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Betolvex

Fæst án
lyfseðils

1 mg (cyanocobalamin) filmuhúðaðar töflur
Betolvex inniheldur 1 mg af cyanocobalamin 
(B12-vítamíni). Betolvex er gefið við B12-vítamínskorti
og þegar hætta er á slíkum skorti. Viðhaldsskammtar/
fyrirbyggjandi meðferð: Venjulega 1 tafla á dag.
Töflurnar skal helst taka á fastandi maga. Lesið 
vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli 
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfja-
fræðings sé þörf á frekari upplýsingum um
áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upp-
lýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is
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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Kolbrún Baldursdóttir 
skrifar um  martröð foreldra. 8

SPORT Nýr kóngur frá Kólumbíu 
vann Tour de France. 10

MENNING Hildur Eir sendir frá 
sér sína fyrstu ljóðabók. 16

LÍFIÐ Lúsmý, lífsháski og 
leiðindi. 20

PLÚS SÉRBLAÐ ● FÓLK 
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Hversu sammála eða ósammála 
ertu því að stjórnvöld ættu að 
setja frekari skorður/kröfur við 
jarðakaupum erlendra aðila á 
Íslandi?

✿   Könnun Fréttablaðsins

 Mjög  
sammála 

 Frekar sammála    
 Hvorki né  

 Frekar ósammála    
 Mjög ósammála

 Mjög sammála 55,6%
 Frekar sammála 28,0%
 Hvorki né 11,3%
 Frekar ósammála 3,5%
 Mjög ósammála 1,6%

SAMFÉL AG „Þessar niðurstöður 
koma mér ekkert á óvart eftir 
umræðuna og þau samtöl sem ég hef 
átt við fjölmarga aðila um allt land 
á liðnum mánuðum, misserum og 
jafnvel árum,“ segir Sigurður Ingi 
Jóhannsson, samgöngu- og sveitar-
stjórnarráðherra, um niðurstöður 
nýrrar könnunar sem Zenter rann-
sóknir gerðu fyrir Fréttablaðið 
og fréttablaðið.is um jarðakaup 
erlendra aðila.

Meira en helmingur þeirra sem 
tóku afstöðu í könnuninni er mjög 

Vilja herða reglur um 
jarðakaup útlendinga

sammála því að stjórnvöld setji 
frekari skorður við jarðakaupum 
erlendra aðila á Íslandi. Þá eru 28 
prósent frekar sammála því. Aðeins 
fimm prósent eru annaðhvort mjög 
eða frekar ósammála frekari skorð-
um og rúm ellefu prósent hvorki 
sammála né ósammála.

Sigurður Ingi segir að um leið og 
hann fagni því hversu mikill stuðn-
ingur sé við áform stjórnvalda um 
að setja frekari reglur um jarðar-
kaup, þá sé niðurstaðan áminning 
til stjórnmálamanna um að þetta 
hafi viðgengist allt of lengi.

„Ég hef lengi verið þeirrar skoðun-
ar að við þurfum að vera skýrari og 
ganga lengra en við hefðum kannski 
gert bara fyrir sex árum. Við þurfum 
að setja skýr viðmið um hvað okkur 
finnst eðlilegt og hvað ekki.“

Jarðakaup erlendra aðila hafa 
verið töluvert í fréttum að undan-
förnu og hafa stjórnvöld boðað 
frumvarp um málið. Erlendir aðilar 
eru taldir eiga um 60 jarðir á Íslandi. 
Þeirra stórtækastur er enski auð-
kýfingurinn James Ratcliffe en félög 
honum tengd eiga á milli 30 og 40 
jarðir á Norðausturlandi. 
– sar / sjá síðu 4

Samgöngu- og sveitar-
stjórnarráðherra segist 
ekki hissa á yfirgnæf-
andi stuðningi lands-
manna við því að settar 
verði frekari skorður 
við jarðakaupum er-
lendra aðila. Þetta sé 
hins vegar áminning 
um að slíkt hafi við-
gengist allt of lengi.

 Hitamet sumarsins féllu tvo daga í röð í vikunni. Í fyrradag fór hitinn upp í 25,9 gráður í Ásbyrgi og í gær upp í 26,9 gráður í uppsveitum Suðurlands. 
Til samanburðar er hæsti hiti sem mælst hefur í höfuðborginni 25,9 gráður. Hitinn fór upp í 17 gráður í Reykjavík í gær og dugði það vel til að þessi 
hrausti maður gæti notið þess að hlaupa léttklæddur með fram Sæbrautinni án skóbúnaðar. Búast má við hlýindum næstu daga. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

STJÓRNSÝSLA Seðlabanki Íslands 
hefur lagt fyrir Héraðsdóm Reykja-
ness beiðni um flýtimeðferð máls 
sem hann hyggst höfða gegn blaða-
manni Fréttablaðsins.

