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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Ásta 
Kristín Sigur-
jónsdóttir 
skrifar um 
rekstur 
útflutnings-
fyrirtækja á 
Íslandi. 8 
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GRIKKLAND Þriggja daga þjóðarsorg 
hefur verið lýst yfir á Grikklandi 
vegna skógareldanna þar í landi. 
Hátt í áttatíu manns eru látnir.  
Björgunarfólk gekk í gær fram á  lík 
26 einstaklinga, börn þar á meðal, í 
faðmlögum, og eru aðstæður vægast 
sagt hörmulegar.
 Talið er að eldarnir verði þeir 
mannskæðustu frá árinu 2007 
þegar 84 létu lífið í eldum á eyjunni 
Euboea og Attiku- og Pelópsskaga. Á 
annað hundrað manns hafa slasast 
í eldunum, sem loga skammt frá 
höfuðborginni Aþenu. 

„Grikkland er að ganga í gegn-
um ólýsanlegan harmleik,“ sagði 
Alexis Tsipras, forsætisráðherra 
Grikklands, um leið og hann lýsti 
yfir þriggja daga þjóðarsorg í sjón-
varpsávarpi í gær. 
– þea / sjá síðu 6 

Þjóðarsorg lýst 
yfir í Grikklandi

Tugir þúsunda komu saman á Laugardalsvelli í gærkvöldi á einum stærstu tónleikum sem haldnir hafa verið hér á landi. Rokkhundarnir í Guns N' Roses trylltu þar lýðinn og mátti sjá fólk 
á öllum aldri þótt hljómsveitarmeðlimirnir sjálfir séu komnir á efri ár, en hljómsveitin var stofnuð árið 1985. Sjónarspilið var mikið enda allt lagt í tónleikana. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

Ríkið verður af minnst tveimur millj-
örðum króna á hverju ári svo lengi 
sem Airbnb og öðrum leigusíðum er 
ekki gert að innheimta virðisauka-
skatt og gistináttaskatt, að mati Sam-
taka ferðaþjónustunnar. Rúmt ár er 
frá því að Benedikt Jóhannesson, 
þáverandi fjármálaráðherra, setti 
sig í samband við Airbnb til að taka 
á málinu. Sala á gistingu á Íslandi 
nam 15 milljörðum á Airbnb í fyrra. 

Sem stendur skilar Airbnb aðeins 
virðisaukaskatti af þóknun sinni og 
innheimtir ekki gistináttaskatt.

Benedikt greindi frá því í júní á 
síðasta ári að stjórnvöld væru komin 
í samband við Airbnb en vonast var 
til að samkomulag næðist um að 
Airbnb innheimti gjöld, til dæmis 
gistináttaskattinn. 

Samkvæmt upplýsingum frá fjár-
málaráðuneytinu er málið í skoðun 

en ekki er hægt að segja til um það 
hvenær endanleg niðurstaða fæst. 
Til dæmis þurfi að skoða hvort inn-
heimta eigi gistináttaskatt, sem er 
föst krónutala, fyrir hvert leigt her-
bergi eða íbúðina í heild sinni.

Jóhannes Þór Skúlason, fram-
kvæmdastjóri SAF, segir að ef á 
annað borð eigi að leggja á gistinátta-
skatt eigi öllum að vera skylt að inn-
heimta hann. „Þá væri jafnvel hægt 

að lækka gistináttaskattinn aftur og 
fá samt meiri skatttekjur.“

Þórir Garðarsson, stjórnarfor-
maður Gray Line, er sama sinnis. „Á 
sama tíma og ríkið er að leita allra 
leiða til þess að auka gjaldtöku af 
ferðamönnum horfir það fram hjá 
því að kerfið er að mígleka. Ríkið er 
með hugmyndir um komugjöld og 
alls konar viðbótargjöld en nýtir svo 
ekki þessa tekjulind.“ – tfh

Ríkið verði af tveimur milljörðum á ári
Samtök ferðaþjónustunnar áætla að ríkið verði af tveimur milljörðum króna á meðan Airbnb og sambærilegum leigusíðum er ekki 
gert að innheimta gistináttaskatt. Taka átti á málinu fyrir ári en það er enn í skoðun. Kerfið míglekur, segir stjórnarformaður Gray Line. 

Ríkið er með 

hugmyndir um 

komugjöld og alls konar 

viðbótargjöld en nýtir svo 

ekki þessa tekjulind. 

Þórir Garðarsson, stjórnarformaður 
Gray Line Iceland 

SAMGÖNGUR Um sjötíu manns 
mættu á íbúafund í gærkvöldi þar 
sem rætt var um umferðaröryggi í 
Mosfellsdal. Boðað var til fundarins 
í kjölfar banaslyss sem varð á Þing-
vallavegi síðastliðinn laugardag.  

Meðal fundargesta voru alþingis-
menn, bæjarstjórnarmenn og full-
trúar Vegagerðarinnar.

Kynntar voru á fundinum aðgerð-
ir sem gripið verður til á næstunni 
en framúrakstur verður meðal ann-
ars bannaður. 

Formaður Íbúasamtaka Mos-
fellsdals var ánægður með fundinn. 
Barist hafi verið fyrir úrbótum í 
mörg ár en nú sé loksins eitthvað 
að gerast.  Hann segir varanlega 
lausn felast í því að gamli Þingvalla-
vegurinn verði endurbyggður. Þetta 
sé spurning um forgangsröðun. 
– sar / sjá síðu 4  

Umferðaröryggi 
rætt á íbúafundi

SPORT Arnór Sigurðsson hefur 
stimplað sig inn síðustu  
vikur. 10

MENNING Biblíusýning í Þor-
láksbúð í Skálholti. 24

LÍFIÐ Herraföt eru meira spenn-
andi. Ný fatalína á leiðinni. 30
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Veður

Suðaustankaldi suðvestanlands í 
dag, en annars hægari og skúrir víða 
um land. Milt veður. SJÁ SÍÐU 14

Veður Grænir fingur

Varla var þurr þráður á þessu unga garðyrkjufólki sem vann við að snyrta Laugardalinn í gærdag. Þau létu vætuna þó lítið á sig fá og spurð hvort 
bleytan væri að angra þau svöruðu þau að þetta væri í lagi enn um sinn, enda aðeins á öðrum degi í unglingavinnunni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

HUGINN MUNINN
SKYRTUR

NÝ 
VEFVERSLUN

www.huginnmuninn.is

SAGNFRÆÐI „Þetta er frekar óhugguleg 
rannsókn hjá mér,“ játar Steinunn 
Kristjánsdóttir, prófessor í fornleifa-
fræði við Háskóla Íslands, sem rann-
sakar nú aftökur á Íslandi eftir siða-
skiptin.

Vitað er um 220 aftökur á Íslandi 
á tímabilinu frá 1596 til 1830. Stein-
unn fræðir um þessa sögu á Þing-
völlum annað kvöld klukkan átta.

Mismunandi aftökuaðferðum var 
beitt. Til dæmis var konum drekkt 
fyrir blóðskömm og fyrir að koma 
nýfæddum börnum fyrir kattarnef 
en karlar hálshöggnir. Öxin beið 
líka þeirra sem fundnir voru sekir 
um morð. Hengt var fyrir þjófnað en 
brennt fyrir galdra.

„Á Þingvöllum er Drekkingar-
hylur, Höggstokkseyri, Brennugjáin 
og Gálgaklettur,“ segir Steinunn. „Ég 
ætla að ganga að þessum stöðum og 
fjalla almennt um þennan tíma.“

Að sögn Steinunnar voru teknar 
upp dauðarefsingar á Íslandi árið 
1564 í kjölfar siðaskipta 1551; þegar 
Íslendingar hættu að tilheyra kaþ-
ólsku kirkjunni og færðust undir þá 
lútersku. Kirkjan hafi þá misst rétt 
til refsinga til Danakonungs. Fyrsta 
aftakan hafi farið fram 1596.

„Kaþólska kirkjan græddi mjög 
mikið á syndum annarra. Hún refsaði 
yfirleitt ekki líkamlega heldur átti 
fólk að gefa til kirkjunnar og bæta 
fyrir syndir með samfélagsþjónustu 
eða skrifta,“ segir Steinunn. Dana-
konungur hafi einfaldlega hirt eigur 
fólks sem tekið var af lífi.

Eftir siðaskiptin var tekið til við að 
refsa fyrir sifjaspell og barneignir utan 
hjónabands.

„Það sem gerði að verkum að mig 
langaði að skoða þetta er að það er 

mest lágstéttarfólk sem er tekið af 
lífi. Það eru vinnukonur sem eign-
ast börn sem er ekki hægt að feðra 
og vinnumenn sem geta börn utan 
hjónabands,“ segir Steinunn. „Mig 
langar til að skoða þessi mál líka út frá  
metoo-umræðunni og órétti gagnvart 
lágstéttarfólki því það er greinilegt að 
valdi var misbeitt í mörgum þessara 
mála.“

Þeir sem voru líflátnir voru dysjaðir 
á aftökustað. Fyrir um tuttugu árum 
var grafnar upp tvær dysjar við Kópa-
vogslæk. „Konan var bara grafin í pok-
anum sem henni var drekkt í. Höfuð 
mannsins var sett á stöng.“ 

Þá nefnir Steinunn svonefnt Sunn-
evumál frá Borgarfirði eystra.

„Þar eignast sextán ára stelpa barn 
sem hún segir að presturinn eigi. Þá er 
hún sett í þumalskrúfu þangað til hún 
segir að bróðir sinn eigi barnið. Hann 
er fjórtán ára og þau eru bæði dæmd 
til dauða. Hann er yngsti Íslendingur-
inn sem ég veit um sem hefur verið 
dæmdur til dauða,“ segir Steinunn.

Á Þingvöllum voru 65 manns líf-
látnir. Steinunn segir að þar hafi lík 
jafnvel verið sett í gjótur því erfitt 
hafi verið að búa til dysjar. Almenn-
ingi hafi verið skylt að fylgjast með 
aftökum og horfa á líkamshluta sem 
raðað var upp í Almannagjá.

„Það lifir enn með kynslóðunum 
hversu hræðilegt var að upplifa 
þetta,“ segir Steinunn en undirstrikar 
um leið að ekki megi horfa fram hjá 
þessum atburðum:

„Þetta er alveg skelfileg saga en mér 
finnst við þurfa að draga hana fram 
svo við getum líka lært af því slæma.“ 
gar@frettabladid.is

Fátækir fórnarlömbin í 
aftökusögu Íslendinga
Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur segir aftökur á Íslandi hafa bitnað 
á lágstéttum. Steinunn fræðir um aftökur á Íslandi á Þingvöllum annað kvöld. 
Vitað er um 220 aftökur eftir að dauðarefsing var tekin hér upp eftir siðaskiptin.

Saga Þingvalla geymir marga óhugnanlega atburði. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þetta voru ógeðs-

legar aðfarir.

Steinunn Kristjáns-
dóttir, prófessor í 
fornleifafræði

HEILBRIGÐISMÁL Bandarísk stjórn-
völd hafa staðfest að einstaklingur 
með smitandi mislinga hafi verið 
um borð í tveimur flugvélum 
WOW air þann 18. júlí frá London 
Stansted til Keflavíkur, og aftur frá 
Keflavík til Detroit þann sama dag.

Fram kemur í tilkynningu frá 
Landlæknisembættinu að allir far-
þegar beggja flugvéla hafi fengið 
sendar nauðsynlegar upplýsingar 
og leiðbeiningar. Að auki eru þeir 
hvattir til að leita læknis fram að 
8. ágúst finni þeir fyrir einkennum 
sem gætu bent til mislinga – sér-
staklega ef þeir eru óbólusettir. 
Síðast í maí var tilkynnt um ein-
stakling með smitandi mislinga en 
sá fór um borð í tvær flugvélar.

Þá varaði Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunin í febrúar síðastlin-
um við aukinni útbreiðslu mislinga 
í Evrópu. Um 20 þúsund Evrópu-
búar greindust með mislinga í fyrra.
 – sks 

Mislingasmit í 
annað sinn í ár

STJÓRNSÝSLA Rafrænar þinglýsingar 
eru fagnaðarefni en hugsa verður 
framkvæmdina til lengri tíma 
litið, segir Grétar Jónasson, fram-
kvæmdastjóri Félags fasteignasala. 

„Það er ljóst að það eru fjöl-
mörg ljón í veginum þangað til það 
verður að veruleika að hægt verði 
að þinglýsa öllum skjölum er varða 
fasteignaviðskipti,“ segir Grétar.   
Líkt og greint var frá í blaðinu í gær 
hyggst dómsmálaráðherra leggja 
fram frumvarp í haust sem gerir 
kleift að senda inn skjöl til þing-
lýsingar með rafrænum hætti og 
þannig stytta bið eftir þinglýsingu.

Grétar segir að dæmi séu um að 
fólk skrifi undir kaupsamning sem 
kveður á um að kaupverð verði 
greitt fyrir ákveðna dagsetningu.  
„Þetta getur endað á því að þing-
lýsingin sé afgreidd talsvert eftir 
að greiðsla á að berast samkvæmt 
kaupsamningi og þá geta dráttar-
vextir lagst á jafnvel tugi milljóna 
króna.“

Þá hafi Norðmenn innleitt í lög 
rafrænar þinglýsingar fyrir um einu 
og hálfu ári. Framkvæmdin hafi 
gengið upp og ofan og enn sé hluti 
fasteignaviðskipta upp á gamla mát-
ann. „Ég held að við séum að tala um 
ferli sem mun ekki festa sig að fullu 
í sessi í fasteignaviðskiptum fyrr en 
eftir nokkur ár enda að fjölmörgu að 
hyggja,“ segir hann.

„Nauðsynlegt er að núna sé tekið 
strax á þeirri alvarlegu stöðu sem 
uppi er varðandi þinglýsingar en 
í dag er farið yfir lögboðna tíma-
fresti daglega og sumt fólk verður 
fyrir miklu fjárhagslegu tjóni,“ segir 
Grétar. – þfh

Nauðsynlegt að 
taka á stöðunni

Almennt tekur hátt í þrjár vikur að 
fá kaupsamningum þinglýst.
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifu
OpOpiðið aallllanan ssólólararhrhriningiginnnn
GaGarðrðababææ ogog SSkekeififuu

  
JEVA skólataska 16 l

  

  
Herlitz skólataska

  

9.726 kr

verð áður 13.899 kr

  
Beckmann skólataska 22 l
  

  
JEVA skólataska 16 l

  

  
Bakpoki Stranger

  

5.522 kr

verð áður 7.889 kr

  
Beckmann skólataska 22 l
  

  
JEVA skólataska 16 l

  

  
Bakpoki Stranger

  

5.522 kr

verð áður 7.889 kr

  
JEVA skólataska 16 l

  

  
Herlitz skólataska

  

9.726 kr

verð áður 13.899 kr

  
JEVA skólataska 21 l

  

  
JEVA skólataska 16 l

  

  
Bakpoki Outside

  

6.292 kr

verð áður 8.989 kr

  
JEVA skólataska 18 l

  

  
JEVA skólataska 18 l

  

Allar JEVA töskur 
hafa góðan 
bakstuðning 
og þeim fylgir: 
· Vatnsbrúsi
· Nestisbox
· Íþróttapoki

SKÓLATÖSKUDAGAR
25. júlí - 2. ágúst

Í Skeifu, Kringlu, Smáralind og Garðabæ
Sending væntanleg í allar búðir 27. júlí

  
Allar JEVA og 

Beckmann 
skólatöskur eru 

á sama verði 
 

14.132 kr 
verð áður 20.189 kr
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DÓMSMÁL Dæmi eru um að lög-
menn landeigenda í svokölluðum 
þjóðlendumálum hafi farið með 
mál þeirra fyrir Hæstarétt án þess að 
nokkurt samráð hafi verið haft við 
þá. Málskostnaður vegna málanna 
greiðist úr ríkissjóði.

Frá því að óbyggðanefnd var 
komið á fót árið 1998 hefur 88 
málum verið skotið til dómstóla. 
Þar af hafa 68 þeirra farið fyrir 
Hæstarétt. Lausleg samantekt leiðir 
í ljós að meðaltalsmálskostnaður, 
hafi málið farið bæði fyrir héraðs-
dóm og Hæstarétt, er rétt rúmlega 
1,5 milljónir króna. Heildarmáls-
kostnaður vegna málanna er á 
annað hundrað milljóna.

Fréttablaðið hefur undanfarna 
daga rætt við landeigendur sem hafa 
verið málsaðilar þjóðlendumáls. Í 
nokkrum tilfellum kom það fyrir 
að landeigendur komu af fjöllum 
þegar þeim var bent á að dómur 
hefði fallið í Hæstarétti í þeirra 
málum. Engum umræddra landeig-
enda barst reikningur frá lögmanni 
vegna vinnu þeirra.

„Áður en máli er skotið áfram 
til þess að fá úrslausn um inntak 
eignarréttar er metið hvort það sé 
nauðsynlegt sem hluti af stærri og 
samliggjandi heild eða bara eitt og 
sér,“ segir Friðbjörn E. Garðarsson 
en hann var lögmaður í einu slíku 
máli.

