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Þakkir 

 

Við þökkum fyrst og fremst þátttakendum okkar og öðrum sem buðu sig fram til að vera með í 

verkefninu, án þeirra væri jú lítið að sýna á vefsíðunni Fólk & Flúr. Eins þökkum við leiðbeinendum 

okkar, Öldu Björk og Sigurjóni, fyrir góða aðstoð og athugasemdir. Karlarnir okkar, Gaui og Konni, fá 

þakkir fyrir þolinmæði gagnvart skólastúlkunum sínum, og Rökkvi litli extra knús fyrir að vera 

meðfærilegur drengur og nenna að eyða hálfri ævinni í að læra með mömmu. 

  



 
 

Ágrip 

 

Greinargerð þessi er hluti af meistaraverkefni okkar í hagnýtri ritstjórn og útgáfu, og kynnir 

vinnuferlið á bak við vefsíðuna Fólk & Flúr (http://folkogflur.is/) sem er myndablogg helgað 

mannlegu hlið húðflúra. Við hittum fjölbreyttan hóp fólks með húðflúr, tókum af fólkinu myndir 

í sínu daglega umhverfi og tókum við það opin viðtöl með flúrin sem útgangspunkt. Upp úr 

viðtölunum unnum við tilvitnanir sem lýsa í stuttu máli fjölbreyttri reynslu viðmælenda af lífinu 

með húðflúr. 

 

Skýrslan útlistar allt frá hugmyndavinnu og innblástri að vefsíðunni eins og hún birtist 

almenningi. Ekki er snert á fræðilegri umfjöllun um húðflúr og menningu þeirra, heldur kynnum 

við vefsíðufræðin sem liggja að baki því að setja upp slíkan vef. Þá greinum við notendur 

síðunnar stuttlega og segjum við einnig frá viðtökunum sem hún hlaut í kjölfar birtingar.  
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Inngangur 

 

Verkefnið Fólk & Flúr unnum við tvær saman en nálguðumst það úr nokkuð ólíkum áttum. 

Ragnhildur gekk lengi með þá flugu í maganum að ritstýra efni um flúraða Íslendinga, enda 

mikil áhugamanneskja um húðflúr. Hún fékk fyrsta húðflúrið sitt 16 ára gömul, og hafa bæði 

flúrin og áhuginn aukist með árunum. Með hverju nýju flúri kynntist hún betur þeim heimi sem 

umlykur húðflúr og samanstendur af húðflúrurum, mennskum strigum og öðru áhugafólki um 

listina. Eygló ber hins vegar ekkert húðflúr og fáir í hennar nánasta umhverfi, og hún hafði lítið 

leitt hugann að flúrum síðan hún var unglingur í uppreisn. Hennar ástríða eru ljósmyndir. Við að 

munda myndavélina verður aldrei sólsetur eða fjallahringur fyrir valinu, alltaf fólk. Manneskjur 

eru svo fallegar, fyndnar og áhugaverðar á allan hátt og vissir töfrar í að frysta augnablik í lífi 

hvers einstaks persónuleika. 

 

Leiðir okkar lágu saman í ritstjórnarnámi haustið 2013, nánar tiltekið á námskeiði um vefritstjórn 

þar sem við kynntumst fræðunum er liggja að baki uppsetningu vefsíðna og útfærslu efnisins sem 

þar er birt. Vorið 2014 unnum við aftur saman á námskeiði innan hagnýtrar menningarmiðlunar. 

Á því námskeiði lögðust nemendur á eitt við að stofna vefrit; safna saman áhugaverðu efni og 

miðla því á vefnum í formi texta, ljósmynda, myndbanda og hljóðupptaka. Fyrir tilstilli 

Ragnhildar ákváðum við að fjalla um fólk með húðflúr. Við tókum ljósmyndir af fimm 

ungmennum og báðum þau að segja söguna á bakvið flúrin sín á hljóðupptöku. Þetta verkefni gaf 

Eygló sína fyrstu innsýn í húðflúrmenninguna og vakti sá heimur áhuga hennar, bæði sem 

mannfræðings og áhugaljósmyndara. Fram að þessu hafði hún enga hugmynd um hversu sterka 

tengingu fólk hefur oft við flúrin sín, og hversu fjölbreyttar ástæður liggja að baki ákvörðunar 

um að skreyta húð sína. Þá er skemmtilegt að ljósmynda flúrað fólk, enda aragrúi forma og lita 

að leika með.  

 

Fyrrnefnt verkefni gekk vonum framar og fékk afar góðar viðtökur samnemenda, kennara og 

lesenda á vefnum. Því fannst okkur tilvalið að ganga skrefinu lengra og nýta þessa hugmynd í 

lokaverkefni. Ragnhildur heillast af erlendum tímaritum sem fjalla um húðflúr, listamenn, 

ráðstefnur og nýjungar í flúrmenningunni, en ekkert slíkt er gefið út á íslensku. Er markaður á 

Íslandi fyrir útgáfu á efni um húðflúr? Flúrsamfélagið á Íslandi fer ört vaxandi og skipa þar 
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líklega húðflúrráðstefnur, á borð við hina árlegu Icelandic Tattoo Expo,
1
 stórt hlutverk. Slíkar 

ráðstefnur gefa almenningi t.d. færi á að fylgjast með gerð húðflúra, kynnast flúrmenningunni og 

hitta flúrara frá hinum ýmsu löndum. Í dag eru tæplega 10.000 manns skráðir í Facebook 

grúppuna Tattoo á Íslandi þar sem skipst er á ljósmyndum, hugmyndum og ráðum varðandi 

húðflúr.
2
 Áhugi á flúrum virðist sannarlega vera til staðar.  

 

Húðflúrarar Íslands eru ekki nægilega margir til að halda uppi reglulegri umfjöllun um þá án 

þess að loka fljótt hringnum, og nóg er til af vefsíðum sem fjalla um tæknilegu hlið húðflúra; 

hvernig þau eru unnin, af hverjum og hvernig útkoman er. Slíkar síður höfða helst til þeirra sem 

tilheyra húðflúrsamfélaginu; þeirra sem bera mörg flúr og hafa kynnt sér ólíka stíla, tækni og 

listamenn. Okkar markmið var hins vegar vefsíða sem kynnir „strigana“; fólkið sem ber flúrin. 

Hvaða fólk hefur húðflúr og hver er saga þess? Hvernig hafa flúrin áhrif á lífið og lífið á flúrin? 

Enn lifa góðu lífi fordómar og mýtur um húðflúrað fólk, leifar fyrri tíðar þegar eingöngu 

afmarkaður jaðarhópur fólks bar húðflúr. Þessi viðhorf eru úrelt, því í dag eru húðflúr mjög 

almenn og algeng. Að kveða niður staðalmyndir er ávallt ögrandi verkefni, og á vefnum okkar 

vildum við sýna að fólk með flúr er alls konar og alls staðar. Það afgreiðir okkur í bankanum, 

eldar matinn okkar og kennir börnunum okkar. Mjúka mamman að gefa brjóst og virðulegi 

lögfræðingurinn eru kannski bæði með stóran dreka flúraðan á bakið. 

 

Við sóttum innblástur í mannáhugabloggið Humans of New York sem vakið hefur heimsathygli. 

Brandon Stanton, stofnandi síðunnar lýsir þróun hennar svona: 

 

„Ég stofnaði síðuna þar sem ég taldi að það yrði mjög skemmtilegt að búa til tæmandi 

lista yfir íbúa New York borgar, og ákvað að ljósmynda 10.000 borgarbúa og búa til kerfi 

yfir myndirnar. Á einhverjum tímapunkti byrjaði ég að taka viðtöl við fólkið til viðbótar 

við myndirnar. Til hliðar við hverja ljósmynd, skrifaði ég svo tilvitnanir og stuttar sögur 

úr lífi hvers viðfangs.“
3
 

                                                           
1
 Icelandic Tattoo Expo. 2015 

2
 Facebook.com. Tattoo á Íslandi. 2015 

3
„I started HONY because I thought it would be really cool to create an exhaustive catalogue of New York City's 

inhabitants, so I set out to photograph 10,000 New Yorkers and plot their photos on a map. Somewhere along the 

way, I began to interview my subjects in addition to photographing them. And alongside their portraits, I'd include 

quotes and short stories from their lives.“ Facebook.com. Humans of New York. 2014. 
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Humans of New York (HONY) hefur rúmlega 10 milljón fylgjendur á samfélagsmiðlum, og á sér 

fjöldann allan af systursíðum í öðrum borgum (s.s. Reykjavík). Bersýnilega hefur fólk áhuga á 

öðru fólki. Með því að mynda fólkið á bak við flúrin, frekar en að einblína á sjálf húðflúrin, 

stækkum við markhópinn mikið þar sem fjölbreyttari hópur fólks gæti sýnt efninu áhuga. Ekki er 

aðeins höfðað til áhugafólks um húðflúr heldur allra sem hafa yfir höfuð áhuga á fólki og 

samfélagi. Með að framkvæma hugmyndina á vefnum, en ekki á prenti, er fjárhagsleg áhætta við 

útgáfuna í algjöru lágmarki og efnið kemst víðar með dreifingu á samfélagsmiðlum. 
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Gagnasöfnun 

 

Áður en við hófum gagnasöfnun fyrir vefsíðuna gerðum við framkvæmdaáætlun fyrir verkefnið. 

Við vefsíðugerð er slíkum undirbúningi oft sleppt til að spara tíma eða peninga, en að vinna 

skipulega borgar sig margfalt. Ef verkefni er skipulagt frá upphafi er markmiðið ávallt skýrt og 

skrefin í áttina að markmiðinu raunhæf og aðgengileg. Í viðauka 1 aftast í þessari greinargerð má 

sjá framkvæmdaáætlun okkar fyrir verkefnið Fólk & Flúr. Nokkrar vikur tók að finna 

þátttakendur, mæla okkur mót við þá og taka myndir og viðtöl, og þá fyrst gátum við unnið með 

efnið og stofnað síðuna sjálfa. 

 

Leit að þátttakendum 

Gagnasöfnun fyrir vefsíðuna mætti segja að byggi nokkurn veginn á eigindlegri 

rannsóknaraðferð félagsvísinda. Til að leita uppi þátttakendur okkar nýttum við einhvers konar 

blöndu af markvissu úrtaki (e. purposive stragety) en þá eru þátttakendur valdir eftir því hversu 

vel aðstæður þeirra falla inn í ramma verkefnisins, og snjóboltaaðferð (e. snowball sampling) þar 

sem sjálfir viðmælendurnir láta aðra í sínu umhverfi vita af verkefninu svo að söfnun þátttakenda 

rúllar eins og snjóbolti.
4
 Í stað þess að stoppa fólk óvænt úti á götu eins og gert er á HONY 

auglýstum við eftir þátttakendum á Facebook, bæði á okkar persónulegu síðum og inni á 

fyrrnefndri grúppu áhugafólks um húðflúr. Þannig rúllaði boltinn af stað og fljótlega hafði fjöldi 

fólks samband úr öllum áttum.  Áhuginn var mikill og höfðum við frá upphafi varla undan við að 

svara áhugasömu flúruðu fólki, svo við gátum valið okkur þátttakendur úr stórum hópi og 

ákváðum að minnst 25 færslur yrðu á vefsíðunni þegar við skiluðum verkefninu.  

