-15.00
Herbergi: 3-5 | 17 íbúðir | Lyfta | Svalir

Verð frá: 74.900.000
OPIÐ HÚS lau 3. sept. kl. 15:30-16:00
Herbergi: 4-5 | 3 íbúðir óseldar
Eskiás er ný gata á grónum stað í Ásahverfinu í Garðabænum
skammt frá skólum, leikskólum, íþróttasvæði og verslunarkjarna í miðbæ Garðabæjar.
Húsið er utanum skjólgóðan inngarð og eru allar íbúðir með
aðgengi og eða glugga/svalir í átt að inngarðinum.
Íbúðirnar afhendast fullfrágengnar án gólfefna, en votrými
er flísalagt. Allar með sér-inngangi. Áætluð afhending í
október 2022.

28 ATVINNUBLAÐIÐ

3. september 2022 LAUGARDAGUR

OPIÐ HÚS

3. sept. 13:00-13:30

Ystasel 5

Guðjónsgata 4, Úthlíð

109 Reykjavík

Einbýlishús – 2 auka íbúðir

380 fm

8 herb.

Sumarbústaður

Verð tilboð óskast

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Furugrund 24
Fjölbýli

125,2 fm

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

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

806 Selfoss

59.900.000

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

OPIÐ HÚS

75,5 fm

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

200 Kópavogur
3ja herb.

58.900.000

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

OPIÐ HÚS

5. sept. 17:00-17:30

3. sept. 14:00-14:30

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

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.

Ásvallagata 4
Hæð og bílskúr

Heiðarbrún 44

101 Reykjavík
187 fm

7 herb.

Birting:

Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Fimmtudagur
Sími 78314.júlí
8600 |2022
elin@buumvel.is | www.buumvel.is

129.000.000

Raðhús

177,1 fm

810 Hveragerði
7 herb.

77.500.000

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

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

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

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

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

Stórglæsileg
Áhugaverð Líkamsmeðferðarstofa
og fáanleg fyrirtæki sem hafa
Boðið uppá
algengustu
líkamsmeðferðir.
skilað
góðri afkomu
og arðsemi.
Vel staðsett og rómuð fyrir góða upplfiun.

• Netverslun með heimilisvörur og -tæki
• Ferðaskrifstofa með VIP áherslu á USA
• Vinsæl Pizzeria
og veitingarstaður
KEF
Verktakafyrirtæki
- góð
verkefnastaða
Efnissala,
Vín- og bjórgerð
Eigin •vélaog tækjakostur.
Rekstur í eigin húsn.
• Verslun með lífstílsvörur í eigin húsnæði
• Ferðaþjónusta – Siglingar og veiði
Heildverslun
Snyrtivörur
• Hótel ámeð
Austfjörðum
- Mjög öflugur rekstur
Mjög •þekktar
og
vinsælar
til fjölda ára.
Varahlutaverslun -vörur
eigin innflutningur
• Hársnyrtistofa - Góður rekstur og mikið
um fastakúnna
til fjölda ára. + húsn.
Veitingarekstur
á Vesturlandi
• veitingarstaður
Verktakafyrirtæki
- Öflugt
fyrirtæki í
Vinsæll
í eigin
húsnæði.
byggingu og viðhaldi fasteigna.

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

REYNIMELUR 55, 107 REYKJAVÍK
PARHÚS

... svo er meira inná fyrirtækjasala.is
Heildsala
– Rótgróinn rekstur
... eða bara hafa samband við okkur
Þekktar hreingerningarvörur og ýmsar efnavörur.
Óskar Mikaelsson lg. fasteigna og fyrirtsali s. 773-4700
Björgvin Óskarsson s. 773-4500 bjorgvin@atv.is

Hótel við Egilsstaði - Öflugur rekstur
Mjög vinsæll áfangastaður. Fasteign og rekstur
saman eða í sitthvoru lagi.
Pizzastaður - Sá Besti!
Frábærlega staðsettur og afar vinsæll. Topp
umsagnir. Borðað í sal, heimsendingar og sótt.
Björgvin Óskarsson s. 773-4500 bjorgvin@atv.is
Óskar Mikaelsson lg. fasteigna og fyrirtsali s. 773-4700

Blaðið í dag og safn eldri blaða á frettabladid.is

Ríkiskaup kynna 227,7 m2 ágætis parhús á horni Reynimels og
Hofsvallagötu, byggt árið 1938. Eignin skiptist í kjallara og tvær
hæðir. Vinsæl staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa:
www.rikiskaup.is
Verð: 130 mkr.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

B

Vantar þig öflugan

LIÐSTYRK?
NUTRILENK Gel
Frábær viðbót við Nutrilenk Gold.
Gelið má nota bæði á vöðva og á liði.
Gott bæði fyrir og eftir hreyfingu.

NUTRILENK Active
Bætiefni sem fyrst og fremst er ætlað
þeim sem þjást af minnkuðum liðvökva.
Virkar vel samhliða Nutrilenk Gold.

NUTRILENK Gold
Sérvalin blanda bætiefna fyrir liðina.
Inniheldur virkt og uppbyggilegt kondrótín,
kollagen og kalk fyrir bein og brjósk.

ÚTVALDAR JURTIR
HUGARORKA
Mest selda LIÐBÆTIEFNI á Íslandi

8 k y nninga r bl a ð ALLT

3. september 2022 LAUGARDAGUR

Mögulega gömul sál í sextán ára líkama
Táningurinn og tónlistarmaðurinn Ásgeir Helgi
Ásgeirsson segist vera mjög
löt manneskja en þó hefur
hann gefið út þrjár plötur.
thordisg@frettabladid.is

„Sextán ára unglingur hefur auðvitað ekki sömu lífsreynslu og
fullorðið fólk, en mér finnst samt
að sumt af minni reynslu sé nógu
áhugavert til að semja um það
texta. Ég held líka að það sé sama
hvað maður er gamall þegar samið
er um tilfinningar; öllum líður einhvern veginn og allir hafa áhugaverðar tilfinningar, þótt sennilega
verði einfaldara að setja tilfinningar í orð eftir því sem maður
eldist.“
Þetta segir Ásgeir Helgi, tónlistarmaður og nýnemi í Menntaskólanum við Hamrahlíð og
Menntaskólanum í tónlist (MÍT).
„Ég ákvað að fara í MÍT til að
kynnast fleira fólki sem hefur
áhuga á tónlist og sem ég get
mögulega unnið með á tónlistarsviðinu. Það skaðar heldur ekki
að fá að vita meira um það sem
ég fæst við í tónlistinni. Ég get vel
bjargað mér með tónfræðina en
ef ég ætla að koma tónlistarlegum
hugmyndum mínum á framfæri er
gott að kunna tungumál tónlistarinnar betur.“
Undir áhrifum frá Bítlunum
Ásgeir Helgi útskrifaðist úr 10.
bekk í Langholtsskóla í vor og er
sjálfmenntaður á gítar og píanó.
„Ég tók reyndar önn í píanónámi
á áttunda árinu en gafst upp. Ég
vildi ekki æfa skala dagana langa,
þótt ég viti betur í dag að það er
örugglega mikilvægara en ég hélt.
Ég vildi bara spila af fingrum fram
og fá að semja lög, sem hefur alltaf
verið mikilvægast hjá mér. Þar
hjálpar til að kunna á píanó og þótt
ég sé enginn rosalegur píanóleikari
kann ég nógu marga hljóma til að
finna lögunum mínum farveg við
píanóið. Það er nóg fyrir mig,“ segir
Ásgeir Helgi.
Hann lærði á gítar og píanó með
því að herma eftir Bítlalögum.
„Ég er alinn upp af miklum tónlistarunnendum. Mamma og pabbi
bera ábyrgð á tónlistarsmekknum
og spiluðu mikið Bítlana, Simon
& Garfunkel og fleiri góða. Ég er
því undir miklum áhrifum frá
Bítlunum í mínum lagasmíðum og
næstum búinn að þreyta sjálfan
mig á því. Það er kominn tími til
að víkka sjóndeildarhringinn og
fyllast innblæstri frá fleirum. Því

Lögin hans
Ásgeirs Helga
koma til hans
úr óvæntum
áttum en hann
segir bestu
lögin oftast þau
sem komi þannig; þau komi
frá hjartanu og
grípi líðan hans
hverju sinni.
Hans vinsælasta
lag til þessa er
Ready to leave.

FRÉTTABLAÐIÐ/

er ég nú farinn að hlusta á allt frá
Radiohead til Weeknd og áhrifin
koma víða að,“ segir Ásgeir.
Heilinn fer á milljón
Þrátt fyrir að vera nýskriðinn úr
grunnskóla hefur Ásgeir Helgi
þegar gefið út þrjár plötur á
streymisveitunni Spotify, en hann
segir slíkt ekkert einsdæmi.
„Það er kannski ekki skynsamlegasta hugmynd í heimi að gefa
út þrjár plötur með svo stuttu
millibili, en mér finnst plötuformatið svo magnað og áhugavert að
setja plöturnar saman og finna
út úr því hvar hvert lag passar. Í
tónlistarheiminum þykir æ minna
merkilegt að skapa og gefa út
tónlist á unga aldri því aðgengi að
tónlistarsköpun og útgáfu er orðið
svo auðvelt í gegnum tölvur. Nýjar
ungstjörnur í poppheiminum, eins
og Billie Eilish og Olivia Rodrigo,
komust einmitt í sviðsljósið með
því að semja og taka upp tónlist
heima hjá sér. Því eru aðrir tímar
nú en þegar fólk varð að sanna sig
hjá útgefendum til að fá að gefa út
eitt lag, hvað þá heila plötu og mér
finnst ég heppinn að hafa getað
gefið út þrjár plötur á Spotify sem
fyrir ekki svo löngu hefði ekki
verið eins sjálfsagt.“
Ásgeir segir geta verið pirrandi að
lög komi til hans þegar hann á síst
von á, en ekki þegar hann setur sig
í stellingar til að semja.
„Lögin koma oftast til mín þegar
ég er að hlusta á tónlist sem ég fíla
vel. Þá fer heilinn á milljón og lögin
koma áreynslulaust. Ég held að lög
sem koma þannig séu oftast betri
því þau koma beint frá hjartanu
og skila því til hlustenda hvernig
manni leið á því andartaki.“
Textagerð Ásgeirs er líka einlæg.
„Ég er ekkert sérstaklega stoltur
af textunum mínum hingað til,
enda var ég mest í að endurorða
það sem ég hafði heyrt áður til að
byrja með. Síðan fór ég að hugsa
meira um að láta textana segja
sögu á plötunni og nú hef ég enn
nýrri hugmyndir og hlakka til
að semja meira. Ég vil að boðskapurinn, ef einhver, snúist um
hluti sem skipta máli, eins og til
dæmis loftslagsvána, sem ég samdi
um í laginu The Weather Song. Ég
hugsa mikið um loftslagsmálin,
þau hvíla á unga fólkinu, þeirra er
framtíðin og að lifa við þær,“ segir
Ásgeir Helgi og bætir við: „Það er
góð tónlist ef hún lætur manni
líða einhvern veginn. Mér finnst
dýrmætast að fólk finni fyrir einhverju þegar það hlustar, sama
hvað það er, nema kannski að því



Mér finnst dýrmætast að fólk
finni fyrir einhverju
þegar það hlustar, sama
hvað, nema kannski að
því leiðist. Þá hefur
maður gert vel.
Ásgeir Helgi Ásgeirsson

leiðist. Þá hefur maður gert vel og
ef ég fæ fólk til að hlusta, þá er ég
glaður.“
Gat þá hvorki samið né sungið
Ásgeir Helgi segist mögulega vera
gömul sál í sextán ára líkama.
„Það skrifast á að ég lenti með
fjölskyldu sem hlustar mikið á
seventís-tónlist og ég er bara mjög
glaður með það. Mér finnst áhugavert að tónlist er tónlist, sama frá
hvaða áratug hún er. Þetta eru eftir
allt saman bara hljóð.“
Hans fyrsta minning um áhuga á
tónlist er þegar hann var smábarn
og vildi hlusta aftur og aftur á sín
uppáhaldslög í útvarpinu.
„Svo þegar ég fór að hlusta á
Simon & Garfunkel, sem eru mitt
allra mesta uppáhald, kviknaði
hugmynd um að verða tónlistarmaður þegar ég yrði stór. En þá
gat ég hvorki samið né sungið og
gafst upp. Ég er nefnilega þannig
að þegar ég sé eða heyri list sem
mér finnst góð og hreyfir við tilfinningum mínum, vil ég búa til
eitthvað sem er jafngott. Þegar ég
var tólf ára gerði ég aftur tilraun til
að semja lög og þrettán ára hafði
ég samið tuttugu lög á einu ári.

Þá varð ekki aftur snúið; þegar ég
samdi eitthvað sem mér fannst
gott fannst mér þess virði að halda
áfram,“ segir Ásgeir Helgi.
Framtíðarplönin eru óljós en
draumurinn að starfa við tónlist.
„Ég verð glaður ef ég finn leið
til að lifa af því að búa til tónlist,
hvort sem það verður aðalstarf eða
áhugamál samhliða afgreiðslustörfum í Bónus. Plan B er að gera
eitthvað venjulegt, eins og til
dæmis að vinna í Bónus, því það er
auðvitað nóg að lifa þannig.“
Ekki þúsund ára gamall karl
Ásgeir Helgi er söngvari í hljómsveitinni Hunulu sem hann og
vinir hans, Baldur, Örn og Emil,
sem gefur út undir nafni Citronus
á Spotify, stofnuðu í 7. bekk í Langholtsskóla. Þeir gáfu út plötuna Oil
Puddles í sumar, sem inniheldur
frumsamin lög sem eru blanda af
rokki, poppi og djass. Strákarnir
kunnu nánast ekkert á hljóðfæri
þegar þeir byrjuðu í bandinu en
eru nú orðnir mjög góðir, að sögn
Ásgeirs.
„Ég hef batnað sem söngvari
með árunum og er glaður með það.
Ég er enn á táningsaldri og röddin
ekki enn alveg fullmótuð en hún
er nógu góð til að flytja laglínur
eins og ég vil að þær hljómi,“ segir
Ásgeir kátur.
Hans uppáhalds Bítill er Paul
McCartney.
„Paul er melódískur og veit alltaf
hvað vantar í lagið. Hann er hinn
fullkomni lagasmiður sem getur
búið til gott lag á hverjum degi
og ef hann semur slæmt lag bætir
hann það upp með besta lagi sem
þú hefur heyrt. Simon & Garfunkel
standa samt alltaf upp úr. Þar býr
nostalgía að baki. Art Garfunkel
er með gullfallega rödd og ég held

ANTON BRINK

að Simon sé besti lagahöfundur í
heimi. Hann getur samið lag sem
býr til nýja minningu; og þótt þú
hafir ekki heyrt lagið áður er eins
og þú hafir samt heyrt það og það
býr til sína eigin nostalgíu. Það er
fullkomin tónlist.“
Sjálfur leikur Ásgeir Helgi á öll
hljóðfæri á sínum plötum, utan
tromma í fimm lögum á nýju plötunni Bottled Up, og hljómborðs í
laginu Would you do the same.
„Ég spila á gítar, rafmagnsgítar,
bassa og hljómborð á plötunum.
Svo hjálpar Magnús Ingi, bróðir
minn, mér að hljóðblanda lögin
og lætur plöturnar hljóma miklu
betur en ég hefði gert það sjálfur.
Hann vinnur við að hljóðsetja
rapp og samdi meðal annars takt
sem rapparinn Ski Mask the Slump
Dog notaði og annan sem var notaður í lagið A lot með 21 Savage, en
það hlaut Grammy-verðlaun og var
notað í Netflix-þáttunum Ozark.
Magnús er minn besti vinur og frábær bróðir sem lætur mig hljóma
eins og ég sé ekki þúsund ára
gamall karl og veitir mér nútímalegan innblástur,“ segir Ásgeir,
hamingjusamur með sitt fólk.
„Foreldrar mínir eru þau allra
bestu og sýna mér kærleik, stuðning og hvatningu. Ég gæti trúað að
þau séu mínir mestu aðdáendur.“
Um helgina ætlar Ásgeir Helgi að
slaka á. „Ég er mjög löt manneskja
og þegar ég er ekki að gera tónlist
eða annað sem ég þarf er ég aðallega í rúminu að horfa á eitthvað.
Ég er nýfarinn að mæta í ræktina
og tek þá með vin til hvatningar.
Annars, þegar ég fæ tækifæri til að
gera ekki neitt, er mitt uppáhald,
fyrir utan að gera tónlist, að tjilla
og gera sem minnst.“
Hægt er að hlusta á lög og plötur
Ásgeirs Helga á Spotify. n
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Þrívíð verk Kristínar Dýrfjörð eru bæði litfögur og falleg.

Blanda af slökun
og skapandi
áskorunum
Þrívíð litrík verk Kristínar Dýrfjörð sýna meðal
annars þúfur, móa og fjöll.
Hún sýnir verk sín á Safnasafninu á Akureyri þessa
dagana. Næsta sumar mun
hún halda sýningu í Listasafni Samúels Jónssonar í
Selárdal.

