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„Við gefumst  
ekki upp“

IngIbjörg er 
sterkust allra

kristín: „Mjög 
alvarlegt mál“

Hans Jónsson gæti orðið fyrsti transmaðurinn sem 
tekur sæti á Alþingi Íslendinga. Hans, sem segist 
hafa vaknað einn morguninn sem pólitíkus, segir 

hér frá hnökróttum prófkjörum Pírata, dótturinni sem kall-
ar hann mömmu, sjúkdómunum sem valda því að honum er 

alltaf illt, eiginmanninum sem býr í Kanada, umdeildri hags-
munaðild BDSM-samtakanna að Samtökunum ‘78 og þeirri 
ákvörðun að vera sýnilegur þegar hann kom út úr skápnum 
sem trans þrátt fyrir að hafa verið skíthræddur en Hans var 
einn af allra fyrstu sýnilegu transmönnum hér á landi.

„skiptir máli að 
vera sýnilegur“

VIll stækka 
HInsegIn 

regnHlífIna 
Hans Jónsson fagnar 

umdeildri hagsmuna-
aðild BDSM-samtak-
anna að samtökun-
um ‘78. Hann vill að 
allir sem upplifi sig 

hinsegin geti leitaði 
til samtakanna.

N O R Ð U R L A N D

Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið
Sumarhús með heitum pottum 
og mismunandi stærðir húsa

Stutt í alla þjónustu verslun  
sund, veitingar og söfn

Perla norðursins Hrútey við hlið 
sumarhúsanna mikið fuglalíf

Glaðheimar
sumarhús á bökkum Blöndu við þjóðveg 1 

Símar 820-1300 & 690-3130

gladheimar@simnet.is - larus@krakur.is
gladheimar.is 

„Við höfum farið í yfir 700 ferðir 
síðan við byrjuðum og aðeins í 
tvö skipti ekki séð sel þannig að 
við segjum óhikað að farþegar 
okkar komi til með að sjá seli. 
Ásókn í að skoða seli er alltaf að 
aukast og við höfum tvöfaldað 
farþegafjöldann milli ára síðan 
við byrjuðum,“ segir Kjartan 
Sveinsson hjá Selasiglingum ehf. 
á Hvammstanga. Fyrirtækið er á 
sínu fimmta starfsári og hefur 
yfir að ráða 30 tonna eikarbát í 
skoðunarferðirnar en hann tekur 
30 farþega. Ásamt Kjartani eru 
eigendur fyrirtækisins þau Eð-
vald Daníelsson, Sigurbjörg B. 
Sölvadóttir og Anna María Elías-
dóttir. 

„Við gefum okkur út fyrir 
sela- og náttúruskoðun þar sem 
selirnir eru í aðalhlutverki. En 
einnig er mjög fjölbreytt fuglalíf 
á Miðfirði.“ segir Kjartan. 

Selir eru hópsálir
Siglt er frá Hvammstanga og tek-
ur hver ferð um klukkutíma og 
þrjú korter. Siglt er að ströndinni 
við vestanverðan Miðfjörð þar 
sem urtur halda sig með kópa 
sína í látrum en bændur sem 
land eiga að sjónum hafa friðað 

fjöruna og verður selurinn því 
ekki fyrir neinum ágangi frá 
landi. „Selirnir eru orðnir mjög 
vanir bátnum og við komumst 
mjög nálægt þeim og þannig 
gefst farþegum gott tækifæri til 
að virða þá fyrir sér og taka 
myndir. Þetta er mikil upplifun 
fyrir farþegana. Selir eru miklar 
hópsálir og við höfum á þessum 
árum lært heilmikið um ganginn 
í tilveru þeirra,“ segir Kjartan.

Siglingar hefjast hjá fyrirtæk-
inu um miðjan maímánuð en á 
þeim tíma eru urturnar að kæpa. 
Þær eru með kópana í fóstri í 
um sex vikur og uppeldið er 
strangt. Vaxtarhraði kópanna á 
þessum tíma er mikill. „Síðan 
gerist það að urturnar hreinlega 
yfirgefa kópana og þeir verða að 
bjarga sér upp á eigin spýtur. 
Þær bókstaflega bíta þá undan 
sér af hörku en skilja þá eftir á 
stað hér í firðinum þar sem þeir 
hafa gott aðgengi að æti og eru í 
góðu yfirlæti. Það er oft mikil 
skemmtun að vera á bátnum í 
návígi við þetta „barnaheimili“ á 
sumrin því kóparnir eru óttalegir 
óvitar, synda upp að bátnum og 
eru með alls kyns uppátæki. Urt-
urnar færa sig aftur á móti hér út 

með firðinum og við getum 
fylgst þar með fengitímanum og 
þeirri miklu baráttu sem er hjá 
brimlunum um urtuhópana,“ 
segir Kjartan. 

Best að skoða selinn á sjó
Miðfjörðurinn hentar afar vel til 
skoðunarferða af þessu tagi. 
Mikið er af sel og þar sem skoð-
unarsvæðið er innfjarðar segir 
Kjartan að alla jafna sé mjög gott 
í sjóinn og lítil alda. „Það er 
hægt að sjá seli víða frá landi en 
vilji fólk skoða þessi dýr í návígi 
þá er besta leiðin til þess að 
koma í þessar ferðir,“ segir hann. 

Selasiglingar fara þrjár ferðir á 
dag yfir sumartímann, þ.e. kl. 10, 
13 og 16.

sealwatching.is

Komast má á sjó mjög nálægt selunum og virða þessar skemmtilegu skepnur fyrir sér. 

Brimill, eikarbátur Selasiglinga ehf. á Hvammstanga. 

Selasiglingar ehf. á Hvammstanga: 

Upplifun að vera 
í návígi við selina 

Þingeyrakirkja í Austur-Húna-
vatnssýslu er meðal glæsilegustu 
kirkna landsins. Þingeyrar var 
áður höfuðból og þingstaður 
Húnaþings, líkt og nafnið bendir 
til, en fyrsta klaustrið á Íslandi 
var stofnað á Þingeyrum árið 
1133. Síðar voru rituð mikil bók-
menntaverk á staðnum, kon-
ungasögur og guðfræðileg rit 
þýdd og nokkrar Íslendingasög-
ur ritaðar þar. 

Kirkjan var vígð árið 1877 og 
lét Ásgeir Einarsson, bóndi og 
alþingismaður reisa hana en til 
verksins réð hann Sverri Run-
ólfsson, færasta steinhöggvara 
landsins. Grjótið var tekið í Ás-
bjarnarnesbjörgum og dregið á 
sleðum yfir ísilagt hópið, um 8 
km leið. Kirkjan er byggð í róm-
verskum stíl og tekur 100 manns 
í sæti. Hvelfing hennar er boga-
dregin og blámáluð, prýdd yfir 
1000 gylltum stjörnum en í 
gluggum kirkjunnar eru einnig 
um 1000 gler. 

Þingeyrakirkja er ríkulega bú-
in gömlum og merkum munum. 
Má þar nefna altaristöflu frá 15. 
öld sem keypt var í Englandi, 
mikið skreyttan predikunarstól 
sem talinn er hollenskur að 

uppruna, kaleik, altærisklæði, 
róðukross og koparstjaka – allt 
muni sem eiga sér nokkur 
hundruð ára sögu. 

Opið er í Þingeyrakirkju alla 
daga kl. 10-17 frá 1. júní til 31. 

ágúst og fá gestir leiðsögn um 
kirkjuna gegn gjaldi. Við kirkj-
una er þjónustuhús þar sem selt 
er kaffi og sýningar eru uppi yfir 
sumarmánuðina.

Þingeyrakirkja.