 

Myndataka 

Ljósmyndirnar tókum við á Canon IOS vél og með 50mm/1,8 linsu sem hentar vel í 

portrettmyndir. Í ljósi óska okkar um að myndirnar sýndu persónu fólksins á bak við flúrin, 

mynduðum við flesta viðmælendur okkar í þeirra hversdagslega umhverfi, s.s. heimili þeirra, 

skóla eða vinnustað. Við vildum ekki nota tilbúna bakgrunna eða gervilýsingu, myndirnar skyldu 

vera sem eðlilegastar. Því var eingöngu notast við þá birtu sem bauðst hverju sinni. Vissulega 

koma upp tæknileg vandamál þegar birtan er t.d. mjög lítil eða ójöfn, en mynd sem er tekin við 

                                                           
4
 Esterberg. 2002: 93-94 
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það ljós sem er fyrir hendi verður raunverulegri og endurspeglar betur andrúmsloftið þar sem hún 

er tekin en gervilýst mynd.
5
 Af sömu ástæðu héldum við upprunalegum lit á myndunum og 

unnum þær sem eðlilegastar eftir á. Undantekning frá þessu er mynd af okkur á undirsíðunni 

„Um síðuna“, en hún er tekin við hvítan bakgrunn og er í svarthvítu. Ljósmynd sem kynnir 

skýrsluhöfunda vildum við að væri hlutlaust og skæri sig frá myndunum sem tilheyra sjálfu 

verkefninu. Skjáskot af þessari undirsíðu má sjá í viðauka 2 aftast í þessari skýrslu. 

 

Við vildum að myndirnar sýndu breiða flóru flúraðs fólks og sögurnar væru sem fjölbreyttastar. 

Úr áhugasama hópnum sem bauð sig fram völdum við því fólk á öllum aldri, af báðum kynjum 

og í alls kyns störfum. Fólk með eitt lítið flúr yfir í alflúrað fólk, fólk sem er innvinklað í 

flúrmenninguna yfir í fólk sem felur flúrið sitt. Við vildum heyra dramatískar sögur til jafns við 

léttar og skemmtilegar sögur, fjalla um minningarflúr um látið fólk sem og fyndin flúr eftir 

partýstand. Oftast þekktum við fólkið ekkert og vissum lítið til að byggja á. Því gripum við 

eitthvað sem kallaði á okkur í stuttri lýsingu tilvonandi þátttakenda og við töldum að gæti orðið 

skemmtilegt myndefni. Við reyndum að velja ólík störf, áhugamál og daglegt umhverfi svo 

myndirnar yrðu fjölbreyttar. Sérstaklega skemmtilegt þótti okkur að ögra staðalmyndum; s.s. 

með að sýna miðaldra konu, virðulegan tannlækni og snyrtifræðing með húðflúr. Eins er 

áhugavert að sýna andstæður; t.d. mjúkar línur barnshafandi konu með mörg og stór flúr, eða 

kraftakonu að lyfta lóðum í ræktinni og um leið lýsa húðflúri sínu sem er tilfinningaþrungið og 

tengt áfalli í æsku. 

 

Þar sem hver mynd átti fyrst og fremst að sýna manneskjuna fannst okkur ekki tiltökumál að 

flúrið sjálft sæist endilega, og nokkrar myndir á síðunni sýna ekki húðflúrin. Sem áður segir er 

þetta markmið verkefnsins; að kveða í kútinn þá úreltu mýtu að lítill jaðarhópur hafi húðflúr og 

kynna hinn fjölbreytta hóp. Fólk er sannarlega meira en flúrið sem það ber, og í myndatökunni 

vildum við leggja meiri áherslu á persónu og samfélagsstöðu viðmælenda okkar en sjálf flúrin. 

Daglegt líf grundvallast sjaldnast á húðflúrum, svo við vildum mynda fólkið á heimavelli þess 

óháð því hvort flúrin sæjust vel við þær aðstæður. Þetta átti þó ekki alltaf við. Stundum þótti 

okkur húðflúrið kalla á að sjást vel á myndinni og stundum settum við inn staka mynd af flúrinu 

                                                           
5
 Hedgecoe. 1982: 82 
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til viðbótar við aðalmyndina. Þegar húðflúrið sést ekki á mynd er því lýst í textanum svo lesandi 

ætti ávallt að fá góða tilfinningu fyrir flúrinu sem um ræðir. 

 

Viðtöl 

Kjarni eigindlegra rannsókna er að leita skilnings út frá sjónarhorni fólksins sjálfs, og ganga þær 

því út á söfnun lýsandi gagna (e. descriptive data) sem byggja á orðum fólks eða hegðun, og 

viðtöl því vinsæl aðferð til gagnasöfnunar.
6
 Viðtölin okkar voru 4-18 mínútur að lengd. 

Spurningarnar voru ekki fyrirfram mótaðar heldur opnar og viðtölin mjög frjálsleg, eða það sem 

eigindleg aðferð kallar opin viðtöl (e. unstructured interviews). Opin viðtöl eru minnst mótuð 

rannsóknarviðtala og líkust hversdagslegu samtali þar sem flæðið er frjálst. Spyrjandinn fer þá 

ekki af stað með fyrirfram mótaðar spurningar eða væntingar um hvert viðtalið muni leiða.
7
 Í 

upphafi hvers viðtals báðum við fólk einfaldlega að segja okkur frá flúrinu sínu og leyfðum svo 

hverju samtali að rúlla í þá átt sem viðmælandinn hverju sinni tók það.  

 

Brandon Stanton, stofnandi Humans of New York, hefur náð gríðarlegum árangri með vefsíðu 

sína, sem og bókaútgáfu, vegna hæfileika síns til að fá ókunnugt fólk til að opna sig á stuttum 

tíma og segja sér persónulegar sögur. Í New York borg þykja íbúarnir lokaðir og kaldir gagnvart 

ókunnugum, en samt hefur Brandon nálgast fólk í þúsundatali á götum borgarinnar og fengið að 

ljósmynda það og taka stutt viðtöl. Í viðtölum okkar ákváðum við að nýta okkur tækni Brandons, 

sem hann lýsir á fyrirlestri í University College Dublin.
8
 Hann nálgast ókunnuga á götum úti og 

hefur því enga fyrirfram hugmynd um hvernig saga muni koma út úr hverju viðtali. Því byrjar 

hann alltaf á að óska einfaldlega eftir að taka ljósmynd. Næst hefur hann spjall og byrjar á mjög 

opinni spurningu á borð við: „Ef þú gætir gefið öðrum eitt ráð, hvað væri það?“ Alla jafna fær 

hann opin og almenn svör, sem er í góðu lagi því Brandon er ekki að leita að svari við 

spurningunni heldur að einhverjum fleti sem opnar á nánari samræður. Út frá þessum opnu 

svörum kafar hann dýpra. Ef svarið við spurningunni hér að ofan væri t.d.: „Að fyrirgefa alltaf 

fólki,“ myndi hann spyrja: „Hverjum hefur þú átt erfiðast með að fyrirgefa?“. Þannig leiðist 

samtalið fljótt á persónulegar nótur og í ljós kemur hin einstaka reynsla sem gerir okkur öll 

                                                           
6
 Esterberg. 2002: 2-3 

7
 Sama rit: 89 

8
 Stanton. 2014 
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áhugaverð, eða eins og Brandon segir: „Við getum haft sömu skoðanir á málefnum og svipaða 

sýn á lífið, en sögurnar okkar eru okkar eigin.“
9
  

 

Í okkar verkefni þurftum við reyndar ekki að ganga upp að fólki heldur auglýstum á netinu eftir 

þátttakendum. Við vissum því ögn um fólkið áður, og það um okkur. Eins höfðum við ákveðinn 

útgangspunkt; viðmælendur okkar vissu að við vildum heyra um húðflúrin þeirra. Í fyrsta viðtali 

vorum við ögn stressaðar þótt Brandon vari sérstaklega við því, stress spyrjanda smitar frá sér og 

getur hæglega gert viðmælendur vara um sig. En fljótt vöndumst við því að hitta ókunnugt fólk 

og urðum öruggari með hlutverk okkar. Þegar við hittum viðmælendurna byrjuðum við á að 

kynna okkur og spjalla aðeins um daginn og veginn. Þá settum við upptökuna í gang og báðum 

viðkomandi að segja frá húðflúrunum sínum. Viðmælendur geta orðið mjög meðvitaðir um 

upptökutæki, svo okkur fannst mikilvægt að vera afslappaðar og tala frjálslega. Við reyndum að 

stýra viðtölunum þannig að fólk væri bæði að sýna og segja, þ.e.a.s við reyndum að fá fólk til að 

lýsa húðflúrinu og segja okkur söguna sína á skemmtilegan hátt. Texti á netinu verður að 

innihalda lýsingar til að halda athygli lesandans, en verði þær of nákvæmar gæti lesandinn misst 

af kjarna málsins. Of einfaldur texti getur hins vegar orðið flatur og ópersónulegur.
10

 

 

Við reyndum að leyfa fólki að tala frjálst og trufla það ekki mikið, en skutum þó inn spurningum 

um það sem heillaði okkur til að tryggja skemmtilega tilvitnun. Húðflúr eru oft tengd sterkum 

tilfinningum. Þau tákna erfiða eða góða tíma í lífinu, standa fyrir fólkið sem við elskum mest, 

lífsspekina sem við viljum lifa eftir o.s.frv. Því voru þátttakendur stundum feimnir að segja 

söguna á bak við flúrið og leituðust frekar eftir að lýsa útliti þess. Ef fólk hikaði mikið, sögðum 

við aðeins frá okkar reynslu sem oft fékk fólk til að opna sig betur. Við það myndaðist traust á 

ótrúlega skömmum tíma. Í flestum tilfellum völdu þátttakendur staðinn til að hitta okkur og þá 

yfirleitt á sínum heimavelli. Þetta hjálpaði örugglega til við að skapa þægilegt andrúmsloft. 

