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Hinsegin kórinn bauð gestum og gangandi að fylgjast með opinni kóræfingu í Listdansskóla Íslands í gær. Var það gert í tilefni af Hinsegin dögum sem hófust á þriðjudag. Á dagskránni næstu daga
verður meðal annars Hinsegin bókmenntaganga, sýning DragSúgs og Landleguball. Hátíðarhöldin verða svo kórónuð á morgun með hinni vinsælu Gleðigöngu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Hafnar ásökunum Haga um þrýsting

Stjórnendur Haga saka Fríhöfnina um að hafa beitt sér gagnvart erlendum birgi til þess að hafa áhrif á verðlagningu á snyrtivörum í
Hagkaup. Fríhöfnin hafi þannig reynt að koma í veg fyrir að viðskiptavinir Hagkaups nytu lægra verðs en hún vísar því á bug.

Aðstoðarmenn í
oddvitasæti
STJÓRNMÁL Að minnsta kosti tveir
aðstoðarmenn ráðherra Sjálfstæðisflokksins eru orðaðir við framboð í
1. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í
komandi borgarstjórnarkosningum. Þetta eru þau Borgar Þór Einarsson og Svanhildur Hólm Valsdóttir.
Borgar er aðstoðarmaður utanríkisráðherra en Svanhildur er aðstoðarmaður forsætisráðherra.
Borgarstjórnarkosningar fara
fram næsta vor og eru Sjálfstæðismenn líkt og forystumenn í öðrum
stjórnmálaflokkum farnir að huga
að því hvernig staðið verður að uppstillingu á lista.
Halldór Halldórsson, núverandi oddviti Sjálfstæðisflokksins
í borgarstjórn, segist hafa gefið
yfirlýsingu um það í vor að hann
hygðist sækjast áfram eftir oddvitasætinu. – jhh, jóe / sjá síðu 4

Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins sendi Fríhöfnin bréf til
erlends birgis árið 2013 þar sem
kvartað var yfir tilboðsverði á
snyrtivörum í verslunum Hagkaups.
Stjórnendur Haga telja að Fríhöfnin
hafi þannig reynt að koma í veg
fyrir að viðskiptavinir Hagkaups
nytu lágs verðs á slíkum vörum.
Um leið hafi Fríhöfnin brotið gegn
samkeppnislögum. Kvartað var til
Samkeppniseftirlitsins.

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri eft
eftirlitsins, segir gagna hafa verið aflað
til þess að meta hvort tilefni væri til
rannsóknar en að ekki væri talin
ástæða til að hefja ítarlega rannsókn
á því hvort brot hefðu átt sér stað.
Þorgerður Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar, segir
verslunina vísa ásökunum Haga
á bug. „Samkeppniseftirlitið fékk
málið á sitt borð á sínum tíma og
ákvað að aðhafast ekkert í því.“

Hagar keyptu Lyfju á 6,7
milljarða króna í nóvember í
fyrra. Átti að ganga frá
viðskiptunum fyrir 1. júlí.
Umrætt mál var rifjað upp í
aðdraganda ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins um að ógilda
samruna Haga og Lyfju. Stjórnendur Haga tóku fram í tilkynningu í gær að sterk staða sameinaðs

Fréttablaðið í dag

Pinex®
Smelt

SKOÐUN Teitur Björn Einarsson
þingmaður skrifar um skattaívilnanir. 16
SPORT Enska úrvalsdeildin hefst
í kvöld með leik Arsenal og Leicester City á Emirates. 14

Munndreifitöflur
250 mg

TÍMAMÓT

Árbæjarsafn
fagnar 60
ára afmæli
í dag. 16
PLÚS
SÉRBLAÐ
● FÓLK
*Samkvæmt
prentmiðlakönnun Gallup
apríl-júní 2015
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VIÐSKIPTI Fríhöfnin vísar á bug
ásökunum stjórnenda Haga um að
hafa beitt erlendan birgi þrýstingi
til þess að hafa áhrif á verðlagningu
á snyrtivörum í Hagkaup. Hagar
kvörtuðu til Samkeppniseftirlitsins
sem ákvað að taka málið ekki til
rannsóknar.
Hins vegar beindi eftirlitið tilmælum til Fríhafnarinnar til að draga úr
hættu á því að starfsemin færi gegn
samkeppnislögum.

félags á snyrtivörumarkaði hefði
verið meginástæða þess að eftirlitið hafnaði kaupunum. Þar vægi
þungt að eftirlitið telur Fríhöfnina
ekki hluta af íslenskum snyrtivörumarkaði. Hagar telja hins vegar að
Fríhöfnin líti á sig og aðra innlenda
snyrtivörusala sem keppinauta.
Páll Gunnar tekur fram að samruninn hefði talist skaðlegur þótt
Fríhöfnin hefði verið talinn hluti af
markaði málsins. – kij
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Á heimavelli á Íslandi

Veður

Norðlæg átt, nokkuð stíf á suðausturhorninu og rigning eða súld
á norðanverðu landinu fram undir
kvöld. Síðdegisskúrir suðaustan til
og á Vestfjörðum, en bjart að mestu
sunnanlands. SJÁ SÍÐU 18

Forsetafrúin fer
í skrúðgöngu
SAMFÉLAG Tungumálaskrúðganga
til að vekja athygli á fjöltyngi og
lokum sumarnámskeiðs fyrir börn
þar sem fjölbreytni samfélagsins á
Ísafirði er fagnað verður farin frá
Edinborgarhúsinu í Byggðasafn
Vestfjarða í dag klukkan 11.30.
Skrúðgangan er opin öllum og
boðið verður upp á plokkfisk fyrir
utan Tjöruhúsið. Við lok göngunnar munu þátttakendur námskeiðsins fleyta bátum sem þau
hafa búið til.
Elíza Reid, forsetafrú, kemur til
Ísafjarðar í tilefni dagsins og mun
stýra fundi um framtíð sumarskóla
þar sem tungumálum og fjölbreytni
er fagnað í málörvandi umhverfi.
Fimmtán börn sem tala sjö tungumál tóku þátt í námskeiðinu sem er
fyrsta skrefið í þróun sumarskóla til
að efla málvitund barna. – smj

Japanska landsliðið í handbolta, sem Dagur Sigurðsson stýrir, er statt hér á landi og ef einhver þjóð kann að skemmta sér í karókí eru það Japanir. Það
var einmitt það sem landsliðið gerði í gær á KEX hosteli en Dagur hefur vanið komur sínar þangað með sín lið. Í lagabanka KEX telur um 100 lög en það
var Sandra Barilli sem stýrði gleðinni og miðað við bros þessara landsliðsmanna tókst henni vel upp – þó þeir væru á töflum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Um 10 prósent Íslendinga
vilja nú gefa líffæri úr sér
HEILBRIGÐISMÁL Íslendingum sem
tekið hafa afstöðu til líffæragjafar
hefur fjölgað verulega frá því að líffæragjafavefur Embættis landlæknis
var tekinn í notkun í lok október
2014.
Í gær höfðu tæplega 32 þúsund
manns samþykkt að gerast líffæragjafar og hefur þeim fjölgað um eitt
þúsund í sumar. Í janúar 2015 stóð
talan í 12 þúsund manns. Því blasir
við að líffæragjöfum hefur fjölgað
um 20 þúsund á rúmlega tveimur
og hálfu ári. Íslendingar eru 338 þúsund og því lætur nærri að 9,5 prósent Íslendinga hafi tekið afstöðu.
Langstærstur hluti þeirra sem tekur
afstöðu samþykkir líffæragjöf.
„Við sjáum helstu toppana koma
þegar það er mikil umræða í fjölmiðlum,“ segir Jórlaug Heimisdóttir, sérfræðingur hjá Embætti
landlæknis.

Æ fleiri vilja gefa líffæri.
NORDICPHOTOS/GETTY

Jórlaug segir að um þessar mundir
sé verið að flytja grunninn inn í
Heilsuveruna, en það er vefsvæði
þar sem notandi getur átt í samskiptum við heilbrigðisþjónustuna
og nálgast gögn sem eru skráð um
hann í heilbrigðiskerfið á Íslandi.
– jhh

Grillbúðin

Grill - Húsgögn
Eldstæði - Útiljós
Hitarar - Aukahlutir
Niðurfellanleg
hliðarborð

afsláttur

A
L
A
S

Verð áður 76.900

56.675

T
Ú

Nr. 12935 - Grátt

25%

Gildir 11. - 27. ágúst

• Afl 10,5 KW

• 3 brennarar
• Brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Kveiking í öllum tökkum
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok
• Postulínsemaleruð efri grind
• Hitamælir
• Grillflötur 65 x 44 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
undir öllu grillinu

• Yfirbreiðsla og steikarplata úr pottjárni fylgja
Opið virka daga 11-18
Laugardag 11-16

Smiðjuvegi 2, Kópavogi - www.grillbudin.is - Sími 554 0400

Stóðhesturinn Grani
fékk fyrsta gullið
Nítján hestar voru fluttir
frá Íslandi til Hollands
í aðdraganda Heimsmeistaramóts íslenska
hestsins. Liðsstjóri
Íslendinga segir góðar
horfur á sölu hestanna.
Stóðhesturinn Grani frá
Torfunesbúinu landaði
fyrsta íslenska gullinu.
ÍÞRÓTTIR Nítján íslensk hross
voru flutt til Hollands vegna
heimsmeistarakeppni íslenska
hestsins sem fer fram í bænum
Oirschot þessa dagana. Íslensk
lög koma í veg fyrir að þau verði
flutt aftur heim og því verða þau
öll seld. Páll Bragi Hólmarsson,
liðsstjóri íslenska landsliðsins, segir að vel horfi með sölu.
„Það er ekki búið að selja þau öll en
eitthvað af því er í gerjun og þetta
fer allt svolítið af stað þegar byrjað
er að keppa. Einhver þeirra voru að
fara í læknistékk út af sölu og ég
held að það líti nú bara vel út með
að það klárist,“ segir Páll Bragi.
Setningarathöfn heimsmeistaramótsins fór fram í fyrradag og í gærmorgun var kynbótasýning á fimm
PÁSKATILBOÐ
vetra stóðhestum.
Þar vann Grani
frá Torfunesi til gullverðlauna.
Grani er frá ræktunarbúinu Torfunesi og er fyrsti hesturinn þaðan
sem vinnur til verðlauna. Hesturinn
er núna í eigu hinnar dönsku Cecille
Catharina Langvad Færch.
Í gær var keppt í tölti og svo
var gæðingaskeið um kvöldið.
Páll Bragi segir að mótið gangi
vel að mestu. „Menn eru jákvæðir
og standa saman í þessu en við
tökum bara einn dag í einu.
Þetta er allt svona eins og við

Grani er fyrsti hesturinn frá Torfunesbúinu í Þingeyjarsveit sem vinnur gullverðlaun á heimsmeistaramóti íslenska hestsins. MYND/ KRIJN BUIJTELAAR

Efstu 5 vetra stóðhestarnir
n Grani frá Torfunesi
n Skinfaxi frá Lysholm
í Danmörku
n Klakkur frá Kronshof
í Þýskalandi
vildum hafa þetta,“ segir hann.
Sigurður V. Matthíasson er einn
íslensku þátttakendanna á mótinu.
Hann hefur nánast tekið þátt í
hverju einasta heimsmeistaramóti
allt frá árinu 1993. Hann lætur vel
af Hollendingum sem skipuleggjendum. „Það eru frábærar aðstæður
hérna og þetta er vel undirbúið hjá

n Viljar frá Kval í Noregi
n Hróður frá Gröna Gången
í Svíþjóð
n Sígur-Greifi frá Panoramahof
í Austurríki
þeim, Hollendingar eru að gera
þetta vel,“ segir hann.
Íslenski keppendahópurinn
samanstendur af sjö fullorðnum
knöpum, auk fjögurra annarra
heimsmeistara sem eru úti til að
verja sína titla, segir Sigurður. Þá
taka fimm ungmenni þátt í mótinu. jonhakon@frettabladid.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 85427 08/17

TOYOTA

Í FULLKOMNU FLÆÐI

Verð frá: 3.840.000 kr.

Sá fyrsti sinnar tegundar

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Gagnrýni mannréttindanefnda stungið undir stól
M A N N R É T T I N D I N i ð u r st ö ð u r
mannréttindanefnda Sameinuðu
þjóðanna hafa hvorki verið þýddar
né birtar af hálfu íslenskra stjórnvalda árum saman. Þetta stríðir
gegn tilmælum nefndanna sjálfra.
Nefndirnar starfa á grundvelli
mannréttindasamninga sem Ísland
á aðild að og er aðildarríkjum skylt
að eiga regluleg samskipti við þær
um stöðu mannréttindaverndar á
ýmsum sviðum. Í kjölfar samskipt
samskipt-

Hetjum hafsins
kastað fyrir borð
SJÁVARÚTVEGUR Vegna sölu HB
Granda á frystitogaranum Þerney RE1 til Suður-Afríku mun tvöföld áhöfn skipsins missa störf sín.
Hverju sinni eru 27 í áhöfn Þerneyjar svo framtíð 54 starfsmanna
er í uppnámi. Frá þessu greindi HB
Grandi á heimasíðu sinni í gær.
Þá segir jafnframt að fyrirtækið
muni aðstoða skipverja sem ekki
komast í pláss á öðrum skipum
félagsins við atvinnuleit eins og
kostur er. Þungt hljóð var í starfsfólki eftir fund með forsvarsmönnum fyrirtækisins í gær, að því er
RÚV greinir frá.
Þerney verður afhent Sea Harvest
Corporation þann 15. nóvember
næstkomandi og er söluverðið 1,4
milljarðar íslenskra króna. Skipið var
smíðað árið 1992 í Noregi og hefur
það verið gert út af HB Granda frá því
það kom til Íslands árið 1993. – þea

Vilja bara eina
íbúð af fjörutíu
SELFOSS Árborg hefur aðeins áhuga
á að eignast eina af þeim um það
bil fjörutíu íbúðum sem Íbúðalánasjóður hefur boðið sveitarfélaginu
til kaups.
Fram kemur í fundargerð
bæjarráðs að flestar íbúðanna
séu í útleigu. „Mikill meirihluti eignanna sem boðnar eru
hentar ekki sem félagslegt leiguhúsnæði sökum staðsetningar, stærðar,
aldurs og/eða viðhaldsþarfar,“ segir
bæjarráð sem þó vill vita verð einnar íbúðar sem ekki er í notkun.
„Bæjarráð beinir því til Íbúðalánasjóðs að hætta við uppsagnir
á húsaleigusamningum, enda er
verulegur skortur á íbúðarhúsnæði
til leigu í sveitarfélaginu um þessar
mundir og ljóst að þeim einstaklingum og fjölskyldum sem leigja
af Íbúðalánasjóði yrði erfitt um vik
að verða sér úti um annað leiguhúsnæði,“ segir í bókuninni. – gar

anna birta nefndirnar niðurstöður
með ábendingum til stjórnvalda.
Nefndirnar mælast til þess að ríkið
þýði niðurstöðurnar og samskiptin
á íslensku og kynni rækilega fyrir
almenningi í gegnum opinberar
vefsíður, fjölmiðla og frjáls félagasamtök. Í tilefni af fyrirspurn
Fréttablaðsins var gerð leit í dómsmálaráðuneytinu að íslenskum þýðingum skjalanna og birtingu þeirra
á vef ráðuneytisins. Sú leit bar ekki

Jóhannes
Tómasson, upplýsingafulltrúi
dómsmálaráðuneytisins.

árangur. Þetta staðfestir Jóhannes
Tómasson, upplýsingafulltrúi ráðuneytisins, og segir ekki miklu púðri
hafa verið eytt í þýðingar í gegnum
árin. – aá

Dæmi um gagnrýni nefndanna:
Nefnd um efnahagsleg og félagsleg réttindi (ágúst 2012)
… hafa gripið inn í
samningsfrelsi sjómanna og að réttur til
atvinnuleysisbóta sé
háður skilyrðum.

Mannréttindanefnd Sameinuðu
þjóðanna
(ágúst 2012).
… að pyndingar hafi
ekki verið skilgreindar
sem refsivert brot í
refsilöggjöfinni.

Nefnd gegn allri mismunun gegn konum
(mars 2016)
… mörg kynferðisbrotamál eru látin
niður falla, skort á
tölfræði um sýknur í
kynferðisbrotamálum.

Tveir aðstoðarmenn orðaðir
við oddvitasæti í borgarstjórn
Líkur eru á því að leiðtogaval Sjálfstæðisflokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar næsta vor fari fram eftir
tæpa þrjá mánuði. Borgarfulltrúar, aðstoðarmenn ráðherra og fyrrverandi þingmaður eru meðal þeirra sem
orðaðir hafa verið við framboð. Vika er langur tími í pólitík segir núverandi oddviti flokksins í borginni.
STJÓRNMÁL Að minnsta kosti tveir
aðstoðarmenn ráðherra Sjálfstæðisflokksins eru orðaðir við framboð í
1. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í
komandi borgarstjórnarkosningum. Þetta eru þau Borgar Þór Einarsson og Svanhildur Hólm Valsdóttir.
Borgar er aðstoðarmaður Guðlaugs
Þórs Þórðarsonar utanríkisráðherra
en Svanhildur er aðstoðarmaður
Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra.
Borgarstjórnarkosningar fara
fram næsta vor og eru Sjálfstæðismenn líkt og forystumenn í öðrum
stjórnmálaflokkum farnir að huga
að því hvernig staðið verður að uppstillingu á lista. Fréttablaðið greindi
frá því í gær að stjórn fulltrúaráðs
Varðar hefði samþykkt að leggja til
að fram fari leiðtogaval í aðdraganda kosninganna. Dagsetningin
21. október næstkomandi hefur
verið nefnd. Boða þarf til fundar
í fulltrúaráðinu og samþykkja tillöguna þar, eigi slík tillaga að verða
að veruleika.
„Ég hef íhugað þetta en ekki
tekið neina ákvörðun enn þá,“ segir
Borgar Þór Einarsson. Ekki liggi
fyrir hvenær hann taki endanlega
ákvörðun en ljóst sé að dagsetning
leiðtogavalsins, standist hún, stytti
þann tíma nokkuð. Svanhildur
Hólm baðst undan viðtali þegar
Fréttablaðið spurði hana hvort hún
myndi gefa kost á sér.
Halldór Halldórsson, núverandi oddviti Sjálfstæðisflokksins
í borgarstjórn, segist hafa gefið
yfirlýsingu um það í vor að hann
hygðist sækjast áfram eftir oddvitasætinu. „Það hefur ekkert breyst hjá

Ferskur andardráttur
með Flux Fresh
Flux Fresh, munnskol og munnsogstöflur
gefa þér ferskan andardrátt og vinna
gegn andremmu
Fæst í apótekum

Nánari upplýsingar á www.fluxfluor.is

Svanhildur
Hólm Valsdóttir
aðstoðarmaður
forsætisráðherra

Borgar Þór
Einarsson

aðstoðarmaður
utanríkisráðherra

mér síðan ég gaf þessa yfirlýsingu út
í vor, en vika er langur tími í pólitík,“ segir Halldór.
Aðrir núverandi borgarfulltrúar
eru einnig að skoða stöðu sína.
Þannig hefur Fréttablaðið fengið
staðfest að Kjartan Magnússon
borgarfulltrúi skoði stöðu sína og

Áslaug
Friðriksdóttir
borgarfulltrúi

Halldór
Halldórsson

núverandi oddviti

það á einnig við um Áslaugu Friðriksdóttur borgarfulltrúa. „Ég er að
hugsa málið,“ segir Áslaug en bendir
jafnframt á að mál muni væntanlega skýrast betur þegar búið er að
ákveða endanlega hvernig verður
staðið að vali listans.
Ragnheiður Ríkharðsdóttir og

Kjartan
Magnússon
borgarfulltrúi

Eyþór Arnalds hafa einnig verið
nefnd í tengslum við uppstillingu á
listanum en Ragnheiður þvertekur
algjörlega fyrir það að hún muni
gefa kost á sér. Ekki náðist í Eyþór
við vinnslu fréttarinnar þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir.
jonhakon@frettabladid.is joli@365.is

Offita olli veikindum hrossanna
SAMFÉLAG Áralangri baráttu bóndans
á Kúludalsá lauk nýverið þegar stjórnsýslukæru hans, vegna synjunar Mat
Matvælastofnunar um að fjarlægja skýrslu
um hross bóndans og illa meðferð
ásamt tengdum gögnum og fréttum
af heimasíðu sinni, var vísað frá af
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.
Hrossin á Kúludalsá hafa verið veik
síðan 2007. Taldi bóndinn að það væri
vegna mengunarslyss sem hafi átt sér
stað í álveri Norðuráls á Grundartanga þar sem mikið magn flúors
barst út í andrúmsloftið. Vildi hann
að MAST rannsakaði hrossin.
Árið 2011 afhenti bóndinn þrjú
hross til slátrunar og voru líffæri skoðuð, hófar og leggir röntgenskoðaðir,
flúor í beinvef og þungmálmarnir blý,
kadmín og kvikasilfur í lifur mældir.
Komust sérgreinadýralæknir og dýralæknir á tilraunastöð HÍ í meinafræði
að Keldum að þeirri niðurstöðu að
hrossin hefðu veikst fyrst og fremst
af offitu og hreyfingarleysi. Við þetta

Upphafið má rekja til ágústmánaðar
2006 þegar mikill flúor á að hafa farið
út í andrúmsloftið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

var bóndinn ósáttur og lét gera aðra
rannsókn.
Sú rannsókn, sem gerð var árið
2013, skilaði allt annarri niðurstöðu
og tók hún þrjú ár. Höfundar þeirrar
skýrslu töldu nær útilokað að veikindi
hrossanna mætti rekja til offóðrunar,
hreyfingarleysis eða vankunnáttu í
meðferð. Niðurstöður rannsókna á

beinum úr hrossum á bænum sýndu
fram á mikla flúormengun, en styrkur
flúoríðs væri um fjórfaldur á við það
sem fyndist í hrossum á ómenguðum
svæðum. Brást MAST við með því að
setja skýrsluna á vefinn ásamt athugasemdum stofnunarinnar við áliti
skýrsluhöfunda.
Bóndinn kærði MAST sem svaraði
erindi hans og synjaði beiðninni um
að fjarlægja öll gögn um málið af
vef stofnunarinnar. Umboðsmaður
Alþingis greip þá inn í og lokaði málinu með bréfi í febrúar í ár.
Bóndinn benti meðal annars á í
lagarökum sínum að MAST hafi engar
rannsóknir á hrossum, innlendum
eða erlendum, til að styðjast við en láti
tilgátur byggðar á mælingum í norsk
norskum dádýrum duga. MAST bendir hins
vegar á að ekkert hafi enn komið fram
sem bendi til að flúormengun hafi
valdið veikindum eða skaða í búfé á
svæðinu, hvorki við skoðun eða rannsóknir á hestum á Kúludalsá né í öðru
búfé í nágrenninu. – bb

NÝR MAZDA CX-5 ER KOMINN
FRUMSÝNING Á MORGUN
REYKJAVÍK OG AKUREYRI

NÝR

M{zd{ cx-5

Brimborg

Bíldshöfða 8
110 Reykjavík

Nýr Mazda CX5 5x38 FRUMS.Á.MORGUN_TEXT-4.20170809.indd 1

Sími 515 7040

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

Sími 515 7050

mazda.is

09/08/2017 16:09
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Fagnar með flokksmönnum

Nýr up! frá aðeins

1.790.000 kr.
Við látum framtíðina rætast.