Merk kirkja og kirkju-
munir á Þingeyrum
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„Mjög alvarlegt mál“

Þetta er afar sérstakt og kemur á 
óvart að á árinu 2016 skuli vera 
boðið upp á svona lagað,“ segir 

Kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmda-
stýra hjá Jafnréttisstofu, um þá stað-
reynd að engin kona sé oddviti á þeim 
átta listum Norðausturkjördæmis sem 
fram eru komnir.

feðraveldið stendur saman
Kristín segir útkomuna spegla valdabar-
áttuna í samfélaginu sem veldur því að 
stuðningsmenn karla þjappi sér saman. 
„Í svona hörðum átökum stendur feðra-
veldið saman en konum er ýtt til hlið-
ar. Flokkarnir verða virkilega að skoða 
hvernig stillt er á listann og hvernig þetta 

kemur út á landsvísu og maður spyr sig 
hvort þetta höfði virkilega til kvenna? 
Við eigum fjölda frambærilegra kvenna 
sem eru að detta niður listana.“

Vont fyrir lýðræðið
Kristín segir stöðu na alvarlega. „Það 
er mjög alvarlegt mál ef hér verður 
bakslag í næstu kosningum og konum 
fækkar á þingi eins og virðist stefna í. 
Það er vont fyrir lýðræðið, vont fyrir 
jafnrétti kynjanna og vont fyrir ímynd 
okkar sem jafnréttissamfélag. Tilgang-
ur Alþingis hlýtur að vera sá að endur-
spegla þjóðina með margvíslegum 
hætti en ekki til dæmis með 63 karlkyns 
lögfræðingum. Þetta er meginástæðan 

fyrir því að konur eru ekki í meirihluta 
á þingi; karlarnir verma fyrstu sætin.“

 iáh

kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra Jafnréttisstofu, segir sérstakt að 
árið 2016 skuli karlar verma efsta sæti átta flokka í Norðausturkjördæmi.„Það er vont 

fyrir lýð-
ræðið, vont fyrir 
jafnrétti kynjanna 
og vont fyrir ímynd 
okkar sem jafn-
réttissamfélag

Hörð Átök Kristín seg-
ir að í svo harðri valdabar-

áttu sé konum ýtt til hliðar.

Þetta kemur okkur öllum við,“ 
segir Elísabet Hjörleifsdóttir 
hjá Heimahlynningu og dós-

ent við heilbrigðisvísindasvið Há-
skólans á Akureyri um málþing um 
líknarþjónustu á Norðurlandi þann 
30. september. Á málþinginu verða 
flutt erindi um stöðu og framtíðar-
sýn líknarþjónustu á svæðinu. „Þetta 
snýst líka um að vinna að undirbún-
ingi líknardeildar á Sjúkrahúsinu á 

Akureyri en sú umræða hófst árið 
1989 og hefur skotið upp kollinum 
annað slagið öll þessi ár. Við sem 
vinnum að þessu gefumst ekki svo 
auðveldlega upp.“

Heilbrigðisráðherra mætir
Elísabet segir mikið vatn hafa runnið 
til sjávar frá því að fyrst var farið að 
tala um líknarþjónustu og lífsloka-
meðferð. „Við erum með sérhæfðan 

hóp fagfólks sem veitir þjónustu á 
sjúkrahúsinu og í heimahúsum. Núna 
viljum við athuga hvort þessi hóp-
ur geti fengið samastað undir sama 
þaki svo tengslanetið verði betra, 
það bæti samþættingu og samvinnu 
þjónustunnar, sem skilar sér í aukn-
um gæðum,“ segir hún og bætir við 
að hún sé jákvæð á framhaldið. „Sú 
vinna sem fram hefur farið á öldr-
unarheimilum hér á Akureyri hefur 

gjörbreytt þessum málum fyrir þá 
sem þurfa á þjónustunni að halda og 
þeirra aðstandendur. Heilbrigðisráð-
herra ætlar að mæta á málþingið en 
hann hefur sýnt þessu mikinn áhuga 
og velvilja. Ég hef alltaf verið bjartsýn 
þegar við vinnum að bættri þróun í 
þessum málaflokki og held að það sé 
ástæða til þess að vera enn bjartsýnni 
núna.“

 iáh

„Við gefumst ekki upp“
Vinna að undirbúningi líknardeildar á Sjúkrahúsinu á Akureyri.„Við erum með 

sérhæfðan 
hóp fagfólks sem 
veitir þjónustu á 
sjúkrahúsinu og í 
heimahúsum
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göngum í málið
Málefni kynjanna hafa verið ofarlega á baugi síðustu daga og 

af nógu að taka þótt vissulega sé jákvætt skref að misréttið 
teljist fréttnæmt.

 Í viðtali á Bylgjunni í vikunni sagði Ingibjörg Jónsdóttir, prófess-
or við Stressmedicinska Institutet í Gautaborg, að konur séu meira frá 
vinnu vegna streitutengdra einkenna. Ingibjörg segir ástæðuna ekkert 
með hugmyndir um veikara kyn að gera 
heldur þá staðreynd að vinnuaðstæður, á 
vinnustöðum þar sem konur eru hlutfalls-
lega fleiri, eru verri en á vinnustöðum þar 
sem karlar eru hlutfallslega fleiri. Nú vitum 
við ástæðuna og hljótum að ganga í málið, 
öllum til bóta.

 Í greiningu Creditinfo, sem kynnt var 
á málþingi Félags kvenna í atvinnulífi á 
þriðjudaginn, kom fram að aðeins einn af 
hverjum þremur viðmælendum fjölmiðla 
er kona. Andlitin sem við sjáum í sjónvarp-
inu og raddirnar sem við heyrum í útvarp-
inu er í 33 prósentum tilvika konur. Öll hin 
67 prósentin eru karlar (Út frá þeirri skil-
greiningu að kynin séu tvö). Sérfræðingar 
segja ástæðuna óljósa en fagna að nú sé loks búið að viðurkenna vand-
ann. Næsta skref hlýtur að vera að greina ástæðuna svo hægt sé að ganga 
í málið.

 Í vikunni kom einnig í ljós að enginn kona situr í oddvitasæti á þeim 
átta listum sem komnir eru fram í Norðausturkjördæmi. Eins og Kristín 
Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra hjá Jafnréttisstofu, segir í viðtali í blað-
inu er staðan grafalvarleg. Íslendingar eru fjölbreyttur hópur kvenna, 
karla, hinsegin fólks, háskólastúdenta, foreldra, öryrkja, ellilífeyrisþega 
og alls þar á milli. Það gengur ekki að einsleitur hópur karlmanna taki 
mikilvægustu ákvarðanirnar fyrir okkur.

 Indíana Ása Hreinsdóttir

leIðarI
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Ég er svona að átta mig á þessu,“ 
segir nýkrýnd sterkasta kona 
Íslands, Ingibjörg Óladótt-

ir, sem setti einnig setti Íslandsmet í 
drumbalyftu á mótinu sem fram fór á 
Akureyri um síðustu helgi.

 góður andi
Þetta er í annað skiptið sem Ingibjörg 
tekur þátt í keppninni Sterkasta kona 
Íslands en í fyrra var hún í sjötta sæti. 
„Ég ætlaði bara að hafa gaman af og 
gerði mér engar vonir um sigur. Þetta 
kom mér því á óvart,“ segir Ingibjörg 
sem hvetur aðrar konur til að prófa afl-
raunir. „Í dag eru margar konur að lyfta 
þungu og það er um að gera að prófa 
eitthvað nýtt. Það er mikil fjölbreytni í 
þessu og félagsandinn er góður.“

æfingar og mataræði
Ingibjörg, sem er gift aflraunamann-
inum Sigfúsi Fossdal, sem mun 
keppa á hinu fræga Arnold Classic 
Europe Pro-móti um næstu helgi, 

hefur ekki sett markið á fleiri mót 
á næstunni. „Ég ætla að styðja við 
bakið á Sigfúsi um næstu helgi og er 
svona að skoða þetta,“ segir hún og 
viðurkennir að það sé gott fyrir þau 
að hafa stuðning hvort af öðru. „Það 
er gott að eiga maka sem skilur það 
sem maður er að ganga í gegnum. 
Æfingar og mataræði skipta miklu 
máli og það að hafa hausinn í lagi. 
Maður verður að vera jákvæður og 
trúa á sjálfan sig.“

 Iáh

Ingibjörg er 
sterkust allra
keppnin Sterkasta kona Íslands fór fram á Akureyri um síðustu helgi.