 

Við höfðum einhverja hugmynd um hvað við vildum fá út úr hverju viðtali en ákváðum oft eftir 

á að nota allt annað. Dæmi um slíkt viðtal var við Maríu. Hún hafði samband við okkur og 

sagðist vera með mynd af tungli flúraða á sig, þar sem pabbi hennar hefði alltaf sagst myndu gefa 

                                                           
9
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 Felder. 2012: 17 
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henni tunglið ef hann gæti. Þegar við hittum Maríu nefndi hún að sjálf hefði hún teiknað tunglið, 

klippt myndina út og límt á krukku sem hún geymdi á náttborðinu og safnaði í klinki til að borga 

fyrir húðflúrið. Þetta þótti okkur skemmtilegt og vitnuðum frekar í þessi orð en tengsl 

húðflúrsins við pabbann eins og við stefndum á í byrjun. 
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Vefsíðan 

 

Gæði efnis (e. content) skiptir auðvitað alltaf máli, en gott efni á netinu kemst illa til skila ef það 

er ekki sett fram með birtingu á vefnum í huga. Á netinu skiptir framsetning jafnvel meira máli 

en sjálft efnið.
11

 Eftir gagnasöfnunarhluta verkefnisins tók við að setja upp vefsíðu og útfæra 

gögnin okkar fyrir birtingu á netinu. Við þetta höfðum við til hliðsjónar fræði um vefhönnun og 

framsetningu, og verður því ferli lýst í þessum kafla. Í viðauka 3 aftast í skýrslunni má sjá dæmi 

um færslurnar sem birtast á vefsíðunni okkar, Fólk & Flúr. 

 

Útlit og virkni 

Eitt það fyrsta sem Paul Boag nefnir í bók sinni Website Owner´s Manual er mikilvægi þess að 

halda jafnvægi á milli mikilvægra þátta, vefurinn þurfi bæði að vera aðlaðandi í útliti og 

einfaldur í notkun. Flókin vefsíða getur gert notandann fráhverfan henni svo að síðan þarf að 

vera einföld í notkun. Ekki má þó gleyma fagurfræðinni og því sem kallar fram tilfinningar 

notandans, s.s. notkun lita og mynda.
12

 Við vildum því halda útliti okkar vefsíðu einföldu svo að 

myndirnar fengju notið sín sem best. Við uppsetningu síðunnar ákváðum við að nota 

vefumsjónarkerfið WordPress, þar sem við höfðum áður lært á það í náminu. Þar kusum við að 

kaupa sniðmátið Photopia sem er einfalt og stílhreint, rétt eins og við óskuðum síðunni okkar. 

Önnur ástæða er að sniðmátið lagar vefinn að skjástærð tækisins sem notað er hverju sinni (e. 

responsive), sem er nauðsynlegt í dag þegar notkun snjallsíma og spjaldtölva eykst sífellt.  

 

Einnig kusum við að hafa ekki fasta (e. static) forsíðu með mörgum undirflokkum, heldur er 

forsíðan síbreytileg og birtist nýjasta færslan hverju sinni efst á síðunni. Til viðbótar við 

myndafærslurnar ákváðum við að hafa einungis stutta lýsingu á verkefninu og vefnum á 

undirsíðunni „Um síðuna“. Vefurinn er því sérlega einfaldur í notkun og útlitið tekur ekki athygli 

notandans frá efni hans. Litir texta og bakgrunns þurfa að vera andstæður svo að textinn sé 

læsilegur. Hönnuðir detta stundum í þá gryfju að nota of áberandi liti eða munstur sem gerir 

notanda erfitt fyrir.
13

 Við kusum að hafa svartan texta á mjög ljósgráum grunni en ekki hvítum, 
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svo efnið kæmist sem best til skila án þess að vera of kalt eða stofnanalegt. Paul Boag talar um 

að vefsíða skuli endurspegla persónuleika þess sem hún stendur fyrir.
14

 Við teljum að vefurinn 

okkar endurspegli markmið verkefnisins. Litríkar og fjölbreyttar ljósmyndir prýða forsíðuna og 

okkar markmið er að sýna fram á fjölbreytileika flúraðs fólks. 

 

Áhersluatriði Steve Krug 

Mikilvægt er að vefsíða sé notendamiðuð; að útlit og virkni síðunnar stuðli að sem þægilegastri 

reynslu notandans. Í bók sinni Don´t Make me Think telur Steve Krug upp fimm atriði sem hann 

telur mikilvægust hvað þetta varðar; 1) að skýr virðingarröð sé á hverri vefsíðu; 2) skýr notkun á 

hefðum; 3) skýrt afmarkaðir þættir; 4) augljóst hvar skuli smella og 5) sem minnst af 

truflunum.
15

 Við sköpun vefsins Fólk & Flúr höfðum við þessa áherslupunkta til hliðsjónar og 

fjöllum hér á eftir um hvernig vefurinn uppfyllir þessi skilyrði Krug. 

 

Efsti hluti forsíðu 

 

1) Í fyrsta lagi þarf að vera skýr virðingarröð á forsíðunni, það mikilvægasta skal vera mest 

áberandi.
16

 Á Fólk & Flúr birtast 10 færslur á forsíðunni, sú efsta er nýjust og svo koll af kolli. 

Við teljum þetta rétta virðingarröð, þar sem markmið okkar er að hafa síðuna lifandi og fá sem 

flesta gesti til að heimsækja síðuna aftur.  Því er mikilvægt að nýjasta efnið sé aðgengilegast. 
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16
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2) Þá skiptir máli að þær vefhefðir sem skapast hafa séu notaðar skýrt og skilmerkilega. Krug 

segir hönnuði oft reyna að finna upp hjólið með að skapa eitthvað nýtt og spennandi, en það sé 

óþarfi. Eðlilegast sé að nýta sér hefðirnar, því hefðir festist jú ekki í sessi nema af því þær virka. 

Kunnugleiki er vinur vefstjórans, því hefðirnar hjálpar notendum að nota vefsíðuna án þess að 

þurfa að hugsa of mikið sem tekur tíma og orku frá notanda.
17

 Við kusum að halda eins og 

mögulegt var í þær hefðir sem almennur netnotandi þekkir. Heiti vefsíðunnar er efst í vinstra 

horninu og smelli notandi þar er hann fluttur á forsíðuna. Leiðarkerfið er lárétt efst á síðunni en 

þar eru aðeins tveir flokkar; myndafærslurnar á forsíðunni og aukasíða sem kynnir verkefnið 

stuttlega. Lárétti borðinn hefur aðeins takmarkað pláss (ólíkt lóðréttum borða sem endalaust er 

hægt að bæta við) og því betra að hafa fáa flokka með skýr heiti svo notandinn villist ekki á 

síðunni.  

 

 

Neðsti hluti forsíðu 

 

 

Eins hefur myndast hefð fyrir því að hafa annað leiðarkerfi neðst á síðunni, til öryggis ef 

notandinn sér ekki valstikuna efst eða forsíðan er of löng til að skrolla hæglega upp aftur. Við 

kusum hins vegar að birta fremur lista yfir nýjustu færslurnar neðst. Leiðarkerfið á síðunni er það 

lítið og skipta sjálfar færslurnar meira máli en þeir tveir dálkar sem valstikan inniheldur. 

Leitarvél er ofarlega hægra megin og önnur neðst á forsíðu. Á flóknari vefsíðum eru notendur 
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gjarnir á að fara beint í leitarvélina og því mikilvægt að hún sé á áberandi stað. Einnig er hefð 

fyrir því að bjóða upp á að stækka eða minnka letur og skipta um tungumál, og eru þessir 

valkostir vanalega staðsettir efst í hægra horni forsíðunnar. Við teljum ekki þörf á þessum 

möguleikum á okkar síðu þar sem letrið er stórt og efni síðunnar myndrænt, og flestar 

heimsóknir ennþá innlendar. Þegar um ræðir mobile útgáfur (þar sem farið er á netið í 

færanlegum tækjum) hefur ný hefð skapast; að tákna leiðarkerfið með þremur láréttum samsíða 

strikum og leitina með stækkunargleri. Okkar vefur aðlagast skjástærð tækisins sem notað er 

hverju sinni (e. responsive), sem er nauðsynlegt í dag þegar notkun snjallsíma og spjaldtölva 

eykst sífellt.  

 

 

Forsíðan í snjallsíma 

 

3) Í þriðja lagi er mikilvægt að hafa ólíka þætti síðunnar skýrt afmarkaða. Þegar augljóst er 

hvaða efni tilheyrir hvaða dálki er notandinn fljótari að ákveða hvað hann vill skoða, þar sem 

notendur eiga það til að skanna vefinn frekar en að lesa textann orð fyrir orð.
18

 Á forsíðu Fólk & 

Flúr er hver færsla afmörkuð með hvítum ramma og því augljóst hvar ein færsla endar og næsta 

byrjar.  
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4) Einnig þarf að vera augljóst hvar eigi að smella. Notendur á vefnum þarf að leiða áfram og ef 

ekki er augljóst hvar skuli smella getur notandinn farið á mis við efni í síðunni eða misst 

þolinmæðina og farið af henni.
19

 Á vefsíðu Fólk & Flúr er hægt að smella á allar færslurnar. Það 

er gert augljóst þannig að hver fyrirsögn breytir um lit þegar bendillinn er dreginn yfir færsluna.  

 

 

Blár litur sýnir að smelli megi á fyrirsögnina 

    

5) Síðast en ekki síst er æskilegt að hafa sem minnst af truflunum á vefsíðu. Flestir notendur hafa 

lítið þol fyrir flóknum síðum með miklum óþarfa, hvort sem það er texti, myndir, hljóð eða 

annað sem truflar og leiðir athyglina frá efninu sem skiptir máli.
20

 Því kusum við að hafa síðuna 

lausa við truflanir og birta t.d. engar myndir sem ekki tengdust sjálfum færslunum. 

Bakgrunnurinn er ljós og látlaus svo efnið fái notið sín. Einnig reyndum við að hafa allan texta 

hnitmiðaðan og skýran, svo að notandi fái upplýsingar hratt og örugglega. 

 

Texti 

Við afrituðum viðtölin orðrétt af upptöku, lásum svo afritin í sameiningu og drógum fram þá 

punkta sem okkur þótti skemmtilegastir í hverju viðtali, sem gátu verið allt frá einni setningu yfir 

í heila frásögn. Viðtölin urðu oft löng og talsvert þurfti að vinna með textann til að fá 

hnitmiðaðar sögur og tilvitnanir. Stundum tókum við okkur það bessaleyfi að stytta setningar en 

pössuðum að kjarni þeirra héldist óbreyttur. Sjaldgæft er að fólk lesi efni á vefnum staf fyrir staf, 
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en algengast að texti sé skannaður.
21

 Stuttar og hnitmiðaðar setningar eru því mun læsilegri á 

vefnum.
22

 Eftir þessa yfirferð stóðu eftir tiltölulega beinar tilvitnanir, sem ýmist birtast stakar 

með viðkomandi mynd eða var púslað saman í heildstæða sögu.  