BÆJARLIND 16 | 201 KÓPAVOGUR | SÍMI 553 7100 | LINAN.IS
OPIÐ MÁN TIL FÖSTUDAGA 11 - 18 | LAUGARDAGA 11 - 16

Mundir þú eftir að
bursta og skola í morgun?
GUM eru hágæða tannvörur
knar
tannlæmeð
mæla
GUM m
ru
tannvö

... fæst í næsta apóteki
og helstu stórmörkuðum

Amit Shah, nýr öldungadeildarþingmaður Gujarat-fylkis, fagnaði sigri í nýafstöðnum kosningum í gær
með stuðningsmönnum flokks síns, BJP. Shah er jafnframt formaður BJP en flokkurinn er í meirihluta á
þingi og með sinn mann í forsetaembættinu. Forsætisráðherrann Narendra Modi lét svo um mælt eftir
kosningarnar að nú yrði nóg að gera fyrir þingmenn BJP. NORDICPHOTOS/AFP

Yfirsjón lækna því
miður ekki einsdæmi
Formaður Heilaheilla segir hverja sekúndu skipta máli þegar fólk sé með einkenni heilablóðfalls. Sjálfur fékk hann slag daginn eftir að læknir vildi senda
hann í jafnvægismælingu. Að meðaltali fá tveir íslendingar slag á hverjum degi.

allar upplýsingar
á www.icecare.is

ALLTAF

VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið Fréttablaðið í heild sinni
á Vísi og í Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

HEILBRIGÐISMÁL „Þetta er því miður
ekki einsdæmi, það hefur komið
fyrir að þótt fólk sé með þessi einkenni hafi það fengið afgreiðslu um
að bíða eða sjá daginn eftir hvernig
líðanin er.
Sem má alls ekki því þetta er
bráðameðferð,“ segir Þórir Steingrímsson, formaður Heilaheilla,
aðspurður um frásögn Fréttablaðsins í gær um konu sem læknum yfirsást að væri með heilablóðfall eftir
að hún hafði verið flutt á bráðamót
bráðamóttöku. Var hún greind með þvagfærasýkingu og send heim með sýklalyf.
Þórir segir að frásagnir af vangreindum einkennum slags hafi
komið upp á fundum Heilaheilla en
félagið berst fyrir aukinni vitundarvakningu almennings um einkenni
heilablóðfalls og hefur meðal annars gefið út smáforritið SLAG sem
nálgast má frítt í alla snjallsíma. Að
meðaltali fá á hverjum degi tæplega
tveir Íslendingar heilablóðfall.
Þórir segir ljóst af frásögn eiginmanns konunnar í Fréttablaðinu í
gær að konan hafi verið með eitt af
höfuðeinkennum slags þegar hún
var flutt á bráðamóttökuna, lömun
í annarri hlið líkamans.
Þó að birtingarform einkenna geti
verið mismunandi eftir einstaklingum

Þórir Steingrímsson, formaður Heilaheilla, segir það ekki einsdæmi að læknar
greini ekki heilablóðfall í sjúklingum. Hann lenti sjálfur í því. MYND/EYÞÓR

þá er ljóst að yfirsjón eða mistök við
greiningu og meðhöndlun getur haft
alvarlegar afleiðingar í för með sér.
„Sjálfur fór ég til heimilislæknis
með einkenni slags. Þau voru svimi,
ógleði og ég var valtur. Svo fór að ég
var afgreiddur þannig út að ég þyrfti
að fara í jafnvægismælingu. Daginn

eftir fékk ég slag.“ Þórir kveðst skilja
stöðu heilbrigðisstarfsfólks sem
starfi undir miklu álagi.
„Þetta getur verið mjög lúmskt, en
sjúklingurinn á alltaf að njóta vafans.
Hver sekúnda skiptir máli í þessum
veikindum.“
mikael@frettabladid.is

Góðgerðarmót Ólafíu
Þórunnar
Til styrktar
Barnaspítala Hringsins
Síðastliðinn þriðjudag fór fram
góðgerðargolfmót Ólafíu Þórunnar og
KPMG til styrktar Barnaspítala Hringsins
á Leirdalsvelli Golfklúbbs Kópavogs og
Garðabæjar.
Á mótinu deildu LPGA kylfingarnir Gaby
Lopez, Sandra Gal, Tiffany Joh, Vicky
Hurst og Ólafía Þórunn reynslu sinni með
þátttakendum. Einnig var ómetanlegt að
fá aðstoð íslenskra afrekskylfinga sem
jafnframt spiluðu með þátttakendum og
lögðu þannig sitt af mörkum til að gera
þetta að góðum degi.
Við viljum þakka fyrirtækjum, þátttakendum og sjálfboðaliðum kærlega fyrir þeirra
framlag en alls söfnuðust fjórar milljónir
króna sem afhentar verða Barnaspítala
Hringsins.
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Borgarlögmaður með rúmlega tvöföld mánaðarlaun borgarfulltrúa
STJÓRNMÁL Kjartan Magnússon,
borgarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksins,
gagnrýndi meirihlutann í borginni
harðlega fyrir óvönduð vinnubrögð
vegna ráðningar borgarlögmanns í
bókun sinni í borgarráði í gær. Hann
furðar sig á því að aðeins tveir hafi sótt
um embættið sem sé eitt hið mikilvægasta og best launaða innan borgarkerfisins. Staðan hafi aðeins verið auglýst einu sinni í einu dagblaði.
Samkvæmt upplýsingum sem
Fréttablaðið fékk um launakjör

Var kastað
fyrir borð og
drukknuðu
JEMEN Að minnsta kosti 55 flóttamenn drukknuðu í sjónum skammt
undan ströndum Jemens eftir að flóttamannasmyglarar köstuðu þeim fyrir
borð. Frá þessu greindi flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna í gær.
Strandgæsla Alþjóðaflóttamannasamtakanna (IOM) fann fimm lík í gær
og þá greindu samtökin frá því að um
fimmtíu væri saknað.
IOM greindi frá sams konar atviki á
miðvikudag. Var þá 51 drekkt í sjónum. Sögðu þau fórnarlömb sem lifðu af
að smyglarar hefðu varpað 120 flóttamönnum fyrir borð eftir að hafa talið
sig sjá jemenska lögreglumenn nálgast.
Meðalaldur farþega var um sextán ár,
að því er IOM greinir frá. „Þetta virðingarleysi smyglara fyrir mannslífum
er siðferðislega rangt. Hvers virði er
líf unglings? Á þessum slóðum getur
það verið um hundrað Bandaríkjadala virði,“ sagði William Lacy Swing,
framkvæmdastjóri IOM. – þea

Tuttugu tonn
eitraðra eggja í
Danmörku
DANMÖRK Alls hafa tuttugu tonn
af eggjum sem voru smituð af skordýraeitrinu Fipronil verið seld í Danmörku undanfarið. Frá þessu greindi
matvælastofnun Danmerkur í gær og
sagði meirihluta eggjanna hafa verið
seldan til kaffihúsa.
Fipronil-egg hafa raunar verið
seld víðar í Evrópu undanfarið. Í gær
greindi matvælastofnun Bretlands
frá því að um
700.000 egg
hafi borist
til Bretlands
frá Hollandi.
Sams konar
fréttir hafa
borist frá Belgíu, Hollandi og
Þýskalandi. – þea

borgarlögmanns frá Reykjavíkurborg
nema heildarlaun hans 1.391.467
krónum á mánuði. Til samanburðar
þá fá borgarfulltrúar nú 633 þúsund
krónur á mánuði en borgarstjóri
rúmar tvær milljónir króna, að meðtöldum greiðslum fyrir setu í stjórnum
á vegum borgarinnar.
Greint var frá því í gær að Ebba
Schram hæstaréttarlögmaður hefði
verið ráðin í embættið eftir fund
borgarráðs í gær. Kjartan var ómyrkur
í máli í bókun sinni en annað sem

Kjartan
Magnússon

vakti athygli var að forseti borgarstjórnar og fulltrúi VG í borgarráði, Líf
Magneudóttir, sat hjá þegar atkvæði
voru greidd um ráðninguna.
Aðspurð segir Líf að hún hafi viljað
standa öðruvísi að málum.

Líf
Magneudóttir

„Hjáseta mín endurspeglar ekki
óánægju mína með hvor umsækjandinn var valinn og varðar ekki persónu
þeirra eða hæfni. Ég get þó sagt að ég
hefði viljað standa öðruvísi að ráðningarferlinu sjálfu en fékk ekki nein

tækifæri til að hafa áhrif á það. Ý
Ýmsu
hefði mátt huga betur að þó ég beri
fullt traust til þeirra starfsmanna sem
komu að þessu og efist ekki um heilindi þeirra.“
Líf segir að hún hefði gjarnan viljað
sjá fleiri umsækjendur en ráðningarferli æðstu yfirmanna borgarinnar sé
eitthvað sem þurfi að skoða gagngert.
„Það var eitt og annað sem mér
fannst ég ekki geta samþykkt svo ég
ákvað að sitja hjá og gera ekki mál úr
því.“ mikael@frettabladid.is

Lyfjarisinn Teva vill grynnka
á skuldum með sölu á Medis

Ísraelski samheitalyfjarisinn Teva leitar að kaupanda að dótturfélagi sínu Medis. Félagið eignaðist Medis
þegar það tók yfir rekstur Actavis Generics, samheitalyfjahluta Actavis, síðasta sumar. Um 85 manns starfa
hjá Medis hér á landi. Hlutabréfaverð Teva hefur lækkað um fimmtíu prósent á undanförnum dögum.
VIÐSKIPTI Ísraelska samheitalyfjafyrirtækið Teva hefur í hyggju að
selja lyfjasölufyrirtækið Medis.
Starfsmönnum Medis, sem er til
húsa í Hafnarfirði, var tilkynnt um
áformin í tölvupósti fyrir um þremur vikum, samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins. Um eitt hundrað
manns starfa hjá Medis, þar af um
85 hér á landi.
Teva eignaðist Medis þegar fyrirtækið tók yfir Actavis Generics,
samheitalyfjahluta Allergan, síðasta
sumar. Medis selur lyf og lyfjahugvit Actavis til annarra lyfjafyrirtækja
um allan heim eða alls um 190 vörur
sem seldar eru í yfir eitt hundrað
löndum undir merkjum viðskiptavina Medis. Fyrirtækið var stofnað
hér á landi árið 1985.
Forsvarsmenn Teva staðfestu í
samtali við fréttaveitu Reuters að
ákveðið hafi verið að hefja söluferli á Medis. Samkvæmt heimildum fréttaveitu Bloomberg gæti
fyrirtækið verið metið á milli 500 til
1.000 milljónir Bandaríkjadala sem
jafngildir um 53 til 106 milljörðum
króna.
Ekki náðist í forsvarsmenn Medis
við vinnslu fréttarinnar.
Skuldabyrði Teva hefur þyngst
verulega eftir að fyrirtækið, sem er
umsvifamesti samheitalyfjaframleiðandi í heimi, tók yfir rekstur
Actavis, og þar með Medis, í ágúst í
fyrra. Kaupverðið var 40,5 milljarðar dala, en skuldir Teva nema nú um
32 milljörðum dala samkvæmt nýju
uppgjöri fyrirtækisins sem birt var í
síðustu viku. Margir greinendur og
fjárfestar telja að Teva hafi greitt of
hátt verð fyrir Actavis, að því er segir
í frétt Reuters.
Sigurður Óli Ólafsson lét af starfi

Höfuðstöðvar lyfjasölufélagsins Medis eru í Hafnarfirði, þar sem um 85 manns starfa. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

85

starfa hjá fyrirtækinu hér á
landi en alls eru starfsmenn
Medis um 100 talsins.

forstjóra samheitalyfjasviðs Teva
í kjölfar yfirtökunnar á Actavis, en
hann hafði gegnt forstjórastarfinu
frá árinu 2014.
Teva leitar nú leiða til þess að
selja eignir og draga úr kostnaði og
grynnka þannig á skuldum sínum.
Nýverið var greint frá áformum
fyrirtækisins um að segja upp sjö
þúsund starfsmönnum og loka eða

selja fimmtán verksmiðjur víða um
heim fyrir árslok.
Hlutabréf í Teva hafa fallið um
næstum því fimmtíu prósent í verði
frá því að félagið birti uppgjör sitt
fyrir annan fjórðung ársins í síðustu
viku. Hefur verðið ekki verið lægra
síðan árið 2003. Hlutabréfin hafa
lækkað um 95 prósent frá því í byrjun árs 2016. kristinningi@frettabladid.is

SUMARLEIÐIN

ENDALAUST TAL OG SMS

FYRIR AÐEINS

SKRÁÐU ÞIG Á 365.IS

KUGA VIGNALE

UMVEFÐU ÞIG
VIGNALE LÚXUS
Vignale er lúxusútgáfa Ford Kuga, hlaðinn lúxusbúnaði auk einstakra
eiginleika Kuga. Afburða dráttargeta, há veghæð og frábærir
aksturseiginleikar sameinast í glæsilegri hönnun og þægindum
Ford Kuga Vignale.
FORD KUGA VIGNALE AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ

6.390.000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

180 hestafla dísilvél
2.100 kg dráttargeta
Vignale-leður á sætum og mælaborði
Rafdrifið ökumannssæti með minni
Veglínuskynjari
Árekstravörn
Ökumannsvaki
18“ Vignale álfelgur
Vignale útlitskitt
Apple Carplay og Android Auto
Leiðsögukerfi með Íslandskorti
Rafdrifin opnun afturhlera með skynjara
Bi-Xenon aðalljós
Bakkmyndavél og bílastæðaaðstoð
9 Sony hátalarar

KR.

FORD KUGA FWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ 4.690.000 KR.

Ford er frábær!
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga Vignale

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16
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Tækniþróunarsjóður
Styrkir til nýsköpunar
Umsóknarfrestur til 15. september

Tækniþróunarsjóður styrkir nýsköpunarverkefni
sem geta aukið samkeppnishæfni
íslensks atvinnulífs.
Ekki er að sjá að íbúar Gvam óttist að ráðist verði á þá. Lífið í borginni Tamunin
T
g gekk sinn vanagang í gær. NORDICPHOTOS/AFP

ESB frystir fleiri eignir
Norður-Kóreumanna

Auglýst er eftir umsóknum
í eftirfarandi flokka:

Fyrirtækjastyrkur
Sproti

Evrópusambandið fylgir tilmælum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna vegna
eldflaugatilrauna Norður-Kóreumanna. Áætlun um árás á bandarísku eyjuna
Gvam á að liggja fyrir á næstu dögum. Íbúar Gvam hafa ekki áhyggjur af árás.

Fyrirtækjastyrkur
Vöxtur, Sprettur

Fyrirtækjastyrkur
Markaðsstyrkur

Nánari upplýsingar eru á tths.is

NORÐUR-KÓREA Evrópusambandið
tilkynnti í gær að eignir níu NorðurKóreumanna og fjögurra norðurkóreskra fyrirtækja hefðu verið frystar
til viðbótar við þær viðskiptaþvinganir sem eru nú þegar í gildi. Segir í
tilkynningunni að það hafi verið gert
til að fylgja eftir tilmælum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna.
Þýðir þetta að eignir 62 NorðurKóreumanna og fimmtíu fyrirtækja
og stofnana innan Evrópusambandsins hafa nú verið frystar í samræmi
við tilmæli öryggisráðsins. Til viðbótar hefur Evrópusambandið upp
á eigin spýtur fryst eignir 41 NorðurKóreumanns og sjö fyrirtækja og
stofnana.
Þessi nýjasta bylgja í NorðurKóreudeilunni, sem rekja má til
eldflaugatilraunar ríkisins í lok júlímánaðar, hélt áfram að vinda upp
á sig í gær þegar yfirvöld í NorðurKóreu tilkynntu að áætlun um fyrirhugaða árás á bandarísku eyjuna
Gvam myndi liggja fyrir á allra næstu
dögum.
KCNA, ríkissjónvarp NorðurKóreu, greindi frá því í gær að fjórum
Hwasong-12 eldflaugum yrði skotið
frá Norður-Kóreu. Myndu eldflaugarnar svífa yfir Japan og loks springa
í sjónum um þrjátíu kílómetra frá
strönd Gvam.
Bandaríkjamenn eru vitaskuld
ekki hrifnir af þessum áformum

Aðgerðir stjórnvalda í Pjongjang
ögra öllu svæðinu, meðal
annars Japan, sem og öryggi
alþjóðasamfélagsins. Þetta
verður ekki liðið.
Yoshihide Suga,
upplýsingafulltrúi
japönsku ríkisstjórnarinnar

en auk bandarískra herstöðva búa
163.000 manns á eyjunni. Í gær sagði
James Mattis varnarmálaráðherra að
kæmi til stríðs myndi Norður-Kórea
eiga við ofurefli að etja. Ef af árásinni á Gvam yrði myndi það marka
endalok stjórnartíðar einræðisherrans Kims Jong-un.
Ef marka má fréttaflutning KCNA
hafa yfirvöld í Norður-Kóreu þó ekki
áhyggjur af slíkum yfirlýsingum. Í
gær greindi KCNA frá því að ummæli
Donalds Trump Bandaríkjaforseta,
þess efnis að Norður-Kóreumenn
myndu þurfa að þola eld og brennistein geri þeir árás, væru „algjört
rugl“.
„Það er ekki hægt að eiga uppbyggilegar samræður við svona

mann. Hann hundsar öll rök,“ segir
í frétt KCNA.
BBC greindi frá því í gær að íbúar
eyjunnar hefðu þó ekki miklar
áhyggjur af hótuninni. Sagði blaðamaðurinn Rupert Wingfield-Hayes
að íbúar teldu hótunina ekki raunverulega og að þeir væru sannfærðir
um að yfirvöld í Norður-Kóreu átt
áttuðu sig á því að slík árás jafngilti
sjálfsvígi ríkisstjórnarinnar.
Þá tjáði Eddie Calvo, ríkisstjóri
Gvam, sig um málið á nýjan leik í
gær. Sagði hann við Reuters að greina
mætti ótta í aðgerðum einræðisríkisins. „Þeir eru að sjónvarpa öllu
sem þeir gera núna. Það þýðir að þeir
vilja ekki að neinn misskilji þá og ég
tel það vera til marks um að þeir séu
hræddir,“ sagði Calvo.
Það eru þó fleiri ósáttir við áform
Kims en Bandaríkjamenn. Yoshihide
Suga, upplýsingafulltrúi japönsku
ríkisstjórnarinnar, sagði í gær algjörlega óboðlegt að skjóta eldflaugum í
gegnum japanska lofthelgi. „Aðgerðir stjórnvalda í Pjongjang ögra öllu
svæðinu, meðal annars Japan, sem
og öryggi alþjóðasamfélagsins. Þetta
verður ekki liðið.“
Þá sagði varnarmálaráðherrann
Itsunori Onodera í gær að löglegt
væri fyrir Japana að skjóta niður
norðurkóreskar eldflaugar þar sem
þær ógnuðu öryggi þjóðarinnar.
thorgnyr@frettabladid.is

Marktækar kosningar í Keníu
ÁSKRIFTIN
FYLGIR ÞÉR
Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á
uppáhaldssjónvarpsefnið þitt, hvar og hvenær
sem er – því áskriftin fylgir þér

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Ábendingahnappinn má

Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is

3 6 5 ASKRIFT.is

KENÍA Erlendir eftirlitsaðilar hafa lýst
því yfir að ekki hafi verið brögð í tafli
í kenísku kosningunum í vikunni.
Nærri öll atkvæði höfðu verið talin
í gærkvöldi og féllu rúm 54 prósent
talinna atkvæða í forsetakosningunum í skaut sitjandi forseta, Uhuru
Kenyatta. Alls kusu 45 prósent Raila
Odinga en enginn annar fékk meira
en hálft prósent atkvæða.
Odinga lýsti því yfir á miðvikudag að kosningakerfið hefði verið
hakkað og að allt liti út fyrir að um
mesta kosningasvindl í sögu Keníu
væri að ræða. Óháð kosningastjórn
Keníumanna (IEBC) lýsti því í kjölfarið yfir að reynt hafi verið að gera
árás á tölvukerfið en að sú árás hafi
mistekist.

Þessir Keníamenn voru afar ósáttir
við úrslit forsetakosninganna.
NORDICPHOTOS/AFP

Bandaríski eftirlitsaðilinn
Carter Center, með fyrrverandi
utanríkisráðherrann John Kerry í
fararbroddi, fylgdist með kosningunum. Sagði Kerry á blaðamannafundi í höfuðborginni Naíróbí í
gær að ekkert gæfi til kynna að
um kosningasvindl væri að ræða.
Kosningakerfi IEBC væri gegnsætt
og ferlið öruggt.
Samveldið, samtök ríkja sem
tilheyrðu breska heimsveldinu,
fylgdist einnig náið með kosningunum. Forsprakki eftirlitsteymis
þess, John Mahama sem áður var
forseti Gana, var á sama máli og
Kerry. Sagði hann að hrósa bæri
Keníumönnum fyrir framkvæmd
kosninganna. – þea

RÝMUM

FYRIR NÝJUM VÖRUM

30-50%

AF ÖLLUM
SUMARVÖRUM

40%

Canto-blómapottur. Ø51 cm. Svartur
eða grár. 6.495 kr./stk. Nú 4.495 kr./stk.