„Ég man ekki eftir máli þar sem 
ekki var haft samráð við landeig-
endur, eða að minnsta kosti hluta 
þeirra ef um fleiri en einn var að 
ræða. Málarekstur af þessu tagi 
tekur oft mörg ár og því getur verið 
að jörð skipti um eigendur undir 
rekstri máls, jafnvel oftar en einu 
sinni,“ segir Friðbjörn.

„Þegar umboð er fengið frá aðila 
til að reka málið þá gildir það yfir-

leitt bæði fyrir óbyggðanefnd og 
dómstólum. Það er yfirleitt gert 
ráð fyrir því að sótt sé um gjaf-
sókn og þetta sé umbjóðendum að 
skaðlausu. Eðli mála samkvæmt 

þarf maður ekki að vera að trufla 
umbjóðanda í gríð og erg. Það er 
hins vegar almenn siðaregla að 
maður reki ekki mál án þess að tala 
við umbjóðanda sinn,“ segir Ólafur 
Björnsson lögmaður en hann hefur 
flutt fjölmörg mál landeigenda fyrir 
nefndinni og dómstólum síðan 
1998.

Sem fyrr segir er dæmdur máls-
kostnaður hjá dómstólum oft kring-
um 1,5 milljónir króna. Ofan á þetta 
bætist málskostnaður fyrir nefnd-
inni en hann er afar mismunandi 
eftir umfangi. Ólafur segir algengt 
að málskostnaðurinn nái ekki yfir 

þá vinnu sem liggur að baki hverju 
máli. Lögmenn ríkisins í málunum 
hafa fengið mun meira greitt en lög-
menn landeigenda.

„Þetta hefur yfirleitt verið meiri 
vinna en dæmd er. Mismunurinn 
hefur að hluta til verið greiddur af 
sveitarfélögum og einstaklingum. 
Þá hefur oft verið veittur afsláttur 
af vinnunni,“ segir Ólafur.

Sjaldgæft er að einstaklingar séu 
krafðir um mismuninn vegna fram-
lagðrar vinnu lögmanns og dæmds 
málskostnaðar.  Dæmi eru þó um 
að slík mál hafi endað fyrir dóm-
stólum. joli@frettabladid.is

Fara í mál að fólkinu forspurðu
Dæmi um að lögmenn í þjóðlendumálum fari með mál umbjóðenda sinna alla leið fyrir Hæstarétt án sam-
ráðs við þá. 88 málum skotið til dómstóla síðan 1998, þegar óbyggðanefnd var stofnuð. Kostnaður er hár.

Ég man ekki eftir 

máli þar sem ekki 

var haft samband við land-

eigendur, eða að minnsta 

kosti hluta þeirra ef um fleiri 

en einn var að ræða. 

Friðbjörn E. Garðarsson lögmaður

Samkvæmt lauslegri samantekt er meðaltalsmálskostnaður rúmlega 1,5 milljónir króna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FJÖLMIÐLAR Hlutur prentmiðla af 
auglýsingafé sem auglýsendur verja 
með milligöngu birtingarhúsa fór 
enn minnkandi á síðasta ári. Prent-
miðlar halda þó velli sem stærsti 
auglýsingamiðillinn með um 28 pró-
sent en þetta hlutfall hefur minnkað 
jafnt og þétt frá 2014 þegar það var 
37 prósent. Þetta kemur fram í til-
kynningu frá fjölmiðlanefnd.

Hlutur sjónvarps hefur einnig 
farið minnkandi og var um fjórð-
ungur á síðasta ári en vefmiðlar 
sækja í sig veðrið þótt þeir eigi enn 
langt í land með að ná því hlutfalli 
sem þekkist víða í Evrópu. Alls fóru 
tæp 23 prósent til vefmiðla, þar af 
tæp fimm prósent til erlendra vef-
miðla. Auglýsingar sem keyptar eru 
milliliðalaust eru ekki inni í þessum 
tölum.

Kolbeinn Óttarsson Proppé, þing-
maður Vinstri grænna, segir umræð-
una um rekstrarumhverfi fjölmiðla 
of oft snúast um áfengisauglýsingar 
og RÚV á auglýsingamarkaði. Hið 
fyrra sé lýðheilsumál sem ekki eigi 
að blanda í þá umræðu. Þá mætti 
nýta auglýsingatekjur RÚV til að efla 
fjölmiðla almennt.

Hann segir það löngu tímabært 
að fram komi tillögur til að taka á 
rekstrarvanda fjölmiðla. „Það er 
búið að greina umhverfi fjölmiðla í 
bak og fyrir. Nú þurfum við aðgerð-
ir.“ – sar

Auglýsingafé til 
prentmiðla fer 
enn minnkandi

Hlutur prentmiðla af auglýsingafé 
fer minnkandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SAMGÖNGUR „Þetta var mjög góður 
og jákvæður fundur. Það var farið 
í gegnum það sem á að vera í for-
gangi. Vegagerðin er nú búin að 
lofa því að lína verði máluð á milli 
akreina og framúrakstur þar með 
bannaður,“ segir Guðbergur P. 
Guðbergsson, formaður Íbúasam-
taka Mosfellsdals, en íbúafundur 
var haldinn í gærkvöldi til að ræða 
umferðaröryggi í dalnum.

Guðbergur segir baráttuna fyrir 
endurbótum á veginum hafa staðið 
undanfarin 14 ár. Í millitíðinni hafi 

umferðin um veginn fjórfaldast. 
Fundurinn var haldinn í kjölfar 
alvarlegs bílslyss sem varð á vegin-
um á laugardag en kona um áttrætt 
lést í slysinu sem varð við framúr-
akstur.

Hann segir að ennfremur hafi 
verið tilkynnt að sett verði upp svo-
kölluð þéttbýlishlið, sitt við hvorn 
enda dalsins. „Það voru líka uppi 
kröfur um að stöðvunarskyldumerki 
yrðu sett í stað biðskyldumerkja við 
öll gatnamót inn á veginn. Svo vilja 
margir að hámarkshraðinn verði 

minnkaður í 50 kílómetra á meðan 
ekki er komin önnur lausn.“

Sem lausn til langs tíma vill Guð-
bergur sjá gamla Þingvallaveginn 
endurbyggðan. „Það var ekki tekið 
illa í það, meðal annars af alþingis-
mönnum og Vegagerðinni. Það þarf 
hins vegar að finna peninga. Þetta er 
bara spurning um forgangsröðun.“ 
G. Pétur Matthíasson hjá Vega-
gerðinni sat fyrir svörum og sagði 
að á næstu dögum eða vikum verði 
máluð  heil miðlína á veginn um 
dalinn sem banni framúrakstur. – sar

Mosfellingar krefjast umferðarúrbóta

Fundurinn í Mosfellsdal var nokkuð vel sóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Nútíma lífstíll kallar á kröfur. Á sama hátt og við höfum væntingar til lífsins, gerum
við kröfur til eldhússins okkar. Líttu til okkar, lýstu kröfum þínum og leyfðu okkur 
teikna draumaeldhúsið þitt. Ævintýrið byrjar á heimsókn í glæsilegan sýningarsal 

okkar í Lágmúla 8, 2. hæð, þar sem allar helstu nýjungar eru til sýnis.

Lágmúla 8  sími 530 2800

NÚTÍMA LÍFSTÍLL
GERIR KRÖFUR TIL ELDHÚSSINS

SHAHH KER WHWW ITETT VHVV -7 MIDNIGHT BLUEHAVANAHH

NEXT GRAY

HTH á Íslandi í 40 ár,
og þar af í 20 ár hjá Ormsson

- endurspeglar traust
Íslendinga til merkisins



Framboð til formanns og stjórnar 
Neytendasamtakanna

Stjórn Neytendasamtakanna auglýsir eftir framboðum til formanns og 
stjórnar. Framboð skulu berast eigi síðar en 15. ágúst og skal skilað á 
netfangið ns@ns.is. Allir félagsmenn sem eru skuldlausir við samtökin 
geta boðið sig fram.

Kosning formanns samtakanna og stjórnar verður rafræn og hafa 
allir félagsmenn sem skrá sig á þingið rétt til að taka þátt í kosningu 
formanns og stjórnar.

GRIKKLAND Að minnsta kosti sjötíu 
og fjórir hafa farist í skógareldum 
á Attíkuskaga nærri grísku höfuð-
borginni Aþenu. 

Þetta eru langmannskæðustu 
skógareldar þar í landi frá því 84 hið 
minnsta létu lífið í eldum á eyjunni 
Euboea og Attíku- og Pelópsskaga 
árið 2007. Sett hefur verið upp 
neyðarlína, 199, svo Grikkir geti til-
kynnt um að einhvers sé saknað og 
er óttast um að tala látinna hækki 
enn. Þriggja daga þjóðarsorg hefur 
verið lýst yfir.

Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, hefur boðist til að senda Þjóð-
verja til Grikklands til að aðstoða 

við slökkvistarf. „Á þessum erfiðu 
tímum stendur Þýskaland með 
grískum vinum sínum. Þið getið 
verið viss um að við erum viljug til 
þess að rétta ykkur hjálparhönd,“ 
var haft eftir kanslaranum á ensku-
mælandi vef gríska blaðsins Kath-
imerini.

Giuseppe Conte, forsætisráðherra 
Ítalíu, vottaði Grikkjum samúð sína 
á Twitter og tilkynnti að Ítalir gætu 
sent tvær flugvélar, sérútbúnar til 
slökkvistarfs, til Grikklands. Slíkar 
vélar hafa einnig verið sendar til Sví-
þjóðar þar sem tugir elda hafa logað 
að undanförnu.

Grískir miðlar hafa flutt fjölda 

frétta af harmleiknum. Í viðtali 
við Skai TV sagði Nikos Economo-
poulos, framkvæmdastjóri gríska 
Rauða krossins, frá því að sveitir 
Rauða krossins hafi fundið hóp 26 
fórnarlamba hamfaranna, börn þar 
á meðal, liggja í faðmlögum uppi 
á kletti. „Þau reyndu að finna leið 
út úr eldhafinu en því miður komst 
þetta fólk og þessi börn ekki út í 
tæka tíð. Þegar endirinn nálgaðist 
féllst fólkið í faðma.“

Landhelgisgæslan og áhafnir ann-
arra báta hafa bjargað nærri 700 
sem höfðu komið sér niður á strönd 
og náð nítján lifandi og fjórum látn-
um úr hafinu. – þea

Evrópuþjóðir bjóðast til að aðstoða Grikki við slökkvistarfið

Eldarnir eru gríðarlegir umfangs og er eyðileggingin mikil. NORDICPHOTOS/AFP

LAOS Nokkrir létust, hundraða er 
saknað og á sjöunda þúsund eru 
heimilislaus eftir að Xe-Pian Xe-
Namnoy stíflan í Attapeu-fylki Laos 
brast í fyrrinótt. Enn var verið að 
smíða stífluna þegar hún brast, hún 
var sum sé ekki fullkláruð. 

Samkvæmt KPL, ríkisfrétta-
stöðinni í Laos, flæddu 5 milljarðar 
rúmmetra af vatni yfir nærliggjandi 
svæði og skolaði vatnið húsum í 
sex bæjum á Sanamxay-svæðinu í 
nærumhverfi stíflunnar á brott.

Fram kemur í frétt KPL að yfir-
völd í fylkinu hafi biðlað til Komm-
únistaflokksins, ríkisstofnana, fyrir-
tækja, embættismanna, lögreglu, 
hersins og allra Laosa um að veita 
neyðaraðstoð fyrir fórnarlömb 
hamfaranna. Sérstaklega var beðið 
um fatnað, matvæli, drykkjarvatn, 
lyf og peninga.

Thongloun Sisoulith, forsætisráð-
herra Laos, frestaði í gær fundi ríkis-
stjórnar sinnar. Þess í stað boðaði 
hann ráðherra og aðra háttsetta 
embættismenn til Sanamxay til að 
fylgjast með björgunarstarfi.

Ratchaburi Electricity Generating 
Holding, einn eigenda verktaka-
fyrirtækisins sem sér um gerð stífl-
unnar, Xe-Pian Xe-Namnoy Power 
Company (PNPC), sagði í tilkynn-
ingu í gær að fyrirtækinu hafi borist 
tilkynning um sprunguna. Mikið 
votviðri undanfarið hafi yfirfyllt lón 
og það hafi líklega orsakað brestinn. 
„Eins og er hefur PNPC tekist að 
rýma alla íbúa úr næsta nágrenni.“

Radio Free Asia fjallaði í fyrra 
um að íbúar þriggja bæja í grennd 
við stífluna hefðu verið fluttir af 
svæðinu gegn vilja sínum. „Við 
viljum ekki flytja á svæðið sem 

Biðla til allra í Laos um hjálp
Harmleikur í suðurhluta Laos. Hundraða saknað eftir að ókláruð stífla brast. Ekki er vitað hversu margir 
fórust í hamförunum en tæp sjö þúsund misstu heimili sín. Hundrað milljarða framkvæmd. Íbúar nærri 
framkvæmdasvæðinu áður verið fluttir burt gegn vilja sínum og hafa kvartað yfir vatns- og matarskorti.

Milljarðasmíð

Áætlað var að framkvæmdir við 
gerð stíflunnar myndu kosta 
rúma hundrað milljarða króna. 
Þær hófust 2013 og var gert ráð 
fyrir því að hægt væri að hefja 
rekstur á þessu ári. Líklega verður 
sú ekki raunin.

Um er að ræða fyrsta svokall-
aða BOT-verkefni (e. Build-Oper-
ate-Transfer) laoska ríkisins. Það 
þýðir að samningur um byggingu 
stíflunnar og rekstur í tiltekinn 
tíma var gerður við einkaaðila, í 
þessu tilfelli PNPC. Að hinum til-
tekna tíma loknum ber PNPC svo 
að afhenda ríkinu stífluna.

PNPC er að fjórðungshluta 
í eigu laoska ríkisins en suður-
kóresk og taílensk fyrirtæki eiga 
meirihlutann, að því er kemur 
fram í umfjöllun KPL; meðal ann-
ars eitt fyrirtæki suðurkóresku 
samsteypunnar SK Group og hið 
taílenska Ratchaburi Electricity 
Generation Holding.

Sléttur Attapeu-fylkis eru á kafi í vatni eftir að stífla brast. NORDICPHOTOS/AFP

ríkið og verktakinn segja okkur að 
flytja á. Bæjarbúar búa sig nú undir 
að byggja ný hús á eigin vegum nær 
framkvæmdasvæðinu. Svæðið sem 
ríkið hefur útvegað okkur hentar illa 

fyrir landbúnað. Það vex ekkert þar, 
ekki einu sinni gúrkur,“ sagði við-
mælandi miðilsins þá. Ekki liggur 
fyrir hver afdrif þessa fólks urðu í 
hamförunum.

Raunir Laosa í grennd við fram-
kvæmdasvæðið hafa verið miklar, 
að því er kemur fram í umfjöllun 
New York Times um málið. 

Árið 2013 sendu samtökin Int-
ernational Rivers opið bréf til PNPC 
eftir heimsókn á svæðið. Í bréfinu 
sagði að íbúar byggju við matar-, 
vatns- og landskort. 

„Til viðbótar hafa fjölskyldur 
á svæðinu komist að því að hinn 
grunni jarðvegur umhverfis heimili 
þeirra hentar illa fyrir ræktun og því 
býr fólkið við hungur.“   
thorgnyr@frettabladid.is

PAKISTAN Þingkosningar fara fram 
í Pakistan í dag. Kosið er um öll 
342 sætin á pakistanska þinginu. 
Íhaldsflokkurinn Múslimabanda-
lag Pakistans (PML-N) undir forystu 
Shehbaz Sharif, og jafnaðarmanna-
flokkurinn Pakistanska réttlætis-
hreyfingin (PTI), undir forystu Imr-
ans Khan, mælast stærstir.

Frambjóðendur voru á lokametr-
unum í gær verið var að reyna að 
tryggja öryggi kjörstaða, en rúmlega 
200 hafa farist í hryðjuverkaárásum 
sem gerðar hafa verið á baráttufundi 
frambjóðenda í kosningabaráttunni.

Sharif er bróðir Nawaz Sharif, 
sem var forsætisráðherra fyrr á 
kjörtímabilinu áður en hann var 
dæmdur í fangelsi vegna Panama-
skjalahneykslis. Shehbaz bróðir tók 
þá við stólnum. Khan var áður fyrir-
liði landsliðs Pakistana í krikket.

Leiðtogar PML-N hafa gagnrýnt 
kosningarnar harðlega og sagt Khan 

í vasa pakistanska hersins. Herinn 
ætli sér að koma Khan til valda.

BBC fjallaði um pakistanskt lýð-
ræði í gær og sagði að nú fjaraði 
undan draumnum um raunveru-
legt lýðræði þar í landi. Miðillinn 
sagði að dómstólar hefðu vísvit-
andi gert  PML-N  erfitt fyrir með 

umdeildum ákvörðunum og að 
leyniþjónustan hefði staðið á bak 
við afskiptin. Þá væri ljóst að herinn 
muni gegna stóru hlutverki í fram-
kvæmd kosninganna í dag.