 

Fræðimenn í veffræðum ganga jafnvel svo langt að mæla með að stytta þann texta sem var 

upprunalega ætlaður vefnum um helming, og stytta þann texta síðan aftur um helming. Þá standi 

aðeins kjarni málsins eftir og ekkert óþarfa þvaður.
 23

 Steve Krug mælir eindregið með að sleppa 

öllum óþarfa orðum og minnka þannig læti (e. noise level) á vefnum. Það styttir netsíðuna og 

sparar notanda tíma, og passar að það efni sem mestu máli skiptir sé augljóst og áberandi.
24

 Við 

að kynna verkefnið okkar undir valflipanum „Um síðuna“ reyndum við að forðast óþarfa blaður 

(e. small talk), s.s. að bjóða fólk velkomið á síðuna okkar (sjá viðauka 2). Krug segir vefnotendur 

einfaldlega ekki hafa tíma eða áhuga á slíku, og kallar þannig óþarfa texta „happy talk“. Þetta 

telur hann innihaldslaust mas sem vefstjórar freistast til að nota til að virka félagslyndir.
25

 

 

Við vildum að persónuleiki hvers viðmælanda héldi sér og breyttum því orðalaginu sem minnst. 

Að okkar mati hefðum við breytt persónunni með að breyta t.d. lýsingarorðinu geðveikt í 

frábært, en auðvitað leiðréttum við málfars- og stafsetningarvillur. Textinn á að hljóma eins og 

sjálfur viðmælandinn, bara betur. Með því er átt við ákveðna ritskoðun sem felst m.a. í að gera 

orðalag hnitmiðaðra og fjarlægja öll hikorð og endurtekningar. Sú ákvörðun að halda orðalagi 

viðmælenda var ekki einungis til að halda karakter þeirra óbreyttum, heldur einnig til að laða 

lesandann að textanum. Við skrif fyrir vefinn er mælt með hversdagslegu málfari.
26

 Lynda Felder 

segir: „ef ritstíllinn er ekki eðlilegur, fjarlægist lesandinn efninu.“
27

 Svo vel hentaði að halda 

þeim létta samræðustíl sem viðtölin voru tekin í.  

 

Fyrirsagnir á færslunum eru einnig tilvitnanir í viðmælendur, en við ákváðum að halda okkar 

rödd algjörlega utan við textann. Að sjálfsögðu höfum við áhrif á hann; við spurðum 
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spurninganna og ritstýrum textanum. En mótaðar fyrirsagnir sem ekki koma beint frá 

viðmælendum hefði gert okkur sýnilegar í textanum. Við vildum sem minnst lita efnið þar sem 

markmiðið er að kynna persónulegar sögur þátttakenda, burtséð frá okkar sýn.  

 

Ákvörðun um að halda málfari viðmælenda kveikir spurningar um enskuslettur, hvort eigi að 

halda þeim líka. Þetta er íslenskur vefur um íslenskt fólk, af hverju að blanda ensku í málið? Jú, 

Íslendingar nota ensku mikið í daglegu lífi og samskiptum, ekki síst á vefnum. Því ákváðum við 

að þýða ekki enskuslettur viðmælenda okkar. Það hefði gjörbreytt orðalagi og persónuleika 

viðkomandi. Noti manneskja enskuslettur í daglegu lífi verða þær einnig að birtast á vefnum, svo 

að raunsæ mynd af viðkomandi birtist. Íslendingar sletta og er orðaforði þeirra í kringum húðflúr 

engin undantekning. Flestir nota enska orðið yfir húðflúr og þurftum við því að ræða hvorn 

ritháttinn við skyldum nota; tattoo eða tattú. Í vefstjórnun er mikilvægt að skilja notendur 

síðunnar og reyna að setja sig í fótspor þeirra. Stórt atriði þess er að nota sama orðaforða og hinn 

almenni notandi.
28

 Einn stærsti markhópur okkar er áhugafólk um húðflúr og ákváðum við því að 

íslenska ekki orðið, þar sem stærstur partur íslenska flúrheimsins notar í daglegu tali enska orðið 

tattoo. Þorri fólks leitar að efni um húðflúr á netinu undir orðinu tattoo, en vefstjóri verður að 

hafa leitarvélar í huga. Of margir ritstjórar hafa farið flatt á að kynna sér ekki tungumál 

notandans sem höfðað er til. Janice Redish segir góð skrif fyrir vefinn ekki hefjast á sjálfum 

skrifunum, heldur með að kynna sér notendurna og þarfir þeirra. Þekki vefstjóri markhópinn og 

tungumál hans kemst efnið hiklaust betur til skila.
29

 

 

Þó vildum við einnig halda í heiðri fallega íslenska orðinu flúr, og nefndum því síðuna Fólk & 

Flúr. Sú ákvörðun að hafa stóran staf í báðum orðunum var eingöngu byggð á fagurfræðilegu 

sjónarhorni og okkar persónulega smekk. Samkvæmt íslenskum málfarsreglum ætti vissulega að 

standa Fólk og flúr, en hitt þótti okkur fallegra og bjóða upp á meiri möguleika þegar kemur að 

hönnun vörumerkis og mögulega dreifingu erlendis í framtíðinni. Í viðauka 4 má sjá þrjú dæmi 

um hvernig viðtölin voru í raun, samanborið við færslurnar á síðunni eftir að við höfðum unnið 

með textann. 
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Ljósmyndir 

Við ákváðum að kynna viðföngin ekki með nafni eða starfstitli, heldur láta ljósmyndina tala sínu 

máli. Markmið verkefnisins er að sýna fjölbreytni umrædds hóps, svo við sóttumst eftir að sýna 

t.d. starfsvettvang, áhugamál eða fjölskylduhagi á myndunum. Á síðu Humans of New York eru 

viðmælendur ekki kynntir með nafni, og er það okkar mat að nánari kynning myndi engu bæta 

við söguna - sem stendur sterk nafnlaus og myndræn. 

 

Sem fyrr segir völdum við sniðmátið Photopia sem er látlaust og stílhreint, en við vildum 

sniðmát sem gengi út frá ljósmyndum. Photopia er sérstaklega ætlað undir ljósmyndir og raunar 

kynnt sem „draumur ljósmyndarans“ fyrir notendum WordPress. Á sniðmátinu er hægt að birta 

ljósmyndir stærri en vanalega og halda samt fullum gæðum þeirra. Þannig á myndin að njóta sín 

best og er mikil áhersla lögð á þetta í kynningartexta frá WordPress.
30

 Þetta hljómaði vel í okkar 

eyru. Við vildum að forsíðan sýndi fyrirsagnirnar og hverja mynd í fullri stærð, en með að smella á 

færsluna skyldi svo tilvitnunin birtast. 

 

Það sem við vissum ekki þegar við keyptum sniðmátið er að forsíða Photopia er sérstaklega hönnuð 

utan um láréttar ljósmyndir (e. landscape). Okkar myndir eru hins vegar sitt á hvað á láréttu formi 

og lóðréttu (e. portrait). Þær  lóðréttu komu hreint ekki vel út í þessari miklu stærð. Meðan lárétt 

mynd fyllti fallega út í tölvuskjáinn, varð lóðrétt mynd of há fyrir skjáinn svo skrolla þurfti upp og 

niður til að sjá alla ljósmyndina. Þetta gekk alls ekki. Ekki var í boði að taka þá ljósmyndir á láréttu 

formi eingöngu, þar sem við lukum allri gagnasöfnun áður en kom að netsíðugerðinni. Við hefðum 

geta sleppt öllum ljósmyndum á sjálfri forsíðunni og látið hana aðeins sýna orðalista fyrirsagna til 

að smella á og sjá þannig myndina, en okkur fannst ekki við hæfi að ljósmyndasíða sem þessi hefði 

engar myndir á forsíðu. Paul Boag segir forsíðuna jú mikilvægustu einingu vefsins.
31

 

 

Svo úr varð redding. Úr hverri ljósmynd skárum við út láréttan og aflangan bút, og bjuggum þannig 

til nýja mynd til að setja á forsíðuna. Þannig kom forsíðan betur út og sýndi auðveldlega yfirlit yfir 

margar færslur.  

 

                                                           
30
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31
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Forsíðan með sértilgerðum forsíðumyndum 

 

Aðalmyndin birtist í staðinn með textanum inni í færslunni og þá minni en við vildum upphaflega. 

Gallinn við þessa lausn er að myndirnar voru alls ekki teknar með það í huga að skera þær niður og 

gæðin því misjöfn á milli forsíðumyndanna. Í framtíðinni verður því ávallt tekin sérstök 

forsíðumynd sem ætluð er á þetta ílanga form, auk ljósmyndarinnar sjálfrar. Þetta var ágæt lexía í 

vandræðunum sem vefstjóri getur lent í við að nota þau form sem bjóðast á netinu. 
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Viðtökur og notendagreining 

 

Viðtökurnar við vefsíðunni Fólk og Flúr fór fram úr okkar björtustu vonum. Almennt hefur fólk 

verið mjög jákvætt gagnvart síðunni og margir óskað eftir þátttöku þegar við höldum áfram að 

bæta við sögum í náinni framtíð. Gott er að fylgjast með tölfræðinni sem liggur að baki áhuga 

fólks. Til þess notum við greiningartækin Google Analytics til að skoða heimsóknir á vefinn, og 

Insights til að skoða heimsóknir á Facebook síðu sem við opnuðum samtímis vefsíðunni. 

 

Facebook Insights 

Facebook síðuna hugsum við fyrst og fremst til að koma efni vefsíðunnar á framfæri. Ísland á 

metfjölda í notendum Facebook svo þar er viðbúið að ná til sem flestra. Með að smella á læk 

gerist notandinn aðdáandi slíkrar síðu. Við opnuðum Facebook síðuna um miðjan dag og á 

miðnætti höfðu 270 notendur smellt á læk. Sólarhring seinna voru aðdáendur orðnir 425 og í dag 

telja lækin 532. Eðlilega fjölgaði aðdáendunum hraðast þegar síðan var nýstofnuð. Þá var allt 

efnið á vefsíðunni nýtt, þátttakendur verkefnisins deildu henni með sínum vinum og við með 

okkar vinum. Síðan höfum við reglulega birt myndir af vefsíðunni, til að halda Facebook síðunni 

lifandi og hefur það alltaf skilað nokkrum nýjum lækum.  