Verkin mín eru
frjáls saumur, þau
verða til þegar ég horfi á
strammann sem ég
sauma í.
Kristín Dýrfjörð

Kristín Dýrfjörð, dósent við Hug- og félagsvísindasvið við Háskólann á Akureyri.

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Verk Kristínar
Dýrfjörð sýna
meðal annars
þúfur, móa og
fjöll.

starri@frettabladid.is

og þarf sífellt að ögra mér og þá kom
upp sú hugmynd að reyna að gera
verkin þrívíð, reyna að gera þúfur
og fjöll í þau.“
Saumar líka minningar
Hugmyndir að verkum koma úr
ólíkum áttum að hennar sögn.
„Fyrst voru það bara hugmyndir
um þúfur, seinna voru það jafnvel þúfur tengdar upplifun af stað,
eins og af Holtavörðuheiði þegar
ég hef stoppað þar. Ég tek mikið af
myndum af jurtum og landslagi, en
segist þá vera að safna litum sem

MEKO.IS

Kristín Dýrfjörð, dósent við Hug- og
félagsvísindasvið við Háskólann á
Akureyri, sýnir útsaumaðar myndir
á Safnasafninu á Svalbarðseyri við
Eyjafjörð þessa dagana. Sýningin
ber heitið Að undrast með nál – Þar
sem þráðurinn verður sagan, og
verður í gangi út ágúst en færist
ásamt fleiri verkum yfir í Háskólann á Akureyri um miðjan október.
„Verkin mín eru frjáls saumur,
þau verða til þegar ég horfi á strammann sem ég sauma í. Upphaflega
voru þau alfarið tvívíð þar sem ég
saumaði aðallega fugla, jurtir og
barnabörnin mín við leik í náttúrunni. En ég er mjög nýjungagjörn



stundum og stundum ekki lenda í
myndunum mínum.“
Í vor og sumar tók hún upp á
því að sauma minningar um ferðir
eða atvik. „Sem dæmi saumaði ég
litla sögu sem mamma sagði mér
úr sínu lífi. Með því varð hennar
minning mín minning og okkur
sameiginleg.“
Í upphafi saumaði Kristín alfarið
með tvinna en hún hefur víkkað
út notkun sína. „Í dag nota ég allt
mögulegt garn í myndirnar. Ég
nota ull, útsaumsgarn, hör, silki og
raunar hvaða þráð sem er. Mikið
hefur mér verið fært en svo kaupi ég
líka á nytjamörkuðum og einstaka
sinnum fell ég í freistingu og kaupi
mér í búðum.“
Lengi verið aðdáandi útsaums
Það eru ekki mörg ár síðan Kristín
tók upp saumaskap en árið 2019
var hún stödd í útlöndum við vinnu
í nokkrar vikur og þurfti að hafa

eitthvað í höndunum til að skapa,
svo hún sykki ekki inn í tölvuna
sína. „Hins vegar hef ég alla tíð
verið ákafur aðdáandi útsaums en
taldi mig ekki geta talið út eða farið
eftir uppskrift, bara dáðst að þeim
sem það geta. Mín leið varð því að
vera eins og málverk eða teikning.
Verkin verða að flæða fram.“
Horfir og hugsar
Í erilsömu starfi sínu hjá Háskólanum á Akureyri er gott að geta skipt
yfir í öðruvísi skapandi verkefni. „Í
saumaskap hef ég fundið slökun en
líka skapandi áskoranir. Mér líður
samt eins, þegar ég horfi á tómt
efnið, og þegar ég ætla að byrja að
skrifa fræðigrein. Ég horfi og horfi
og hugsa, ég hugsa um hvað eigi að
vera til staðar, hvaða stóru mynd ég
ætla að draga í grein og á mynd. Oft
á ég erfitt með að koma mér af stað,
en þegar ég byrja rennur verkið vel
áfram, svona oftast.“

Ekki hætt að ögra sér
Sýningin á Safnasafninu verður
fram yfir annan sunnudag í september en verkin, auk fleiri verka,
færast svo yfir í gallerí bókasafns
Háskólans á Akureyri í október.
Kristínu hefur einnig verið boðið að
sýna í Listasafni Samúels Jónssonar
í Selárdal næsta sumar.
„Það finnst mér einstakur
heiður og ætla ég að sauma verk sem
tengjast staðnum og verkum hans.
Að öðru leyti reikna ég með að
sauma áfram enda ekki enn hætt að
ögra mér og er þegar farin að hugsa
öðruvísi myndir. Hvort mér auðnist
að framkvæma hugsanir mínar á
eftir að koma í ljós. Í starfi mínu við
háskólann er líka margt spennandi
fram undan, rannsóknir og kennsla.
En ég hef lengi verið upptekin af
vinnuaðstæðum í leikskólum
landsins og leik barna, þessa daga
er ég að byrja að skrifa um hvort
tveggja.“ n

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

550 5055

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

Þjónusta

Málarar
REGNBOGALITIR EHF

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Löggiltur málarameistari.
Löggiltir málarar. Vönduð vinna,
vanir menn. www.regnbogalitir.is
malarar@simnet.is. Sími 8919890

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

Getum bætt við okkur verkefnum,
öll almenn málningarvinna og
sprunguviðgerðir. Fáðu frítt
verðtilboð. GH málari lögg. málarar
s. 847 2024 geir7@yahoo.com

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

Heilsa

Heilsuvörur

Búslóðaflutningar
2022 óekinn Ford Transit Custom
Trend langur til afhendingar strax
! Það er margra mánaða bið eftir
þessum bílum í heiminum í dag.
Verð : 5.200.000,-

Opið hús sunnudaginn
4. september frá kl. 14-16
8 hektara land með sumarhúsi
til sölu - 55 mín. úr bænum.
•
•
•
•
•
•

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

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

Húsnæði

Flísalagnir - Múrverk
- Flotun - Sandsparsl Málun - Tréverk

Bátar

Húsnæði í boði

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

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

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Keypt
Selt

Til leigu í Austurhlíð 14,
105 Reykjavík.
Ný 2ja herb. 74 fm íbúð á
fyrstu hæð í fjölbýli ásamt 8,4
fm geymslu og sér bílastæði
í bílakjallara. Leigist aðeins
reglusömu fólki 60 ára, eða eldra.
Fallegt og rólegt hverfi.
Fyrispurnum svarað á husfelagið.
austurhlid@gmail.com

Til sölu

S. 893 6994

Húsasmiður

Tek að mér verkefni stór og smá
á höfuðborgarsvæðinu og úti á
landi. Jósef Smári Ásmundsson
húsasmíðameistari s. 7885262 eða
josefsmasm@gmail.com
Getum bætt við okkur utan
og innanhúss málningarvinnu.
runarmurari.is S. 7743800

Verð 22,9m. Uppl. 820-5181

Þjónustuauglýsingar
ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FYRIR

EFTIR

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar
og öll almenn bólstrun. Við erum
þekktir fyrir fljóta og góða
þjónustu. Skoðið video af vinnslu
á www.hsbolstrun.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar
tegundir potta.
Metum ástand og gerum við.
www.fjardarbolstrun.is
Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

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

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

Sími 550 5055

LOK Á HEITA POTTA

Formbólstrun

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is

Geymsluhúsnæði

ÞJÓNUSTU
AUGLÝSINGAR
HAFÐU SAMBAND OG
VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ

Sími 550 5055

| smaar@frettabladid.is

Fasteignir til sölu á Spáni
Yfir 1.000 fasteignir til sölu
á Costa Blanca svæðinu.

sumareignir.is - sumareignir@gmail.com - S: 6168880

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

arnarut@frettabladid.is

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

Heilbrigt loft - heilbrigt heimili
• Betri loftgæði
• Rétt rakastig
• Minni líkur á myglusveppum
• Minna ryk
• Færri veirur og bakteríur
• Minna orkutap

Loftskiptikerfi
varmaendurvinnsla - loftsíun - loftskipti

viftur
.is
-andaðu léttar

Erum við að leita að þér?

ÚTSALAN

LENGR
I
OPNU
NARTÍ
MI
UM HE
LGINA
!
Lau: 11
-1
Sun: 12 8
-16

ER Í FULLUM GANGI
ÚTSÖLUBOMBUR!
Sherpa Makalu
3laga skeljakki

Nú: 24.995,Áður: 49.990,-

50% AFSLÁTTUR
Hnífapör
fyrir einn

9” panna

Nú: 1.345,-

Ferðaglös 2 stk

Nú: 1.495,Áður: 2.990,-

Áður: 2.690,-

Nú: 2.345,Áður: 4.690,-

Destination Kitchen Set 24
Ferðasett fyrir fjóra

Halulite Minimalist
0,6L pottur og skaffall

Nú: 6.995,Áður: 13.990,-

Nú: 3.995,Áður: 7.990,-

Glæsilegt hnífasett,
skurðarbretti o.fl.

Nú: 4.495,Áður: 8.990,Matarsett fyrir einn

Nú: 1.995,Áður: 3.990,-

Glæsilegt pottasett

Nú: 9.495,Áður: 18.990,-

Einnig
fáanleg í
barnastærðum

30-50%
AFSLÁTTUR

OSPREY BAKPOKAR

30-50%
AFSLÁTTUR

Hágæða bakpokar.
Eitt mesta úrval landsins!
Klifurbakpokar
Leiðsögumannabakpokar
Fjallgöngubakpokar • Dufflar
Krakkabakpokar
Fjallaskíðabakpokar
Hjólabakpokar • Ferðatöskur

AFSLÁTTARBORÐIN
VERÐA Á SÍNUM STAÐ!

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í ævintýrið þitt!
Smiðjuvegur 8, græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-18, sunnudagur 12-16

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

5. sept. 17:00-17:30

Látraströnd 46
Endaraðhús

180,3 fm

6. sept. 17:00-18:00

Hafraþing 8

170 Seltjarnarnes

Parhús

6 herb.

148.500.000

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
864 5464

178 fm

203 Kópavogur
5 herb.

152.500.000

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

OPIÐ HÚS

4. sept. 15:00-15:30

Starengi 74
Raðhús

147,2 fm

Hæðarbyggð 3

112 Reykjavík

Einbýli

4 herb.

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

104.900.000

OPIÐ HÚS

294,3 fm

7 herb.

194.000.000

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
861 8511

OPIÐ HÚS

6. sept. 17.30 - 18.00

210 Garðabæ

OPIÐ HÚS

5. sept. 17:00-17:30

5. sept. 17:30-18:00

Kaplaskjólsvegur 39

Melabraut 29

Ásvallagata 46

107 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

101 Reykjavík

Fjölbýli

99 fm

5 herb.

Fjölbýlishús

88 fm

67.500.000
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

3 herb.

69.900.000
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Fjölbýli

91,6 fm

4ra herb.

69.500.000
Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

OPIÐ HÚS

3. sept. 14:00-15:00

Blikanes 16
Einbýlishús

210 Garðabær
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

8 herb.

377 fm

Verð tilboð
OPIÐ HÚS

3. sept. 13:00-13:30

Fálkagata 4
102 Reykjavík
Íbúð - verönd

Dofraborgir 30

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

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

114.900.000
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

5. sept 17:15-17:45

OPIÐ HÚS

6. sept. 17:30-18:00

5. sept. 17:00-17.30

Lautasmári 26

Grundargerði 10

Háaleitisbraut 20

201 Kópavogur

108 Reykjavík

104 Reykajvík

Fjölbýli

95,1 fm

2ja herb.

57.900.000

112 Reykjavík
5 herb.

157 fm

Raðhús

54 fm

3 herb.

Fjölbýlishús

3 herb.

121 fm

68.900.000

Fjölbýli með bílskúr

75.900.000
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

136,8 fm

5 herb.

74.900.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
framkvæmdastjóri
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali
861 8511

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
694 6166

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
895 9120

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

Ragnhildur A. Gunnarsdóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
861 1197

Úlfar Freyr Jóhannsson
Lögmaður og löggiltur
fasteignasali
588 9090

Lilja Guðmundsdóttir
Viðskiptafræðingur og nemi
til löggildingar fasteignasala
649 3868

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttaka
588 9090

Daníela R. Reynisdóttir
Móttaka
588 9090

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur
og löggiltur fasteignasali
663 2508
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Stella í vettlingunum sem eru úr 100% merínóull og kosta 4.900 krónur. Þeirfást á heimasíðunni unwomen.is. 
Fréttablaðið/Eyþór

Áætlað er að um 19 milljónir til
1 milljarður fólks í heiminum í dag
sé hinsegin. Þetta eru þó ágiskanir,
því töluleg gögn um tilvist þeirra
eru ekki tiltæk. Ef við búum ekki
yfir upplýsingum um hinsegin fólk,
búsetu þess, stöðu og þarfir, er erfitt
að bregðast við þeim.“
Stella bætir við að verkefnin hér
á landi hafi helst verið vitundarvakning um stöðuna og að safna
fjármunum til verkefna UN Women
á alþjóðavísu.
„Við tökum heils hugar undir að
það verði að auka fræðslu á Íslandi
um málefni hinsegin fólks. Án
fræðslu komumst við ekkert áfram.
Það er ákall eftir fræðslu frá unga
fólkinu okkar og við verðum að
bregðast við því. Fyrir okkur eldra
fólkið held ég að okkur veitti svo
sannarlega ekki af því að opna augu
okkar fyrir fjölbreytninni, læra og
hlusta og bæta um leið samfélagið
okkar þannig að við öll fáum að
blómstra. Við sem erum foreldrar
þurfum líka að fylgjast með því sem
börnin okkar eru að gera og horfa á á
samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlar
geta verið stórhættulegir börnum
þar sem oft er verið að koma á framfæri efni sem er engan veginn byggt
á réttum upplýsingum og getur verið
stórhættulegt eins og við erum að
heyra mörg dæmi um.“
Dragdrottning Íslands Lady Zadude, eða Villi Vill eins og hann heitir réttu nafni, er einn þeirra 40 glæsilegu hinsegin
einstaklinga sem eru andlit FO-herferðarinnar í ár. Herferðin er tileinkuð hinsegin verkefnum. 
Mynd/Anna Maggý

Úrelt viðhorf valda bakslagi
Nú fyrir helgi fór af stað áttunda FO herferð UN Women
þar sem varningur er seldur til
stuðnings verkefnum þeirra.
Samtals hafa um 80 milljónir
króna safnast í herferðunum
og sú í ár verður tileinkuð hinsegin verkefnum.

Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

S

tella Samúelsdóttir, framkvæmdastýra UN Women
hér á landi, segir hinsegin
málefnin hafa orðið fyrir
valinu vegna gríðarlegs bakslags sem þau merki í réttindabaráttu hinsegin fólks á síðustu árum.
„Þar með talið innan Sameinuðu
þjóðanna, þar sem aðildarríki takast á um þessi málefni. Íhaldssamar
ríkisstjórnir, trúarhópar og jafnvel
frjáls félagasamtök hafa barist gegn
réttindum hinsegin fólks í áratugi
líkt og þau berjast gegn kynjajafnrétti. Réttindi hinsegin fólks eru
máluð upp sem aðför að hinni hefðbundnu fjölskyldu og normatífum
samfélagslegum gildum,“ segir hún
og bætir við að bakslagið megi einnig rekja til uppgangs hægri öfgasinnaðra stjórnmálaflokka og -manna,
þjóðernishyggju, útlendingahaturs
og bókstafstrúar.
Hatursorðræða áberandi
„Þessi fjandskapur í garð hinsegin
fólks verður æ sýnilegri í milliríkjasamböndum og samfélagslegri
umræðu. Margar þessara hreyfinga
sem vinna gegn réttindum hinsegin
fólks eru vel fjármagnaðar af auð-

ugum einstaklingum, samtökum
og trúfélögum. Þessi félagasamtök
vinna ekki einungis gegn réttindum
hinsegin fólks, heldur einnig réttindum kvenna,“ segir Stella og bendir á
þróun mála í Bandaríkjunum máli
sínu til stuðnings.
Ísland er ekki undanskilið þessu
bakslagi og segir Stella þau heyra af
ungu fólki sem ráðist sé á með svívirðingum og niðurlægingu.
„Þetta er hræðilegt. Þetta er sterka
flotta unga fólkið okkar sem er að
koma út úr skápnum og telur sig vera
að koma út í samfélag umburðarlyndis, en mætir í staðinn fordómum
og hatursorðræðu. Tölurnar tala
sínu máli en 80 prósent skólabarna
í löndum Evrópusambandsins hafa
séð eða heyrt neikvæð ummæli og
hegðun í garð skólasystkina sem eru
hinsegin. Þetta eru sláandi tölur og
væri áhugavert að kanna hver staðan
væri hér á landi. Við höfum heyrt
að mikið af hatursorðræðu gegn
ungu hinsegin fólki eigi sér stað á
samfélagsmiðlum, þar sem þau eru
hreinlega elt uppi. Við verðum að
bregðast við þessu strax.“
Engin töluleg gögn til
Eins og fyrr segir mun ágóði herferðarinnar í ár renna til hinsegin
verkefna UN Women.
„Eitt mikilvægasta verkefni UN
Women í þágu hinsegin fólks er
gagnaöf lun. Ósýnileiki hinsegin
fólks, þegar kemur að gögnum, er ein
stærsta hindrunin í baráttunni fyrir
jöfnum réttindum þeirra.