Úrslit
-82 kg flokkur
4. sæti Birgitta Sif Jónsdóttir
3. sæti Margrét Ársælsdóttir 
2. sæti Guðrún Lilja Fossdal 
1. sæti og sterkasta kona Íslands 
undir 82 kg, Lilja B. Jónsdóttir 
 
opInn flokkur 
7. sæti Þórdís Gunnarsdóttir 
6. sæti Elín Helga Gunnarsdóttir 
5. sæti Selma Hrönn Vilhjálmsdóttir 
3–4. sæti Ragnheiður Ó. Jónasdóttir 
3–4. sæti Zane Kauzena 
2. sæti Anna Björk Hjaltadóttir 
1. sæti og sterkasta kona Íslands, 
Ingibjörg Óladóttir

„Maður 
verður 

að vera 
jákvæður 
og trúa á 
sjálfan sig

Ég mun, ásamt fulltrúa Heilbrigð-
iseftirlits Norðurlands vestra, fara 
um og merkja bílana. Ef þeir eru 

ekki fjarlægðir innan tveggja vikna tök-
um við þá og geymum í porti hjá okkur 
í 45 daga. Þeir sem ekki verða sóttir fara 
í ruslið og við fáum úrvinnslugjaldið upp 
í kostnað,“ segir Ármann V. Sigurðsson, 
deildarstjóri tæknideildar Fjallabyggð-
ar, en á fundi bæjarráðs Fjallabyggðar 
var tekið fyrir erindi þar sem vakin var 
athygli á fjölda ryðgaðra og ónýtra bíl-
hræja, gáma og vinnutækja í Ólafsfirði.

rassía í fyrra
Ármann vill ekki taka svo djúpt í ár-
inni að um vandamál í bænum sé að 
ræða. „Ég tók rassíu í þessu í fyrra en 
þá merktum við rúmlega 20 bíla. Þeir 
hurfu allir. Eigendur þeirra losuðu sig 
sjálfir við þá enda fær maður 25 þúsund 
krónur fyrir hræið. Ég veit ekki hvað 
þetta eru margir bílar núna en held að 
talan sé ekki jafn há og menn vilja láta í 
veðri vaka. Auðvitað er leiðinlegt að sjá 
ónýta bíla með brotnar rúður í bænum. 
Þetta er oftar en ekki bara rusl.“ iáh

„oftar en ekki 
bara rusl“
Rassía gerð í að fjarlægða ónýt bílhræ á ólafsfirði.

Ólafsfjörður 
Málið var tekið fyrir á fundi 
bæjarráðs eftir erindi þar sem 
kvartað var yfir hræjunum. 
Mynd: Google Maps

nautsterk Ingibjörg 
Óladóttir er nýkrýnd 

sterkasta kona Íslands. 
Mynd: Kristiina Ivask
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Markmið laga um almennar íbúðir er að bæta húsnæðis- 
öryggi �ölskyldna og einstaklinga, sem eru undir tekju– 
og eignamörkum við upphaf leigu, með því að auka aðgengi 
að öruggu og viðeigandi leiguhúsnæði og stuðla að því að 
húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda. 

Stofnframlög eru veitt til byggingar og kaupa á almennum 
íbúðum til að stuðla að því að í boði verði leiguíbúðir á viðráðan-
legu verði fyrir þá sem þurfa á því að halda, þ.m.t. fyrir námsmenn, 
ungt fólk, aldraða 0g fatlaða.

Við mat á umsóknum er lögð sérstök áhersla á eftirfarandi: 
• Nýbyggingar og �ölgun leiguíbúða 
• Íbúðir á svæðum þar sem þörf er fyrir leiguíbúðir 
 fyrir leigjendur undir tekju– og eignamörkum

Auk þess verður lögð áhersla á:
• Hagkvæmar aðferðir við íbúðabyggingar í því skyni  
 að lækka byggingarkostnað 
• Skapandi og hugvitsamlegar lausnir og góða hönnun
• Íbúðir sem uppfylla þarfir íbúa á hverju svæði
• Íbúðir sem uppfylla mismunandi þarfir ólíkra hópa
• Að stuðla að �ölbreyttri samsetningu íbúa og félagslegri  
 blöndun

Almennar íbúðir
Opið fyrir umsóknir 
um stofnframlög

Eftirtaldir aðilar geta sótt um stofnframlög: 
a. Húsnæðissjálfseignarstofnanir
b. Sveitarfélög og lögaðilar í eigu þeirra
c. Lögaðilar sem störfuðu við gildistöku laga um almennar 
íbúðir og uppfylltu skilyrði til að fá lán skv. 37. gr. laga um 
húsnæðismál nr. 44/1998.

Fjárhæð til úthlutunar í stofnframlög ríkisins á árinu 2016 
er að hámarki einn og hálfur milljarður kr. Stofnframlög 
ríkisins nema 18% af stofnvirði almennrar íbúðar.
 
Nauðsynlegt er að sækja jafnframt um stofnframlag hjá 
því sveitarfélagi þar sem viðkomandi íbúð er staðsett, og 
er samþykki sveitarfélagsins eitt af skilyrðum fyrir veitingu 
stofnframlags ríksins. 

Umsóknum skal skila á rafrænu formi á heimsíðu sjóðsins. 
Umsóknarferlið er tvískipt. Fyrri umsóknarfrestur er til og með 
15. október 2016. Síðari fresturinn er til og með 30. nóvember 
2016. Er þá til úthlutunar það sem óráðstafað er af �árheimild 
ársins. Í báðum tilvikum er 30 daga frestur til viðbótar til að 
skila inn staðfestingu á samþykki sveitarfélags. Umsókn sem 
berst eftir að umsóknarfrestur rennur út verður ekki tekin til 
um�öllunar.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
Íbúðalánasjóðs, www.ils.is. 

Fyrri umsóknarfrestur:
15. október 2016  

Síðari umsóknarfrestur:
30. nóvember 2016

Auglýst er eftir umsóknum um stofnframlög 
ríkisins til byggingar eða kaupa á almennum 
íbúðum skv. lögum nr. 52/2016 og reglugerð 
nr. 555/2016. 
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í styrjöldum heimsins er markmiðið 
oftast að fella höfuðandstæðinginn 
eða eyða mestu ógninni sem steðjar 

að. Upphaf ófriðar eða styrjalda má oft-
ast rekja til baráttu um yfirráð yfir auð-
lindum jarðar, þrá manna eftir völdum 
og yfirráðum eða til ólíkra trúarskoð-
ana. Sagan sýnir okkur þó að ekkert ótt-
ast menn eins mikið og velgengni, gáfur 
og yfirburði í fari annarra.

Er herförin gegn Sigmundi Davíð 
og um leið konu hans, Önnu Sigur-
laugu, e.t.v. rekin áfram af ótta, ótta 
við yfirburði og gáfur? Allavega hafa 
vinstri öfl stjórnmálanna sjaldan eða 
aldrei staðið frammi fyrir líkri ógn og 
velgengni Sigmundar Davíðs og ríkis-
stjórnar hans hefur verið þeim.

Samkvæmt mati færustu sér-
fræðinga má áætla að Sigmundur 
Davíð hafi losað okkur sem þjóð við 
allt að 6.000 milljarða framtíðarskuld-
bindingar, já, ég segi og skrifa „sexþús-
undmilljarðakróna“. Með klókindum, 
óeigingirni og áræði hefur hann leitt 
ríkisstjórn sem hefur náð þessu fram 
og líklega bjargað þjóðarbúinu frá 
greiðsluþroti í tvígang. Komið okkur 

sem þjóð á ný í þá stöðu að geta farið 
að vinna að eflingu á undirstöðu þjón-
ustu við borgarana eins og menntun og 
heilbrigðiskerfi og tryggt að við getum 
hér rekið atvinnulíf á ný við aðstæður 
sem eru viðunandi.