 

Fjöldi læka skiptir þó ekki mestu máli, heldur að fólk hafi raunverulega áhuga á efninu og vilji fá 

færslur af síðunni yfir á fréttaveitu sína. Ýmis fyrirtæki og blogg halda reglulega leiki á 

Facebook til að hala inn fleiri læk, sem eru þó innantóm ef notendur hafa aðeins áhuga á 

vinningum leikjanna en ekki sjálfu efni síðunnar. Við viljum því ekki gera neitt því líkt. Google 

Analytics sýnir að frá 9. desember til 12. janúar skoðuðu u.þ.b. 580 notendur vefinn (en innlit 

þeirra eru um 730 talsins). Þau 532 læk sem Facebook síðan hefur halað inn, sýna að flestir sem 

skoða vefsíðuna kjósa að líka við Facebook síðuna. Þannig áætlum við að lækin í okkar tilfelli 

endurspegli raunverulega áhuga notenda Facebook. 

 

Í greiningartækinu Insights
32

 er hægt að fylgjast með tölfræði hverrar færslu, s.s. hvað hún nær 

mikilli dreifingu. Því fleiri sem sjá efnið, því líklegra er að við fáum nýjar heimsóknir á 

vefsíðuna. Dramatískustu sögurnar fá mikla athygli, og líka sú sem inniheldur mynd af nakinni 

                                                           
32

 Facebook.com. Insights. 2015 
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konu. Þessar færslur eru þó ekki endilega með flestu lækin, sem sýnir að fjöldi þeirra sem merkja 

við að kunna vel að meta færsluna helst alls ekki endilega í hönd við hversu margir skoða hana. 

 

Google Analytics 

Greiningartækið Google Analytics gefur okkur betri mynd af notendum vefsíðunnar og háttum 

þeirra.
33

 Langflestir þeirra sem skoða síðuna, eða 61% notenda, eru á aldrinum 18-34 ára. Þetta 

kemur lítið á óvart. Bæði er þessi aldurshópur líklega virkastur meðal notenda netsins yfir höfuð 

og þarna má finna hæsta hlutfall fólks sem ber húðflúr. Þá er stór hluti þátttakenda verkefnis 

okkar á þessum aldri og viðbúið að jafnaldrar þeirra (og okkar) tengi helst við efnið. 

Kynjahlutfall notenda er nokkuð jafnt, eða 46% kvenna á móti 54% karla. Flestar heimsóknir á 

vefsíðuna koma frá borðtölvum og fartölvum (66%), næst koma heimsóknir úr snjallsímum 

(26%) en fæstar eru heimsóknirnar úr spjaldtölvum. 84% heimsókna eru frá notendum á Íslandi 

en til gamans má geta að vefsíðan hefur fengið þrjátíu heimsóknir frá Rússlandi, tvær frá 

Argentínu og eina frá Sameinuðu Arabísku furstadæmunum. 

 

Flestar heimsóknir, eða 83%, eru frá nýjum notendum en 17% notenda koma aftur. Meðallengd 

heimsóknartíma notenda er 2:35 mínútur. Í heildina voru 5.319 síður skoðaðar á fyrrnefndu 

tímabili, sem þýðir að hver notandi skoðaði yfir 7 síður að meðaltali. Loks er brotthvarfs-

hlutfallið (e. bounce rate) innan við 50%, en það segir til um hlutfall þeirra sem fara strax aftur 

af vefnum. Niðurstöður greiningartækisins sýna okkur sem sagt að efni síðunnar heldur 

notendum þó nokkuð vel. 

 

Fjölmiðlar 

Daginn sem síðan fór í loftið höfðu tveir fjölmiðlar samband við okkur vegna síðunnar. Annar 

fylgdi fyrirspurninni ekki eftir en Ragnhildur hitti blaðakonu frá DV og ræddi við hana um 

verkefnið, vefsíðuna og framhaldið. Þriðjudaginn 9. desember 2014 birtist sú umfjöllun sem 

heilsíðugrein í DV og má sjá í viðauka 5. 

  

                                                           
33
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Framhaldið 

 

Vefsíðan Fólk & Flúr byrjaði sem skemmtilegt lokaverkefni en hefur þróast og orðið eitthvað 

meira. Við tókum báðar ástfóstri við síðuna og viljum í nánustu framtíð halda áfram að stækka 

hana og bæta. Markmiðið er að fá myndir og sögur frá sem allra litríkustu flóru fólks, og sýna 

fram á meiri fjölbreytileika en við náðum að gera innan tímaramma skólaverkefnis. Gaman væri 

t.d. að fjalla um fleira eldra fólk, fólk af fleiri kynþáttum og frá fleiri landshlutum. Þegar við 

auglýstum eftir fólki til að taka þátt í verkefninu stóðu viðbrögðin ekki á sér, svo færri komust að 

en vildu. Seinna viljum við því bjóða þeim þátttöku sem sýndu áhuga en við náðum ekki að hitta. 

Framtíðarplönin eru að vefsíðan verði rekin á sama hátt og hin margumrædda Humans of New 

York og byggi á „götumyndum“; umfjöllun um fólk sem við rekumst á og vekur áhuga okkar. 

Þetta gekk ekki á meðan við vorum að byggja síðuna upp, þá þurftum við að auglýsa eftir 

þátttakendum. Við sjáum fyrir okkur að myndirnar verði þá enn hversdagslegri, þar sem fólk 

hefur engan fyrirvara á myndatökunni og kemur því algjörlega til dyranna eins og það er klætt. 

 

Með auknum fjölda færsla getur vel verið að við bætum fleiri flokkum við valstikuna. Í dag eru 

færslurnar rétt um 30, en yrðu þær mikið fleiri væri mögulega gott að flokka efnið. Notandi gæti 

þá valið viðtöl og myndir sem snerta sérstaklega t.d. vinnumarkað, íþróttir eða heimili og 

fjölskyldu. Þá er draumurinn að bæta við myndum af flúruðu fólki í öðrum löndum til 

samanburðar við Íslendinga. Í sögunum er talsvert fjallað um viðbrögð samfélagsins við flúrum 

viðmælenda, svo forvitnilegt væri að sjá hvort viðbrögðin eru ólík á milli landa. Við sjáum ekki 

fyrir okkur heimsyfirráð heldur einfaldlega að hafa myndavél við höndina á ferðalögum erlendis 

og stoppa áhugavert fólk úti á götu. Þannig væri hægt að bæta við flokknum „Erlendis“. 

 

Hinu stílhreina útliti síðunnar viljum við halda, en á dagskránni er að láta hanna merki (e. logo) 

sem myndi birtast ofarlega í vinstra horni. Merki gerir vefsíðu að vörumerki og líklega yrði hún 

tekin alvarlegar fyrir vikið. Merki getur einnig verið gott að nota til að halda saman efninu á 

hinum mörgu samfélagsmiðlum sem gaman væri að styðjast við, en notkun samfélagsmiðla er 

gríðarlega mikilvæg þegar kemur að dreifingu efnis á vefnum. Vegna almennrar Facebook 

notkunar Íslendinga þótti okkur augljóst að nýta þann miðil til að koma vefnum okkar á 
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framfæri, og þar viljum við gera betur. Til að halda áhuga notenda og hala inn nýjum er 

nauðsynlegt að birta þar efni reglulega, og því stefnan að hver ný færsla á vefsíðunni verði 

auglýst á Facebook líka.  

 

Einnig stefnum við á að gera Instagram aðgang fyrir síðuna. Instagram er mjög myndrænn 

miðill og hentar því vel til að dreifa ljósmyndaefni á borð við okkar. Þar er enn fremur 

auðveldara að ná til ókunnugra en á Facebook þar sem vinahópurinn er sérvalinn. Hverja mynd á 

Instagram er hægt að merkja sérstaklega (e. hashtag) og birtist þá í opnum albúmum sem sýna 

samskonar myndir frá notendum um allan heim. Þannig eiga húðflúrmerktar myndir stóran 

aðdáendahóp á Instagram. Twitter hefur náð gríðarlegum vinsældum vestanhafs og er notendum 

á Íslandi að fjölga um þessar mundir, þá helst af yngri kynslóðinni sem er að færa sig af 

Facebook. Þennan miðil kæmi einnig til greina að nýta fyrir Fólk & Flúr, en það yrði sennilega 

langtímamarkmið. Að okkar mati er betra að vinna með færri miðla og hafa góð tök á þeim, 

heldur en að smyrja sig of þunnt. Notkun á Twitter og Instagram kallar á erlenda notendur, sem 

við vonum að fjölgi með tímanum. Til þess þarf síðan að vera aðgengileg á fleiri tungumálum, 

og því langtímamarkmið okkar að þýða færslurnar yfir á ensku og bjóða notendum að skipta um 

tungumál. 
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Lokaorð 

 

Í þessari greinargerð sögðum við frá vinnuferlinu við vefsíðuna Fólk & Flúr, 

ljósmyndabloggsíðu okkar um mannlegu hlið húðflúra, allt frá hugmyndavinnu og innblástri til 

viðtaka og framtíðarsýnar. Við byrjuðum á að greina markhópinn okkar, mótuðum stefnu 

vefsíðunnar og tókum viðtöl og ljósmyndir af u.þ.b. 30 þátttakendum. Þá unnum við upp úr 

gögnunum, settum upp vefsíðu og dreifðum efninu með hjálp samfélagsmiðla.  

 

Verkefnið var mjög lærdómsríkt. Við stigum út fyrir þægindarammann og hittum ótrúlega 

fjölbreyttan hóp fólks, sem við hefðum sennilega ekki kynnst annars. Þetta frábæra fólk opnaði 

sig fyrir okkur, og deildi oft og tíðum mjög persónulegum sögum. Fyrir það erum við sannarlega 

þakklátar, því án viðmælendanna hefði síðan aldrei orðið að veruleika.  

 

Við lærðum einnig mikið um starf vefstjórans, um hönnun og vinnslu á vefsíðum og lærðum af 

mistökum okkar á þessum nýja vettvangi. Við völdum t.d. sniðmát án þess að skoða alla kosti og 

galla þess nógu gaumgæfilega, og urðum að stýra frá upprunalegri hugmynd okkar um útlit 

síðunnar og finna leiðir til að vinna með það sem bauðst. 

