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Tugir grindhvala hlupu á land á Löngufjörum á sunnanverðu Snæfellsnesi og fundust þar dauðir í gær. Edda Elísabet Magnúsdóttir líffræðingur segir líklegast að hvalirnir hafi villst. Æskilegt sé að fjarlægja hræin og hún vari fólk við að eiga við dýrin. „Það eru ýmsar vírussýkingar sem þekkjast meðal þessara hvala sem geta borist í fólk,“ segir Edda. MYND/DAVID SCHWARZHANS

Fékk háan styrk frá Seðlabankanum
Fyrrverandi framkvæmdastjóri gjaldeyriseftirlits Seðlabankans fékk háan styrk frá
bankanum til að fara í
dýrt nám. Seðlabankinn neitar að afhenda
samning þess efnis en
hann má rekja til munnlegs samkomulags við
seðlabankastjóra.

STJÓRNSÝSLA Ingibjörg Guðbjartsdóttir, þáverandi framkvæmdastjóri
gjaldeyriseftirlits Seðlabankans,
fékk háan styrk frá bankanum til
náms í Bandaríkjunum 2016 og 2017.
Um var að ræða eiginlegan starfslokasamning sem byggði á munnlegu
samkomulagi Más Guðmundssonar
seðlabankastjóra við Ingibjörgu á
árinu 2012.
Þetta kemur fram í greinargerð
bankans til úrskurðarnefndar um
upplýsingamál. Líkt og Fréttablaðið
greindi frá í gær unir bankinn ekki
úrskurði nefndarinnar um afhendingu skrif legs samnings við Ingi-

björgu frá 2016. Krefst bankinn frestunar á réttaráhrifum úrskurðarins
með það markmið að fara með málið
fyrir dómstóla.
Í greinargerð bankans sem unnin
er af Arnari Þór Stefánssyni, lögmanni hjá LEX, segir um samninginn að upphaflega hafi verið gert ráð
fyrir styrk sem samsvaraði árslaunum, í raun 12 mánaða uppsagnarfresti án vinnuframlags. Að tillögu
bankans hafi samningurinn þó tekið
það form að um bæði námsstyrk og
hlutfall af launum var að ræða.
Ingibjörg fór í leyfi í júlí 2016 til að
stunda MPA-nám í opinberri stjórn-

8,3

milljónir kostar MPA-nám
eins og Ingibjargar í Harvard.
sýslu við Harvard-háskóla. Hún sagði
upp störfum í lok árs 2017 að náminu
loknu. Um er að ræða dýrt nám með
skólagjöldum sem nema rúmum 8,3
milljónum króna á núverandi gengi.
Samkvæmt heimildum blaðsins var
verðmæti samningsins mun hærra.

Upphaf samningsins má rekja til
ársins 2011 er Ingibjörg nefndi möguleg starfslok sín vegna óánægju og
álags í starfi. Gerði seðlabankastjóri
þá munnlegan samning við hana
um að vinna í minnst tvö ár í viðbót
gegn því að hún fengi að fara í framhaldsnám með stuðningi bankans.
Sá samningur var skjalfestur árið
2016 með þeim hætti sem fyrr segir.
Nánar er fjallað um starfsmannamál gjaldeyriseftirlitsins í greinargerð bankans og vanda sem tímabundin starfsemi þess skapaði fyrir
starfsmannamál bankans.
– ab, aá / sjá síðu 4

Fór úr landi án Síminn varð
þess að láta vita rauðglóandi
LÖGREGLUMÁL Fjölskylda Mateusz
Tynski hafði ekki vitneskju um að
hann væri á leiðinni frá Íslandi.
Þetta segir Karol Tynski, bróðir hans.
Mateusz hafði síðast samband við
fjölskyldu sína 28. febrúar og hvarf
hans uppgötvaðist ekki fyrr en í maí.
„Þetta er mjög óeðlilegt því að
hann hefur verið í símasambandi við
foreldra mína um það bil einu sinni
í viku allan tímann. Lengsti
tíminn sem hann
hefur ekki verið í
sambandi eru tvær
vikur,“ segir Karol
sem kveðst ekki
vita til að Mateusz
hafi verið í nokkrum
va nd r æðu m á
Íslandi. – khg
/ sjá síðu 4

TÓNLIST „Ég eiginlega slysaðist bara
inn í þetta,“ segir Hildur Guðnadóttir tónskáld, sem tilnefnd er til
hinna virtu Emmy-verðlauna fyrir
tónlist í þáttunum Chernobyl.
Nýlega varð hún meðlimur Óskarsakademíunnar.
Hildur hefur stimplað sig vel inn í kvikmyndaheiminn.
„Eftir því sem
að maður vinnur
meira innan þessa
geira þá kynnist
fólk manni betur
og það vindur
svolítið upp
á sig,“ segir
Hildur.
– bdj
/ sjá síðu 2
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Óskað eftir heimild til flugtaks

Norðaustan 5-13 m/s. Rigning um
austanvert landið en bjart með
köflum og þurrt að kalla sunnanog vestanlands. Hiti víða 12 til
20 stig, en 8 til 12 stig við austurströndina. SJÁ SÍÐU 18

Sólveig Anna Jónsdóttir. formaður
Eflingar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hörð gagnrýni
á SÍS frá Eflingu
KJARAMÁL Sólveig Anna Jónsdóttir,
formaður Eflingar, gagnrýnir samninganefnd Sambands íslenskra
sveitarfélaga harðlega fyrir bréf
til sveitarfélaga vegna kjaradeilu
þeirra og Starfsgreinasambandsins
(SGS).
Í bréfinu, sem var birt á fréttablaðið.is í fyrradag, kemur fram að
sveitar félögum sé með öllu óheimilt að greiða starfsmönnum sínum
innan SGS 105 þúsund króna eingreiðslu um næstu mánaðamót.
Hins vegar munu starfsmenn þeirra
í öðrum stéttarfélögum fá eingreiðsluna sem er hluti endurskoðaðrar viðræðuáætlunar í kjaraviðræðum aðila.
Samninganefnd SÍS fer með
samningsumboð fyrir öll sveitarfélög landsins að Reykjavíkurborg
undanskilinni. Bæði ríki og Reykjavíkurborg hafa ákveðið að greiða
starfsmönnum sínum sem eru í
Eflingu eingreiðsluna.
„Grimmd og skeytingarleysi
samninganefndarinnar eru óskiljanleg,“ er haft eftir Sólveigu Önnu.
Samið hafi verið um eingreiðsluna
vegna þess að viðræður hafi dregist fram úr hófi. Spjótin standi nú
á öllum sveitarstjórnum landsins
fyrir utan Reykjavík.
„Vilja kjörnir fulltrúar um land
allt, fólk sem sjálft er á góðum launum, virkilega vera þekkt fyrir það
að ætla að hafa 105.000 krónur af
því fólki sem sannarlega munar um
þessa upphæð?“ spyr Sólveig. – sar

ALC óskaði, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins, í gær eftir því að fá að fljúga Airbus-þotunni TF-GPA úr landi klukkan 9 fyrir hádegi í dag. Lögmaður ALC gat ekki staðfest þetta en sagði þó unnið að því að ná vélinni í loftið hið fyrsta. ALC fékk í gær yfirráð yfir vél sinni að nýju eftir úrskurð
Héraðsdóms Reykjaness í fyrradag og ákvörðun sýslumannsins á Suðurnesjum í gær. Þotan var kyrrsett eftir gjaldþrot WOW. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Skutu niður
íranskan dróna
BANDARÍKIN Bandarískt herskip
skaut niður íranskan dróna á
Hormuz-sundi nærri Íran í gær.
Þetta sagði Donald Trump forseti
við blaðamenn í Hvíta húsinu. Að
sögn Trumps var dróninn kominn nær skipinu en sem nemur
þúsund metrum og höfðu Íranar
hundsað viðvaranir Bandaríkjamanna.
„Þetta er nýjasti atburðurinn í
röð árásargjarnrar og illskeyttrar
hegðunar Írans gegn herskipum á
alþjóðlegu hafsvæði. Bandaríkin
áskilja sér rétt til þess að vernda
mannskap okkar og hagsmuni,“
sagði forsetinn um drónaskotið.
Ek ki er langt síðan Íranar
skutu niður bandarískan dróna
á Hormuz-sundi. Þá sögðu Íranar
að bandaríski dróninn hefði
verið kominn inn fyrir íranska
landhelgi. Því neituðu Bandaríkjamenn. Togstreitan á milli
ríkjanna tveggja hefur haldið
áfram að aukast á þeim mánuði
sem liðinn er frá skotinu. – þea

EITT LANDSINS
MESTA ÚRVAL
AF PERUM

Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla | Sími: 585 2888

Hildur slysaðist inn í
kvikmyndabransann
Hildur Guðnadóttir byrjaði að læra á selló fjögurra ára og er nú tilnefnd til
Emmy-verðlauna fyrir tónlist í þáttunum Chernobyl. Hildur tengdi við mannlegu hlið þáttanna en lagði sig mikið fram við að skilja líka kjarnorkuhliðina.
TÓNLIST „Ég var lengst af með kenningu um það að því minna sem ég
æfði mig því betri yrði ég, sem var
að sjálfsögðu ekki satt,“ segir Hildur
Guðnadóttir tónskáld.
„Ég byrjaði fyrst að læra tónlist
þegar ég var fjögurra til fimm ára.
Flestir í fjölskyldunni minni eru
tónlistarfólk svo það var mjög eðlilegt að ég færi að læra tónlist,“ segir
Hildur.
„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga
á sögum. Ég vann mikið í leikhúsi
og sæki oft innblástur í sögur þegar
ég er að semja tónlist. Svo bara kom
í ljós að þetta var form sem hentaði
mér, að semja kvikmyndatónlist,“
segir Hildur . Hún er tilnefnd til
Emmy-verðlauna fyrir tónlist í þáttunum Chernobyl og varð nýlega
meðlimur Óskarsakademíunnar.
Þættirnir fjalla um kjarnorkuslysið sem varð í Úkraínu árið 1986
og byggði Hildur hljóðheim þáttanna eingöngu á hljóðum úr kjarnorkuveri og sinni eigin rödd. Engin
hljóðfæri voru notuð í tónlistina.
Hildur heimsótti kjarnorkuver í
Litháen í þeim tilgangi að kynnast
hljóðinu, lyktinni og upplifuninni
af því að vera í slíkum aðstæðum.
„Ég gat tengt við mannlegu hliðina
í Chernobyl. Ég skil hvað er að missa
ástvini, ég skil hvað er að syrgja og
ég skil hvað er að eignast barn og óttast um líf þess. En kjarnorkuhlutinn,
það fannst mér bara mjög mikilvægt
að fara og upplifa,“ segir hún.
Hildur hefur stimplað sig vel inn
í kvikmyndaheiminn en ásamt því
að semja tónlistina í Chernobyl vann
hún tónlistina í kvikmyndinni Joker,
sem kemur út síðar á þessu ári, ásamt
fjölda annarra verkefna.
„Ég eiginlega slysaðist bara inn
í þetta og eftir því sem að maður

Hildur og Máni voru í sinni daglegu gönguferð í blíðunni í Berlín í gær þegar
Fréttablaðið náði tali af Hildi. MYND/HILDUR GUÐNADÓTTIR

Allt í einu var
síminn hjá mér bara
rauðglóandi, þá hafði verið
birtur listi yfir tilnefningar
á netinu og þetta er bara
æðislegt.
Hildur Guðnadóttir

vinnur meira innan þessa geira þá
kynnist fólk manni betur og það
vindur svolítið upp á sig,“ segir Hildur og bætir við að þó að verkefnin
sem unnin séu í Hollywood séu stór
sé „bransinn“ minni en fólk heldur.
„Það er voða fljótt að kvisast út
hver er hvað og hver vill vinna með
hverjum og svoleiðis.“
Hildur segir tilnefninguna til
Emmy-verðlaunanna hafa komið sér
mikið á óvart og að í henni sé mikill
heiður fólginn.
„Allt í einu var síminn hjá mér
bara rauðglóandi, þá hafði verið
birtur listi yfir tilnefningar á netinu og þetta er bara æðislegt,“ segir
Hildur. birnadrofn@frettabladid.is
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60%
afsláttur
57%

20%
afsláttur
PEDERSTRUP
GARÐBORÐ
Fullt verð: 59.990
nú 19.990
Vnr. 3791900

MARIELYST GARÐSETT
Fullt verð: 39.990 nú 31.990 Vnr. 3763450

66%
afsláttur

66%

afsláttur

BREDSTEN GARÐSTÓLL
Fullt verð: 5.995 nú 1.995
Vnr. 3782403

AGGER SÓLHLÍF
Fullt verð: 8.995 nú 7.196
Vnr. 3713070

ÚTSALAN
50%
afsláttur

%

SAM SÓFI
2ja sæta fullt verð: 69.950 nú 44.950
3ja sæta fullt verð: 99.950 nú 49.950
Vnr. 8880003010

20%
afsláttur

30%

afsláttur
ULLEHUSE GARÐSETT
Fullt verð: 99.990 nú 69.990
Vnr. 3782210

Í FULLUM GANGI
ENN MEIRI AFSLÁTTUR

%

Allt að

50%
afsláttur

KENYA HÆGINDASTÓLL
Fullt verð: 39.990 nú 19.990
Skemill fullt verð: 16.950 nú 8.450
Vnr. 8880003000, 8880003002

NIDHUG

YTTRUP
GARÐBORÐ
Fullt verð:
49.990 nú
19.990
Vnr. 3796600
THISE
GARÐBORÐ
Fullt verð: 69.990
nú 29.990
Vnr. 3794800

afsláttur
TAMBOHUSE GARÐSETT
Fullt verð: 299.990 nú 199.990
Vnr. 3778042

%

40%
afsláttur

MASON BORÐSTOFUSTÓLL
Fullt verð: 9.995 nú 5.995
Vnr. 8880001111

Allt að

53%
afsláttur

Leður á slitflötum

%

%

Lítilsháttar
útlitsgallaðar sængur

50%
afsláttur

Allt að

PÚÐAR
LERK fullt verð:
2.995 nú 1.495
NIDHUG fullt verð:
1.495 nú 695
Vnr. 6821342,
6063990

DICTE
SÆNGURVER
Fullt verð: 4.995
nú 2.995
Vnr. 1343080

50%
afsláttur
LÍTILSHÁTTAR ÚTLITSGALLAÐAR FIBERSÆNGUR
Fullt verð: 2.995 nú 1.495
Vnr. 910520

LERK

40%
afsláttur

FELIX SÓFI
2ja sæta fullt verð: 109.950 nú 59.950
3ja sæta fullt verð: 139.950 nú 69.950
Vnr. 8880002081

%

%

BRUSHANE LUKT
Fullt verð: 6.995 nú 2.995 Vnr. 6425300

57%
afsláttur
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Segir laun
forstjórans
hneyksli
REYKJAVÍK Kolbrún Baldursdóttir,
borgarfulltrúi Flokks fólksins, segir
það hneyksli að fyrrverandi forstjóri Félagsbústaða hafi verið með
1,6 milljónir króna í mánaðarlaun.
Líkt og Fréttablaðið greindi frá í
júní síðastliðnum neituðu Félagsbústaðir því að eitthvað óeðlilegt hafi
verið við tæplega 37 milljóna greiðslur til hans á rekstrarárinu 2018. Ekki
hafi verið gerður neinn sérstakur
starfslokasamningur við hann. Laun
hans hafi verið 1,6 milljónir á mánuði og hafi hann fengið greiddan út
uppsagnarfrest og uppsafnað orlof.

Kolbrún
Baldursdóttir.