Tryggt að við getum rekið hér heil-
næma innlenda matvælaframleiðslu 
og um leið tryggt þjóðinni fæðu- og 
matvælaöryggi. Á ég nokkuð að nefna 
þessa brjálæðislega háu styrki til land-
búnaðarins hér, 13 milljarða á ári, sem í 
raun eru bara niðurgreiðslur á hágæða 
matvælum til íslenskra neytenda. Nei, 
það tekur því ekki því þessi upphæð er 
bara eins og stöðumælasekt í saman-
burði við sexþúsundmilljarðana.

 Wintris óheppilegt
Wintris-málið svokallaða er vissulega 
afar óheppilegt fyrir Sigmund Davíð, 
en það liggur samt fyrir að hann og 
kona hans, Anna Sigurlaug, hafa ekki 
gerst brotleg um eitt né neitt og að þau 
hafa greitt skatta af öllum sínum eign-
um og tekjum til íslensks samfélags. 
Það er meira en sagt verður um marga 
bæði hátt og lægra setta. Að kalla þetta 

skattaskjól og aflandsfé er því bara gert 
til að afvegaleiða fólk í áróðursum-
ræðu fjölmiðlanna. Eftir því sem ég 
best þekki bjuggu þau ekki einu sinni 
á Íslandi þegar þessum fjármunum var 
ráðstafað með þessum hætti.

Það er líka mat stjórnmálafræðinga 
að Framsóknarflokkurinn hefði nán-
ast þurrkast út fyrir síðustu kosningar 
ef krafta Sigmundar Davíðs hefði ekki 
notið við. Það er því kúnstugt nú þegar 
nokkrir samflokksmenn hans snúa við 
honum baki en vilja samt gjarnan halda 

í heiðurinn af árangrinum og bera fyrir 
hann kyndilinn. Það er líka kúnstugt 
hvernig fréttaflutningur er af slíkum 
atburðum meðan ljóst er að Sigmundur 
Davíð nýtur afgerandi stuðnings í sínu 
kjördæmi eða 72% atkvæða í fyrsta 
sætið á nýafstöðnu kjördæmisþingi þar 
sem þrír aðrir þingmenn buðu sig fram 
einnig í fyrsta sæti.

Dómstóll götunnar
Ég treysti Sigmundi Davíð áfram manna 
best til að leiða flokkinn og koma honum 
sterkum inn í kosningar á ný þar sem yf-
irburðir hans sem stjórnmálamanns eru 
augljósir. Hefði staðan verið sú að þau 
hjón hefðu brotið gegn þjóðinni með 
því koma sér undan skattgreiðslum eða 
hagnast á kostnað þjóðarinnar með ein-
hverjum öðrum hætti hefði ég ekki stutt 
þau á þessari stund.

Við sem þjóð eigum þeim mikið að 
þakka og því er alveg ótrúlegt að við 
skulum halda áfram þessu ómerkilega 
stríði gegn þeim, bæði á netmiðlum og 
í fjölmiðlum. Við höfum líka dómstóla 
í landinu til að dæma þá sem brotið 
hafa af sér og eðli málsins samkvæmt 

eru engin dómsmál í gangi gegn þeim 
þar sem engin brot eru fyrir hendi.

Slökum því aðeins á málafærslu-
gleði í dómstóli götunnar og hættum 
að reyna að afla okkur eða stjórnmála-
flokkum okkar fylgis á kostnað þeirra 
hjóna. Förum fram hvert og eitt, hvað 
sem við störfum eða gerum, á eigin 
verðleikum. Látum verk okkar tala í 
stað þess að fanga sviðsljósið með því 
að mikla feilspor eða ófarir annarra.

Sagði einhverntíma í gríni fyrr í 
sumar að kannski væri eina feilspor 
Sigmundar að hafa orðið ástfanginn 
af ríkri konu og nú væri líkt fyrir hon-
um komið og ýmsum köppum úr Ís-
landssögunum. En ég grínast ekki með 
það lengur því nú ég hef notið þess að 
kynnast konu hans, Önnu Sigurlaugu, 
sem er afar heillandi og hjartahlý kona 
með mikla réttlætiskennd og ást á landi 
og þjóð. Ég tek því ekki þátt í þessari 
herför gegn þessu ágæta fólki sem hef-
ur lagt allt í sölurnar fyrir okkur sem 
þjóð.

  
 Akureyri 19. september
 Hólmgeir Karlsson

Herförin gegn sigmundi Davíð 
og konu hans, önnu sigurlaugu

Hólmgeir karlsson framkvæmdastjóri skrifar:

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2016.  Nánari upplýsingar um starfið veita Þór Hauksson Reykdal forstöðumaður  (threykdal@vmst.is) 

og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri (vilmar.petursson@vmst.is) í síma 515 4800. 

Vinnumálastofnun

Fimm stöðugildi fulltrúa:

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini

• Vinnsla  umsókna um húsnæðisbætur

• Önnur verkefni í starfsemi skrifstofunnar

Menntunar- og hæfnikröfur
• Stúdentspróf er æskilegt

• Góð tölvukunnátta

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg

• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi

Sækja skal um störf fulltrúa á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1189

Fimm stöður sérfræðinga:

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Afgreiðsla og mat á umsóknum um húsnæðisbætur

• Framkvæmd og ábyrgð á afgreiðslufundum

• Formleg samskipti við einstaklinga og opinberar
stofnanir

• Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini

• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólanám sem nýtist í starfi

• Góð þekking á húsaleigumarkaði

• Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi

• Reynsla af rafrænni málsmeðferð er kostur

• Gott vald á íslensku og ensku

• Góð tölvukunnátta

• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi

Sækja skal um störf sérfræðinga á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1190

Fjármálastjóri:

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg fjárumsýsla skrifstofunnar

• Sjá um greiðslur til umsækjenda

• Sjá um upplýsingagjöf til fjármálsviðs
Vinnumála stofnunar

• Önnur tilfallandi verkefni, samvinna og stuðningur
við yfirstjórn

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða hagfræði

• Mjög góð bókhaldskunnátta og farsæl reynsla af
bókhaldsstörfum nauðsynleg

• Nákvæmni í vinnubrögðum og tölugleggni

• Mjög góð tölvufærni, þ.m.t. excel

• Hæfni til að miðla upplýsingum

• Gott vald á íslensku og ensku

• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi

Sækja skal um starf fjármálastjóra á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1191

Vinnumálastofnun leitar að öflugum starfsmönnum í áhugaverð og fjölbreytt störf á nýrri þjónustuskrifstofu 
húsnæðisbóta sem mun sjá um afgreiðslu og útborgun húsnæðisbóta í samræmi við ný lög um húsnæðisbætur.  
Þjónustuskrifstofan verður staðsett á Sauðárkróki og mun hefja starfsemi í nóvember. 

Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: 
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.     

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Greiðslustofa húsnæðisbóta 
á Sauðárkróki



Framtak-Blossi 
umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta bátavélar
og rafstöðvar

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík - www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
vélum og varahlutum

Hafið samband við Hafþór síma 895-3144 
eða hafthor@blossi.is
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Uppáhaldsmatur 
tónlistarmannsins stefáns 
jakobssonar er nesti. Stefán 
er alinn upp í Mývatnssveit 
og segir mýflugurnar það 
besta við sveitina sína.