 

Þó að námi okkar í hagnýtri ritstjórn og útgáfu ljúki, viljum við halda áfram að vinna þetta 

verkefni og gera vefinn enn betri. Við hlökkum til að bæta fleiri ljósmyndum og viðtölum við 

síðuna í framtíðinni, gera útlit hennar meira aðlaðandi og sýna enn fjölbreyttari hóp af flúruðu 

fólki. 
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Viðauki 1 - Framkvæmdaáætlun 
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Viðauki 2 – Undirsíðan „Um síðuna“ 
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Viðauki 3 – Færslur á síðu 
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Viðauki 4 – Unnið með viðtöl 
 

1) Viðtal við Lindu 

 

L: Linda 

 

L: Ég fekk mér blómin þegar ég skildi við manninn minn, sem ég var með. Ég var ófrísk en 

missti það barn þegar ég komst að því að hann var að halda framhjá mér með vinkonu minni, 

síðustu 10 vikur. Á þessu 10 vikum komumst við að því að ég var loksins ófrísk eftir að við 

vorum búin að vera að reyna í marga mánuði og hann bað mig um að giftast sér og við ætluðum 

að flytja saman útúr bænum. Allt á þessum 10 vikum. Svo kemur það semsagt í ljós að hann var 

búinn að vera að halda við vinkonu mína allan þennan tíma og í áfallinu þá missi ég barnið sem 

að við vorum búin að bíða svo lengi eftir. Ég fékk mér þess vegna liljurnar af því að þær tákna 

styrk og koma bara til dyranna eins og þær eru. Ég er frekar opin og ég tók bara þann pól í 

hæðina þegar þetta kom fyrir mig að segja satt og rétt frá. Ég var ekkert að fela það afhverju við 

höfðum skilið. Það eru margir sem hafa spurt mig hvort það sé ekki erfitt að vera með húðflúr 

sem minnir á svona erfiðan tíma en það er það í rauninni ekki út af því að ég fór í gegnum mesta 

helvíti lífs míns, ég svaf á gólfinu í marga mánuði af því að ég gat ekki hugsað mér að sofa í 

rúminu okkar. Þannig að þetta er meira svona að þegar ég sé það þá man ég eftir þessu og að ég 

komst í gegnum þetta. Þetta hefði getað farið mun verr. En mér þykir vænt um þær af því að ég 

man hvernig ég komst í gegnum þetta tímabil og hvernig ég er í dag. Þetta kenndi mér alveg 

rosalega margt. Ég endurskoðaði allt og alla, bæði hvernig ég lifði lífinu mínu og alla sem voru í 

lífinu mínu. Ég tók rosalega mikið til og valdi mér nýja leið, hvernig ég vildi fara í gegnum lífið. 

Á sama tíma fékk ég mér setninguna „every cloud has a silver lining“ sem minnir mig á að það 

koma erfiðir dagar og vikur en þetta verður allt í lagi. Við hliðina á blómunum er síðan nafnið 

hennar Önju sem hún skrifaði sjálf. Ég valdi þessa skrift af því að á ákveðnu tímabili skrifaði hún 

alltaf hjarta fyrir aftan nafnið sitt. Hún gerir það ekki lengur og mér fannst það ferlega leiðinlegt 

þegar hún hætti þessu en hún bara þroskaðist uppúr þessu og skrifar bara Anja núna. Ég setti 

nafnið hennar þarna af því að hún gekk í gegnum þetta erfiða tímabil með mér. Hún átti alveg 

jafn erfitt og ég í marga, marga mánuði. Þau voru mjög náin og þetta var rosalega erfitt af því að 

hún var ennþá of lítil til að ég gæti útskýrt afhverju hann fór svona óvænt. Þannig að þetta var 

mjög dramatískt tímabil í lífinu okkar.  

 

Svona birtist þessi saga á vefsíðunni: 

 

„Ég fór í gegnum mesta helvíti lífs míns” 

 

Ég fékk mér blómin þegar ég skildi við manninn minn. Ég var ófrísk en missti barnið þegar ég 

komst að því að hann hafði haldið framhjá mér síðustu 10 vikur, með vinkonu minni. Á einmitt 

þessum 10 vikum komumst við að því að ég var loksins ófrísk eftir að við vorum búin að reyna í 

marga mánuði, hann bað mig að giftast sér og við ætluðum að flytja saman út úr bænum. 

 

Ég fór í gegnum mesta helvíti lífs míns, ég svaf á gólfinu í marga mánuði af því að ég gat ekki 

hugsað mér að sofa í rúminu okkar. Þetta kenndi mér alveg rosalega margt. Ég endurskoðaði allt 

og alla, tók rosalega mikið til og valdi mér nýja leið í lífinu. Ég fékk mér þess vegna liljurnar af 

því að þær tákna styrk. Þegar ég sé flúrið man ég eftir þessu og að ég komst í gegnum þetta. 
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2) Viðtal við Diljá og Daníel 

 

E: Eygló 

Da: Daníel 

Di: Diljá 

 

Da: Þetta er Fönix. Sem táknar hringrásina. Ég tengdi þetta aðallega við parkour íþróttina til að 

byrja með. Þar er maður prílandi og hoppandi og dettur endalaust á andlitið. En það er alveg 

sama hversu oft það gerist þá stendurðu bara aftur upp. Eins og fuglinn sem brennur og rís aftur 

upp úr öskunni aftur og aftur. Svo bara fuglinn sjálfur sem er bara frelsið, frelsið til að fljúga. 

Svo er litirnir bara... afþví mér finnst þeir geðveikir! 

 

E: Er þetta eina tattúið? Ætlarðu að fá þér fleiri? 

 

Da: Já eina. Ójá! Fyrir flesta er þetta eins og versta fíkniefni.  

 

E: Svo ert þú með slatta? 

 

Di: Já ég er með þrjú. Ég er að vinna í sleeve-i, fulla ermi sem verður bara tónlistartengd. Hérna 

er Elvis, ég er búin að elska Elvis alveg síðan ég var lítil. Á morgun er ég að fara að bæta við 

Ozzy Osbourne. Þetta er svona mínir uppáhalds tónlistarmenn. Ég ætla líka að fá mér 

trommukjuða hérna, pabbi minn er trommari. Og líka upphafsstafina hans. Svo á bakinu á mér er 

stjörnumerkið mitt, hrútur. Ég hef alltaf verið svo mikið fyrir stjörnuspá en langaði ekki í 

eitthvað svona lítið logo. Svo er fyrsta flúrið mitt uppáhaldstextinn minn úr uppáhaldslaginu 

mínu.  

 

E: En mér fannst svo athyglisvert áðan sem þú sagðir um vinnuna, að það megi ekki sjást... 

 

Da: Það er rosalega grátt. Það fer eftir því hversu mikið það er sko. Í þjónustunni þarf að hylja 

það. 

 

Di: Ég er í bistro og verð að vera í langermabol.  

 

Da: Einn sem ég þekki er með háa ermi, það rétt kemur undan skyrtunni. En hann má t.d. ekki 

bretta upp á ermarnar ef það er heitt eða eitthvað, hann má það ekki. 

 

E: Þetta má bara ekki sjást? 

 

Da: Það eru svo margir sem eru ennþá á móti svona hlutum að þetta getur misst svo mikið af 

viðskiptavinum. Fólki finnst þetta ekki snyrtilegt, þú ert að skemma líkamann á þér... 

 

Di: Þú hefur alveg séð fólk sem er engan veginn snyrtilegt með göt alls staðar og skítugt hár og 

þannig... 

 

E: Meiniði að fólk tengi tattúið frekar við þannig týpu, ekki að því þyki tattúið sem slíkt 

ósnyrtilegt? 
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Da: Já fólk tengir þetta við glæpamenn og dópista og eitthvað. 

 

Di: Vaktstjórinn hans sagði þegar kærastan hans byrjaði að vinna, hún er með hérna rós og fjöður 

og eitthvað... og ég spurði hann: Bíddu má hún sem sagt vera með? Og hann eitthvað: Já þú ert 

með hauskúpu, hún er með rós.  

 

E: Já ókey? En athyglisvert... það er ekki bara að vera með tattú, heldur hvernig tattú? 

 

Da: Já það verður að vera snyrtilegt og fínt.  

 

E: Og hver fær að meta það? 

 

DD: Yfirmaðurinn hverju sinni! 

 

E: Þarft þú líka að hylja þig í gæslunni? 

 

Da: Já sko gæslumenn er hvort eð er alveg huldir... 

 

E: En ef þið væruð með í andlitinu eða eitthvað... 

 

Da: Þá bara færðu ekki vinnu á okkar vinnustað, ekki sjens! 

 

Di: Ekki heldur með gat í nefinu eða neitt, ekki sjens sko.  

 

Da: Eyrun sleppa, ég var með lítinn svartan punkt og það var ekkert mál, en ef þetta hefði verið 

hangandi hauskúpa sko... 

 

Da: Þetta stendur í ráðningarsamningnum sko. 

 

E: Stendur líka um tattú? 

 

Di: Já! Að húðflúr áberandi séu bönnuð.  

 

Svona birtist þessi saga á vefsíðunni: 

 

„Ef þú ert með tattoo í andlitinu færðu ekki vinnu“ 

 

Í þjónustu þarf að hylja flúrin. Vera í síðerma bol og ekki bretta upp á ermarnar þó það sé heitt. 

Þetta stendur í ráðningarsamningnum. Ef þú ert með í andlitinu færðu ekki vinnu við svona, ekki 

sjens! Það eru svo margir sem eru ennþá á móti svona hlutum að það getur misst mikið af 

viðskiptavinum. Fólki finnst þetta ekki snyrtilegt og tengir þetta við glæpamenn og dópista og 

eitthvað. Tattúið verður líka að vera snyrtilegt og fínt, yfirmaðurinn hverju sinni fær að meta það. 

Ég spurði yfirmanninn: „Bíddu má þessi sýna flúrið sitt en ekki ég?“ Og hann svaraði: „Já þú ert 

með hauskúpu, hún er með rós.“ 
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3) Viðtal við Oddgeir 

 

O: Oddgeir 

R: Ragnhildur 

E: Eygló 

 

O: Þetta snýst um það að 1999 þá er þetta eina nýra sem ég var með orðið ónýtt, ég missti hitt 

þegar ég var 12 ára eftir sjúkdóm, og svo var ég að berjast við þetta alveg þangað til ég var 39 

ára. ´99 þá gefur Kjartan bróðir minn mér nýra. Semsé þannig að ég er með ígrætt nýra úr honum 

og þarf að taka lyf svo ég hafni ekki nýranu og þannig að þarna ´99 þegar þetta gerist þá var 

maður orðinn svona helvíti lélegur, sko maður er ekki mjög orkumikill svona nýrnabilaður. En 

þegar ég fékk nýja nýrað þá náttúrulega leið mér strax miklu og betur og það hefur gengið rosa 

vel. Nú eru komin 15 ár og það er bara allt í góðu lagi. En upp úr því þá fitnaði ég rosalega. Ég 

fór á stera og maður svona blæs allur út og verður svona puffy og eitthvað, og þá fór ég að 

hlaupa og hjóla og við fórum síðan í það að æfa mjög mikið hlaup og ég fór fyrsta maraþonið 

2005 í London. Og svo fórum við Kjartan, bróðir minn sem gaf mér nýrað, saman maraþon í 

Kaupmannahöfn þar sem hann gaf mér nýrað, við vorum skornir í Kaupmannahöfn 2006, þannig 

að við hlupum sumsé framhjá spítalanum þar sem hann gaf mér nýrað 7 árum áður saman sko. 