Kolbrún segir í bókun sinni á
fundi borgarráðs í gær að hún sé
orðlaus yfir upphæðinni. „Laun fráfarandi forstjóra Félagsbústaða eru
reginhneyksli,“ segir hún í bókun
sinni. Gerir hún skilyrðislausa kröfu
um að laun forstjórans verði lækkuð.
„Laun viðkomandi sem sinnir þessu
starfi þurfa að vera í einhverju samræmi við þann veruleika sem við
lifum í.“ – ab

Fimm ákærur
DÓMSMÁL Fimm ákærur yfir systkinunum fjórum kenndum við útgerðarfélagið Sjólaskip verða þingfestar í
lok næsta mánaðar. Embætti héraðssaksóknara hefur gefið út ákærurnar
í tengslum við rannsókn á málinu og
eru systkinin ákærð sitt í hverju lagi
auk þess sem bræðurnir tveir eru
ákærðir saman í einu málinu. Frá
þessu var greint á vef RÚV í gær.
Héraðssaksóknari vildi ekki tjá sig
um efni ákæranna. Fréttatíminn og
Reykjavík Media greindu frá því 2016
að nöfn systkinanna væru í Panamaskjölunum, Fréttatíminn síðar frá því
að skattrannsóknarstjóri hefði sent
viðskipti systkinanna á Tortóla til
héraðssaksóknara til rannsóknar.
– þea

Vertu fyrst/ur
að lesa blaðið
Fáðu fréttablað dagsins í
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana.
Skráðu þig á póstlista blaðsins á
www.frettabladid.is#nyskraning
Það kostar ekkert.
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Buðu styrki og bónusa fyrir
lykilfólk í tímabundnu starfi
Í greinargerð lögmanns
Seðlabankans segir að
stjórnendur bankans
hafi verið knúnir til að
beita ýmsum ráðum
til að halda í starfsfólk
gjaldeyriseftirlitsins.
Var þeim lofað lengri
uppsagnarfresti,
framtíðarstarfi ásamt
bónusgreiðslum.
STJÓRNSÝSL A Sérhæfð verkefni
og tímabundnar ráðningar knúðu
stjórnendur Seðlabankans til að
beita ýmsum ráðum til að halda í
starfsfólk gjaldeyriseftirlitsins á
árunum eftir að það var sett á fót í
september 2009, ekki síst eftir að
umræða um nauðsyn þess að losa
fjármagnshöft magnaðist og starfsfólk gjaldeyriseftirlitsins varð meðvitaðra um að störfum þess í bankanum gæti lokið.
Þetta kemur fram í greinargerð
sem Arnar Þór Stefánsson lögmaður
vann fyrir Seðlabankann.
Í greinargerðinni segir að það hafi
f lækt verkefni sviðsins að halda í
mannafla þar sem gert var ráð fyrir
að starfsemin yrði tímabundin. Varð
vandinn stærri með tímanum þar
sem starfsfólkið varð æ verðmætara
„vegna þeirrar einstöku reynslu
sem það hafði safnað“ eins og það er
orðað í greinargerðinni.
„Beitt var ýmsum ráðum svo sem
lengri uppsagnarfrestum og síðar
bónusgreiðslum ef starfsmenn væru
í starfi á ákveðnum lykildagsetningum sem miðuðust gjarnan við
áfanga varðandi losun hafta,“ segir í
greinargerðinni. „Í einstaka tilfellum
var lykilstarfsmönnum lofað framtíðarstarfi í bankanum ef talið var að
þeir myndu örugglega nýtast víðar.“
Árið 2015 var sérstakur álagstoppur í starf i gjaldeyriseftirlitsins, var þá gengið frá uppgjöri
slitabúanna. Einnig síðla sumars
2016 þegar haldið var stórt útboð á
aflandskrónum.
„Mæddi þá mikið á Ingibjörgu
Guðbjartsdóttur, framkvæmdastjóra gjaldeyriseftirlitsins, en hún
var einnig fulltrúi bankans í framkvæmdahópi um losun fjármagnshafta. Greiddar voru álagsgreiðslur
til starfsmanna vegna þessarar
vinnu,“ segir í greinargerðinni. Fékk
Ingibjörg þó minna en aðrir þar sem
álagstoppar voru hluti af hennar
starfi.

Már Guðmundsson seðlabankastjóri gerði samkomulag árið 2012 við framkvæmdastjóra gjaldeyriseftirlits
bankans um að hún fengi námsstyrk í skiptum fyrir að starfa áfram í minnst tvö ár. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ingibjörg Guðbjartsdóttir,
fyrrverandi framkvæmdastjóri
gjaldeyriseftirlits
Seðlabankans.

Seðlabankinn telur að
birting samningsins við
Ingibjörgu geta valdið
orðspori bankans óbætanlegum skaða ef forsaga
málsins kemur ekki fram.

Ingibjörg ræddi um möguleg
starfslok í lok árs 2011, bæði vegna
álags „en einnig vegna vissrar
óánægju með það ferli sem þá var í
gangi við losun hafta og að aðkoma
gjaldeyriseftirlitsins að því væri

ekki nægilega mikil“. Samkvæmt
munnlegu samkomulagi hélt hún
áfram starfi sínu gegn vilyrði bankans fyrir námsstyrk frá bankanum
við starfslok.
Hún fór svo í leyfi árið 2016 til að
fara í nám við Harvard-háskóla og
sagði starfi sínu lausu í lok árs 2017.
Á því tímabili vann hún að gerð
greinargerðar sem tengdist alþjóðasamningum sem nýttist að sögn í
stefnumótunarvinnu bankans.
Blaðamanni Fréttablaðsins var
synjað um aðgang að efni samnings
Ingibjargar við Seðlabankann en
úrskurðarnefnd um upplýsingamál
hefur komist að þeirri niðurstöðu að
bankanum beri að afhenda skjalið.
Bankinn hefur hins vegar farið
fram á að réttaráhrifum þess
úrskurðar verði frestað. Heimild til
slíkrar frestunar er bundin því skilyði að málinu verði skotið til dómstóla innan sjö daga frá því að fallist
er á frestunina.

Í fyrrnefndri greinargerð bankans til úrskurðarnefndarinnar segir
um samninginn að opinber birting
samningsins gæti dregið úr möguleikum bankans til að gera sambærilega samninga í framtíðinni
þegar það er talið nauðsynlegt til
að stefna ekki verkefnum bankans
í hættu. Þá kunni opinber birting
samningsins eins og hann sé úr
garði gerður, án framangreindrar
forsögu, að skerða með óbætanlegum hætti annars vegar orðspor
bankans og hins vegar starfsmannsins.
Með því að Fréttablaðið birtir
hér þá forsögu sem lögmaður Seðlabankans telur forsendu birtingar
samningsins, mun blaðið krefjast þess að frestun réttaráhrifa
úrskurðarins verði hafnað og blaðamanni Fréttablaðsins send umbeðin
gögn án tafar.
arib@frettabladid.is
adalheidur@frettabladid.is

Vissu ekki að Mateusz fór frá Íslandi
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LÖGREGLUMÁL Fjölskylda Mateusz
Tynski hafði ekki vitneskju um að
hann væri á leiðinni úr landi. Þetta
segir Karol Tynski, bróðir hans.
Hann hafði síðast samband við þau
þann 28. febrúar síðastliðinn og
hvarf hans uppgötvaðist ekki fyrr
en í maí.
Ekki er vitað hvort Mateusz ætlaði að heimsækja heimaland sitt
eða flytja alfarið til baka. Að sögn
Karols átti hann bifreið á Íslandi.
„Hann sagði engum að hann væri
á leiðinni,“ segir Karol. „Hann flutti
til Íslands fyrir fjórum árum og
hefur flogið heim þrisvar sinnum
síðan þá. Þetta er mjög óeðlilegt því
að hann hefur verið í símasambandi
við foreldra mína um það bil einu
sinni í viku allan tímann. Lengsti
tíminn sem hann hefur ekki verið
í sambandi eru tvær vikur.“
Karol segir að Mateusz hafi flutt
til Íslands til að hafa betri tekjur.

Mateusz Tynski er enn ófundinn.

Lengst af hafi hann starfað hjá fiskvinnslu en hann veit ekki hvaða.
Hann veit ekki til þess að Mateusz
hafi verið í neinum vandræðum
hér á Íslandi. Að minnsta kosti átti
hann ekki við nein vandamál að
stríða áður en hann flutti hingað.
„Mateusz er þögull maður,“ segir
Karol.
„Við höfum látið lögregluna
hérna vita og leit er hafin hér.“ Eins
og áður hefur komið fram stendur
leit ekki yfir á Íslandi en óskað er
eftir öllum upplýsingum sem gætu
nýst við leitina ytra.
Fjölskylda Mateusz, í Slesíuhéraði í Póllandi, er ekki stór. Hann
er ókvæntur og barnlaus. Karol
veit ekki hverja hann umgekkst
á Íslandi. Eftir að auglýsingar um
hvarf hans voru birtar í samfélagsmiðlahópum Pólverja á Íslandi
hefur enginn stigið fram sem segist
þekkja hann. – khg

VIÐ ÆTLUM AÐ GERA BETUR Í UMHVERFISMÁLUM
Kynntu þér umhverﬁsstefnu BYKO á byko.is/umhverﬁsmal
Við erum mjög stolt af því að hafa tekið þátt í
því verkefni að byggja fyrsta umhverﬁsvottaða
íbúðarhúsið á Íslandi. Sú vinna sem við
lögðum í þetta verkefni skilaði miklu
til fyrirtækisins í formi fagþekkingar og
vitundarvakningar í umhverﬁsmálum.
Við leggjum mikið upp úr því að
fagmennska og áreiðanleiki einkenni
okkar störf og að viðskiptavinir
geti treyst ráðgjöf okkar þegar
kemur að framkvæmdum og þá
sérstaklega þegar byggja skal
vistvænt.

VISTVÆN
SAMAN

visthus.is

TÆKJAFLOTINN
VERÐUR HÆGT & BÍTANDI
KNÚINN AF

UMHVERFISVOTTAÐAR
VÖRUR

eru sérstaklega merktar í verslunum
okkar til að auðvelda þér að ﬁnna þær.

100%
VIÐ GERUM OKKAR BESTA TIL

HREINNI ORKU

AÐ JAFNA ÚT

KOLEFNISSPOR
FÉLAGSINS

MINNI SÓUN

VIÐ SKIPTUM YFIR Í

BRÉFPOKA

SJÁLFBÆRIR
SKÓGAR
Við kaupum timbur úr
vottuðum sjálfbærum
skógum því við gerum okkur
grein fyrir þeirri ábyrgð sem
hvílir á okkur þegar kemur
að loftslagsmálum.

BÆTT FLOKKUN OG UMGENGNI

VIÐ SETJUM UPP

HLEÐSLUSTÖÐVAR
VIÐ VERSLANIR OKKAR
Í apríl opnuðum við tvær hleðslustövar fyrir
utan verslun BYKO Breidd og í maí opnuðu tvær stöðvar við
verslun BYKO Selfoss, þar af ein hraðhleðslustöð. Við stefnum
svo á að opna hleðslustöð við BYKO Akureyri síðar í sumar.
Ánægðustu viðskiptavinirnir 2 ár í röð! Auðvelt að versla á byko.is

NOTAÐU
LYKILINN
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Allt gott að frétta úr Nauthólsvík
mest lesið
varnalæknir bregst
1 Sótt
við vegna ebólufaraldurs
upp parket í leit að
2 Reif
rót veikindanna
dreng ir fyr ir dómara
3 Tólf
í nauðg unar máli á Kýpur
Kom upp um
4
framhjáhald unnusta
síns í brúðkaupinu
þurfa Ed Sheeran
5 Þetta
tónleikagestir að vita

Breyting ógnar
kvikmyndagerð
KVIKMYNDAGERÐ Kristinn Þórðarson, formaður Sambands íslenskra
kvikmyndagerðarmanna, segir
fyrirhugaðar lagabreytingar á endurgreiðslum vegna kvikmyndagerðar
neikvæðar. Þær muni fæla erlenda
aðila frá Íslandi frekar en að laða
þá að. Verið sé að flækja skilvirkt
kerfi.
„Það er verið að tala um að efla
kvikmyndagerð og fá erlend verkefni
hingað inn og mér finnst það frekar
mikil þversögn við það sem verið er
að boða, sem er þak á endurgreiðslurnar,“ segir Kristinn á frettabladid.is.

Gætu fyrirtæki með
stór verkefni þurft
að bíða í allt að tíu ár eftir
allri endurgreiðslunni.
Kristinn Þórðarson, formaður
Sambands íslenskra kvikmyndagerðarmanna

Lagt er til að þak verði sett á ársgreiðslur einstakra verkefna, en
lögum samkvæmt eiga framleiðendur kost á að fá endurgreiddan
allt að helming framleiðslukostnaðar hér á landi. Herða á skilyrði
til endurgreiðslna og aðeins verður
endurgreitt vegna leikinna kvikmynda, leikinna sjónvarpsþátta og
heimildarmynda. Þá verður hætt að
niðurgreiða spjall- og skemmtiþætti.
Þetta sé meðal annars gert til að laða
erlenda aðila til landsins.
„Það sem hefur verið jákvætt við
þetta kerfi er hvað það er gegnsætt,
auðvelt og hraðvirkt. Það er það sem
hefur heillað erlenda aðila til þess að
koma hingað,“ segir Kristinn. Verði
af breytingunum gætu fyrirtæki
með stór verkefni þurft að bíða í allt
að tíu ár eftir allri endurgreiðslunni.
„Auðvitað er það þannig að ef enginn
kemur hingað að filma þá þarf ríkið
ekki að borga krónu, en við þurfum
að átta okkur á því að við fáum þetta
margfalt til baka, í formi skatta og
virðisauka.“ – sks

Forseti ósáttur
við aðstæður El
Chapo í fangelsi
ME XÍKÓ Andres Manuel Lopez
Obrador, forseti Mexíkó, sagði í gær
að aðstæðurnar sem mexíkóska
fyrrverandi fíkniefnabaróninum
Joaquín Guzmán, eða El Chapo, er
gert að búa við í bandarísku fangelsi
séu ómannúðlegar. El Chapo var fyrr
í vikunni dæmdur í lífstíðarfangelsi
auk þrjátíu ára og gagnrýndi við
dómsuppkvaðningu einangrunarvist sína. Líkti henni við sálrænar
pyntingar. – þea

Suðræn stemning var á suðvesturhorni landsins í gær, bæði sólríkt og hlýtt.
Hæstur varð hitinn í Grindavík, 20,3 stig, og í Reykjavík mældist hann mestur
19,9 stig. Fjölmargir nutu dagsins í Nauthólsvík. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

+PLÚS

Fleiri myndir frá Nauhólsvík er að finna á +Plússíðu
Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.