Margar
þessara
hreyfinga
sem vinna
gegn
réttindum
hinsegin
fólks eru
vel fjármagnaðar
af auðugum
einstaklingum,
samtökum
og trúfélögum.

Ekki nóg að breyta lögum
Stella segir okkur heppin hér á landi
að almennt hafi stjórnvöld staðið sig
vel í því að bæta réttindi og afnema
lög sem mismuna vegna kyns og
kynhneigðar hinsegin fólks. Einnig hafi íslensk stjórnvöld talað fyrir
réttindum þessa hóps á alþjóðavettvangi þar sem því er viðkomið.
„Hins vegar er staðan sú í dag að
þó að lagaumhverfi og réttindi hafi
verið bætt er það enn samfélagið,
menningin, samfélagsmiðlar og
úrelt viðhorf sem eru að valda bakslaginu hér á landi. Hvað varðar
heilbrigðisþjónustu og þá sérstaklega fyrir transfólk, þá eru langir biðlistar eftir þjónustu. Allt upp í mörg
ár eftir lífsbjargandi þjónustu. Þetta
er auðvitað eitthvað sem við verðum
að laga.“
Trans og intersex konur
UN Women hefur bent á að trans
konur og intersex konur glími við
útilokun frá konum og femínistum.
Aðspurð segist Stella telja að
kvennahreyfingin á Íslandi sé
nokkuð samstíga í þessum málum
og styðji við mannréttindi allra.
„Hins vegar eru hópar femínista
sem telja sérstaklega að trans konur
séu ekki konur og því eigum við
ekki að vera að berjast fyrir réttindum þeirra. Þessu erum við hjá
UN Women alfarið á móti. Saman
erum við sterkari enda stöndum
við oft á tíðum frammi fyrir sömu
áskorunum og erum að berjast
fyrir sömu réttindum. Það að einn
hópur fái aukin réttindi þýðir ekki
að annar missi þau.“
Stella segir mestu mótstöðuna oft
á tíðum koma frá löndum í AusturEvrópu og fátækari ríkjum heims
og oft snúa að samkeppni um fjármagn.
„Jafnréttismál eru nú þegar fjár-

sveltur málaf lokkur og við erum
endalaust að eltast við krónur til
að geta haldið úti starfinu okkar.
Þessi hópur lítur svo á að þarna sé
enn einn hópurinn að bætast við og
berjast um sömu krónur og aura.“
Stella segir samtökin líta á hinsegin hreyfinguna sem bandamenn.
„Enda berjast þau fyrir mannréttindum og jöfnum rétti, rétt eins og
kvennahreyfingin. Áskoranir hinsegin fólks eru þær sömu og kvenna:
það býr við ofbeldi, jaðarsetningu,
fordóma, takmörkuð réttindi og lög
sem mismuna vegna kyns og kynhneigðar. Þeir hópar sem búa við
hvað mesta mismunun og fordóma
eru trans konur og intersex konur.
Víðtæk og samþykkt mismunun
Mismunun gegn hinsegin fólki er
víðtækari og samþykktari en nokkur
önnur mismunun í heiminum í dag,“
segir Stella og bendir á að með því að
láta til sín taka í málaflokknum ryðji
Íslandsdeildin brautina sem fyrsta
landsnefndin af tólf á heimsvísu.
„Jafnrétti verður ekki náð nema
með jöfnum réttindum allra hópa,
þar með talið hinsegin fólks. Kyn,
kynvitund og kynhneigð hafa mikil
áhrif á réttindi og tækifæri fólks.“
Eins og fyrr segir er FO-varningur
til sölu áttunda árið í röð og hefur
verið armband, húfur og bolir.
„Núna í ár erum við að selja ótrúlega fallega vettlinga sem eru alíslensk hönnun og framleiðsla. En
Védís Jónsdóttir, prjónahönnuður og
legend, sá um að hanna vettlingana
og Varmi sér um að framleiða.“
Stella segist stolt af útkomunni:
„Védís lagði mikið upp úr því að
engin hlið vettlinganna væri eins.
Enda táknar það fjölbreytileikann
sem er markmið herferðarinnar.
Prjónavélarnar hafa ekki stoppað
síðustu vikur og það er mikil tilhlökkun hjá okkur að ýta herferðinni úr vör.“
Hafa safnað um 80 milljónum
Í heildina hafa safnast um 80 milljónir króna í gegnum FO á síðustu
árum.
„Við höfum getað sent alla þessa
fjármuni til verkefna UN Women
þar sem við höfum alltaf átt því láni
að fagna að hafa góðan bakhjarl sem
hefur styrkt framleiðsluna á varningnum. Það er gaman að segja frá
nýjasta bakhjarli FO sem er Sjóvá
sem gerir okkur kleift að senda allan
ágóða sem safnast,“ segir Stella og
bendir á mikilvægi þess að fyrirtæki
styðji við fjölbreytileikann í verki.
„Við erum mjög metnaðarfull og
viljum gjarnan brjóta 100 milljón
króna múrinn sem FO-herferðin
hefur náð að safna. Við skorum því
á alla, einstaklinga og fyrirtæki, að
kaupa vettlinga fyrir veturinn og
sýna samstöðu og stuðning við hinsegin fólk um allan heim.“
Fjör utíu einst ak lingar sem
spanna allan hinseginleikann eru
andlit herferðarinnar í ár.
„Það hefur verið svo ótrúlega gefandi og mikilvægt að hafa þau með
okkur. Á frumsýningarviðburðinum okkar á Húrra vorum við með
dagskrá fulla af hinsegin listafólki,
sem lagði baráttunni lið og erum við
því afar þakklát.“ n
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Nútímatilfinningar og
trúverðug vinnubrögð
Nýjasta mynd Ásu Helgu
Hjörleifsdóttur, Svar við
bréfi Helgu, er aðlögun samnefndrar skáldsögu sem
sló rækilega í gegn fyrir um
áratug. Aníta Briem, Hera
Hilmarsdóttir og Þorvaldur
Davíð Kristjánsson fara fyrir
öflugum leikhópi verksins.

aðra rödd inn sem var svona, okkar
Helga. Líka af því að Helga í bókinni
er auðvitað Helgan hans Bjarna. Mér
fannst ég verða að gefa Helgu sína
eigin rödd,“ segir Hera.
Tengir sjálf við allar persónur
Ása segir að þegar hún hafi byrjað
að aðlaga verkið hafi ástarþríhyrningurinn verið beinagrindin í
handritinu. Bjarni, Helga og Unnur.
Allir karakterar þyrftu þannig að
hafa eitthvað til síns máls, eins og
mótrök.
„Þessir karakterar eru líka erkitýpur og standa fyrir ákveðin
element. Helga er frelsi og hreyfing.
Bjarni er jörðin og rótin,“ bætir Hera
við.

S

umar kvikmyndir tengja
áhorfendur við sína eigin
sögu. Sum verk gera þetta
á hátt sem kemur jafnvel aftan að þeim. Í Svari
við bréfi Helgu er verklag og verkkunnátta fyrri alda mjög áberandi,
þar sem sagan gerist í sveit á fjórða
áratug síðustu aldar. Þekking sem
hefur glatast flestum nútíma Íslendingum.

Orgelsena spunnin á staðnum
Blaðamaður spyr hvort persóna
Unnar, sem Aníta Briem leikur,
standi mögulega fyrir hefðina. Ása
segir að í því samhengi megi nefna
senu þar sem persóna Unnar leikur
á orgel. Senan kom til í spuna á setti.
Upphaf lega hafi Ása og tökumaðurinn séð Anítu spila á orgelið
milli sena og tekið það upp.
„Svo vorum við í raunverulegum
réttum í Árneshreppi og ég heyri
Anítu syngja Blessuð sértu sveitin
mín, eins og hún sé bara fædd og
alin þarna upp,“ segir Ása. „Aníta
er ættuð að norðan og það er fullt af
prestum í ættinni hennar, og ég sá
allt í einu einhverja hlið, karakter
og hugsaði: Já, þetta! Þetta er svolítið Unnur. Prestsdóttirin Unnur.
Þá endurskrifaði ég senuna, eftir að
hafa séð þetta. Og bað Anítu að spila
Blessuð sértu sveitin mín á orgelið.“
Blaðamaður sló á þráðinn til í
Anítu Briem, sem er þessa dagana
önnum kafin við tökur á nýjum
sjónvarpsþáttum í leikstjórn Katrínar Björgvinsdóttur, As Long as We
Live. Aníta skrifar handrit þáttanna
og með önnur hlutverk fara, meðal
annarra, Hilmir Snær og Martin
Wallström.

Þorvaldur Davíð með orf og ljá
„Þetta eru forréttindin við starfið,
að fá tækifæri til að prófa nýja hluti.
Að ímynda sér að vera manneskja,
búandi á þessum stað, í þessari sveit
fyrir þetta mörgum árum síðan,“
segir Þorvaldur Davíð Kristjánsson
leikari um vinnubrögð sem hann
þurfti að tileinka sér fyrir hlutverk
aðalpersónunnar Bjarna, sem er
bóndi á Ströndum. Í myndinni má
sjá Þorvald slá með orfi og ljá og
meðhöndla sauðfé við fjárkláða, svo
að dæmi séu nefnd.
Þorvaldur segist hafa fengið
smjörþefinn af sveitalífinu í gegnum
leikstjórann Ásu, þegar hann vann
við kvikmynd hennar Svaninn sem
tekin var upp í heimasveit leikstjórans í Svarfaðardal. „Já, þegar
þú ert í sveit berðu þig öðruvísi, ef
þú ert vinnandi maður á sveitabæ.
Til að það sé trúverðugt á skjánum
þarftu sjálfur að fara í gegnum ferlið
að trúa því að þú getir gert þetta,“
segir Þorvaldur.

Hver öld, hver tími og
staður er með ákveðið
tilfinningalegt handrit
sem þú mátt fylgja eða
getur fylgt.
Ása Helga Hjörleifsdóttir,
leikstjóri

Tilfinningalegt handrit
„Ég held að girðingin standi enn þá,
sem þú reistir,“ svarar Ása glettin.
Leikstjórinn vill þó meina að ekki
allt hafi breyst þó að heimurinn
sé breyttur og sameiginlegan þráð
megi finna kynslóð fram af kynslóð.
„Mér finnst áhugavert, þar sem
þetta er fyrsta períódumyndin
sem ég geri, að skoða að hvaða
leyti tilfinningalíf okkar er eins,“
segir hún. „Hver öld, hver tími og
staður er með ákveðið tilfinningalegt handrit sem þú mátt fylgja eða
getur fylgt. Mig langaði með þessari mynd að gera það sem kallast á
ensku emotionally contemporary
period film, mynd sem væri tilfinningalega nútímaleg,“ segir Ása
og bætir við að þannig sé sagan ekki
mjög framandi þó að hún sé sett í
handrit þess tíma. Hún nefnir að
ýkt dæmi um slíkt sé verðlaunamynd Yorgos Lanthimos The Favourite.
„Mér finnst það spennandi. Ég fór
að hugsa um ömmur mínar og afa,
og langömmu mína sem var sex
barna móðir og ekkja 36 ára. Fólk
var að díla við sömu hlutina og átti
góða og slæma daga í hjónabandinu,
var í tilvistarkreppu og óvisst um
næstu skref í lífinu,“ segir hún.

Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Aníta Briem og Hera Hilmarsdóttir fara fyrir öflugum leikhópi í nýjustu kvikmynd Ásu
Helgu Hjörleifsdóttur, Svari við bréfi Helgu. 
Fréttablaðið/Ernir

Nína
Richter

ninarichter
@frettabladid.is

Ekki hennar ær og kýr
Hera svarar að þó að eldri kynslóðin ræði hlutina ekki endilega
jafn opinskátt, sé oft um sömu stef
að ræða.
Hera fer með hlutverk Helgu, konunnar á næsta bæ sem Bjarni verður
ástfanginn af. Helga og Bjarni eru
bæði gift öðru fólki og persónurnar
eiga í stormasömu forboðnu ástarsambandi sem er meginstef myndarinnar.
„Bjarni er algjör bóndi í mínum
augum. Ég upplifði Helgu svona,
eins og hún hefði draum um eitthvað stærra, borgina. Hún er meiri
nútímakona,“ segir Hera. „Það er
kannski það sem keyrir þau í sundur
að miklu leyti,“ bætir Ása við.
„Helga sér um býlið að miklu leyti
sjálf, af því að Hallgrímur er alltaf í
burtu. En þetta er samt ekki hennar
passjón. Ég nálgaðist þessa vinnu
þannig. Að þetta væru kannski
ekki hennar ær og kýr,“ segir Hera
og hlær.
Þorvaldur segist sammála því
og segir að það sé einmitt það sem

persóna Bjarna elskar í fari Helgu.
„Hún er öðruvísi og vill fara í borgina. Hugsar um bókmenntir og vill
fara í huganum eitthvert annað,“
segir Þorvaldur. „Hann vill það líka
en hann er svo bundinn jörðinni að
hann getur ekki farið úr sveitinni.
Þar er togstreitan.“
Vildi engu við bókina bæta
Ása segir bók Bergsveins Birgissonar, sem myndin byggir á, vera mikið
listaverk. „Og tungumál bókarinnar
er stórkostlegt. Mér fannst ekkert
við það að bæta í bíómyndinni. Ég
var að skoða aðra hluti.“
„Þegar ég frétti af hugmyndinni
um að gera kvikmynd úr þessu, þá
hugsaði ég: Hvernig á það að fara að
gerast?“ segir Þorvaldur og hlær. „En
svo var ég með handritið hennar og
var auðvitað búinn að vinna með
henni áður, þannig að ég vissi að
þetta væri í öruggum höndum.“
Hera segist hafa lesið bókina í
fyrsta sinn þegar hún fékk hlutverkið. „Mér fannst að einhverju
leyti mitt hlutverk að koma með

Helga í
bókinni er
auðvitað
Helgan
hans
Bjarna.
Mér fannst
ég verða að
gefa Helgu
sína eigin
rödd.
Hera

Áhugaverður leiðangur
Í fyrstu las Aníta fyrir hlutverk
Helgu, en síðan bað Ása hana að lesa
fyrir hlutverk Unnar. „Þá útskýrði
hún fyrir mér hvaða sögu hún vildi
segja, sem var þessi þríhyrningur. Í
bókinni er þetta meira saga Helgu
og Bjarna, en við erum að kanna
aðeins út fyrir það svæði,“ segir
Aníta.
Aníta bendir á að persóna Unnar
sé í stöðu sem margar konur voru
í á þeim tíma, sem giftust í annan
landshluta og sáu jafnvel fjölskyldu
sína aldrei aftur. „Hún er búin að
slíta sig frá sinni jörð og fjölskyldu,
kemur vestur og á engan að nema
hann. Þess vegna er lífið í húfi fyrir
þau öll, alltaf,“ segir hún.
„Bjarni er fastur á milli þess hvað
það er að fylgja hjartanu, og að
fylgja því sem er hans fjölskylda
og arfleifð, og hver hann er. Jörðin
á hann og hans land og án þess veit
hann ekki hver hann myndi verða.“
Aníta segir leitina að persónu
Unnar hafa verið gefandi verkefni.
„Það er áhugavert að fara í þennan
leiðangur, hver Unnur er, samkvæmt þeim upplýsingum sem
við höfðum úr bókinni. Eins og við
nálgumst söguna er hún kona sem
þjáist af alvarlegri áfallastreituröskun. En á þessum tíma voru engin
orð yfir það og engin tækifæri til að
díla við eitt eða neitt. Þar af leiðandi
eru allir að burðast með sína sorg í
sínu horni, og refsa sjálfum sér. Út
úr því vex alls konar biturð og reiði,
sársauki og sár sem ekki er talað
um.“
Nánar á Frettabladid.is

40 Helgin

FRÉTTABLAÐIÐ

3. september 2022 LAUGARDAGUR

Fáðu innblástur
frá stjörnunum
Þrátt fyrir að flest okkar
hafi ekki efni á að klæðast
hátískufatnaði dagsdaglega
höfum við mörg gaman af
því að skoða slíkan fatnað
og láta okkur dreyma. Með
því að skoða stíl stjarnanna,
fletta tískublöðum og skrolla
á Instagram getum við fengið
innblástur og hugmyndir og
þannig þróað okkar eigin stíl.

birnadrofn@frettabladid.is

Harry Styles, Díana prinsessa,
Grace Jones, Rihanna og André
Leon Talley eiga það sameiginlegt
að vera það sem við köllum tískufyrirmyndir.
Þau hafa öll sinn sérstaka stíl, eru
óhrædd við að klæðast hverju sem
er og sjálfstraust er einkennandi
fyrir þau öll. n

Tónlistarkonan Rihanna frá Barbados er af mörgum í tískuheiminum kölluð kamelljónið. Þar er vísað til þess
að hún er afar fjölbreytt þegar kemur að fatavali, breytir oft um háralit og er gjörn á að koma fólki á óvart.
Rihanna er alltaf með puttann á púlsinum þegar kemur að tísku og er sögð geta borið hvaða föt sem er. Hún er
mikill áhrifavaldur, svo mikill að á tímabili var hún með skærrautt hár og í kjölfarið fór að bera á ungu fólki um
heim allan sem skartaði slíkum háralit. Rihanna elskar stórar gallabuxur, strigaskó og há stígvél á sama tíma og
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
hún ber galakjóla og kvenlegar flíkur afar vel. 
Söngvarinn Harry Styles var afar ungur þegar hann varð heimsfrægur
með hljómsveitinni One Direction. Harry er þekkur fyrir djarfan fatastíl og undanfarið hefur hann vakið athygli fyrir að brjóta kynjaviðmið
þegar kemur að fatavali. Hann er ekki hræddur við að stíga út fyrir
ramma tvíhyggjunnar, klæðist kjólum, pilsum, korselettum og notar
naglalakk jafnoft og hann klæðist hefðbundnum jakkafötum, gallabuxum og skyrtum. Harry Styles slær í gegn hvar sem hann kemur og
hefur mikil áhrif á klæðaburð og tískuvitund ungs fólks.