Gallup í Pakistan spáði því í gær 
að PTI fengi 29 prósenta fylgi en 
PML-N næði 27 prósentum.  – þea

Pakistanar ganga til þingkosninga í dag

Öryggisgæslan fyrir kosningarnar í Pakistan er mikil. NORDICPHOTOS/AFP

NÍGERÍA Tugir þingmanna nígeríska 
Framfaraflokksins (APC), flokks 
Muhammadu Buhari forseta, sögðu 
sig úr flokknum í gær og gengu til 
liðs við Lýðræðisflokkinn (PDP). 
Alls skiptu 37 úr neðri deildinni og 
fimmtán úr efri deildinni um lið og 
er PDP nú í meirihluta í efri deild.

Kola Ologbondiyan, upplýsinga-
fulltrúi PDP, sagði við BBC í Nígeríu 
í gær að gærdagurinn markaði stór-
kostlega framþróun fyrir nígerískt 
lýðræði. PDP gæti nú bjargað ríkinu 
frá forneskjulegum stjórnarháttum 
forsetans, sagði Ologbondiyan.

Staða Buhari er veik eftir atburði 
gærdagsins. Hann hefur verið gagn-
rýndur fyrir slæmt efnahagsástand 
ríkisins á kjörtímabilinu. – þea

Flokkur Buhari 
missir tugi 
þingmanna

ÍSRAEL Ísraelski herinn skaut í gær 
tveimur eldflaugum á sýrlenska her-
flugvél og grandaði eftir að hún flaug 
inn í ísraelska lofthelgi yfir sunnan-
verðum Gólanhæðum. Þetta sagði í 
tilkynningu hersins.

Ísraelski miðillinn Haaretz hafði 
eftir upplýsingafulltrúa hersins að 
átökin í Sýrlandi hefðu nú færst nær 
Ísrael. „Í dag erum við að senda skila-
boð í gegnum ýmsar rásir á fjölda 
tungumála um að við munum ekki 
heimila neinum að brjóta gegn sam-
komulaginu frá 1974,“ sagði hann og 
átti þar við friðarsamninginn sem 
gerður var eftir jom kippúr-stríðið.

Sýrlendingar taka árásinni ekki 
þegjandi. Í umfjöllun sýrlenska 
ríkismiðilsins SANA sagði: „Óvinir 
okkar í Ísrael skutu á flugvél sýr-
lenska hersins er hún var að ráðast 
á hryðjuverkamenn í Daraa [innsk. 
blm. fylki í Sýrlandi].“ – þea 

Skutu niður 
sýrlenska vél
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Bannið hefur 

þannig þær 

einu afleið-

ingar að 

íslenskir 

auglýsendur 

eru nánast 

neyddir til að 

beina sínum 

viðskiptum 

til útlanda.

 

Það sem 

ræður því 

hvert 

ferðamaður-

inn ákveður 

að fara eru 

mismunandi 

þættir, en 

verð vöru, 

gæði þjón-

ustu og góð 

upplfun eru 

ráðandi. 

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Góðu dónarnir
Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Miðflokksins, 
var í miklu stuði í síðdegisvið-
tali við Pétur Gunnlaugsson á 
Útvarpi Sögu í byrjun vikunnar. 
Sigmundur kvað þar upp þann 
dóm að pirringur tiltekinna 
þingmanna út í Piu Kjærsgaard 
hefði komið fram í „sérkenni-
legum viðbrögðum“ sem væru í 
„raun bara dónaskapur“. Skróp 
Pírata, útgöngur Helgu Völu 
Helgadóttur og „Nej til Racisme“-
límmiðar væru sýndarmennska 
og sjálfsupphafning enda „grimm 
samkeppni um að vera sá besti“ 
innan þess mjög svo fljótandi 
mengis sem þeir félagar nefndu 
„góða fólkið“ í þessu sambandi.

Tíðar klósettmótmælaferðir?
Sigmundi Davíð varð tíðrætt 
um að Helga Vala Helgadóttir, 
þingkona Samfylkingar, hefði 
í tvígang „strunsað út“ undir 
ræðuhöldum Piu Kjærsgaard. Þá 
sagði hann frá því að ónefndur 
vinur hans hefði bent honum á 
að slíkar útgöngur gætu komið 
Samfylkingarfólki í bobba færi 
svo að það kæmist í fyrirheitna 
landið, Evrópusambandið. 
„Hvað ætla þessir menn að gera 
ef þeir verða kosnir á Evrópu-
þingið? Þeir verða alltaf á ráp-
inu, inn og út úr salnum þegar 
eitthvað fólk talar sem er þeim 
ekki að skapi,“ sagði Sigmundur 
og bætti við: „Alltaf á ferðinni 
fram og til baka á klósettið.“
thorarinn@frettabladid.is

Rekstur útflutningsfyrirtækja á Íslandi á það sam-
eiginlegt að ytri sveiflur og tilviljanakenndar 
ákvarðanir gera stjórnendum erfitt fyrir að reka 

sín fyrirtæki með langtíma sjónarmið að leiðarljósi. 
Fyrirtæki sem eru í vexti og fjárfestingum þurfa að 
búa við ákveðið rekstraröryggi til þess að halda velli 
og eflast. Atriði sem ógna helst stöðugleika fyrirtækja 
eru flutningskostnaður, launakostnaður, óstöðug-
leiki krónunnar, skortur á vinnuafli og síðast en ekki 
síst opinberar álögur sem oft á tíðum eru settar á án 
aðlögunar og oft metnar út frá löngu liðnum rekstrar-
forsendum.

Íslensk ferðaþjónusta er á samkeppnismarkaði við 
aðra áfangastaði um allan heim sem keppa um einn og 
sama ferðamanninn. Það sem ræður því hvert ferða-
maðurinn ákveður að fara eru mismunandi þættir, 
en verð vöru, gæði þjónustu og góð upplifun eru 
ráðandi. Möguleiki á því að láta verð vöru/þjónustu 
kosta það sem hún þyrfti mögulega að kosta til þess að 
þjónustuaðili fengi nauðsynlega framlegð getur ekki 
hækkað meira en upp að ákveðnum sársaukamörkum 
kaupanda og er Ísland nú þegar meðal dýrustu áfanga-
staða í heimi.

Samkeppnishæfni Íslands fer dvínandi og í úttekt 
IMD viðskiptaháskólans sem Viðskiptaráð kynnti 
á dögunum fellur Ísland um fjögur sæti. Það sem 
kveikir á viðvörunarbjöllum er að stjórnendur stórra 
fyrirtækja eru svartsýnni en áður og meta hættuna af 
flutningi fyrirtækja á erlenda grund meiri en áður.

Ferðaþjónustufyrirtæki eiga ekki þann kost að flytja 
starfsemi sína úr landi og framkvæma þjónustuna 
annars staðar, eða hvað? Er raunveruleg hætta á því að 
ferðaþjónustufyrirtæki flytji hluta starfseminnar úr 
landi til að auka samkeppnishæfni sína?

Það er fáheyrt að á sama tíma og við stöndum hvað 
fremst þjóða í félagslegum framförum og lífskjörum, 
þá sé samkeppnishæfni okkar í atvinnulífi ógn við 
samfélagið.

Stöndum vörð um íslensk fyrirtæki og starfsemi 
þeirra, það á ekki að vera keppni í heppni að reka 
fyrirtæki á Íslandi.

Keppni í ólympískri heppni?

Ásta Kristín 
Sigurjónsdóttir
framkvæmda-
stjóri Íslenska 
ferðaklasans

Í fyrradag birti Fjölmiðlanefnd árlega samantekt 
um hvernig auglýsingatekjur skiptast milli miðla 
árið 2017. Tölurnar byggjast á upplýsingum frá 
fimm stærstu birtingarhúsunum í landinu, eru 
ekki tæmandi, en gefa vissulega ákveðna mynd af 
stöðunni.

Prentmiðlar halda velli sem stærsti auglýsingavett-
vangur á íslenskum markaði en birtingarhúsin ráðstafa 
þó hlutfallslega minna fé til prentmiðla árið 2017 en 
árið áður. Þetta er sambærileg þróun og undanfarin ár.

Á móti var meira fé ráðstafað til innlendra og erlendra 
vefmiðla. Hlutdeild erlendra vefmiðla fer hækkandi.

Íslenski fjölmiðlamarkaðurinn er lítill, en tækni-
þróunin er líkt og úti í heimi bæði mikil og hröð. Þetta 
hefur meðal annars orðið til þess að erlend fyrirtæki, 
á borð við Google og Facebook, geta boðið íslenskum 
auglýsendum upp á valkosti í samkeppni við íslensku 
miðlana, með persónugreinanlegar upplýsingar, sem 
margir auglýsendur sjá sér hag í. Þessi samkeppni er ein-
faldlega staðreynd sem ekki verður haggað og væri hægt 
að taka fagnandi ef lagaumhverfið gerði íslenskum fjöl-
miðlum ekki beinlínis ókleift að keppa við þá útlendu á 
jafningjagrundvelli.

Af mörgu er að taka í þessum efnum. Eitt dæmi 
um hve ójafnt er gefið er bann við að auglýsa áfengi í 
íslenskum fjölmiðlum, sem hefur raunar verið þrætu-
epli íslenskra stjórnmálamanna um árabil.

Rökin fyrir auglýsingabanni halda ekki lengur. 
Áfengisauglýsingar er að finna úti um allt. Þróunin, fyrir 
tilstilli netsins, hefur orðið sú að áfengisauglýsingar 
eru fyrir allra augum, alla daga, þótt þær séu bannaðar 
í dagblaði. Þær er líka að finna í erlendum tímaritum 
sem flutt eru til landsins, á samfélagsmiðlum sem heyra 
ekki undir lögsögu íslenskra stjórnvalda, og í beinum 
útsendingum, aðallega frá íþróttaleikjum.

Auglýsingabannið hefur því eingöngu áhrif á íslenska 
fjölmiðla og framleiðendur. Erlendir miðlar fá engar 
sektir eins og þeir íslensku sem eru taldir hafa birt 
áfengis auglýsingar. Erlendum framleiðendum er gert, 
með liðsinni löggjafans, mun auðveldara að halda 
sínum vörumerkjum að Íslendingum á meðan þeir inn-
lendu lenda miklu frekar í sektum og málsóknum.

Bannið hefur þannig þær einu afleiðingar að íslenskir 
auglýsendur eru nánast neyddir til að beina sínum 
viðskiptum til útlanda, til alþjóðlegra netrisa, sem 
græða á tá og fingri á meðan íslenskir fjölmiðlar berjast 
í bökkum.

Það verður eitt yfir alla að ganga. Þess vegna eru tveir 
kostir í stöðunni. Annaðhvort þarf að setja erlendum 
fjölmiðlum skýrari ramma, eða að afnema það reglu-
verk sem gerir innlendum fjölmiðlum ómögulegt að 
keppa við þá erlendu.

Að minnsta kosti verða stjórnvöld að búa svo um 
hnútana að erlendir fjölmiðlar njóti ekki beinlínis lög-
verndaðs forskots á íslenska keppinauta.

Að berja höfðinu 
við steininn
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UMBOÐSAÐILI DODGE  Á ÍSLANDI  ÞVERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR  S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS  ISBAND@ISBAND.IS  OPIÐ VIRKA DAGA 10-18  LAUGARDAGA 12-16
LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM Í SUMAR FRÁ 16. JÚNÍ TIL OG MEÐ 4. ÁGÚST

7 MANNA (SJÖ FULLORÐNIR) LÚXUS JEPPI HLAÐINN BÚNAÐI
Dodge Durango GT Premium VERÐ MEÐ AUKABÚNAÐI KR. 10.910.000
Hentar vel fyrir ferðaþjónustuaðila (hægt að fá niðurfellingu vörugjalda). 
32” dekk passa beint undir bílinn. 33” breyting kostar kr. 380.000.

STAÐALBÚNAÐUR GT PREMIUM M.A.: 7 manna og fer vel um fullorðna í þriðju sætaröðinni, fjarstart, leðursæti, lykillaust aðgengi, 
upphitað stýrishjól, 20” álfelgur, hiti í fram- og aftursætum, 8,4” snerti- upplýsingaskjár/aksturstölva , minni í bílstjórasæti, 
útvarpi og speglum, rafdrifin framsæti, blindhornsvörn, þakbogar með innbyggðum þverbogum, rafmagns afturhleri, Beats 
hljómkerfi með 9 hátalara og bassaboxi, rafdrifin sóllúga o.m.fl. AUKABÚNAÐUR: Bluray DVD kerfi og málmlitur.

DODGE DURANGO GT PREMIUM

dodge.is

Ú

Ástralska sjónvarpsstöðin SBS 
sýndi á dögunum þátt um 
Ísland og hversu framarlega 

við værum í jafnréttismálum. Þó 
ýmis atriði í þættinum virtust ýkt 
og einfölduð var dregin upp ágæt 
mynd af þjóðinni í samanburði við 
aðrar er kemur að femínisma.

Við fengum að skyggnast inn í 
starfsemi Hjallastefnunnar, þar sem 
stelpum er meðal annars kennt að 
láta í sér heyra en strákunum að 
líta inn á við og rækta eigin tilfinn-
ingar. Ef marka má viðbrögð glöggra 
áhorfenda um allan heim er þessari 

jafnréttisstefnu okkar Íslendinga 
ekki tekið fagnandi. Þvert á móti 
telja áhorfendur víða um veröld að 
við séum að innræta börnum okkar 
brenglaðan kynjaboðskap og strák-
unum aumingjaskap í því skyni að 
útrýma karlmennskunni.

Fyrir nokkrum vikum var ég á 
ráðstefnu í Evrópu og kynntist þar 
fjölmörgu vel gefnu og kláru ungu 
fólki víða úr heimsálfunni. Þegar 
jafnréttisáherslur okkar Íslendinga 
bar á góma var gerður góður rómur 
að máli mínu, að vísu aðallega af 
hálfu stelpnanna. Strákarnir vildu 
hins vegar frekar ræða við mig í ein-
rúmi og spyrja hvernig væri komið 
fyrir þessari norrænu víkingaþjóð 
okkar og hvers vegna í ósköpunum 
við stæðum ekki betri vörð um karl-
mennskuna.

Karlmennskan …
Raddir af þessum toga heyrast víða, 
meira að segja hér í jafnréttispara-

dísinni. Fólk hefur áhyggjur af því að 
við kæfum niður allt sem einkennir 
karlmennsku. Þá skýtur vissulega 
skökku við að sömu einstaklingum 
þykir óhugsandi, jafnvel skaðlegt, 
að verið sé að bjóða strákum upp á 
nákvæmlega sama uppeldi og þeim 
þykir sjálfsagt að veita stelpum. 
Raunverulegi skaðinn felst þó fyrst 
og fremst í því að binda tiltekna 
eiginleika við eitt kyn. Það er nefni-
lega enginn að setja sig upp á móti 
hugrekki, dyggð, styrk og jafnvel því 

að harka hlutina af sér, þegar maður 
setur spurningamerki við karl-
mennskuna. Heldur er það hugtakið 
sjálft sem þarfnast endurskoðunar. 
Það er engum til gagns að alast upp 
við að þessir eiginleikar tilheyri ein-
göngu karlkyninu. Að ala barn upp 
í þeirri trú kemur í veg fyrir að það 
þroski alla aðra eiginleika sem gerir 
það að manneskju.

… og kvenmennskan?
Að sama skapi þarf að svipta 
skömminni af því að sýna tilfinn-
ingar, veita umönnun og huga að 
velferð annarra – eða með öðrum 
orðum, af mannúðinni og mennsk-
unni. Ég held mér sé óhætt að segja 
að margir telji mannúðina ekki vega 
eins þungt og eiginleikana sem eru 
beintengdari karlmennsku. Í því 
samhengi er líka merkilegt að hugsa 
til þess að hugtakið kvenmennska 
er ekki einu sinni til.

Gleymum því ekki að hinir hug-

rökku víkingaforfeður okkar voru 
ansi lunknir við margt fleira en að 
berjast, lyfta þungu grjóti og kanna 
heiminn. Til að mynda lituðu þeir 
á sér hárið, söfnuðu skartgripum, 
klæddust litskrúðugum klæðnaði, 
sömdu ljóð, grétu og sýndu tilfinn-
ingar fyrir framan aðra. Sú ímynd 
sem margir hafa af karlmennsku 
er nefnilega oftar en ekki byggð á 
steríótýpum sem eiga sér litla stoð 
í raunveruleikanum.

Mátturinn og mennskan
Ef ala á sterka einstaklinga í sam-
félagi okkar skiptir höfuðmáli að 
leyfa þeim að þroskast og dafna 
sem manneskjur. Það uppeldi sem 
miðast við að veita börnum aðeins 
rými til að vera helmingurinn af því 
sem þau raunverulega eru, með því 
að steypa þau í staðlað kynjaform, 
dregur úr styrk þeirra og mætti. Þess 
vegna megum við ekki láta fordóma 
svipta okkur mennskunni.

Eru víkingar að verða væluskjóður?