Dómkröfur bankans samkvæmt 
réttarstefnu eru að ógilt verði sú 
niðurstaða úrskurðarnefndar um 
upplýsingamál að bankanum beri 
að veita blaðamanninum umbeðn-
ar upplýsingar sem lúta að náms-
styrk bankans til fyrrverandi fram-
kvæmdastjóra gjaldeyriseftirlitsins. 
Samkvæmt heimildum blaðsins 
nam styrkurinn hátt á annan tug 
milljóna sem er mun hærra en aðrir 
starfsmenn hafa notið.

Í síðustu viku féllst úrskurðar-
nefndin á beiðni bankans um 
frestun réttaráhrifa úrskurðarins 
en skilyrði fyrir frestun réttaráhrifa 
er að mál sé höfðað innan sjö daga 
frá því frestur er veittur.

Réttarhlé stendur nú yfir hjá dóm-
stólunum og óvíst hvenær afstaða til 
f lýtimeðferðar verður tekin, verði 
beiðni um f lýtimeðferð hafnað 
mun bankinn höfða málið eftir 
hefðbundnum leiðum. – aá og ab / sjá 
síðu 4

SÍ í mál við 
blaðamann

Már Guðmunds-
son, fráfarandi 
seðlabankastjóri.



Siðanefnd afgreiddi álit 

sitt vegna Klausturmálsins í 

síðustu viku. Gaf hún 

þingmönnunum þá kost á 

að senda inn andsvör.

230.360 manns búa á 

höfuðborgarsvæðinu en 

130.030 utan þess.

Veður

A-átt, víða 3-8 m/s í dag. Þokuloft 
við austurströndina. Síðdegis má 
búast við stöku skúrum SV-lands. 
Hiti 16 til 25 stig. Skýjað með 
köflum norðan heiða. SJÁ SÍÐU 14

Fjórtán Reykjavíkur

Nýýý�� ffráá WWWebeer

Weber Pulse 2000 
rafmagnsgrill

weber.is

• Innbyggð iGrill tækni
• Weber iGrill app
• Stafrænn hitamælir
• Hrein orka

FFulllkkommiðð á ssvaallirnnarr 

VESTFIRÐIR Búkolla er æðarkolla 
og þaðan kemur hið sérstaka nafn 
sem f lestir þekkja úr ævintýrinu. 
Vinkona Ragnheiðar og Geirs á 
varpland nálægt Flateyri og þaðan 
kom Búkolla. Þau tóku hana að sér 
síðasta haust eftir að köttur hafði 
slitið væng hennar og gert hana 
óf leyga.

„Hún er gæf enda hefur hún 
alist upp með tveimur hundum. 
Það gerir það að verkum að hún 
hegðar sér að miklu leyti eins og 
hundur,“ segir Ragnheiður. „Ef 
hún er í stuði þá hleypur hún eftir 
dóti sem við rennum eftir gólfinu 
og nartar í það. Ef Búkolla fengi 
að ráða þá myndi hún aðeins éta 
hundamat.“

Búkollu kemur ágætlega saman 
við hina hundana og stjórnar þeim 
að miklu leyti. Ef Búkolla á slæman 
dag stuggar hún þeim í burtu og 
þeir halda sinni fjarlægð.

Ragnheiður segir að Búkolla sé 
mjög hænd að heimilisfólkinu og 
að hún geri sér mannamun. „Ef 
við sitjum í sófanum þá kemur 
hún vappandi að og hættir ekki að 
pikka í sófann fyrr en maður tekur 
hana upp. Hún vill kúra hjá okkur 
en þess á milli á hún sitt horn sem 
henni finnst gott að vera í.“

Þó að Búkolla hafi lært ýmis-
legt af hundunum þá ver hún 
ekki heimilið þegar barið er að 
dyrum. Hún er engu að síðu mjög 
forvitin og vill sjá ef gesti ber að 
garði. Sumir vilja meina að hægt 
sé að temja eða þjálfa endur. Ragn-
heiður segir að þau hafi ekki látið 
reyna á það. Það yrði of erfitt og 
tímafrekt.