Lafði Diana Spencer, betur þekkt sem Díana prinsessa, var aðeins 36 ára gömul þegar hún lést en er
þrátt fyrir stutta ævi sína af mörgum talin eitt mesta
tískuíkon sögunnar. Díana var þekkt fyrir tímalausan
og klassískan klæðnað en prinsessan er ein mest
myndaða kona heims. Þá var hún þekkt fyrir að tjá sig
í gegnum fatastíl sinn sem var litríkur og glaðlegur og
að sögn margra tískusérfræðinga afhjúpaði fatastíll
hennar hlýlegan og sjarmerandi persónuleika hennar.

Goðsögnin og brautryðjandinn André Leon Talley
lést í janúar á þessu ári, 73 ára gamall. Talley þykir
ólíkur öllum öðrum þegar kemur að klæðaburði,
tískuvitund og stíl. Hann á sér marga aðdáendur og er
einkenni hans stórir víðir kjólar, jakkar og úlpur.
Talley er sérfræðingur þegar kemur að tísku og
starfaði hann meðal annars sem listrænn stjórnandi
bandaríska Vogue og var hann lengi hægri hönd Önnu
Wintour, ritstjóra tímaritsins. Hann er sagður hafa
rutt brautina fyrir svartar fyrirsætur í tískubransanum og aukið fjölbreytileika innan bransans.

Fyrirsætan, leik- og söngkonan Grace Jones fæddist árið 1948 á Jamaíka.
Hún hefur í gegnum tíðina verið í miklu uppáhaldi hjá hönnuðum sem
vilja með hönnun sinni sýna óttaleysi og kynþokka og hefur hún verið
þeim mörgum innblástur. Grace Jones klæðist því sem hana langar og ber
fötin vel, þá er hún þekkt fyrir sjálfsöryggið sem af henni skín. Á áttunda
og níunda áratugnum var Grace Jones kölluð drottning diskósins og var
hún aðalpían í Studio 54 í New York.
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Elskuleg systir okkar,
mágkona og frænka,

Aðalbjörg J. Hólmsteinsdóttir
hússtjórnarkennari,
Háaleitisbraut 26,

lést á Skjóli þann 29. ágúst sl.
Útför hennar fer fram frá Raufarhafnarkirkju, laugardaginn 10. september, kl. 14.
Sérstakar þakkir færum við þeim, sem önnuðust hana
síðustu ár hennar, fyrir hlýhug og góða umönnun.
Arndís S. Hólmsteinsdóttir
Gunnar Þór Hólmsteinsson
Baldur Hólmsteinsson
dreyfispjald 2012

22.11.2012
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Karl Jónsson

Sigrún Guðnadóttir
Edda Kjartansdóttir
systkinabörn og aðrir aðstandendur.
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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.“
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Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
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„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
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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.“
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Frá Fossvogskirkjugarði 2. september 1932. Mikill fjöldi tók þátt í þessari fyrstu líkfylgd í garðinn sem teygði sig frá Laufásvegi upp
undir Þóroddsstaði í Öskjuhlíð með hátt í 50 bíla. 
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„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.“
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ÞAÐ SEM HAFA BER Í HUGA
VARÐANDI ANDLÁT OG ÚTFÖR
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FALLEGIR LEGSTEINAR
Hefðbundin áletrun og uppsetning
á höfuðborgarsvæðinu
á legsteini er innifalið

Eyrartröð 16
220 Hafnarfirði
Opið kl. 11-16 virka daga
Eyrartröð 16, 220 Hafnarfirði
sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Útfararþjónusta í yfir 70 ár

Við tökum vel á móti ástvinum
í hlýlegu og fallegu umhverfi
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Til að birta andláts-, útfarar- eða
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda
tölvupóst á timamot@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055 .

Sverrir Einarsson

w w w. u t f o r i n . i s
utforin@utforin.is

Sverrir Einarsson

w w w. u t f o r i n . i s
utforin@utforin.is

„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.“

„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.“
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Fossvogskirkjugarður býður upp
á sögugöngu um helgina í tilefni
af 90 ára afmæli garðsins. Stefán
Pálsson mun sjá um gönguna.

Íslendingar eru mjög
góðir í jarðarförum.

arnartomas@frettabladid.is

Í gær voru liðin níutíu ár frá því að Fossvogskirkjugarður var tekinn í notkun. Þá
voru Gunnar Hinriksson vefari og Ólafur Þorkelsson, barn á sjöunda ári, lagðir
til hinstu hvílu í garðinum. Útförin frá
Dómkirkjunni var fjölmenn og lagði
mikill fjöldi fólks leið sína að garðinum
til að verða vitni að fyrstu jarðarförinni.
Á eftir tveimur líkvögnum fylgdu hátt í
fimmtíu bílar.
Í tilefni af stórafmæli garðsins verður
boðið upp á sögugöngu sunnudaginn 4.
september þar sem Stefán Pálsson sagnfræðingur mun leiða gesti um garðinn
og greina frá sögu hans í stórum dráttum. Stefáni innan handar verða reyndir
starfsmenn garðsins sem þekkja til
gróðurfars og skipulags hans – og ekki
veitir af.
Sýningargluggi í ræktunarsögu
„Kirkjugarðarnir okkar skipta afskaplega miklu máli í ræktunarsögu landsins,“ útskýrir Stefán. „Þetta eru kannski
fyrstu reitirnir sem eru virkilega girtir af
svo að búsmali getur ekki bara farið um
og látið éta allt sem plantað er.“
Í Fossvogskirkjugarði fóru aðstandendur, oft í óþökk kirkjugarðsins, að
gróðursetja tré og plöntur á leiði ástvina.
„Grenitrén þar eru komin upp úr öllu
valdi og eru einhver hæstu tré sem finnast,“ segir Stefán og hlær. „Menn trúðu
ekki á þessum tíma að það væri hægt
að ná svona sprettu á tré á Íslandi yfirhöfuð. Kirkjugarðarnir verða þannig
ákveðinn sýningargluggi og kennslustofa á því hvað sé hægt að gera í ræktunarmálum.“

Stefán Pálsson, sagnfræðingur

Stefán Pálsson, sagnfræðingur

Íslendingar eru góðir í jarðarförum
Fossvogskirkjugarður hefur síðan orðið
vinsæll fyrir fólk sem sækir í útivist í fallegu og rólegu umhverfi. Þótt Stefán sé
sjálfur búsettur í Hlíðunum segist hann
ekki nýta sér garðinn jafnmikið og hann
ætti að gera.
„Það er pínu kómískt hvað garðurinn
er orðinn miðsvæðis í dag, því hann var
náttúrlega út úr öllu þegar hann var
tekinn í notkun. Margir kvörtuðu sáran
yfir því að hann væri lengst úti í sveit,“
útskýrir Stefán en segir það á vissan hátt
með ráðum gert. „Menn horfðu til þess
að greftrunarsiðirnir með kirkjugarðinum við Suðurgötu, þar sem hersingin
gekk frá Dómkirkjunni og upp í garð –
þetta var bara sprungið. Reykjavík var
orðin svo stór.“
Þannig sáu stjórnendur kirkjugarðsog safnaðarmálanna fyrir sér að það
yrði ákveðið rof í þeirri hefð með því

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, afi og langafi,

Hafsteinn Jensson

lést 19. ágúst síðastliðinn.
Jarðarför hefur farið fram í Taílandi.
Jamroon Yuchangkoon
Sigurjón Baldur Hafsteinsson
Jónína María Hafsteinsdóttir
Eyrún Ír Hafsteinsdóttir
Íris Ósk Hafsteinsdóttir
Sandra Kristína Jónsdóttir
og barnabörn.

að fara lengra í burt. Þar myndi þorri
fólks kveðja hinn látna við kirkjudyr en
smærri og persónulegri hópur myndi
svo fara til greftrunar.
„Fossvogskirkjugarður var í raun
frekar módernísk tilraun til að einfalda
utanumhald útfara sem stjórnendum
þóttu of flóknar og kostnaðarsamar,“
segir Stefán. „Eftir að Fossvogskirkja
er tekin í notkun eftir stríð sáu menn
hreinlega fyrir sér að til þess að gera
hlutina enn minni og hagkvæmari
mætti spila tónlist og söng af segulböndum.“
Þær tilraunir gengu ekki eftir enda er
fólk hefðafast þegar kemur að rótgrónum siðum, sér í lagi jafn veigamikla siði
og útfarir eru.
„Íslendingar eru mjög góðir í jarðarförum. Við mætum lítið í kirkju, en
þegar það eru jarðarfarir þá erum við
alveg á útopnu.“
Plássfrekir gestir
Þá stefnir Stefán á að koma inn á aðra
hluti tengda kirkjugarðinum á borð við
einstaklingshyggju Íslendinga.
„Íslendingar eru einstaklingshyggjufólk, bókstaf lega fram yfir gröf og
dauða,“ segir Stefán. „Menn vildu alltaf
steypa kanta utan um sinn grafreit, sem
er bæði plássfrekt og kostnaðarsamt.
Það var erfitt að koma sláttutækjum að
svo menn voru að hér fram eftir öllu að
slá meira og minna allan garðinn með
orfi og ljá, þar til þetta var bannað á
sjöunda áratugnum.“ n

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Lovísa Tómasdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
sunnudaginn 14. ágúst.
Fjölskyldan þakkar starfsfólki
Sunnuhlíðar fyrir góða umönnun.
Útförin hefur farið fram.
Karitas Ívarsdóttir
Árni Harðarson
Aldís Ívarsdóttir
Guðmundur Birkir Ívarsson
Líney Björk Ívarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
dóttir, systir og mágkona,

Guðný Kristleifsdóttir

lést á líknardeild Landspítalans
25. ágúst. Útförin verður frá
Grafarvogskirkju 15. september kl. 15.
Ásdís Lilja Guðnýjardóttir Örvar Jónsson
Árni Gunnar Guðnason
Anna Sólveig Guðnadóttir
Bergljót Kristjánsdóttir
Kristleifur Einarsson
Þórdís Kristleifsdóttir
Daði Harðarson

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

3. september 2022 LAUGARDAGUR

Hallfríðar minnst í Langholtskirkju
arnartomas@frettabladid.is

Íslenski flautukórinn heldur tónleika í
Langholtskirkju sunnudaginn 4. september þar sem Hallfríðar Ólafsdóttur
flautuleikara verður minnst, en hún féll
frá þann dag árið 2020.

Á tónleikunum verður
boðið upp á verk sem
Hallfríður stjórnaði og
hafði dálæti á.

Erlingur Jónsson

listamaður og kennari,
Faxabraut 63, Keflavík,
lést á hjúkrunarheimilinu
Hlévangi/Hrafnistu í Reykjanesbæ
sunnudaginn 14. ágúst. Útför hans fer fram
frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn 6. september klukkan 13.
Ásgeir Erlingsson
María Kristín Jónsdóttir
Jóhanna Erlingsdóttir
Jón Guðmar Jónsson
Svanhvít Ásta Jónsdóttir
Guðrún Sunna Jónsdóttir

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Hallfríður var driffjöður í starfi
Íslenska f lautukórsins frá stofnun og
kom að starfi hans sem flautuleikari og
stjórnandi. Hún vann einnig sem leiðari flautudeildar Sinfóníuhljómsveitar
Íslands, lék einleik með hljómsveitinni
og ýmsum kammerhópum. Þá skapaði
hún einnig tónelsku barnabókapersónuna Maxímús Músikús.
Á tónleikunum verður boðið upp á

Hallfríður Ólafsdóttir féll frá 4. september 2020. 

verk sem Hallfríður stjórnaði og hafði
dálæti á. Þar verða einnig tvö verk sem
samin eru í tilefni tónleikanna og verða
frumflutt þar, Ascension eftir Pál Ragnar
Pálsson og Haf blik eftir Þórunni Guðmundsdóttur.
Einnig verða f lutt verk eftir Þorkel
Sigurbjörnsson, Báru Grímsdóttur og

MYND/AÐSEND

Huga Guðmundsson en í því verki leikur
Björg Brjánsdóttir einleik á flautu.
Bernharður Wilkinson flautuleikari,
kennari Hallfríðar og samstarfsmaður
til margra ára, stjórnar Íslenska flautukórnum á tónleikunum.
Tónleikarnir hefjast klukkan 17 og
aðgangur er ókeypis. n

Auður Axelsdóttir
fótaaðgerðafræðingur,

lést þriðjudaginn 30. ágúst
á Droplaugarstöðum.
Hún verður jarðsungin frá Áskirkju föstudaginn
9. september klukkan 15.
Katrín Guðmundsdóttir
Valdimar Óli Þorsteinsson
Sigrún Theodórsdóttir
Jón Ólafur Vilmundarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
vináttu og hlýhug vegna andláts og
útfarar elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu, langömmu og
langalangömmu,

Ástu Sigurrósar
Sigmundsdóttur

Kársnesbraut 67, Kópavogi,

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
hlýju og samúð við fráfall ástkærs
maka, föður og tengdaföður,

Daníels Jónassonar

tónmenntakennara og organista,
Vesturbergi 16,
sem lést þann 16. júlí.
Útförin fór fram frá Fíladelfíukirkjunni þann 27. júlí.
Ingunn Lilja Leifsdottir Risbakk
Ólafía Daníelsdóttir Ari Tryggvason
Guðbjörg Daníelsdóttir

sem lést mánudaginn 18. júlí
á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð.
Útför hennar fór fram frá Kópavogskirkju
mánudaginn 22. ágúst.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar, fyrir góða umönnun og hlýju
í hennar garð þau fimm ár sem hún dvaldi þar.
Júlíana Signý Gunnarsdóttir Örn Jónsson
Óðinn Gunnst. Gunnarsson Auður Hallgrímsdóttir
Anna Margrét Gunnarsdóttir Guðmundur Jóelsson
Ásgeir Indriðason
og fjölskyldur.

Margret Dolma
Guttormsdóttir
leiklistarkennari,

lést á líknardeild Landspítalans
síðastliðinn þriðjudag. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju fimmtudaginn 8. september kl. 15.00.
Særós Rannveig Björnsdóttir
Steingerður Lóa Gunnarsdóttir
Heiðdís Guðbjörg Gunnarsdóttir
tengdabörn og barnabörn.

Hugheilar þakkir til ykkar allra
sem sýnduð okkur samúð, hlýju
og vinarhug við fráfall elskulegs
eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Emils Guðmundssonar
sem lést þann 7. ágúst sl.

Jóna Lára Pétursdóttir
Ellen Emilsdóttir
Emil Emilsson
Steinunn Baldursdóttir
Jóhannes Gunnar Harðarson
Guðný Baldursdóttir
Lilja Margrét Hreiðarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Svanhildur Guðmundsdóttir
Hraunsvegi 9, Reykjanesbæ,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja,
laugardaginn 27. ágúst.
Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju,
fimmtudaginn 8. september klukkan 13.
Innilegar þakkir til starfsfólks D-deildar HSS fyrir einstaka
umönnun og hlýtt viðmót.
Þorvaldur Ólafsson
Fanney Bjarnadóttir
Sigríður G. Ólafsdóttir
Sigurður Stefán Ólafsson
Reynir Ólafsson
Agata Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri,

Gísli Geir Guðlaugsson
Okkar ástkæri,

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ögmundur Jónsson
Ásnesi, Ölfusi,

lést á Landspítalanum Hringbraut
sunnudaginn 28. ágúst.
Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju
miðvikudaginn 7. september kl. 14.
Athöfninni verður streymt á streymi.syrland.is og hlekk á
streymi má einnig nálgast á mbl.is/andlat
Jónatan Leví Lön Ögmundsson
Embla Lön Ögmundsdóttir
Jón Ögmundsson
Elín Harpa Jóhannsdóttir
Þorbjörn Jónsson
Vigdís Anna Kolbeinsdóttir
Ida Lön
Helga Baldursdóttir

Ástkær eiginmaður, faðir,
tengdafaðir og afi,

Björn Hauksson

Heiðarbrún 10, Hveragerði,
verður kvaddur frá Hveragerðiskirkju
fimmtudaginn 8. september kl. 13.
Kransar afþakkaðir.
Helga Svava Bjarkadóttir
Þorbjörg Björnsdóttir
Fanney Björnsdóttir
Magnús Bjarnason
Sigrún Björk Björnsdóttir Ægir Hrafn Jónsson
Kristján Björnsson
Ásdís Alda Runólfsdóttir
Sigurður Örn Björnsson
og barnabörn.

lést á Heilbrigðisstofnun
Vestmannaeyja mánudaginn 29. ágúst.
Útför hans fer fram í Landakirkju
Vestmannaeyja föstudaginn
9. september kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hans er bent á Krabbavörn
Vestmannaeyjum.
Guðlaug Arnþrúður Gunnólfsdóttir (Adda)
Þórunn Gísladóttir Guðmundur Huginn Guðmundsson
Harpa Gísladóttir
Dröfn Gísladóttir
Guðmundur Richardsson
Guðlaug Gísladóttir Héðinn Þorsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Sævar Friðrik Sveinsson
leiðsögumaður,

lést á heimili sínu í faðmi fjölskyldunnar
laugardaginn 27. ágúst.
Útförin fer fram frá Guðríðarkirkju föstudaginn
9. september klukkan 11.
Kristín Ósk Óskarsdóttir
Valgerður Ósk Sævarsdóttir Kristinn Sigurðsson
Lilja Björk Sævarsdóttir
Gunnar Reyr Sigurðsson
Sveinn Freyr Sævarsson
Berglind Ósk Pétursdóttir
Anna Lind Sævarsdóttir
og barnabörn.
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Í tilefni af 30 ára afmæli Stórsveitar Reykjavíkur
býður hljómsveitin landsmönnum öllum á stórtónleika
undir stjórn skærustu stjörnu stórsveitaheimsins!