Eiturherferð í fyrra hjó skarð
í bjarnarklóna í Laugarnesi
Snorri Sigurðsson, líffræðingur hjá Reykjavíkurborg, segir að svo virðist sem tekist hafi vel til með því
að eitra fyrir bjarnarkló í Laugarnesi í fyrrasumar. Húnakló dreifi sér hins vegar svo hratt að menn eigi
fullt í fangi með að hefta útbreiðsluna. Safi úr bjarnarkló brennir húð fólks og hún sé ógn fyrir vistkerfið.
UMHVERFISMÁL „Þetta var algerlega
síðasta úrræði,“ segir Snorri Sigurðsson, líffræðingur hjá Reykjavíkurborg, um þá ákvörðun að eitra fyrir
risahvönn, öðru nafni bjarnarkló, í
Laugarnesi í fyrra.
Að sögn Snorra hefur stórlega
dregið úr bjarnarkló í Laugarnesi
eftir aðgerðirnar í fyrra. „Við tókum
þá ákvörðun að prófa eiturblöndur
og fengum verktaka í það. Það virðist
hafa virkað mjög vel,“ segir Snorri
sem aðspurður kveðst vona að eitrunin hafi ekki haft skaðlega áhrif á
vistkerfið að öðru leyti.
„Þetta var ekki ákvörðun sem
var létt að taka en mér sýnist hafa
gengið vel því það eru stór svæði
þar sem við virðumst að mestu vera
laus við plöntuna. Við höfum þurft
að eyða miklu minni tíma í Laugarnesi í sumar heldur en alla jafna,“
segir Snorri.
Að sögn Snorri hefur barátta
borgarinnar gegn bjarnarkló staðið
í um fimm ár. Töluverðar aðgerðir
hafi verið í sumar. Víða séu stakar
plöntur hér og þar. Þær geti orðið
þriggja metra háar og nánast eins og
tré að umfangi.
„Sums staðar eru þær til friðs en
annars staðar eru þær að dreifa úr
sér. Ef þær eru á borgarlandi þá reynum við að fjarlæga þær, að minnsta
kosti halda þeim í skefjum þannig að þær dreifi ekki úr sér meira,“
útskýrir Snorri. Ekki sé verið að elta
uppi bjarnarkló á einkalóðum, eins
og til dæmis í Laugarnesi þar sem
mikið er af tegundinni umhverfis
hús og lóð Hrafns Gunnlaugssonar
kvikmyndaleikstjóra. „Við erum
ekki að fara inn á lóðir fólks nema
þess sé óskað.“
Snorri segir mikilvægt að halda

Bjarnarkló í Laugarnesi á athvarf á áhrifasvæði listamannsins Hrafns Gunnlaugssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Plöntusafinn
brennir ef hann
lendir á húð og það skín sól
á hann. Og af því að þetta
eru stórar plöntur þá geta
verstu tilfellin verið mjög
alvarleg.
Snorri Sigurðsson,
líffræðingur hjá
Reykjavíkurborg

bjarnarkló í skefjum. „Plantan er
þekkt erlendis fyrir að vaða yfir
annan gróður og vera vistfræðileg
ógn sem skiptir mestu máli þegar
um er að ræða villt svæði. En síðan er
þetta einfaldlega öryggismál. Plöntusafinn brennir ef hann lendir á húð og
það skín sól á hann. Og af því að þetta
eru stórar plöntur þá geta verstu tilfellin verið mjög alvarleg,“ segir hann.
Ekki er lagt til atlögu við bjarnarkló nema menn séu í heilgalla og
á dögum þegar skýjað er að sögn
Snorra.
„Í sjálfu sér gerir hún ekki
neitt nema verið sé að slíta af stöngla
eða blöð. Það er ekki nóg að rekast
bara í hana. En auðvitað viljum við
alls ekki að hún sé þar sem börn eru

mikið á ferli þannig að það eru alltaf
forgangssvæði.“
Svo er reyndar skyld planta sem
heitir húnakló sem er miklu minni
en getur valdið bruna líka og hún er
að dreifa sér hratt svo við eigum fullt
í fangi með hana,“ segir Snorri.
Húnaklóin sé í byggðinni. „Það hefur
verið töluvert af henni í Vesturbænum. Við höfum líka séð hana uppi í
Grafarvogi. Hún er staðbundnari en
oft í miklum mæli.“
Húnaklóin er erfiðari við að eiga
en bjarnarklóin. „Þannig að það
er stanslaust viðhald; að slá hana
og halda henni niðri. Við höfum
aukið sláttutíðnina á svæðum þar
sem við vitum að hún er komin út í
gras.“ gar@frettabladid.is

+PLÚS
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Strandsprell á
góðviðrisdegi
Borgarbúar þyrpust í Nauthólsvíkina í gær til að
nýta sjaldgæft tækifæri til strandlífs á suðræna
mátann. Sólin skein og hitinn náði 19,9 stigum á
mælum Veðurstofunnar. Ský dregur fyrir sólu í dag
en aftur glaðnar þó yfir á morgun samkvæmt spá.

IGNIS 4X4 MILD HYBRID
FYRIR UMHVERFIÐ OG ÞIG

Suzuki Ignis er fáanlegur með 1.2l Dualjet Mild Hybrid tvinnaflsrásarvél.
Suzuki Swift og Suzuki Baleno eru einnig fáanlegir með Mild Hybrid búnaði.
Komdu í heimsókn og kynntu þér Suzuki Mild Hybrid.
*Suzuki Mild Hybrid eru eingöngu fáanlegir beinskiptir.

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

VERÐ KR.

2.990.000

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100
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Mandela minnst

Ýmsir eru með þetta app í símanum. NORDICPHOTOS/AFP

Erfið staða
hjá Netflix
TÆKNI Bandaríska streymisveitan
Netflix birti í fyrrinótt fjórðungsskýrslu sína og hafa tæknimiðlar
vestan hafs í greiningum sínum
sagt hana sýna svarta, eða að
minnsta kosti gráa, stöðu hjá fyrirtækinu. „Niðurstöðurnar eru hamfarakenndar,“ sagði til að mynda í
umfjöllun The Verge í gær.
Fyrirtækið tapaði í fyrsta skipti
markverðum fjölda áskrifenda í
Bandaríkjunum. Þeim fækkaði um
130.000 á öðrum ársfjórðungi. Þá
var vöxtur á heimsvísu helmingi
minni en fyrirtækið hafði spáð, 2,7
milljónir í stað fimm milljóna.

Við teljum að
samkeppni hafi
ekki verið þáttur þar sem
það varð engin raunveruleg
breyting á samkeppnisumhverfinu á fjórðungnum.
Reed Hastings, forstjóri Netflix

Virði hlutabréfa í Netflix tók dýfu
í kjölfar þess að skýrslan var birt.
Fór úr 362,44 Bandaríkjadölum við
lokun markaða á miðvikudag og
niður í 321,41 Bandaríkjadal í gær.
Reed Hastings forstjóri sagði
skýringuna á þessum vonbrigðaniðurstöðum felast einkum í afleiðingum verðhækkana og skorti á
nýju efni. „Við teljum að samkeppni
hafi ekki verið þáttur þar sem það
varð engin raunveruleg breyting
á samkeppnisumhverfinu á fjórðungnum,“ sagði í bréfi til hluthafa.
Ef til vill má þó skrifa samdráttinn í Bandaríkjunum að einhverju
leyti á aukna samkeppni. WarnerMedia, Disney og Apple eru öll að
setja í loftið streymisveitur og þá
hefur Amazon veitt Netf lix samkeppni hingað til.
Blikur eru á lofti þegar horft er til
framtíðar. Netflix mun á næstunni
missa afar vinsæla þætti á borð við
Friends og The Office til keppinauta. Óvíst er hvaða áhrif það mun
hafa. – þea

Áhyggjur af
öryggi Omar
BANDARÍKIN Demókratar sem sækjast eftir útnefningu flokksins til forsetaframboðs sem og aðrir kjörnir
fulltrúar f lokksins fordæmdu
harkalega í gær hátterni þeirra sem
sóttu fjöldafund Donalds Trump
forseta í Norður-Karólínu í fyrrinótt.
Er Trump ræddi um Ilhan Omar
og aðrar nýjar, framsæknar þingkonur Demókrata sem hann hefur gagnrýnt harðlega að undanförnu mátti
heyra stuðningsfólk hrópa „sendu
hana heim“. Var þar væntanlega átt
við að Omar, sem er bandarískur
ríkisborgari, fæddist í Sómalíu.
Bobby Rush, þingmaður Demókrata og einn þeirra valdamestu
í samtökum svartra þingmanna,
sagði deginum ljósara að líf Omar
væri í hættu. „Hann hefur stefnt
öryggi þingmanns í hættu.“
Kamala Harris, öldungadeildarþingmaður og forsetaframbjóðandi,
sagði hrópin smánarblett á forsetaembættinu. Þau væru ógeðfelld og
einkenndust af kynþátta- og útlendingahatri. – þea

Börnin í Northlen-grunnskólanum í Durban í Suður-Afríku teiknuðu og lituðu fallegar myndir af fyrrverandi forseta landsins, Nelson Mandela, í
gær, hengdu upp á töflu og skrifuðu til hans afmæliskveðju. Mandela hefði orðið 101 árs í gær hefði hann lifað. Hann féll frá fyrir sex árum en nýtur
gríðarlegra vinsælda í heimalandinu, einkum fyrir baráttu sína gegn aðskilnaðarstefnunni sem var við lýði í Suður-Afríku. NORDICPHOTOS/AFP

Búa sig undir Boris Johnson
Breska þingið samþykkti tillögu sem myndi meina forsætisráðherra að slíta þingi til þess að ganga út úr
ESB án samnings gegn vilja þingsins. Sagt gert af ótta við líklega forsætisráðherratíð Boris Johnson.
BRETLAND Þverpólitískur hópur
þingmanna í neðri deild breska
þingsins samþykkti í gær tillögu
sem gengur út á að þingið komi
í veg fyrir mögulegar tilraunir
ríkisstjórnarinnar til þess að slíta
þingi og þannig geta gengið út úr
Evrópusambandinu án samnings
í trássi við vilja meirihluta þingmanna. Hilary Benn úr Verkamannaflokknum og Alistair Burt
úr Íhaldsf lokknum stóðu að tillögunni sem var samþykkt með 315
atkvæðum gegn 274.
Tillagan var í raun lögð fram og
samþykkt vegna þess að kannanir benda allar til þess að Boris
Johnson, fyrrverandi utanríkisráðherra, hafi betur gegn Jeremy
Hunt, núverandi utanríkisráðherra,
í baráttunni um leiðtogastól Íhaldsflokksins og þar með forsætisráðuneytið. Johnson hefur ítrekað heitið
því að Bretar haldi sig við að ganga
út úr Evrópusambandinu þann 31.
október og fresti útgöngudagsetningu ekki eins og áður hefur verið
gert, jafnvel þótt það þýði samningslausa útgöngu.
Í raun er um að ræða breytingartillögu við frumvarp um frestun
kosninga á þing Norður-Írlands.
Við það frumvarp hafa einnig verið
hengdar tillögur um að heimila
samkynja hjónabönd og þungunarrof á Norður-Írlandi.
Margot James, sem þurfti vegna
reglna þingsins að segja af sér sem
menningarmálaráðherra til þess
að greiða atkvæði með tillögunni,
sagði að nú þyrfti að bíða og sjá
hvað gerist. „Jeremy Hunt myndi
ganga eðlilega fram, hann hefur
ekki áhuga á því að slíta þingi. Það
er öfgakennd aðgerð. Þannig að ég
býst ekki við því að fleiri segi af sér
fyrr en við vitum hvernig leiðtogakjörið fer í næstu viku,“ sagði James.
Ráðherrann fyrrverandi var
ekki sú eina sem óhlýðnaðist ríkis-

Flestallt bendir til þess að Boris Johnson verði næsti forsætisráðherra. NORDICPHOTOS/AFP

Fokdýrt
Sérstök stofnun breska ríkisins um ábyrgð í ríkisfjármálum (OBR) varaði í gær við því að Bretar þyrftu að taka lán fyrir um sextíu milljarða
breskra punda til viðbótar ef gengið er út úr Evrópusambandinu án
samnings. Til samanburðar myndi upphæðin nema um 29 milljónum
ef hægt er að ná samningi í gegnum breska þingið.
Að mati OBR myndi aukin óvissa og minnkandi traust á bresku hagkerfi virka fráhrindandi á fjárfesta. Erfiðara viðskiptaumhverfi myndi
svo hamla viðskiptum við Evrópusambandsríki. „Saman myndu þessir
þættir ýta hagkerfinu í átt að kreppu. Verð myndi hækka og virði
pundsins hríðlækka.“

stjórninni í gær. Philip Hammond
fjármálaráðherra, David Gauke
dómsmálaráðherra, Greg Clark
viðskiptaráðherra og Rory Stewart,
ráðherra þróunarmála, greiddu
ekki atkvæði og höfðu ekki heimild
til hjásetu.
„Forsætisráðherrann varð augljóslega fyrir vonbrigðum með að
hópur ráðherra hafi ekki greitt
atkvæði í dag. Arftaki hennar mun
án nokkurs vafa líta til þessa við
myndun næstu ríkisstjórnar,“ sagði í
tilkynningu. thorgnyr@frettabladid.is

TRYGGÐU ÞÉR
NÝJAN NISSAN LEAF

ENNEMM / SÍA /

N M 9476 4

*Drægi miðast við uppgefnar tölur framleiðanda samkvæmt nýjum WLTP staðli um drægi í raunvegulegum aðstæðum.

Á SUMARKJÖRUM MEÐ FERÐAPAKKA

100% rafdrifinn Nissan Leaf er vinsælasti rafbíll landsins og sá mest seldi í heiminum.
Leaf er með 40 kWh rafhlöðu sem dregur allt að 270 km.*

FORSALA ER HAFIN Á LEAF MEÐ 62kWh RAFHLÖÐU SEM DREGUR ALLT AÐ 385 KM.
Þeir sem tryggja sér nýjan Leaf í júlí fá að auki glæsilegan ferðapakka fyrir bílinn að
verðmæti allt að 250.000 krónur.

Nissan Leaf Acenta.
Verð frá 4.390.000 kr.
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Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

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

ÁBYRGÐ
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Hér hefur
skipt
sköpum að
vera með
sveigjanlegan
gjaldmiðil
sem tekur
mið af
íslenskum
efnahagsaðstæðum.

á ríki eiga jafn mikið undir ferðaþjónustu og
Ísland. Hagstærðirnar eru vel þekktar. Greinin
skapar um 40 prósent af gjaldeyristekjum
þjóðarbúsins og liðlega helming af heildarhagvexti frá 2010 má rekja beint og óbeint til
uppgangs ferðaþjónustunnar. Við fall WOW
air var viðbúið að erlendum ferðamönnum ætti eftir að
fækka verulega. Það hefur orðið reyndin – fjöldi þeirra
hefur dregist saman um nærri fimmtung á öðrum
ársfjórðungi – og önnur flugfélög hafa aðeins að litlum
hluta fyllt í skarðið sem WOW skildi eftir sig fyrir flugframboð til og frá landinu. Vandræði Icelandair vegna
kyrrsetningar á MAX-vélunum, sem virðast engan
enda ætla að taki, hafa þar ekki hjálpað til. Allar hagspár gera því ráð fyrir efnahagssamdrætti á þessu ári.
Tölur um fækkun í komum ferðamanna segja hins
vegar ekki alla söguna. Aðrir hagvísar, meðal annars
aukning í umferð um hringveginn og erlend kortavelta, benda í aðra átt og gefa til kynna að staðan sé
ekki eins slæm og margir óttuðust. Þannig jókst kortavelta ferðamanna í júní um nærri eitt prósent á milli
ára – mest var aukningin í verslun og dagvöru – þrátt
fyrir að farþegum sem fóru um Keflavíkurflugvöll
hafi á sama tíma fækkað um fjórðung. Þetta eru afar
jákvæð tíðindi, bæði fyrir ferðaþjónustuna og hagkerfið, og til marks um að tekjusamdráttur þjóðarbúsins verði minni en fækkun ferðamanna í kjölfar
falls WOW air gaf til kynna.
Hvað skýrir þessa þróun? Það var vitað að farþegar sem flugu til landsins með WOW air skiluðu að
meðaltali færri krónum til hagkerfisins en þeir sem
komu með Icelandair. Þeir dvöldu að jafnaði skemur
og eyddu minna. Nýjustu tölur um erlenda kortaveltu,
sem eru sambærilegar þeim og við sáum fyrir maímánuð, eru því til marks um að dvalartími ferðamanna sé
að lengjast og eins að eyðslusamari ferðamenn séu á
landinu. Þessir þættir, sem orsakast meðal annars af
lægra gengi krónunnar, milda verulega efnahagslegu
áhrifin af brotthvarfi WOW air. Á grundvelli lágra
fargjalda, sem gátu ekki staðist til lengdar, streymdu
til landsins ferðamenn og fyrirtæki réðust í umfangsmiklar fjárfestingar byggðar á væntingum um að þessi
þróun myndi vara um ókomin ár. Nú er sá tími liðinn.
Fyrir sum fyrirtæki, sem spenntu bogann of hátt,
verða afleiðingarnar sársaukafullar en fyrir hagkerfið
í heild sinni kann að vera jákvætt að atvinnugreinin
aðlagi sig að nýjum og sjálfbærari vexti.
Hér hefur skipt sköpum að vera með sveigjanlegan
gjaldmiðil sem tekur mið af íslenskum efnahagsaðstæðum. Mikil gengisstyrking krónunnar á sínum
tíma gegndi lykilhlutverki í að hægja á hinum ósjálfbæra vexti ferðaþjónustunnar og stuðlaði þannig um
leið að meira jafnvægi í þjóðarbúskapnum en ella.
Leiðrétting á genginu, krónan er rúmlega tíu prósentum lægri gagnvart evru en fyrir ári, er að sama
skapi til þess fallin að bæta samkeppnisstöðu greinarinnar nú þegar hún stendur frammi fyrir áskorunum
og það kreppir að í efnahagslífinu. Krónan hefur gert
sitt gagn.
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Frá degi til dags
Paradísin Filippseyjar
Fundur stuðningsmanna
Duterte með Birgi Þórarinssyni
þingmanni var sérlega skrýtin
samkoma. Þar voru hátt í 30
manns á öllum aldri. Hópur
barna lék sér við skákborð Miðflokksmanna. Dreginn var upp
fáni, hnefar steyttir fyrir myndatöku og kallað „Duterte!“. Þetta
minnti sumpart á stuðningsflokk íþróttaliðs. Einn maður
vatt sér að blaðamanni og sagði:
„Veistu hvert slagorð forseta
míns er? Það er: Ég er tilbúinn
að fara til helvítis, svo að þegnar
mínir geti lifað í paradís.“ Á móti
kom að fáir voru tilbúnir að tjá
sig. Heldur ekki þeir Filippseyingar sem áður hefur verið reynt
að ná í. Einkennileg er sú paradís
þar sem fólk þorir ekki að tjá sig.
Frekar Alabama en Evrópa
Ritstjórinn hugljúfi í Hádegismóum virðist vera mjög
svekktur yfir því að hafa ekki
kveikt á því að fyrr í vikunni var
áratugur frá því að Ísland sótti
um aðild að Evrópusambandinu.
Reifst hann og skammaðist yfir
því á bæði miðvikudaginn og í
gær. Telur hann fráleitt að Ísland
skipi sér í flokk Evrópuþjóða
með aðild. Það er að vísu skiljanlegt miðað við að fyrri skrif
ritstjórans kumpánlega benda
til þess að hann vilji að Ísland
miði sig frekar við Alabama og
Filippseyjar en önnur Evrópulönd.
kristinnhaukur@frettabladid.is
arib@frettabladid.is