Fjölskyldan á heimili í Norð-
lingaholti og Búkolla ferðast með 
þeim milli landshluta. Á báðum 

stöðunum fer f jölskyldan með 
hana í sund en óttast það ekki að 
hún skili sér ekki til baka. „Hún 
syndir alveg töluvert langt út á sjó, 
hittir aðra fugla en fylgist alltaf 
með okkur og kemur svo syndandi 
til baka,“ segir Ragnheiður. „Við 
þekkjum kallið hennar.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Öndin Búkolla hegðar 
sér eins og hundur
Ragnheiður Ólafsdóttir og Geir Magnússon, sem reka veitingastaðinn Vagninn á 
Flateyri, hafa tekið að sér æðarkollu sem heitir Búkolla. Ragnheiður segir að hún 
hegði sér að mörgu leyti eins og hundur enda alist upp með heimilishundunum.

Hún syndir alveg 

töluvert langt út á 

sjó, hittir aðra fugla en fylgist 

alltaf með okkur og kemur 

svo syndandi til baka.

Ragnheiður Ólafsdóttir, 
 veitingamaður á Flateyri

Öndin Búkolla er mikill gleðigjafi fjölskyldunnar. MYND/RAGNHEIÐUR 

Eþíópíumenn þurftu að taka á honum stóra sínum í gær enda ætlunin að gróðursetja 200 milljónir trjáa á einum degi. Abiy Ahmed forsætisráð-
herra, sem leiðir skógræktarátakið í landinu, sést hér planta einu þeirra.  Ætlunin er að gróðursetja alls fjóra milljarða trjáa. Sé áætlaður fermetri 
á hvert tré myndu trén alls þekja 4.000 ferkílómetra, eða sem nemur rúmum fjórtán Reykjavíkurborgum. MYND/FORSÆTISRÁÐUNEYTI EÞÍÓPÍU

S TJ Ó R N M Á L Þi ng  men n M ið -
f lokksins hafa skilað inn and-
svörum til for sætis nefndar Al-
þingis vegna á lits siða nefndar um 
Klaustur málið svo nefnda. Frestur 
til að skila inn and svörum rann út á 
föstu dag en nefndin kláraði álit sitt 
í byrjun síðustu viku.

Málið fór fyrir siða nefnd Al þingis 
eftir að upp töku af samræðum sex 
þingmanna var lekið til fjöl miðla, 
þar sem þeir heyrast meðal annars 
fara niðrandi orðum um sam starfs-
fólk sitt. 

Málið hafði talsverðar afleiðing-
ar, Ólafur Ísleifsson og Karl Gauti 
Hjaltason voru reknir úr Flokki 
fólksins og gengu síðar til liðs við 
Miðflokkinn. Gunnar Bragi Sveins-
son og Bergþór Ólason, þingmenn 
Miðf lokksins, fóru í tímabundið 
leyfi frá þingstörfum.

Nefndin af greiddi álit sitt vegna 
Klausturmálsins í byrjun síðustu 
viku og gaf þá þing mönnunum kost 
á að senda inn and svör, sem þeir 
hafa nú gert. Steinunn Þóra Árna-
dóttir, þing maður VG sem situr í 
for sætis nefnd, stað festir þetta en 
vill að öðru leyti ekki tjá sig um 
málið. – sks

Klaustur menn 
hafa skilað inn 
and svörum

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
og  Anna Kolbrún Árnadóttir þing-
menn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

SAMFÉLAG Landsmönnum fjölgaði 
um 1.610 á öðrum ársfjórðungi og 
voru í lok hans 360.390 talsins að 
því er fram kemur í tilkynningu 
frá Hagstofunni. Nam fjölgunin 0,4 
prósentum milli ársfjórðunga. Karl-
ar voru 184.810 en konur 175.580. Þá 
voru íbúar höfuðborgarsvæðisins 
230.360 en utan þess 130.030.

Á öðrum ársfjórðungi fæddust 
1.030 börn en 530 einstaklingar lét-
ust. Til landsins fluttu 2.560 manns 
en 1.450 frá því. Aðfluttir umfram 
brottflutta voru því 1.110.

Ef einungis er horft til íslenskra 
ríkisborgara fluttu 490 til landsins 
en 400 frá því. Fjöldi erlendra ríkis-
borgara sem fluttu til landsins var 
2.070 en 1.050 frá landinu.

Í lok annars ársfjórðungs bjuggu 
46.720 erlendir ríkisborgarar á 
Íslandi, eða 13 prósent. – sar

Íslendingar nú 
360 þúsund
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Opið frá kl. 9–18 alla virka daga
og laugardaga frá kl. 12–16

Bílaland – Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is
www.bilaland.iswww bilaland is

NISSAN Qashqai Tekna 4wd
Nýskr. 05/15, ekinn 82 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 2.990.000 

TILBOÐ!