� 18. SEPTEMBER

� KL. 20.00

� ELDBORG

Miðasala á HARPA.IS og TIX.IS
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Lausnarorð Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað rétt saman birtist örnefni (14)
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 8. september næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „3. september “.
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Pondus

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

Krossgáta
##
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K Á Krossgátan
P U
R
ÁJFacebook-síðunni
er að finna ábendingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Lárétt
1 Snúningur þess sem
drepur er laus við dýraafurðir (9)
11 Eftir skemmdina hafa
þau lent í snöru og dáið
(12)
12 Drekka sín grænmetisber ef seyði af þeim
klárast (9)
13 Stíg fyrir grassleða og
villingana (12)
14 Henni engin halda
bönd/hófið kann sér ekki
(9)
15 Græða hjarna víst á ný,
ef í er mænukylfa (10)
16 Í reiði sinni ryðst um
ofsa (11)
17 Það þarf bara einn
smell til að afhöfða svona
brjálæðinga (10)
21 Ljómi breytir langri
brún í borða ljómandi (8)
27 Blóm margra kvenna
stillir stríðandi karla (7)
30 Verða mikil svo fremi
sem þau styrkja trall mitt
rækilega (8)
31 Reka spjót í setu sætu
dömunnar (7)
32 Fljótir með kort í
brengluðum litum (7)
33 Segja hann svolítið
ákafan en gjörsamlega
lokaðan (8)
34 Hin strípaða skor
skelfingar (7)
38 Um meint bráðræði
belgs og trés (8)
40 Eftir minnst 14 daga
birtist smáræði af gjósku
(9)
42 Þessi var send að utan
( 6)
43 Verð óður þegar
smjaðrið er jafn þunnt og
kaffið (7)
46 Hryggur sundraði rassgati! (7)
47 Góðskáld hysjar upp
um þig, og hvað svo? (6)
48 Vald spillir sál vondrar
manneskju (9)
49 Æ, eru þær lífs eða
liðnar? (7)
50 Notum stuðin á þau
sem duglegust eru í
ruglinu (6)
51 Finn lykt af verðlaunum
fyrir blóm? (8)

Lóðrétt
1 Fordæma umferð sem
eykur umferð (9)
2 Með fullan gám af runna
(9)
3 Veiðarfæri og mið af
þessu tagi gefa vel af sér í
nútímabisness (9)
4 Spreyjar kæran félaga frá
toppi til táar (9)
5 Halla háði bardaga í
halla? (8)
6 Eru horn þá merki um
það sem eyða skal? (8)
7 Um lög gildir lögmál sem
flotun fellur undir (10)
8 Nærhald kafteinsins er
magnað og veitir ekki af (8)
9 Þetta er allt öðruvísi
staða og verður varla
öðruvísi (8)
10 Voða lítil vinna fyrir
svona duglegt kvikindi (8)
18 Af hverju eru hér hræ
sem þessi? (6)
19 Hingað settum við allt
sem var í veltunni (6)
20 Vík frá önd sem vill mig
ekki (6)
22 Kát læt ég sem lipur
draugur og snar (12)
23 Óskiljanleg lesning um
ógreiða slóð spillti heiðri
mínum (12)
24 Varla nema tvö, þrjú
möguleg og öll á hvínandi
kúpunni (7)
25 Leita bletts milli hafs
og sjávar (7)
26 Þengill og Silja eru
mikið fyrir bragðaref og
sjeik (6)
28 Viltu að ég haldi utan
um allar þessar keppnir?
(7)
29 Hvernig skal stöðva för
trylltra tarfa? (5)
35 Forðum vann ég í firði
miklum með ágætum afleiðingum (7)
36 Sendi són um þartilgerðan þráð (8)
37 Sá er þekkti þessa rödd
rataði æ á réttan hljóm (8)
39 Undir fönn þar fann ég
lilju; krókus var það heillin
(7)
41 Heldur mikið af hreyfingu hér og því hætt við að
við göngum of langt (6)
44 Ekki viltu að ég limlesti
tré?
45 Svona smitbera skal
hreinsa til hlítar (5)

Vanillu, takk!

Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafinn í þetta skipti eintak af
bókinni Ef þetta er maður, eftir
Primo Levi frá Forlaginu. Vinningshafi í síðustu viku var Ólöf
Björg Einarsdóttir, Kópavogi.

?
FASTEIGNAKYNNING
Á GRAND HÓTEL 3. SEP.
KL 12-16
NOVUS HABITAT býður heildarlausnir fyrir kaupendur fasteigna á Spáni með
sérhæfingu í sölu nýbygginga á Costa Blanca og Costa Cálida svæðunum á
Spáni og Tenerife. Við höfum um áranlangt skeið séð um fasteignakaup
Íslendinga á Spáni. Við finnum réttu eignina, sjáum um allt sem viðkemur
kaupferlinu, aðstoðum við innbú eigna og hjálpum kaupendur við að koma eign
sinni í leigu hluta af ári, óski þeir þess. Auk þess aðstoðum við kaupendur við
stofnun og uppbyggingu viðskiptatækifæra á Spáni.

DREYMIR ÞIG UM FASTEIGN Á
MEGINLANDI SPÁNAR EÐA TENERIFE?
Fasteignakynning Novus Habitat á Grand Hótel
laugardaginn 3. september frá kl. 12 til 16 þar sem
kynntar verða nýbyggingar á Costa Blanca og
Costa Cálida svæðunum á Spáni og Tenerife, þar
á meðal glæsilegar eignir í Santa Rosalia hverfinu
sem umkringir stærsta manngerða lón Evrópu.

DREYMIR ÞIG UM FASTEIGN Á TENERIFE?

Novus Habiat og Lind Fasteignasala hafa
tekið í sölu fasteignir á Tenerife í samstarfi
við Sigvalda Kaldalóns.

HEILDARLAUSNIR FYRIR KAUPENDUR
Við sjáum um endursölu eigna
sem keypta eru hjá okkur.

Aðstoðum við að koma eignum í
leiguferli hjá vönduðum leigumiðlum
óski kaupendur þess að leigja
eign sína hluta af ári.
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Við aðstoðum við stofnun fyrirtækja
og starfssemi kaupenda.

RI

ÁV

VIÐ

ÞJ

DURSALA

FÆ

LEIGA

R

EN

Áhersla okkar er fyrst og fremst á
persónulega þjónustu við kaupendur
okkar í kaupferlinu og eftirfylgni eftir
sölu. Við erum hér fyrir þig!

Við sérhæfum okkur í sölu
nýbygginga á Costa Blanca og
Costa Cálida svæðunum frá
virtustu byggingarfélögum Spánar.

Hagstæð kjör á innbúi, búnaði og
heimilstækjum fyrir eignir keyptar
hjá okkur.

N ARFE

R

Skipulagðar skoðunarferðir þar sem
fólk í kauphugleiðingum getur mátað
sig í fjölbreyttri flóru eigna.

novushabitat.es
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Sunnudagur

Laugardagur

Mánudagur

Hringbraut

Sjónvarp Símans

Hringbraut

Sjónvarp Símans

Hringbraut

18.30 Verkalýðsbaráttan á
Íslandi, s agan og lærdómurinn 2. þáttur.
19.00 Undir yfirborðiðÁsdís
Olsen fjallar hispurslaust um mennskuna,
tilgang lífsins og leitina
að hamingjunni og varpar
ljósi á allt sem er falið og
fordæmt.
19.30 Gengið á Dólómítana
20.00 Sjónin
20.30 Verkalýðsbaráttan á
Íslandi, sagan og lærdómurinn 2. þáttur.
21.00 Undir yfirborðiðÁsdís
Olsen fjallar hispurslaust um mennskuna,
tilgang lífsins og leitina
að hamingjunni og varpar
ljósi á allt sem er falið og
fordæmt.

06.00 Tónlist
10.30 Dr. Phil 
11.15 Dr. Phil 
12.00 The Block 
13.00 Young Rock 
13.30 Tottenham - Fulham 
16.55 90210 
17.40 Top Chef 
18.25 Win a Date with Tad Hamilton! 
20.00 Juliet, Naked Sagan er um
Önnu Platt sem er vægast
sagt orðin þreytt á unnusta
sínum til 15 ára, Duncan,
ekki síst vegna þráhyggju
hans í garð tónlistarmannsins Tuckers Crowe sem hvarf
af sjónarsviðinu fyrir 25
árum og Duncan telur merkilegasta tónlistarmann allra
tíma.
21.40 Submergence 
23.35 The English Patient 
02.10 Pet Sematary 

18.30 Mannamál
19.00 Suðurnesja-magasín
Víkurfrétta
19.30 Útkall Útkall er sjónvarpsútgáfan af sívinsælum og
samnefndum bókaflokki
Óttars Sveinssonar.
20.00 Matur og heimiliSjöfn
Þórðar fjallar um matargerð í bland við íslenska
hönnun og fjölbreyttan
lífsstíl.
20.30 Mannamál
21.00 Suðurnesja-magasín
Víkurfrétta

10.30 Dr. Phil 
12.45 The Bachelorette 
14.15 The Block 
15.15 PEN15 
15.45 Gordon Ramsay’s Future
Food Stars 
17.10 90210 
17.55 Amazing Hotels: Life Beyond
the Lobby 
19.40 Young Rock 
20.10 Brúðkaupið mitt 
20.45 Law and Order
21.35 Station Eleven 
22.35 American Rust 
23.35 The Stand 
00.20 FBI: Most Wanted 
01.05 Yellowstone 
01.50 The Rookie 
02.35 Seal Team 
03.20 Resident Alien 

18.30 Fréttavaktin Fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Heima er bezt Samtalsþáttur um þjóðlegan fróðleik í anda
samnefnds tímarits.
19.30 Verkalýðsbaráttan á Íslandi,sagan og lærdómurinnÞriðji þátturinn í
heimildarseríu um sögu
verkalýðsbaráttunnar á
Íslandi.
20.00 Lengjudeildarmörkin
Hörður og Hrafnkell
fara yfir úrslit og mörk í
Lengjudeild karla.
20.30 Fréttavaktin.
21.00 Heima er bezt

RÚV Sjónvarp
07.05 Smástund 
07.10 Tikk Takk 
07.15 KrakkaRÚV
07.16 Veistu hvað ég elska þig
mikið? 
07.27 Sögur snjómannsins 
07.35 Lestrarhvutti 
07.42 Begga og Fress 
07.55 Vinabær Danna tígurs 
08.07 Tölukubbar 
08.12 Hvolpasveitin 
08.34 Rán - Rún 
08.39 Klingjur 
08.50 Kata og Mummi 
09.01 Blæja 
09.08 Zorro 
09.30 Stundin okkar 
10.00 Náttúran mín 
10.30 Öldin hennar 
11.30 Mótorsport 
12.00 Tímaflakk 
13.00 Klassíkin okkar 
15.25 Kamera 
15.35 EM í körfubolta 
17.40 Grænmeti í sviðsljósinu 
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Sögur af apakóngi 
18.24 Hönnunarstirnin 
18.41 KrakkaRÚV - Tónlist 
18.45 Bækur sem skóku samfélagið 
18.52 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Hetty Feather 
20.15 Strengir lífsins 
22.00 Hungurleikarnir 
00.25 Veislan 
01.35 Dagskrárlok

Stöð 2
08.00 Pipp og Pósý 
08.05 Vanda og geimveran 
08.15 Neinei 
08.20 Strumparnir 
08.35 Heiða 
08.55 Monsurnar 
09.05 Latibær 
09.15 Ella Bella Bingó 
09.25 Leikfélag Esóps 
09.35 Tappi mús 
09.40 Siggi 
09.55 Rikki súmm 
10.05 Angelo ræður 
10.10 Mia og ég 
10.35 K3 
10.45 Denver síðasta risaeðlan 
11.00 Angry Birds Stella 
11.05 Hunter Street 
11.30 Það er leikur að elda 
11.45 Simpson-fjölskyldan 
12.05 Bold and the Beautiful 
13.55 Blindur bakstur 
14.30 Draumaheimilið 
15.05 American Dad 
15.25 Gulli byggir 
16.05 Miðjan 
16.15 10 Years Younger in 10 Days 
17.15 Krakkakviss 
17.40 Franklin & Bash 
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
19.00 Kviss 
19.45 Stubbur stjóri 
21.20 The Forever Purge 
23.05 Above Suspicion 
00.45 Adam 
02.20 Hunter Street 
02.45 Simpson-fjölskyldan 
03.05 American Dad 
03.25 Franklin & Bash 

RÚV Sjónvarp
07.15 KrakkaRÚV
07.16 Kúlugúbbarnir 
07.39 Elías 
07.50 Úmísúmí 
08.13 Rán og Sævar 
08.24 Stuðboltarnir 
08.35 Hæ Sámur 
08.42 Sjóræningjarnir í næsta húsi 
08.53 Eðlukrúttin 
09.04 Múmínálfarnir 
09.26 Hvolpasveitin 
09.48 Rán - Rún 
09.53 Millý spyr 
10.00 Með okkar augum 
10.35 Skógarnir okkar 
11.00 Listin sprettur af lífinu sjálfu
11.50 Fiskilíf 
12.20 EM í körfubolta 
14.25 Örlæti 
14.45 Tónaflóð um landið 2021 
16.05 Torfæra á Íslandi í 50 ár 
17.30 Leyndardómar húðarinnar 
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Holly Hobbie 
18.25 Menningarvikan 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Bæir byggjast Íslensk
heimildarþáttaröð í fimm
þáttum um skipulag og
uppbyggingu fimm bæja
vítt og breitt um landið.
Bæirnir Ísafjörður, Akureyri,
Seyðisfjörður, Vestmannaeyjar og Hafnarfjörður eru
heimsóttir og stiklað á stóru
um sögu þeirra.
20.35 Öldin hennar 
21.40 Þetta verður vont 
22.30 Ringulreið Þýsk/austurrísk
gamanmynd frá 2017. Þegar
tónlistargagnrýnandanum
Georg er sagt upp störfum
leggur hann þegar á ráðin
um hefndir gegn fyrrverandi
yfirmanni sínum.
00.10 Dagskrárlok

Stöð 2
08.00 Danni tígur 
08.10 Vinafundur 
08.20 Litli Malabar 
08.20 Taina og verndarar Amazon 
08.35 Danspartý með Skoppu og
Skrítlu 
08.55 Gus, the Itsy Bitsy Knight 
09.05 Monsurnar 
09.15 Mæja býfluga 
09.30 Tappi mús 
09.35 Angry Birds Toons 
09.40 Lína langsokkur 
10.05 Angelo ræður 
10.10 Mia og ég 
10.35 Denver síðasta risaeðlan 
10.45 It’s Pony 
11.10 K3 
11.20 Náttúruöfl 
11.25 Hunter Street 
11.50 Nágrannar 
13.40 Augnablik í lífi - Ragnar
Axelsson 
14.05 Mr. Mayor 
14.25 Best Room Wins 
15.05 Kviss 
15.55 Home Economics 
16.15 America’s Got Talent: Extreme 
17.40 60 Minutes 
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Gulli byggir 
19.50 Grand Designs: Sweden 
20.35 The Heart Guy 
21.25 Agent Hamilton 
22.15 Lie With Me 
23.00 Warrior 
23.40 Queen Sugar 
00.25 Anne 
01.10 Shameless 
02.05 Leonardo 
02.55 The Unusual Suspects 
03.45 Hunter Street 

Óttar Sveinsson, rithöfundur og
blaðamaður.