Félagsmálapakkar
hinna nýju

Þ
Bolli Héðinsson
hagfræðingur

Þeir sem sátu
á valdastólunum þá
koma núna
og segja „allt í
plati“. Er
stefna þeirra
að Ísland
gangi úr EES?

etta hófst allt með frönsku byltingunni. Þeir samræmdu mál og vog. Hundrað árum síðar byrjuðu
Evrópubúar að níðast á Íslendingum og hafa hert
sóknina síðan. Fyrsta ásælnin var þegar Íslendingum
var bannað að mæla lengdir í föðmum en urðu að gera
það í metrum, síðan mátti skippundið víkja fyrir kílóinu. Allt saman frekleg íhlutun í íslensk innanríkismál,
samsæri gegn þjóðlegum gildum og ófyrirleitin ásælni
Evrópu gagnvart hinum óspjölluðu Íslendingum.
Að öllu gamni slepptu þá er það einmitt þetta sem
Evrópusamstarfið gengur út á, samræma sem flesta
hluti svo auðvelda megi samskipti milli landa. Það er
auðvelt að mála skrattann á vegginn fyrir þessa viðleitni ESB en eftir því sem heimurinn verður flóknari
þarf að samræma fleiri atriði svo þeir sem vilja eiga viðskipti í Húnavatnssýslu og Andalúsíu viti að á báðum
stöðum gilda sömu reglur um hvaðeina sem átt er viðskipti með, hvort sem það eru agúrkur eða rafmagn.

„Bara ef það hentar mér“
Í félagsskap sem maður ætlast til mikils af, hvort sem
það er íþróttafélag eða þjóðasamband, er ömurlegt að
þar skuli vera félagsmenn sem fallast á hluti í dag, mæta
svo í næsta mánuði og segjast alls ekki fallast á hlutina
eins og þeir höfðu lofað mánuði áður! Eiga orð ekki
standa? Vill ESB halda úti EES-samstarfinu með svona
félagsmenn innanborðs?
Íslensk stjórnvöld settu hrátt kjöt ekki fyrir sig árið
2006 eða orkupakka árið 2014 þegar „pakkarnir“ urðu
til. Þeir sem sátu á valdastólunum þá koma núna og
segja „allt í plati“. Er stefna þeirra að Ísland gangi úr EES?
Þar sem Íslendingar hafa aðeins aukaaðild að ESB var
bent á það við inngönguna í EES að það væri veikleiki
að koma ekki strax að mótun og afgreiðslu mála sem
þessara með afgerandi hætti. Sennilega sýnir gangur
þessara mála nú betur en nokkuð annað fram á nauðsyn fullrar aðildar Íslands að ESB til að vera fullgildir
aðilar á þeim vettvangi þar sem ákvarðanir sem þessar
eru teknar.
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Þetta land átt þú
og þetta land á þig
Í DAG

Þórlindur
Kjartansson

E

ftir að hafa dormað lengi
virðist sem margir séu að
vakna upp við þann veruleika að frjálslegar heimildir
til sölu á íslenskum jörðum
hafa leitt til þess að auðmaður nokkur
hefur eignast einn af hverjum hundrað
ferkílómetrum á Íslandi. Og þótt hann
sé ef laust ekkert verri heldur en aðrir
milljarðamæringar, sem grætt hafa á
efnaverksmiðjum og námuvinnslu, þá
þarf umræðan um stefnu Íslendinga í
þessum málum að ná langt út fyrir persónur og leikendur.

Brauðrist
Rétturinn til einkaeignar kann að vera
vanmetnasti hluti þeirra borgaralegu
mannréttinda sem nútímaleg vestræn
samfélög byggjast á. Ef ekki hefði komið
til ríkuleg lagaleg vörn á eignum fyrir
venjulegt fólk þá hefði verið tómt mál að
tala um öll hin réttindin sem við teljum
svo eðlileg og sjálfsögð; svo sem eins og
tjáningar- og trúarfrelsi.
Sá sem hefur eignast eitthvað með
réttmætum hætti hefur að jafnaði fullt
leyfi til þess að ráðstafa því með þeim
hætti sem hann kýs; nota það, selja það,
skemma það, veðsetja það, gefa það og
svo framvegis. Þegar maður kaupir brauðrist í Elkó þá felst í því algjör yfirráðaréttur yfir heimilistækinu. Eigandinn
má vitaskuld nota brauðristina til þess
að rista brauð. Hann má meira að segja
klessa saman tvö brauð með osti á milli
ofan í aðra raufina til að búa til grillsamloku. Og þótt ekki sé mælt með því í
neinum skilningi þá er vitað til þess að í
neyð hefur gjarnan verið kveikt í sígarettum á glóðinni ofan í brauðrist. Það
kemur meira að segja ekkert lagalega í veg
fyrir að eigandi brauðristar kalli tækið
ristavél, þótt slíkt sé auðvitað til marks
um algjört smekkleysi.
Brauðrist má gefa í Góða hirðinn, það
má hætta að nota hana og geyma hana
uppi í skáp, nota hana til íþróttaiðkunar
eins í sleggjukasti —sveifla henni á rafmagnssnúrunni og grýta henni eins langt
og maður getur, bara ef maður fer varlega
og meiðir engan með athæfinu. Maður má
reyndar ekki grýta brauðrist í gegnum
rúður á annarra manna bílum; en það
hefur ekkert með eignarrétt á brauðristinni að gera heldur bílnum.
Börn
Það gilda hins vegar ekki sömu leikreglur
um allar eignir, hvort sem er í lagalegum
eða siðferðislegum skilningi. Þótt við
eigum börnin okkar þá dettur engum í
hug að við höfum sama rétt til þess að
ráðstafa þeim eins og brauðrist. Börnin
eiga sig að einhverju leyti sjálf og það
er almennt litið svo á að foreldrar hafi
samfélagslega ábyrgð á að gæta barna
sinna, styðja þau, þroska og undirbúa
undir framtíðina. Það að maður ráði yfir
börnunum sínum og „eigi þau“ felur allt
annað í sér heldur en lagalegur eignarréttur. Sambandið milli barns og foreldris
byggist á gagnkvæmum skuldbindingum
en ekki beinlínis eignarhaldi annars á
hinu þótt börnin eigi foreldrana sína eins
og foreldrarnir eiga börnin sín.
Hér á Íslandi hefur lengi verið deilt
um eignarhald á fiskveiðiheimildum. Í
lögum segir beinum orðum að útdeiling á
af laheimildum feli ekki í sér varanlegan
eignarrétt, þótt í reynd hafi kvótinn ýmsa
sterka eiginleika eignarhalds; einkum
réttinn til framsals og veðsetningar. Sölumöguleikar kvótaeigenda eru hins vegar
takmarkaðir.
Annars vegar er markaðurinn takmarkaður með því að tilgreina hámarkseign stærstu aðilanna, þannig að enginn
einn má eiga meira en tiltekið hlutfall
af laheimilda. Þetta lækkar verðmæti
kvótans. Hin stóra takmörkunin er sú
að ekki er heimilt að selja útlendingum
kvótann. Það hefur að sjálfsögðu veruleg
áhrif á verðmæti „eignarinnar“ líka.
Hinir svokölluðu sægreifar á Íslandi
hafa vissulega fengið mikil verðmæti í
hendurnar með upphaf legri útdeilingu
veiðiheimilda en þeir hafa jafnframt
tekið á herðar sér ýmsar skyldur og takmarkanir á þeim réttindum.



Sá sem hefur eignast eitthvað með
réttmætum hætti hefur að jafnaði
fullt leyfi til þess að ráðstafa því
með þeim hætti sem hann kýs;
nota það, selja það, skemma það,
veðsetja það, gefa það og svo framvegis.

Í samfélagi
Að sjálfsögðu er það freistandi og jafnvel
ómótstæðilegt fyrir íslenska landeigendur að fá svimandi há tilboð í jarðirnar sínar. Núverandi reglur leyfa slík
viðskipti og er ábyrgðin á ástandinu því
hvorki kaupenda né seljenda heldur löggjafans.
Það sjónarmið hefur ríkt, réttilega
að mínu mati, að einkaeign á landi sé
mjög jákvæð. Það er engin draumsýn að
íslenska ríkið eigi allar jarðir. Hins vegar
hljóta f lestir að sjá það í hendi sér að
eignarréttur yfir landi lýtur ekki sömu
lögmálum og allur annar eignarréttur. Og
það er heldur ekki sjálfsagt að fólk, sem
ekki er búsett hér á landi, greiðir ekki
skatta sína hér á landi og er ekki íslenskir
ríkisborgarar, geti eignast risastór samliggjandi landf læmi; jafnvel heilu firðina.
Þegar einstaklingar gerast svo umsvifamiklir er eðlilegt að til þeirra sé gerð sú
krafa að þeir séu þátttakendur í samfélaginu, leggi sitt af mörkum til sameiginlegra
verkefna og útgjalda, og bindist landinu
raunverulegum tryggðaböndum. Gildir
þá einu hvaðan efnafólkið kemur, því
vissulega eru fjölmörg dæmi um alíslenska auðmenn sem eru ekki til fyrirmyndar í skattskilum, samfélagsábyrgð
eða umgengni um landareignir sínar.
Leiðir til úrbóta
Það má velta fyrir sér hvort ekki sé hægt
að finna leiðir til þess að sætta þau
sjónarmið sem togast á þegar kemur að
eignarhaldi útlendinga á landi. Til dæmis
mætti takmarka heildarmagn þess lands
sem erlendur einstaklingur má kaupa (til
dæmis þannig að hægt sé að eiga góðan
sumarbústað).
Eins mætti skoða þá leið að gera
erlendum aðilum kleift að leigja jarðir
til langs tíma (til dæmis 50 til 70 ára),
þannig að landeigendum sem vilja selja
sé gefinn kostur á að losna við jarðirnar
án þess að varanlegt eignarhald fari
til erlendra aðila. Ef erlendur aðili vill
eignast íslenska jörð myndi ríkið kaupa
af eigandanum gegn því verði sem hinn
erlendi aðili er tilbúinn til þess að greiða
fyrir leiguna.
Núverandi ástand gengur tæpast, en
finna þarf réttláta lausn þar sem hvorki
landeigendur eða áhugasamir kaupendur
eru beittir óhæfilegum takmörkunum.
Gagnkvæmt eignarhald
Í ljóðinu Fylgd, eftir Guðmund Böðvarsson segir: „Glitrar grund og vangur/glóir
sund og drangur./Litli ferðalangur/láttu
vakna nú/þína tryggð og trú./Lind í lautu
streymir,/lyng á heiði dreymir,/þetta
land átt þú.“
Og það er líka þannig að víða um landið
geta einstaklingar og fjölskyldur horft í
kringum sig og vitað að þau eiga „þetta
land“. Það er ef laust mikið stolt og gleði
sem fylgir því að eiga jörð; miklu nær því
að eiga barn heldur en að eiga brauðrist.
Og penninn sem skrifar undir afsalspappírana er örugglega þungur í höndum
margra þeirra sem þekkjast ómótstæðileg
tilboð um sölu. Það fylgja tilfinningar og
skyldurækni því að vera treyst fyrir því
að eiga hluta af landinu okkar. Eignarréttur yfir landinu er nefnilega gagnkvæmur,
eins og Guðmundur segir líka: „Hér bjó
afi og amma/eins og pabbi og mamma./
Eina ævi og skamma/eignast hver um sig/
stundum þröngan stig./En þú átt að muna
/alla tilveruna,/að þetta land á þig.“

  

 

 


 
 






                                

         
  

 
   

Súrdeigsbrauð
Súrdeigs
. með spíru
spíruðum rúg
. með kúme
kúmen
. hefðbundi
hefðbundið

NÝJUNG
Sælkera
Sælke
era brauðsalöt frábær með
súrdeigsbrauðinu
ú d i b
ði

599

kr/stk

Steinbakað súrdeigsbrauð
s
er bakað eftir aldargamalli
franskri hefð, deigið er látið hefast í 24 tíma fyrir bakstur.
Súrdeigsbrauðin okkar eru gæðavara og innihalda ekkert ger

Tilboð gilda út 21. júlí

779

3 stjernet
tj
t danskt
d
kt salami
l
i

469

kr/stk

Omnom Krunch
frábær ferðafélagi

659

kr/stk

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

kr/stk

Hágæða franskir
camembert
verð frá

999

kr/stk

Pepsi Max
Cherry - Ginger - Lemon

99

kr/stk

Margverðlaunaðir
ðl
ði hollenskir
h ll
ki
ostar frá Beemster
verð frá

849

kr/stk

KOMIÐ AFTUR
Cheetos

699

kr/pk

25%
afsláttur

Bernaisesósur
B
i
ó
H
Hagkaups
k
Benni #1 og Benni #2 chili

Lambaveisla frá
Kryddhúsinu

549

449

kr/stk

kr/stk

Lambalæri

1.574 kr/kg
verð áður 2.099

15%

15%

afsláttur

Kjúklingalundir

2.124
Verð áður

2.499

20%
afsláttur

afsláttur

Úrbeinuð kjúklingalæri

kr/kg

2.124

kr/kg

Verð áður

2.499

kr/kg
kr/kg

Lambamiðlærisneiðar

2.719

kr/kg

Verð áður 3.399 kr/kg
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Belgíski sóknartengiliðurinn Eden Hazard er stærsta púslið í áætlunum Real Madrid undir stjórn Frakkans Zinidane Zidane sem á að færa liðið í fremstu röð á nýjan leik. NORDICPHOTOS/GETTY

Toppliðin þrjú mæta breytt til leiks
Þrjú efstu lið spænsku
efstu deildarinnar í
knattspyrnu karla frá
síðasta keppnistímabili
mæta þó nokkuð breytt
þá einkum og sér í lagi
Real Madrid sem gekk
í gegnum mikið vonbrigðatímabil í fyrra þar
sem þriðja sætið í deildinni varð raunin og
enginn bikar bættist við
í bikarsafnið á Santiago
Bernabéu.
FÓTBOLTI Barcelona sem er ríkjandi
spænskur meistari sem og bikarmeistari hefur styrkt miðsvæðið
hjá sér með hollenska miðvallarleikmanninum Frenkie de Jong og
Antoine Griezmann á að hressa
upp á sóknarleik liðsins. Þá hefur
Neymar, sem unir ekki hag sínum
hjá franska liðinu PSG, verið þráfaldlega orðaður við Katalóníufélagið.
Sóknarlína Barcelona með þá
Lionel Messi, Luis Suárez og núna
Griezmann er ekki árennileg fyrir
andstæðinga liðsins sem freista
þess að velta liðinu af stalli á næstu
leiktíð. Líklegt er talið að Philippe
Coutinho eigi erfitt með að brjóta
sér leið inn í byrjunarliðið og PSG,
Manchester United og jafnvel
endurkoma til Liverpool hafa verið

nefnd til sögunnar sem mögulegir næstu áfangastaðir brasilíska
sóknar tengiliðsins.