Funki-sessa. Sessa, ýmsir litir.
40x40x6 cm.1.595 kr. Nú 957 kr.

Borð

Stóll

30%

40%

Vigo-borð. Steypt borð. Ø120 x 75,5 cm. 99.900 kr. Nú 69.900 kr.
Svaneke-stóll. Svartur stóll með fléttaðri setu. 14.900 kr. Nú 8.900 kr.

Toranto-hornsófi með sessum. 299.900 kr. Nú 199.900 kr.

35%

50%

Copenhagen-stóll með gúmmítré fætur. Ýmsir litir. 19.900 kr. Nú 12.900 kr.

40%

Summer-eldstæði. Ø75 cm. 16.900 kr.
Nú 9.900 kr.

50%

Blossom-sófaborðsett. 3 í setti.
16.900 kr. Nú 7.900 kr.

50%

Copenhagen-ruggustóll. Grár.
29.900 kr. Nú 19.900 kr.

Alexandria-hægindastóll með sessu. 37.900 kr. Nú 18.900 kr.

40%

50%

Cross-sumarborð úr gúmmívið. 150 x 90 cm. 99.900 kr. Nú 59.900 kr.
Nyhavn-stóll. Svartur eða hvítur. 19.900 kr. Nú 11.900 kr.

50%

Panama-stóll. Ýmsir litir. 13.900 kr. Nú 8.900 kr.

Eyelet-bakkaborð. Ýmsir litir. Stórt. 39.900 kr. Nú 19.900 kr. Miðstærð. 29.900 kr.
Nú 14.900 kr. Lítið. 19.900 kr. Nú 9.900 kr.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

Aomani-útiljós
Ø48 x H60 cm. 16.900 kr. Nú 7.900 kr.
Ø48 x H150 cm. 19.900 kr. Nú 9.900 kr.

SKOÐUN

12

S KO Ð U N ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Gera ekki neitt
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Hörður
Ægisson

hordur@frettabladid.is

Reynslan
hefur sýnt að
íslensk
stjórnvöld
hafa ítrekað
skilað auðu í
þeim efnum
og virðast
hafa tekið
þann pól í
hæðina að
það sé best að
gera ekki
neitt.

f allt væri eðlilegt – núna þegar næstum níu
ár eru liðin frá fjármálahruninu – þá hefði
íslenska ríkið fyrir löngu hafist handa við að
hefja sölu á eignarhlutum sínum í bönkunum. Svo er hins vegar ekki. Þess í stað er
ríkið enn alltumlykjandi á fjármálamarkaði
en sú fjárhæð sem það er með bundið sem eigið fé í
bönkunum nemur um nítján prósentum af landsframleiðslu. Slík staða þekkist hvergi í hinum vestræna heimi.
Þrátt fyrir ítrekaðar yfirlýsingar stjórnvalda um að til
standi, þegar hagfelld og æskileg skilyrði eru fyrir hendi,
að grynnka á eignarhlutum ríkisins í bankakerfinu hefur
ekkert gerst – þvert á móti hafa umsvif þess aukist eftir
að Íslandsbanki féll í skaut ríkisins í ársbyrjun 2016.
Ekki verður séð að bankarnir skili skattgreiðendum,
sem bera í reynd ábyrgð á rekstri á bankanna, eðlilegri
arðsemi af starfsemi sinni. Fram kemur í nýrri skýrslu
Bankasýslu ríkisins að þótt arðsemi stóru bankanna
af reglulegum rekstri hafi batnað lítillega í fyrra – hún
var að meðaltali 6,4 prósent – þá uppfyllir hún ekki
arðsemiskröfu ríkisins til lengri tíma litið. Arðsemi
bankanna er með öðrum orðum litlu meiri en ávöxtun
af áhættulausri fjárfestingu í ríkisskuldabréfum. Ein leið
til að bregðast við þessari stöðu væri að ráðast í frekari
ráðstafanir til að minnka eigið fé bankana og greiða það
út til ríkisins. Þrátt fyrir slíkar aðgerðir yrðu bankarnir
eftir sem áður þeir best fjármögnuðu í Evrópu.
Lítil umræða fer samt fram um þann fórnarkostnað
sem fylgir því fyrir ríkið að vera með um 500 milljarða
bundna sem eigið fé í bönkunum í stað þess að ráðstafa
þeim fjármunum, svo dæmi sé tekið, til niðurgreiðslu
skulda eða fjárfestingar í innviðum. Ljóst er að hægt
væri að lækka árlegar vaxtagreiðslur ríkissjóðs um tugi
milljarða með sölu á eignarhlutum í bönkunum. Á
það er bent í skýrslu Bankasýslunnar að hlutur ríkissjóðs í eigin fé bankanna sé um 35 prósent af heildarskuldum ríkisins. Í tilfelli annarra evrópskra ríkja sem
þurftu einnig að koma bönkum til aðstoðar í alþjóðlegu
fjármálakreppunni – Belgíu, Bretlands, Grikklands, Hollands og Írlands – er þetta hlutfall á bilinu 2 til 7 prósent.
Ólíkt Íslandi hafa yfirvöld þessara ríkja talið réttast að
hefjast handa við að losa um hluti sína í áhættusömum
fjármálafyrirtækjum. Íslensk stjórnvöld eru á öðru máli.
Í hartnær átta ár hefur eignarhald á fjármálakerfinu
verið annaðhvort í höndum ríkisins eða kröfuhafa
gömlu bankanna. Í hvorugu tilfelli getur verið um að
ræða æskilega langtímaeigendur að kerfislega mikilvægustu fyrirtækjum landsins. Fyrirhugað hlutafjárútboð og tvíhliða skráning Arion banka – á Íslandi og
í Svíþjóð – mun hins vegar breyta þessari mynd. Virkir
eigendur munu koma að bankanum, með sýn á hverju
þurfi að breyta og hvað að bæta í rekstrinum.
Miklir hagsmunir eru í húfi fyrir stjórnvöld að vel takist til enda mun skráning Arion banka leggja grunn að
verðmyndun annarra íslenskra banka og ryðja brautina
fyrir ríkið til að hefja löngu tímabært söluferli á hlutum
sínum í Íslandsbanka og Landsbankanum. Ekki er þó
ástæða til að gera sér of miklar væntingar. Reynslan
hefur sýnt að stjórnvöld hafa ítrekað skilað auðu í þeim
efnum og virðast hafa tekið þann pól í hæðina að það sé
best að gera ekki neitt. Það er í sjálfu sér ákveðin stefna.
gæði – þekking – þjónusta

BIÐRAÐAKERFI - FÆRIBÖND - DEIG- & RASPVÉL - BRÝNI

MÁLMLEITARTÆKI - ÁLEGGSHNÍFAR - FLUGNABANAR
HAMBORGARAVÉLAR - KJÖTSAGIR - ROÐFLETTIVÉLAR

HAKKAVÉLAR
Mikið úrval af hakkavélum
sem henta stórum
og smáum fyrirtækjum

FÁÐU TILBOÐ

Krókhálsi 1 110 Reykjavík

s. 567 8888 www.pmt.is

Frá degi til dags
Broshýri borgarstjórinn
Það var flott mynd sem birtist
á forsíðu Fréttablaðsins í fyrradag. Þar var borgarstjórinn,
Dagur B. Eggertsson, mættur
með sína fögru lokka fyrir utan
Ráðhúsið með stjórn Hinsegin
daga til þess að vekja athygli á
upphafi Hinsegin daga og réttindabaráttu samkynhneigðra.
Það er auðvitað hið besta mál
að Dagur veiti góðum málstað
liðsinni. En að sama skapi vekur
það athygli margra blaðamanna,
og jafnvel fleiri, hversu auðsótt
er að ná í Dag þegar hann getur
brosað framan í myndavélina en
erfitt að ná í sama mann þegar
hann þarf að svara krefjandi
spurningum um málefni sem
tengjast borginni.
Samt sterk staða
En kannski er þetta klókt hjá
Degi. Nú þegar menn eru í startholunum fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar virðist sem
enginn borgarfulltrúi njóti meiri
persónuvinsælda en hann. Stærsti
stjórnarandstöðuflokkurinn,
Sjálfstæðisflokkurinn, leitar
logandi ljósi að borgarstjóraefni
og virðist enginn augljós kostur
vera í stöðunni. Og þótt skoðanakannanir sýni núna stöðu Vinstri
grænna sterka fyrir næstu borgarstjórnarkosningar er ljóst að
oddviti flokksins er lítt þekktur
stjórnmálamaður. Persónuleg
staða Dags B. Eggertssonar er því
nokkuð sterk þrátt fyrir allt og
allt. jonhakon@frettabladid.is

Markmiðið er að veita
sjúklingum svigrúm

Í

Teitur Björn
Einarsson,
þingmaður
Sjálfstæðisflokksins

Ekkert í
lögum gefur
til að mynda
Ríkisskattstjóra
heimild til
að líta til
efnahags
einstaklinga
við ákvarðanir um
ívilnanir
þótt líta eigi
til gjaldþols.

vilnanir í skattalögum eru ávallt vandmeðfarnar. Af
nýlegum fréttum að dæma, af höfnun skattayfirvalda
um skattívilnun vegna veikinda manns með krabbamein, er fullt tilefni til að yfirfara lög og reglur sem gilda
um heimild Ríkisskattstjóra til að veita skattaívilnun
vegna veikinda og skoða nánar skattframkvæmdina í
slíkum málum.
Gæta þarf að því að lögin veiti ekki Ríkisskattstjóra of
víðtækt svigrúm til matskenndra ákvarðana. Í almennri
skattframkvæmd er sérstaklega mikilvægt að tryggt sé að
samræmis og jafnræðis sé gætt. Ekkert í lögum gefur til
að mynda Ríkisskattstjóra heimild til að líta til efnahags
einstaklinga við ákvarðanir um ívilnanir þótt líta eigi
til gjaldþols. Í lögunum er kveðið á um að ráðherra sé
heimilt að setja reglugerð um nánari skilyrði um veitingu
ívilnana. Mér vitandi hefur það ekki verið gert og er
bagalegt að um jafn matskennda stjórnvaldsákvörðun
skuli ekki gilda almenn stjórnvaldsfyrirmæli til fyllingar
lögunum.
Þá er ástæða til að endurskoða þau skilyrði sem sett eru
fyrir heimild til ívilnunar í lögum um tekjuskatt. Þegar
um er að ræða slys eða veikindi er skilyrði fyrir ívilnun að
slíkt hafi skert gjaldþol manns verulega. Ekki er skilgreint
frekar hvað telst veruleg skerðing á gjaldþoli. En þegar um
önnur ívilnunarefni er að ræða, eins og menntun barns,
framfærslu vandamanna eða eignartjón, þá er áherslan
á þann kostnað sem fallið hefur á einstaklinginn af þeim
orsökum. Á þessu er nokkur munur og æskilegt væri að
meira samræmis gætti í lagaákvæðinu að þessu leyti.
Í áratugi hefur löggjafinn talið ástæðu til að hafa í
lögum heimild til ívilnunar vegna alvarlegra veikinda
og slysa. Að sama skapi er ljóst að slík heimild er undantekning frá almennri skattframkvæmd og löggjafinn
hefur ætlast til þess að farið yrði varlega í sakirnar við
veitingu slíkra ívilnana. Það gefur þó skattayfirvöldum
ekki heimild til að túlka hin matskenndu tilvik svo svakalega þröngt að markmið laganna, sem er að veita sjúkum
örlítið svigrúm frá íþyngjandi skattkröfum ríkisins, verði
að engu haft.
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Pössum upp á
þúsundkallana,
milljarðarnir
passa sig sjálfir

Skoda Octavia Limo G-TEC

/ Beinskiptur

KJARAKAUP 2.890.000 kr.
Fullt verð: 3.350.000 kr.
Afsláttur

460.000 kr.

Í DAG
Þórlindur
Kjartansson

Skipulagðir sérhagsmunir
Hagfræðingar eiga því oft erfitt
með horfa upp á ýmiss konar augljóst óhagræði og gengur illa að
skilja hvernig það getur viðgengist
árum og áratugum saman án þess
að „markaðurinn“ einfaldlega
„leiðrétti“ það. Dæmi um þetta
eru ýmiss konar furðulegheit í
tengslum við ríkisstyrki, til dæmis
í landbúnaði. Það er skrýtin hagfræði að sá sem kaupir sér lambalæri borgi bara hluta af því en svo
borgi allir skattgreiðendur saman
hinn hlutann. Samt sem áður eru
fjölmörg dæmi um alls kyns opinbera niðurgreiðslu á ýmiss konar
starfsemi. Margt af því á sér eðlilegar skýringar og er réttlætanlegt í
þágu samfélagslegra hagsmuna, en
annað er í raun bara tilfærsla á fé til
þess að fjármagna atvinnu, hugðarefni eða áhugamál tiltekinna hópa.
Eðli málsins samkvæmt eru
hlunnförnu skattgreiðendurnir
alltaf miklu fleiri en þeir sem njóta
góðs af sóuninni eða smáspillingunni. Hvernig getur á því staðið
að fámennir hópar komist upp með
slíkt?
Hagfræðingarnir Gordon Tullock og James Buchanan veltu því
fyrir sér upp úr miðri síðustu öld,
hvernig stæði á því að kjósendur í
lýðræðisríkjum létu bjóða sér að
skattfé þeirra væri notað í óþarfar
niðurgreiðslur eða jafnvel skaðlega
sóun. Ætti hinn „skynsami maður“
ekki fljótlega að átta sig á því og
kjósa burt alla þá stjórnmálamenn
sem láta eitthvað annað en heildarhagsmuni og réttlæti ráða för?
Niðurstaða þeirra var í raun
býsna augljós—en þeim tókst að
setja hana í fræðilegan búning svo
hagfræðingar gætu tekið örlítið
meira tillit til þess raunveruleika
sem stangaðist svo harkalega á við
kenningarnar. Tullock og Buchanan
tókst að taka með í útreikninga
sína þá staðreynd að smávægilegar hagsmunir mikils fjölda fólks
eru gjarnan fótum troðnir ef þeir
stangast á við mjög ríka hagsmuni
fámenns hóps.
Þúsundkallar að milljörðum
Ef við segjum sem svo að tíu
manna hópur á Íslandi gæti með
laumulegum eða illgreinanlegum
hætti tryggt sér að þúsund krónur
á mánuði flyttust til hópsins
frá hverjum Íslendingi. Þá hefði
sá hópur 3,6 milljarða upp úr
krafsinu á hverju ári. Þúsundkallinn sem fólk lætur af hendi
hverfur einhvern veginn með öllu
hinu úr heimilisbókhaldi almenn-

ings; en fámennisklíkuna munar
svo sannarlega um milljarðana.
Fámenni hópurinn væri því
tilbúinn að leggja mikið á sig til
þess að passa upp á milljarðana
á meðan venjulegt fólk hefur
margt annað betra við tíma sinn
að gera heldur en að fjargviðrast
yfir þúsundkallinum. Forréttindahópurinn mun því passa vel upp
á tengsl sín við stjórnvöld, styrkja
jafnvel vinveitta frambjóðendur
og stjórnmálaflokka, og halda úti
ýmiss konar áróðri.
Venjulegir borgarar eiga ekki
aðeins erfitt með að verjast því
óréttlæti sem felst í óhagkvæmum
tilfærslum fjármuna á vettvangi
stjórnmála. Við erum líka fremur
berskjölduð gagnvart ýmsu sem
fyrirtæki og talsmenn þeirra
halda fram. Að einhverju leyti eiga
lög, reglur og eftirlitsstofnanir
að vernda almenning fyrir hvers
konar svindli, en eins og rakið er
hér að framan er alls ekki hægt
að treysta í blindni á stjórnvöld í
þeim efnum. Stór fyrirtæki og stór
iðnaður eiga miklu greiðari aðgang
að stjórnmálamönnum og stjórnkerfinu heldur en hinn óskipulagði
almenningur sem hugsanlega er
hlunnfarinn.

Göngum í Neytendasamtökin
Og kemur þá að tilgangi þessara
vangaveltna. Hvað er til ráða?
Fjölmiðlar geta veitt mikilvægt
aðhald, því þeir eru í aðstöðu til
þess að lyfta almenningshagsmunum í sviðsljósið ef á þeim er
troðið. Aðgangsharðir blaðamenn
sem velgja valdhöfum og hagsmunasamtökum undir uggum eru
mikilvægari fyrir lýðræðið heldur
en flestir alþingismenn. Þess vegna
er mikilvægt að fólk sé duglegt við
að kaupa, lesa og styrkja fjölmiðla;
jafnvel þá sem það er ósammála.
En almenningur á líka önnur
ráð. Samtök neytenda eru líklega
einhver kraftmesti vettvangur sem
völ er á til þess að sporna gegn
yfirburðastöðu valdhafa, sérhagsmunahópa og stórfyrirtækja. Það
er því verulegt áhyggjuefni að
Neytendasamtökin skuli vera í
ólestri; það er ekki bara mál þeirra
sem þar eru í forystu heldur okkar
allra. Neytendasamtökin nutu
þeirrar gæfu að hafa í forystu sinni
Jóhannes Gunnarsson í rúman
aldarfjórðung en eru nú stórsködduð eftir valdabrölt.
Það er mikið hagsmunamál alls
almennings að samtökin rétti úr
kútnum, finni sér góða forystu—en
ekki síst að sem flestir Íslendingar
gangi til liðs við samtökin. Það
eru frjáls og óháð félagasamtök
af þessu tagi sem einna helst geta
passað upp á að þúsundkallarnir
úr launaumslögunum okkar fljóti
ekki í vasa skipulagðra forréttindahópa og að þeir sem reyna að
svindla á neytendum fái raunverulegt aðhald.

Nú er tækifærið
að fá sér nýjan bíl!

HEKLA býður einstök kjör á takmörkuðu magni nýrra
sýningarbíla, reynsluakstursbíla og valdra bíla frá Volkswagen,
Skoda, Mitsubishi og Audi.

VW Polo CrossPolo 1.4 TDI / Dísil / Beinskiptur
KJARAKAUP 2.890.000 kr.
Fullt verð: 3.390.000 kr.
Afsláttur

500.000 kr.
Skoda Superb Combi Ambition 2.0 TDI / Dísil / Sjálfskiptur / 150 hö
KJARAKAUP 4.890.000 kr.
Fullt verð: 5.700.000 kr.
Afsláttur

810.000 kr.
VW Polo Comfortline Beats 1.2 TSI / Bensín / Sjálfskiptur / 300 vatta Beats-hljómflutningskerfi
úr smiðju Dr. Dre.
KJARAKAUP 2.790.000 kr.
Fullt verð: 3.130.000 kr.
Afsláttur

340.000 kr.
VW Multivan Highline 2.2 TDI / Fjórhjóladrifinn / Dísil / Sjálfskiptur / 204 hö
KJARAKAUP 9.999.990 kr.
Fullt verð: 11.530.000 kr.
Afsláttur

1.530.010 kr.
VW Golf Trendline Variant 1.6 TDI / Fjórhjóladrifinn / Dísil / Beinskiptur
KJARAKAUP 3.570.000 kr.
Fullt verð: 4.170.000 kr.
Afsláttur

600.000 kr.
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

Hér er aðeins sýndur hluti af bílum í boði. Fullt verð er verð hvers bíls með aukabúnaði. Aukabúnaður á myndum gæti verið annar en í auglýstum verðdæmum. *Fimm ára ábyrgð gildir ekki með atvinnubílum.

S

tundum er grínast um hagfræðinga að þeir séu svo
sannfærðir um kreddurnar
sínar að þegar þeim er bent á að
þær passi illa við raunveruleikann
þá séu þeir fljótir að halda því fram
að eitthvað hljóti að vera bogið við
raunveruleikann, því kenningin sé
skotheld.

Forréttindahópurinn mun
því passa vel upp á tengsl sín
við stjórnvöld, styrkja jafnvel vinveitta frambjóðendur
og stjórnmálaflokka, og
halda úti ýmiss konar áróðri.
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Manchester er miðpunkturinn
á ný í baráttunni um titilinn
Enska úrvalsdeildin
hefst í kvöld og það með
sögulegum föstudagsleik þegar Arsenal tekur
á móti Leicester City.
Chelsea vann titilinn á
síðasta tímabili en flestir
spekingar eru á því að
baráttan í ár verði á milli
City og United.

Pepsi-deild kvenna

Þór /KA - Fylkir

3-3

Stjarnan - ÍBV

2-2

Grindavík - KR

1-3

Valur - Breiðablik

2-0

1-0 Sandra Mayor, víti (42.), 1-1 Kaitlyn
Johnson (43.), 1-2 Johnson (44.), 1-3 Caragh
Milligan (51.), 2-3 Sandra María Jessen (86.),
3-3 Sandra Mayor (89.).

0-1 Kristín Sigurlásdóttir (45.), 1-1 Katrín
Ásbjörnsdóttir (53.), 2-1 Katrín, víti (74.), 2-2
Sigríður Lára Garðarsdóttir, víti (89.).

0-1 Guðrún Karítas Sigurðardóttir (2.), 1-1
Carolina Mendes (10.), 1-2 Katrín Ómarsdóttir (55.), 1-3 Sigríður María S. Sigurðardóttir (61.).

1-0 Hlín Eiríksdóttir (14.), 2-0 Elín Metta
Jensen (75.).