Óttar ræðir við
hetjurnar sínar
Útkall er sjónvarpsútgáfan af sívinsælum og samnefndum bókaflokki
Óttars Sveinssonar, rithöfundar og
blaðamanns. Bækurnar hafa komið
út árlega í næstum því þrjá áratugi
og hafa verið eitt vinsælasta lesefni
Íslendinga. Þær fjalla um háskalega
viðburði í sögu Íslands og hvernig
viðbragðsaðilar og venjulegt fólk
brást við þeim. Þættirnir hófu
göngu sína í mars og hafa vakið
verðskuldaða athygli. Í þeim ræðir
Óttar við söguhetjurnar sínar úr
bókunum. n

n Við tækið

Hver verður næsta förðunarstjarna
birnadrofn@frettabladid.is

LENGJUMÖRKIN
MÁNUDAG KL. 20.00 OG 22.00
Hörður og Hrafnkell fara yfir úrslit og
mörk í leikjum Lengjudeildar Karla í
knattspyrnu.

Birna Dröfn
Jónasdóttir

birnadrofn
@frettabladid.is

Í þáttunum Glow Up: The Next
Make-Up Star á Netf lix keppast
förðunarsnillingar um að verða
næsta förðunarstjarna Bretlands.
Keppendur eru jafn misjafnir og
þeir eru margir. Sum eru sjálflærð
og önnur vel menntuð í faginu, sum
eru reynslulaus og önnur hafa mikla
reynslu, en eitt eiga þau sameiginlegt, snilligáfuna þegar kemur að
förðun.
Það er ótrúlegt að fylgjast með
meistaraverkunum sem verða til
í Glow Up og þátturinn er með
klassísku og skemmtilegu raunveruleikaþáttasniði þar sem einn
keppandi dettur út í hverjum þætti
og einn stendur uppi sem sigurvegari í lokin. Dómararnir eru einnig
skemmtilegir en misjafnar skoð-

Það er
ótrúlegt að
fylgjast
með meistaraverkunum sem
verða til í
Glow Up.
anir eru á frasanum „ding dong“
sem heyrist frá hinni frábæru Val
Garland þegar keppendur standa sig
sérstaklega vel. Sumir elska á meðan
aðrir hata.
Fjórða þáttaröðin af Glow Up er
nú aðgengileg á Netflix. n

Skemmtilegar
barnabækur

Viðbjóðslegt
útgáfuhóf
í Smáralind
kl. 15 í dag!

Eitthvað skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla
sem kunna að lesa - eða eru að læra!

VERÐ ÁÐUR 4.699 KR.

2.599kr.

VERÐ ÁÐUR 3.199 KR.

Útgáfuhóf
Í smáralind
kl 15 í dag

4.499kr.

VERÐ ÁÐUR 5.599 KR.

3.799kr.

VERÐ ÁÐUR 4.599 KR.

3.899kr.

VERÐ ÁÐUR 4.799 KR.

3.499kr. VERÐ ÁÐUR 4.199 KR.
www.penninn.is
s: 540-2000

Frí heimsending*

ef pantað er fyrir 10.000 kr.
eða meira á vefnum okkar
*á ekki við um húsgögn og fyrirtækjaþjónustu

Kökur (viðbjóðslegustu möffins sem
sést hafa!) - upplestur (hugsanlega
líka mjög viðbjóðslegur!)
- happdrætti
(þar sem þú getur
unnið þessa
viðbjóðslegu bók!)
og tilboð á
bókinni sem er
ekki viðbjóðslegt.

Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsins er til og með 05. september eða á meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndab-

3.899kr.

Pottaplöntuútsala

Allar pottaplöntur

30-50%
afsláttur
Calluna/
Erikur
3 stk. að
eigin vali

1.299

kr

1 stk.

599 kr

10327400

30%

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

25%

33%

Borvél 18V + 100 fylgihlutir
2 stk, 2,5Ah Li-ion rafhlöður, 13 mm
patróna, mótorbremsa, 22 átaksstillingar, hersla 52Nm, Led ljós. 5247085

37.480
49.978 kr

kr

Þvottavél,
1400 sn.

Topplyklasett

1/4", 53 stk., bitar og toppar 4-14
mm, djúpir toppar 6-13 mm. 5052518

5.995

kr

8.995 kr

Með kolalausum
mótor, tekur
8 kg af þvotti,
15 þvottakerfi.

Pottur

Með loki, 20 cm. 2008020

4.901

6.535 kr

kr

25%

Ryksuga

afsláttur

HUE Start Kit

Hvítt dimma, sett með brú
og tvær perur. 6167018

LADY innimálning

20%

kr

20%

30%

Háþrýstidælur

59.490
84.990 kr

Maja Ben verður
með litaráðgjöf
í Skútuvogi
í dag kl. 12-15

afsláttur

1853100

Reiðhjól

30%
afsláttur

13.990

kr

Pottaplöntur

30-50%
afsláttur

Ryksuga
fyrir parket.
1805300

18.990

kr

23.990 kr

Geymslubox

25%
afsláttur

LADY málning

30%

Nýtt blað
er komið út
husa.is

afsláttur

Heimilið fínt
Frábær tilboð í september

Parket útsala

Hillurekkar

Flísar útsala

Blöndunartæki

afsláttur

afsláttur

afsláttur

afsláttur

30-50% 20% 35-45% 25%

MENNING

52 Menning

FRÉTTABLAÐIÐ

3. september 2022 LAUGARDAGUR

FRÉTTABLAÐIÐ

3. september 2022 LAUGARDAGUR

Hljómsveit
margra hatta
Lára Sóley Jóhannsdóttir,
framkvæmdastjóri Sinfóníunnar fer yfir komandi
starfsár hljómsveitarinnar
sem hún segir fjölbreytt.

Þorvaldur S.
Helgason

tsh
@frettabladid.is

Lára Sóley Jóhannsdóttir hefur
gegnt stöðu framkvæmdastjóra
Sinfóníuhljómsveitar Íslands síðan
2019 en Lára er sjálf fiðluleikari og
var áður konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands.
„Við erum náttúrlega afar spennt
að fara af stað inn í starfsár án takmarkana. Við erum með áskriftarraðir þar sem fólk getur komið og
valið sér einhverja línu sem það vill
fylgja. Raðirnar eru afar fjölbreyttar
með úrvali af flottum tónleikum og
glæsilegum listamönnum sem við
fáum til liðs við okkur,“ segir Lára
Sóley.
Hún bætir við að allir tónleikar
Grænu raðarinnar verði í beinni
útsendingu á RÚV en Lára Sóley
segir það afar mikilvægt að allir
landsmenn geti notið tónleika Sinfóníunnar.
Stórviðburður í Eldborg
Star fsár Sinfóníuhljómsveitar
Íslands hófst með tveimur tónleikum á menningarnótt en eiginlegir upphafstónleikar fara fram í
Eldborg í Hörpu fimmtudaginn 8.
september.
„Upphafstónleikarnir eru með
Daniil Trifonov, sem er einn frægasti píanisti í heiminum í dag.
Hann mun leika píanókonsert nr.
4 eftir Beethoven og þar verður líka
frumflutt á Íslandi verk eftir Önnu
Þorvaldsdóttur, staðartónskáldið
okkar, sem er einmitt nýbúið að
frumflytja á BBC Proms tónlistarhátíðinni í Royal Albert Hall í London,“
segir Lára Sóley.
Tónleikunum verður stýrt af aðalhljómsveitarstjóra Sinfóníunnar,
Evu Ollikainen, sem stýrði einnig
tónleikunum á BBC Proms.
„Við tökum á móti erlendu listafólki í fremstu röð nánast í hverri
einustu viku. Það er engu að síður
stórviðburður þegar að Trifonov
kemur í fyrsta sinn til landsins og
þá nýtum við tækifærið og bjóðum
upp á sérstaka einleikstónleika í
Eldborg laugardaginn 10. september. Þannig að það er alveg einstakt
tækifæri að geta séð hann bæði spila

Sem þjóðarhljómsveit
þá viljum við ná til
allra, og að allir finni
eitthvað við sitt hæfi í
okkar dagskrá.

með hljómsveitinni og svo einan,“
segir Lára Sóley.
Fjölskyldu- og fræðslustarf
Að sögn Láru Sóleyjar mun Sinfónían taka á móti fjölda glæsilegra
listamanna í vetur, erlendra sem
innlendra. Ein þeirra er sópransöngkonan Dísella Lárusdóttir, sem
hlaut Grammy-verðlaun í ár fyrir
bestu óperuupptökuna.
„Við hlökkum líka mikið til að fá
Dísellu til að syngja með hljómsveitinni. Hún ætlar að koma og vera á
fyrstu tónleikunum í gulri röð,“
segir Lára Sóley og bætir því við að
Sinfóníuhljómsveitin sinni einnig
öflugu fjölskyldu- og fræðslustarfi.
„Einmitt í síðustu viku tókum við
á móti yfir 3.000 leikskólabörnum

sem komu á tónleika. Pétur og úlfurinn og verkið Tobbi túba eru fyrstu
Tónsprotatónleikar vetrarins þar
sem Daníel Bjarnason stjórnar og
Halldóra Geirharðsdóttir er sögumaður. Túbuleikari Sinfóníunnar,
Nimrod Ron, leikur einleik í Tobba
túbu líka. Það er alltaf sívinsælt að
koma og sjá Pétur og úlfinn.“
Laufey og Harry Potter
Einir tónleikar sem ríkir mikil eftirvænting fyrir eru tónleikar Sinfóníunnar með söngkonunni Laufey
Lin sem hefur skotist hratt upp á
stjörnuhimininn undanfarið ár.
„Það verður mjög gaman að fá
hana Laufeyju Lin til samstarfs. Hún
er svona hálfpartinn alin upp hjá
hljómsveitinni, mamma hennar, Lin
Wei, er fiðluleikari í Sinfó og Laufey
spilaði sjálf líka í Ungsveit Sinfóníunnar. Hún verður með okkur í lok
október og flytur sína tónlist í bland
við þekktar djassperlur sem er búið
að útsetja fyrir hljómsveitina. Það
verður alveg frábært,“ segir Lára
Sóley.
Þá nefnir hún einnig kvikmyndatónleika Sinfóníunnar næsta vor
þegar kvikmyndin Harry Potter og
leyniklefinn verður sýnd í mars.
„Fyrsta Harry Potter-myndin var
sýnd á síðasta starfsári í fyrra og
sló rækilega í gegn þannig að við
ákváðum að fá mynd númer tvö

líka. Þá verða kvikmyndatónleikar
þar sem hljómsveitin leikur tónlistina eftir John Williams samhliða því
að myndin er sýnd,“ segir Lára Sóley.
Mikið fagnaðarefni
Að sögn Láru ættu allir að finna eitthvað sitt hæfi í dagskrá Sinfóníunnar enda kappkostar hljómsveitin að
ná til allra landsmanna.
„Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur
marga hatta. Sem þjóðarhljómsveit
þá viljum við ná til allra, og að allir
finni eitthvað við sitt hæfi í okkar
dagskrá. Aðaláherslan er á klassíska
tónlist og samtímatónlist og á okkar
metnaðarfulla fræðslustarf sem
skiptir okkur einnig mjög miklu
máli,“ segir hún.
Höfðu takmarkanir Covid-ár
anna mikil áhrif á Sinfóníuna?
„Já, þær gerðu það klárlega. Í sinfóníuhljómsveit eru oftast á sviðinu
á milli 80 og 90 hljóðfæraleikarar
sem eru allir að spila saman og þú
vilt helst að fólk sitji sem þéttast. Í
Covid var það auðvitað ekki mögulegt og við þurftum bara að leita
leiða. Ég held líka að þessi Covidtími hafi kennt okkur margt en
það sem stendur upp úr hjá mér er
hversu gríðarlega mikils virði það
er að geta farið á tónleika og notið
þess að vera í samfélagi með öðrum.
Þannig að það er mikið fagnaðarefni
að það verði hægt í vetur.“ n

Lára Sóley segir
Sinfóníuhljómsveit Íslands
vilja ná til allra
Íslendinga og
vonast til að allir
finni eitthvað
við sitt hæfi
í dagskránni.
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Ári íslenska einsöngslagsins fagnað
tsh@frettabladid.is

Tónleikaröðin Ár íslenska einsöngslagsins hefst í Salnum, Kópavogi á
sunnudag en alls verða haldnir átta
tónleikar mánaðarlega í vetur, fjórir
fyrir áramót og fjórir eftir áramót.
Á tónleikunum verður varpað ljósi
á þær gersemar sem tónskáld og
ljóðskáld liðins tíma og samtímans
hafa skapað; þekktar sem óþekktar
söngperlur.
Tónleikaröðin er hugarfóstur
Jónasar Ingimundarsonar, píanóleikara og tónlistarfrömuðar, og eru
fyrstu tónleikarnir í röðinni haldnir
honum til heiðurs. Jónas er þekktur
fyrir píanóleik sinn, bæði sem einleikari og meðleikari.
„Við erum að f lytja sönglög og
útsetningar eftir Jónas Ingimundarson en við höfum öll í gegnum tíðina
unnið þessi lög með honum,“ segir
Sigríður Ósk Kristjánsdóttir mezzosópran, sem kemur fram á tónleikunun.

„Við erum líka að fagna útgáfu
á hljóðritun á þessum sönglögum
sem var að koma inn á Spotify og
ber heitið Með vorið í höndunum.“
Flytjendur fyrstu tónleikanna
á Ári íslenska einsöngslagsins eru
fimm söngvarar, þau Auður Gunnarsdóttir, Hallveig Rúnarsdóttir,
Sigríður Ósk Kristjánsdóttir, Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson. Píanóleikari er Hrönn
Þráinsdóttir, sem er fyrrverandi
nemandi Jónasar.
„Það er svolítið gaman að píanistinn sem leikur með okkur, Hrönn
Þráinsdóttir, var nemandi Jónasar
og hann hafði mikil áhrif á að hún
lagði fyrir sig að vera meðleikari
aðallega með söngvurum,“ segir
Sigríður.
Sigríður segir langan aðdraganda
hafa verið að tónleikunum en platan
sem kom nýlega út var tekin upp
fyrir Covid-faraldurinn.
„Við höfum unnið með Jónasi og
hann hefur gefið okkur öllum rosa-

Á tónleikunum koma fram Auður Gunnarsdóttir, Hallveig Rúnarsdóttir, Sigríður
Ósk Kristjánsdóttir, Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson. Píanóleikari er Hrönn Þráinsdóttir. 
MYND/AÐSEND

lega mikið, mikill kennari og tónlistarmaður, og okkur fannst að við
ættum að hljóðrita þetta og fagna
því og halda tónleika af því tilefni.“
Á tónleikunum á sunnudag verða
eingöngu flutt lög úr smiðju Jónasar
og munu áheyrendur því fá að kynnast píanóleikaranum í hlutverki tónskálds og útsetjara. Að sögn skipuleggjenda hefur íslenska sönglagið
verið Jónasi sérstaklega hugleikið og
er starf hans í þágu þess ómetanlegt.
Eftir hann liggja fjölmargar hljóðritanir með hinum ýmsu söngvurum
og hefur hann staðið fyrir fjölda
tónleika þar sem íslensk tónlist eftir
ýmsa höfunda er í forgrunni.
„Það er Jónas sem á hugmyndina
að þessari tónleikaröð. Þess vegna
var upplagt að hefja tónleikana
með sönglögum eftir hann og það er
okkar hugmynd að gera það,“ segir
Sigríður.
Tónleikarnir fara fram í Salnum,
Kópavogi á sunnudag kl. 13.30.
Miðasala fer fram á Tix.is. n
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Svipir í Gallerí Göngum er fyrsta einkasýning listakonunnar Guðrúnar Steingrímsdóttur. 

BRJÁLÆÐISLEGA GÓÐUR

BRUNCH
LAUGARDAGA & SUNNUDAGA
11.30-14.30

Hold, hár og munnur
MYNDLIST

Svipir

Guðrún Steingrímsdóttir
Gallerí Göng, Háteigskirkju
Aðalsteinn Ingólfsson

Ég þykist vita að andlitsmyndir séu
ekki ofarlega á vinsældalista þeirra
sem umgangast myndlist að stað
aldri. En í hvert sinn sem ég stend
andspænis vandaðri „handgerðri“
andlitsmynd,segjum eftir Kjarval
eða erlendan listjöfur á borð við
Lucian Freud, mæta mér fleiri ráð
gátur, álitamál og spurningar en
mér tekst að greiða úr með góðu
móti. Sjálfsagt er ég ekki einn um
þetta. Raunar eru sumar andlits
myndir svo áleitnar í óútskýran
leika sínum, að ekki virðist nokkur
vegur að komast inn fyrir það sem
kalla mætti „hjúp“ þeirra. Þetta á t.d.
við um andlitsmyndir Rembrandts,
svo eitt dæmi sé tekið.
Fyrsta ráðgátan er auðvitað hvers
vegna „handgerðar“ andlitsmyndir
á borð við þær sem hér eru tilteknar
hreyfa við okkur, meðan ljósmyndir
af sömu andlitum gera það síður –
eða ekki. Eru ekki hvort tveggja
af þekkjanlegu fólki? En meðan
ljósmyndin birtist okkur fyrir til
stilli háþróaðrar sjóntækninnar,
kannski með tiltölulega litlu inn
gripi augna og handa, þá er býsna
margt af því sem skeður í máluðu
andlitsmyndinni afleiðing af flóknu
huglægu samspili, þar sem koma við
sögu næmleiki og leikni þess sem
heldur um pensil eða blýant. And
litsmyndin er því að stórum hluta
lýsing á höfundi hennar.