Mestar breytingar hafa orðið í
herbúðum Atlético Madrid
Atlético Madrid, sem hefur misst
nokkra af lykilleikmönnum síðustu
ára, ætlar portúgalska ungstirninu
Joao Felix að fylla skarðið sem
Griezmann skilur eftir sig. Þá fór
spænski miðjumaðurinn Rodri
til Manchester City, franski miðvörðurinn Lucas Hernandez til
Bayern München og úrúgvæski
varnarmaðurinn Diego Godin til
Inter Milan.
Þá seldi Diego Simeone argentínska framherjann Luciano Vietto
til Sporting Lisbon og portúgalska
vængmanninn Gelson Martins til
Monaco til þess að ef la fjárhirslu
félagsins.
Álvaro Morata, sem var á láni hjá
liðinu seinni hluta síðustu leiktíðar,
var keyptur fyrr í sumar. Serbneski
framherjinn Ivan Saponjic og argentínski sóknarmaðurinn Nico
Ibanez eru svo komnir til liðsins
til þess að sjá um að sóknarleikur
Atlét ico Madrid verði nægilega öflugur.
Atlético hefur svo verið að bera
v íu r nar í Kólu mbíu manninn
James Rodríguez sem er á mála hjá
Real Madrid en hefur verið á láni
hjá Bayern München síðustu þrjú
keppnistímabil. Rodríguez gæti
verið sniðug lausn til þess að vera
tengiliður milli miðju og sóknar hjá
liðinu sem vill beita skyndisóknum
og sækja hratt á andstæðinga sína.

Spænski miðvallarleikmaðurinn Marcos Llorente fær það verkefni að sinna því hlutverki sem
Rodri sinnti hjá sveinum Simeone
og Mexíkóinn Hector Herrera á
einnig að bólstra miðsvæðið. Brasilíumennirnir Felipe og Renan Lodi
hafa verið fengnir til þess að stoppa
í götin sem urðu til í varnarlínu
með sölum sumarsins.

Nýtt hryggjarstykki mætt til
leiks hjá særðu liði Real Madrid
Það var nokkuð ljóst snemma í vor
að Zinedine Zidane myndi fá það
hlutverk að byggja upp nýtt lið hjá
Real Madrid í sumar. Liðið lenti í
þriðja sæti deildarinnar og var aldrei í alvöru baráttu við Barcelona um
spænska meistaratitilinn og féll úr
leik í 16 liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu eftir að hafa unnið
þá keppni undir stjórn Zidane síðustu þrjú árin þar á undan.
Zidane byrjaði á því að tryggja
sér þjónustu Edens Hazard og líklegt er að sóknarleikurinn eigi að
byggjast í kringum Belgann snjalla.
Real Madrid tókst ekki að sjá til þess
að brotthvarf Cristiano Ronaldo
gengi smurt fyrir sig síðasta vetur
og nú fær Hazard það hlutverk að
breyta því.
Til þess að aðstoða Hazard við að
bera uppi sóknarleikinn og Karim
Benzema við að setja boltann yfir
línuna var svo Serbinn Luka Jovic
keyptur frá Eintracht Frankfurt.
Jovic skoraði 25 mörk fyrir þýska
liðið á síðasta tímabili en það er
ólík pressan að standa sig í Frankfurt eða fyrir framan kröfuharða

Antoine Griezmann færði sig frá Atlético til Barcelona. NORDICPHOTOS/GETTY

stuðningsmenn Real Madrid. Þá
kom hinn ungi og efnilegi brasilíski
unglingur Rodrygo frá Santos.
Ferland Mendy sem kemur frá
Lyon á að leysa Marcelo af hólmi og
miðvörðurinn og djúpi miðjumaðurinn Eder Militao að styrkja míglekan varnarleik liðsins. Sex lykilleikmenn Real Madrid á síðustu
leiktíð voru eldri en 30 ára gamlir og
Toni Kroos kemst á fertugsaldurinn
í janúar á næsta ári. Meðalaldurinn
á leikmannakaupum Real Madrid í

sumar er 22 ár og augljóst að stefnan
er að fá ferska og góða fætur í kringum reynslumikla og hæfileikaríka
leikmenn liðsins.
Síðustu vikurnar hefur Paul
Pogba svo verið nefndur til sögunnar sem síðasta púsl Zidane
fyrir komandi keppnistímabil en
svo virðist sem Ole Gunnar Solskjær
og forráðamenn Manchester United
séu ekki á þeim buxunum að hleypa
honum úr herbúðum Manchesterliðsins. hjorvaro@frettabladid.is

KYNNINGARBLAÐ

Þjóðlögin gefa
manni von
F Ö S T U DAG U R
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Söngkonan Anna Jónsdóttir er þessa dagana
að ljúka ferðalagi um landið þar sem hún
hefur stoppað á nokkrum stöðum og haldið
útitónleika umkringd einstakri náttúru. ➛2

Lífsstíll

Anna Jónsdóttir sópransöngkona syngur í lýsistanknum á Djúpavík. MYND/GUNNAR GUNNARSSON

SUMARÚTSALA

ALLIR PÚÐAR

20 - 40%
AFSLÁTTUR

10 - 50% afsláttur af öllum vörum

-40%

-30%
ALLIR Klukkur

20% AFSLÁTTUR
$VNRY7XQJXVµƓ[PNU

7ULVWDQOMµVNU

-30%

Nú 8.340

20 - 40% afsláttur af nær öllum smávörum

Nú kr. 123.620

3ULQWHGPRWWD[NU

Nú kr. 16.730
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Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

T

ónleikaröðin, sem ber yfirskriftina Uppi og niðri og þar
í miðju – úr alfaraleið, hófst
í Lakagígum þar sem Anna söng í
Tjarnargíg. Frá Lakagígum lá leiðin
að Akranesvita, Stefánshelli í Hallmundarhrauni, Lýsistanknum á
Djúpavík og Botnstjörn í Ásbyrgi.
Á morgun syngur Anna á síðustu
tónleikunum við Emilíuklappir í
Grímsey.
Anna segir að ferðalagið hafi
gengið vel. „Það eru svo margir
áhættuþættir við svona ferðalög
eins og veður og veikindi. En við
höfum sloppið við það. Það hefur
ekkert óvænt komið upp á,“ segir
Anna en bætir við að það sé helst
óvænt hvað mikið er til af góðu
fólki sem hefur verið tilbúið að
styðja hana og styrkja. Anna var
með söfnun fyrir ferðinni á Karolina Fund sem er nú lokið og gekk
ágætlega að sögn hennar.
Kvikmyndatökumaður og
hljóðmaður hafa fylgt Önnu á
ferðalaginu kringum landið og
kvikmyndað tónleikana. Ætlunin
er að búa til heimildarmynd um
ferðalagið sem stefnt er á að verði
tilbúin í haust. „Ég fór í sambærilega ferð fyrir fjórum árum. Þá fór
ég að vísu víðar og söng á fjölbreyttari stöðum eins og í kirkjum
til dæmis. Þá hugsaði ég, hvar er
myndavélin? Svo þess vegna ákvað
ég að taka tónleikana upp í þetta
skipti. Mig langaði að búa til efni
á þessum mögnuðu stöðum, með
þjóðlögunum okkar. Menningararfinum okkar,“ segir Anna.

Einnarkonuhljómsveit
Tónleikarnir eru með einnarkonuhljómsveit eins og Anna orðar það.
Anna hefur sungið ein án undirspils í ferðinni nema á fyrstu tónleikunum í Lakagígum. Þar spilaði
Sophie Schoonjans hörpuleikari
undir með henni.
„Ég valdi lögin svolítið út frá því.
Ég vel fyrst og fremst þau lög sem
snerta mig á einhvern hátt en þau
þurfa líka að geta staðið ein og sér
án undirleiks.“
Staðirnir voru valdir með það
í huga að þeir væru áhugaverðir
fyrir þá sem koma og hlusta og að
þeir hefðu einhverja sérstöðu. „Ég
hef sérstakar taugar til Akranesvita og Djúpavíkur, þar byrjaði
ég að flytja íslensk þjóðlög ein.
Upphaflega valdi ég þá staði af því
þeir taka svo vel utan um hljóðið
og líka utan um mig. Því þó ég sé
hávær þá hef ég ekkert í vindinn,“
útskýrir Anna og hlær.
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.

Anna syngur þjóðlög við hina einstöku náttúruperlu Tjarnargíg í Lakagígum. MYND/GUNNAR GUNNARSSON

Fólkið hefur samt
alltaf sömu vonir
og væntingar á misjöfnum tímum og þjóðlögin og sögurnar lifa
einhvern veginn þrátt
fyrir allt.
Anna Jónsdóttir

„Þetta eru líka svo frábærir
staðir. Eins konar minnisvarðar
um horfna tíð. Þeir tengjast báðir
sjónum, Akranesviti af augljósum
ástæðum og lýsistankurinn í
Djúpavík er nokkurs konar
minnisvarði um síldarævintýrið
og stendur bara þarna tómur.“
Grímsey varð fyrir valinu af
því að Önnu finnst hún oft verða
út undan. „Það er mjög flottur
staður og mig langaði að búa til
einhverja minningu þaðan. Ég hef
áður sungið í Stefánshelli og Lakagígum og finnst mjög fallegt þar.
Það sem er sérstakt við þá tvo staði
er að þú ert einhvers staðar úti í
óbyggðum og svo kemurðu ofan í
einhverja holu og þá opnast fyrir
þér nýr heimur. Svo er mjög fallegt
í Ásbyrgi og hljómburður þar er
góður.“

Þjóðsögurnar heilla
Mætingin á tónleika hefur verið
nokkuð góð að sögn Önnu. „Jafnvel
bara best uppi í Lakagígum.“ En til
að komast þangað þarf fólk að vera
á jeppa svo fólk hefur lagt dálítið
á sig til að komast þangað. „Það er
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

líka skemmtilegt þegar fólk dettur
óvænt inn á tónleika hjá mér,
það gerðist allavega á Djúpavík
og Akranesvita. Það er gaman að
fylgjast með hvað útlendingarnir
verða hugfangnir af sögunum sem
ég segi þeim í kringum lögin.
Íslendingarnir reyndar líka. Ég segi
alltaf aðeins frá lögunum sem ég er
að syngja. Stundum eru það þjóðsögurnar bak við lögin. Stundum
segi ég frá skáldunum. Fólki finnst
sögurnar heillandi. Maður sér
stundum svona kringlótt augu.
Það er mjög gaman,“ segir Anna og
hlær.
Anna segir þessar sögur vera
mjög fræðandi. Svo fræðandi að
hún ætlar að gera mastersverkefni
þar sem meginviðfangsefnið er
þjóðlögin sem listviðburður og
skoðað hvort þau séu möguleg leið
til að miðla og kenna. En Anna
er í mastersnámi í hljóðfæra- og
söngkennslu sem hún lýkur um
áramótin.
„Mér finnst þjóðlögin geta
verið svo mikil hjálp í að fræða
mann, þau geta verið leiðarstef
inn í svo margt. Mér finnst þau

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson,
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764
| Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen,
solrunfreyja@frettabladid.is, s. 550 5765 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
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HJÓLAÐU Í

NÝTT
HJÓL!

alltaf gefa svo mikla von um lífið.
Að vera með þennan efnivið sem
sprettur úr lífi fólks, sem sumt var
uppi fyrir 500 árum og lifði hér
við kröpp kjör. Fólkið hefur samt
alltaf sömu vonir og væntingar á
misjöfnum tímum og þjóðlögin
og sögurnar lifa einhvern veginn
þrátt fyrir allt. Mér finnst það
traustvekjandi. Þessi þjóðlög
snerta á öllu sem viðkemur mannlegri tilveru,“ segir Anna.
Anna segir að upplifunin af
tónleikum utandyra sé ólík hefðbundnum tónleikum. „Það er
erfitt að lýsa því en það er eins
og öll skilningarvit skerpist. Það
er svo magnað. Maður heyrir
kannski þrumur eða sér ský og
hugsar, ætli það sé að fara a rigna?
og verður svolítið spenntur. Svo
kemur kannski vindhviða eða
eitthvað annað óvænt. Einhver
óvænt skynjun eða upplifun sem
lyftir öllum á hærra plan. Það var
svolítið hugsunin á bak við þessa
tónleikaferð hjá mér. Mér finnst ég
vaxa í hvert skipti sem ég flyt þjóðlögin, það eru alltaf einhverjir nýir
vinklar á öllu.“
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Sendum frítt
með Flytjanda
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Nánari upplýsingar á
www. grillbudin.is

SUMARÚTSALA

Grilltöng

Spaði

Stór bursti

T bursti

Auka burstar

Fiski og Hamborgara grind

Fiskispaði

afsláttur

Verð áður 2.990

Verð áður 2.490

Verð áður 2.990

Verð áður 1.990

Verð áður 2.490

Verð áður 3.990

Verð áður 3.490

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA

2.792

2.392

1.992

2.392

1.592

1.992

gasgrill Grill Chef 4+1 brennara

g
gasgrill
TRITON 2ja brennara

ÚTSALA

3.192

gasgrill Grill Chef 3ja brennara
Niðurfellanleg
hliðarborð

Niðurfellanleg
hliðarborð
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5Pó\YMLSSHUSLNOSPóHYIVYó
;]MHS[LPUHUNYHóSVR
:[}YLMYPNYPUK/P[HT¤SPY
.YPSSMS[\Y_JT
(\ó]LSKôYPM)HRRPM`YPYMP[\
\UKPYSS\NYPSSPU\

Afl 16,9 KW

Afl 10,5 KW

IYLUUHYHYYY`óMYx\Z[mSP
7VZ[\SxUZLTHSLYHóHY
NYPSSNYPUK\Y
OP[HKYLPMHYHY
/P[HT¤SPYxSVRP
.HZOLSSHxOSPóHYIVYóP
7VZ[\SxUZLTHSLY\óLMYPNYPUK
7VZ[\SxUZLTHSLYHóLSKO}SM
.YPSSMS[\Y!íJT
(\ó]LSKôYPM)HRRPM`YPYMP[\
\UKPYSS\NYPSSPU\

Verð áður 69.900
ÚTSALA

59.900

Verð áður 44.900
ÚTSALA

39.900

IYLUUHYHYYY`óMYx\Z[mSP
7VZ[\SxUZLTHSLYHóHY
NYPSSNYPUK\YVNLMYPNYPUK
OP[HKYLPMHYHY
/P[HT¤SPYxSVRP
5Pó\YMLSSHUSLNOSPóHYIVYó
7VZ[\SxUZLTHSLYHóLSKO}SM
.YPSSMS[\Y!íJT
(\ó]LSKôYPM)HRRPM`YPYMP[\
\UKPYSS\NYPSSPU\

Verð áður 34.900
ÚTSALA

29.900



gasgrill Triton 4+2 brennara

gasgrill Triton 3ja brennara
Niðurfellanleg
hliðarborð

Afl 10,5 KW

Afl 21,5 KW
IYLUUHYHY
)HRIYLUUHYPM`YPYNYPSS[LPU
)YLUUHYHYYY`óMYx\Z[mSP
;]MHS[LPUHUNYHóSVR
.YPSSNYPUK\YYWV[[QmYUP
.HZOLSSHxOSPóHYIVYóP
7;:OP[HQMU\UHYRLYMP
3Q}Zx[RR\T
7VZ[\SxUZLTHSLYHóLSKO}SM
9HMR]LPRQHM`YPYHSSHIYLUUHYH
:[}YLMYPNYPUK/P[HT¤SPY
:[}YNYPSSMS[\Y_JT