YfIrHeYrslan: stefÁn jakobsson

fullt nafn, aldur og starfs-
titill: „Stefán Jakobsson, 36 ára, 
þroskaþjálfi, tónlistarmaður og 
leiðsögumaður.“ 

fjölskylduhagir: „Sambúð 
með fjögur börn.“ 

fæddur og uppalinn? „Mý-
vatn, Vogar, Reykjahlíð.“ 

fallegasti staðurinn á ís-
landi? „Vogatorfan.“ 

lýstu þér í þremur orðum? 
„Hvatvís, hress og ekki fáviti.“

Hvað er best við Mývatns-
sveit? „Mýflugurnar.“ 

uppáhaldshljómsveit? 
„Primus og Þursaflokkurinn.“ 

uppáhaldstónlistarmaður? 
„Gunnar Þórðar og Michael Jackson.“

Hvar vildirðu eiga heima ef 
ekki á íslandi? „Í útlöndum.“

uppáhaldsmatur? „Nesti.“

uppáhaldsdrykkur?  
„Fordrykkur.“

besti sjónvarpsþátturinn? 
„Sönn íslensk sakamál.“

uppáhaldsveitingastaður? 
„Indian Curry Hut.“

uppáhaldsstjórnmálamaður?  
„Óttarr Proppé.“

Áhugamál? „Alls konar vitleysa.“

fyrirmynd? „Foreldrar mínir og 
samferðafólk.“

leyndur hæfileiki? „Get gert 
mig ósýnilegan þegar enginn sér 
til.“

facebook eða twitter? 
„Facebook.“

snapchat eða Instagram? 
„Hvorugt.“

eurovision eða handbolti? 
„Bæði.“

uppáhaldsíþróttalið?  
„Mývetningur.“

af hverju ertu stoltastur í 
lífi þínu? „Börnunum mínum.“

Hvaða drauma áttu eftir 
að láta rætast? „Að börnin 
mín vaxi úr grasi og hugsi um mig 
þegar ég verð gamall og ruglaður.“
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Mazda CX-3 sameinar kosti jeppa og borgarbíls. Útlitið er kraftalegt, sætisstaðan er há og aksturseiginleikarnir 
eru einstaklega liprir. Mazda CX-3 er búinn nýju hraðvirku margmiðlunarkerfi  með 7“ snertiskjá í mælaborði. 
Margmiðlunarkerfið býður upp á ýmsa notkunarmöguleika svo sem GPS vegaleiðsögn og Bluetooh tengibúnað. 
Mazda CX-3 er fáanlegur framhjóladrifinn eða fjórhjóladrifinn (AWD) en báðar útfærslur státa af fádæma góðu 
veggripi og aksturseiginleikum. Hver bílferð er upplifun fyrir skynfærin. Erfitt að útskýra en auðvelt að upplifa með 
því að koma í reynsluakstur.

SKYACTIV
Technology

Langur vegur framundan. Húrra!

MAZDA CX-3 FRÁ 3.090.000 KR. 
EINNIG FÁANLEGUR FJÓRHJÓLADRIFINN

Komdu og reynsluaktu Mazda CX-3

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

MazdaCX3_LangurVegur_5x38_20160831_END.indd   1 2.9.2016   10:25:41
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Ég er kolfallin fyrir þessum 
ferðamáta og ferðast varla 
öðruvísi,“ segir fjölmiðlakon-

an Snæfríður Ingadóttir sem stendur 
fyrir námskeiði um íbúðaskipti þann 
17. október á Akureyri.

öðruvísi og innihaldsríkara
Snæfríður, sem ferðast árlega erlendis 
með sína fjölskyldu, segir íbúðaskipti 
skemmtilegan valmöguleika fyrir 
þá sem vilja spara peninga og ferð-
ast á óhefðbundinn hátt. „Við erum 
með stóra fjölskyldu og því er mik-
ill sparnaður fólginn í því að sleppa 
hótelkostnaði. Þegar maður er með 
börn er líka þægilegra að vera á alvöru 
heimili þar sem er dót, jafnvel kerrur 
og annað sem mann vantar. Svo er 
gaman að gista ekki á þessum hefð-
bundnu túristastöðum heldur á meðal 
heimamanna. Þannig verður ferðalag-
ið allt öðruvísi og innihaldsríkara. Það 
er svo skemmtilegt að koma á heimili 
í ókunnu landi, horfa yfir bókahillurn-
ar, hlusta á tónlist heimamanna og 
fara í þeirra matvöruverslanir. Það er 
heilmikil menningarleg upplifun.“

Hlusta á heimamenn
Snæfríður hefur stundað íbúðaskipti í 
tíu ár. „Ég byrjaði á þessu óformlega 
fyrir tíu árum og skipti þá oft við ís-
lenska námsmenn erlendis og vini og 
vandamenn. Síðustu fjögur árin hef ég 
gert þetta skipulega í gegnum heima-
síður sem bjóða upp á íbúðaskipti, 
síður á borð við homeexchange.com. 
Við höfum til dæmis farið til New 
York, Óslóar, Sardiníu, Kanaríeyja og 
Kaupmannahafnar auk þess sem við 
erum að fara til Tenerife um jólin og 
til Reykjavíkur í næsta mánuði en ég 
skipti gjarnan innanlands líka. Svo á 
ég inni gistingu í Berlín og Barcelona. 
Þessi skipti hafa alltaf gengið vel en 
vissulega hef ég lært ýmislegt af reynsl-
unni og því ætla ég að deila á þessu 
námskeiði. Það er til að mynda mjög 

mikilvægt að vera í góðu sambandi 
við fólkið sem þú ætlar að skipta við 
áður en skiptin fara fram. Og muna að 
spyrja um hvert einasta smáatriði og 
hlusta vel á heimamenn.

Íslendingar sem eru að byrja í þessu 
geta verið ansi æstir og fundist þetta 
svo spennandi að þeir taka fyrsta til-
boði sem þeir fá án þess að vera búnir 
að móta sér skýra skoðun á því hvers 
konar húsnæði þeir vilja og skoða 
hvað flugið og annað kostar,“ segir 
Snæfríður sem er til í að deila einu 
ráði í viðbót með lesendum en hvetur 
annars áhugasama til að koma á nám-
skeiðið og fá þar meiri innblástur. „Ég 
mæli með því að barnafólk skipti við 
annað barnafólk. Ég er með þrjú börn 
og vil ekki skipta við ellilífeyrisþega 
sem eiga kristalvasa og hvítt sófasett 
og þola ekki kám. Það myndi aldrei 
ganga upp.“

 iáh

„Ég mæli með 
því að barna-

fólk skipti við ann-
að barnafólk

„ferðast 
varla 
öðruvísi“
Fjölmiðlakonan snæfríður Ingadóttir ferðast 
með fjölskyldunni á hverju ári án þess að greiða 
fyrir hótelgistingu. Snæfríður ætlar að deila 
reynslu sinni á íbúðaskiptum á námskeiði.

DeIlIr reYnslunnI Snæfríður 
hefur skipt á íbúðum síðustu tíu árin.

Þátttakendur á skotvopnanámskeiðum þurfa að skila inn 
sakavottorði, læknisvottorði og passamynd til lögreglu fyrir 

námskeiðin. Læknisvottorðið þarf að vera sérstaklega útgefið 
vegna skotvopnaleyfis. 

Skotvopnanámskeið
og veiðikortanámskeið

Skráning og nánari upplýsingar á www.veidikort.is

Veiðikortanámskeiðið kostar kr. 14.900
Skotvopnanámskeiðið kostar kr. 20.000

Skotvopnanámskeið – áætlað á Þórshöfn 30.-1. okt.

 STAÐSETNING Símey
 VEIÐIKORTANÁMSKEIÐ 30. september kl. 17:00 - 23:00 
 SKOTVOPNA BÓKLEGT 6.-7. október kl. 18:00 - 22:00

 SKOTVOPNA VERKLEGT Eftir það hjá Skotfélagi Akureyrar

AKUREYRI

 STAÐSETNING Framsýn
 VEIÐIKORTANÁMSKEIÐ 14. október kl. 17:00 - 23:00 
 SKOTVOPNA BÓKLEGT 15.-16. október kl. 18:00-22:00
 SKOTVOPNA VERKLEGT Eftir það

HÚSAVÍK

Akureyri
Veiðikort – 30. September
Skotvopn bókl – 6.-7. Október eftir það verklegt
 
Húsavík
Veiðikort 14. Október
Skotvopn bókl – 15.-16. Október eftir það verklegt
 
Skotvopna….Þórshöfn eins og það er þarna
 
Þarna er heldur ekki búið að laga að skila eigi gögnum til lögreglu…..
 
 
Þyrfti helst að fá þetta til að senda inn fyrir hádegi í dag….

Langar þig ekki að gera eitthvað  
skemmtilegt í vetur?????
Kór Glerárkirkju auglýsir eftir söngfólki í allar raddir. Æfingar eru á 
mánudagskvöldum frá kl. 20–22. Margt skemmtilegt á döfinni.
Áhugasamir hafi samband við Valmar kórstjóra í síma 853 8001 eða 8492949.