Alltént meldar sig hér
listmálari með meira
en venjulegt erindi á
íslenskan sjónmenntavettvang.
Hvar er sannleikurinn?
Við getum kannski sæst á að and
litsmyndin fjalli fyrst og fremst
um samspilið milli fyrirsætu og
listamanns, og sé þá samantekt á
því sem sú fyrrnefnda gefur af sér,
meðvitað og ómeðvitað, og því sem
sá fyrrnefndi verður áskynja um
hana á þessu ferli. Er niðurstaðan
ásættanleg mynd af manneskju,
eða einfaldlega mynd af því sem
hún kýs að segja okkur um sjálfa
sig? Hvar er þá „sannleikann“ um
fyrirsætuna að finna?
Kannski ættum við ekki að
hafa áhyggjur af sannleikanum.
Ef ítrekuð stefnumót fyrirsætu og
listamanns heppnast vel, ekki síst
ef þau eiga sér stað við aðstæður
sem hugnast báðum, verður til nýtt
fyrirbæri: listaverk, sem lifir með
okkur eða deyr, allt eftir listrænum
áhrifamætti sínum. Van Gogh taldi
að slíkur áhrifamáttur yrði einungis
til fyrir „ástríðufulla innlifun“ lista
mannsins við gerð verksins. Við
þetta má svo bæta að Lucian Freud
sagði að andlitsmynd þurfi ekki að
líkjast fyrirmynd til að vera „sönn“.
Tilefni þessara brotakenndu hug
leiðinga er lítil og næstum „leynileg“
sýning á andlitsmyndum eftir lista

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

konu í Gallerí Göng, sýningarað
stöðu í safnaðarheimili Háteigs
kirkju. Listakonan heitir Guðrún
Steingrímsdóttir og um hana veit
ég næsta lítið. En það úrval olíu
málverka af andlitum sem hún
hefur komið þar fyrir einkennist
af hrifmikilli ungæðislegri ástríðu
og löngun til að komast til botns í
því sem hold, hár, augu og munnur
manneskjunnar bæði segja okkur –
og dylja – um mannlega tilvist.
Nýr veruleiki
Ég er ekkert viss um að listakonan
sé á höttum eftir einhverjum stór
sannleik um það fólk sem hún
fæst við að mála, a.m.k. ekki enn
þá, heldur er henni mest í mun að
skapa „ágeng“ andlit, með allt að því
óþægilega nánd. Þar er gróf áferðin
henni notadrjúg, tekur jafnvel völd
in í einstaka mynd, en þegar best
lætur gefur þessi aferð til kynna
varnarleysi holdsins, tilhneigingu
þess til að rýrna og hrörna.
Það er hins vegar í mýkri and
litsmyndum sínum sem lista
konan sýnir af sér eftirminnilegri
takta. Þar er ekki einungis vikið að
mannlegri nánd, heldur er gefið til
kynna að hún sé hluti af stærri – og
dularfyllri – veruleika. Í þá átt ætti
listakonan að halda. Þarna á ég við
litla „hálfkaraða“ stúlkumynd, og
stærstu mynd sýningarinnar, af
opinmynntum karlmanni í and
nauð. Alltént meldar sig hér listmál
ari með meira en venjulegt erindi á
íslenskan sjónmenntavettvang. n
NIÐURSTAÐA: Eftirtektarverð
sýn á mannsandlitið á viðsjárverðum tímum.

Ýrúrarí á danskri prjónahátíð
tsh@frettabladid.is

Sex geggjaðar tegundir
af Eggs Benedict, brunch-turn,
avókadó toast og allskonar gotterí
Nánar á fjallkona.is
fjallkonan.rvk

fjallkonan

Hafnarstræti 1–3 > fjallkona.is

Prjónalistamaðurinn Ýr Jóhanns
dóttir, sem vinnur undir listamanns
nafninu Ýrúrarí, kemur fram á
prjónahátíðinni Pakhusstrik á Nord
atlantens Brygge í Kaupmannahöfn
sunnudaginn 11. september.
Ýr sérhæfir sig í að endurnýja
gamlar peysur og búa til nýstárleg
listaverk úr þeim. Ýmsir heimsþekkt
ir einstaklingar hafa klæðst peysum
eftir Ýri, þar á meðal grínistinn Noel
Fielding, söngkonan Erykah Badu og
Wayne Coyne, söngvari The Flaming
Lips.
„Hún sýnir bæði húmor og glað
værð í vinnu sinni þegar hún
umbreytir gömlum virðulegum
peysum, helst í yfirstærð, í pylsu
étandi fólk, margtyngdar verur með
þang á milli tannanna eða sér þeim
fyrir löngum brjóstum í mismun

Ýrúrarí sérhæfir sig í að endurnýja
gamlar peysur og búa til nýstárleg
listaverk úr þeim.

MYND/NORDATLANTENS BRYGGE

andi húðlitum. Þá er eins og hún leiki
við innra barn gömlu peysunnar
og veiti því hellings athygli og ást,“
segir í tilkynningu frá Nordatlant
ens Brygge.
Verk eftir Ýri má finna á The
National Museum of Scotland,
Textiel Museum í Hollandi og Coo
per Hewitt Smithsonian Design
Museum í New York.
Sunnudaginn 11. september kl. 13
mun Ýr halda fyrirlestur og tveggja
tíma námskeið á árlegu prjónahátíð
inni Pakhusstrik á Nordatlantens
Brygge í Kaupmannahöfn. Í fyrir
lestrinum Breaking the Pattern mun
hún gefa innsýn í vinnuferli sitt, tala
um innblástur og fyrri verkefni sín
sem prjónalistamaður og hönnuður.
Á námskeiðinu frá klukkan 14-16
gefst fólki tækifæri til að nota nála
þæfingartæknina til að gefa gamalli
peysu eða húfu nýtt útlit. n
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2ja - 5 herbergja íbúðir.
Stærðir frá 58,8 fm til 151,6 fm.
Verð frá 59,9 millj.
Margar útsýnisíbúðir.
Flestar svalir og sérafnotafletir til suðurs.
Bílastæði í bílakjallara með öllum íbúðum.

Sýnishorn af íbúðum

SÝNUM

SAMDÆGURS

Bókaðu

einkaskoðun

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Heimir

Lögg. fasteignasali

849 0672
heimir@fastlind.is

Hrafnkell

Lögg. fasteignasali

690 8236

hrafnkell@fastlind.is

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt
hjá eftirfarandi fyrirtækjum

Diðrik

Lögg. fasteignasali

647 8052
diddi@fastlind.is

Húsgagnahöllin: 30% afsláttur af öllum vörum. Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum. Dorma:
30% afsláttur af öllum vörum. Flügger: 30% afsláttur af allri innimálningu. S. Helgason: 30%
afsláttur af öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur af öllum vörum nema innréttingum. Z-brautir &
gluggatjöld: 30% afsláttur af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum.
Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

Bæjarlind 4
Sími: 510 7900 / www.fastlind.is
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Nanna
með aðalleikurunum og
breikurum sem
koma fram í myndinni.  MYNDIR/EVA

Hlín
Arnþórsdóttir passar
upp á að hljóðið
sé í lagi.

LIND GÍGJA

Ungir
leikarar
spjalla á milli
taka.

Þegar
pönk og
diskó takast
á er vissara að
vera kúl.

Abbababb
barnaplata verður
bíómynd
Bíómyndin Abbababb! verður
frumsýnd eftir tvær vikur en
rætur hennar liggja í 25 ára
barnaplötu „langafa“ hennar,
Dr. Gunna. Hann segist varla
geta beðið eftir þessari fyrstu
mynd Nönnu Kristínar
Magnúsdóttur í fullri lengd og
segir hana hafa unnið frábærlega úr gamla frumefninu.
toti@frettabladid.is

Íslenska dans- og söngvamyndin
Abbababb kemur í bíó 16. september en hún byggir á samnefndri
barnaplötu og söngleik eftir Gunnar Lárus Hjálmarsson, Dr. Gunna.
Abbababb! er fyrsta bíómynd
leik konunnar og leik stjórans
Nönnu Kristínar Magnúsdóttur í
fullri lengd en hún sneri sér að gerð
hennar skömmu eftir að hafa slegið
hressilega í gegn með sjónvarpsþáttunum Pabbahelgar.
„Ég hafði auðvitað hlustað á
lögin, sem eru frábær, og þemað

pönk vs. diskó heillaði mig upp úr
skónum. Þannig að ég þurfti ekkert
gríðarlega langan umhugsunarfrest
til að taka þetta að mér,“ sagði hún
við Fréttablaðið þegar hún var að
byrja á þessu verkefni sem er nú
loksins að lifna við á hvíta tjaldinu.
Dr. Gunni segist á Facebook
varla geta beðið eftir frumsýningunni eftir tvær vikur og lætur þess
getið að Abbababb! hafi nú bara
verið barnaplata 1997, gerð í pásu
frá draumum hljómsveitarinnar
Ununar um að meikaða.
Síðan komu söngleikur og bók
og nú bíó. „Ég er þó bara langafi
þessa verkefnis, mjög lauslega
er byggt á söngleiknum. Nanna
Kristín Magnúsdóttir gerir frábæra
hluti í handriti og leikstjórn og
leikarahópurinn er æðislegur. Allt
krakkar,“ skrifar Gunni og nefnir
einnig Eyþór Inga sem hann segir
„algjörlega brilljant“ Hr. Rokk og
Þorvald Bjarna sem útsetur gömlu
lögin upp á nýtt og semur nýjar viðbætur. n

Vala
Sigurðardóttir Snædal
leikur Systu
sjóræningja.

Skólinn er í
hættu þegar
skúrkar ætla
að sprengja
hann.

Ný poppbreiðskífa lent hjá Benna Hemm Hemm
toti@frettabladid.is

Lending er glæný poppbreiðskífa
tónlistarmannsins Benna Hemm
Hemm sem kom út í gær, bæði sem
ljóðabók og á streymisveitum.
„Mér fannst eitthvað fyndið við
það núna að gefa út svona ljóðabók
sem ég myndi gera eins fína og ég
mögulega gæti fyrir ljóðanörda og
láta hana fylgja svona mikilli poppplötu,“ segir Benni. „Þetta er voða
lítið „artí“ plata eða mér finnst hún
allavega rosa mikil stuðplata.“
Bókin er býsna snotur, í raun lítið
kver. Riso-prentuð vasabók og hefur
hlotið viðurnefnið Hið nýja rauða
kver og kemur út í takmörkuðu upplagi.
„Þetta er A7 vasabók,“ segir tónlistarmaðurinn og neitar því ekki að
takmarkað upplagið ætti að verða
til þess að hún verði fljótt fengur
fyrir safnara. „Jú ég held það. Við
gerðum ekkert svo mörg eintök,“
heldur Benni áfram og minnir á

Mér fannst eitthvað
fyndið við það núna
að gefa út svona ljóðabók.

að þetta er ekki í fyrsta skipti sem
hann gefur tónlist sína út á bók.
„Það var 2016 þegar allir voru enn
að klóra sér í hausnum yfir hvernig
maður ætti eiginlega að gefa út
plötu þegar geisladiskar voru bara
einhvern veginn orðnir úreltir og þá
prófaði ég að gefa út plötu á netinu
og í svona bókarformi.“
Benni segir að þá hafi sambandið
milli plötunnar Skordýr og bókarinnar verið óljósara. „Það voru alls

konar ljóð í bókinni sem voru ekki á
plötunni og eitthvað svona en núna
eru þetta bara textarnir á lögunum.
Mjög einfalt.“
Á Lendingu má heyra útvarpsslagarana 3000 og Á óvart en Benni
segir plötunni hafa verið lýst sem
þeysireið á milli ólíkra strauma og
stefna sem hangir saman á ósýnilegum bláþræði.
Lending var tekin upp í hljóðveri Benna Hemm Hemm en fjöldi
tónlistarmanna kemur fram með
honum á plötunni; Urður Hákonardóttir, Kött Grá Pje, Elsa Kristín
Sigurðardóttir, Tumi Árnason, Kári
Hólmar Ragnarsson, Bergrún Snæbjörnsdóttir, Ingi Garðar Erlendsson, Sturlaugur Jón Björnsson,
Lorna Gilfedder, Júlía Mogensen og
Þorlákur og Guðmundur Ari Benediktssynir.
Benni heldur útgáfutónleika í
Tjarnarbíói miðvikudagskvöldið
28. september og miðasala er hafin
á tix.is. n

Benni Hemm
Hemm sendi
frá sér nýja
poppplötu í gær
og ljóðabók
samhliða. Útgáfutónleikarnir
verða síðan í
lok mánaðarins.
MYND/AÐSEND


VIÐ HÖLDUM UPP Á

35 ÁRA AFMÆLI
SPARIÐ ALLT AÐ

60%

AFMÆLISBÆKLINGUR
Á RFL.IS

Allir
sófar

20-30%

20%
Öll borðstofuhúsgögn

Allir
gardínuvængir

20-30%

30%

afsláttur

Allir
skrautpúðar

afsláttur

30%
afsláttur

Allir lampar
og loftljós

25%

20-35%
afsláttur

afsláttur

Öll
sófaborð

afsláttur

afsláttur

Öll skrifborð
og skrifborðsstólar

Allir
hægindastólar

20-30%
afsláttur

Allar vegghillur og taukörfur

Allar luktir
og kertastjakar

afsláttur

20-40%

20
-30
%
20-40%
Allir WELLPUR

afsláttur

20-35%
afsláttur

Valdir
plastkassar

Allar svampog springdýnur

25%

afsláttur

afsláttur

Allar
boxdýnur

Allir sjónvarpsskápar og
veggfestingar

Öll
stillanleg rúm

20-35%
afsláttur

20afsláttur
-30%

Allar mottur
og speglar

heilsukoddar

30afsláttur
-60%
Öll rúmteppi
og koddaver

30%
afsláttur

Öll HØIE
sængurver

20-35% 30%
afsláttur

KING COLE
garn

25%
afsláttur

afsláttur

Öll sturtuhengi og baðsloppar

30%

Allar
skrautplöntur

35%

afsláttur

afsláttur

AFMÆLISLEIKUR

SKANNAÐU KÓÐANN
OG SKOÐAÐU
ÖLL AFMÆLISTILBOÐIN

TAKTU ÞÁTT Í
AFMÆLISLEIKNUM
OKKAR Á FACEBOOK
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ
35.000 KR. GJAFAKORT!

GILDIR TIL 13.09
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Kaffi

tilboð

Viktoría Hermannsdóttir er snúin aftur á RÚV og þegar byrjuð að leita að nýjum hetjum. 

Kaka að eigin vali
og kaffi/te/kakó

1.290 kr
Kl 14-17:00

Happy Hour
Bjór á krana, vínglas
hússins eða freyðivínsglas

990 kr

alla virka daga

14-17:00

laugardaga

12-17:00

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Viktoría leitar og finnur
hetjur í sjónvarpi og bíó

Viktoría Hermannsdóttir er
snúin aftur á RÚV þar sem
hún tekur upp þráðinn í
Landanum og leitar að nýjum
viðmælendum fyrir framhaldið á Hvunndagshetjum
að loknu fæðingarorlofi sem
hún nýtti til þess að ljúka
meistaragráðu og klára heimildarmynd sem hún frumsýnir síðar í mánuðinum.
toti@frettabladid.is

„Ég ákvað að næla mér í meistaragráðu í fæðingarorlofinu og klára
heimildarmyndina sem ég er búin
að vera með á kantinum af því
það er alltaf svo mikið að gera hjá
manni í vinnunni og barneignum,“
segir dagskrárgerðarkonan Viktoría Hermannsdóttir sem er komin
aftur til starfa hjá RÚV eftir fengsælt
fæðingarorlof.
„Ég var bara að mæta í vinnu
aftur. Það er alltaf fjör og ég er að
fara aftur í Landann,“ segir Viktoría sem er einnig byrjuð að leita að
fleiri viðmælendum fyrir framhald
hinna vinsælu þátta Hvunndagshetjur sem henni rétt tókst að klára
áður en hún eignaðist soninn Hermann Flóka vorið 2021.
Ótrúleg viðbrögð
„Það gekk svo vel með síðustu þáttaröð þannig að við ætlum að gera
meira,“ segir Viktoría um þættina þar sem hún ræðir við fólk úr
ýmsum áttum sem allt á sameiginlegt að leggja sig fram um að láta
gott af sér leiða í leik eða starfi.
„Við fundum bara strax að fólk
var svo ánægt með að fá að heyra
sögur svona frábærs fólks sem gefur
af sér til samfélagsins á svo magnaðan hátt. Viðbrögðin við þáttunum
voru ótrúleg og það var strax kallað
eftir meiru og núna leitum við að
fleiri hvunndagshetjum,“ segir Viktoría sem tekur, sem fyrr, við ábendingum á hvunndagshetjur@ruv.is.
„Við fengum alveg ótrúlega mikið
af ábendingum og erum að vonast
til þess að fá enn fleiri vegna þess
að núna veit fólk líka betur út á
hvað þetta gengur. Við viljum bara
hampa þessu fólki sem heldur uppi
samfélaginu og lætur það rúlla og
erum einfaldlega að leita að alls
konar fólki sem hefur bætt sam-

Viktoría segir Árna hafa hrífið hana með sér þannig að hana hafi strax langað
að fara lengra en í útvarp með sögu hans. 
MYND/SKJÁSKOT