Fyrir tæpum 30 árum bauð land-
læknir Færeyja mér og fæðing-
arteymi til Færeyja. Ástæðan 

var að í umræðum á Lögþinginu 
var rætt um að ungbarnadauði væri 
hæstur í Færeyjum miðað við Norð-
urlönd. Sumir þingmenn lögðu til 
að leitað væri til Dana en fram kom 
að ungbarnadauði væri lægstur á 
Íslandi. Við héldum til Færeyja með 

fæðingarlæknana Gunnlaug Snædal 
og Gunnar Biering. Ljósmæðrum var 
boðið í ferðina en þær komust ekki.

Við stoppuðum stutt í Færeyjum. 
Á fundum kom fram að fjöldi for-
skoðana þungaðra kvenna væri 
yfirleitt aðeins tvisvar til þrisvar í 
Færeyjum. Á Íslandi var fjöldi for-
skoðana 10-11 sinnum. Við lögðum 
áherslu á þessar ráðleggingar. Þar 

réðu ljósmæður miklu en vitaskuld 
í náinni samvinnu við fæðingar-
lækna. Síðar kom í ljós í bréfi frá 
landlækni Færeyinga að ungbarna-
dauði í Færeyjum hefði lækkað veru-
lega og væri nú svipaður og á Íslandi, 
lægstur á Norðurlöndum (þetta var 
staðfest í Nord. Stad. Nord ic countr-
ies, 2011). Við höfnuðum orðu-
veitingu!

Ungbarnadauði og ljósmæðradeilan
Ólafur  
Ólafsson
fyrrverandi 
landlæknir

Geir Finnsson
verkefnastjóri

Gleymum því ekki að hinir 

hugrökku víkingaforfeður 

okkar voru ansi lunknir við 

margt fleira en að berjast, 

lyfta þungu grjóti og kanna 

heiminn.

Sumir þingmenn lögðu til að 

leitað væri til Dana en fram 

kom að ungbarnadauði væri 

lægstur á Íslandi.
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ÍBV - FH 3-2 
1-0 Sigríður Lára Garðarsdóttir (4.), 2-0 
Cloé Lacasse (9.), 3-0 Cloé Lacasse (32.), 3-1 
Þóra Björk Eyþórsdóttir (50.), 3-2 Rannveig 
Bjarnadóttir (90.).    

Grindavík - Breiðablik 0-2 
0-1 Agla María Albertsdóttir (28.), 2-0 
Berglind Björg Þorvaldsdóttir (89.).  

KR - Selfoss 0-1 
0-1 Magdalena Anna Reimus (víti) (44.).   

Efri
Breiðablik 30
Þór/KA 29
Valur 20 
Stjarnan 16
ÍBV 14
  

Neðri 
HK/Víkingur  13 
Selfoss  12
Grindavík 9
KR  6 
FH 6
  

Nýjast

Pepsi-deild kvenna

www.artasan.is

Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með 
GUM 

tannvörum

FÓTBOLTI Arnór Sigurðsson hefur 
verið að komast í æ stærra hlutverk 
hjá sænska liðinu Norrköping sem er 
í toppbaráttu sænsku úrvalsdeildar-
innar í knattspyrnu karla. Arnór hefur 
skorað þrjú mörk í 13 leikjum á tíma-
bilinu og þar að auki lagt upp þrjú 
mörk fyrir samherja sína. Mörkin 
hafa skilað liðinu sex stigum, en eftir 
að hafa komið inn á af varamanna-
bekknum í upphafi leiktíðarinnar 
hefur hann fest sig í sessi á vinstri 
vængnum hjá liðinu.

„Ég er að spila á vinstri kantinum í 
leikkerfinu 3-4-3 og kann bara mjög 
vel við mig í þeirri stöðu. Það er svo 
þægilegt að hafa Gumma [Guðmund 
Þórarinsson] í vinstri vængbakverð-
inum og við höfum verið að ná vel 
saman vinstra megin á vellinum. Ég 
er að upplagi miðjumaður og gæti 
líka leyst af þar ef þess þyrfti. Þetta er 
lið sem vill spila boltanum með jörð-

inni og spilar skemmtilegan sóknar-
fótbolta. Sá leikstíll hentar mér mjög 
vel,“ sagði Arnór í samtali við Frétta-
blaðið um hlutverk sitt hjá liðinu.

„Ég er búinn að byrja sex af síðustu 
sjö leikjum og standa mig vel að 
mínu mati. Ég held að ég sé búinn að 

tryggja mér þessa stöðu eins og staðan 
er núna og það væri sérstakt að taka 
mig út úr liðinu þegar tekið er mið af 
því hversu vel ég hef verið að spila og 
að árangur liðsins hefur verið góður 
í þeim leikjum þar sem ég hef verið 
í byrjunarliðinu,“ sagði hann um 
síðustu leiki hjá liðinu.

„Þegar ég kom hingað fyrir tæpu 
einu og hálfu ári þá var ég bara 17 ára 
gamall og það var bara geggjað að æfa 
með aðalliðinu. Mér fannst ég hins 
vegar í upphafi þessa tímabils vera 
kominn á þann stað að geta gert mig 
gildandi með liðinu. Það er ofboðs-
lega gaman að vera í liði sem er í topp-
baráttu í Svíþjóð og smá viðbrigði að 
spila reglulega fyrir framan 20.000 
manns,“ sagði hann enn fremur um 
þróun sína hjá sænska liðinu.

Norrköping, sem er í öðru til þriðja 
sæti deildarinnar, þremur stigum 
á eftir Hauki Heiðari Haukssyni og 

félögum hans hjá AIK sem tróna 
á toppi deildarinnar, er hálfgerð 
Íslendinganýlenda. Auk Arnórs og 
Guðmundar er Jón Guðni Fjóluson í 
lykilhlutverki í vörn liðsins og Alfons 
Sampsted er einnig á mála hjá liðinu.

„Mér líður mjög vel hérna í Norr-
köping, þetta er fallegur bær og Svíar 
hafa komið mér skemmtilega á óvart. 
Það skemmir ekki fyrir að hafa svona 
marga íslenska leikmenn með sér í 
liðinu og svo eru vinir og ættingjar 
duglegir að heimsækja mig. Nú er 
bara vonandi að mér og liðinu haldi 
áfram að ganga svona vel. Ég vona 
svo að þessi góða frammistaða mín 
skili mér fleiri leikjum með U-21 árs 
landsliðinu,“ sagði þessi geðþekki 
19 ára gamli Skagastrákur sem fékk 
smjörþefinn af U-21 árs liðinu þegar 
hann spilaði í vináttuleik með liðinu 
gegn Írlandi í mars fyrr á þessu ári. 
hjorvaro@frettabladid.is

Býst við að halda sætinu í liðinu
Arnór Sigurðsson hefur stimplað sig inn með liði sínu Norrköping síðustu vikur. Þessi ungi Skagamaður 
hefur tryggt liðinu sem er í toppbaráttu sænsku úrvalsdeildarinnar sex mikilvæg stig með mörkum sínum.

Leikmenn Norrköping fagna innilega einu af þremur deildarmörkum Skagamannsins Arnórs Sigurðssonar fyrir liðið fyrr á þessari leiktíð. NORPICPHOTOS/GETTY

GOLF Valdís Þóra Jónsdóttir, 
atvinnukylfingur úr Leyni, hefur 
tryggt sér þátttökurétt á Opna 
breska meistaramótinu í golfi sem 
fram fer á Royal Lytham & St Annes-
vellinum á Englandi fyrstu helgina 
í ágúst. Það var visir.is sem greindi 
frá þessu.

Valdísi Þóru hefur  gengið vel  í 
Evrópumótaröðinni á þessu tíma-
bili, en það er góður árangur hennar 
þar sem veitir henni þátttökurétt á 
mótinu sem er eitt af risamótunum 
fimm. Valdís Þóra er í 17. sæti á 
stigalistanum á Evrópumótaröð-
inni, en efstu 25 kylfingarnir þar 
fá sæti á Opna breska. Það var góð 
frammistaða á mótinu í Taílandi um 
síðustu helgi sem gulltryggði sætið.

Þetta er í annað sinn sem Valdís 
Þóra keppir á risamóti, en hún var 
á meðal keppenda á Opna banda-

ríska meistaramótinu í fyrra. Ólafía 
Þórunn Kristinsdóttir, atvinnu-
kylfingur úr Golfklúbbi Reykja-
víkur, tók þátt í mótinu í fyrra fyrst 
íslenskra kylfinga, en hún freistar 
þess að endurtaka leikinn með góðri 
frammistöðu á móti sem fram fer í 
Skotlandi um helgina.

Haraldur Franklín Magnús varð 
svo fyrsti karlkylfingurinn til þess 
að spila á Opna breska þegar hann 
spilaði á mótinu á Carnoustie-vell-
inum í Skotlandi um síðustu helgi. 
– hó

Valdís Þóra með á Opna 
breska meistaramótinu

Þetta er annað risamótið 

sem Valdís Þóra Jónsdóttir 

tekur þátt í en hún var meðal 

þátttakenda á Opna banda-

ríska meistaramótinu í fyrra.

Mér fannst ég hins 

vegar í upphafi 

þessa tímabils vera kominn á 

þann stað að geta gert mig 

gildandi með liðinu. Ég er 

búinn að byrja sex af síðustu 

sjö leikjum og standa mig vel 

að mínu mati. 

Arnór Sigurðsson

HANDBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
í handbolta skipað leikmönnum 
20 ára og yngri gerði í gær jafntefli, 
25-25,  þegar liðið mætti Serbíu í 
fyrri leik sínum í milliriðli á Evr-
ópumótinu sem fram fer í Slóveníu 
þessa dagana.

Friðrik Hólm Jónsson, leikmaður 
ÍBV, var markahæsti leikmaður 
Íslands í leiknum með fimm mörk 
og Ágúst Emil Grétarsson, samherji 
Friðriks Hólms hjá Eyjaliðinu, og 
Pétur Árni Hauksson sem gekk til 
liðs við ÍR frá Gróttu fyrr í sumar, 
komu næstir með fjögur mörk hvor.

Ísland fór inn í milliriðilinn með 
eitt stig úr undanriðlinum eftir 
jafntefli  gegn Þýskalandi.  Þessi 
úrslit þýða að íslenska liðið leikur 
hreinan úrslitaleik við Slóveníu um 
sæti í undanúrslitum mótsins í dag. 
Leikur liðanna hefst klukkan 17.00 
að íslenskum tíma. – hó

Sigur kemur  
liðinu áfram

FÓTBOLTI Felix Örn Friðriksson, 
knattspyrnumaður úr Vestmanna-
eyjum,  hefur gengið frá samningi 
við danska úrvalsdeildarliðið Vejle. 
ÍBV sendi frá sér tilkynningu í gær 
þar sem fram kom að hinn 19 ára 
gamli vinstri bakvörður hefði verið 
lánaður til danska félagsins til eins 
árs.

Greint var frá því á dögunum 
að ÍBV væri í viðræðum við  Vejle 
um vistaskipti Felix Arnar til Dan-
merkur. Þrátt fyrir ungan aldur 
hefur hann leikið 55 leiki fyrir 
meistaraflokk ÍBV og þá hefur hann 
leikið átta leiki fyrir U-21 árs lands-
lið Íslands og tvo vináttulandsleiki 
fyrir A-landsliðið.

Vejle er nýliði í efstu deild eftir 
að hafa komið upp úr 
1. deildinni á síðasta 
tímabili og er með 
fjögur stig eftir tvo 
leiki. Hjá félaginu 
hittir hann fyrir 
Ja c o p  S c h o o p, 
f y r r v e r a n d i 
leikmann 
KR. – kpt

Felix orðinn 
leikmaður Vejle

Felix Örn Friðriksson mun 
leika með Vejle næsta árið. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Krauma eru náttúrulaugar sem innihalda tært vatn, beint úr Deildartunguhver sem kælt er 
með vatni undan öxlum Oks, minnsta jökuls Íslands.  

Krauma býður upp á fimm heitar laugar, kaldan 
pott, tvö gufuböð og hvíldarherbergi þar sem hægt 
er að slaka á í legubekkjum við snarkið í arineldi. 

+354 555 6066

www.krauma.is
Deildartunguhver,  320 Reykholt

Krauma er staðsett hjá Deildartunguhver, 320 
Reykholt. Krauma er í 97 km fjarlægð frá Reykjavík.

UPPLIFÐU KJARNA ÍSLENSKRAR NÁTTÚRU

Reykjavík

BorgarnesBorgarnesBorgarnesBorgarnes

Þingvellir

Njóttu ljúffengra veitinga á veitingastað Krauma, þar sem 
lögð er áhersla á ferskt íslenskt hráefni úr héraði.



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Elskulegur faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Diðrik Óli Hjörleifsson
Smyrlaheiði 18, 

Hveragerði,
lést á líknardeild Landspítalans 
föstudaginn 20. júlí síðastliðinn.  

Útförin fer fram frá Breiðholtskirkju laugardaginn  
28. júlí næstkomandi kl. 13.00.

Ómar Diðriksson Guðrún Elín Svansdóttir
Guðný Ósk Diðriksdóttir Elvar Steinn Þorkelsson
Dagný Diðriksdóttir Geir Ólafsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku mamma mín,  
amma og langamma,

Helga Guðmundsdóttir
Hlíðarvegi 1, Kópavogi, 

búsett að Skógarbæ,
lést 21. júlí sl.  

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
   mánudaginn 30. júlí kl. 13.00.

Þóra Guðrún Gunnarsdóttir Grétar Sölvason
Klara Rakel Grétarsdóttir Rúnar Ingi Garðarsson
Júlía Grétarsdóttir

Gabríel Ingi Rúnarsson

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Guðrún Sjöfn Janusdóttir
er látin. 

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 31. júlí kl. 11.00.

Karen Kjartansdóttir  Eiríkur Trausti Stefánsson
Valborg Kjartansdóttir  Magnús Haukur Magnússon
Kjartan Kjartansson  Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir

barnabörn og langömmubörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra 
fjölmörgu sem hafa sýnt okkur 

samúð, kærleik og hlýhug vegna 
andláts og útfarar elskulegrar móður, 

tengdamóður og ömmu,
Birnu Sigurbjörnsdóttur

hjúkrunarfræðings.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Lögmannshlíðar 

fyrir alúð og kærleiksríka umönnun.

Berglind Svavarsdóttir
Hildigunnur Svavarsdóttir Ögmundur H. Knútsson
Anna Margrét Svavarsdóttir Örvar Þór Jónsson
Sveinn Svavarsson Sigyn Sigvarðardóttir

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug vegna andláts og útfarar 

ástkærs eiginmanns míns, föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa, 
Finnbjörns Þorvaldssonar

Sérstakar þakkir viljum við færa 
starfsfólki á 3. hæð Hrafnistu í 

   Hafnarfirði fyrir frábæra umönnun.

Theodóra Steffensen
Björn Finnbjörnsson Sigríður Aradóttir
Finnbjörn Finnbjörnsson Kathia Rovelli
Þorvaldur Finnbjörnsson Anna Árnadóttir
Sigríður Finnbjörnsdóttir Halldór Hilmarsson
Gunnar Þór Finnbjörnsson Eyrún Magnúsdóttir
Halldóra Svala Finnbjörnsdóttir
Úlfar Finnbjörnsson Sigrún Hafsteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þetta er svolítið skemmti-
legt mix – við Frímann 
erum búin að vera að vinna 
saman í svolítinn tíma í alls 
konar verkefnum. Hann er 
aðallega DJ, eðlisfræðingur 

og myndlistarmaður. Ég er búin að stúd-
era hljóð og víbrasjón og heilandi hljóð-
fall mjög mikið á síðustu árum. Þannig 
að við ætlum að búa til upplifun sem fer 
fram í stóru svörtu boxi á Hamraborgar-
sviðinu í Hofi,“ segir Arnbjörg Kristín en 
þau Frímann Kjerúlf ætla að sameina 
krafta sína í Hofi á morgun frá klukkan 
19-22. Arnbjörg eins og segir með hljóð-
stúdíur sínar og Frímann með eðlisfræð-
ina, það er að segja ljósræna eðlisfræði 
sem hann hefur verið að einbeita sér að 
og nefna þau upplifunina Ómur.

„Fólk labbar inn í rými þar sem verður 
ljósverk í gangi allan tímann sem hefur 
ákveðin hughrif, svo mun ég spila á 
hljóðfæri – það verður ekki sýnilegt, 
en þetta verður lifandi flutningur sem 
verður magnaður upp í rýminu. Fólk 
má sitja, standa eða liggja – það verða 
þarna jógadýnur. Þetta er upplifunarbox 
og raunverulega umbreytandi. Ég flutti 
inn fyrir verkið risastórt gong, sem er 
eitt sinnar tegundar hér á Íslandi, og það 
verður miðju-eplið í þessu og svo verða 
fimm gong sem ég slæ á til skiptis og þau 
eru með mismunandi víbrasjón-tíðnir.“

Það eru sem sagt hljómar gongsins 
auk ljóssins sem hafa áhrif á skynjun 
áhorfenda sem ýmist liggja eða standa í 
Svarta kassanum þarna á sviðinu í Hofi. 
Arnbjörg segir það vera djúpheilandi að 
labba inn í rýmið.