Kórinn heldur Októberfest tónleika laugardaginn 29 okt kl 16. Á efnisskrá verða lög sem 
kórinn flutti í utanlandsferð sinni í júní sl. Aðgangseyrir kr 1000, enginn posi er á staðnum.

alltaf Á 
ferðalagI 
Snæfríður lætur 
stóra fjölskyldu 
ekki koma í veg 
fyrir að heimur-

inn sé skoðaður.



Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is

Frábærar kajakferðir frá Grenivík www.capetours.is   

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
03

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun
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Ég hefði átt mjög erfitt með 
að trúa þessu fyrir nokkrum 
árum og segi stundum að ég 

hafi vaknað einn morguninn sem póli-
tíkus,“ segir Hans Jónsson sem situr á 
lista Pírata í Norðausturkjördæmi.

Meira af okkur
Hans lenti í þriðja sæti í prófkjörinu 
en sökum reglna Pírata var hann færð-
ur niður í fjórða sætið eftir peninga-
kast. Ef kosið yrði í dag væri þriðja 
sætið samkvæmt skoðanakönnunum 

baráttusæti og því ljóst að þingsæti 
er langt frá því að vera í hendi. Samt 
sem áður tekur Hans virkan þátt í 
kosningabaráttunni. „Ég er bara svo 
ánægður að fá að vera með. Það væri 
fínt að vera varaþingmaður þótt það 

sé sárt að hafa misst baráttusætið á 
þennan hátt. Fullkomið þing endur-
speglar fjölbreytileika þjóðarinnar 
því aðeins þannig getum við hugað að 
hagsmunum allra. Núverandi þing er 
of einsleitt og endurnýjun hæg og lítil. 
Það þarf að hrista aðeins upp í hlutun-
um og fá meira af „okkur“ þarna inn. 
Ég veit hvernig er að vera hluti af 
lægsta stigi samfélagsins. Fjölskylda 
mín hefur aldrei verið efnuð og þetta 
svokallaða góðæri hefur aldrei skilað 
neinu til minna nánustu. Hins vegar 
hef ég fylgst með fólki vinna þrjú störf 
en ná samt ekki upp í lágmarks fram-
færsluviðmið. Sem er alveg súrrealískt 
en það er engin tilviljun að þingmenn 
vilja ekki breyta þessu. Þeir þekkja 
þetta ekki á eigin skinni.“

transmaður og öryrki
Hans er 34 ára, transmaður og ör-
yrki, greindur með vefjagigt og ofur-
liðleika. „Mér er alltaf illt en samspil 

Hans jónsson gæti orðið fyrsti transmaðurinn sem tekur sæti á Alþingi 
Íslendinga. Hans, sem segist hafa vaknað einn morguninn sem pólitíkus, seg-
ir hér frá hnökróttum prófkjörum pírata, dótturinni sem kallar hann mömmu, 
sjúkdómunum sem valda því að honum er alltaf illt, eiginmanninum sem býr í 
kanada, umdeildri hagsmunaðild BdSM-samtakanna að Samtökunum ‘78 og 
þeirri ákvörðun að vera sýnilegur þegar hann kom út úr skápnum sem trans 
þrátt fyrir að hafa verið skíthræddur en Hans var einn af allra fyrstu sýnilegu 
transmönnum hér á landi.

„Skiptir máli að
 vera sýnilegur“

„Auðvitað var 
mikill tilf-

inningahiti en það 
að nálgast hvor 
annan og snerta 
hvor annan var 
eðlilegast í heimi

VaknaðI seM 
pÓlItíkus 

Stutt er síðan Hans 
kom út úr skápnum 
sem pólitíkus. Hann 
viðurkennir að lengi 
hafi hann haldið að 
stjórnmál væru ekki 

fyrir hann.

VIðtal
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þessara tveggja greininga gerir að 
verkum að mikið af því sem hjálpar 
fólki almennt hvað varðar vefjagigt, 
eins og auknar æfingar, hjálpa mér 
ekki,“ segir hann og bætir við að sú 
staðreynd að hann sé öryrki hafi veg-
ið þyngra í kosningabaráttunni en að 
hann sé transmaður. „Mér finnst það 
svolítið mikið svalt og mig dreym-
ir um daginn sem hinsegin málefni 
skipta ekki máli. Að vera öryrki er 
tabú og ég veit að mörgum finnst 
það ógnvænlegt að öryrki vilji á þing. 
Maður er öryrki af því að maður get-
ur ekki unnið og þingseta er vinna en 
það er bara þannig að þegar það þarf 
virkilega að gera eitthvað þá gengur 
maður í verkin. Sama hversu sárt það 
er. Ég veit að það yrði gífurlega erfitt 
að fara á þing og að öllum líkindum 
myndi það ofgera líkamanum svo að 
ég mun aldrei aftur öðlast núverandi 
stöðu en það er þess virði. Samfélagið 
verður að breytast og ég vil taka þátt í 
þeim breytingum – fyrir sjálfan mig. 
Þetta er svo spennandi og skemmtilegt 
að mig dauðlangar að fá að taka þátt. 
Stundum þarf maður bara að dansa og 
ég er tilbúinn til að taka eina vinnu-
törn þar sem ég legg allt að veði.“

eiginmaðurinn í kanada
Hans er kvæntur Kanadamannin-
um Matthew Best sem býr og starfar 
í heimalandi sínu þaðan sem hann 
fylgist með fyrstu skrefum eigin-
mannsins í pólitíkinni. „Hann skilur 
ekki þennan áhuga minn en hann 
styður mig af heilum hug. Hann vinn-
ur í bakaríi í Kanada en það er erfitt að 
fá vinnu hérna heima ef þú talar ekki 
tungumálið, hefur ekki rétta menntun 
og þekkir ekki rétta fólkið. Hann kom 
í heimsókn í ágúst en þá voru liðin 
næstum tvö ár síðan við hittumst. 
Það er dýrt að fara á milli. Við tölum 
samt saman á hverjum degi með hjálp 
tækninnar og erum ennþá hjón þrátt 
fyrir fjarlægð. Það er ekkert að fara 
að breytast. Þegar við hittumst var 
eins og við hefðum verið saman í gær. 
Auðvitað var mikill tilfinningahiti en 
það að nálgast hvor annan og snerta 
hvor annan var eðlilegast í heimi. Við 
tölum sama tungumálið þótt við séum 
ekki sammála um allt og náum vel 
saman sem einstaklingar. Við erum 
ekki samdauna og engan veginn sama 
manneskja en funkerum gagnvart 
hvor öðrum á hátt sem ég hef aldrei 
upplifað með annarri manneskju. 
Maður er í ákveðinni biðstöðu þegar 
maður er aðskilinn frá einhverjum 
sem skiptir mann svona miklu máli. 
Ég finn ávallt fyrir söknuði.“

klára að taka til
Hann segist þó ekki vilja flytja út til 
Matthews. „Vissulega hefur sú hug-
mynd komið upp annað slagið þar 
sem maður er fastur á leigumark-
aðnum – sem er svakalegur. Ég næ 
ekki endum saman nema fyrir það að 
Matthew sendir mér hluta af sínum 
launum. En mig langar ekki að fara 
frá Íslandi og held að fæsta langi það; 
enda tölum við um landflótta. Heima 
er heima þótt ég eigi líka heima þar 
sem hann. Ég þarf bara að klára að 
taka til hér heima áður en ég gefst upp 
og fer.“