Verð áður 129.900
ÚTSALA

IYLUUHYHY

\Z
\
YYxx\
MMYx
óMY
)YLUUHYHYYY`óMYx\Z[mSP
7VZ[\SxUZLTHSLYHóLSKO}SM
.YPSSNYPUK\YYWV[[QmYUP
7;:OP[HQMU\UHYRLYMP
9HMR]LPRQHM`YPYHSSH[HRRH
5Pó\YMLSSHUSLNOSPóHYIVYó
;]MHS[LPUHUNYHóSVR
:[}YLMYPNYPUK
/P[HT¤SPY
.YPSSMS[\Y_JT
(\ó]LSKôYPM)HRRPM`YPY
MP[\\UKPYSS\NYPSSPU\
 =xUYH\[[

gasgrill Triton 4+1brennara

:]HY[

Afl 14,8 KW

Verð áður 79.900
/]x[[

ÚTSALA

64.900

104.900

gasgrill Falcon 5 brennara

gasgrill Avalon 4+2 brennara

IYLUUHYHY
)YLUUHYHYYY`óMYx\Z[mSP
.YPSSNYPUK\YYWV[[QmYUP
:[}YLMYPNYPUK
7;:OP[HQMU\UHYRLYMP
2]LPRPUNxSS\T[RR\T
.HZOLSSHxOSPóHYIVYóP
;]MHS[LPUHUNYHóSVR
/P[HT¤SPY
7VZ[\SxUZLTHSLYHóLSKO}SM
.YPSSMS[\Y_JT
(\ó]LSKôYPM)HRRPM`YPY
MP[\\UKPYSS\NYPSSPU\
5Y :;Í3



Verð áður 99.900
TILBOÐ

79.900

Öflugt ferðagasgrill
Verð áður 17.900
ÚTSALA

Með Innrauðum 800c
ofur brennara fyrir
snöggsteikingu

15.900

.YPSSPóSLNNZ[]LSZHTHU
VNLYM`YPYMLYóHSx[Pó

Afl 18 KW

Afl 23 KW
::Y`óMYx[[Z[mS
IYLUUHYHY::
;]MHS[LPUHUNYHóSVR
.YPSSNYPUK\YYWV[[QmYUP
.HZOLSSHxOSPóHYIVYóP
)HRIYLUUHYPM`YPYNYPSS[LPU
7VZ[\SxUZLTHSLYHóLSKO}SM
7;:OP[HQMU\UHYRLYMP
9HMR]LPRQHM`YPYHSSHIYLUUHYH
ÍSZ[L`WHxOSPó\TVNMYHTOSPó
:[}YLMYPNYPUK/P[HT¤SPY
.YPSSMS[\Y_JT
î`UNK RN

Verð áður 239.900
ÚTSALA

199.900

IYLUUHYHY
6M\Y0UUYH\ó\YIYLUUHYP
)YLUUHYHYYY`óMYx\Z[mSP
7VZ[\SxUZLTHSLYHóLSKO}SM
.YPSSNYPUK\YYWV[[QmYUP
7;:OP[HQMU\UHYRLYMP
9HMR]LPRQHM`YPYHSSHIYLUUHYH
;]MHS[LPUHUNYHóSVR
/P[HT¤SPY
:[}YLMYPNYPUK3Q}Zx[RR\T
.YPSSMS[\Y_JT
.YPSSPóRLT\Y  ZHTZL[[

gasgrill Pantera 2ja brennara

Grindur úr pottjárni

Verð áður 129.900
ÚTSALA

119.900

Verð áður 34.900
ÚTSALA

29.900

2 brennarar
Afl 4 KW





Komdu, skoðaðu og fáðu
faglegar ráðleggingar eða
skoðaðu www.grillbudin.is
Opið virka daga 11-18 og laugardaga 11-16
Vefverslunin okkar er opin allan sólarhringinn!

Grillbúðin

Smiðjuvegi 2 Kópavogi - Sími 554 0400

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Hjólhýsi

550 5055

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

Garðyrkja

Búslóðaflutningar

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

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

Bókhald

Til sölu hjólhýsi Delta 4400FB árg.
‘07 Svefnpláss fyrir 4 til 5, útvarp,
sjónvarp og fortjald. Hlólhýsið er í
mjög góðu standi og skoðað 2019.
Verð 2, milljónir Uppl. í s: 661-8324

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Heilsa

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

Húsnæði óskast

Keypt
Selt

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

Bólstrun

Til sölu

Nudd

Hjón með traustar tekjur óska
eftir 2 herb. 60 fm + íbúð til leigu
á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. s:
787-1097.

Atvinnuhúsnæði
FRÍSTUNDABIL.

Bátar

TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil.
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m.
Lager eða geymsla.
Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella
14. Sími: 661-6800

Til sölu Plymouth special deluxe árg
1948 nýtt lakk, nýuppt. vél ek 100þ
m eðal fornbíll í góðu standi. Verð
2.200 þús. raðn. 122646

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

TIL SÖLU

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsn. Bílalindar,
Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is
Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Önnur þjónusta

Til sölu Inga Dís Marex 330 Scandinavia
2x260 hp Volvo Penta -Duo prop. Fullbúinn bátur með öllu sem þarf,
vel búinn siglingatækjum. Vagn fylgir bátnum. Verð: Tilboð 15 milljónir.
Nánari upplýsingar: Netfang eyvindur@simnet.is / sími 774-2501.

Þjónusta

Pípulagnir
Pípulagningarmeistari. Getur bætt
við sig verkefnum smáum sem
stórum. Vanir menn. Sími: 820-9396
Pípulagnaþjónustan oje 780-3939.
Allt almennt viðhald og breytingar.
Dren, frárennsli.

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Suzuki fjórgengis
utanborðsmótorar. Nettir,
léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir
á lager.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

Hreingerningar

VALDÍS ÁRNADÓTTIR
DÁLEIÐSLUTÆKNIR
(CLINICAL
HYPNOTHERAPIST) VEITIR
DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.

@ncc^c\{YZ^a^h`^ejaV\hah^c\j/
9Z^a^h`^ejaV\[ghijcYVWn\\çVgk^çHZakVic

Viltu léttast, takast á við kvíða,
streytu, sjálfstraust, hætta að
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott
verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

Húsnæði

Geymsluhúsnæði

Nudd

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

NUDD NUDD NUDD

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Bdh[ZaahW¨g Vj\ah^g ]g bZç i^a `ncc^c\Vg YZ^a^"
h`^ejaV\hah^c\j! h`k# )%# \g# h`^ejaV\haV\V cg#
&'($'%&%/
;yrir gerç Yeiliskipulags { jb &% ]V# aVcYhk¨ç^ k^ç
cdgçVckZgi HZakVic! aVcYcbZg '%'.&)! '%'.&*! '%'.&+
d\ &'*()&# H`^ejaV\hhk¨ç^ç h`^ei^hi  \g^c ]dai
d\ kdiaZcY^! Zg  &')"&*% b#n#h# d\ ]VaaVg i^a hjçjgh
VçHZakVic^#
BZ\^c k^ç[Vc\hZ[c^ YZ^a^h`^ejaV\h^ch Zg h`^ejaV\c^c\
&& [ghijcYV]hVaçV! h`^a\gZ^cV Wn\\^c\VgZ^i^! hZi_V
[gVb h`^ab{aV jb Wn\\^c\VbV\c! \ZgV \gZ^c [ng^g
Vç`dbj d\ ign\\_V Vç {`k¨çjb kZ\cV kVichkZgcYVg
h[na\i#

Best geymda leyndarmál Kópavogs

GLÆSILEGUR
SPILASALUR
Komdu og freistaðu
gæfunnar!

9Z^a^h`^ejaV\hah^c\a^\\jg[gVbb^ _cjhijkZg^Bdh[Zaah"
W¨_Vg{'#]¨çkZg]daih'!',%Bdh[ZaahW¨d\{]Z^bVhçj
W¨_Vg^ch{haç^cc^/
mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar
6i]j\VhZbYjbd\{WZcY^c\jbkVgçVcY^ah^c\jcVb{h`^aV
i^a _cjhijkZgh^chZçVi^ajcY^gg^iVçh[ng^g.#{\hi'%&.#

Festival
Spilar fyrir dansi

ÏYZ^a^h`^ejaV\hah^c\j`Zbjga\jbhVb`k¨bi[gVb
]kVçV{]ZghajghkZ^iVhi_gc]Z[jgk^çh`^ejaV\h\Zgç^cV
d\ jeeah^c\Vg jb [dghZcYjg d\ [ng^ga^\\_VcY^ hiZ[cj
d\ [ng^g]j\Vç h`^ejaV\h[Zga^! h#h# jb `ncc^c\j d\
hVbg{ç \V\ckVgi Wjb d\ çgjb ]V\hbjcVVç^ajb#
Z^g hZb k^a_V `nccV hg b{a^ç c{cVg k^chVbaZ\Vhi
]V[^çhVbWVcYk^çh`^ejaV\h[jaaigV#

SÍMI 554 2166

FÖSTUDAG & LAUGARDAG

@9EJ9:GJ?)) 200 KÓPAVOGUR

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

WWW.CATALINA.IS

&.#_a'%&.
H`^ejaV\h[jaaig^Bdh[ZaahW¨_Vg
daV[jgb5bdh#^h

MacBook Air

Léttasta skólabókin
í töskunni

MacBook Air 2018
1,6GHz 8.kynslóð dual-core Intel Core i5
með Turbo Boost allt að 3,6GHz
128GB ﬂash / 8GB vinnsluminni
Íslenskt baklýst lyklaborð

Listaverð: 219.990

SKÓLATILBOÐ 199.990*
3 litir:

Vaxtalaus greiðsludreiﬁng.
Við bjóðum handhöfum VISA og Mastercard
greiðslukorta vaxtalaus kortalán í verslun epli í allt
að 6 mánuði. Við kaupverð bætist 3,5% lántökugjald
og færslugjald nú 405 kr. við hvern gjalddaga.
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Merkisviðburðir
64 Mikill eldsvoði verður í verslunarbásum við Circus
Maximus í Róm. Borgin brennur í sex daga á eftir.
1553 Lafði Jane Grey er steypt af stóli sem drottningu
Englands og síðar afhöfðuð fyrir landráð.
1627 Sjóræningjarnir í hinu sögufræga Tyrkjaráni yfirgefa
landið með 400 fanga. Aðeins lítill hluti kemst heim aftur.
1813 Jón Árnason hreppstjóri og Hans Frisak frá Noregi
eru fyrstu menn til að ganga á Hvannadalshnjúk, hæsta
tind Íslands.
1970 Bændur úr Þingeyjarsýslu mótmæla virkjun í Laxá.
Síðar um sumarið er stíflan sprengd.
1984 Geraldine Ferraro er fyrsta konan til að bjóða sig
fram til varaforseta Bandaríkjanna.
1989 Bygging þyrlupalls hefst í Kolbeinsey. Hann hefur
síðan hrunið og stefnir í að eyjan öll hverfi á næstu árum.
2001 Árni Johnsen segir af sér þingmennsku eftir að
fjallað var um grunsamlega gjörninga með eignir Þjóðleikhússins.
2006 George W. Bush Bandaríkjaforseti notar neitunarvald sitt í fyrsta skiptið, gegn stofnfrumurannsóknum.

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Vilhjálmur Hannesson
Marargrund 5, Garðabæ,
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði
miðvikudaginn 10. júlí síðastliðinn.
Útför hans fer fram frá Garðakirkju
þriðjudaginn 23. júlí kl. 13.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Parkisonsamtökin.
Guðmunda Ólöf Jónsdóttir
Sólveig Vilhjálmsdóttir
Haraldur Emilsson
Hanna Vilhjálmsdóttir
Arndís Vilhjálmsdóttir
Eggert Jón Magnússon
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður,
faðir, afi og langafi,

Hjalti Gíslason
rafeindavirki,
Neðstaleiti 2, Reykjavík,
lést föstudaginn 5. júlí síðastliðinn.
Útför hans hefur farið fram í kyrrþey.
Kristín Guðbjartsdóttir
Gísli Hjaltason
Torfi Hjaltason
barnabörn og barnabarnabörn.

Af heilum hug þökkum við öllum
þeim sem hafa sýnt okkur hlýju og
vinarhug við fráfall

Dagfinns Stefánssonar
flugstjóra.
Megi gæfan fylgja ykkur.
Aðstandendur.

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

Eysteinn Guðmundsson
bílasmiður,
lést mánudaginn 15. júlí á
hjúkrunarheimilinu Sóltúni í Reykjavík.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík,
þriðjudaginn 23. júlí kl. 13.00.
Valgerður Þ. Guðleifsdóttir
Þór Eysteinsson
Viðar Eysteinsson
Kolbrún Eysteinsdóttir
Kristinn Bjarnason
Guðrún M. Eysteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Íslenski hesturinn er ómissandi á Gásastað, bæði að fornu og nýju, en þar verður haldin hátíð með sönnu miðaldasniði.

Bardagamenn bregða
sverðum í Eyjafirði
Hinn forni verslunarstaður Gásar í Eyjafirði verður
iðandi af lífi nú um helgina. Þar verður hátíð með
miðaldasniði, atriðum
eins og grjótkasti, bogfimi og eldsmíði.

H

ér verða um hundrað
Gásverjar við leik og
störf alla helgina og
margt í boði fyrir gesti
sem vilja fylgjast með
lífi fólks á miðöldum
og kaupa ýmiss konar varning sem þá
var boðinn til kaups,“ segir Tinna Stef-

ánsdóttir, verkefnastjóri Miðaldadaga
2019, þegar forvitnast er um þann gjörning sem í vændum er á Gásum í Eyjafirði
20. og 21. júlí.
„Kaupstaðurinn verður líf legur og
fjölbreytt dagskrá í boði fyrir fólk á
öllum aldri. Því gefst kostur á að upplifa blómatíma staðarins, kynnast handverki af ýmsum toga og daglegum störfum,“ segir Tinna og nefnir bókfellsgerð
úr kálfskinni, kaðlagerð, tréskurð, leirmunavinnslu og vattarsaum sem dæmi
um iðnir sem hægt verður að fylgjast
með á staðnum. „Svo verður bogfimi æfð
og bardagamenn munu bregða sverðum,
gapastokkur Gásakaupstaðar verður
nýttur fyrir glæpamenn og gestir fá að
grýta þá með eggjum.“
Þetta er í sextánda sinn sem versl-

Kaupstaðurinn verður líflegur
og fjölbreytt dagskrá í boði fyrir
fólk á öllum aldri.
unarstaðurinn Gásar er endurskapaður sem tilgátusvæði með tilheyrandi
mannlífi. Tónlist á hátíðinni verður í
þeim anda sem hæfir tilefninu, bæði
ætlar Jónína Björt – sem titluð er miðaldakona – að syngja íslensk þjóðlög
og félagar úr sönghópnum Hymnodiu
flytja lög frá miðöldum.
gun@frettabladid.is

Þ E T TA G E R Ð I S T: 19. J Ú L Í 19 91

Mike Tyson braut gegn Desiree Washington
Í lok níunda áratugarins var Mike Tyson óumdeilanlega besti hnefaleikamaður heimsins og einn þekktasti
íþróttamaðurinn. Sprengikrafturinn
sem hann bjó yfir hafði aldrei sést
áður. Árið 1990 tapaði hann þó óvænt
heimsmeistaratitlinum fyrir andstæðingi sem talinn var mun lakari.
Árið 1988 skildu Tyson og eiginkona
hans, leikkonan Robin Givens, en hún
lýsti því yfir að hann hefði beitt hana
heimilisofbeldi. Í viðtali sagði hún
hjónabandið hafa verið „hreint helvíti,
verra en hún hefði getað ímyndað
sér“.
Þann 19. júlí bauð Tyson fegurðardrottningunni Desiree Washington
upp á hótelherbergi sitt í Indianapolisborg. Daginn eftir innritaðist hún inn á

sjúkrahús í borginni og sagði að Tyson
hefði nauðgað sér. Tyson var ákærður
og réttarhöldin hófust í janúar ári
seinna.
Tyson fékk her frægra lögfræðinga
til að verja sig og fjallað var daglega
um réttarhöldin í fjölmiðlum. Réttarhöldunum var snúið upp í kynþáttastríð þó að bæði gerandi og þolandi
væru dökk á hörund. Í réttarhöldunum
miðjum braust út eldur á hótelinu þar
sem kviðdómendur gistu. Einn gestur
og tveir slökkviliðsmenn týndu lífinu.
Þann 20. febrúar var Tyson fundinn
sekur um nauðgun og dæmdur til sex
ára fangelsisvistar. Hann sat inni í tæplega þrjú ár. Tyson er enn þá flokkaður
sem kynferðisafbrotamaður og þarf að
sinna tilkynningarskyldu þess vegna.