Staðan
FÉLAG

FÓTBOLTI Manchester hefur eignast

fimmtán Englandsmeistara í 25
ára sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Miklar líkur eru á því að sextándi
meistaratitill borgarinnar bætist í
hópinn næsta vor.
Það spáðu margir mögnuðu einvígi á milli City og United þegar
knattspyrnustjórarnir Pep Guardiola og José Mourinho mættu til
borgarinnar fyrir einu ári. Fyrsta
tímabil þeirra beggja var aftur á
móti vonbrigði. City byrjaði frábærlega með sex sigra í fyrstu sex leikjunum en var síðan komið alla leið
niður í fimmta sæti í janúar og var
aldrei með fyrir alvöru í meistarabaráttunni eftir það.
Manchester United bjargaði tímabilinu með sigri í Evrópudeildinni
sem gaf liðinu sæti í Meistaradeildinni á ný en frammistaða liðsins í
úrvalsdeildinni voru vonbrigði þar
sem liðið endaði í 6. sæti og var 24
stigum á eftir meisturum Chelsea.
Nú hafa þessir tveir sigursælu
stjórar mótað liðin sín betur að eigin
stíl auk þess sem þeir hafa báðir eytt
háum upphæðum í spennandi leikmenn. Ekkert lið í deildinni hefur
styrkt sig í líkingu við Man. City og
United er ekki langt á eftir.
Manchester-borg hefur ekki átt
Englandsmeistara í að verða fjögur
ár sem er lengsta bið eftir titli í borginni síðan 2003-2007. Takist United
og City ekki að vinna í ár verður
það í fyrsta sinn í 25 ára sögu ensku
úrvalsdeildarinnar sem hvorugt
Manchester-liðið vinnur titilinn
fjögur tímabil í röð.
Talsverðar líkur eru á því að
Guardiola takist það sem honum
tókst bæði hjá Barcelona á Spáni og
Bayern München í Þýskalandi eða
að búa til langbesta lið deildarinnar.
Það gæti vel farið svo að Manchester
City stingi af, liðið hefur bæði stjórann og mannskapinn til þess.
Englandsmeistarar Chelsea
eiga titil að verja en þetta hefur
verið skrýtið sumar á Brúnni og
litlir meistarataktar á markaðnum.
Liðið er búið að missa fyrirliðann
(John Terry), akkerið á miðjunni
(Nemanja Matic) og markahæsta
leikmanninn (Diego Costa). Það er
enginn búinn að gleyma hvernig
síðasta titilvörnin gekk hjá Chelsea
(José Mourinho rekinn í desember).
Reynslan sem er runnin út um dyrnar í sumar boðar ekki gott að mati
flestra spekinga. Það býst enginn
við Leicester-hruni eins og fyrir ári
en það gæti orðið basl á Brúnni.
Hin þrjú liðin inn á topp fimm,
Tottenham, Liverpool og Arsenal,
hafa átt í vök að verjast í sumar
þar sem mikill áhugi hefur verið á
bestu leikmönnum liðsins. Philippe
Coutinho er enn í Liverpool, Alexis
Sánchez er enn í Arsenal og Dele
Alli er enn í Tottenham en hve lengi.
Stóru liðin þurfa ekki að selja sína
bestu menn og stjórar þessara liða
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Þór/KA
Stjarnan
ÍBV
Breiðablik
Valur
FH
Grindavík
KR
Fylkir
Haukar

L

12
13
12
12
12
11
13
12
11
12

U

10
8
8
8
7
5
4
3
1
0

J

2
3
2
0
1
0
1
0
2
1

T

0
2
2
4
4
6
8
9
8
11

MÖRK

28 - 8
32 - 12
25 - 11
27 - 8
29 - 13
12 - 17
11 - 33
10 - 28
8 - 25
6 - 33

S

32
27
26
24
22
15
13
9
4
1

RAMÚNE Í STJÖRNUNA
Ramúne Pekarskyté
skrifaði í gær undir
samning við
bikarmeistara
Stjörnunnar.
Ramúne kemur
til Stjörnunnar frá
Haukum sem hún
hefur alltaf leikið með
hér á landi. „Ég var að leita
eftir breytingu og var ánægð með
að Stjarnan bauð mér samning,“
sagði Ramúne í samtali við Fréttablaðið eftir undirritunina í gær.

Knattspyrnustjórar Manchester-liðanna, Jose Mourinho og Pep Guardiola. FRÉTTABLAÐIÐ/NORDICPHOTOS/GETTY

Ísland og 25 ára saga ensku úrvalsdeildarinnar
Enska úrvalsdeildin fagnar 25 ára
afmæli sínu um þessar mundir og
það er því ekki úr vegi að skoða
þátttöku íslenskra knattspyrnumanna í deildinni á þessum
aldarfjórðungi. Hér fyrir neðan
eru nokkrar íslenskar staðreyndir
um ensku úrvalsdeildina frá 1992
til 2017.

31. ágúst 1992
Þorvaldur Örlygsson er fyrsti
Íslendingurinn til að spila í ensku
úrvalsdeildinni þegar hann spilaði
allar 90 mínúturnar í 3-1
tapi Nott. Forest á
móti Norwich á
Carrow Road.
16. janúar
1993
Þorvaldur Örlygsson er fyrsti Íslendingurinn sem skorar í
ensku úrvalsdeildinni
þegar hann innsiglar
3-0 sigur Nottingham
Forest á Chelsea á
City Ground fimm
mínútum eftir að
hann kom inn á.

332

Hermann Hreiðarsson
er sá Íslendingur sem
hefur spilað flesta leiki í ensku
úrvalsdeildinni en hann lék ellefu
tímabil í deildinni með liðunum
Crystal Palace, Wimbledon, Ipswich, Charlton og Portsmouth.

55

Eiður Smári Guðjohnsen er
sá Íslendingur sem hefur
skorað flest mörk í ensku úrvalsdeildinni fyrir Chelsea (54) og
Tottenham (1).

33

Gylfi Þór Sigurðsson
er sá Íslendingur sem
hefur gefið flestar stoðsendingar í ensku úrvalsdeildinni.

2

Tveir íslenskir leikmenn hafa náð að
skora í sínum fyrsta leik
í ensku úrvalsdeildinni
en það eru Heiðar
Helguson með Watford á móti Liverpool 15. janúar
2000 og Jóhannes
Karl Guðjónsson
með Aston Villa
á móti Middlesbrough 28. janúar 2003.

vilja ekki vera í hópi liðanna sem
helst ekki á sínum toppmönnum.
Ekkert liðanna hefur unnið enska
meistaratitilinn í langan tíma en
þau hafa hins vegar öll endað í öðru
sæti á síðustu fjórum tímabilum.
Meistaradeildarsæti virðist þó vera
raunhæfara markmið en meistaratitill í vetur.
Liverpool hefur verið duglegra en
hin tvö að styrkja sig en náði ekki
að landa tveimur stórum bitum
sem hefðu styrkt varnarleik liðsins
mikið. Tottenham er uppfullt af
ungum spennandi leikmönnum sem
eru enn að bæta sig en hjá Arsenal er
stærsta spurningin hvort það verður
ofan á hjá stuðningsmönnum félagsins, að pirra sig yfir þrjósku Wengers
eða sameinast að baki sínu liði.
Gylfa-málið heldur tveimur félögum í hálfgerðri gíslingu en ekkert
hefur gengið hjá Everton að ná samkomulagi við Swansea City. Gylfi er
helsta ástæðan fyrir því að Swansea
hefur bjargað sér frá falli tvö ár í röð
og án hans er fall alveg eins líklegt.
Everton hefur styrkt sig í sumar
og heimkoma Waynes Rooney er
spennandi. Bæti þeir íslensku landsliðsstjörnunni í holuna gætu mjög
góðir hlutir gerst.
Í fyrsta sinn hefst enska úrvalsdeildin á föstudagskvöldi en Arsenal
tekur á móti Leicester City klukkan
18.45 í kvöld í beinni á Stöð 2 Sport.
ooj@frettabladid.is

GYLFI EKKI MEÐ UM HELGINA
Paul Clement, knattspyrnustjóri
Swansea City, gaf það út á blaðamannafundi í gær að Gylfi Þór
Sigurðsson yrði ekki í leikmannahópi Swansea á móti Southampton í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Viðræður Swansea
og Everton um kaup á Gylfa halda
áfram og búast báðir stjórar við því
að Gylfi fari til Everton á endanum.
KOMST EKKI Í UNDANÚRSLIT
Aníta Hinriksdóttir komst ekki í
undanúrslit í 800 metra hlaupi á
HM í frjálsum íþróttum í London
í gær. Aníta kom fjórða í mark
í sínum riðli í undanrásunum
á 2:03,45 mínútum. Í heildina
endaði Aníta í 37.
sæti. Þetta er annað
heimsmeistaramót
fullorðinna sem
Aníta keppir á. Hún
var einnig á
meðal þátttakenda á HM
í Peking fyrir
tveimur árum
en komst þá
ekki áfram
í undanúrslit.

Í dag

17.00 PGA-risamótið Golfstöðin
18.35 Arsenal - Leicester
Sport
19.05 Keflavík - Þróttur
Sport 2
20.45 Pepsi-mörk kvenna Sport
Inkasso-deildin
18.00 Þór Ak. - ÍR
19.15 Keflavík - Þróttur R.
19.15 Leiknir R. - Fylkir
19.15 Grótta - Haukar

BMW X1.
EXCLUSIVE LINE.
VERÐ: 6.250.000 KR.

BMW X1 xDrive18d
Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn, 2,0 l dísil, 150 hestöfl
Eldsneytisnotkun frá 4,8 l/100 km*
Aukabúnaður í Exclusive Line: Málmlakk, hitað stýrishjól, speglapakki, rafdrifinn afturhleri,
bakkmyndavél, þakbogar, állistar kringum glugga, skyggðar afturrúður, rafdrifin framsæti með
minni fyrir ökumann, 2ja svæða sjálfvirk loftkæling, LED inniljósapakki, Sensetec leðuráklæði.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Á NÝJUM BMW X1

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

* Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.
ENNEMM / SÍA / NM82586 BM
W x1 Exclusive Line 5x38 júní

Sheer
Driving Pleasure

TÍMAMÓT
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Faðir minn, tengdafaðir og afi,

Ingvar Níelsson

verður jarðsunginn frá Lindakirkju
mánudaginn 14. ágúst klukkan 11.00.
Borghildur Ingvarsdóttir
Sigurpáll Jónsson
Anna Kristín, Sigurbjörg, Ingunn og
Margrét Sigurpálsdætur og fjölskyldur þeirra.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug
við andlát og útför föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Vilhjálms Árnasonar

áður til heimilis að Sóleyjarima 3.
Helga Vilhjálmsdóttir
Sigurjón Gunnarsson
Gunnar Snorri Valdimarsson
Vilhjálmur Þór Sigurjónsson
Gunnar Ásgeir Sigurjónsson
Stefán Sigurjónsson og fjölskyldur.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og
útför okkar ástkæra

Kjartans G. Magnússonar
Hjallanesi 2, Landsveit,

sem lést 13. júlí síðastliðinn.
Fyrir hönd aðstandenda,
Elínborg Sváfnisdóttir
Anna Elín, Elsa Dóróthea, Kristín Rós,
Sigurlinn, Magnús Grétar og fjölskyldur.

11. ÁGÚST 2017
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Gamlar rætur Árbæjarsafns
blómstra í breyttri borg
Árbæjarsafn á 60 ára afmæli í dag, en það var hinn 11. ágúst árið 1957 sem fáni var
dreginn að húni við safnið í fyrsta sinn og gestir boðnir velkomnir.

Á

rbæjarsafn á sér langa og
merka sögu. Bæjaryfirvöld
ákváðu á sínum tíma að
endur byggja Árbæ og að
komið yrði upp safni gamalla
húsa. Húsin sem nú mynda Árbæjarsafn
voru flest flutt úr miðbæ Reykjavíkur, en
fyrsta flutningshúsið var Smiðshús, sem
var flutt þangað árið 1960. Ári síðar kom
Dillonshús. Auk Árbæjar skipa nú um 20
hús frá ýmsum tímabilum safnið. Árbæjarhverfi var ekki byggt á þessum tíma. Í dag
er Árbæjarsafn minnisvarði um lifnaðarhætti fyrri tíma, þar sem nútímaborgin
Reykjavík breiðir úr sér allt um kring.
„Þetta er lykilatriði fyrir útisöfn, sérkenni þeirra eru tilfinningar, hughrif og
skynjun, frekar en að lesa texta eða eitthvað slíkt,“ segir Guðbrandur Benediktsson, safnstjóri Borgarsögusafns. „Það hefur
sýnt sig að bæði kann fólk að meta það að
fá að taka þátt í starfsemi safnsins og lærir
líka mikið á því. Til dæmis það að slá með
orfi og ljá, það er erfitt að útskýra það en
við getum boðið gestum að prófa það.“
Árbæjarsafn er þó ekki aðeins vettvangur til að rifja upp og kynnast fyrri
tímum. Safnið er lifandi vettvangur rannsókna. Á síðasta ári voru grafnir skurðir
á gamla bæjarstæði Árbæjar og leiddi sú
rannsókn í ljós mannvirki sem voru reist
fyrir árið 1226.
„Rætur Árbæjar eru mjög gamlar,“ segir
Guðbrandur. „Þarna erum við í vernduðu
umhverfi og það er mjög sérstakt að vera

Árbæjarsafn er þó ekki aðeins staður þar sem hægt er að rifja upp og kynnast fyrri
tímum heldur er safnið einnig lifandi vettvangur rannsókna.

að gera rannsóknir inni á safninu, þannig
að við flýtum okkur hægt og getum þannig
leyft fólki að fræðast og fylgjast með fornleifafræðingum vinna.“
Þegar framtíð Árbæjarsafns er annars
vegar segir Guðbrandur að nú sé horft til
Elliðaárdals og að mögulega tengja safnið
og þessa náttúruperlu höfuðborgarsvæðisins með göngu- og hjólaleiðum. „Það eru
ýmsar fornminjar í dalnum. Þannig að það
má segja að við setjum það á oddinn að
tengja dalinn frekar við Árbæjarsafn.“

Vegleg afmælishátíð Árbæjarsafns hefst
á morgun og stendur alla helgina. Dagur
B. Eggertsson borgarstjóri setur hátíðina
formlega klukkan 19.57. Á laugardaginn
geta börn komið með litla dýrgripi, passlega í eina fiskibolludós eða svo, til að
geyma á safninu til næstu 40 ára. Á sunnudaginn eru gestir síðan hvattir til að mæta
í fatnaði í anda sjötta áratugarins. Eliza
Reid forsetafrú mun ávarpa gesti og setja
keppnina, en vegleg verðlaun eru í boði.
kjartanh@frettabladid.is

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir og fósturfaðir,

Þorkell Indriðason

(Keli í hf)
verkstjóri og sjómaður,
Njarðarvöllum 6, Njarðvík,
áður að Melteigi 4, Keflavík,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja að kvöldi 7. ágúst sl.
Unnur Óskarsdóttir
Sigurður Þorkelsson
Louise Steindal Webb
Marteinn Webb

Ebeneser Þorláksson
Merkjateigi 7, Mosfellsbæ,

varð bráðkvaddur á heimili sínu 20. júlí.
Útför hans fór fram í kyrrþey 3. ágúst.
f.h. aðstandenda,
Erling Aspelund

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför

Hrafnistu í Reykjavík,
áður Árskógum 6,

fv. skipstjóra,
Mýrarvegi 113, Akureyri.

lést þriðjudaginn 8. ágúst á Hrafnistu.
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu.
Hörður Magnússon
Gunnhildur Snorradóttir
Halldóra Sigurjónsdóttir
Þuríður Sigurjónsdóttir
Júlíus Bernburg
barnabörn og barnabarnabörn.

Kær bróðir okkar, mágur og frændi,

Hörður Rafn Sigurðsson
Álfhólsvegi 49, Kópavogi,

lést á hjartadeild Landspítalans við
Hringbraut laugardaginn 29. júlí sl.
Útförin fer fram frá Digraneskirkju
18. ágúst kl. 11.00.
F.h. aðstandenda,
Hafsteinn Sigurðsson
Gunndór Ísdal Sigurðsson
Valþór Bjarni Sigurðsson

Guðmunda Þorláksdóttir
Guðrún Skúladóttir
Guðrún Magnúsdóttir

Sigríður Sigurðardóttir
lést á líknardeild Landspítala
sunnudaginn 30. júlí.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
föstudaginn 11. ágúst kl. 13.
Fjölskyldan vill þakka starfsfólki líknardeildar
fyrir einstaka alúð og umhyggju.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Helga Sigríður Helgadóttir

Elsku mamma okkar,
tengdamamma og amma,

Ingólfs Sigurðssonar

Elínborg Ingólfsdóttir
Magnús Þórðarson
Magnús Ingólfsson
Sólveig Erlendsdóttir
Ragnhildur Ingólfsdóttir
Samúel Jóhannsson
Þórdís Ingólfsdóttir
Sölvi Ingólfsson
Guðrún Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Birna Helgadóttir
Rögnvaldur Sæmundsson
Tryggvi Helgason
Ásta Katrín Hannesdóttir
Halla Helgadóttir
Snorri Sigurðarson
Kristbjörn Helgason
Inga María Leifsdóttir
og barnabörnin Sæmundur, Sölvi, Kári, Auður Halla,
Egill Smári, Yrsa, Styrmir, Ragna, Þórdís, Helgi Týr,
Júlía Helga, Jakob Leifur og Jóel Benedikt

Innilegar þakkir færum við þeim sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við
andlát og útför hjartkærrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Valgerðar Á. Blandon

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför elskulegrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Gunnlaugar Sæunnar
Antonsdóttur (Lólóar)

Rósakoti,
Reykjamörk 13, Hveragerði.

Björn Anton Eiríksson
Gabi Rech
Kristín Eiríksdóttir
Sveinn Kristinsson
Jón Eyþór Eiríksson
Elín Magnea Óskarsdóttir
Páll Kjartan Eiríksson
Harpa Katrín Sigurðardóttir
Sverrir Eiríksson
Ásdís Ómarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
á Miklatorgi, Hrafnistu í Reykjavík fyrir
einstaka umönnun og hlýtt viðmót.
Ingibjörg Unnur Guðnadóttir Ragnar Sigurðsson
Valgerður Selma Guðnadóttir Guðbjörn Björgólfsson
Þorbjörg G. Blandon
Helgi Svavar Reimarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 512 5000.
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Lífsstíll

Víkingafélagið Rimmugýgur fagnar 20 ára
afmæli með veglegri víkingahátíð í Hafnarfirði
um helgina.
lífsstíll ➛4

333 kr
á dag*

*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Sigurður Heimir Guðjónsson er framkvæmdastjóri, framleiðandi og formaður DragSúgs sem hefur staðið fyrir dragsýningum mánaðarlega í næstum tvö ár.

Pankynhneigð
dragdíva sigrar heiminn

Sigurður Heimir Guðjónsson er formaður, framkvæmdastjóri og framleiðandi. Gógó Starr er dragdrottning, boylesque-listamaður og díva. Saman hafa
þau séð og sigrað á Íslandi og í New York og heimurinn bíður. ➛2
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Hrífst af einstaklingum

Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

S

igurður Heimir er 23 ára,
fæddur og uppalinn á
Akureyri. „Og þar byrjaði ég
í draginu með leikfélagi VMA. Svo
stofnaði vinahópurinn minn til
dragkeppni Norðurlands og þar
tók ég þátt með ýmsa karaktera
og vann með atriði þar sem ég var
með lög með Lady Gaga. Þá kallaði
ég mig Gógó því mig langaði í
íslenskt nafn sem myndi samt
virka á erlendum markaði. Síðan
fannst mér vanta eftirnafn og ég
hef alltaf horft á mig sem stjörnu
svo ég kalla mig Starr. Með tveimur
errum svo það virki eins og nafn!“
Sigurður flutti suður eftir
stúdentspróf undir lok sumars
2014 og árið eftir sigraði Gógó
Starr svo í Dragkeppni Íslands. Í
kjölfarið stofnaði hann DragSúg með Hafsteini Himinljóma
Regínusyni og Þórhalli Hafþórssyni. Fyrsta DragSúgskvöldið var
haldið í nóvember 2015 og hefur
verið mánaðarlega síðan. Sigurður
er formaður og rekur batteríið
ásamt Hafsteini Himinljóma. „Ég
er svo innilega stoltur af DragSúgi.
Erlendis er dragsenan eiginlega
bara drottningar en við erum
bæði mjög ólíkar dragdrottningar,
dragkóngar sem eru fáránlega
mismunandi, Bio Queens sem
eru kvenkyns dragdrottningar og
líka mismunandi kynflæðandi
(gender fluid) listamenn sem
vilja ekki endilega láta skilgreina
sig eftir kyni. Gerðu þína list
og deildu henni á sviðinu með
okkur. Svo framarlega sem hún er
skemmtileg máttu vera með.“

Sigurður kom út þegar hann var
sextán ára. „Ég hélt alltaf að ég
væri eitthvað sjúklega spes því
ég var hrifinn af bæði stelpum
og strákum. Ég vissi að það var
hægt að vera samkynhneigður og
gagnkynhneigður en ég vissi ekki
að það væri neitt meira í boði. Svo
heyrði ég talað um tvíkynhneigð
í fræðslu á unglingastigi í grunnskóla frá HIN, Hinsegin samtökum
á Norðurlandi og hugsaði, vá þetta
meikar svo mikinn sens og þá átta
ég mig á því hver ég er.“ Sem er?
„Í dag myndi ég segja að ég væri
pankynhneigður. Sem er þannig
lagað séð svipað og að vera tvíkynhneigður að því leyti að ég hrífst af
einstaklingum en ekki líffærauppsetningu en geri ráð fyrir því að
það séu til fleiri kyn en karl- og
kvenkyn.“
Hann segist ekki hafa haft
margar fyrirmyndir á sínum aldri á
Akureyri þegar hann var að vaxa úr
grasi. „Páll Óskar var auðvitað til en
þó mér fyndist hann alltaf æðislegur var hann bæði eldri en ég og
svo langt í burtu. Aðrar fyrirmyndir
sem voru nær mér voru ekki í boði.
Mig langar að vera fyrirmynd fyrir
einhverja krakka ef ég get. Þess
vegna finnst mér rosalega gaman að
krakkar séu að fylgja mér og Gógó
Starr á samfélagsmiðlum og reyni
að haga mér þannig þar að það sé
bara jákvætt og til fyrirmyndar þó
DragSúgur og kabarettsenan sé
kannski ekki endilega fyrir börn.“

Gógó Starr í sínu
fínasta pússi
enda hátíð í bæ.
MYND/ BEN

STROTHMAN

Senan þrífst á vináttu og
samvinnu

Sigurður er með mörg járn í
eldinum en auk þess að starfa með
DragSúgi hefur hann komið fram
með ýmsum öðrum hópum í hinni

Nýjar
haustvörur
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Nýjar
haustvörur frá

Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

nýju og blómstrandi kabarettsenu í
Reykjavík. „Ég hef komið fram með
Reykjavík Kabarett og burlesquehópnum Dömur og Herrar sem
spratt upp úr námskeiði sem Margrét Erla Maack hélt í Kramhúsinu í
vor. Svo tók ég þátt í Rauða skáldahúsinu, sem er mjög skemmtilegt
konsept og var líka í kabarettsýningu á Rosenberg hjá kanadískri
kabarettdívu. Og fleira og fleira.
Þetta er samfélag fjöllistahópa sem
tengist allt innbyrðis og það er lítið
mál að fara á milli. Ég og fleiri úr
DragSúgi höfum komið fram með
Reykjavík Kabarett, Miss Mokka
og Ungfrú Hringaná frá Reykjavík
Kabarett hafa komið fram á DragSúgskvöldum, þessi sena þrífst á
samvinnu og vináttu. Allir vilja gera
vel og koma fram eins oft og þeir
geta, deila sinni list og tjáningu
með heiminum og heimurinn vill
hlusta.“

Gaman að leika með
kyngervi

Alþjóðlega nafnið Gógó Starr kom
sér vel í sumar á sýningarferðalagi
til New York, San Francisco og Los
Angeles. „Mér var boðið að koma
fram á Slipper Room klúbbnum í
New York í gegnum tengingu við
Reykjavík Kabarett og þó aðallega
Margréti Erlu Maack sem kemur oft
fram þar. Og ég hugsaði með mér,
fyrst ég var hvort sem er að fara
með allt draslið með mér út, hvort
ég gæti ekki komið fram á fleiri
stöðum. Ég fór bæði með dragatriði
og boylesque en boylesque er í
rauninni burlesque fyrir karlmenn,
dans, stripp og þessi leikur með
kynlífsvísanir.“ Boltinn byrjaði
að rúlla og ferðalagið lengdist
stöðugt og varði í sex vikur. „Ég var
bókaður á klúbbum bæði á austurog vesturströndinni og langaði sko
ekkert að koma heim. Ég er búinn
að koma fram hér heima með ný

Gógó Starr á Slipper Room klúbbnum í New York. MYND/BJARNI ÓSKARSSON

atriði svo til mánaðarlega í næstum
tvö ár og auðvitað hefur mér
stundum fundist ég vera að staðna.
Þá er rosalega gaman að vera þessi
nýi og ferski með atriði sem eru ólík
öllu sem áhorfendur hafa séð áður.“
En hvað er það sem Gógó Starr
gerir helst? „ Mér finnst ofsalega
gaman að leika með kyngervi,
blanda saman hinu kvenlega og
karlmannlega, vera kannski í fullri
dragmálningu en í kjólfötum, vera
kvenmálaður strákur eða uppstríluð
dragdrottning sem hreyfir sig karlmannlega eða er með smá skeggbrodda. Pæla í hvað er sexý, brjóta
það niður og grínast svo með það.“

Dragdrottning og dansmær
fara á flakk

Sigurður Heimir og Margrét Erla
Maack ætla sér stóra hluti næsta
sumar. „Við Margrét vorum bókuð
á sama kvöld á Slipper Room fyrir
einstaka tilviljun sem var ótrúlega

skemmtilegt. Og þegar það var búið
þá sögðum við: nú erum við búin að
koma fram á Íslandi og í New York,
hvað með að taka yfir Evrópu?“ Þau
eru bæði þekkt fyrir að standa við
orð sín og nú stendur yfir söfnun á
Karolinafund þar sem aðdáendur
og velunnarar geta stutt við Evrópuferðalag dansmeyjar og dragstjörnu
og hægt að finna söfnunina á
Facebook-síðum Gógó Starr og Miss
Mokka.
Ýmis verkefni eru í nánari framtíð. „Í kvöld verður stórsýningin
DragSúgur Extravaganza í Iðnó
í tilefni Hinsegin daga og orðið
uppselt. Ekki örvænta, DragSúgur
á auðvitað fulltrúa í göngunni á
morgun en ég ætla ekki að segja
hvað við ætlum að gera,“ segir hann
dularfullur. „Eina sem ég vil segja
er að við verðum eins stórfengleg
og við getum og ætlum að brjóta
ýmsar staðalmyndir um kalla í
kjólum og konur með skegg!“

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

Útgefandi:
365 miðlar

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 |
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson
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Víkingar í afmælisskapi

Víkingafélagið Rimmugýgur fagnar 20 ára afmæli með veglegri víkingahátíð um helgina. Bardagasýningar,
handverksmarkaður, víkingaskóli barnanna, bogfimi og tónlist eru á meðal þess sem verður á dagskránni.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

V

ið ætlum að setja upp víkingahátíð og leika okkur á
Víðistaðatúninu í Hafnarfirði
í tilefni þessara tímamóta. Þar verða
ýmsar óvæntar uppákomur, auk
þess sem hægt verður að fræðast um
lifnaðarhætti víkinga og fylgjast með
þeim í leik og starfi. Erlendir víkingar eru á leið til landsins og ætla
að vera með okkur á hátíðinni en
allir eru velkomnir og gaman væri
að sjá sem flesta,“ segir Hafsteinn
Kúld Pétursson, jarl Rimmugýgjar,
sem er elsta og stærsta starfandi
víkingafélag landsins.

Tvö hundruð víkingar

Hafsteinn er einn stofnfélaga
Rimmugýgjar en fyrir tveimur
áratugum komu saman átta vinir í
þeim tilgangi að stofna víkingafélag.
Það hefur vaxið og dafnað síðan
þá og hefur nú um tvö hundruð
félaga. „Þetta byrjaði allt með Iðju,
víkingahátíð sem var haldin árið
1995 í Hafnarfirði. Fljótlega eftir
hana fórum við vinirnir að velta
fyrir okkur hvort það væri grundvöllur fyrir víkingafélagi hér á landi.
Tveimur árum síðar, sumarið 1997,
létum við slag standa og stofnuðum
Rimmugýgi formlega. Til að byrja
með var Rimmugýgur fyrst og
fremst hugsað sem bardagafélag en
í tímans rás hefur starfsemin þróast
og snýst núna líka um handverk,
bogfimi, tónlist og fræðslu. Innan
Rimmugýgjar er fólk sem hefur
mikla þekkingu á handverki og
hefur deilt henni með öðrum. Þetta
handverk á rætur sínar að rekja til
tíma víkinga og felst einna helst í
vefnaði og vattarsaumi. Víkingarnir
prjónuðu ekki á sama hátt og gert
er í dag heldur notuðu saumspor
sem kallast vattarsaumur eða nálbinding en þá er prjónað með einni
nál,“ upplýsir Hafsteinn en hann
hefur alla tíð verið áhugasamur um
víkinga og lifnaðarhætti þeirra. „Afi
minn vakti áhuga minn á þessum
fornu köppum. Íslendingasögurnar
voru honum hugleiknar og hann
kunni margar þeirra utanbókar.
Hann sagði mér þessar sögur þegar
ég var lítill og út frá þeim þróaðist
þessi áhugi á víkingunum,“ rifjar
Hafsteinn upp en öxin Rimmugýgur
kemur fyrir í Njálu og merkir bardagatröll.

Um helgina verður heljarinnar víkingahátíð á Víðistaðatúni. MYND/ERNIR

Bardagalistir víkinga verða sýndar á afmælishátíðinni. MYND/ERNIR

Víkingar á ferð og flugi

Frá vori og fram á haust ferðast
félagar Rimmugýgjar á milli
víkingahátíða á Norðurlöndunum
og allt austur til Póllands, auk þess
að heimsækja innlendar víkingahátíðir. Vetrarstarfsemin fer bráðlega í gang og hvetur Hafsteinn alla
áhugasama til að mæta í klúbbhúsið
Straum í Hafnarfirði sem er opið
alla laugardaga yfir vetrartímann. „Í
vetur verður þétt dagskrá hjá okkur
nær alla daga vikunnar. Við æfum
bardagalistir í bílakjallaranum undir
verslunarmiðstöðinni Firði tvö
kvöld í viku. Þar er frábær aðstaða
og mikil stemning í ætt við kvikmyndina Highlander. Við gerum þá
kröfu að bardagamenn séu orðnir

16 ára og þegar þeir hafa náð 18 ára
aldri mega þeir taka þátt í bardagasýningum á vegum félagsins. Við
erum með um fjörutíu bogmenn
á okkar vegum sem æfa í Bogfimisetrinu og svo erum við með kór sem
samanstendur af hæfileikaríku söngog tónlistarfólki. Það er því mikið
félagslíf í Rimmugýgi og mikið um
að vera,“ segir Hafsteinn sem býst
við mikilli stemningu á Víðistaðatúni um helgina.
Afmælishátíðin á Víðistaðatúni
hefst klukkan 13 bæði laugardag
og sunnudag og stendur fram
eftir degi. Allir eru velkomnir og
aðgangseyrir er enginn.

SKÓLAR OG NÁMSKEIÐ
Sérblaðið Skólar og námskeið kemur út 15. ágúst

Hægt er að kaupa augýsingar sem og kynningar í þessu blaði.
Áhugasamir auglýsendur hafið samband
við sérblaðadeild Fréttablaðsins
Sími 512 5402
serblod@365.is

Bogfimi er snar þáttur í starfsemi Rimmugýgjar. MYND/ÞORSTEINN R. INGÓLFSSON

Upphaflega var Rimmugýgur fyrst og fremst hugsað sem bardagafélag en í
tímans rás hefur starfsemin þróast og snýst núna líka um handverk, bogfimi,
tónlist og fræðslu. MYND/ÞORSTEINN R. INGÓLFSSON

býður upp á

2.990 KR
Á MÁNUÐI*

.is
ow
2n

AÐEINS

stærsta safn
íslensks sjónvarpsefnis
*Fylgir með völdum
sjónvarpspökkum
Stöðvar 2

sem völ er á

Horfðu á heilu þáttaraðirnar af íslensku sjónvarpsefni.
MAGNÚS JÓNSSON
STEINUNN ÓLÍNA ÞORSTEINSDÓTTIR

HEIMSÓKN

2now.is
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Gott að hjóla um Danmörku
Fólk þarf ekki að vera vel æft íþróttafólk til að hjóla í Danmörku. Landið er
slétt og þægilegt að hjóla um það ef
mann langar í öðruvísi ferðalag.

D

anir eru duglegir að skipuleggja hjólaferðir um eigið
land. Ágætt er að skipuleggja
ferðina fyrirfram og ákveða hversu
langt ætti að hjóla hvern dag. Vefsíða Jyllands-Posten birtir grein um
hjólreiðar í Danmörku. Þeir miða
hjólatúrana við pör eða barnafjölskyldur og benda á að ef fólk er
frískt og á auðvelt með að hjóla er
leikur einn að hjóla til nærliggjandi
landa, það er Svíþjóðar, Noregs eða
Þýskalands. Það gildir þó ekki ef
börn eru með í för.
Jesper Pørksen, yfirmaður hjá
ferðaþjónustu hjólreiðafólks, segir
að það fari eftir þjálfun fólks hversu
langt það ætti að hjóla á hverjum
degi. Fullorðin manneskja getur
hjólað 50-60 km á dag en það mun
vera venjuleg lengd á löngu ferðalagi. „Ef maður hjólar 50 km á dag í
eina viku jafngildir það ferðalagi frá
Aabenraa í Danmörku til Hannover
í Þýskalandi. Ef hjólaðir eru 60 km
á dag í eina viku jafngildir það ferð
frá Aabenraa til Gröningen í Hollandi. Það er hægt að ferðast vítt
og breitt um Danmörku miðað við
50 km á dag í eina viku. Frá austri
til vestur eða frá norðri til suðurs,“
segir Jesper.

Best er að velja sér
ákveðna hjólaleið.
Ef farið er með skipulögðum ferðahópum er
farangrinum komið á
gististaði svo ekki þarf að
bera hann á hjólinu.

Það eru margir
fallegir staðir í
Danmörku þar
sem einfalt er
að ferðast á
reiðhjóli. MYND/

„Flest börn geta hjólað í kringum
20 km á dag og oft 25 km ef þau eru
vön að hjóla mikið. Það þarf ekki að
vera dýrt að fara í hjólaferðalag um
Danmörk,“ segir hann.
Best er að velja sér ákveðna hjólaleið. Ef farið er með skipulögðum
ferðahópum er farangrinum komið
á gististaði svo ekki þarf að bera
hann á hjólinu. Þó ber að hafa í
huga að viðgerðarpakki er nauðsynlegur; pumpa, aukaslanga og
hjólabætur.
Ef ung börn eru með í ferðinni
ætti að fara styttri vegalengdir og
stoppa til að leyfa þeim að hreyfa
sig og bregða á leik. Þá þurfa allir
að vera vel skipulagðir og með gps
í símanum og helst líka hjólakort
en það sýnir hvar best er að fara um
á reiðhjólum. Allir þurfa að hafa

VISITDENMARK

Alltaf er hægt að stoppa á leiðinni og fá sér drykk eða í svanginn.

hjálm og sólgleraugu. Einnig verður
að hafa vatn á brúsa fyrir alla. Víða
er hægt að fylla á brúsana. Þá er
einnig ágætt að hafa með sér samlokur, banana, súkkulaði, hnetur og
möndlur.
Íslendingar sem vilja kynna sér
hjólatúra í Danmörku geta farið
inn á síðuna DenmarkByBike.dk
en þar eru upplýsingar um góðar
hjólaleiðir. Udinaturen.dk er með
ýmsum góðum upplýsingum um
náttúruna og þar er hægt að finna
gististaði. Þá er hægt að hlaða niður
appi sem nefnist Bike & Stay DK
sem er með upplýsingar um tjaldsvæði og hjólreiðastíga.

89%

af lesendum dagblaða* á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára lesa
Fréttablaðið daglega.
Grillaður lax er hollur og bragðgóður réttur.

Lesa bæði
FBL OG MBL

23%
Lesa bara MBL

11%
Lesa bara FBL

66%

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup apr.-jún. 2017.
Allt sem þú þarft ...

Grillaður lax með
góðu núðlusalati
Grillaður lax er mikið lostæti.
Með vel krydduðu núðlusalati er
kominn frábær, sumarlegur réttur.
Uppskriftin miðast við fjóra.
600 g laxaflak, bein- og roðlaust
1 tsk. salt
½ tsk. pipar
Olía til að pensla með
Chili-dressing:
1 msk. chili-paste, til dæmis
sambal oelek
2 msk. ólífuolía
Safi og börkur af einni límónu
1 dl sæt sojasósa eða hoisin-sósa

Núðlusalat
100 g núðlur án eggja
3 vorlaukar
1 mangó

Sjóðið núðlurnar eftir leiðbeiningum á umbúðum. Kælið síðan
undir rennandi, köldu vatni.
Blandið öllu saman sem á að fara
í chili-dressinguna, skerið vorlaukinn smátt og skerið mangó í
bita. Setjið saman við núðlurnar
og hrærið. Gott að láta standa í
hálftíma áður en borið er fram.
Skerið laxinn í mátuleg stykki,
um það bil 150 g á mann. Penslið
þau með olíu og kryddið. Grillið
laxinn í 2-3 mínútur á hvorri hlið.
Setjið síðan yfir á til dæmis miðbrennara og slökkvið á honum.
Lokið grillinu og látið standa í
smástund á óbeinum hita sem
þýðir að ekki á að vera hiti beint
undir matnum heldur til hliðar
við hann.
Berið laxinn fram með núðlusalatinu.

Smáauglýsingar

512 5000

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

Bílar til sölu

Bílar
Farartæki

Hjólbarðar

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

Búslóðaflutningar

TIL SÖLU

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

“GTE PLUG IN HYBRID”

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr
33”. Árgerð 2009, ekinn 174 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur.Góður bíll. Verð
3.590.000. Rnr.288686.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Loksins er Beauty Boxið til sölu.
Piagglo Porter árg. 2001, ekinn
49.000km. já þú sérð rétt. Einn
eigandi. Ný dekk s/v, ný smurður,
ný tímareim, 6 manna bíll. Bíllinn
vekur athygli, svo auglýsingagildið
er mikið. Hafið samband og fáið
sögustund. Uppl. í síma 895 7199,
Ómar.

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

VW Golf GTE. 7. 2016, ekinn 6 þ KM,
Rafmagn / bensín, Sjálfsk, Álfelgur
ofl . Verð 3.890þ. Raðnr.101636.
Einnig 2017 á staðnum !

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

Rafvirkjun

Honda Jazz árg. 2007, ekinn 104.000
km. Sjálfskiptur, skoðaður 2018.
Virkilega snyrtilegur bíll. Sá eini
græni. Uppl. í síma 8957 199, Ómar.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Garðyrkja

Þjónusta

TIL SÖLU

TOYOTA Land cruiser 150 vx
diesel 33”. Árgerð 2016, ekinn 6
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.hlaðinn
aukabúnaði. Verð 10.890.000.
Rnr.151649.

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

“ NÝIR OUTLANDER PHEV”

NÝiR ! MMC Outlander PHEV PLUG
IN HYBRID. Sjálfsk, Leður / Alcantara,
bakkmyndavél ofl. 3 litir. Verð
4.190- 4.390Þ. Sjá Raðnr.111579 á
bilagalleri.is

Bílagallerí bílasala
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur
Sími: 554 6700
www.bílagalleri.is

Góð
kaup!

Bílar óskast
SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir
slöngubátar með álgólfi og mikla
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

FORD Fiesta eco boost.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

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

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

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Save the Children á Íslandi

Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

VW Polo disel

TABBERT Davinci 585 dm

Verð: 1.900.000 Verð: 1.190.000 Verð: 2.590.000

KOMDU OG
PRÓFAÐU!

Árgerð: 2017
Ekinn: 22þ.km.

Bensín
5 gírar

Rnr.260569.

JEEP Grand cherokee laredo 4x4

Malarhöfða 2
Sími 5773777
www.bill.is

Verð: 990.000
Árgerð: 2007
Ekinn: 199þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur

Rnr.260527.

Árgerð: 2011
Ekinn: 84þ.km.

Dísel
5 gírar

Rnr.270681.

HYUNDAI I20

Árgerð: 2007
Ekinn: 1þ.km.

Rnr.250688.

BMW 520 d xdrive m teck 4x4

Verð: 1.990.000 Verð: 6.990.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 0þ.km.

Bensín
5 gírar

Rnr.270884.

Árgerð: 2016
Ekinn: 4þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.270346.
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Keypt
Selt

Atvinna

Blikksmiður / Nemi
Blikksmiðjan Vík ehf. óskar eftir að ráða blikksmið
eða starfsmann vanan málmsmíði.

Óskast keypt

Einnig óskum við eftir að ráða nema til starfa.
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Umsóknir sendist á eyjolfur@blikkvik.is
Öllum verður svarað.

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

Heilsa

Ertu að leita
að talent?

Nudd

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

Skólar
Námskeið
Námskeið
Hverju vill biblían koma á framfæri
við þig? Næsta námskeið hefst þri
22/8. Nánar í S. 867 1640

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Atvinna í boði

Vegna aukina umsvifa leitar
Veislan að góðum bílstjóra í fullt
starf. Viðkomandi verður að
tala íslensku, vera stundvís og
áræðanlegur. Einnig leitum við að
starfsfólki í ca. 60 -100 % vinnu
í smurbrauð. Unnið er fyrripart
dags.
Umsóknir sendist á : andrea@
veislan.is

Einstæður faðir með tvö börn
í skóla í 110 óskar eftir 2-3ja
herbergja íbúð í Hraunbæ eða
Ártúnsholti á sanngjörnu verði.
Reglusemi og skilvísar greiðslur.
Nánari uppl. í síma 824 1485

Atvinnuhúsnæði
Vantar ca 100 fm húsnæði til
leigu á höfuðborgarsvæðinu.
Jarðhæð. Upplýsingar:699-6762 eða
hreinverk.is - Tómas

MOSFELLSBAKARÍ MOSFELLSBÆ

Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki
til að vinna með okkur í verslun
okkar að Háholti 13-15, Mos.
Vinnutími er virka daga frá 13:00 18:30 og aðra hverja helgi annann
daginn. Umsækjendur þurfa að
tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð á
staðnum eða á netinu, slóðin
er www.mosfellsbakari.is/
atvinnu-umsokn/

Óskum eftir að ráða þjónustufólk
í sal, á hádegisvaktir. Umsóknir
sendist á 3frakkar@3frakkar.is

DEVITOS PIZZA

WWW.GEYMSLAEITT.
ITT IS
ITT.
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu
og pizzabakara. Dagvinna,
Kvöldvinna
Uppl. í s. 777 6506

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

K

BÍLSTJÓRI

Bjössi ehf óskar eftir vörubílstjóra
á 4 öxla vörubíl og á dráttarbíl.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Mjög góð laun í boði.
Uppl. í s. 696 6676 Bjössi & 899
8201 Skúli eða bjossi@bjossi.is

VEISLAN LEITAR AÐ
STARFSFÓLKI:

ÁRBÆR / ÁRTÚNSHOLT

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

TANTRA NUDD

Atvinna

110 REYKJA
KJAV
KJA
JAVÍK

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Umsækjendur, skráið ykkur á

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

Húsnæði óskast

Geymsluhúsnæði

Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is

Húsnæði

Hönnun

HÖNNUN
VERKFRÆÐITEIKNINGAR

Tek að mér að gera
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum
og sumarhúsum. Fast verð.
Upplýsingar í síma 783 4180 eða
kjartangardars@gmail.com

Work! Need person with some
experience to work on house,
concrete and more. Information:
6185286, Þórður.

MOSFELLSBAKARÍ HÁALEITISBRAUT,
SBRAUT RVK.
SBRAUT,

Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki
til að vinna með okkur í verslun
okkar að Háaleitisbraut, Rvk.
Vinnutími er virka daga frá 13:00 18:30 og aðra hverja helgi annann
daginn. Umsækjendur þurfa að
tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð á
staðnum eða á netinu, slóðin
er www.mosfellsbakari.is/
atvinnu-umsokn/

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Skemmtanir

HAPPY HOUR
ALLA DAGA!!
16-19

LEIKIR HELGARINNAR:
Laugardaginn 12. ágúst

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Hljómsveitin TRAP spilar um helgina

11:20 Watford - Liverpool
13:50 Chelsea - Burnley

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

16:20 Brighton - Man. City

Sunnudaginn 13. ágúst
14:50 Man. United - West Ham

FAST

föstudag frá kl. 23-02 • laugardag frá kl. 00-03
Allir velkomnir

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

5.–18. OKTÓBER

13 DAGAR Í THAILANDI
Á EINSTÖKU VERÐI
Mikið innifalið í ferð um framandi slóðir Thailands.
Strandbærinn Hua Hin í 8 nætur og höfuðborgin
Bangkok í 3 nætur. Fararstjóri er Kristján Steinsson.