Án þess að ég kjafti of
miklu þá gerðust alveg
óvæntir hlutir þarna
úti.

félagið á einhvern hátt með gjörðum sínum. Stórum sem smáum.“
Ný reynsla í bíó
Viktoría teygir sig síðan af skjánum
yfir á hvíta tjaldið í Bíó Paradís um
miðjan mánuðinn þegar hún frumsýnir heimildamyndina Velkominn
Árni en fyrir hana hlaut hún áhorfendaverðlaunin á heimildamyndahátíðinni Skjaldborg í sumar.
„Hún var svona frum-frumsýnd þar en nú er komið að frumsýningunni. Það er bara ótrúlega
spennandi að vera að koma með
heimildamynd í bíó. Mér finnst það
geggjað. Það er eitthvað alveg nýtt
að frumsýna mynd í bíó og þessi
heimildamyndaheimur er líka einhvern veginn allt öðruvísi heldur
en sjónvarpsþáttagerð. Þótt þetta
virki svipað þá er þetta eitthvað allt
annað. Miklu stærra og meira.“

Á ég bróður á Íslandi?
Heimildamyndin átti sér nokkuð
langan og jafnvel ævintýralegan
aðdraganda en allt hófst þetta eftir
að Viktoría gerði útvarpsþættina Ástandsbörnin. Í kjölfarið var
bandarískum manni sem var að
leita að mögulegum hálf bróður
sínum á Íslandi bent á hana.
„Og við fórum af stað að leita og
á ótrúlegan hátt fundum við Árna
Jón Árnason en allt benti til þess
að hann væri þessi hálfbróðir og ég
gerði útvarpsþátt á Rás 1 um þetta
sem heitir Á ég bróður á Íslandi?“
Þar rakti Viktoría það sem hún
kallar „svolítið einstaka“ sögu Árna.
„Sagan hans er svo mögnuð og mig
langaði strax að taka þetta lengra og
gera heimildamynd. Ég fékk Allan
Sigurðsson með mér í það og svo
bara eins og ég geri þá óð ég af stað
án þess að vita nokkuð hvernig ætti
að gera þetta,“ segir Viktoría sem er
loks tilbúin til að frumsýna.
„Við fórum með Árna til Bandaríkjanna til þess að reyna að komast
að því hvort þetta væri fjölskyldan
hans eða ekki og við komumst að
því í myndinni og ég ætla ekki að
gefa það upp hér hvort svo sé eða
ekki.
Án þess að ég kjafti of miklu þá
gerðust alveg óvæntir hlutir þarna
úti en myndin er bæði þetta ferðalag
hans út en líka þroskasaga manns
sem hefur í rauninni kannski aldrei leyft sér að lifa lífinu til fulls.“ n

Velkomin á
Heilsu- & lífsstílsdaga
Kynntu þér öll
frábæru tilboðin
í Heilsublaðinu
Fylgstu með og nálgastu
upplýsingar á netto.is
og Facebook-síðu Nettó
varðandi leiki og ofurtilboð
dagsins á Heilsudögum.
Skannaðu
QR-kóðann
og náðu
í blaðið

Allt að

50%

Ofurtilboð
og apptilboð alla
dagana

afsláttur

Ofurtilboð

Ofurtilboð

Ofurtilboð

Laugardagur 3. september

Sunnudagur 4. september

Mánudagur 5. september

Crispy karamella/
hnetu stykki
Fulfil, 37 g

Prótein kleinuhringur
Alasture, 75 g

219kr/stk

399 kr/stk

178kr/stk

45%

329 kr/stk

Hvannarrót
Iceherbs, 60 hylki

46%

1.799 kr/pk

Mangó og ástaraldin/
epli og ylliblóm
Vit Hit, 500 ml

Snack Bar Cara./
Choc./Nut Roll
Atkins, 220 g

847

kr/pk
1.599 kr/pk

47%
Spergilkál

50%

Laugardagur
3. september
Apptilboð
Appsláttur:
dagsins

50%

194

kr/stk
299 kr/stk

í appinu

Rauðrófur
Iceherbs, 400 mg

987kr/pk

48%

1.899 kr/pk

50%

Avókadó
kg

Pink Lady

50%

4 stk

Afsláttur í formi inneignar
í Samkaupa-appinu. Sæktu
appið og safnaðu inneign.

Sunnudagur
4. september
Apptilboð Appsláttur:
dagsins
50%

1.500 kr. inneign

Mánudagur
5. september
Apptilboð Appsláttur:
dagsins
50%
750 kr. inneign
í appinu

í appinu

3.000 kr. inneign

Nutrilenk Gold
180 töflur

35%

kg

Sigurstrangleg apptilboð
á Heilsudögum Nettó
Gerðu frábær kaup!

45%

989kr/pk

Magnesium Citrate
VitaYummy, 60 hlaup

Nýttu þér vefverslun okkar
og gerðu innkaupin á netinu
Öll tilboð á Heilsudögum má finna á netto.is

Treat orkubitar
Atkins
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Vika drottninga og drottninga
n Frétt vikunnar
Jakob Bjarnar Grétarsson
toti@frettabladid.is

„Auðvitað er freistandi að nefna
skipan Lilju Daggar Alfreðsdóttur á
þjóðminjaverði án auglýsingar sem
frétt vikunnar,“ segir Jakob Bjarnar
Grétarsson, blaðamaður á Vísi.is.
„Það er með Framsóknarmennina

eins og sporðdrekann í dæmisögunni. Þegar froskurinn hafði ferjað
hann yfir á og spurði eftir að hafa
hlotið að launum banvæna stungu;
hvers vegna? „Að stinga er mitt eðli.“
Framsóknarmönnum er ekki sjálfrátt þegar gefa á í opinbera garðann.
Þetta er þeirra eðli.
En ég ætla hins vegar að nefna
frétt úr allt annarri átt sem fjallar
um blússandi ágreining sem er risinn milli Æði-drengjanna og LXS-

Eru allir búnir að
gleyma Ástarfleyinu?
lúxusgellugengisins. Foringja þess
láðist að nefna Æðipilta til sögunnar
þegar hún hélt því fram, í einu fjölmargra viðtala um tíðindaleysið
sem er til efnis, að LXS-gengið væri
frumkvöðull á sviði íslensks raun-

veruleikasjónvarps. Kjaftshögg, segir
Æðiforinginn.
Ég held að með fréttaflutningi
af þessum opinberu erjum sé eins
konar hástigi innihaldsleysisins náð
þegar sagt er í sífellu af óspennandi
vafstri hinna svokölluðu áhrifavalda.
Því ekki bara er ómögulegt að átta sig
á því hvar hnífurinn stendur í kúnni:
Hvorugt þessara fyrirbæra er frumkvöðull á þessu sviði. Eða eru allir
búnir að gleyma Ástarfleyinu? n

Jakob Bjarnar Grétarsson blaðamaður. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STÓLA

DÖGUM
lýkur á mánudag

20%
afsláttur

Sigurður Júlíus Guðmundsson segir hátíðina meðal annars heppilega til þess að ná til hlédrægra bangsa sem þurfi
ekkert að óttast. Bara koma með í gleðina. 
MYND/AÐSEND

Hinsegin bangsar bregða á
leik og lyfta sér víða á kreik

af öllum
stólum

AVIGNON
hægindastóll með skammel
Stillanlegur hægindastóll með innbyggðum
skemli. Brúnt, svart, dökkgrátt og rautt PVC leður.

Þeir eru alls konar og fjölþjóðlegir bangsarnir sem taka nú
langa helgi til þess að lyfta sér
á kreik og treysta vinaböndin
á árlegri hátíð Bangsafélagsins
sem einn þeirra, Sigurður Júlíus Guðmundsson, segir ekki
síst ætlaða til þess að draga
feimna bangsa úr híði sínu.

Fullt verð: 199.900 kr.

Nú

159.920 kr.

KOLDING
hægindastóll
með skammel
Stillanlegur hægindastóll
með skemli. Svart, rautt eða
grátt leður/PVC.
Fullt verð: 169.900 kr.

Nú

135.920 kr.

CANNES hægindastóll
með skammel
Vandaður, glæsilegur og þægilegur
hægindastóll með þykku leðri á
slitflötum á sterkum snúningsfæti.
Koníaksbrúnt, svart, grátt
eða rautt leður.
Fullt verð: 199.990 kr.

Nú

159.992 kr.
Fáðu fréttirnar fyrst um tilboð, afsláttarkóða
eða aðgang að útsölum á undan öðrum með
því að skrá þig á póstlista Dorma.

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

toti@frettabladid.is

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

með
grátt

60 Lífið

Reykjavík Bear, alþjóðleg bangsahátíð í Reykjavík, hófst á fimmtudaginn og lýkur á sunnudag en dagana
fjóra nota eitthvað í kringum 100
íslenskir bangsar og um 60 erlendir
gestir þeirra til þess meðal annars
að djamma í miðbænum og busla í
Bláa Lóninu.
„Við fyllum eina rútu en það er
vel þétt setið,“ sagði Sigurður Júlíus
Guðmundsson þegar Fréttablaðið
heyrði í honum í gær á leiðinni að
Geysi með rútufylli af böngsum.
„Þetta er í rauninni þekkt fyrirbæri í hinsegin samfélaginu og
svona bangsahátíðir eru haldnar á
ansi mörgum stöðum í heiminum,“
segir Sigurður Júlíus, sem telur
íslensku hátíðina skera sig svolítið
úr þar sem áherslan er ekki bara
á „þetta týpíska partístand“ þar
sem hún er einnig notuð til þess að
skoða landið.
Gulltrygg vinabönd
Vissulega eru bangsapartí öll
kvöldin en einnig er skroppið í Bláa
Lónið og Gullni hringurinn farinn
áður en gleðinni lýkur með bangsabröns á sunnudaginn. Sigurður

Þetta er fjölbreyttur
hópur og það eru
engin skilyrði um að
þú þurfir að hafa X
mikinn skeggvöxt eða
neitt slíkt.
Sigurður Júlíus

segir ferðirnar út
fyrir borgina skapa
kjöraðstæður til
að mynda nánari
tengsl og treysta
vináttubönd.
Bangsafélag ið,
sem er hagsmunafélag Samtakanna ‘78 og
félagsskapur bangsa, stendur fyrir árlegri hátíðinni sem á
sér nokkuð langa sögu. Slík hátíð
var fyrst haldin hérna 2005 og hét
þá Bears on Ice þangað til Reykjavik
Bear tók við 2019 og endaði lóðbeint
í Covidinu þannig að hún var í raun
haldin í fyrsta skipti í fyrra.
Sigurður segir samfélag íslenskra
bangsa í raun vera í mótun. „Við
erum rosalega mikið að finna
bangsasamfélagið á Íslandi. Það er
svolítið þannig að í eðli sínu eru
þetta kannski menn sem falla ekki
inn í staðalímyndina. Eru kannski
feimnir og halda sig pínulítið til hlés
þannig að við erum svolítið að leita
að þeim,“ segir Sigurður.

Og þá er hátíðin kjörinn vettvangur þar sem á henni reyna
bangsarnir að „finna gleðina í því
að vera eins og þeir eru“.
Skegg ekki skilyrði
Enda eru allir velkomnir á Reykjavík Bear; sís, trans eða kynsegin
og áhersla er lögð á að alveg sama
er hvernig fólk lítur út „en líkamsskömm verður að skilja
eftir heima“.
Þau sem vita ekki
betur gætu mögulega haldið að til
þess að geta talist til bangsa
þur f i góðan
skeggvöxt og
kannski vera
dálítið þéttur
á velli en það er
ekki þannig?
„Nei. Nei, nei,
nei. Alls ekki,“ segir
Sigurður og hlær dátt.
„Vissulega er myndin sem maður
fær þegar talað er um bangsann
svona eins og þú lýsir en ég segi alltaf
að þetta snúist svolítið meira svona
um attitjúddið. Þetta er fjölbreyttur
hópur og það eru engin skilyrði um
að þú þurfir að hafa X mikinn skeggvöxt eða neitt slíkt.
Aðalmálið er í rauninni bara að
koma og einmitt vera opinn fyrir
mismunandi útlítandi karlmönnum, mismunandi líkömum og bara
vera tilbúinn til að fagna samfélaginu miklu frekar en að hugsa um
hvernig þú lítur út eða hvernig þú
fittar inn.“ n
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LAGERSALA

31. ÁGÚST - 5. SEPTEMBER
50%

BUNGA

29.990 KR

UNISEX JAKKI 14.990 KR

60%

RATA

49.990 KR

KONU REGNKÁPA 19.990 KR

50%

ÓMI

24.990 KR

KARLA JAKKI 12.490 KR

ÓMI

13.990 KR

VINDUR

16.990 KR

KARLA PEYSA 6.790 KR

KLAKI

12:00 - 18:00

LAUGARDAGUR

11:00 - 17:00

29.990 KR

KRAKKA ÚLPA 19.990 KR

SUNNUDAGUR

12:00 - 17:00

80%

MJÖLL

29.990 KR

KONU JAKKI 8.990 KR

54.990 KR

KONU ÚLPA 10.990 KR

50%

REKA

56.990 KR

UNISEX DÚNÚLPA 28.490 KR

33%

OPNUNARTÍMAR
VIRKIR DAGAR

BOLAFELL

60%

50%

KRAKKA JAKKI 6.990 KR

70%

60%

HAMAR

39.990 KR

KARLA DÚNJAKKI 15.990 KR

33%

REKA

29.990 KR

KRAKKA DÚNÚLPA 19.990 KR

40%

BLEYTA

17.990 KR

KRAKKA JAKKI 10.790 KR

STAÐSETNING

HAFÐU SAMBAND

URÐARHVARF 4
203 KÓPAVOGUR

412 5865
zo-on.is

Martin 13,6 m2

695.996
869.995

479.996
599.995

Þú sparar

119.999

173.999

HÚS
20%

Garð
á

afslætti
til 15. september

Sam 2,4 m2

150.628
188.285

Þú sparar

37.657

Meira pláss
fyrir minna

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Martin 8,4 m2

Þú sparar

Kláraðu pallinn núna!

35%
Lýkur um
helgina

afsláttur af gagnvarinni furu
Gerðu verðsamanburð
Nýttu þér pallareiknivélina á byko.is.
Sláðu inn stærð sólpallsins, veldu tegund
klæðningar og fáðu áætlað verð.

Frír flutningur
Innan höfuðborgarsvæðisins
ef keypt er pallaefni fyrir
500.000 kr. eða meira

VIÐ ERUM HANDHAFI
KUÐUNGSINS

frettabladid.is
Tobbu
Marinós

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is
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n Bakþankar

550 5000

Barn fætt 2018
Almenn bólusetning við hlaupabólu hófst í byrjun árs 2020 og náði
til barna sem fæddust árið 2019
og síðar. Eldri dóttir mín er fædd
2014 svo við hjónin keyptum sjálf
bóluefni og létum bólusetja hana
eftir ábendingu frá vinkonu.
Svo liðu árin. Ronja fæddist
í október 2018 og fékk því ekki
„sjálfkrafa“ boð í bólusetningu.
Þegar við hjónin áttuðum okkur
á því reyndum við að bóka í bólusetningu síðasta vor en þá var ekki
til bóluefni. Það var eins og við
manninn mælt – nokkrum vikum
eftir að ég fór að leita að bóluefni
fékk Ronja hlaupabólu.
Hvílíkur djöfulsins viðbjóður.
Að þessi bólusetning hafi ekki
verið komin inn í kerfið fyrr er
ömurð. Barnið fékk um hundrað
blöðrur. Undir fæturna, milli
fingra, í augnkrókana, hársvörð
og nárann. Hún gat engan veginn
legið vegna sára. Hún fór tvisvar
á heilsugæsluna og endaði með
sýkingu uppi á barnaspítala –
einangruð, því hlaupabóla er mjög
smitandi.
Sýklalyf, sár grátur nótt eftir
nótt, hún hríðhoraðist og nú
mörgum mánuðum seinna er hún
enn með holur og ör eftir sárin.
Þessi veikindi tóku þrjár vikur.
Sparnaðurinn fyrir kerfið við að
bólusetja ekki fyrr en 2019 er einhver – en hvað ætli þetta spítalabrölt okkar hafi kostað, fyrir utan
sársaukann?
Ég hef verið temmilega mikið
með þetta á heilanum síðan og
spyr því, í tíma og ótíma, ókunnuga í sundi og á róló: „Jii, hvað hún
er skemmtilegt barn. Hvenær er
hún fædd? Já, 2018. Einmitt. Er hún
bólusett við hlaupabólu?“
Krossa svo fingur og vona að við
getum sleppt sem flestum börnum
við þessum andstyggilegu og
óþarfa veikindum. n

Í DAG LAUGARDAG

FJÖLSKYLDU

HÁTÍÐ
Í MÖRKINNI OG UNDIRHLIÐ

VEITINGAR • TILBOÐ • SKEMMTUN

VEITINGASTAÐURINN
Nú á matseðli ̵
gríptu tækifærið

1.095,Lambaloka
með frönskum

Verslun opin 11-20 alla daga ̵ IKEA.is
Reykjavík • Mörkin 3 | Akureyri • Undirhlíð 2

2022 - 2025