Mike Tyson sat inni í tæp þrjú ár.
NORDICPHOTOS/GETTY

HREINSILÍNA
FYRIR VATNSHELDAN FARÐA

LOVED

BY
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NIVEA MicellAIR Expert hreinsilínan fjarlægir vatnsheldan farða á mildan en áhrifaríkan hátt
með Miceller tækninni, í bland við þurrolíu og svart te. Það er óþarfi að skola af eða nudda.
Hreinsar fullkomlega og án þess að skilja eftir filmu eða klístur.
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

FÖSTUDAGUR

ÞRAUTIR

Norðaustan 5-13 m/s.
Rigning um austanvert
landið en bjart með
köflum og þurrt að kalla
sunnan- og vestanlands.
Hiti víða 12 til 20 stig, en
8 til 12 stig við austurströndina.

LÉTT

MIÐLUNGS
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Gunnar Björnsson

Dobias átti leik gegn Podgorny
í Prag árið 1952.

Hvítur á leik

1. He6! fxe6 (1. … He8 2. Bxg6!).
2. Dxg6+ Kh8 3. Dh6+ Kg8
4. Bh7+ Kh8 5. Bf5+ 1-0. Helgi
Áss lauk þátttöku í gær á minningarmóti um Tal í Riga þar
sem tefld var at- og hraðskák.
Hannes Hlífar Stefánsson teflir
í Leiden í Hollandi. Hannes
hefur verið í miklum jafnteflisgír.
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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.

3
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12
13
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Pondus

www.skak.is: Fylgst með
Helga og Hannesi.

2

LÓÐRÉTT
1 Andvitni
2 Ginna
3 Mánuður
4 Að baki
7 Tolla
9 Flík
12 Svall
14 Blaður
16 Tveir eins

LÁRÉTT: 1 gemsa, 5 aga, 6 fh, 8 gnísta, 10 na, 11
val, 12 sund, 13 ömun, 15 kaktus, 17 skaut.
LÓÐRÉTT: 1 gagnrök, 2 egna, 3 maí, 4 aftan, 7
haldast, 9 svunta, 12 sukk, 14 mas, 16 uu.

Skák

LÁRÉTT
1 Gemlingur
5 Siða
6 Íþróttafélag
8 Urga
10 Átt
11 Kosning
12 Íþróttagrein
13 Vandræði
15 Planta
17 Póll

Eftir Frode Øverli

Sjiiiiiiiiiiiiiiiiiitt!

Jæja, jæja,
jæja …

Er
eitthvert
vesen?

Ertu að fara
í áttina að
Pöddumýri?

FRÉTTABLAÐIÐ

Þú ert sniðugur puttalingur, þú mátt eiga það!
En það getur getur verið
svolítið umferðaröngþveiti
í áttina að Pöddumýri á
þessum tíma?

Nú já?

er Helgarblaðið

Tíminn læknar ekki öll sár
Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

TJARA

Flosi Eiríksson segist hafa stokkið
af háa brettinu beint í djúpu
laugina þegar hann tók við starfi
framkvæmdastjóra Starfsgreinasambandsins í miðjum kjaraviðræðum í
vetur. Hann ræðir um líf og störf, sáran
missi og hlutskipti sitt sem ekkill.

Ef þú spyrð mig þá held
ég að það sé skaðlegt
umhverfinu að póstleggja
afmæliskort til ömmu.

FJAÐRIR

Á hinn bóginn er líklega
skaðlegt mínu umhverfi
að senda ekki kort.

Marglytturnar synda
yfir Ermarsundið
Hópur afrekskvenna
sem kallar sig Marglytturnar mun synda yfir
Ermarsundið í haust.
Þær segjast sigrast á ótta
í hvert sinn sem þær
synda í sjónum.

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hannes …

Bikaróði Brassinn

Enginn pirraður á Kurt

Brasilíski fótboltakappinn Dani Alves bjó við
kröpp kjör í æsku.

Doktor í norrænum bókmenntum keyrir hringinn í
kringum Ísland á traktor.

Fréttablaðið – ómissandi hluti af góðri helgi

Jæja, pabbi,
hefurðu hugsað
þig betur um að
kaupa sláttuvél
sem er hægt
að keyra?

Garðurinn okkar er of lítill,
þær eru of dýrar og við
erum ekki
með pláss í
bílskúrnum.

Gleymdi ég
einhverju?

Bara að það myndi aldrei gerast
á meðan ég er enn þá á lífi.

FÖSTUDAGUR
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MJÓLKURBIKAR KVENNA
UNDANÚRSLIT

Íris Ösp sendir frá sér fyrstu glæpasögu sína. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fimlega farið með formúluna
BÆKUR

Röskun

★★★★★
Íris Ösp Ingjaldsdóttir
Útgefandi: Salka
Fjöldi síðna: 288
Lögfræðingurinn Hera er nýf lutt
eftir að hafa verið töluvert lengi að
ná sér eftir alvarlegt áfall. Fljótlega
kemur í ljós að ekki er allt sem sýnist í nýju íbúðinni, þar var framinn
hrottalegur glæpur sem hefur sett
mark sitt þar. Fljótlega fer Heru að
líða eins og hún sé ekki ein í íbúðinni og andrúmsloftið verður stöðugt óhugnanlegra.
Það er skemmtilegt að hugsa til
þess að það eru ekki nema um það
bil tuttugu ár síðan sú tilhugsun
þótti hlægileg að hægt væri að skrifa
spennandi og trúverðuga glæpasögu sem ætti sér stað í íslenskum
raunveruleika. Nú koma margar
íslenskar glæpasögur út á ári hverju
og töluverður fjöldi íslenskra glæpasagnahöfunda hefur getið sér gott
orð erlendis og jafnvel náð alþjóðlegri viðurkenningu. Þetta veldur
því mögulega að nýir höfundar
spreyta sig gjarnan á hinu margreynda formi glæpasögunnar þegar
þeir stíga sín fyrstu skref, en einnig vegna þess að flest þekkjum við
formið svo vel úr bókum, sjónvarps-

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

19. JÚLÍ

GLÆPASAGAN RÖSKUN
ER EINMITT FYRSTA
BÓK HÖFUNDAR OG AÐ MÖRGU
LEYTI MJÖG SKEMMTILEGA
FLÉTTUÐ.

ars vegar fylgjumst við með Heru
verða stöðugt óttaslegnari við það
sem hún veit ekki hvort er ímyndun
og hins vegar með Stellu sem bjó
áður í íbúðinni og þeim draugum og
erfiðleikum sem hún átti við að etja.
Staðháttum er lýst af nákvæmni og
einnig framvindu svo auðvelt er að
sjá fyrir sér hvernig bókin myndi
koma út endurgerð sem sjónvarpsþáttur eða kvikmynd. Söguþráðurinn tekur nokkrar óvæntar kúvendingar og endirinn er dramatískur og
hnýtir endana saman.
Þetta er þó ekki gallalaus bók og
hefði þolað einn yfirlestur í viðbót.
Sem dæmi má nefna að við sjáum
nánast alla atburði gegnum augu
Heru eða Stellu og því er skrýtið
þegar við förum allt í einu inn í
huga annarra persóna. Þá er stíllinn stundum úr takti við sjálfan sig,
verður skyndilega upphafinn mitt
í afar raunsærri frásögninni sem
annars einkennir bókina. En þetta
eru smáatriði sem verða ef laust
lagfærð í næstu bókum höfundar.
Röskun er virkilega skemmtileg
glæpasaga og góð afþreying á ferðalögum sumarsins.

FÖSTUDAG
19:05

LAUGARDAG
13:50

Brynhildur Björnsdóttir

þáttum og kvikmyndum að það
fellur vel að fyrstu skrifum.
Glæpasagan Röskun er einmitt
fyrsta bók höfundar og að mörgu
leyti mjög skemmtilega f léttuð.
Sagan gerist á tveimur tímum. Ann-

Fjölskylduhátíð
Hvað? Náttúrubarnahátíð á
Ströndum
Hvenær? 17.00
Hvar? Hólmavík
Þriggja daga fjölskylduhátíð hefst
með fuglafjöri, veðurgaldri, töfrasýningu, fjörusöng og spurningaleik.

Tónleikar
Hvað? Tónleikar og sögur
Hvenær? 20.00
Hvar? Norðurfjörður, Ströndum

NIÐURSTAÐA: Spennandi glæpasaga með óvæntum endi sem
eflaust gleður marga unnendur
spennusagna á ferðalögum í
sumar.
Stephen Jenkinson, rithöfundur, bóndi, kennari, sagna- og
tónlistar maður frá Kanada kemur
fram ásamt hljómsveit sinni.

Myndlist
Hvað? Myndlistarsýning
Hvenær? 17.00
Hvar? NORR11, Hverfisgötu 18a,
101 Reykjavík
Elli Egilsson sýnir verk sín á sýningunni Hugarfar.

Tryggðu þér áskrift

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu
fréttir dagsins og ítarlega umfjöllun
um málefni líðandi stundar.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

s
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Ferðala
4,5kg

FORELDAÐ

Aðeins að hita
a

1.598kr./stk.
Bónus Súpur
1-1,2 kg, 5 teg.

998 kr./4,5 kg
Grillkol
4,5 kg

598 kr./620 g
Einnota Hraðgrill
620 g

129 kr./4 stk.
HP Flatkökur
4 stk. í pakka, 180 g

1kg

598 kr./170 g
Bónus Hangiálegg
170 g

98 kr./1 l
Pepsi og Pepsi Max
1l

ALLTAF

NÝBAKAÐ

279 kr./1 kg
Bónus Kornbrauð
1 kg

259 kr./120 g
Bónus Ostaslaufa
120 g
Verð gildir til og með 21. júlí eða meðan birgðir endast.

259 kr./300 g
Bónus Kanilsnúðar
300 g

ÍSLENSKT

ÍSLENSKT
Grísakjöt

Lambakjöt

1.298 kr./kg

1.798 kr./kg
1.495 kr./kg

ÍL Lambalærissneiðar
Blandaðar, kryddlegnar

Bónus Grísakótilettur
Með beini, marineraðar, 2 teg.

SS Lambalæri
Með kryddjurtum

gott á

grillid

1.698 kr./kg

1.698 kr./kg

SG Grísahnakkasneiðar
Kryddlegnar, úrbeinaðar

SG Grísakótelettur
Í kryddsmjöri, úrbeinaðar

Nautasteik, franskar
og bernaisesósa

3.998 kr./kg
Nautaveisla Ribeye
Þýskaland, fullmeyrnað

298 kr./750 g
Aviko Steikarfranskar
750 g

398 kr./250 ml
ÍN Bernaisesósa
250 ml

EKKERT

BRUDL

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi og Skeifunni: Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
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FÖSTUDAGUR

DAGSKRÁ

Föstudagur

449kr

EARTH CONTROL
VEGAN PRÓTÍN BLÖNDUR

NÝJAR OG SPENNANDI
VÖRUR Í HVERRI VIKU

659kr
BONDUELLE MAÍS
LÍFRÆNN
4 X 150g

447kr
LÍFRÆNT
ÍFRÆNT KAFFI BKI
300g
00g

319kr

SVANSØ LÍFRÆNT AIOLI
175g

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

12.40 Sumarið Nýr og ferskur
dægurmálaþáttur þar sem við
kynnumst jákvæðum hliðum samfélagsins og upplifum sumarið
með fjölbreyttum hætti. Umsjón.
Atli Már Steinarsson, Hafdís Helga
Helgadóttir og Snærós Sindradóttir. Dagskrágerð: Gísli Berg og
Guðný Rós Þórhallsdóttir. e.
13.00 Útsvar 2015-2016 Árborg
– Ölfus
14.05 Enn ein stöðin
14.30 Séra Brown
15.15 Studíó A
15.55 Skógarnir okkar Heiðmörk
Þáttaröð frá 1994 um skóga á Íslandi. Farið er í heimsókn í skóga
í öllum landshlutum og skógarnir
sýndir á öllum árstímum. Umsjón.
Sigrún Stefánsdóttir. Dagskrárgerð: Páll Reynisson.
16.25 Walliams & vinur
16.55 Nonni og Manni
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Allt í einum graut Norskir
gamanþættir um tvær fjölskyldur
sem flytja saman í hús sem þau
erfa en sambúðin reynist ekki eins
auðveld og ætlað var.
18.23 Tryllitæki – Klósettsturtarinn
18.30 Bitið, brennt og stungið
18.45 Bækur og staðir: Austurstræti Í þetta sinn fer Egill í miðbæ
Reykjavíkur og fjallar um Austurstræti, eða Langa fortov. Í dag
einkenna veitingahúsin og krárnar
Austurstrætið, en það er ekkert
nýtt. Áður stóð þar Gildaskálinn,
með þremur mismunandi búllum
sem nefndust Káetan, Almenningur og Svínastían. Frægasti
gestur Svínastíunnar var Benedikt
Gröndal og annar var Þórður Malakoff, sem seldi læknastúdentum
líkama sinn að sér látnum. Mörg
skáld hafa minnst á Austurstræti
í verkum sínum en þekktastur
er án efa kveðskapur Tómasar
Guðmundssonar um strætið sem
ómar af bernskuglöðum hlátri.
19.00 Fréttir Helstu fréttir dagsins
af innlendum og erlendum vettvangi. Alla daga, allt árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Íslenskt grínsumar. Radíus
20.00 Íslenskt grínsumar. Drekasvæðið
20.25 Martin læknir
21.15 Agatha rannsakar málið Álfarnir í Fryfam
22.50 Sonarmissir Sannsöguleg
mynd frá BBC um Reg Keys sem
missti son sinn í Íraksstríðinu og
ákvað í mótmælaskyni við Tony
Blair forsætisráðherra að bjóða
sig fram gegn honum í kosningum
árið 2005. Leikstjóri. David Blair.
Aðalhlutverk: John Ammirati,
Charlie Anson og William Atkinson. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi ungra barna. e.
00.20 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 The Late Late Show
10.15 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 LA to Vegas
13.30 Black-ish
13.50 Family Guy
14.15 The Biggest Loser
15.00 90210
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 Younger
19.30 Alone Together
19.55 The Bachelorette
21.25 Nightcrawler
23.25 The Tonight Show
00.10 NCIS
00.55 NCIS. Los Angeles
01.40 The Handmaid’s Tale
02.35 The Truth About the Harry
Quebert Affair
03.35 Ray Donovan
04.30 Trust

07.00 Blíða og Blær
07.25 Friends
07.45 Brother vs. Brother
08.30 Grey’s Anatomy
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The New Girl
10.00 The Good Doctor
10.45 Deception
11.30 Satt eða logið?
12.10 Feðgar á ferð
12.35 Nágrannar
13.00 Broken Flowers
14.45 Ingrid Goes West
16.30 A Plastic Tide
17.20 Seinfeld
17.45 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.45 Sportpakkinn Íþróttafréttamenn fara yfir það helsta úr heimi
íþróttanna.
18.55 Veður
19.00 Strictly Come Dancing
20.40 Strictly Come Dancing
21.25 Renegades
23.10 The Dark Knight Rises
01.50 Only the Brave Sannsöguleg
mynd frá 2017 með Josh Brolin
og Jeff Bridges í aðalhlutverkum.
Í júní 2013 brutust út gríðarlegir
skógareldar í grennd við smábæinn Yarnell í Arizonaríki sem vegna
óhagstæðra vinda urðu síðan að
mestu og mannskæðustu skógareldum sem brotist hafa út í Arizona síðan land þar var numið.
04.00 Broken Flowers Áhrifamikil
og gráglettin mynd Jims Jarmusch
með Bill Murray í hlutverki piparsveinsins Dons Johnstons sem
fær bréf skömmu eftir að enn ein
unga kærastan hefur látið hann
róa. Í því segir að hann eigi son og
hann leiti hans. Þetta fær Don til
að leita uppi gömlu kærusturnar í
þeirri von að fá frekari upplýsingar
um soninn.