Þetta var mjög svona emotional.  

R: Það er frábært. 

O: Æðislegt sko, það var 2006, og svo lendi ég í því um haustið 2006 að þá sleit ég krossband og 

þá dettur maður náttúrulega svolítið út sko og ég beið alveg í ár. Svo fór ég í aðgerð og var 

lagaður og svo líður tíminn og svo er allt í einu komið 2009 og ég er aftur hættur að hlaupa og 

ekki í neinni þjálfun og þá bara var það í ágúst, árið áður en ég verð fimmtugur, að þá ákvað ég 

bara að fara í Iron man.  

R: Heilan Iron man? 

O: Heilan Iron man eftir ár. 

R: Það er ekkert djók. 

O: Nei, og ég bara stóð upp úr sófanum þarna 2009, í ágúst, og byrjaði að æfa. Bara mætti á 

sundæfingu og lærði skriðsund. Svo fór ég og keypti mér hjól og fór að hjóla  

R: Hafðirðu aldrei verið að synda eða hjóla neitt af viti áður, bara verið að hlaupa? 

O: Nei, nei bara svona smotterí. Ég gat náttúrulega ekkert synt, ég kunni ekki skriðsund sko og 

hjóla bara svona eins og flestir gera, eitthvað smá í vinnuna og eitthvað fjallahjól. En keypti mér 

bara þarna sér keppnishjól og ákvað að gefa mér það í fimmtugsafmælisgjöf að fara Iron man. Ég 

æfði alveg ógeðslega mikið í heilt ár. Hætti að drekka og borðaði hollt og æfði svona 12-19 tíma 

á viku allan tímann.  

R: Það er rosalega mikið. 

O: Það er rooosalega mikið. Og bara var ótrúlega fókuseraður á þetta einhvern veginn. Þetta 

heltók náttúrulega eiginlega líf mitt sko, þannig. En það var bara fínt.  
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R: En var aldrei svona tímapunktur þar sem þig langaði bara að gefast upp?  

O: Nei... Það er svo merkilegt, mér bara fannst þetta æðislegt og líka maður fór inn í hóp, það var 

hópur að fara. Þegar ég fer Iron man, þarna 15. ágúst 2010 þá voru eitthvað svona 25 manns á 

Íslandi búnir að gera þetta og við vorum 10-11 sem fórum þarna, enda voru þarna 30-40 manns í 

heildina þá. En fyrir mig, ég var svolítið hræddur af því að ég er með ígrætt nýra og svona mikil 

áreynsla í svona langan tíma er erfið þannig að ég var í mjög góðu samstarfi við minn lækni uppá 

það að ég mátti alls ekki þorna. Ef ég þorna mikið, verð þurr, þá er nýrað í hættu með að 

eyðileggjast og ef ég fer að brjóta niður vöðvana, af því að þetta er svo löng áreynsla þá fer 

efnið, niðurbrotsefnið að hafa áhrif á nýrað og getur skemmt það. Þannig að ég var svolítið 

stressaður með það en hann sagði mér bara að ef ég gerði það sem hann lagði fyrir í kepnninni að 

þá myndi bara ganga vel.  

R: Og hvað varstu lengi? 

O: Ég var 11 klukkutíma og 50 mínútur. Og þetta snýst um það að þú byrjar á að synda í sjó 3.8 

km. 

R: Ekki var þetta hérna, á Íslandi? 

O: Í Kaupmannahöfn. 3800 m í sjó og það er ræst svona í hollum sko. Ég var í síðasta hollinu 

sem fór út. Og það var synt svona út í  sjó, þar var bauja og svo til baka í land. Hleypur inn, upp í 

svona tjald. Þar er pokinn þinn, merktur með númeri, þar er allt eftir röðum sko. Í sundgalla, 

svona blautgalla. 

R: Svona blautbúning? 

O: Blautbúning já, úr honum, í hlaupa-, nei hjólabúninginn sem að maður í rauninni í undir sko, 

en í skóna og hjálminn, hanska og svo út. Hjólið á ákveðnum stað og svo er hjólað af stað. 180 

km. Þetta er galið langt sko.  

R: Þetta er ekki kallað Iron man af ástæðulausu.  

O: Nei nei, og ég var með bara markmið. Ég ætlaði að hjóla á 30 km meðalhraða þ.e.a.s. vera 6 

tíma að þessu. Svo sprakk hjá mér og ég var með auka slöngur þannig að ég þurfti að skipta á 

öðru dekkinu í miðri keppni. Maður má ekki þiggja utanaðkomandi hjálp þannig að maður 

verður að gera þetta einn. Svo var ég að pumpa hérna, náði ekki sko, það eru 110 pund í dekkinu, 

rosa þrýstingur, þannig að ég náði mér kannski í 60 með litlu pumpunni. Þannig að ég var hálf 

vindlaus þangað til ég kom að næstu svona stoppistöð.  Þar mátti ég fá hjálp til að pumpa. Og 

svo bara af hjólinu, eftir 180 km og bara... flestir stoppa í nokkrar mínútur sko og fá sér að 

drekka og eitthvað að borða og svona. Ég borðaði náttúrulega á hjólinu, ég er með snickers og 

hnetur og orkustykki og fullt af drykkjum og hérna... en ég var bara í einhverri maníu. Ég var 1 

mínútu 57 sekúndur frá því að ég kom í mark á hjólinu og þangað til ég var byrjaður að hlaupa, 

það voru ekki 2 mínútur. Ég bara, af hjólinu, henti því frá mér, úr hjálminum, skónum, inn, náði í 

pokann, í hlaupaskóna og út.  

R: Var ekki bara adrenalínið á fullu? 
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O: Adrenalínið á fullu, ég var bara í ótrúlegu... þetta er bara ótrúleg upplifun sko... og svo heilt 

maraþon. 

R: Og hvernig er tilfinningin að koma í mark? Eftir alla þessa þjálfun og líka bara allt sem þú 

varst búinn að ganga í gegnum persónulega? 

O: Með þessa sögu já, sko ég veit ekki um neinn í heiminum sem hefur farið Iron man með 

ígrætt líffæri. Ég veit ekki um neinn sem hefur gert það. Ég er búinn að leita og leita.  

R: Þannig að þú ert bara einstakur? 

O: Á þessu árum já, það eru náttúrulega liðin 4 ár og ég hef ekkert verið að skoða þetta kannski 

síðan. En á þeim tíma fann ég engan annan sem hafði gert þetta. Já, ég er einstakur. 

R: Það er náttúrulega ótrúlega magnað.  

O: Það var æðislegt, en þú spyrð hvernig það er að komast í mark. Ég náttúrulega, maður var sko 

alveg búinn á því, ég verð nú bara að viðurkenna það. Þetta var erfitt en þetta var svona eins og 

að endurfæðast. Þetta var bara algjör aflausn, ótrúlegt að koma í mark.  

R: Bara algjörlega ólýsanlegt? 

O: Já það er eiginlega ólýsanlegt. Það var bara, ég get ímyndað mér að þetta sé svona eins og að 

fæða barn. Þetta er svona, þessi tilfinning, bara ótrúlegt frelsi. Þetta var æðislegt. Og ég bara 

hugsaði með mér, þetta ætla ég að gera aftur.  

R: Ertu kominn með einhverja dagsetningu? 

O: Ja sko, Þetta var semsé 15. ágúst 2010 og ég var sko fimmtugur 18. ágúst, þrem dögum seinna 

og þá hélt ég partý úti í Kaupmannahöfn, hjá Hönnu Lilju, og hérna komu ótrúlega margir út sko. 

Vorum með svaka veislu, og vorum náttúrulega í Iron manninum og svo veisla á 

miðvikudeginum sem var bara æðislegt. Og ég bara, í september sama ár, bara mánuði seinna þá 

skráði ég mig í Iron man í Flórída haustið 2011, ári seinna og byrjaði bara að æfa á fullu fyrir 

það þarna um haustið og fram í janúar 2011. Þá var ég alltaf að drepast í náranum. Svo ég fór og 

lét athuga það og þá kom í ljós að liðkúlan hérna, eða liðurinn sko, mjaðmaliðurinn, að ég var 

með drep í kúlunni. Og hérna, það var afleiðing af sterum sem ég hafði fengið þarna ´99 þegar ég 

fékk nýrað. Þannig að það er þekkt aukaverkun af sterunum að það getur komið svona kölkun í 

kúluna, liðkúluna. Flestir lenda í þessu strax en hjá mér liðu þessi ár sko, þannig að það endar 

með því að ég fór ekkert aftur og hætti öllu þarna vorið 2011. Svo í fyrra í maí, 2013, þá fór ég í 

aðgerð og fékk nýjan mjaðmalið. Þannig að ég er með gervimjöðm, eða -lið hérna megin (vinstra 

megin). Og það er búið að taka mig ár að ná því en ég er núna byrjaður semsé að keppa aftur á 

hjóli, í hjólreiðum. Ég keppti núna á laugardaginn í Kex-reiðinni þarna niðrí miðbæ, þarna Kex 

og Kría, lokuðu af Hverfisgötunni og Sæbrautinni, nei Skúlagötunni. Og ég tók þátt, var með. 

Þannig að næsta ár ætla ég bara að kýla á þetta að fullu. I´m back. 

R: Lætur ekkert stoppa þig? 

O: Nei nei, ég hef gaman að þessu.  

E: Varstu þá með lækni með þér að fylgjast með þér sérstaklega í Iron man keppninni? 
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O: Nei en félagi minn sem er hjartaskurðlæknir, hann kom frá Svíþjóð til að fylgjast með, þannig 

að hann var svona á hliðarlínunni. En eftir keppnina þá var ég svo lágur í blóðþrýstingi að ég 

þurfti að fara í tjaldið og fékk í æð vökva af því að ég bara stóð ekki undir mér... 

R: Bara kláraðir þig alveg? 

O: En það voru svona 300 manns þarna inni allir með hérna (vökva í æð). 

R: Þetta á náttúrulega bara ekkert að vera hægt þannig að það er alveg skiljanlegt að líkaminn sé 

bara búinn. 

O: Já þetta er alveg rosalegt, maður er alveg búinn. Maður eyðir sko einhverjum 10.000 

hitaeiningum og er næstum því 12 tíma að, stoppar aldrei. Þetta er rosa, þetta er náttúrulega erfitt. 