Mamma er strákur
Hans á 15 ára dóttur sem hann segir 
lítið kippa sér upp við hans pólitíska 
brölt. „Hún kippir sér ekki upp við 
neitt. Ekki heldur þegar ég kom til 
hennar, þegar hún var tíu ára, og til-
kynnti henni að mamma hennar væri 
strákur. Hún sagði bara „ókei“ og hélt 
áfram að leika sér. Fordómar eru lærð-
ir og við mættum alveg læra af börn-
um að samþykkja hlutina eins og þeir 
eru. Ég og dóttir mín erum góðir vin-
ir. Mér finnst hún afskaplega klár og 
upplifi mig oft sem vitlausan þegar ég 
fylgist með því sem hún er að gera í 
tölvunni. Ég er bara hrikalega stoltur 
af henni,“ segir hann og viðurkenn-
ir að hann sé mamma hennar. „Og 
ég verð það alltaf nema hún hætti að 
kalla mig mömmu en þá verður það 
alveg á hennar forsendum.“

kynlíf aftur í umræðunni
Hans er virkur meðlimur í Samtök-
unum ‘78 en mikill styr hefur ríkt um 
samtökin síðustu vikurnar í tengslum 
við hagsmunaaðild BDSM-samtak-
anna að regnhlífarsamtökunum. Nú 
hefur aðildin verið samþykkt. Hans 
er sáttur við niðurstöðuna og segir 
deilurnar hafa hamlað starfinu frá því 
í vor. „Núna verður loksins hægt að 
tala um kynlíf aftur en í mjög langan 
tíma hefur kynlíf verið tabú í hinseg-
in umræðu. Allt tengt samtökunum 
hefur síðustu árin átt að vera svo fjöl-
skylduvænt. Með samþykki á aðild 
BDSM-Ísland kristallast breytingarn-
ar í samtökunum. Þau eru ekki eins 
og þau voru fyrir 30–40 árum. Öll 
veröldin hefur breyst. Margir þeirra 
sem hafa ekki verið virkir í starfinu 
síðustu árin eiga erfitt með að takast 
á við það enda tóku þeir ekki þátt í 
breytingunum sjálfir. Ég vil stækka 
regnhlífina enn frekar svo allir sem 
upplifa sig hinsegin geti leitað til sam-
takanna með allt sem þeim brennur á 
hjarta. Það er annaðhvort það eða að 
við förum til baka um 20 ár og reynum 
svo að búa til nýtt batterí til að sinna 
því hlutverki.“

enn að læra
Prófkjör Pírata í Norðaustur- og Norð-
vesturkjördæmi gengu ekki snurðu-
laust fyrir sig en að sögn Hans var 
um byrjunarörðugleika að ræða. „Við 
erum ungur flokkur og havaríið í vor 
setti strik í reikninginn. Við urðum að 
gera okkur klár á stuttum tíma. Við 
erum enn að læra. Prófkjör okkar og 
öll okkar vinna tekur lengri tíma enda 
tímafrekara að ætla að finna sameig-
inlega niðurstöðu í þúsund manna 
hópi en að fá þrjá einstaklinga til að 
koma sér saman um eitthvað. Við 
vildum klára okkar prófkjör snemma 
og hafa meiri tíma til að kynna okkar 
fólk sem er upp til hópa ekki frægir 
pólitíkusar,“ segir hann og bætir við 
að ásakanir um klíkuskap eigi ekki við 
rök að styðjast. „Allir frambjóðendur 
vissu að farið yrði eftir Shultz-kerfinu 
enda er það ritað í lög Pírata. Kerfið er 
þannig að umdeild manneskja, sem er 
bæði sett í efsta og neðsta sæti, lendir 
fyrir miðju. Það þarf ekki klíkuskap 
til. Það eru hatrammar prófkjörsdeilur 
innan annarra flokka sem við vitum 
ekki af. Píratar fara ekki í felur með 
slíkt heldur ræða saman og læra af 
mistökunum.“

Helvítis pólitíkusarnir
Hans kom fyrst fram sem transmað-
ur fyrir rúmum fimm árum og var á 
meðal fyrstu sýnilegu transmanna 
á landinu. Ef hann kemst inn á þing 
verður hann fyrsti transmaðurinn á 
Alþingi Íslendinga. „Ég hélt lengi að 
stjórnmál væru ekkert fyrir mig og tók 
gjarnan þátt í umræðunni um „helvít-

is pólitíkusana“ en svo er ég orðinn 
einn af þeim. Ég var líka lengi á þeim 
buxunum að stjórnmál væru leiðinleg 
en komst svo að því að stjórnmálin eru 
alls staðar. Þegar maður situr og kvart-
ar er maður í rauninni að spjalla um 
stjórnmál. Ég trúi því að það sé virki-
lega gott og vel meinandi fólk í öllum 
flokkum en við erum bara ósammála 

um hvernig við eigum að gera hlutina 
þannig að það sé best og það er allt í 
lagi að vera ósammála.“

Hataði líkamann
Hann segist hafa tekið meðvitaða 
ákvörðun, þegar hann kom út úr 
skápnum sem trans, um að vera 
sýnilegur. „Ég vissi að það væru til 

transkonur en var lengi að átta mig á 
því að það væri líka til í hina áttina. 
Ég þoldi aldrei skrokkinn á mér en þar 
sem engin kona þolir á sér líkamann 
útskýrði ég það þannig fyrir mér. Það 
skiptir miklu máli fyrir transfólk um 
allan heim að það sé sýnilegt og að það 
sé fullir þátttakendur í öllum stigum 
samfélagsins; partur af flórunni. Ég 
var skíthræddur þegar ég kom fram 
en vildi ekki þurfa að biðjast afsök-
unar á því hvernig ég væri. Ég ætlaði 
bara, andskotinn hafi það, að vera ég 
sjálfur. Í dag er ég kominn á þann stað 
í mínu ferli að það er í raun búið, sem 
þýðir að það er meira af mér eftir. Við 
þekkjum það öll þegar eitthvað er að 
hrjá okkur, sjúkdómur eða streita, þá 
er minna af okkur sjálfum til að sinna 
lífinu. Nú hef ég tekið á þessu, þessu 
sem var svona afskaplega nærri sjálf-
um mér, og er orðinn ég sjálfur.“

 iáh

„Ég þoldi 
aldrei 

skrokkinn á 
mér en þar sem 
engin kona þolir 
á sér líkamann 
útskýrði ég það 
þannig fyrir mér

VIll stækka HInsegIn regnHlífIna Hans Jónsson fagnar umdeildri hagsmunaaðild BDSM-samtakanna að samtök-
unum ‘78. Hann vill að allir sem upplifi sig hinsegin geti leitaði til samtakanna.
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Ég elska að búa hérna. 
Hvammstangi býður upp á allt 
sem ég þarf og íbúarnir hafa 

tekið mér vel. Við vorum líka mjög 
heppin að finna hús með fallegu út-
sýni út fjörðinn og stórum bílskúr sem 
ég hef breytt í vinnustofu,“ segir Greta 
Clough sem rekur brúðuleikhúsið 
Handbendi á Hvammstanga.

Hestar og mjólkurbú
Greta er frá Brattleboro í Suður-
Vermont í Bandaríkjunum en fluttist til 
Hvammstanga fyrir rúmu ári. „Brattle-
boro er frekar sérstakur bær, aðeins 
stærri en Akureyri, en íbúarnir sam-
anstanda af listamönnum, sem fluttu 
frá New York á áttunda og níunda ára-
tugnum, og mjólkurbændum. Pabbi óx 
úr grasi á hesta- og mjólkurbýli auk þess 
sem báðir afar mínir störfuðu í mjólk-
urbransanum. Ég ólst því upp við kýr og 
heyrúllur en einnig í kringum fjölbreytt 
brúðuleikhús og list rétt við dyrnar.“

list í strjálbýli
Greta hafði unnið við brúðuleikhús í 
London í meira en áratug þegar hún 
kom til Íslands. „Maðurinn minn ólst 
upp á sveitabæ hér við Hvammstanga og 
við vildum að dóttir okkar myndi alast 
upp nær fjölskyldunni. Við höfum kom-
ið reglulega í heimsókn og ég var alltaf 
jafn hrifin af þessum litla bæ. Hér hafa 
orðið miklar og jákvæðar breytingar 

upp á síðkastið sem ég er ánægð með 
að fá að taka þátt í. Það er eitthvað svo 
notalegt við það að staðsetja listina utan 
þéttbýlis og vinnan mín, brúðugerðin 
og brúðuleikhúsið, getur farið fram alls 
staðar. Mér finnst ótrúlega gefandi að 
starfa og búa í Húnaþingi vestra.“

börn ófyrirsegjanleg
Brúðuleikhúsið Handbendi mun sýna 
leikritið Engi í Hofi þann 24. septem-
ber. Greta segir Engi í raun fyrir allan 
aldur. „Markhópurinn er undir sex ára 
en sýningin er mjög sérstök. Fullorðnir 
tengja við alvarlega hluta sögunnar en 
yngri börnin hrífast af dýrabrúðunum. 