ÞÚ FINNUR SUPER1 Á TVEIMUR STÖÐUM
GOLFSTÖÐIN

HALLVEIGARSTÍG 1

SMIÐJUVEGI 2

OPIÐ 10:00 - 22:00 ALLA DAGA

05.30 The Open Championship
Bein útsending frá öðrum keppnisdegi Opna breska meistaramótsins.
19.00 Dow Great Lakes Bay Invitational Útsending frá Dow Great
Lakes Bay Invitational á LPGAmótaröðinni.
21.00 Barbasol Championship
Bein útsending frá Barbasol Championship á PGA-mótaröðinni.
00.00 Dow Great Lakes Bay Invitational

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál. Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Brot af eilífðinni, Yves
Montand
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Grár köttur. Þegar bjórinn
var bannaður
17.00 Fréttir
17.03 Tengivagninn
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Tunglferðin
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur Kántrýrokk
19.50 Lofthelgin
20.40 Grúskað í garðinum
21.30 Kvöldsagan. Ósjálfrátt
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál. Fyrri hluti
23.05 Sumarmál. Seinni hluti
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
11.40 Batman and Harley Quinn
12.55 Norman
14.50 Charlie and the Chocolate
Factory
16.45 Batman and Harley Quinn
18.00 Norman
20.00 Charlie and the Chocolate
Factory
22.00 The Bone Collector
00.00 Manchester By the Sea
02.15 London Road
03.50 The Bone Collector

STÖÐ 3
19.10 Kevin Can Wait
19.35 Bob’s Burgers
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Stelpurnar
21.15 Vice Principals
21.50 American Dad
22.15 Famous In Love
22.55 Lovleg
23.20 All American
00.05 Kevin Can Wait
00.30 Seinfeld
00.55 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
07.45 Maribor - Valur Útsending
frá seinni leik í Undankeppni
Meistaradeildarinnar.
09.25 KR - Molde Útsending frá
leik í Forkeppni Evrópudeildarinnar.
11.05 NBA
12.05 Fjölnir - Fram Útsending frá
leik í Inkasso deild karla.
13.45 3. liðið
14.15 Pepsi Max - Mörk kvenna
15.20 Arsenal - Bayern München
17.00 KR - Molde
18.40 The Open - Miller
19.10 Fylkir - Selfoss Bein útsending frá leik í undanúrslitum
Mjólkurbikars kvenna.
21.35 What’s My Name_ Muhammad Ali
23.00 UFC Now
23.50 Liverpool - Borussia Dortmund Bein útsending frá æfingaleik.

ÚTVARP
MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - MJÖG GOTT VERÐ

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 100,5 K100
FM 97,7 X-ið

FM 102,9 Lindin

útsala
allt að 70% afsláttur

15.900

3.998

nú
SPARaðu 12.800

nú
SPARaðu 3.997

SUMMER garðsett. 2 fellistólar og felliborð.
28.700 kr. Nú 15.900 kr.

40%

CHARME hvítvíns-, rauðvíns- og kampavínsglös.
18 stk. í pk. 7.995 kr. Nú 3.998 kr.

groovy matarstell

35%

6.450

60%

FLORENCE ljósakróna. Ø50 cm. 44.995 kr.
Nú 17.998 kr.

nú
SPARaðu 6.450

35%

HAVANA garðstóll. 12.900 kr. Nú 6.450 kr.

SILO hægindastóll. Ljósgrátt áklæði. 99.900 kr.
Nú 64.900 kr.

afsláttur

PRIMA blómavasi. Ø33 x H49 cm. 12.995 kr.
Nú 7.797 kr.

20%

af öllum sófum*
*gildir ekki um vörur á áður niðursettu verði
CLEVELAND hornsófi með legubekk og skemilenda. L308 x D203 cm.
179.900 kr. Nú 143.920 kr.

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

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND
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Sumartískan
er praktísk í ár
Praktískur fatnaður var áberandi á tískupöllunum þegar tónninn var gefinn fyrir
sumarið og óhætt að segja að þarna hafi
verið lagðar sérstaklega góðar línur fyrir
Íslendinga sem veðrið hefur aldrei þessu
vant leikið við um mest allt land.
Þetta er nefnilega fatnaðurinn sem sem þú
tekur með þér í ferðalögin, er þægilegur og
hentar vel þegar skjótt skipast veður í
lofti.
Kamellitir jakkar með mörgum
vösum, breið belti og buxur í stíl
eru til dæmis flíkurnar sem munu
duga þér vel næstu vikurnar.
Heppilegustu litatónarnir yfir
hásumarið eru dökkgrænir,
ljósbrúnir og kamellitir.

Givenchy

Dries Van Noten
NORDICPHOTOS/GETTY

Givenchy

Fendi

Fendi
NORDICPHOTOS/GETTY

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

Alberta Ferretti

Alberta Ferretti

Vegan

veisla á

grillið!

Vilborgarsósan, 200 ml

519

kr.
stk.

Like Meat pylsur/borgarar, 180 g

599

Triple BBQ sósur

429

kr.
pk.

Naturli’ vegan pylsur, 300 g

699

899 629

Naturli’ vegan borgarar, 200 g

Deliciou krydd, 80 g

kr.
stk.

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kr.
pk.

kr.
pk.

kr.
stk.
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Elli
glæpagengjum
Myndlistarmaðurinn Elli Egilsson býr
í Los Angeles þar
sem hann málar íslenskt landslag í einu
skuggalegasta hverfi
borgarinnar. Hann
er í stuttu stoppi í
örygginu á Íslandi
og sýnir verk sem
hann málaði utan
þægindarammans.

V

ið hjónin búum í
Los Angeles og erum
búin að vera þar
síðastliðin fimm ár
og ég er bara kominn
til Íslands til þess
að sýna, fara í veiði og slaka smá
á,“ segir myndlistarmaðurinn Elli
Egilsson sem opnar í dag sýningu
á nýjum landslagsmálverkum í
NORR11 við Hverfisgötu. „Ég kem
í mesta lagi tvisvar á ári til Íslands
og þá er bara um að gera að nota
tækifærið til þess að sýna og hafa
gaman.“
Elli og athafna- og leikkonan
María Birta búa í Hollywood þar
sem þau una hag sínum vel og ögra
sjálfum sér með því að fara í ýmsar
áttir út fyrir þægindarammana.
Sýninguna kallar hann Hugarfar sem er síður en svo úr lausu lofti
gripið þar sem ákveðna hugarfarsbreytingu þurfti til þess að smætta
landslagið niður á mun minni striga
en hann er vanur að vinna með.

Hugarfarsbreyting
„Ég skoraði bara sjálfan mig á
hólm og hef aldrei farið niður í
það sem ég er að gera núna þegar
flest verkin eru 60x90 sentimetrar.
Maður svitnaði nú svolítið við þetta
vegna þess að þetta kallar á hugarfarsbreytingu. Þú þarft að breyta
strokunum, handahreyfingunum,
penslunum og magninu af olíunni.
Úr stiganum í stólinn
Fyrir utan þæg indin sem fylgja því

„Ég ætla að reyna að vera sem mest á staðnum þessar tvær vikur sem sýningin er í gangi og það eru bara allir velkomnir hvenær sem er og ég vonast til þess
að hitta sem flesta,“ segir Elli Egils, spenntur fyrir að sýna nýju verkin sem aðeins konan hans og nokkrir vinir hafa séð hingað til.

að geta sveiflað höndunum og gert
stórar strokur eins og ég er vanur
að gera. Nú þurfti ég að vera lítill og
setjast niður til þess að mála í stað
þess að hoppa upp og niður í stigunum.“
Elli bendir einnig á að verklagið
og sköpunarferlið stjórnist nánast
alfarið af stærð strigans. Þannig
taki það hann tvo til þrjá mánuði að
gera eitt stórt verk en í þessari lotu
hafi hann málað sextán myndir á
nokkrum mánuðum og sýningin
ber þess merki.

Hrátt og töff
Vinnustofa Ella í Los Angeles er í
hinu alræmda Crenshaw-hverfi
sem er þó ekki í nema um tuttugu
mínútna fjarlægð frá heimili þeirra
hjóna í Hollywood. „Þetta er svolítið hrátt og töff og þetta verður ekki
meira „hood“ en þetta,“ segir Elli
með vísan til þess að fátækt, glæpir
og gengjamenning eru áberandi í
hverfinu. „Þetta eru bara Bloods,
Crips og MS 13,“ heldur hann áfram
og telur upp þessi rótgrónu og
alræmdu glæpagengi.
„Þetta er alveg harðasti kjarninn

ÞANNIG AÐ ÉG ER
VERNDAÐUR OG FER
BARA AÐ BERA AÐ OFAN ÚT Í
SÓLINA OG FÆ MÉR VINDIL MEÐ
ÞEIM Á MEÐAN ÞEIR FÁ SÉR
EITTHVAÐ ALLT ANNAÐ AÐ
REYKJA.

enda hefur maður upplifað ýmislegt
þarna sem er ekki alveg prenthæft,“
segir Elli.
„En vinnustofan er vel vernduð
og það er betra að vingast við klíkugaurana,“ segir Elli sem nýtur velvildar og verndar manna sem óráðlegt er að reita til reiði.
„Ég þyki fyndinn karakter þarna.
Eini hvíti gaurinn á svæðinu og er
bara eitthvað að mála. Þeim finnst
það bara fyndið. Þeim finnst það
frábært þannig að ég er verndaður
og fer bara ber að ofan út í sólina og
fæ mér vindil með þeim á meðan
þeir fá sér eitthvað allt annað að
reykja.“

MARAÞON
Veglegt sérblað Fréttablaðsins
um maraþon kemur út 26. júlí nk.
Tryggðu þér gott auglýsingapláss
í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 550 5654 / jonivar@frettabladid.is

Vinna á minni striga kallaði á hugarfarsbreytingu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hættuleg rómantík
„Ég er að mála landslag og íslenska
náttúru án þess að hafa nokkuð
fyrir framan mig til að styðjast við.
Þetta er bara spuni og þegar ég mála
er ímyndunaraflið bara sett í botn.
Þá er krefjandi áskorun að vera í
svona umhverfi og ég fíla það.
Ætli það megi ekki segja að þetta
sé hættuleg rómantík sem virkjar

sköpunargleðina heldur betur.
Maður málar bara hraðar til þess
að vera kominn heim fyrir miðnætti.“
Sýningin verður opnuð sem fyrr
segir klukkan 17 í dag í NORR11 á
Hverfisgötu 18a. Hún stendur til 2.
ágúst og er opin á virkum dögum
milli klukkan 11-18 og 12 til 16 á
laugardögum. toti@frettabladid.is

30%

FERSKT

ÚR
Fjallableikja

Svínahnakki

2.598 kr./kg

1.398 kr./kg
Áður 1.998 kr./kg

ÚR
ÚR

25%
Svínalundir

Lambalærissneiðar

1.798 kr./kg

1.998 kr./kg

Áður 2.398 kr./kg

Áður 2.298 kr./kg

ÚR

Lambainnralæri

Íslenskir
tómatar
á grillið

2.798 kr./kg

GOTT
á grillið

Áður 3.298 kr./kg

Afgreiðslutímar
Mánudaga-miðvikudaga
Fimmtuwdaga
Föstudaga
Laugardaga
Sunnudaga

09:00 - 18:00
09:00 - 18:30
09:00 - 19:00
10:00 - 16:30
Lokað

Kjötborð okkar er rómað fyrir góða vöru
og framúrskarandi þjónustu.
Við bjóðum upp á fyrsta flokks ferskt kjöt,
sérvalið af fagmönnum.
Við tryggjum þér ferskleika, gæði og úrval.
www.fjardarkaup.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 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR

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

Þórarins
Þórarinssonar

Í FULLU FJÖRI
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ngir karlmenn eru leiðinlegasta dýrategundin sem
gengur laus á jörðinni og
verstir eru þeir á árunum milli
tvítugs og þrítugs þegar þeir eru
beinlínis meiri og verri óværa en
lúsmý og gjammandi púðluhundar
til samans.
Samkvæmt lögmálinu á þetta að
byrja að rjátlast af okkur um þrítugt en sjálfur er ég svo seintækur
að þá var ég enn að harma að hafa
ekki tekist að drepast 27 ára. Það
er nefnilega svo töff. Svona eins og
Brian Jones, Jim Morrison, Janis
Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain
og síðar blessunin hún Amy Winehouse.
Huggun mín gegn þessum harmi
var að ég dó óeiginlega 27 ára þegar
þunglyndið sem hafði lengi vomað
yfir mér helltist yfir mig og skrúfaði í framhaldinu alkóhólismann
minn upp að hættumörkum þannig að eina vitið var að reyna að elta
27 ára klúbbinn og „skemmta“ mér
við að hámarka óhamingjuna.
Síðan eru liðin mörg, mörg, löng
og dapurleg ár sem gengu helst út
á að reyna að drepast ekki alltof
mörgum árum eldri en Morrison.
Tók mig heil átján ár af brúarbrennum og bömmerum að fatta
að það væru ekki fleiri nætur eftir
til þess að reyna að kveikja í.
Ég þurfti að vísu að fá krabbamein í karlmennskuna til þess að
viðurkenna fyrir sjálfum mér að
það er nákvæmlega ekkert kúl að
deyja 27 ára þegar maður er enn
ungur og vitlaus. Kemur svo vel á
vondan klisjuhatarann sem ég er
að þurfa loksins að viðurkenna
fyrir sjálfum mér að líf mitt var
sjálfdauð klisja.
Samkvæmt appinu sem heldur
utan um nýja lífið mitt hef ég nú
þegar sparað rúman 150 þúsund
kall á að hætta að reykja og drekka
þannig að klisjan um að það er
aldrei of seint að byrja upp á nýtt
hentar mér greinilega betur.

Verð áður:

EKKI MISSA AF ÞESSU!

SUMAR

ÚTSALA

%
60
A L LT A Ð

A F S L ÁT T U R

SERTA – PROMINENCE HEILSUDÝNA

1.990

990

40%
A F S L ÁT T U R
PRO ENERGY!

PROMINENCE DÝNA

LÍFIÐ ER

GOTTERÍ

50%

30%

25–50%

990

A F S L ÁT T U R

QUARDO BRUNN!

QUADRO. .ŅŘLĴ >D ŅïF

VERÐDÆMI CK-CANYON FULLT VERÐ: 24.900 KR.

FULLT VERÐ: 269.900 KR.

ÚTSÖLUVERÐ 12.450 KR.

ÚTSÖLUVERÐ 188.930 KR.

KR/KG

FA XA F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DA LS B R AU T 1
Akureyri
588 1100

Verðdæmi: Prominence dýna 100 x 200 cm

S L O P PA R

AFSLÁTTUR

1.990

ÚTSÖLUVERÐ 80.940 KR.

ÚTSÖLUVERÐ 80.940 KR.

SÆNGURFÖT

A F S L ÁT T U R

FULLT VERÐ: 134.900 KR.

FULLT VERÐ: 134.900 KR.

hentar bæði í stillanleg
rúm og hefðbundin.

Verð áður:

OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN

Verðdæmi: Prominence dýna 90 x 210 cm

Vönduð dýna
frá stærsta dýnuframleiðanda heims.

KR/KG
KR/K
KG

VEFVERSLUN
www.betrabak.is

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

A F GR E IÐ S LU T ÍM I
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

30%
A F S L ÁT T U R

ALLIR SLOPPAR!
VERTÐDÆMI FULLT VERÐ: 24.900 KR.

ÚTSÖLUVERÐ 17.430 KR.