„Fólk gengur beint inn á sviðið – það 
er búið að loka af áhorfendasalinn. En 
sviðið er rosastórt og mjög hátt til lofts. 
Fólk má vera eins lengi eða eins stutt og 
það vill þarna á milli sjö og tíu. Þetta 

verður rosalega magnað – þarna verður 
hægt að vera í þrjá tíma að upplifa og 
umbreytast. Ég get ekki beðið!“

Miðasala fer fram í Hofi. Mið-
inn kostar 1.500 krónur, en 1.000 
krónur fyrir námsmenn. Það er 
ókeypis inn fyrir átján ára og yngri.  
stefanthor@frettabladid.is

Djúpheilandi og 
umbreytandi upplifun
Á morgun verður upplifunarverkið Ómur sýnt í Hofi á Akureyri. Þau Arnbjörg Kristín og 
Frímann Kjerúlf standa á bak við upplifunina. Þarna mun samspil ljóss og hljóðs virka 
raunverulega umbreytandi á áhorfendur sem mega sitja, liggja eða standa yfir verkinu.

Arnbjörg og Frímann hafa unnið töluvert saman síðustu árin. MYND/LEIFUR WILBERG

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Erlendur Ragnar 
Kristjánsson

lést á Landspítalanum þriðjudaginn 
10. júlí. Útför hefur farið fram í kyrrþey. 
Fjölskyldan þakkar kveðjur og hlýhug.

Anna Guðmundsdóttir
Erla Ragnarsdóttir
Fjóla Ragnarsdóttir Erlendur B. Magnússon

barnabörn og barnabarnabarn.
Ástkær eiginmaður minn, faðir, 

tengdafaðir, afi og langafi,
Sigmar Jónsson

stórkaupmaður, 
Strikinu 8,

lést á líknardeild Landspítalans, 
mánudaginn 23. júlí. Útförin fer fram  

í Bústaðakirkju, mánudaginn 30. júlí kl. 15.00. 
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 

hans er bent á Thorvaldsensfélagið.

Hlíf Jóhannsdóttir
Ólöf G. Ásbjörnsdóttir  Sigurður Gunnarsson
Sveinn Dal Sigmarsson
Sigrún Sigmarsdóttir  Sigurður Guðmundsson
Jóhanna Sigmarsdóttir  Atli Guðmundsson 

 barna- og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
systir og amma,

Áslaug Ragnars
lést á líknardeild Landspítalans 

miðvikudaginn 18. júlí. Útför hennar 
verður gerð frá Dómkirkjunni í Reykjavík 

föstudaginn 27. júlí kl. 13.

Fyrir hönd aðstandenda,
Andrés Magnússon
Kjartan Magnússon 

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, systir, amma  

og langamma,
Kristbjörg Sveinsdóttir

(Kidda)
ættuð frá Skoruvík á Langanesi, lést 

miðvikudaginn 18. júlí. Útförin fer fram frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 27. júlí klukkan 11.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðni Óskar Jensen

þarna verður hægt að 

vera í þrjá tíma að 

upplifa og umbreytast. Ég get 

ekki beðið!
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KYNNINGARBLAÐ

Gunnhildur Gísladóttir 
keypti sér gamalt hús þar 
sem var falleg, gömul inn-
rétting. Sú hefur fengið að 
halda sér en með smá-
vegis breytingum.   ➛4
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Hjónin Þórey Björk Halldórsdóttir og Baldur Björnsson í stofunni góðu ásamt yngri dóttur sinni, Úlfhildi Þoku, þriggja ára ofurhuga. MYND/ÞÓRSTEINN

Bestu hugmyndirnar 
fæðast í stofunni
Stór hluti lífs hjónanna Þór-
eyjar Bjarkar Halldórsdóttur 
og Baldurs Björnssonar fer 
fram í stofunni heima. Þar 
fæðast m.a. bestu hugmynd-
irnar og þar njóta þau góðra 
samverustunda með börn-
um sínum og vinum.  ➛2

Vertu vinur á 
Facebook

Vertu vinur á 
Facebook

ÚTSÖLUSPRENGJA  Á  GÆÐA MERKJAVÖRU
MEIRI OG MEIRI AFSLÁTTUR

ALLT  AÐ 60% 
Skoðið laxdal.is

Vertu vinur  
á Facebook

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

 

00000

www.veidikortid.is

Sölustaðir:
N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.

Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 



skranbúð og hefur örugglega átt 
heima í sundlaug eða á álíka stað,“ 
segir Þórey Björk. Hins vegar heldur 
Baldur mest upp á tætarann. „Hann 
er sérlega hentugur ferðatætari sem 
ég fékk að gjöf. Saman elskum við 
hins vegar alla listina okkar sem ekki 
er hægt að gera upp á milli.“

Helsta verkefnið fram undan í 
stofunni er flokkun á plötusafninu 
segja þau. „Svo viljum við endilega 
bæta við blómum og listaverkum 
auk þess að bólstra nokkra stóla sem 
við eigum.“

En hvað skyldi skipta mestu máli 
þegar kemur að fallegu heimili að 
þeirra mati? „Að fylgja sjálfum sér 

en ekki utanaðkomandi tísku-
straumum og stefnum. Svo hjálpar 
ef þú hefur gaman af skrítnum 
hlutum.“

Ýmislegt í vændum
Ýmis skemmtileg og spennandi 
verkefni eru fram undan hjá 
Þóreyju Björk og Baldri en næst á 
dagskrá er sýning í FRACAS Gallery 
í Brussel í Belgíu þann 6. septem-
ber. „Við erum að vinna hörðum 
höndum að nýjum hlutum fyrir þá 
sýningu um þessar mundir en gall-
eríið mun sjá um að kynna vörur 
okkar í Evrópu. Eftir heimkomuna 
ætlum við að flytja tímabundið 

inn á Hönnunarsafnið þar sem við 
munum koma okkur fyrir á jarð-
hæð safnsins með opna vinnustofu 
sem breytist í sýningu með tím-
anum. Þar verður hægt að koma 
og fylgjast með okkur við vinnu 
að næstu vörulínu. Þar erum við 
að teygja mörkin á skilgreiningu 
hugtaksins „vörulína“ en erum að 
vinna með ofinn textíl, postulín, 
áfengi og tónlist í samstarfi við 
fólk og verksmiðjur víðsvegar um 
heiminn. Síðan stefnum við á að 
gera myrka sýningu á Hönnunar-
mars 2019 á leynistað.“

Hér sýna Þórey Björk og Baldur 
lesendum inn í stofuna heima.

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Stofan er hjartað á heimili 
hjónanna Þóreyjar Bjarkar 
Halldórsdóttur fatahönnuðar 

og Baldurs Björnssonar, mynd- og 
tónlistarmanns, en saman skipa 
þau hönnunartvíeykið And Anti 
Matter. „Við keyptum íbúðina fyrir 
tveimur árum og breyttum miklu 
en stofan, og birtan sem fylgdi 
henni, var það sem gerði útslagið 
við kaupin. Hún er því eina her-
bergið í íbúðinni þar sem við 
breyttum nánast engu, nema að 
splæsa í græna málningu á plöntu-
vegginn, færa til rafmagn og svo 
auðvitað var lagður korkur á alla 
íbúðina, þar með talda stofuna,“ 
segir Þórey Björk.

Fjölskyldan eyðir mestum tíma 
í stofunni að sögn Baldurs. „Hér fer 
lífið fram. Við drekkum morgun-
kaffið hér, borðum góðan mat, 
verjum tíma með börnunum okkar, 
drekkum með vinum, vinnum að 
hugmyndum, tölum um framtíðina 
og hlustum á tónlist.“

Borðið er staðurinn
Borðstofuborðið er fyrirferðarmik-
ið í stofunni og þar eyða hjónin 
oft löngum stundum. „Borðið 
er staðurinn þar sem við eyðum 
hvað mestum tíma. Þar tökum við 
á móti gestum, borðum saman, 
bjóðum upp á kaffi, teiknum, 
skissum, vinnum og fáum okkar 
allra bestu hugmyndir. Græni 
plöntuveggurinn í stofunni er 
síðan í ævilangri þróun þar sem 
hann breytist og þróast með 
tímanum. Okkur þykir líka gaman 

að safna listaverkum og gripum og 
eigum mikið af þeim auk þess sem 
finna má verk okkar í stofunni og 
annars staðar í íbúðinni.“

Gólfklukka og tætari  
í uppáhaldi
Aðspurð um uppáhaldshlut eða 
-húsgagn í stofunni hafa þau ólíka 
skoðun. „Uppáhaldshluturinn minn 
er IBM gólfklukka sem ég fann í 

Verk eftir Guðmund Thoroddsen, vin 
hjónanna, sem þau fengu frá honum 
í brúðkaupsgjöf. IBM gólfklukkan er í 
miklu uppáhaldi.

Tætarinn 
hans Baldurs 
situr stoltur á 
magnaranum en 
hann er í miklu 
uppáhaldi.

Plötusafn heim-
ilisins ásamt 
hljómtækjum. 
Hér má sjá verk 
eftir Baldur 
Björnsson, Helga 
Örn Péturs-
son, Guðnýju 
Rúnarsdóttur, 
Hildigunni 
Birgisdóttur og 
Gulla Má ljós-
myndara ásamt 
medalíum 
eftir Eik dóttur 
þeirra og fund-
inni hauskúpu 
af sjávardýri. 
Appelsínugula 
Hanna White-
head skálin til 
vinstri er í miklu 
uppáhaldi og 
við hlið hennar 
má sjá Modular 
skúlptúra eftir 
þau.  
MYNDIR/ÞÓR-
STEINN

Blómaveggurinn er í stanslausri þróun en þau segjast elska hann. Hugmyndin 
kom strax við kaup á íbúðinni þar sem þau vildu setja upp grænt á grænu.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛
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Fréttablaðið með þér í sumar.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.





Gunnhildur Gísla-
dóttir keypti sér 
gamalt hús eftir 
að hafa fallið fyrir 
upprunalegri eld-
húsinnréttingunni 
Aldrei hefur 
komið til greina 
að skipta innrétt-
ingunni út fyrir 
nýja en gegnum 
árin hefur hún 
reglulega gengið 
í gegnum breyt-
ingar.

Eldhúsinnréttingin var það 
fyrsta sem við féllum fyrir 
þegar við keyptum þetta gamla 

hús árið 1999. Hún var upprunaleg 
frá árinu 1955 og ótrúlega falleg. 
Síðan þá höfum við byggt við húsið 
og gerðum nýtt eldhús. Þá færðum 
við innréttinguna og smíðuðum 
við hana. Það kom ekki til greina 
að farga henni,“ segir Gunnhildur 
Gísladóttir, sem er nýbúin að gera 
upp rúmlega sextíu ára gamla eld-
húsinnréttingu, í þriðja sinn.

„Hún var græn að lit þegar við 
keyptum húsið og við máluðum 
hana fljótlega eftir að við fluttum 
inn. Ætli við séum ekki búin að 
mála hana tvisvar síðan þá. Nýjasta 
úrfærslan er bláir neðri skápar og 
ljósir efri. Maðurinn minn var hrifn-
ari af dökkum lit og ég af ljósum og 
þetta varð niðurstaðan. Við erum 
ótrúlega ánægð með þetta,“ segir 
Gunnhildur enda liggur mikil vinna 
á bak við nýtt útlit.

„Við tókum hana alla niður, púss-

uðum og handmáluðum allt. Og 
ég verð að viðurkenna að þetta er 
dálítið mikið mál, þegar við vorum 
að gera þetta í þriðja sinn. En hún 
er svo vel smíðuð og falleg. Horn-
skáparnir eru sérstaklega fallegir, 
smíðaðir í boga,“ segir Gunnhildur.

Innréttingin hefur því staðið 
fyrir sínu í meira en sextíu ár en þó 
verið aðlöguð nútímakröfum.

„Eldhús verður að vera þann-
ig að hægt sé að breyta því eftir 
því hvernig þarfirnar breytast. 
Ég er iðjuþjálfi og kenni líkams-

beitingu. Þegar við breyttum 
eldhúsinu hækkuðum við því til 
dæmis sökkulinn en innréttingar 
frá þessum tíma voru miklu lægri 
en í dag. Á henni var stálborð 
sem við skiptum út fyrir borð-
plötu, bættum við uppþvottavél 
og komum fyrir örbylgjuofni. 
Við settum einnig skúffur í neðri 
hlutann þar sem áður voru skápar 
og notuðum skápana í efri hlutann. 
Við aðlöguðum hana nútíma-
þörfum en héldum alveg í gamla 
útlitið,“ segir Gunnhildur.

Áratugagömul innrétting 
stendur ennþá fyrir sínu

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Gunnhildur segir að það hafi aldrei komið til greina að skipta gömlu inn-
réttingunni út fyrir nýja en hún er frá árinu 1955. MYND/ÞÓRSTEINN

„Maðurinn minn var hrifnari af dökkum lit og ég af ljósum,“ segir Gunnhildur 
en þau hjónin frískuðu nýlega upp á innréttinguna með fallegum litum.

Bogadregnir hornskáparnir eru listasmíð og setja mikinn svip á innréttinguna. 

AUGUN OKKAR
Það er áhugavert að samkvæmt sömu rannsókn þá eru karlmenn mun svifaseinni til að leita sér 
aðstoðar við skertri sjón, hafa þá tilhneigingu til að sætta sig við ástandið. 

Markmið þessa blaðs er að bjóða lesendum okkar upp á ýmislega gagnlega fræðslu um heilbrigði augna. 
Bæði forvarnir og fræðslu um helstu augnkvilla sem herja á fólk í nútímasamfélagi.  
Einnig sláum við á léttari strengi, skoðum nýjustu tískustrauma gleraugna og sólgleraugna.

Boðið er upp á hefðbundin auglýsingahólf sem og umfjallanir sem eru settar upp af blaðamanni okkar í 
góðu samráði við auglýsanda.

Stór dreifing og mikill lestur Fréttablaðsins tryggir að blaðið nær afar vel til ákjósanlegra markhópa.

Laugardaginn 28. júlí mun Fréttablaðið gefa út aukablaðið 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir:

Arnar Magnússon
Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
arnarm@frettabladid.is Sími: 512-5442
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ÞITT ER VALIÐ VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUMGOTT SKIPULAG 

STYRKUR - ENDING - GÆÐI

ELDHÚSINNRÉTTINGAR
HÁGÆÐA DANSKAR

OPIÐ: 



Á meðan við hér uppi á Íslandi 
kvörtum yfir kulda og vot-
viðri fárast frændur okkar í 

Svíþjóð yfir hita og rigningarleysi. 
Þessi mánuður stefnir í að vera 
sá heitasti í meira en 260 ár þar í 
landi, samkvæmt frétt á vefmiðli 
Aftonbladet. „Það er óvenjulegt að 
það sé svona heitt í langan tíma í 
einu,“ er haft eftir veðurfræðingnum 
Mikael Sjöstrand. Veðurmælingar 
hófust árið 1756 en frá þeim tíma 
hefur aldrei verið jafn heitt í Svíþjóð 
í júlí í svo langan tíma í einu. Spáð er 
áframhaldandi hita út mánuðinn. 
Það er með sanni hægt að segja 
að hitastig í Svíþjóð sé eins og það 
gerist best við Miðjarðarhafið. Strax 
í maí voru sett hitamet í landinu en 
hann var sá heitasti í meira 100 ár.

Þótt notalegt sé að fá sólardaga 
þá eru flestir Svíar orðnir þreyttir á 

langvarandi hita og þurrki. Varað 
er áfram við eldhættu vegna þurrka 
en skógareldar hafa kviknað víða 
um landið í kjölfar hitans. Á sumum 
stöðum á landinu er vatn gengið 
til þurrðar og það er stranglega 
bannað að vökva garða eða eyða 
vatni í óþarfa. Þá er einnig algjört 
bann við því að grilla úti víða í Sví-
þjóð og sérstaklega er hættulegt að 
nota einnota grill. Lögreglan fær 
tugi símtala á dag þar sem henni er 
tjáð að fólk sinni ekki banninu og sé 
úti að grilla.

Hitinn fer yfir þrjátíu gráður á all-
nokkrum stöðum í Svíþjóð á næstu 
dögum og hefur fólk verið hvatt til 
að halda sig innandyra meðan mesti 
hitinn gengur yfir. Sérstaklega er 
varað við að hitinn geti verið hættu-
legur ungum börnum, sjúklingum 
og eldra fólki.

Mesti hiti í 262 ár
Það getur verið erfitt og leiðigjarnt að vera alltaf í mikilli sól og hita. Það 
hafa Svíar fengið að reyna í sumar með ýmsum slæmum afleiðingum. 

Þrívíddarprentun hefur mjög 
fjölbreytta notkunarmögu-
leika og verður áreiðanlega 

sífellt meira áberandi á næstu árum. 
Ein leið til að nýta þessa tækni er við 
að byggja hús. Undanfarin ár hafa 
tilraunir með þessa byggingaraðferð 
skilað svo góðum árangri að nú á að 
fara að nýta hana í auknum mæli. 
Frumkvöðlar í Hollandi ætla að 
þrívíddarprenta heimili til að mæta 
skortinum á múrurum þar í landi og 
lækka húsnæðiskostnað og banda-
rískir frumkvöðlar ætla að framleiða 
100 þrívíddarprentuð hús sem eiga 
að nýtast fátæku fólki í El Salvador.