ALDAGÖMUL
MENNING

LÍFLEG
HEIMSBORG

BANGKOK er spennandi borg, uppfull af menningu, skemmtun, verslun og fjölda
veitingahúsa. Gamlir og nýjir tímar mætast í þessari alþjóðlegu borg.

FJÖLBRE
Y
AFÞREYIN TT
GÍ
BOÐI

HUA HIN er heillandi strandbær sunnan við Bangkok sem sameinar sjarma
gamla fiskimannabæjarins og nútímalega ferðamannaaðstöðu.

GLÆSILEG FERÐ MEÐ MIKIÐ INNIFALIÐ
• Flug og flugvallaskattar frá Íslandi til
Thailands
• Gisting í Hua Hin í 8 nætur á lúxushóteli
• Gisting í Bankgkok í 3 nætur á lúxushóteli
• 11 × morgunverður
• 2 × kvöldverður
• Akstur frá flugvelli að hóteli í Hua Hin
• Akstur frá hóteli í Hua Hin til Bangkok

• Akstur frá Bangkok að flugvelli
• Skoðunarferðir samkvæmt ferðalýsingu
(2 ferðir í Bangkok)
• Enskumælandi staðarleiðsögumaður
• Íslenskur fararstjóri
KRISTJÁN STEINSSON
FARARSTJÓRI

HHHH

MIKIÐ
INNIFALIÐ

LÚXUS GISTINGAR gera upplifunina enn ánægjulegri. Fjölda þæginda,
sundlaugagarðar með bekkjum, loftkæld herbergi og morgunverður innifalinn.

FLUG, FARASTJÓRI, HÓTEL OG MARGT FLEIRA INNIFALIÐ
UNDIR ÁBYRGRI STJÓRN ÚRVALS ÚTSÝNAR

FRÁ 299.900 KR.
VERÐ Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA.

BÓKAÐU THAILAND Á UU.IS
EÐA Í SÍMA 585 4000
ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | 585 4000 | UU.IS

VERÐ ERU BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR OG STAFABRENGL.

THAILAND einkennist af aldagamalli austurlenskri menningu í bland við
nútímavæðingu. Farþegar geta notið lífsins á sinn hátt.
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

Föstudagur

11. ÁGÚST 2017

ÞRAUTIR

FÖSTUDAGUR

Norðlæg átt,
nokkuð stíf á
suðausturhorninu
framan af degi, og
rigning eða súld
á norðanverðu
landinu fram
undir kvöld.
Síðdegisskúrir
suðaustan til og á
Vestfjörðum, en
bjart að mestu
sunnanlands.
Hiti víðast 6 til
16 stig, hlýjast
í uppsveitum á
Suðurlandi.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta

ÞUNG

LÁRÉTT
2. viðlag
6. á fæti
8. kæla
9. er
11. fyrir hönd
12. tónstigi
14. tipl
16. skóli
17. útsæði
18. tímabils
20. persónufornafn
21. færni
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Gunnar Björnsson

Sergey Karjakin (2.773) átti leik
gegn Maxime Vachier-Lagrave
(2.789) á Sinquefield-mótinu.
Þrátt fyrir hafa drottningu meira
þarf svartur að hafa fyrir hlutunum.
Svartur á leik
35. … Da5! (35. … Dg1 gengur
líka). 36. Bf6! Dc5! 37. f8D Dxf8+
38. Kxf8 Re4 39. Kf7 Rxg4+
40. Bxg5 Kd6 og jafntefli samið
nokkru síðar. Karjakin sagði eftir
skákina að hann hefði verið með
skákina nánast alla á eldhúsborðinu.
www.skak.is: Þrír efstir í St. Louis.

FRÉTTABLAÐIÐ
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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.

Pondus
Japönsk gæði,
Pondus! All the
way to Tókíey!
Allt sem þú þarft
í fjölskyldubíl.

4

LÁRÉTT: 2. stef, 6. il, 8. ísa, 9. sem, 11. pr, 12. skali, 14.
trítl, 16. ma, 17. fræ, 18. árs, 20. ég, 21. list.
LÓÐRÉTT: 1. viss, 3. tí, 4. espitré, 5. far, 7. lektari, 10.
mar, 13. líf, 15. lægð, 16. mál, 19. ss.

Skák

2

1

LÓÐRÉTT
1. öruggur
3. golf áhald
4. tré
5. spor
7. bókastóll
10. meiðsli
13. tilvist
15. laut
16. máltíð
19. tveir eins

Eftir Frode Øverli

Jæja,
jæja …

Tékkaðu þetta
farangursrými! Hérna
hefurðu pláss fyrir
fimm innkaupapoka plús
tengdamömmu þína!

er Helgarblaðið

Viltu
veðja?

Við erum hér að tala Jæja, jæja...
þetta er
um heimsklassa
endingu, Pondus! bíllinn sem
Þessi bíll stoppar við erum að
aldrei! Ekki einu sinni leita að
þótt þú drepir á
honum! Hahahahaha!

Gelgjan

Frábært! Eigum Bíddu …
við að finna
í…
pappírana,
smá …
Pondus?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eitthvað?

Neibb.

Til hvers að
eiga ungling
ef þú nærð
honum
aldrei að
gera neitt?

Þetta er
eins og að
læðast að
uglu.

Hinsegin dagar

Höfuðborgin verður hýr
á næstunni.

Nú eru góð ráð dýr

Svona undirbýrð þú þig fyrir
RVK maraþonið.

25 ár af enska boltanum

Enski boltinn byrjaður að rúlla.

Fréttablaðið – ómissandi hluti af góðri helgi

Barnalán
Ég vildi að
fleirum líkaði
við mig

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Fyrsta skrefið er
að líka við sjálfa
þig.

Auðvitað líkar mér við
sjálfa mig. Það er auðvelt.
Það er ekki annað hægt.

Ég er frábær!
Fólk er bara of
heimskt til að
sjá það.

Lítið sjálfsálit er
greinilega ekki
vandamálið.

FÖSTUDAGUR

11. ÁGÚST 2017
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SÝND KL. 5, 8, 10.25

COLLIDER



EMPIRE

VARIETY

Frábær grínmynd

94%

TOTAL FILM

93%

SÝND KL. 8, 10

SÝND KL. 7.50

ÍSL. 2D KL. 4, 6

SÝND KL. 10.30

SÝND KL. 5

enær

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

ANNABELLE: CREATION
KL. 8 - 9 - 10:20
ANNABELLE: CREATION VIP KL. 8 - 10:20
DUNKIRK
KL. 5:40 - 8 - 10:20
DUNKIRK VIP
KL. 3:20 - 5:40
FUN MOM DINNER
KL. 7 - 8
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 3 - 4 - 6
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D KL. 4 - 6
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 3D KL. 3 - 5
THE HOUSE
KL. 10:40
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
KL. 3:20 - 5:40
WONDER WOMAN 2D
KL. 10
PIRATES 2D
KL. 8

ANNABELLE: CREATION
KL. 5:40 - 8 - 10:30
DUNKIRK
KL. 5:40 - 8 - 9 - 10:20
THE BLEEDER
KL. 10:20
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 5:50
WONDER WOMAN 2D
KL. 6
BAYWATCH
KL. 8
KEFLAVÍK

ANNABELLE: CREATION
KL. 8 - 10:30
ATOMIC BLONDE
KL. 8 - 10:30
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 6
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D KL. 6

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Föstudagur

KRINGLUNNI

ANNABELLE: CREATION
DUNKIRK
FUN MOM DINNER

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 5:40 - 8 - 10:40

KL. 6 - 8:20 - 10:20
KL. 6 - 8 - 10

AKUREYRI

Frábær teknimynd fyrir alla fjölskylduna
Sýnd með íslensku tali.

ANNABELLE: CREATION
KL. 8 - 10:20
DUNKIRK
KL. 8 - 10:20
FUN MOM DINNER
KL. 6
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 6

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

Góða skemmtun í bíó
ára

hvar@frettabladid.is

11. ÁGÚST 2017
Tónlist

Hvað? Marteinn Sindri & Daníel
Friðrik
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu
Marteinn Sindri Jónsson og Daníel
Friðrik Böðvarsson flytja tónlist
þess fyrrnefnda í Mengi.
Hvað? Reykjavik Classics
Hvenær? 12.30
Hvar? Harpa
Þóra Einarsdóttir söngkona og
Nína Margrét Grímsdóttir píanóleikari flytja sjaldheyrð söngljóð
eftir Ludwig van Beethoven. Tónleikarnir eru tvisvar á dag og hluti af
tónleikaröðinni Reykjavik Classics
(reykjavikclassics.com). Listrænn
stjórnandi er Nína Margrét Grímsdóttir. Miðaverð 2.900 krónur.
Hvað? Rokk í Hafnarfirði 2017
Hvenær? 18.00
Hvar? Ölstofa Hafnarfjarðar
Nú er komið að hinum árlega viðburði Rokk í Hafnarfirði fyrir utan
Ölstofu Hafnarfjarðar í Flatahrauninu. Hátíðin í ár verður jafnvel enn
stærri og sterkari enn í fyrra, enda
frábærar hljómsveitir og tónlistarfólk sem taka lagið – meðal annars
verða þarna Úlfur Úlfur, Dimma,
Kiriyama Family og Berndsen.
Hvað? SJSBigBand á Reykjavík JazzFest
Hvenær? 22.20
Hvar? Harpa
Hvað? Ljótu hálfvitarnir
Hvenær? 22.30
Hvar? Café Rosenberg, Klapparstíg
Ljótu hálfvitarnir hafa síðustu ár
einbeitt sér að því að halda óhefðbundna tónleika út um allt land.
Hver man ekki eftir Spilakvöldunum þar sem öll lögin voru dregin
jafnóðum af gestum úr spilastokki?
En Hálfvitarnir hafa heyrt virkilega
vel talað um þessa tónleika. Svo
í ljósi velgengninnar, hvert er þá
þema næstu tónleikaraðar? Svarið
er einfalt: Ekkert.
Hvað? RegnbogaRaf
Hvenær? 23.00
Hvar? Gaukurinn, Tryggvagötu
Annað árið í röð skýtur RegnbogaRaf upp kollinum, unnendum raftónlistar til mikillar gleði. Að þessu

Úlfur Úlfur spilar rokk og ról fyrir Hafnfirðinga. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

sinni mun enginn annar en Danni
BigRoom þeyta skífum og trylla
dansþyrstan lýðinn.
Hvað? Sigríður Thorlacius & Tómas R.
& Gunnar G.
Hvenær? 19.57
Hvar? Árbæjarsafn
Tónleikar í boði Ölgerðarinnar í tilefni af 60 ára afmæli Árbæjarsafns.
Söngkonan Sigríður Thorlacius,
píanóleikarinn Gunnar Gunnarsson og kontrabassaleikarinn
og tónskáldið Tómas R. Einarsson
flytja lög af hinni vinsælu plötu
MANNABÖRN sem kom út 2014.
Á plötunni syngur Sigríður lög eftir
Tómas R. í útsetningum Gunnars Gunnarssonar. Lögin eru við
ljóð ýmissa höfunda, þar á meðal
Halldór Laxness og Sigurð Guðmundsson.

Viðburðir
Hvað? 60 ára afmæli Árbæjarsafns
Hvenær? 17.00
Hvar? Árbæjarsafn
Árbæjarsafn á 60 ára afmæli í dag
og verður haldið upp á þau tímamót með veglegri dagskrá í safninu
dagana 11.-13. ágúst og að sjálfsögðu verður ókeypis aðgangur alla
helgina. Dagskráin hefst í dag kl.
17 með rokkabillítónlist að hætti
Smutty Smiff, fataskiptamarkaði
og „Pub Quiz“ spurningakeppni.
Hátíðin verður síðan sett formlega
á slaginu 19.57 af borgarstjóranum
Degi B. Eggertssyni.
Hvað? Hýrir húslestrar og Ljóðasamkeppni
Hvenær? 17.00
Hvar? Stúdentakjallarinn, Háskólatorgi
Aðdáendur glæpasagna geta glaðst
því Hanna María Karlsdóttir mun
lesa upp úr óútkominni bók Lilju
Sigurðardóttur, Búrinu, sem mun
koma út um næstu jól í fjarveru
Lilju sem verður að spóka sig í
sólinni á meðan á viðburðinum
stendur. Þá mun skáldið Kristín

Ómarsdóttir lesa upp úr verkum
sínum, en hún hefur gefið út ljóð,
smásögur, skáldsögur og leikrit.
Þá munu önnur vel valin hinsegin
skáld stíga á svið eins og Elías Knörr
sem mun lesa ljóð sín. Viðburðurinn fer fram á íslensku.
Hvað? Plan-B Art Festival 2017
Hvenær? 18.00
Hvar? Borgarnes
Plan-B Art Festival fer fram í annað
sinn í Borgarnesi um helgina.
Átján listamenn sýna á hátíðinni
í ár frá sjö löndum. Þetta eru
þau Auður Ómarsdóttir, Bryndís Björnsdóttir, Cassie Riger,
Claire Paugam, Freyja Eilíf, Giulia
Cairone, Heiðrún Viktorsdóttir,
Hildur Henrýsdóttir, Jakob Veigar
Sigurðsson, Katrín Agnes Klar,
Linda Cuglia, Simon Schäfer,
Snorri Páll Jónsson og Wiola Ujazdowska. Boðslistamenn ársins
2017 eru Berglind Ágústsdóttir,
Brynjar Helgason, Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir og Helgi
Þórsson.
Hvað? Opnunarkvöld Le Kock
Hvenær? 17.00
Hvar? Ármúla 42
Hvað? Hinsegin | bókmenntaganga
Hvenær? 19.00
Hvar? Borgarbókasafnið Grófinni,
Tryggvagötu
Í tilefni hinsegin daga í Reykjavík
leiðir starfsfólk Borgarbókasafnsins
göngu um slóðir hinsegin bókmennta í miðborginni.

Starfsmannaog munaskápar

www.rymi.is

Hágæða amerísk heilsurúm
sem auðvelt er að elska

Sofðu rótt í alla nótt
HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Out Of Thin Air
The Other Side Of Hope
Hjartasteinn
A Night at the Roxbury
Sing Street
Ég Man Þig
Frantz
Hrútar

18:00
18:00
17:30
20:00
20:00
20:00
22:00
22:15

NÝ UPPSKERA AF
ÍSLENSKU GRÆNMETI

Spergilkál

Grænkál

Hvítkál

Kínakál

Sellerí

Hnúðkál

699
349

aup
Nýtt í Hagk

kr/stk

399
Agromonte

Hágæða ítalskar vörur unnar úr
kirsuberjatómötum frá Sikiley.

aup
Nýtt í Hagk
Gildir til 13. ágúst á meðan birgðir endast.

kr/stk

kr/pk

Ferskar ólífur

Eins og þær gerast bestar.

aup
Nýtt í Hagk

349 kr/stk

ProPud próteindrykkir

Enginn viðbættur sykur, laktósafrítt.

499 kr/stk

Maria and Ricardo´s tortillur

10 teg. af ferskum tortillum, 3 mismunandi stærðir.

MAKI LAX
RÚ LL A
M Á N A Ð A RI N S !

1.299 kr/pk

Bone Suckin´

Grill- og marineringarsósur, kryddblöndur og
sinnep sem kætir bragðlaukana.

Nýjungar

Joe&Seph´s sælkera karamellusósur
Prosecco, Brandy butter og Rum & raisin.

MEÐ HVERJUM
KEYPTUM BAKKA AF
RÚLLU MÁNAÐARINS
FYLGIR 1/2 LÍTRI AF
KRISTAL MEÐ MEXICAN
LIMEBRAGÐI

TILBOÐ

10%
afsláttur á kassa

skur matur
r
e
v
d
In
.
a
d
1, 2 og el
skrefum
í einföldum

KJÚKLINGABRINGUR

1.798 kr/kg
verð áður 1.998

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

25%

20%
afsláttur á kassa

10%
afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

LAMBAPRIME

LAMBA
TVÍRIFJUR

FERSKUR
KJÚKLINGUR

verð áður 3.499

verð áður 699

2.624 kr/kg

3.039 kr/kg
verð áður 3.799

TILBOÐ

30%

629 kr/kg
TILBOÐ

15%

afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

LAMBA
INNRALÆRI

ÍSLENSKAR
NAUTALUNDIR

verð áður 4.499

verð áður 6.799

5.779 kr/kg

3.149 kr/kg

lið!

va
Kíktu á úr

ATLANTA
CHEESECAKE
Hágæða ostakökur
beint frá USA.

MENNING
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Sigríður Þóra Óðinsdóttir, ein af skipuleggjendum Plan-B Festival í Borgarnesi, er klár í myndlistarhátíð helgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ung og lítil hátíð en við borgum listamönnum
Plan-B Festival er myndlistarhátíð sem hefst í Borgarnesi í dag en Sigríður Þóra Óðinsdóttir, ein af skipuleggjendum hátíðarinnar, segir myndlistina á leiðinni úr miðborg Reykjavíkur en að aðrir staðir taki við.
Magnús
Guðmundsson

Þ

magnus@frettabladid.is

að er vaxandi gróska
í listalífi landsmanna
utan höfuðborgarsvæðisins og á meðal
bráðskemmtilegra viðbóta er listahátíðin
Plan-B Art Festival í Borgarnesi sem
verður opnuð í dag og stendur fram
á sunnudag. Sigríður Þóra Óðinsdóttir er ein af skipuleggjendum

hátíðarinnar ásamt þeim Ingu Björk
Bjarnadóttur og Loga Bjarnasyni en
þeim til aðstoðar eru Birkir Karlsson, Sigursteinn Sigurðsson og Bára
Dís Guðjónsdóttir
Sigríður Þóra segir að hátíðin sé
nú haldin í annað sinn eftir að vel
tókst til á síðasta sumri og að rætur
hennar megi rekja til þess að þau
sem standa að hátíðinni séu öll frá
þessu svæði og hafi verið að vinna
að skapandi greinum. „Við fluttum
frá svæðinu til þess að sækja okkur
menntun. Við erum myndlistarmenn, listfræðingar og einn arki-

tekt og við ákváðum að taka okkur
saman og láta bara vaða á þetta.
Ekki síst vegna þess að okkur langaði til þess að vita hvernig það
legðist í fólk hér í Borgarnesi og
nærsveitum að sýna hér alþjóðlega
samtímalist. Það tókst svo vel að nú
erum við aftur mætt. Að auki erum
við hluti af félagsskap skapandi
greina á Vesturlandi og vera okkar
þar virkaði mjög hvetjandi á að þau
létu af þessu verða.“

Hótel fyrir myndlist
Sigríður segir að grasrótin í myndlistarsamfélaginu standi frammi
fyrir þeim vanda að það sé ekki
burðugur vettvangur fyrir þessa
senu í bænum. „Það eru allir að finna
fyrir þessum mikla skorti á húsnæði, leigan er há og það er að auki
erfitt að komast inn einhvers staðar,
ekki síst þá með hátíð sem kallar á
stærri vettvang. Allt er þetta rekið á
styrkjum og maður getur ekki farið
með þá alla í einhverja himinháa
leigu, það einfaldlega gengur ekki
upp. Það er verið að taka stúdíórými
í bænum og breyta þeim í hótel og
gistiheimili sem þýðir að myndlistin
er alltaf að þrýstast sífellt meir út úr
miðborginni. SÍM er til að mynda að
missa tvö rými frá sér sem er verið
að breyta í hótelrekstur og þetta er
svona þróunin.
Þess vegna fórum við að horfa
til okkar eigin uppruna og spá í
Borgarnesi og þá sáum við strax
mikla möguleika. Í Borgarnesi
eru frábær rými sem er gaman að
nýta fyrir myndlist og viðburði á
borð við listahátíð þó svo það sé
ekki starfsemin sem lagt var upp
með. Það að láta þetta ganga upp
í slíkum rýmum er fyrst og fremst

Listamennirnir sem taka þátt í Plan-B Festival
Auður Ómarsdóttir – Ísland
Berglind Ágústsdóttir – Ísland
Bryndís Björnsson – Ísland
Brynjar Helgason– Ísland
Cassie Riger – Bandaríkin
Claire Paugam – Frakkland
Freyja Eilíf – Ísland
Giulia Cairone – Svíþjóð
Heiðrún Gréta Viktorsdóttir – Ísland
Helgi Þórsson – Ísland
Hildur Ása Henrýsdóttir – Ísland
Jakob Veigar Sigurðsson – Ísland
Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir – Ísland
Linda Cuglia – Ítalía
Katrín Agnes Klar – Ísland/Þýskaland
Simon Schäfer – Þýskaland
Snorri Páll Jónsson – Ísland
Wiola Ujazdowska – Pólland
skemmtileg áskorun. Svo skemmir
nú ekki heldur fyrir að þetta er ekki
í nema klukkustundar fjarlægð frá
bænum og ekki langt að sækja fyrir
allt höfuðborgarsvæðið.“

Fjölbreytni í samfélagið
Sigríður Þóra bendir á hversu mikilvægt það sé fyrir öll samfélög að
búa yfir fjölbreytileika. „Borgarnes
hefur löngum glímt við þann vanda
að ferðamenn stoppa á planinu við
bensínstöðvarnar en halda svo bara
áfram út úr bænum. Þetta er synd
vegna þess að Borgarnes er mjög
fallegur bær sem hefur upp á margt
skemmtilegt að bjóða en allt sem
eykur fjölbreytileikann er af hinu
góða. Með þessa hugsun fórum við
að hitta sveitarstjóra og fleira fólk
sem hefur yfir að ráða húsnæði í

bænum og okkur hefur verið ákaflega vel tekið.
Við erum með fjögur spennandi
rými, sem er ekki endilega þessi
hefðbundni hvíti kubbur, og það
er spennandi að vinna inn í slíkar
aðstæður. En stóra málið eru þau
jákvæðu viðbrögð sem við erum að
fá í bænum. Það er verið að styðja
okkur bæði með peningum og svo
líka til að mynda með mat handa
listamönnunum á meðan þau eru
að vinna uppi í Valfelli. Þannig að
þetta er raunverlegt samfélagsverkefni og það er mjög ánægjulegt að
sjá það gerast.“