Það er eitthvað fyrir alla,“ segir hún og 
bætir við að börn séu ótrúlegir áhorf-
endur. „Þau eru mjög ófyrirsjáanleg og 
svo einlæg í viðbrögðum sínum. Það 

sem ég fæ mest út úr fjölskyldusýning-
um er ekki bara að skemmta börnum 
heldur að fá að fylgjast með samskipt-
um barna og foreldra meðan á sýn-
ingunni stendur; þessari sameiginlegu 
reynslu sem færir fólk nær hvert öðru. 
Ef ég sé auka knús á réttu augnabliki 
veit ég að ég hef gert eitthvað rétt.“

einfaldar uppskriftir í uppáhaldi
Þótt Greta vilji frekar eyða tíma sín-
um við brúðugerð féllst hún á að gefa 
lesendum Akureyri Vikublaðs uppá-
haldsuppskriftirnar sínar. „Ég er hrifin 
af einfaldri matargerð sem ég þarf ekki 
að eyða of mikilli athygli í til að hún 
heppnist vel. Hér eru tvær matarupp-
skriftir (takk New York Times) og svo 
ein uppskrift að brúðum sem ég nota 
gjarnan.“

 iáh

Leikhúskonan greta Clough er frá Brattleboro í 
Bandaríkjunum en unir sér vel á Hvammstanga. 
Greta, sem sýnir brúðuleikritið engi í Hofi um 
helgina, féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs 
sínar uppáhaldsuppskriftir.

engI Leikritið er fyrir yngstu 
börnin en að sögn Gretu er 
eitthvað fyrir alla í sýningunni.

kýr og HeYrÚllur Greta ólst 
upp í litlum bæ í Suður-Vermont þar sem 
mikil hefð er fyrir brúðuleikhúsum.

elskar Hvammstanga

www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is.
Nánari upplýsingar veitir Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 4. október.

Landsvirkjun leitar að tveimur einstaklingum, vélfræðingi og rafvirkja, 
til starfa á Mývatnssvæði. Í störfunum felst umsjón með rekstri aflstöðva 
og veitumannvirkja við Kröflu, Bjarnarflag og Þeistareyki auk eftirlits og 
viðhalds aflstöðva. Stöðvarverðir vinna markvisst að því að efla rekstrar
öryggi og hagkvæmni ásamt því að hafa umsjón með að öryggiskröfum 
Landsvirkjunar og annarra opinberra aðila sé framfylgt. 

• Rafvirkja-, vélfræði-, iðnfræði- eða tæknifræðimenntun

• Þekking á viðhaldi búnaðar; gufu-, loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa

• Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur

• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg

• Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka  
sér nýjungar

• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum

• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum og einstaklingum

• Góð tölvukunnátta

Við óskum eftir  
öflugum stöðvarvörðum  
á Mývatnssvæði

brauð sem þarf 
ekki að hnoða
n 3 bollar hveiti
n 1/4 tsk. ger
n 1 og 1/4 tsk. salt
 
Setjið hveiti, ger og salt í skál. Bætið 
einum bolla af vatni við og hrærið. 
Deigið á að vera klístrað. Strekkið 
plast yfir skálina og látið deigið 
bíða í tólf tíma í það minnsta við 
herbergishita.
 Deigið er tilbúið þegar yfirborðið er 
þakið loftbólum. Setjið hveiti á bekk 
og deigið ofan á. Dreifið meira hveiti 
yfir og brjótið það saman einu sinni 
eða tvisvar. Setjið aftur plast yfir 
skálina og látið standa í 15 mínútur.

 Notaðu hveiti svo deigið festist 
ekki við bekkinn eða fingur þína og 
gerðu bolta úr því. Settu deigið ofan 
á hreinan klút og annan klút ofan 
á og látið standa í tvo tíma. Þegar 
deigið er tilbúið hefur það tvöfaldast 
að stærð og fellur ekki þótt maður 
poti í það með fingri.

 Setjið stóran pott inn í ofninn á 
meðan hann hitnar. Þegar ofninn er 
orðinn heitur takið þá pottinn út og 
setið deigið í hann. Hristið pottinn 
til að deigið jafnist um hann. Setið 
lokið á og bakið í 30 mínútur. Takið 
svo lokið af og bakið í korter eða 
hálftíma í viðbót.
 Uppskrift af nytimes.com

brauð með 
sykurpúðum
n Þunnt skorið baguette
n Stór sykurpúði á hverja sneið
n 1–2 tsk. ósaltað smjör fyrir hverja 
sneið, bráðið
n Salt
 
Smyrja sneiðarnar með bræddu smjöri. 
Steikja sneiðarnar á pönnu eða grilli á 
smurðu hliðinni þar til gullið. Smyrja aft-
ur og setja svo einn sykurpúða á hverja 
sneið og steikja á sykurpúðahliðinni. 
Það er hægt að steikja tvær, þrjár 
sneiðar í einu. Það gæti tekið sykurpúð-
ann nokkrar sekúndur að festast við 
sneiðina. Ekki þrýsta of fast eða lengi á 
sneiðina því þá bráðnar allur sykurpúð-
inn í burtu. Salta og borða strax.

pappadeig  
fyrir brúður
anDlItIð:
n 1/2 bolli kalt vatn
n 1 bolli Plaster of Paris eða plyfilla
n 1/4 bolli blautur pappír
n Skvetta af olíu, ef vill.
 
Blandið saman Plaster of Paris, vatni 
og olíu og bætið pappanum saman 
við með höndunum. Setið í form og 
endurtakið sömu uppskrift en nú með 
hálfum polla af pappír og engri olíu. 
Hlutföllin eru engin geimvísindi svo 
það má endilega prófa sig áfram.



allt fyrir 
öryggið!
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Hárin mín 
og hárin þín

neineinei. Ég lít í kringum 
mig með sokkabuxurnar á 
hælunum. Það er enginn í 

klefanum. Ég gleymdi að raka á mér 
fótleggina. Broddarnir stara á mig. Ég 
stari á broddana. Við förum í störu-
keppni. Ég reyni að stara þá burt. Það 
virkar ekki. Ég gefst upp. Kannski ég 
geti skotist inn á klósett með einnota 
rakvél og reddað þessu. Ég set sokka-
buxurnar í sundtöskuna.

 Kannski ég geti púllað þetta. Svona 
„strong-indepenent-woman“-dæmi. 
Svona „þú-ert-fullkomin-eins-og-þú-
ert“. Hársekkir allra landa sameinist! 
Ég velti fyrir mér hvort hárfemínismi 
sé til. Hairy Legs Anonymous.

 Sturtan er full. Full af tilvonandi 
Ungfrú Íslendingum. Ekki eitt hár. 
Ég renni augunum aftur yfir hópinn. 
Allt slétt og fínt. Ég sé eina af þeim 
stara til baka. Flott. Nú er ég ekki bara 
með loðnar lappir. Ég er perri með 
loðnar lappir. Ókei, það er of seint að 
hætta við. Kæró bíður eftir mér í heita 
pottinum. Hann er með loðnari lappir 
en ég. Það hressir mig aðeins við.

 Og þá gerist það. Hið ómögulega. 
Hún slæst í sturtuhópinn. Hún er með 
hár á lærunum og í kringum bikiní-
svæðið. Hún brosir meira að segja 
þegar hún skrúfar frá. Hvur andskot-
inn. Þetta er hægt. Éggetsvosvarið-
það – hugsa ég á innsoginu og tipla 
að sturtunni við hliðina á henni. Við 
erum saman í þessu. Hún bara veit 
ekki af því.

 Eva María 
ráðgjafi

Frábærar 

pizzur