Þrívíddarprentuð einbýlishús
Í hollensku borginni Eindhoven er 
verið að prenta fimm einbýlishús 
sem verða tilbúin um mitt næsta ár. 
Byggingarfyrirtækið Van Wijnen, 
sem vinnur að verkefninu í sam-
starfi við tækniháskóla borgarinnar, 
segir að þetta sé lausn við skortinum 
á faglærðum múrurum í Hollandi. 
Þessi aðferð minnkar líka kostnað og 
umhverfisáhrif, því það þarf minni 
steypu í þrívíddarprentuð hús en 
venjuleg. Síðast en ekki síst er skortur 
á húsnæði í mörgum fjölmennum 
borgum og þessi ódýra byggingar-
tækni gæti bætt úr því.

Þrívíddarprentarinn sem er 
verið að nota er í raun risastór vél-
mennisarmur með stút sem sprautar 
út sérblönduðu sementi. Sementið 
er notað til að prenta hönnun arki-
tektsins, lag fyrir lag.

Enn sem komið er þarf að byggja 
grunna fyrir húsin á hefðbundinn 
hátt og til að byrja með verða bara 
veggir nýju heimilanna prentaðir, en 
þegar öll húsin fimm eru tilbúin er 
stefnt á að prenta pípulagnirnar og 

annan nauðsynlegan búnað.
Þessi byggingaraðferð opnar 

möguleikann á því að setja þráð-
lausa skynjara beint inn í veggina 
sem stjórna hlutum eins og lýsingu, 
kyndingu og öryggiskerfi og skapa 
þannig „snjallheimili“.

Annar kostur við þrívíddarprentuð 
hús er að það er hægt að prenta þau 
út í alls kyns mismunandi formum 
og litum. Þetta gæti gert fólki kleift 
að sérsmíða hús eftir smekk eða 
hentugleika og jafnvel þýtt að það 
verði auðveldara að gera hús sem 
endurspegla á einhvern hátt það sem 
þau eru notuð í. Þetta er ekki fyrsta 
byggingarverkefni tækniháskólans 
í Eindhoven. Skólinn sá líka um að 
byggja þrívíddarprentaða hjólabrú 
sem var opnuð í bænum Gemert á 
síðasta ári. Hollensku frumkvöðlarn-
ir spá því að þrívíddarprentun verði 
komin í almenna notkun í byggingar-
starfsemi innan fimm ára.

Getur tryggt mörgum húsaskjól
Meira en milljarður manna fer að 
sofa á hverju kvöldi án þess að hafa 
almennilegt húsaskjól. Þessu vilja 
bandarískir frumkvöðlar breyta 
með metnaðarfullu verkefni sem 
nýtir þrívíddarprentuð hús.

Verkefnið er samstarfsverkefni 
milli byggingafyrirtækisins Icon og 
góðgerðarsamtakanna New Story, 
sem sér fólki í fátækum löndum 
fyrir húsaskjóli. Þessum hópi hefur 
tekist að þróa leið til að þrívíddar-
prenta 35 fermetra hús á 48 klukku-
stundum, en steypan í húsið kostar 
um milljón krónur. Markmiðið er 
að ná að byggja 60 fermetra hús á 
12 til 24 klukkustundum og að ná 
kostnaðinum niður með magninn-
kaupum á steypu og endurbótum á 
þrívíddarprentaranum.

Hæð og breidd húsanna tak-
markast af stórum málmramma 
sem starfar sjálfvirkt og vinnur eftir 
tölvuteikningum. Ramminn er á 

teinum, þannig að það er annað-
hvort hægt að byggja mörg hús hlið 
við hlið eða eitt mjög langt.

Eftir prentunina þarf að smíða 
þak, setja gler í glugga og sinna 
ýmsum öðrum frágangi, eins og að 
leggja rafmagn og pípulagnir og 
koma húsgögnum fyrir. Útkoman 
er svo heimili sem getur bæði þolað 
vont veður, slit og álag.

Seinna á þessu ári fer þetta 

verkefni til El Salvador til að byggja 
nokkur prufuhús, en hugmyndin 
er að búa til 100 húsa samfélag á 
næsta ári. Verkefnið er fjármagnað 
með peningagjöfum frá stuðnings-
mönnum þess í Kísildal og húsin 
verða seld á lágu verði með mjög 
sanngjörnum lánum. Peningarnir 
sem koma frá afborgun lánanna 
verða svo nýttir til að halda verk-
efninu áfram.

Forsvarsmenn verkefnisins vonast 
til að svona hús geti hjálpað fátæku 
fólki um allan heim til að eignast 
heimili, því þetta er ódýrt, einfalt 
og fljótlegt í framleiðslu miðað við 
hefðbundin hús og veitir gott skjól. 
Þeir segja að það væri einfaldlega 
óábyrgt af þeim að reyna ekki að 
nýta þessa tækni til að breyta því 
hvernig fólk fer að því að finna sér 
húsaskjól.

Þrívíddarprentuð heimili
Þrívíddarprentun hefur ótalmarga notkunarmöguleika, en einn þeirra er að prenta út heilu húsin. 
Þessi spennandi nýja tækni gæti því nýst vel við að leysa húsnæðisvanda víða um heim.
Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Svona lítur loka-
afurðin frá Icon 
og New Story út. 
Lítið en glæsilegt 
hús sem margir 
gætu hugsað sér 
að búa í. 

Þessi mynd sýnir hvernig prentari Icon og New Story 
virkar, en hann er á teinum og prentar húsin lag fyrir lag. 

Svona eiga þrívíddarprentuðu húsin í Eindhoven að líta 
út þegar þau eru tilbúin. MYNDIR/PROJECT MILESTONE

Lifandi fréttamiðill með nýjustu 
fréttum allan sólarhringinn 

ásamt ítarlegri umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.

Kristjana Guðbrandsdóttir,
Fréttamaður
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Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Hobby excellent 540 UL árg 06.2018 
tvö rúm, rafgeymir,hleðsla, skipti 
möguleg á fellihýsi raðn, 122643 
verð 3.990 þús Erum með aðstöðu 
hjá Bílalind við breiðhöfða vantar 
allar gerðir ferðavagna á skrá og 
planið.

Tec 410 árg 2007 fortjald, 
sólasella,kojur, raðn,122669 verð 
1580 þús skipti, möguleg

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan opið mán-fös 10-18

Til afgreiðslu
 og reynsluakið

*Yaris 1,0 beinsín beinskiptir nýr bíll árgerð 2018

Bluetooth           Hiti í sætum           Akreinavari       

Árekstrarvari          USB og Aux tengi
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Bílar í ábyrgð – Skoðum með uppítöku á öllum tegundum bifreiða

Fyrir aðeins 

99 þúsund kr.

aukalega færð 

þú 15“ álfelgur 

og filmaðar 

rúður.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Bryndís
GSM: 773 7400

talen
bryn
Sími

SMÁAUGLÝSINGAR  7 M I ÐV I KU DAG U R  2 5 .  J Ú L Í  2 0 1 8 512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Tilkynningar

 Tapað - Fundið
Föstud. 13. júlí 2018 í erfisdrykkju 
í Súlnasal Sögu var svartur frakki 
tekinn í misgripum en annar skilinn 
eftir. Sá frakki er síðari og þrengri, 
merktur A.S.C London á vinstri 
vasa, sem í var sálmaskrá. Frakkinn 
sem saknað er, er stuttur en rúmur, 
merktur, Duffel und Rumf á kraga. 
Hafið samband við Hótel Sögu 525 
9900 (Garðar/Ágústa).

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Öllum 750kg 
kerrum 

fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  0

Markmið okkar er að spara  
viðskiptavinum tíma,  
fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K

Handafl er traust og fagleg  
starfsmannaveita með  

margra ára reynslu á markaði  
þar sem við þjónustum  
stór og smá fyrirtæki.

Við útvegum hæfa  
starfskrafta í flestar 

greinar atvinnulífsins

Suðurlandsbraut 6,  Rvk. |  SÍMI 419 9000  info@handafl.is  |  handafl.is

Síld og fiskur ehf. - Ali

Starfsmaður
í tiltektir á pöntunum

Óskum eftir að ráða 
starfsmenn í söludeild 

að taka til pantanir 
í verslanir og veitingahús.

Vinnutími: kl. 07:00 - 16:00

Vinsamlega hafið samband í síma: 
Sófus gsm: 863 1938 

eða sendið okkur póst á: sofus@ali.is

Atvinna

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Færsla Hamraneslína 1 og 2 í Hafnarfirði  
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  24. ágúst 2018. 

Tilkynningar

OPIÐ HÚS Í DAG MIÐVIKUDAG KL. 17-30 TIL 18-00 
Borgir kynna:  LAUS STRAX.  Falleg 4ra  herbergja íbúð á 2.  hæð  í 
góðu fjölbýli – tveggja mínútna gangur í Kringluna .  Mikil sameign. 
Stæði í bílskýli í kjallara. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og stórar suður 
svalir. Gott geymslu herbergi í kjallara með glugga. Þvottahús inni í 
íbúðinni. Ásett verð 53,3  milj. 

Sölumenn Borga sýna Ólafur s. 662-2535 og Ægir s. 896-8030

 NEÐSTALEITI 3 – önnur  HÆÐ t.h.

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS

Fasteignir

Þjónusta

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki samkvæmt
EURO NCAP.

FRÁBÆR
FERÐAFÉLAGI

OPEL CROSSLAND     

Opel Crossland X kemur þér hvert á land sem er, allt í senn rúmgóður, 
sparsamur og þægilegur. Einnig fæst Crossland X með bílsætum sem 
hlotið hafa AGR vottun samtaka þýskra baksérfræðinga.

Tilboðsverð 
2.890.000 kr.

Crossland X Enjoy, verð: 3.090.000 kr.

Kynntu þér Opel Crossland X og bókaðu 
reynsluakstur á crossland.opel.is 

Sýningarsalir
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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Nýttu þér frábær kjör áður en
verð á nýjum bílum hækkar vegna 

fyrirhugaðra reglugerðabreytinga
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LÁRÉTT
1. hopp 
5. þukl 
6. stríðni 
8. vígt borð 
10. skóli 
11. áþekk 
12. mest 
13. fugl 
15. gamall 
17. glápa

LÓÐRÉTT
1. skemill 
2. sálga 
3. einatt 
4. leikur 
7. duttlungar 
9. heildareign 
12. knippi 
14. blaður 
16. óður

LÁRÉTT: 1. skopp, 5. káf, 6. at, 8. altari, 10. ma, 11. 
lík, 12. best, 13. emúi, 15. langær, 17. stara.
LÓÐRÉTT: 1. skammel, 2. kála, 3. oft, 4. parís, 7. 
tiktúra, 9. aleiga, 12. búnt, 14. mas, 16. ær.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Jóhann Hjartarson (2.523) átti 
leik gegn Indverjanum Kam-
andur Srihari Raghunandan 
(2.417) á Xtracon-mótinu við 
Helsingjaeyri.   
Hvítur á leik
29. Rg5! hxg5 (29. … e3! er betra). 
28. hxg5 Bxb2+ 29. Kxb2 
Dg6 30. Bxe4! og Jóhann vann 
nokkru síðar. Jóhann er meðal 
átta íslenskra skákmanna sem 
taka þátt í mótinu. Hann hefur 4 
vinninga eftir 5 umferðir. 

www.skak.is:  Snilldartilþrif 
heimsmeistarans.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

7 9 6 3 5 2 1 4 8
8 3 5 4 9 1 2 7 6
1 2 4 6 7 8 3 9 5
2 4 9 8 3 6 5 1 7
3 5 8 1 2 7 4 6 9
6 7 1 5 4 9 8 2 3
9 1 3 7 8 4 6 5 2
4 8 2 9 6 5 7 3 1
5 6 7 2 1 3 9 8 4

7 8 4 2 3 6 5 1 9
9 2 6 1 5 8 7 3 4
5 3 1 7 9 4 6 8 2
4 9 3 5 6 1 8 2 7
1 5 8 4 7 2 9 6 3
2 6 7 9 8 3 1 4 5
6 1 9 3 2 7 4 5 8
3 4 5 8 1 9 2 7 6
8 7 2 6 4 5 3 9 1

8 7 3 5 9 2 6 1 4
4 5 9 3 6 1 8 2 7
1 6 2 7 4 8 5 9 3
9 3 1 6 5 4 7 8 2
5 2 4 9 8 7 1 3 6
6 8 7 1 2 3 4 5 9
3 9 5 8 7 6 2 4 1
7 4 8 2 1 9 3 6 5
2 1 6 4 3 5 9 7 8

Suðaustankaldi 
suðvestanlands 
í dag, en annars 
hægari og skúrir 
víða um land. 
Milt veður.

Miðvikudagur

1 8 5 4 3 7 2 6 9
9 3 4 2 6 1 5 7 8
2 6 7 8 9 5 3 1 4
7 1 6 9 2 8 4 5 3
5 9 2 3 7 4 6 8 1
8 4 3 1 5 6 7 9 2
4 7 9 5 1 3 8 2 6
3 5 1 6 8 2 9 4 7
6 2 8 7 4 9 1 3 5

1 9 7 3 4 5 2 6 8
2 4 8 7 6 9 1 3 5
3 5 6 8 1 2 7 9 4
9 6 5 1 3 4 8 2 7
8 1 4 9 2 7 3 5 6
7 2 3 5 8 6 9 4 1
4 8 2 6 7 3 5 1 9
5 3 1 4 9 8 6 7 2
6 7 9 2 5 1 4 8 3

2 6 8 3 4 9 5 7 1
3 5 9 7 1 6 4 8 2
4 1 7 8 5 2 3 6 9
9 7 1 4 8 5 2 3 6
5 4 6 2 3 1 7 9 8
8 2 3 6 9 7 1 4 5
1 9 4 5 7 8 6 2 3
6 3 5 9 2 4 8 1 7
7 8 2 1 6 3 9 5 4

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

– Tengir þig við framtíðina!

Fyrsti 
fuglinn?

Skollinn, 
fyrsti 

skollinn.

Elskan, er eitthvað 
eftir af …

… þessum kjúklingi?

Nei.

Ég þori að veðja að fólk sem 
á táningsdætur fær afganga.

Hæ, hvað 
segiði? 
Hvernig 
gubbar?

Allt er alveg 
gubbdómlegt 

hérna inni! 
Jæja, 

gubbumst 
síðar.

Ætti ég að 
stoppa þetta af?

Bara ef þér er annt 
um geðheilsu þína.

Stendur undir nafni
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Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Markaðurinn ER Á 
FRETTABLADID.IS

Markaðurinn færir þér nýjustu viðskiptafréttirnar 
og greinagóða umfjöllun af viðskiptalífinu.

Fylgstu með á frettabladid.is/markadurinn



A llar ellefu útgáfur 
Biblíunnar á íslensku, 
er að finna á biblíu-
sýningu í Þorláksbúð 
í Skálholti, allt frá 
Guðbrandsbiblíu sem 

kom út árið 1584 til Biblíu 21. aldar 
sem kom út árið 2007. Biblíurnar 
voru í eigu hjónanna Sigurðar Páls-
sonar vígslubiskups og Stefaníu Giss-
urardóttur en börn þeirra hafa gefið 
þær sjálfseignarstofnun sem sýnir 
þær og varðveitir.

„Foreldrar mínir lögðu mikla 
áherslu á það við okkur systkinin 
að Biblíurnar væru ekki veraldleg 
auðæfi heldur gersemar sem bæri 
að varðveita. Við systkinin höfum 
aldrei litið svo á að það ætti að selja 
þær heldur höfum hugsað þetta með 
sama hætti og þau,“ segir Ólafur 
Sigurðsson, fyrrverandi  frétta-
maður, sonur Sigurðar og Stefaníu. 
„Eftir að foreldrar okkur féllu frá 
íhuguðum við að gefa stofnunum 
Biblíurnar, en þar eru þær þegar til 
og læstar niðri í geymslum þar sem 
enginn getur séð þær, nema í þau fáu 
skipti sem þær eru settar á sýningar. 
Mér finnst fráleitt að þær skuli ekki 
sjást. Það er lítið gagn að bókum sem 
eru ekki sýnilegar. Við viljum að 
Biblíur foreldra okkur séu sýnilegar, 
eins og þær eru nú í Þorláksbúð.“

Grænn miði á Guðbrandsbiblíu
Spurður um hvernig biblíusafnið 
varð til segir Ólafur: „Faðir minn 
varð snemma mjög trúhneigður, 
umfram það sem gerist og gengur, 
og varð fyrir miklum áhrifum frá 
séra Árna Þórarinssyni sem skírði 
hann og fermdi. Sína fyrstu Biblíu, 
frá 19. öld fékk faðir minn að gjöf 17 
ára gamall og þegar hann útskrifað-
ist úr guðfræðideild gaf fjölskyldan 
honum Guðbrandsbiblíu. Upp frá 
því fóru Biblíur að safnast að honum 
og móður minni sem gjafir. Sigur-
björn Einarsson biskup var meðal 
þeirra sem gáfu þeim Biblíu. Eina 
fékk pabbi í ferð í Bandaríkjunum 
þar sem hann var að leita ættingja 
sem hann fann og einn þeirra var 
bókavörður og gaf honum Biblíu. Ég 
man eftir manni sem kom í heim-
sókn með Biblíu sem til stóð að 
henda þar sem hún þótti ljót og með 
ómögulegu letri sem var gotneskt.“

Ólafur segir Biblíurnar hafa allar 
staðið saman í hillu. „Í einni, Guð-
brandsbiblíu, er grænn miði sem 
hefur verið þar síðan ég man eftir 
mér. Miðinn er við jólaguðspjallið. Á 
hverjum jólum var þessi Biblía tekin 
upp og lesið upp úr henni.“

Ólafur er einn sjö systkina og 
spurður hvort þau hafi öll verið 
trúuð segir hann: „Við vorum öll 
alin upp á trúuðu heimili og vorum 

Hilmar og Ólafur virða fyrir sér gamlar Biblíur sem nú eru til sýnis í Þorláksbúð. Þar er að finna allar ellefu útgáfur Biblíunnar á Íslensku. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Á sýningunni eru Biblíur, fornar og yngri. Sú 
elsta er Guðbrandsbiblía frá árinu 1584. Gestir heillast af því að gömlu Biblíurnar eru á íslensku.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

EKKERT OKKAR 
HEFUR ORÐIÐ FYRIR 

ÞVÍ SEM OFT HENDIR PRESTS-
BÖRN AÐ KOMAST UPP Á KANT 
VIÐ KRISTNINA.