Brákarey og Einarsstaðir
Plan-B Festival er myndlistarhátíð
en Sigríður Þóra segir að það sé
ekki eitthvað ákveðið þema sem
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Góð lög, verri flutningur
★★★★★

Kvartett Jóels Pálssonar og Valdimar Guðmundsson fluttu lög eftir
Jóel við ljóð íslenskra samtímaskálda.
Norðurljós í Hörpu
miðvikudaginn 9. ágúst
Ég las nýlega smásagnasafn eftir
Stephen King. Á undan hverri sögu
segir King aðeins frá henni, hvernig
hugmyndin kviknaði, o.s.frv. Þetta
er dýrmætt, lesandinn skilur betur
söguna, fær tilfinningu fyrir því sem
er að gerast; sagan öðlast meira líf.
Ég saknaði slíkrar umgjarðar á
opnunartónleikum Djasshátíðar
Reykjavíkur í Norðurljósum í Hörpu
á miðvikudagskvöldið. Þar kom
fram Kvartett Jóels Pálssonar ásamt
Valdimar Guðmundssyni og frumfluttu þeir nokkur lög eftir Jóel við
ljóð samtímaskálda. Jóel sagði að
vísu stuttlega frá lögunum, en það
var í skötulíki. Maður fékk enga innsýn í ljóðin, vissi ekkert um hvað þau
snerust. Valdimar söng ekki það skýrt
að ljóðin skiluðu sér almennilega; af
hverju voru þau ekki prentuð í tónleikaskrá?
Lögin sem slík voru þó skemmtileg, en flutningurinn hefði mátt vera
betri. Þar munaði mest um söng
Valdimars, sem var afskaplega litlaus.
Valdimar hefur vissulega fallega rödd,
en hann söng allt eins. Ljóðin fjölluðu
auðvitað um ólíka hluti, en svo var
ekki að heyra á túlkuninni. Það voru
engin tilþrif, litbrigði eða hápunktar.
Eins og áður segir voru lögin fín og
það sem kom best út var Ættjarðarljóð eftir Gerði Kristnýju. Tónlistin
byggðist upp á dökkum hljómum og
létt-austurlenskum tónstigum sem
Eyþór Gunnarsson píanóleikari sá
aðallega um. Leikur hans var blæbrigðaríkur og fallegur.
Almennt talað voru lögin sungin
í byrjun, en svo hófst hljóðfærakafli
sem var oft mjög fyrirferðarmikill.
Spiluðu þá allir hljóðfæraleikararnir
sem mest þeir máttu, sem var ansi
unnið er eftir. Hins vegar er áhersla
á samtímamyndlist. „Við erum með
listamenn af sjö þjóðernum þannig að þetta er alþjóðleg hátíð. Við
sem stöndum að hátíðinni erum öll
sjálfboðaliðar en okkar stefna er að
borga þeim listamönnum laun sem
taka þátt svona miðað við efni og
tíma, enda er þetta allt saman vinna.
Þessi áhersla er mikilvægt framlag
frá okkur inn í þá umræðu að hvetja
til þess að listamenn fái greidd laun
fyrir sína vinnu eins og aðrir. Þetta
er lítil hátíð sem er rekin fyrir styrki
sem við erum þakklát fyrir og við
vildum leggja okkar af mörkum eins
vel og við mögulega getum.“
Hátíðin verður opnuð í dag með
setningu í Grímshúsi sem er við
gömlu höfnina úti í Brákarey og
Sigríður Þóra segir að það sé sérstaklega gaman að fá að sýna í slíku
húsi á svo fallegum stað. „Við erum
líka með annað rými úti í Brákarey
sem kallast Gúanóið og svo er listamaður sem ætlar að vera með innsetningu á Söguloftinu í Landnámssetrinu. Á laugardeginum verðum
við svo með skemmtilegan viðburð
á bænum Einarsnesi sem er í um
fimm mínútna fjarlægð frá Borgarnesi. Þar verðum við með gjörningakvöld í gömlu fjósi og hlöðu
á laugardagskvöldið klukkan átta.
Þar gengur fólk svona aðeins inn í
annan heim og það verður vel þess
virði fyrir fólk að kíkja á það.“
Sigríður Þóra segir að það kosti
ekkert inn á sýningar og viðburði
hátíðarinnar og að myndlistarsýningarnar verði einnig opnar á
sunnudaginn frá kl. 13 til 16. Það er
því tilvalið fyrir bæði heimamenn
og ferðalanga að kíkja á myndlistina
í Borgarnesi um helgina.

innlifun; Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson var líflegur á kontrabassann,
Einar Scheving var kraftmikill á slagverkinu og Valdimar Guðmundsson
blés í básúnu af öryggi. Ekkert af þessu
dugði þó til að gera tónleikana virkilega spennandi; söngurinn og útsetningarnar voru einfaldlega ekki nógu
bitastæðar. Jónas Sen
NIÐURSTAÐA: Góðar lagasmíðar,
en einhæfar útsetningar og flatur
söngur olli vonbrigðum á upphafstónleikum Djasshátíðar Reykjavíkur.

Lagasmíðar Jóels Pálssonar voru góðar segir í dómi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NÝ KYNSLÓÐ
FARTÖLVA
ÞYNNRI • NETTARI • ÖFLUGARI

KOMIÐ OG SKOÐIÐ ÚRVALIÐ • OPIÐ ALLA HELGINA

Opið Föstudag 10-18 | Laugardag 10-18 | Sunnudag 13-18

www.tolvutek.is

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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Opnunartónleikar Djasshátíðar
Reykjavíkur

einsleitt. Sennilega hefði þurft vera
meiri fjölbreytni í útsetningum, hafa
kannski bara eitt eða tvö hljóðfæri
í einhverjum lögum, draga þannig
fram mismunandi stemningu hvers
ljóðs.
Eyþór spilaði á hljómborð í sumum
laganna, en þar skemmdi upplifunina
urg úr hátalara á sviðinu sem lagaðist ekki fyrr en nokkuð var liðið á
dagskrána. Engin tæknivandamál
trufluðu þó raddir hinna hljóðfæraleikaranna sem spiluðu ágætlega.
Jóel lék á saxófón af sannfærandi
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Ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna um Kubo sem lifir
rólegu og venjulegu lífi í litlu þorpi við sjávarsíðuna þar til
hefnigjarn andi úr fortíðinni breytir öllu með því að leysa úr
læðingi aldagamla deilu.

FRÁBÆRT

FÖSTUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

IMPRACTICAL JOKERS
Sprenghlægilegir bandarískir
þættir þar sem fjórir vinir
skiptast á að vera
þátttakendur í hrekk í falinni
myndavél.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

BÍÓSTÖÐIN

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Litlu Tommi og Jenni
07.45 Kalli kanína og félagar
08.05 The Middle
08.30 Pretty little liars
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Martha & Snoop’s Potluck
Dinner Party
11.00 Í eldhúsi Evu
11.35 Heimsókn Frábærir þættir
með Sindra Sindrasyni sem lítur
inn hjá íslenskum fagurkerum.
Heimilin eru jafn ólík og þau eru
mörg en eiga það þó öll sameiginlegt að vera sett saman af alúð og
smekklegheitum. Sindri hefur líka
einstakt lag á að laða fram það
besta í viðmælendum sínum.
12.00 Falleg íslensk heimili
12.35 Nágrannar
13.00 Satt eða logið? Íslensk
útgáfa af hinum geysivinsælu
þáttum Would I Lie to You? sem
hafa slegið í gegn á Bretlandi
undanfarin ár. Þáttastjórnandi
er Logi Bergmann, og tveir fastir
liðsstjórar, þau Katla Margrét Þorgeirsdóttir og Auðunn Blöndal. Í
hverjum þætti keppa tvö þriggja
manna lið. Þátturinn skiptist í
þrjár umferðir.
13.40 Housesitter
15.20 Lego Scooby-Doo: Haunted
Hollywood
16.35 Top 20 Funniest
17.15 Simpson-fjölskyldan
17.40 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Ísland í sumar
19.20 Impractical Jokers
19.45 Kubo and the Two Strings
Ævintýraleg teiknimynd frá 2016
sem fjallar um Kubo sem lifir rólegu og venjulegu lífi í litlu þorpi
við sjávarsíðuna, þar til hefnigjarn andi úr fortíðinni breytir
öllu, með því að leysa úr læðingi
aldagamla deilu. Þetta veldur alls
konar vandamálum þar sem guðir
og skrímsli elta Kubo sem, til að
halda lífi, þarf að finna töfraklæði
sem faðir hans heitinn, samúræinn, átti.
21.30 Miami Vice Kvikmynd
byggð á spennuþáttunum Miami
Vice sem slógu allt út í vinsældum
um miðbik 9. áratugarins. Miamilöggurnar Crockett og Tubbs eru
að þessu sinni leiknar af Colin
Farrell og Jamie Foxx.
23.40 The Brothers Grimsby
01.05 Very Good Girls
02.35 Rush Hour
03.15 Housesitter

17.15 Raising Hope
17.40 New Girl
18.05 Mike and Molly
18.30 Modern Family
18.55 Curb Your Enthusiasm
19.30 Lip Sync Battle
19.55 Gilmore Girls
20.40 It’s Always Sunny
in Philadelphia
21.00 Eastbound and Down
21.30 Entourage
22.00 Six Feet Under
23.00 The New Adventures of Old
Christine
23.25 Fresh off the Boat
23.50 Curb Your Enthusiasm
00.25 Lip Sync Battle
00.50 Gilmore Girls
01.35 It’s Always Sunny
in Philadelphia
01.55 Eastbound and Down
02.25 Tónlist

11.40 Almost Famous
13.45 The Choice
15.35 The Fits
16.50 Almost Famous
18.55 The Choice
20.45 The Fits Dramatísk mynd
frá 2016 um Toni sem er ellefu
ára stúlka sem æfir hnefaleika.
Dag einn verður hún yfir sig
hrifin af dansflokki eldri stúlkna
og ákveður að reyna að passa í
hópinn. Þegar dularfull yfirlið
fara að herja á flokkinn, þá reynir
á þrá Toni eftir viðurkenningu
innan hópsins.
22.00 Vacation Frábær gamanmynd frá 2015 með Ed Helms,
Christinu Applegate, Leslie Mann
og Chris Hemsworth í aðalhlutverkum. Myndin er eins konar
sjálfstætt framhald Vacationmynda National Lampoonhópsins og fjallar um Rusty
Griswold sem ákveður að fara
með fjölskyldu sína í ógleymanlegt ferðalag þvert yfir Bandaríkin og heimsækja einn flottasta
skemmtigarð Bandaríkjanna. Það
er óhætt að segja að ekki fer allt
eins og áætlað var.
23.40 The Expendables 3
01.45 + 1 Spennandi tryllir um
þrjá háskólafélaga sem fara í
stærsta partí ársins en þar gerast
dularfullir hlutir sem setur allt
úr skorðum það sem eftir lifir
kvölds.
03.20 Vacation
05.55 Phantom of the Opera

MIAMI VICE
Stórgóð kvikmynd, byggð á spennuþáttunum Miami Vice sem
slógu allt út í vinsældum um miðbik 9. áratugarins. Hér mæta til
leiks Miami-löggurnar Crockett og Tubbs sem að þessu sinni
eru leiknar af Colin Farrell og Jamie Foxx.

VACATION
Rusty Griswold ákveður að
fara með fjölskyldu sína í
ógleymanlegt ferðalag þvert
yfir Bandaríkin og heimsækja
einn flottasta skemmtigarð
Bandaríkjanna.
EASTBOUND
AND DOWN
Önnur serían um föllnu
hafnaboltastjörnuna Kenny
Powers sem var hent út úr
meistaradeildinni og
hrökklaðist aftur á æskuslóðir
sínar í Norður-Karólínu.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

STÖÐ 2 SPORT
07.15 Valur - Breiðablik
08.55 Premier League - Preview to
the Season
09.50 Liverpool - Athletic Bilbao
11.30 Fulham - Norwich
13.10 Football League Show
2017/18
13.40 Arsenal - Chelsea
15.20 Símamótið
16.00 Síðustu 20
16.25 Valur - Breiðablik
18.05 PL Match Pack 2017/2018
18.35 Arsenal - Leicester City
20.45 Pepsi-mörk kvenna 2017
21.45 Teigurinn
22.35 1 á 1
23.05 Premier League Preview
2017/2018
23.35 Keflavík - Þróttur
01.15 Arsenal - Leicester City
02.55 Premier League Preview
2017/2018

KRAKKASTÖÐIN
07.00 Dóra könnuður
07.24 Mörgæsirnar
07.47 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveinsson
08.49 Lalli
08.55 Rasmus Klumpur
09.00 Lína langsokkur
09.25 Hvellur keppnisbíll
09.37 Ævintýraferðin
09.49 Gulla og grænjaxlarnir
10.00 Víkingurinn Viggó
10.11 Zigby
10.25 Stóri og Litli g
10.38 Ljóti andarunginn og ég
11.00 Dóra könnuður
11.24 Mörgæsirnar
11.47 Doddi litli og Eyrnastór
12.00 Áfram Diego, áfram!
12.24 Svampur Sveinsson
12.49 Lalli
12.55 Rasmus Klumpur
13.00 Lína langsokkur
13.25 Hvellur keppnisbíll
13.37 Ævintýraferðin
13.49 Gulla og grænjaxlarnir
14.00 Víkingurinn Viggó
14.11 Zigby
14.25 Stóri og Litli
14.38 Ljóti andarunginn og ég
15.00 Dóra könnuður
15.24 Mörgæsirnar
15.47 Doddi litli og Eyrnastór
16.00 Áfram Diego, áfram!
16.24 Svampur Sveinsson
16.49 Lalli
16.55 Rasmus Klumpur
17.00 Lína langsokkur
17.25 Hvellur keppnisbíll
17.37 Ævintýraferðin
17.49 Gulla og grænjaxlarnir
18.00 Víkingurinn Viggó
18.11 Zigby
18.25 Stóri og Litli
18.38 Latibær
19.00 Coraline

Dóra könnuður
kl. 07.00, 11.00
og 15.00

GOLFSTÖÐIN
09.45 Inside the PGA Tour 2017
10.10 PGA Championship 2017
16.10 Golfing World 2017
17.00 PGA Championship 2017
23.00 PGA Highlights 2017

RÚV
09.00 HM í frjálsum íþróttum
17.05 Fagur fiskur
17.35 KrakkaRÚV
17.36 Kata og Mummi
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 HM í frjálsum íþróttum
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Kærleikskveðja, Nína
20.15 HM íslenska hestsins:
Samantekt
20.35 HM í frjálsum íþróttum
20.55 Juno
22.30 DragonHeart
00.10 Adore
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
06.00 Síminn + Spotify
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Life Unexpected
09.50 Psych
10.35 Síminn + Spotify
13.35 Dr. Phil
14.15 Making History
14.40 Pitch
15.25 Friends With Better Lives
15.50 Glee
16.35 King of Queens
17.00 Jennifer Falls
17.25 How I Met Your Mother
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
19.10 The Late Late Show with
James Corden
19.50 Family Guy
20.15 The Biggest Loser
21.00 The Bachelorette
22.30 Under the Dome
23.15 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
23.55 Prison Break

ÚTVARP
365.is

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

REYKJAVÍK
SÍÐDEGIS
Þorgeir, Kristófer og Bragi fara
yﬁr málefni líðandi stundar.
VIRKA DAGA MILLI 16:00 OG 18:30.

LÍFIÐ
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Þrusuþrenna – Fríða, Þórdís og Ana skáluðu og brostu.

Hrefna Sætran skartaði litríkum og glæsilegum kjól. Rakel Garðarsdóttir valdi svart og sykurlaust. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

Athygli vakin

á matarsóun

ÓHÓF nefndist viðburður þeirra Rakelar
Garðarsdóttur og Hrefnu Sætran en hann
var haldinn til að vekja fólk til umhugsunar um matarsóun. Í boði voru Blóð-Maríur, endurlífgaðar bruschettur, mysuvodka
og fleira spennandi.

Anna
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Sjóðh ahönnuðu
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d
Ellismellir – Lára og Lars brostu með
sólina í bakgrunni.

Gómsætt og gott – Blóð-Marían var
glæsileg á að líta og smakkaðist líka vel.

Tak
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–
t
þey DJ Ma ur
rgei
tti s
k
kun ífum r
nug
me
tök legum ð
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Þjónustugjald í Skaftafelli
Vatnajökulsþjóðgarður innheimtir nú þjónustugjald í Skaftafelli í samræmi við reglugerð sem
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið gaf út 14. júlí sl.

Vel er mætt – Partíið var vel sótt enda viðraði vel til að fræðast og smakka.

Tekjunum verður varið til að styrkja helstu innviði þessa fjölsótta ferðamannastaðar með því til dæmis
að viðhalda bílastæðum, leggja göngustíga og viðhalda þeim, efla gæslu og auka öryggi gesta.
Þjónustugjaldið verður innheimt sjálfvirkt og rafrænt með tækni sem „les“ skráningarnúmer bifreiða við
komu í Skaftafell og brottför þaðan.
Gjaldið er 600 krónur á sólarhring fyrir bíla fyrir fimm eða færri farþega, 900 kr. fyrir 6-9 manna bíla,
1.800 kr. fyrir rútur 10-18 manna, 3.600 kr. fyrir rútur 19 manna eða stærri og 300 kr. fyrir bifhjól.
Unnt verður að greiða gjaldið í greiðsluvél í þjónustumiðstöðinni, með myParking snjallsímaforriti, á
myParking.is eða vatnajokulsthjodgardur.is eða í heimabanka.
Ferðaþjónustufyrirtæki og aðrir stórnotendur geta forskráð fyrirtækin og ökutæki sín í rafræna
innheimtukerfinu myParking, á vefnum myparking.is/signup, til að auðvelda sér yfirlit og uppgjör.

Þríeyki – Birgitta, Gréta og Ásdís brostu sínu blíðasta.

Vatnajökulsþjóðgarður sendir fyrirtækjum reikning mánaðarlega vegna þjónustugjalds undanfarins
mánaðar.
Nánari upplýsingar eru á vef Vatnajökulsþjóðgarðs,

vatnajokulsthjodgardur.is og á vefnum myparking.is

Engu sóað – Andrea Burgherr, Stefán Jónsson og Anna María Lind Geirsdóttir.

HALLÓ HALLARMÚLI!
FRÁBÆR TILBOÐ Í VERSLUN OKKAR HALLARMÚLA DAGANA 11. ÁGÚST - 13. ÁGÚST

HELGAROPNUN: LAUGARDAGUR 11:00 - 17:00, SUNNUDAGUR 13:00 - 17:00

30% VILDARAFSLÁTTUR 20% VILDARAFSLÁTTUR

AF ÖLLUM FERÐATÖSKUM

AF ÖLLUM MYNDLISTARVÖRUM

ÖLL PÚSLUSPIL

ALLIR

LITIR

30% VILDARAFSLÁTTUR 35% VILDARAFSLÁTTUR

ALLAR KILJUR
25% VILDARAFSLÁTTUR

STÍLA- EÐA
REIKNINGSBÓK (5 STK.)

VILDARVERÐ:

1.373.Verð:

2.745.-

VASAREIKNIR
CASIO FX-350ES
VILDARVERÐ:

1.959.Verð:

2.799.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 13. ágúst, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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GLAMOUR

Litríkir skandinavískir

tískulaukar
Töffarar
Gestir tískuvikunnar í
Kaupmannahöfn voru með
eindæmum
smart.

Þessi vikuna fer fram tískuvika hjá
frændum okkar í Kaupmannahöfn og
Glamour er að sjálfsögðu á staðnum
til að fanga stemminguna, tísku og
trend. Meira um það í septemberblaði Glamour sem kemur
úút í lok mánaðar. Þangað til
er hægt að hita upp með fallegum götutískumyndum
en gestir tískuvikunnar
voru smekklegir að venju
þar sem litadýrðin var
allsráðandi. Förum
litaglöð inn í haustið!

Litadýrð í sólinni í Kaupmannahöfn.

Röndóttar skyrtur í bláum tónum áberandi.

Samfestingar.

Eyrnalokkar og sólgerlaugu.

Farðu inn á Glamour.is og fáðu daglegar
fréttir úr heimi hönnunar, lífsstíls og tísku.
● Facebook ● Instagram ● Twitter
Ullarpeysa og berir leggir.

Rauður er litur vetrarins.