Það er alveg klárt. 

R: Og er þetta ekki líka þannig, ég kynnti mér þetta aðeins, af því að mig langaði að vita aðeins 

hvað þetta snerist um áður en við fórum að tala við þig... og er það ekki þannig að ef þú nærð 

ekki ákveðnum tíma í hverri grein að þá ertu látinn hætta? Þá færðu ekki að klára? 

O: Já... nei þú færð ekki að klára. T.d. í sundinu, ég man ekki hvað það er sko, en sérðu ég syndi 

þessa 3.8 km á klukkutíma og 7 mínútum, ég var bara með þeim fyrstu sko. Eða þú veist, þetta 

voru hvað... tja ég segi ekki fyrstu en ég var í svona topp 10 prósentunum og ég hafði aldrei, ég 

kunni ekki að synda árinu áður, en þetta lá vel fyrir mér. Svo er ég ekkert sérstakur á hjólinu og 

maraþonið var 4 tímar og 15 mínútur sem er bara eins og ég ætlaði að gera. Setti 6 mínútna 

tempoið, ef þið þekkið það, að hlaupa kílómeterinn á 6 mínútum. 10 km á klukkutíma. 42 á 4 

klukkustundum og 12 mínútum. Þannig að ég var alveg með plan og ég bara stóð við það vegna 

þess að ég ætlaði að fara aftur og þá ætlaði ég að bæta tímann.  

R: Maður verður að hafa eitthvað til að miða við... 

O: Já, það er líka margir sem að djöflast alveg á hjólinu og svo kemur að hlaupinu og þá er 

ekkert eftir.  

R: Maður verður að stilla af tempoið... 

O: Þannig að fyrir mér var þetta náttúrulega bara ótrúlegur sigur auðvitað. Það er þetta tvennt í 

þessu, það er maraþonið í Kaupmannahöfn með Kjartani bróður sem gefur mér nýrað og svo 

þessi Iron man. Þetta er æðislegt.  

R: En hvernig fékkstu hugmyndina samt um að fá þér tattoo , þú veist, tengt þessu? 

O: Já svo er það að mjög margir sem taka Iron man fá sér tattoo. Það er svona lenska, og það er á 

þennan stað, á kálfann. Annað hvort aftan á eða hliðina fyrir ofan. 

E: Þetta logo, bara að merkja sig  eftir keppnina? 

O: Já og þeir sem að eru í Bootcamp og þessu dóti sko öllu, þeir þekkja þetta logo.  

R: Þannig að þetta er svona ákveðinn heiðursstimpill? 
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O: Þetta er heiðursstimpill, í raun og veru en ég vildi ekki fá mér tattoo. Ég er ekki hlynntur 

þessu sem slíku sko, no offence.. enda lét ég líða ár og þá hringdi ég á einhverja tattoo stofu á 

Skólavörðustígnum, hægra megin þegar maður labbar upp frekar ofarlega.  

R: Kingdom Within, heitir hann Jón Þór sem gerði þetta? 

O: Já, já.  Hringdi í hann og það var einhver tveggja mánaða bið og ég sagði:  „Það er bara fínt, 

ég er búinn að bíða í ár hvort sem er“, og svo bara gerði hann þetta. En það sem ég lét gera þarna 

og hann vildi gera var að lita karlinn rauðan, þannig er logoið. Rauður karl með svona svörtum 

útlínum. En margir sem gera þetta láta ekki lita, þeir fá bara útlínurnar af því að liturinn er svo 

mikill. Þetta er bara alveg massíft rauður litur. En ég var líka örugglega í hvað, ég var mjög lengi 

að jafna mig í húðinni. Ég var með hreystur á þessu bara í marga mánuði, bölvað vesen. Ég þarf 

að láta kíkja á húðina á mér öðru hverju út af því að ég er á þessum lyfjum til að hafna ekki 

nýranu og hann sagði: „Þetta er alltof þéttur litur“. 

R: Rauði getur líka verið svolítið tricky stundum. 

O: Já rauður er svolítið tricky. 

E: Ertu ánægður með þetta í dag?  

O: Já ég er ánægður, ég er bara mjög stoltur af þessu og ég myndi gera þetta aftur 

R: Af því að þetta hefur svo mikla meiningu, þetta stendur fyrir svo mikið. 

O: Þetta hefur mikla meiningu, algjörlega og ég er bara mjög stoltur af þessu. 

R: En er þetta þitt eina tattoo? 

O: Já. 

R: Að eilífu? 

O: Jájá.. 

E: En ef þú ferð aftur í Iron man? Fær maður sér þá tvö? 

O: Nei, ég var svona búinn að pæla í því af því að mig langaði á kannski bara að, ja félagar mínir 

sem fóru með mér 2010, tveir þeirra voru að fara í sinn sjötta núna um daginn og einn fjórða, ég 

sit eftir. Þannig að ég var að hugsa um að ef ég hefði gert það þá hefði ég kannski sett ártöl undir, 

svona ´10, ´11, ´12, ´13, ´14.  

R: Það er alveg svolítið töff. 

O: Það hefði alveg getað verið töff sko. Svo núna er náttúrulega WOW cyclathonið, hafiði heyrt 

um það, þá er hjólað hringinn. Það eru margir sem fá sér tattoo sem að er tákn þess, þetta WOW 

tákn og eitthvað svona hjól undir. Það eru einhverjir sem eru búnir að fá sér það veit ég.  En ef ég 

fer í það næsta sumar þá mundi ég ekki fá mér tattooið nema ég væri einn í liði, það er líka hægt 

að vera einn sko, hjóla hringinn einn. 

E: Það var í fyrsta sinn bara í ár... 
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O: Já það var í fyrsta sinn í ár, það voru 3 sem kláruðu. Ef ég gerði það þá myndi ég líklega fá 

mér það. 

R: Þannig að það er alveg möguleiki á öðru? 

O: Já það er möguleiki en ef ég er í liði þá er ég ekkert að eltast við það.  

R: Þetta er meira fyrir svona persónulega sigra? 

O: Já, þetta eru svona persónulegir sigrar sko. Eins og með Davíð (son hans) með sína sleeve 

hann var svona, fiskurinn og brettið, Klettafjöllin. Þetta voru ekki bara einhver tákn. Eins og þú 

ert með svona fallega liti og svona. En mér finnst margir af þessum strákum sem eru að fá sér 

svona sleevar (ermar) þær eru allar bara dökkar. Mér finnst það voða, ekki spennandi.  

R: Það er gott að það eru allir með mismunandi smekk í þessu og við erum einmitt að skoða bara 

alla flóruna.  

E: Mér finnst þetta mjög skemmtileg pæling, að nota tattooin sem svona heiðursmerki, ég hef 

aldrei spáð í þetta áður, að þetta sé svona algengt. Ég vissi ekki að WOW krakkarnir væru að 

gera þetta.  

O: Einhverjir hafa gert það. 

R: Eru ekki líka Ólympíufarar? 

O: Ólympíufarar eru með Ólympíumerkin á sér, ég veit að þeir eru sumir með það hér (innri 

upphandleggur) Ólympíuhringina fimm, og hérna sundmennirnir mikið. Mér finnst það flott. Það 

er ákveðið svona status symbol, þannig, en eins og hjá mér... maður er ekkert að sýna þetta. Þetta 

er bara á kálfanum. Ef ég er í stuttbuxum jú þá sést það.  

R: En þetta er náttúrulega  bara í rauninni, fyrir þig? 

O: Þetta er í raun bara fyrir mig já. 

R: Þannig lagað séð sko. 

O: Og það eru náttúrulega bara flestir sem sjá bara einhvern flekk þarna á kálfanum, halda að 

þetta sé fæðingarblettur. 

R: Kannski er ekkert að pæla í hvað þetta er. 

O: Nei, þau vita ekkert hvað þetta er. En svo eru aðrir, svona ef ég fer í Bootcamp og svona þá 

kemur fólk bara upp að mér og „hvenær fórstu?“ Þá veit ég alveg hvað það á við.  

E: Skemmtilegt, svona tenging sem aðrir endilega kveikja ekkert á. 

O: Yes... 
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Svona birtist þessi saga á vefsíðunni: 

 

„Ég veit ekki um neinn annan sem hefur farið Ironman með ígrætt líffæri“ 

 

Ég missti annað nýrað þegar ég var 12 ára eftir sjúkdóm. 1999 er þetta eina nýra sem ég var með 

orðið ónýtt, þá gefur Kjartan bróðir minn mér nýra. Upp úr því fitnaði ég rosalega, ég fór á stera og 

maður svona blæs allur út af þeim. Þá fór ég að hlaupa og hjóla, og ég fór fyrsta maraþonið 2005 í 

London. Svo fórum við Kjartan saman maraþon í Kaupmannahöfn 2006. Við vorum skornir upp í 

Kaupmannahöfn, þannig að við hlupum framhjá spítalanum þar sem hann gaf mér nýrað 7 árum 

áður saman. Þetta var mjög svona emotional. 

  

Svo er allt í einu komið 2009, og ég er aftur hættur að hlaupa og ekki í neinni þjálfun. Ég bara stóð 

upp úr sófanum, byrjaði að æfa og ákvað að gefa mér það í fimmtugsafmælisgjöf ári seinna að fara 

í Ironman. Ég æfði alveg ógeðslega mikið í heilt ár. Hætti að drekka og borðaði hollt, og æfði 

svona 12-19 tíma á viku. Þetta heltók eiginlega líf mitt. 

  

Í Ironman byrjar maður á að synda 3.8 km í sjó, svo beint úr blautbúningnum og í hjólabúninginn 

og svo er hjólað af stað 180 km. Þá tekur við 42 km maraþon. Frá því ég kom í mark á hjólinu og 

þangað til ég var byrjaður að hlaupa liðu ekki 2 mínútur. Ég var næstum 12 tíma að. Þetta var erfitt 

en svona eins og að endurfæðast, bara algjör aflausn. Það var ótrúlegt að koma í mark, eiginlega 

ólýsanlegt. Ég get ímyndað mér að þetta sé svona eins og að fæða barn, bara ótrúlegt frelsi. 

  

Ég er búinn að leita og leita en veit ekki um neinn í heiminum sem hefur farið Ironman með ígrætt 

líffæri. Þetta var mikill sigur fyrir mig. Mjög margir sem taka Ironman fá sér tattoo á kálfann, 

Ironman logo-ið. Þetta er heiðursstimpill í raun og veru. Ég vildi ekki fá mér tattoo, ég er ekki 

hlynntur þessu sem slíku sko, en þetta hefur mikla meiningu og ég er bara mjög stoltur af þessu. 
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Viðauki 5 – Umfjöllun í DV 
 

 