BÓKMENNTIR

Hinn grunaði hr. X 
★★★★ ★
Keigo Higashino

Þýðandi: Ásta S. Guðbjartsdóttir
Útgefandi: Bjartur
Fjöldi síðna: 395

Þýddar glæpasögur hafa 
streymt á markað síðustu 
mánuði, fremur keimlíkar 

og með nokkuð fyrirsjáanlegri 
atburðarás. Nú er komin glæpasaga 
sem er öðruvísi, snjöll og skemmti-
leg og einnig falleg og átakanleg. 
Þetta er bók Keigo Higashino, Hinn 
grunaði hr. X. Í Japan vann Higash-
ino til fleiri en einna verðlauna 
fyrir hana og hún var tilnefnd til 

verðlauna í Banda-
ríkjunum.

Yasako Hanaoka, 
e i n st æ ð  m ó ð i r , 
kærir sig síst um 
að hitta ofbeldis-
fullan fyrrverandi 
eiginmann sinn 
eftir margra ára 
aðskilnað, en hann 
mætir einn dag, 
jafn óðgeðfelldur 
og hann alltaf 
var. Hann kemst 
ekki lifandi frá 
þeirri heimsókn. 
Nágranni Yasako, 
Ishigami, afburða 
snjall stærðfræð-
ingur og mennta-
skólakennari, kemur móðurinni til 

aðstoðar. Um leið 
og hann mætir til 
leiks og ályktar 
um atburðarás út 
frá smávægilegum 
v í s b e n d i n g u m 
er engu líkara en 
Sherlock Holmes 
sé upprisinn.

A u k  þ e i r r a 
Yasako og Ishi-
gami koma mjög 
við sögu lögreglu-
f o r i n g i n n  Ku s -
anagi sem leitar 
morðingjans og 
eðlisfræðingurinn 
Yukawa sem á sínum 
tíma var skólabróðir 
I s h i g a m i .  Ku d o, 
vonbiðill Yasako, 

kemur einnig nokkuð við sögu.
Ishigami verður hreyfiaflið í 

sögunni og nýtir afburða stærð-
fræðigáfu sína til að leika á lög-
regluyfirvöld. Hann tekur alla 
möguleika með í reikninginn og 
ekki verður séð að honum fipist 
þar. Hann setur rök ofar öllu öðru 
og tekur tilfinningar ekki nægilega 
með í reikninginn en mannlegt eðli 
getur verið óútreiknanlegt. Þarna 
þarf Ishigami alveg sérstaklega að 
takast á við Yukawa. Samspilið milli 
þeirra tveggja, stærðfræðingsins og 
eðlisfræðingsins, minnir sumpart á 
skákmenn í skákeinvígi, sem hugsa 
ekki einungis sína eigin leiki fram í 
tímann heldur reikna einnig út leiki 
andstæðingsins.

Spennan í Hinn grunaði hr. X. 
felst ekki í því hver sé morðinginn, 

það er frá upphafi ljóst. Spennan 
felst í því hvort upp um hann kom-
ist. Þar sem hinn myrti var skíthæll 
en morðinginn geðþekk persóna er 
freistandi fyrir lesandann að óska 
þess að lögreglan komist ekki á 
sporið.

Hinn grunaði hr. X er grípandi 
spennusaga, samin af töluverðu 
hugviti, með eftirminnilegum per-
sónum. Það er ekki óskaplega oft 
sem glæpasaga skilur lesanda eftir 
þannig að alls kyns hugrenningar 
leiti á hann. Það gerist hér og alveg 
sérstaklega eftir magnaðan loka-
kafla. Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Óvenjuleg og 
grípandi spennusaga sem er 
falleg og átakanleg í senn og vekur 
lesandann til umhugsunar.

Öðruvísi glæpasaga

Gamlar Biblíur heilla gesti
Biblíusýning í Þorláksbúð í Skálholti. Allar ellefu útgáfur 
Biblíunnar á íslensku en elsta Biblían er frá árinu 1584. Voru  
í eigu Sigurðar Pálssonar og Stefaníu Gissurardóttur.

kirkjulega innstillt. Ekkert okkar 
hefur orðið fyrir því sem oft hendir 
prestsbörn að komast upp á kant við 
kristnina.“

Merkileg Biblíuhefð
Biblíurnar eru eins og áður segir 
á sýningu í Þorláksbúð og þar er 
Hilmar Bjarni Hilmarsson í hlut-
verki biblíuvarðar. Hann segir gesti 
sýningarinnar vera hæfilega blöndu 
af útlendingum og Íslendingum. 
„Íslendingarnir koma aðallega um 
helgar en á virkum dögum er meira 
um útlendinga. Ég tek mest eftir 
Þjóðverjunum því ég get talað við 
þá þýsku og tala líka smáfrönsku 
við Frakkana. Bandaríkjamenn 
eru síðan nokkuð áberandi. Gestir 
heillast af gömlu Biblíunum og því 
að þær eru á íslensku. Fólki finnst 
þessi sterka biblíuhefð merkileg.“
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Þú snertir hurðarhúnana í kringum þig daglega og stundum oft á dag. Þess vegna 
skiptir áferð, ending og útlit öllu máli og mikilvægt að vanda valið. Hjá Vélum og 
verkfærum færðu einstaka hurðarhúna sem margir þekktustu arkitektar heims hafa 
hannað í gegnum tíðina. 

Snerta þig daglega

Henning Larsen

Knud Holscher

SHL Design

Jean Nouvel

Arne Jacobsen

Larsen Ruko Holgaard

Re  Arkitema

Mi Arkitema

Do Arkitema

Friis & Moltke

Komé – C.F. Möller

Grata – C.F. Möller

Philippe Starck

Jasper Morrison

Santiago Calatrava

Walter Gropius

Wihelm Wagenfeld 

Ludwig Wittgenstein

P. Bisschop 1936 

Frank O. Gehry

Antonio Citterio

Norman Foster & Partners

Zaha Hadid & Woody Yao

Mies Van Der Rohe



Hvað? 
Hvenær? 
Hvar?
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

25. JÚLÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Alþjóðlegt orgelsumar í Hall-
grímskirkju
Hvenær?  12.00
Hvar?  Hallgrímskirkja
Í dag syngur kammerkór Hallgríms-
kirkju, Schola cantorum, íslenskar 
og erlendar kórperlur eftir Jón 
Ásgeirsson, Jón Nordal, Sigvalda 
Kaldalóns, Händel, Byrd, Sigurð 
Sævarsson, Þorkel Sigurbjörnsson 
og Hjálmar H. Ragnarsson. Tón-
leikagestum er boðið í kaffi og spjall 
við meðlimi kórsins að tónleikun-
um loknum. Stjórnandi er Hörður 
Áskelsson. Miðaverð kr. 2.500.

Hvað?  Kvartett Einars Scheving – 
Tónleikaröð Norræna hússins
Hvenær?  21.00
Hvar?  Norræna húsið
Einar Scheving er trommari og 
tónskáld. Hann er burðarstólpi í 
tónlistarsenunni á Íslandi og hefur 
Einar hlotið Íslensku tónlistarverð-
launin þrisvar sinnum, tvisvar fyrir 
bestu plötu ársins: Cycles árið 2007 
og Land míns föður 2011. Í tón-
leikaröð Norræna hússins kemur 
Einar fram með kvartett sínum sem 
samanstendur af nokkrum af helstu 
tónlistarmönnum Íslands – Skúla 
Sverrissyni, Eyþóri Gunnarssyni og 
Óskari Guðjónssyni – og ekki er við 
öðru að búast en að kvöldið verði 
magnað.

Hvað?  Melodic Objects
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Jöggl og tónlist renna saman í eitt 
þegar sex jögglarar og einn tónlist-
armaður vinna saman að skemmti-
legri sýningu fyrir augu og eyru. 
Samleikur þeirra er leiddur af Jay 
Gilligan, jögglprófessor við dans- 
og sirkusháskólann í Stokkhólmi. 
Gjörningurinn er lofkvæði til hins 
heimsþekkta farandleikhóps „The 
Flying Karamazov Brothers“ eða 
Fleygu Karamazovbræðurnir. Þeir 
fengust við ýmsar kenningar um 
jöggl sem urðu jögglurunum að inn-
blæstri við gerð sýningar sinnar.

Hvað?  Marína & Mikael kvartett á 
Múlanum
Hvenær?  21.00
Hvar?  Harpa
Það er komið að lokatónleikum 
sumardagskrár Múlans. Söngkonan 
Marína Ósk Þórólfsdóttir og gítar-
leikarinn Mikael Máni Ásmundsson 
koma fram ásamt kvartetti sínum. 
Marína & Mikael gáfu út sína fyrstu 
plötu, Beint heim, í ágúst 2017 sem 
var vel tekið og fékk tilnefningu 
til Íslensku tónlistarverðlaunanna 
2018. Þau hafa leikið saman síðan 
haustið 2014 og hafa sett saman 
veglega og sérstaklega útsetta efnis-
skrá þar sem heiðraðir verða lítt 

þekktir djassstandardar sem hafa 
ekki fengið næga ást frá fæðingu; 
en eiga hana svo sannarlega skilið. 
Ásamt Marínu og Mikael koma 
fram bassaleikarinn Þórður Högna-
son og Matthías M.D. Hemstock 
sem leikur á trommur.

Hvað?  Hvunndagstónleikar á mið-
vikudögum
Hvenær?  20.30
Hvar?  Dularfulla búðin, Akranesi
Biggi Þóris og Nína Magg munu 
verða með tónleika í kvöld, 25. júlí. 
Tónleikarnir verða að þessu sinni 
tileinkaðir veðrinu en stefnt er að 
því að vera með hvunndagstónleika 
alla miðvikudaga í sumar.

Hvað?  Atomstation & Big Mint á 
Gauknum
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukurinn, Tryggvagötu
Hljómsveitirnar Atomstation og Big 
Mint leika lög sín inn í eyrun á við-
stöddum.

Hvað?  Kjallaradjass
Hvenær?  21.00
Hvar?  Stúdentakjallarinn
Hópurinn sem gerði mánudaga 
spennandi í fyrsta sinn í sögunni 
með Mánudjass á Húrra ætlar að 
sanna í eitt skipti fyrir öll að mið-
vikudagar eru hinir nýju fimmtu-
dagar. Þeir munu tvinna litríka 
samba-ryþma og almenna gleði inn 
í grámóskulegt háskólasamfélagið. 
Kvöldin eru með frjálslegu ívafi og 
allir sem vilja syngja, dansa eða 
spila á hljóðfæri eru velkomnir og 
hvattir til að stíga í sviðsljósið og 
taka þátt. Gleðin í botn!

Viðburðir
Hvað?  Alefarm Tap Takeover
Hvenær?  17.00
Hvar?  Skúli craft bar, Aðalstræti
Eftir langa bið fáum við loksins 
bjóra frá Alefarm Brewing til okkar 
á Skúla. Við verðum með 5 mis-
munandi bjóra frá þeim á krana 
ásamt tveimur misunandi dósum 
og flöskum. Dósirnar eru rétt rúm-
lega vikugamlar.

Hvað?  Improv Iceland
Hvenær?  20.30
Hvar?  Tjarnarbíó
Improv Ísland býður upp á fjöl-
breyttar og ófyrirsjáanlegar grín- 
spunasýningar í Tjarnarbíói á mið-
vikudögum í sumar. Hver sýning er 
einstök og ekkert er endurtekið. Í 
hverri viku er því ný og spennandi 
sýning á sviði í hverri viku. Í hópn-
um eru rúmlega tuttugu spuna-
leikarar sem skiptast á um að sýna í 
hverri viku. Sýningarnar fara fram á 
ensku. Listrænn stjórnandi Im prov 
Ísland er Dóra Jóhannsdóttir.

Hvað?  Lesum saman og höfum 
gaman – Lesið og leikið með Tómasi
Hvenær?  15.30
Hvar?  Bókasafn Seltjarnarness
Tómas Gauti, leiklistarnemi og 
sumarstarfsmaður Bókasafns Sel-
tjarnarness, býður börnum í Lesið 
og leikið, lestrarupplifun og gagn-
virkni. Tómas les valda kafla úr 
vinsælum barnabókum með börn-
unum. Börnin setja sig í hlutverk 
sögupersóna, leika og spinna sög-
una áfram undir leiðsögn Tómasar.

Hvað?  Fræðslugöngur landvarða 
frá Malarrifi

Hvenær?  13.00
Hvar?  Þjóðgarðurinn Snæfells-
jökull, Snæfellsnesi
Fræðsluganga landvarðar byrjar við 
Gestastofu á Malarrifi. Gengið er út 
að Lóndröngum og endar gangan 
við salthúsið.

Sýningar
Hvað?  Plexiprismi
Hvenær?  09.00
Hvar?  Hitt húsið
Plexiprismi er fyrsta sýning lista-
konunnar Mellí (Melkorka Þor-
kelsdóttir) sem vinnur málverk 
sín úr hólógrafískum, glansandi og 
glitrandi efniviðum. Mellí var þess 
heiðurs aðnjótandi að vera hluti 
af Skapandi sumarstörfum Reykja-
víkurborgar þetta sumarið og er 
hluti verkanna afrakstur sumarsins.

Hvað?  Einskismannsland – Ríkir þar 
fegurðin ein?
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsið og Kjarvals-
staðir
Sýningin er tvískipt, sögulegur 
hluti hennar á Kjarvalsstöðum en 
verk eftir listamenn 21. aldarinnar 
verða sýnd í Hafnarhúsi. Jafnframt 
er tekist á við áleitnar spurningar 
um inntak sýningarinnar í viða-
mikilli útgáfu og dagskrá samhliða 
henni. Ferðalag fyrir fjölskyldur um 
Einskismannsland – Bakpoki er til 
láns fyrir börnin með spennandi 
leiðangri um sýninguna. Hægt er að 
nálgast bakpokann án endurgjalds 
í afgreiðslu.

Hvað?  Lífsblómið – Fullveldi Ís-
lands í 100 ár
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Sýningin Lífsblómið fjallar um 
fullveldi Íslands í 100 ár. Titillinn 
er sóttur í skáldsögu Halldórs Lax-
ness Sjálfstætt fólk, sem gerist á 
þeim tíma er Ísland varð fullvalda 
ríki. Rétt eins og þetta þekkta bók-
menntaverk fjallar Lífsblómið um 
hina djúpu þrá eftir sjálfstæði. 
Hún fjallar einnig um það hversu 
dýrmætt en um leið viðkvæmt full-
veldið er. Í hundrað ára sögu full-
veldisins hafa ýmsar ógnir steðjað 
að og varða þær bæði fjárhagslegt 
sjálfstæði þjóðarinnar, verndun 
náttúrunnar og þátttöku og ábyrgð 
í alþjóðlegu samstarfi. Fullveldið 
er ekki sjálfgefið og því þurfum við 
að hlúa vel að því. Rétt eins og lítil 
en harðgerð jurt þarf fullveldið á 
næringu að halda og þessi næring 
felst meðal annars í því að skiptast á 
skoðunum og deila heiminum með 
öðrum.

Alþjóðlegt orgelsumar er í blússandi 
gangi í Hallgrímskirkju kl. 12.00. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR  SÆNGURFÖT, O.FL. 