FÖSTUDAGUR

ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR
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FÖSTUDAGUR

H:N Markaðssamskipti / SÍA

VINNINGASKRÁ
8. FLOKKUR 2017
útdráttur 9. ágúst 2017

Happdrætti SÍBS er hornsteinn
framkvæmda á Reykjalundi

AÐALVINNINGUR kr. 5.000.000
14087

AUKAVINNINGAR
14086

kr. 100.000
14088

PENINGAVINNINGAR
5336
15757 17423

34932

kr. 500.000
47140 61366

62167

63988

69922

71151

PENINGAVINNINGAR
860
6587
13657
928
7326
13814
1223
7638
13940
1595
7782
14371
2065
7791
15626
2177
9005
16221
2205
9492
16414
2844
9926
16450
3135
10422 17075
3188
10980 18140
3447
11029
18152
3592
11233
18481
4154
11422
18834
4175
11464
19371
4736
11483
19608
5362
11698
19815
5451
12671
19979
5476
12803 20254
5705
13400 20320
6215
13452 20363
6581
13615
20596

20888
21361
21435
22014
22063
22107
22496
22642
23060
23357
23387
23872
23979
24151
24189
25449
25669
25804
26102
26113
26612

kr. 50.000
26825 34010
26905 34347
27047 34807
27688 34960
28214 34965
28919 35135
29480 35269
29609 36049
29903 36776
30099 37290
30168 37688
30782 38143
31271
39710
31490 39721
31530 39769
31730 40016
31912 40084
33113 40476
33251 40860
33414 40920
33575 41205

41428
42239
42240
42729
42976
43114
43255
43293
43433
43443
43495
43669
43744
43872
43987
44295
44320
44329
44365
44696
45134

45148
45318
45863
46387
46734
46792
47299
47352
47623
47765
48392
48676
48717
48777
48966
49007
49153
50217
50381
50726
51941

52507
52744
53089
53103
53109
53520
53705
53960
54321
54837
55782
55987
56061
56668
57162
57345
57554
58553
58783
58994
59690

59934
60028
60221
60420
60755
60805
61315
62046
62118
62505
62725
63154
64740
64870
65013
65190
65234
65267
65356
65746
65985

66476
66552
67003
67162
67599
68263
68686
68949
69019
69131
69411
69824
69945
70271
71114
71125
71645
71921
71924
72481
72889

73064
73493
73543
74147
74654
74834
75171
76185
76200
76523
76967
77294
77629
78871
79031
79234
79495
79543
79561

VÖRUÚTTEKT HJÁ HAGKAUPUM
12
6398
13358 20471
342
6469
13432 20616
377
6523
13629 20623
419
6735
13714
20674
435
6774
13785 20831
772
6802
13874 20937
837
6819
13876 20998
1403
6973
14164
21175
1472
6991
14238 21185
1586
7085
14456 21186
1627
7102
14600 21323
1649
7187
14936 21325
1754
7215
15062 21580
1868
7323
15190
21603
2010
7386
15242 21779
2054
7492
15295 22224
2080
7597
15383 22227
2247
7632
15436 22277
2272
7645
15450 22379
2417
7786
15472 22467
2421
7875
15529 22500
2543
7932
15779 22715
2585
8113
15812
22720
2670
8318
15964 22727
2701
8466
16050 22772
2724
8503
16113
22834
2728
8713
16144
23010
2932
8819
16163
23069
3007
8888
16203 23161
3101
9528
16509 23243
3159
9543
16573 23334
3280
9773
16657 23407
3471
9971
16795 23410
3580
10249 16803 23515
3675
10586 16883 23676
4004
10732 17095 23859
4047
10861
17298 23862
4216
10863 17385 23912
4306
10873 17760 23944
4576
11103
18141
23999
4721
11168
18642 24336
4778
11176
18786 24370
4829
11325
18801
24420
5261
11386
18898 24564
5484
11474
19045 24659
5502
11756
19410
24870
5638
11795
19468 24885
5731
11906
19529 25087
5741
11983
19567 25102
5823
12016
19935 25187
5838
12285 20010 25339
5845
12810
20033 25989
6008
13097 20250 26453
6145
13098 20406 26529
6176
13356 20423 26633

kr. 30.000
26699 34252
26775 34279
26808 34572
26933 34623
27133 34717
27239 34999
27407 35033
27522 35151
27776 35187
27793 35246
27893 35281
28056 35339
28109 35567
28121 35616
28275 35712
28472 35725
28703 35783
28856 35810
28871 35866
29290 35922
29292 36033
29346 36315
29394 36393
29561 36688
29777 36869
29894 36875
29896 36919
29932 36970
29933 37013
30153 37237
30406 37247
30790 37309
30975 37643
31120 38369
31465 38475
31538 38646
31657 39558
31746 39591
31785 39876
31867 39884
31976 39915
32273 40100
32592 40108
32878 40361
32927 40540
33053 40579
33247 40616
33309 40675
33430 40686
33611 41392
33676 41520
33765 41547
33843 41884
33892 42165
33997 42331

42700
42827
42840
42892
43125
43143
43150
43188
43613
43904
44022
44195
44253
44309
44390
44574
44719
44749
44940
45005
45295
45360
45402
45735
46050
46216
46229
46373
46389
46537
47334
47346
47494
47735
47951
48034
48189
48274
48342
48344
48444
48480
48492
48693
48776
48840
49051
49128
49213
49334
49439
49740
49746
49863
49996

50161
50420
50538
50613
50620
50643
50815
51022
51041
51064
51191
51218
51267
51418
51463
51468
51472
51481
51494
51646
51735
51793
52677
53093
53140
53146
53297
53508
53521
53525
53535
53589
53613
53835
53954
54324
54421
54435
54594
54658
54678
54690
54698
54869
55031
55165
55329
55714
55769
55794
55813
55903
56010
56056
56110

56125
56167
56268
56386
56716
56720
56752
56787
56878
56968
56988
57069
57075
57301
58093
58195
58300
58301
58372
58477
58658
58716
58734
58736
58841
58986
59178
59222
59362
59788
59794
59848
59866
60140
60278
60294
60647
60664
60772
60849
60947
61009
61058
61138
61225
61489
61606
61638
61685
61722
61905
61928
61941
61999
62028

62101
62213
62307
62624
62771
62861
62889
62929
63123
63253
63350
63450
63475
63497
63548
63770
64130
64185
64252
64286
64288
64322
64332
64666
64684
64721
64804
64906
65058
65226
65259
65516
65517
65654
65683
65982
66229
66362
66472
66528
66755
66844
66882
66968
66973
67107
67194
67289
67318
67357
67566
67953
68009
68313
68471

68630
68702
68768
68893
69007
69022
69032
69115
69198
69242
69318
69391
69753
69863
70320
70344
70364
70690
70722
70803
70932
71017
71093
71214
71270
71425
71450
71674
71709
71854
71922
71959
72029
72049
72069
72131
72371
72498
72759
72818
72913
73229
73381
73389
73487
73537
73541
73596
73870
73927
73982
74185
74186
74423
74427

74535
74707
74731
74745
74846
74937
74942
74989
75078
75266
75386
75485
75509
75551
75783
75808
76130
76379
76949
76996
77002
77070
77128
77297
77320
77359
77449
77511
77515
77641
77717
77793
77875
78092
78098
78316
78384
78674
78755
78759
78813
78826
79777
79806
79835

38058
38275
38312
38419
38738
38804
38830
38952
38987
39059
39111
39201
39211
39236
39281
39344
39404
39414
39520
39580
39892
39896
39964
39983
39988
39995
40058
40160
40262
40285
40351
40409
40535
40643
40714
40731
40733
40818
40878
40893
40911
41147
41196
41245
41348
41354
41412
41595
41656
41726
41981
42052
42093
42419
42423
42859
42922
42955
43037
43105
43163
43194
43322
43382
43465
43490
43563
43667
43678
43905
43920
43981
44302
44333
44598

44632
44693
44823
44857
44864
45020
45105
45193
45211
45235
45581
45989
45999
46027
46082
46117
46222
46305
46350
46436
46441
46506
46513
46692
46832
46834
46856
46992
47057
47100
47220
47223
47377
47400
47435
47468
47579
47614
47634
47714
47839
48049
48147
48375
48604
48628
48670
48750
48768
49096
49221
49256
49280
49530
49641
49748
49972
50198
50240
50355
50532
50640
50770
50801
50960
51073
51141
51151
51410
51449
51675
51695
51721
51779
51915

52081
52229
52242
52256
52359
52367
52382
52407
52445
52468
52516
52519
52532
52536
52660
52723
52749
52891
52942
53098
53495
53558
53612
53628
53701
53915
54033
54052
54055
54213
54233
54319
54576
54609
54740
54810
54855
55080
55100
55127
55187
55214
55253
55311
55397
55760
55921
56112
56222
56240
56248
56313
56413
56708
56794
57087
57233
57285
57334
57408
57497
57557
57588
57650
57771
57970
58186
58239
58251
58267
58295
58319
58357
58360
58556

58667
58717
58752
58759
58853
58973
58978
59022
59100
59223
59486
59536
59550
59674
59864
60114
60189
60210
60674
60767
60909
60990
61054
61234
61278
61352
61353
61379
61419
61553
61646
61823
61970
62232
62256
62462
62600
62616
62640
62644
62716
62851
62891
62931
62950
63100
63139
63228
63257
63268
63402
63515
63533
63591
63637
63656
63665
63688
63727
63766
63779
63850
63861
63878
63908
63985
64067
64158
64184
64289
64990
65443
65605
65784
65842

65953
65979
66021
66137
66246
66337
66454
66593
66673
66814
66840
66846
66849
66975
67007
67062
67095
67234
67350
67419
67456
67529
67624
67676
67802
67860
67997
68199
68202
68476
68515
68553
68650
68681
68770
68842
68858
68883
69147
69372
69403
69474
69480
69509
69720
69729
69791
70042
70079
70463
70597
70747
70780
70865
70869
70978
71188
71231
71311
71366
71491
71527
71797
71827
71850
72093
72155
72246
72487
72653
72749
72770
72957
73361
73450

73631
73675
73712
73830
73866
73884
74031
74059
74078
74079
74365
74504
74505
74543
74756
74909
75063
75089
75110
75242
75515
75690
75853
75936
76018
76065
76089
76279
76404
76417
76586
77054
77059
77188
77285
77360
77463
77474
77502
77632
77728
77860
78016
78041
78088
78173
78288
78339
78382
78422
78496
78571
78693
78697
78763
78774
78892
78962
79214
79250
79297
79374
79384
79564
79757

PENINGAVINNINGAR
55
6948
13297
142
7148
13301
243
7149
13302
277
7201
13382
388
7234
13448
411
7300
13466
573
7339
13536
779
7481
13600
1050
7556
13630
1164
7635
13679
1282
7755
13765
1359
7921
13911
1383
7922
13963
1512
8041
13973
1661
8240
13979
1738
8331
14000
1811
8396
14018
1907
8564
14056
1923
8690
14059
1963
8826
14140
2167
8867
14215
2195
8953
14234
2199
9023
14397
2261
9076
14484
2310
9223
14547
2348
9287
14641
2396
9321
14713
2527
9342
14852
2535
9511
14967
2546
9615
15012
2735
9629
15329
3162
9634
15499
3252
9644
15616
3285
9677
15627
3392
9794
15687
3439
9947
15705
3493
10138
16041
3748
10157
16116
3851
10256 16282
4281
10355 16412
4321
10386 16422
4335
10392 16480
4371
10510
16618
4401
10634 16694
4428
10726 16847
4585
10747 16876
4623
10815
16911
4700
10850 16957
4759
11045
16996
4853
11083
17032
4855
11166
17237
4911
11219
17252
4933
11303
17376
5222
11324
17412
5280
11715
17486
5307
11722
17568
5320
11741
17695
5447
12006 17734
5652
12069 17805
5802
12124
17882
5899
12165
17894
6086
12175
17948
6121
12267 18021
6170
12292 18156
6264
12334 18170
6280
12379 18204
6320
12454 18442
6399
12469 18452
6431
12616
18500
6510
12692 18724
6560
12765 18830
6594
12853 18947
6666
12911
19127
6750
13189
19152
6928
13211
19326

kr. 20.000
19329
25395
19416
25467
19469
25473
19470
25530
19515
25609
19649
25634
19978
25642
20058 25784
20143
25881
20265
25888
20304
25903
20430
25925
20607
25941
20609 25956
20925
26033
20934
26079
20936
26228
20981
26332
21049
26396
21075
26420
21077
26585
21098
26739
21189
26801
21245
26912
21423
27027
21443
27057
21526
27117
21572
27232
21602
27438
21663
27616
21689
27665
21771
28077
21975
28078
22110
28114
22155
28363
22279
28527
22283
28620
22329
28644
22435
28682
22452
28783
22565
28912
22634
28913
22643
29118
22651
29238
22696
29298
22846
29562
23117
29588
23118
29706
23176
29858
23296
29880
23811
29960
24010
29975
24015
30013
24051
30216
24056
30408
24089
30575
24162
30647
24267
30801
24281
30919
24286
31008
24323
31058
24506
31069
24577
31109
24657
31173
24723
31205
24805
31300
24855
31456
24902
31482
25109
31617
25192
31642
25197
31686
25257
31696
25258
31716
25276
31787
25394
31887

31927
31971
31977
31989
32031
32344
32384
32390
32500
32565
32718
32818
32875
32926
33146
33351
33359
33410
33484
33514
33606
33613
33692
33694
33820
34015
34062
34183
34458
34503
34593
34640
34723
34726
34751
34752
34864
34881
34907
34966
34974
35028
35321
35386
35433
35569
35662
35772
35835
35890
35998
36102
36128
36132
36177
36329
36343
36436
36495
36704
36729
36758
36864
36877
37003
37091
37325
37405
37498
37515
37702
37722
37771
37835
38001

Tryggðu þér miða á sibs.is eða í síma 560 4800

Afgreiðsla vinninga hefst þann 21. ágúst 2017
Birt án ábyrgðar um prentvillur

Hvíti strákur ársins
Kilo ásamt þeim BALATRON (t.h.) og BLKPRTY (t.v.) sem aðstoðuðu hann með nýju plötuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Garðar Eyfjörð Sigurðsson hefur getið sér gott orð á Snapchat upp á
síðkastið en hann hefur þó verið þekktur í lengri tíma sem rapparinn
Kilo. Hann hefur sent frá sér plötu og ætlar sér stóra hluti á næstunni.
„Platan heitir White Boy of the Year
og er pródúseruð af BALATRON,
Bjarka Hafþórssyni og BLKPRTY,
Þorbirni Einari Guðmundssyni.
Þessa plötu tók ég upp á þessu ári.
Þetta er bara „aggressive …“ sko, það
segjast allir búa til „bangers“ en þú
veist, nei – ég bý til „bangers!“. Án
gríns, ef fólk veit ekki hvað „bangers“ eru þá þarf ekki annað en að
hlusta bara á plötuna mína. Þetta
er ekkert væl, bara pjúra „spit“. Ef
þig langar einhvern tímann að ríða
hátalara þá seturðu tónlistina mína
á,“ segir rapparinn Kilo, Garðar
Eyfjörð Sigurðsson, kokhraustur en
hann sendi frá sér sína fyrstu plötu
í gær og má alveg vera ánægður.
Kilo hefur verið lengi í bransanum
en raunar ekki vakið neina teljandi
athygli nema hjá allra hörðustu
hiphop aðdáendum, það er að
segja þangað til að hann sendi frá
sér lagið Magnifico í fyrra.
Þegar blaðamaður nær á Kilo, en
hann eyddi deginum í að flakka á
milli útvarpsviðtala, er augljóst að
hann er kominn á annan stað og

ÉG SKIL EKKI
HVERNIG ÉG FÓR AÐ
ÞVÍ AÐ EYÐA TÍU ÁRUM AF
LÍFI MÍNU Í AÐ GERA EKKI
RASSGAT. NÚNA ER ÉG SVO
„BUSY“ OG ÉG ELSKA ÞAÐ.

hann segist elska að hafa mikið að
gera. „Ég skil ekki hvernig ég fór að
því að eyða tíu árum af lífi mínu í
að gera ekki rassgat. Núna er ég svo
„busy“ og ég elska það!
Ég er búinn að vera að rappa í
15 ár en ég var aldrei að gera neitt
af viti fyrr en í fyrra. Ég safnaði
að mér rétta fólkinu og kynntist
Bjarka [BALATRON] – en hann er
allt annað en meðvirkur og segir
alltaf satt. Bjössi frændi [Þorbjörn,
BLKPRTY] er búinn að gera bítin
mín síðan hann var 14 eða 15 ára.
Ég hef samt verið að spila stanslaust
þessi 15 ár, en það var ekki fyrr en
í fyrra með Magnifico og Snapchat

dæmið hjálpaði mér mikið,“ svarar
Kilo en hann er ákaflega vinsæll á
þeim miðli þar sem hann er með
nokkur þúsund fylgjendur sem fylgjast með sprellinu í honum. Hann er
samt enginn sprellari þegar kemur
að rappinu og ætlar sér stóra hluti í
nánustu framtíð – en hún er nánast
öll komin á blað hjá honum.
„Það er myndband að koma
við Fuck Bois, það er myndband
að koma við Chain Swang, það er
myndband að koma við Poteito
Chipzz …“ í fjarska heyrist einhver
kalla: „Ætlarðu að gera myndband
við alla plötuna eða?“
Kilo segist vera byrjaður að vinna
að annarri plötu sem kemur út á
næsta ári. Sú er þegar komin með
titil og nefnist Gran Jefe. Á laugardaginn spilar Kilo á bæði Tívolí og
svo í Reykjanesbæ, heimabænum,
á Center.
„Veip bjargar mannslífum! Og
„shout out“ á Djáknann fyrir að
„always have my back“,“ segir Kilo
að lokum, hæstánægður.
stefanthor@frettabladid.is

RIF plata lítur loksins dagsins ljós
„Þetta er plata sem ég hef verið
að vinna að í frekar langan tíma,
átakanlegt verkefni sem ég þurfti
að klára. Það var aðallega peningaleysi sem olli því að þetta tók svona
langan tíma – það kostar að fara í
stúdíó, og svo bara lífið, lífið tekur
meiri tíma heldur en að gera tónlist
– tónlist er ekki söluvæn vara í dag
og er alltaf á kantinum,“ segir Andri
Ásgrímsson tónlistarmaður en hann
ásamt Haraldi Þorsteinssyni sendi
frá sér plötuna Yfir djúpin dagur
skín. Þeir starfa sem hljómsveitin
RIF en hafa þó ýmislegt brallað í tónlistinni gegnum tíðina – Andri hefur
lengi spilað með Leaves og með Haraldi í hljómsveitinni Náttfara.
„þetta er dálítið þjóðleg plata – ég
er að syngja á íslensku. Það var eiginlega konseptið, ég hef aðallega verið
í „instrumental“ tónlist; Náttfara og
svo gerði ég sólóplötu 2009 sem hét
Orrustan um Esjuna sem var bara

Andri Ásgrímsson úr RIF náði
loksins að klára
og gefa út plötuna Yfir djúpin
dagur skín.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

„instrumental“. Svo þetta var smá
„challenge“ fyrir mig, að fara út í
þennan anga tónlistar og syngja á
íslensku.
Ég var að gera lög við texta eftir
Stein Steinarr og út frá því fór ég
að gera eigin texta. Þannig að þetta
var svolítið spennandi á tímabili en

síðan var þetta sett í skúffu. En núna
er þetta loksins komið.“
RIF spilar í Lucky Records í dag
klukkan fimm. Plötuna má kaupa
á geisladisk og vínyl í Smekkleysu,
Lucky Records og Kaffi Vínyl auk
þess sem hlusta má á hana á Spotify
og iTunes. – sþh
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Stjörnustríð í
Sjónvarpi Símans
Premium

Tvist 10267

Horfðu á alla söguna frá upphafi

Nú getur þú andað léttar. Svarthöfði er kominn í Sjónvarp Símans Premium.
Allar Star Wars myndirnar frá upphafi ásamt yfir 6.000 klst. af hágæða
sjónvarpsefni, þegar þér hentar. Megi Síminn vera með þér.
Kynntu þér málið á siminn.is

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200 Fax: 512 5301 ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

BAKÞANKAR
Þórarins
Þórarinssonar

Costco áhrifin

H

ef aldrei komið til Ameríku.
En ef Tóti vill ekki fara til
Ameríku þá verður Ameríka
að koma til Tóta.
Og það hefur hún loksins gert!
Fagra gleði, guða logi,
Costco, heill sé þér!
Í þinn hásal hrifnir eldi,
heilög gyðja, komum vér.
Þínir blíðu töfrar tengja,
tízkan meðan sundur slær;
allir bræður aftur verða
yndisvængjum þínum nær.
Mest er talað um Costco sem
einhverja ægilega kjarabót fyrir
krónupínda íslenska aumingja. Skítt
með það þótt lífeyrir okkar allra sé
bundinn í sjóðum sem spillingargemlingar stjórna þannig að á meðan
við græðum í Costco rýrnar framtíðarframfærsla okkar um skrilljónir
vegna þess að einhverra undarlegra
hluta vegna höfum við verið á fullu að
fjárfesta í kúgurum okkar á matvörumarkaði. Og við töpum samt alltaf.
Geggjað? Nei, bara íslenskt.
En hverjum er ekki sama? Ameríka
er komin!
Sjálfum er mér slétt sama um að
bleyjur og Kókó Pöffs eru einhverjum
krónum ódýrari í Costco.
Vöruúrvalið heillar mig.
Borða þó ekkert sem blæðir ekki
þannig að mér gæti ekki verið sama
um jarðarber sem bragð er að og
ferskt avókadó. Fyrir mér má það
drasl enn vera jafn maðkað og gamla
einokunarmjölið.
En nú get ég steikt almennilega,
hnausþykka hamborgara með
Mexicana-osti eða grillað mér bragðsterka samloku með osti þessum og
„Sliced honey roast ham“ sem kemur
í svo þykkum sneiðum að hver og ein
nýtist á í það minnsta fimm samlokur.
Eins og frelsarinn sjálfur sé kominn að
breyta útvötnuðu framsóknarvernduðu skinkudrasli í alvöru svínakjöt.
Og þegar kuldaboli fer að bíta í viðkvæmu húðina mína í vetur þá maka
ég á mig E45 cream þannig að ég verð
mjúkur eins og dúnn.
Costco hefur gert okkur frjáls!
USA! USA! USA!
OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ICELAND ENGIHJALLA,
VESTURBERGI,
ARNARBAKKA
OG GLÆSIBÆ

NÝTT

Ný heilsudýnulína frá
frumkvöðlunum í
svefntækni.
Ekta TEMPUR® efni,
pokagormakerfi,
dönsk hönnun og
7 ára ábyrgð.

Dönsk
hönnun

Memory–TechTM
Foam

Pokagormar

ÁRA
ÁBYRGÐ

BETRI SVEFN ER OKKUR ÖLLUM DÝRMÆTUR

Micro-TechTM frá TEMPUR®
ÓDÝRARI KOSTUR FYRIR ÞÁ SEM KJÓSA TEMPUR ® GÆÐI

VERÐDÆMI
Micro-Tech TM HEILSUDÝNA

90 x 200 cm – Þykkt 24 cm.

Ekta
TEMPUR® EFNI

Kr. 144.900
Micro-Tech TM HEILSURÚM
Verð með Comfort-botni og löppum
90 x 200 cm – Þykkt 24 cm.

Kr. 183.970
STILLANLEGT C&J HEILSURÚM
og Micro-Tech TM dýna – VERÐDÆMI
1 x 90 x 200 cm. Þykkt 24 cm.

Kr. 339.900
FA XA F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DA LS B R AU T 1
Akureyri
588 1100

S KE IÐ I 1
Ísafirði
456 4566

A F GR E IÐ S LU T ÍM I
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www.betrabak.is