60%
A F S L ÁT T U R

A L LT  A Ð 
ÚTSALA

 VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

SUMAR

Improv Ísland verður með fjölbreytta grínspunasýningu á ensku í Tjarnarbíói í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu 
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 
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Komið í allar  
helstu verslanir

Íslenskt tískutímarit



Miðvikudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

07.00 The Simpsons 
07.20 Lína langsokkur 
07.45 Strákarnir 
08.10 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Grand Designs 
11.05 Spurningabomban 
11.55 The Good Doctor 
12.35 Nágrannar 
13.05 Olive Kitteridge 
14.10 Project Runway 
14.55 The Path 
15.50 The Night Shift
16.35 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík  Í þessum vönduðu og 
glæsilegu þáttum fer Vala Matt í 
ferð um Reykjavík og heimsækir 
Íslendinga af erlendum uppruna. 
Við kynnumst matarmenningu 
þeirra og siðum og svo matreiða 
þeir fyrir okkur dýrindis góðan 
mat gerðan úr íslensku hráefni 
en með skemmtilegum og oft 
nýstárlegum kryddum og ævin-
týralegum matreiðsluaðferðum. 
Við fáum til dæmis japanskt sushi 
búið til á ótrúlega einfaldan hátt, 
sérkennilegan nepalskan desert, 
dásamlegan Parísar-bistromat, 
eþíópíska rétti borðaða með putt-
unum og popp og kaffi, nýstár-
lega kartöflurétti frá heimalandi 
kartöflunnar, Perú, íranska veislu 
og margt fleira ævintýralega 
skemmtilegt og fræðandi. Matur 
frá Nepal, París, Japan, Íran,Taí-
landi, Eþíópíu, Póllandi og Perú, 
allt í heimahúsum í Reykjavík.
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
19.05 Fréttayfirlit og veður 
19.10 Modern Family
19.30 Mom  Fimmta gamanþátta-
röðin um einstæðu móðurina, 
Christy, sem hefur háð baráttu 
við Bakkus en er nú að koma lífi 
sínu á rétt ról. Hún ákveður að 
hefja nýtt líf í Napa Valley í Kali-
forníu en það eru margar hindr-
anir í veginum, ekki síst í hennar 
eigin fjölskyldu. 
19.55 The New Girl 
20.20 The Bold Type 
21.05 Greyzone 
21.50 Nashville 
22.35 Orange Is the New Black 
23.30 NCIS 
00.10 Lethal Weapon 
00.55 Animal Kingdom 
01.40 Nasty Baby 
03.20 Tin Star 
04.05 Tin Star 
04.55 Unreal 
05.35 Unreal

19.10 The New Girl 
19.35 Last Man Standing 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Two and a Half Men 
21.15 The Newsroom 
22.15 The Hundred 
23.00 Famous in Love 
23.45 The Detour 
00.10 The New Girl 
00.35 Seinfeld 
01.00 Friends 
01.25 Tónlist

11.00 Maggie’s Plan 
12.35 Patch Adams
14.30 Bridget Jones’s Baby 
 Skemmtileg mynd frá 2016 með 
Renée Zellweger, Colin Firth 
og Patrick ásamt fleiri stór-
góðum leikurum. Sagan um hina 
skemmtilegu en seinheppnu 
Bridget Jones heldur hér áfram. 
16.30 Maggie’s Plan 
18.05 Patch Adams 
20.00 Bridget Jones’s Baby
22.00 Batman v Superman: Dawn 
of Justice  Spennandi ævintýra-
mynd frá 2016 með Ben Affleck, 
Henry Cavill, Amy Adams, Gal 
Gadot, Jason Mamoa og fleiri 
þekktum leikurum. 
00.30 King Arthur: Legend of the 
Sword 
02.35 The Mule 
04.10 Batman v Superman. Dawn 
of Justice

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2007-2008 
13.50 Landakort 
14.05 Á meðan ég man 
14.35 Sagan bak við smellinn - 
Viva la Vida - Coldplay 
15.05 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni 
15.30 Útúrdúr 
16.20 Á tali við Hemma Gunn 
17.05 Vesturfarar 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Tré-Fú Tom 
18.22 Krakkastígur 
18.27 Sanjay og Craig 
18.50 Vísindahorn Ævars 
18.54 Vikinglotto 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Viðtalið - Anders Samuelsen 
20.00 Hásetar 
20.25 Símamyndasmiðir 
21.15 Neyðarvaktin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Amma Lo-Fi: Kjallaraspólur 
Sigríðar Níelsdóttur 
23.25 Before the Flood 
01.00 Dagskrárlok

00.45 CSI Miami 
01.30 Fargo 
02.15 The Resident 
03.05 Quantico 
03.50 Incorporated 
04.35 Síminn + Spotify 
06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Dr. Phil 
08.40 The Tonight Show 
09.20 The Late Late Show 
10.00 Síminn + Spotify 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.25 King of Queens 
12.50 How I Met Your Mother 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Odd Mom Out 
14.15 Royal Pains 
15.00 Solsidan 
15.25 LA to Vegas 
15.50 Flökkulíf 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 American Housewife 
20.10 Kevin (Probably) Saves the 
World 
21.00 The Resident 
21.50 Quantico 
22.35 Incorporated 
23.25 The Tonight Show

08.00 The Open Championship 
11.50 The Open Championship 
16.50 Golfing World  
17.40 Barbasol Championship 
20.40 Barbasol Championship 
23.40 PGA Highlights 

07.40 Pepsi-mörkin 
09.00 Pepsi-deild karla 
10.45 Pepsi-deild karla  
12.25 Fyrir Ísland 
13.05 International 
               Champions Cup  
14.45 Inkasso-deildin  
16.25 Goðsagnir efstu deildar 
17.15 Premier League World 
17.45 Pepsi-mörkin  
19.05 Pepsí deild kvenna  
21.05 International  
Champions Cup  
22.45 Fyrir Ísland 
23.25 Goðsagnir efstu deildar 
00.00 International 
Champions Cup  
02.05 Goals of the Season 
03.00 International 
Champions Cup  
06.30 International 
Champions Cup 

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Rasmus Klumpur 
07.55 Strumparnir 
08.20 Lalli 
08.25 Ævintýraferðin 
08.37 Hvellur keppnisbíll 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Stóri og Litli 
09.13 K3 
09.24 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
09.38 Mæja býfluga 
09.50 Tindur 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá  
 Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Rasmus Klumpur 
11.55 Strumparnir 
12.20 Lalli 
12.25 Ævintýraferðin 
12.37 Hvellur keppnisbíll 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Stóri og Litli 
13.13 K3 
13.24 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
13.38 Mæja býfluga 
13.50 Tindur 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Rasmus Klumpur
15.55 Strumparnir 
16.20 Lalli 
16.25 Ævintýraferðin 
16.37 Hvellur keppnisbíll 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Stóri og Litli 
17.13 K3 
17.24 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
17.38 Mæja býfluga 
17.50 Tindur 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Open Season 2

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 10.47, 
14.47 
og  18.47

GREYZONE

Hryðjuverkamenn hyggjast láta til skarar 
skríða í Skandinavíu og lendir verk-
fræðingurinn Victoria í ógnvænlegri
atburðarás. Norræn spennuþáttaröð
eins og þær gerast bestar.

KL. 21:00

ORANGE IS THE NEW BLACK

Sjötta serían af þessum verðlaunaþáttum um Piper Chapman og 

þessum hörkuspennandi þáttum.

KL. 20:15

NASHVILLE

Skemmtileg sería af þessum 
frábæru þáttum þar sem 
kántrí-söngkonurnar Rayna Jaymes 
og Juliette Barnes eiga í stöðugri 
valdabaráttu. 

KL. 21:45

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Frábær
miðvikudagur

jast láta til skarar 
lendir verk-

ógnvænlegri
ennuþáttaröð
tar.

t á stod222..is

r
dagur

BATMAN V SUPERMAN: 
DAWN OF JUSTICE

Hinir gríðarlegu kraftar sem 
Superman er gæddur valda Batman 
áhyggjum enda gæti Superman 
hæglega gert út af við veröldina ef 

KL. 22:00

THE BOLD TYPE

Frábærir þættir um þrjár glæsilegar 
framakonur og líf þeirra og störf á 
alþjóðlegu tískutímariti. Það er ekki 
alltaf tekið út með sældinni að vera 
í hringiðu tískunnar.

KL. 21:45

Ný
þáttaröð
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Fatahönnuðurinn Ási Már 
Friðriksson hefur stofnað 
nýtt fatamerki, Kismet, 
og sendir frá sér glænýja 
línu inn í haustið. Um er 
að ræða herraföt og fyrsta 

línan verður aðeins efri partar.
„Þessi lína er dálítið klassísk í snið-

um – ég leit til americano-lúkksins, 
þannig að á þessu er svolítill suður-
ríkjablær. Þetta er með smá „twisti“. 
Það er alltaf svolítill höfuðverkur 
þegar maður er að hanna á stráka að 
maður vill ekki fara í of flippað né 
heldur of venjulegt og „boring“ – það 
er mjó lína þarna á milli. Þetta eru 
bara efri partar að þessu sinni. Vanda-
málið við að gera buxur er að það eru 
svo margar stærðir og maður þarf að 
panta svo mikið fyrir hverja stærð 
og svo framvegis. En það kemur bara 
seinna,“ segir Ási en hann er búinn 
að vera að undirbúa línuna síðasta 
árið þó að pælingin hafi fæðst 
nokkru áður en það.

„Ég er menntaður fatahönn-
uður úr Listaháskólanum og hef 
verið að gera ýmislegt í gegnum 
árin en alltaf með þetta svona á 
bak við eyrað. Ég sérhæfði mig 
í kvenfatnaði en undanfarin 
ár hef ég verið að færast nær 
strákafötunum, það er svolítið spenn-
andi markaður – þetta hefur verið að 
breytast og er orðinn stærri mark-
hópur en áður.“

Ási segir að þetta hafi breyst frá 
því sem áður var þegar strákar áttu 
bara að vera í gallabuxum og hvítum 
bolum og öðru auðveldu.

„Þetta er að breytast með tíðinni – 
strákar hafa ólíkar skoðanir og finnst 
mismunandi hlutir fínir, sem er mjög 
spennandi og þessi flóra er algjörlega 
að breikka.“

Ási segir útlitið á línunni í raun hafa 
bara sprottið út frá hans eigin tilfinn-
ingum og ekki eiga sér neinn sérstakan 
aðdraganda.

„Þetta er eitthvað sem gerðist, þessi 
tilfinning og fílingur sem maður sjálfur 
er í. Þetta eru aðgengileg föt og ég vildi 
hafa þetta þannig að þú þyrftir ekki að 
kaupa heilan galla heldur getur þetta 

blandast inn í það 
sem þú ert með í 
fataskápnum nú 
þegar. Þetta er 
pínu prufulína í raun, það er auðvitað 
flókið að gera þetta og dýrt, þannig að 
maður er aðeins að dýfa tánum ofan í 
og kanna hvað virkar og hvað virkar 
ekki.“

Ási segir útgáfudaginn ekki alveg 
settan, það eru nokkur praktísk 
atriði sem á eftir að leysa úr, meðal 
annars hvort línan fari í umboðssölu 
eða hvort hann selji hana sjálfur. En 

hann reiknar með að línan komi út 
í september. Kismet.love er vefsíða 
merkisins og það er engin tilviljun að 
lénið sé love.

„Þetta er svolítið formerkið á lín-
unni. Það eru falin tákn á flíkunum 
og þú verður að leita að þeim. Þetta 
er smá sem verður gegnumgangandi 
í næstu línum frá mér.“ 
stefanthor@frettabladid.is

Herraföt orðin meira     
   spennandi

Brot úr línunni 
sem kemur í 
september. Ási 
segir línuna vera 
í smá americano 
stíl. MYNDIR/KÁRI 
SVERRISSON

Ási Már Friðriksson 
fatahönnuður hefur 
stofnað nýtt merki 
og sendir frá sér 
fyrstu fatalínuna. 
Kismet nefnist fata-
merkið og er núna 
fyrst um sinn herra-
lína í americano 
stílnum. Ási reiknar 
með að línan komi  
út í september.

ÞETTA ERU 
AÐGENGILEG FÖT 

OG ÉG VILDI HAFA ÞETTA 
SVONA SVO ÞÚ ÞYRFTIR 
EKKI AÐ KAUPA HEILAN 
GALLA HELDUR GÆTI  
ÞETTA BLANDAST INN Í 
ÞAÐ SEM ÞÚ ERT MEÐ Í 
FATASKÁPNUM NÚ ÞEGAR.

Ási hefur á síðustu árum verið að færa sig meira yfir í herratískuna.
nn 
ta 
st 

l

Ofnæmisprófað 
og má nota 
viðkvæma húð. 
Hentar bæði 
fullorðnum og 
börnum frá 6 
mánaða aldri

Sérstaklega 
hannað til að 
verjast bitum 
meindýra á 
erfiðum svæðum 
líkt og Asíu, 
Afríku, Suður 
Ameríku suður-  
Evrópu og 
suðurríki 
Bandaríkjanna.

Inniheldur 
Boswella er 
jurtina sem 
hefur í gegnum 
aldirnar verið 
notað sem bólgu 
eyðandi efni í 
lækningum.    
Má nota fyrir 
fullorðna og börn 
á öllum aldri.

Moustidose Icardine  
12 klukkustunda virkni.

Moustidose DEET 
Ómissandi í ferðlög
til heitari landa 

Moustidose afterbite krem
Græðandi krem sem kælir
og dregur úr kláða eftir bit.

Vinsælasta flugnafælan í USA
Þriðjungur bandaríkjamanna nota Moustidose 
reglulega til að forðast bit mý og mítla*
*Samkvæmt heimasíðu EPA 
(United States Environmental Protection Agency)

Eru flugurnar að éta þig?

Fæst í apótekum um land allt

 

Þín eigin skrifborðskæling! 
Kæli-, raka- og lofthreinsitæki, allt í einu tæki.

Kynningarverð aðeins kr. 37.227 m.vsk. 

ÞjónustumiðstöðÞjón
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SUMAR  
BRAGÐ!

NÝTT!

FYRIR HREINAR OG
FRÍSKAR TENNUR



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Bjarna 
Karlssonar

BAKÞANKAR

EVRÓPA
KALLAR!
EVRÓPA
KALLAR!

 WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS*Verð miðast við WOW Basic aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró. Tilboðið á aðeins við ef bókað er flug fram og til baka.

STOKKHÓLMURSTOKKHÓLMUR FRÁ

6.999 KR.*

Tímabil: nóv.–mars

EDINBORGEDINBORG FRÁ

5.499 KR.*

Tímabil: sept.–okt.

KAUPMANNAHÖFNKAUPMANNAHÖFN FRÁ

5.999 KR.*

Tímabil: sept.–okt.

BRUSSELBRUSSEL FRÁ

6.499 KR.*

Tímabil: okt.–jan.

Kíktu í Tívolí í Köben, röltu niður Drottningagötuna í 

Stokkhólmi, gæddu þér á gómsætum vöfflum í Brussel, 

skoðaðu Edinborgarkastala eða þræddu götumarkaðina 

í Varsjá. Veldu þína uppáhalds borg og stökktu af stað.

VARSJÁVARSJÁ FRÁ

7.999 KR.*

Tímabil: ágúst–sept.

Að þessu sinni völdum við 
hjónin að dvelja vestur í 
Önundarfirði í sumarleyfinu 

og höfum notið bjartra daga í vest-
firskri náttúru til sjós og lands. Hvar-
vetna höfum við mætt gestrisni og 
myndarskap eins og t.d. í Sólarkaffi 
í Neðri-Breiðdal, að ógleymdum 
öllum sundlaugunum sem hér eru 
reknar af metnaði og alúð. Um 
daginn var ég staddur í einum 
sundlaugarklefanum og heyrði þá 
kunnuglegan lagstúf raulaðan af 
vörum ungs drengs. „Ég heyri að 
þú ert Skógarmaður,“ sagði ég við 
unga manninn því lagið sem hann 
söng er þekktur Vatnaskógarslagari. 
„Ég kom heim fyrir fjórum dögum,“ 
mælti drengurinn og ljómaði af 
gleði. Ég sagði honum að ég væri líka 
Skógarmaður og að ég skildi vel að 
hann væri enn með hugann í Skóg-
inum. Hann taldi upp nöfn þeirra 
foringja sem hann hefði kynnst best 
og sagði mér stoltur frá íþróttaverð-
launum sem hann hefði hlotið. Ég 
spurði hann hvort það hefðu ekki 
alltaf verið kvöldvökur. „Jú, uppá-
haldslagið mitt er þetta sem ég var 
að syngja!“ Á meðan ég braut saman 
handklæðið á útleiðinni rauluðum 
við saman: „Hér á ég heima, hér best 
ég næ djarflega að dreyma dýrð Guðs 
sí og æ. Gott er að gleyma glaumnum 
í bæ …“ og á milli okkar ríkti, þrátt 
fyrir 45 ára aldursmun, fullkominn 
skilningur og gagnkvæm gleði.

Mörg lífsgæði eru þannig að það 
er bara hægt að eiga þau með öðrum. 
Fegurð náttúrunnar getur aldrei 
orðið að einkamáli eða séreign. Upp-
litsdjörf menning með gestrisni og 
myndarskap er líka samfélagsauður 
og það sama gildir um gæði trúarinn-
ar; þau leita alltaf samfélags við aðra. 
Ég kann engin frekari deili á þessum 
lífsglaða pilti en gleðst yfir því að 
hann hefur fengið að heyra tjáð það 
sem öll börn eiga rétt á að vita; að 
þau mega trúa á góðan Guð sem 
elskar allt sem lifir.

Saga úr 
sundlaugarklefa

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.