2.490.000 kr.

Rnr. 145634 Rnr. 145768 Rnr. 146003 Rnr. 110023

BMW X1 Xdrive 18d Panorama  
Nýskr. 06/14, ekinn 21 þ.km,  
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000 

TILBOÐ!

3.590.000 kr.

HYUNDAI i10 Comfort
Nýskr. 05/16, ekinn 49 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.350.000 

TILBOÐ!

990.000 kr.

RENAULT Clio Zen Sport Tourer
Nýskr. 01/17, ekinn 74 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 1.890.000

TILBOÐ!

1.490.000 kr.

Nýlegir notaðir bílar á tilboðsverði 
sem slær allt annað út.

• ÁSTANDSSKOÐUN
• ALLT AÐ 80% LÁN
• FJÁRMÖGNUN Á STAÐNUM

VW Golf Variant Comfortline
Nýskr. 05/17, ekinn 99 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.390.000

TILBOÐ!

1.990.000 kr.

Rnr. 145859 Rnr. 145803 Rnr. 145543 Rnr. 285202

NISSAN Micra Visia
Nýskr. 07/15, ekinn 48 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.290.00

TILBOÐ!

990.000 kr.

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 06/17, ekinn 70 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 3.290.000

TILBOÐ!

2.490.000 kr.

HYUNDAI i30 GL 
Nýskr. 05/17, ekinn 100 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.690.000

TILBOÐ!

1.290.000 kr.

AFSLÁTTUR

400.000 KR.

AFSLÁTTUR

500.000 KR.

AFSLÁTTUR

300.000 KR.

AFSLÁTTUR

400.000 KR.

AFSLÁTTUR

800.000 KR.

AFSLÁTTUR

400.000 KR.

AFSLÁTTUR

400.000 KR.

AFSLÁTTUR

400.000 KR.

 LAGERSALA BÍLALANDS ER Í FULLUM GANGI!
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SALA
 LAGER

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ  Á WWW.BILALAND.IS

Ný og ómótstæðileg tilboð daglega!



Seðlabankinn krefst 

þess að úrskurður úrskurð-

arnefndar um upplýsinga-

mál, um skyldu bankans til 

að afhenda umbeðin gögn 

verði ógiltur með dómi. 

18-24 ára

25-34 ára

35-44 ára

45-54 ára

55-64 ára

65+ ára

 Mjög sammála     Frekar sammála     Hvorki né  
 Frekar ósammála     Mjög ósammála

Hversu sammála eða ósammála ertu því að stjórnvöld ættu að setja 
frekari skorður/kröfur við jarðarkaupum erlendra aðila á Íslandi?

✿   Könnun Zenter rannsókna fyrir Fréttablaðið

27,6% 45,0% 23,3% 2,7% 1,4%

32,1% 39,7% 22,3% 5,3% 0,6%

51,1% 33,4% 6,0% 4,4% 5,2%

70,3% 21,1% 5,3% 2,6% 0,6%

67,7% 17,8% 9,1% 4,7% 1,3%

76,6% 15,9% 5,5% 1,3% 0,8%

VELDU GÆÐI!

PREN
TU

N
.IS

................................................

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18 

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

PREN
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N
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3 TEGUNDIR AF SÚRDEIGSBRAUÐUM

1 Gleymdi að fara með tví-
burana í dag vistun: „Drap 

börnin mín“ Eins árs gamlir tví-
burar létust síðasta föstudag í 
New York eftir að hafa verið skilin 
eftir í heitum bíl í átta klukku-
stundir.

2 Dagur þol marka jarðarinnar 
í dag: „Þurfum eina jörð í 

við bót“ Jarðarbúar eru að ganga 
á auðlindir jarðarinnar hraðar en 
auðlindirnar ná að endurnýja sig.

3 Salka og Arnar ný gift og lítil 
stelpa á leiðinni Lífið leikur 

við tón listar parið Sölku Sól og 
Arnar Frey en þau giftu sig í dag við 
hátíðlega athöfn í Hvalfirði.

4 Fleiri nýir forstöðumenn hjá 
Verði Á tæpri viku hefur verið 

tilkynnt um fimm nýja forstöðu-
menn hjá tryggingafélaginu Verði.

5 Segir dásamlegt að sjá líf 
færast í húsið á ný Bæjarstjóri 

Hafnarfjarðar segir skemmtilegt 
samfélag vera að myndast í St. 
Jósefsspítala sem hefur staðið 

Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

SAMFÉLAG Yfirgnæfandi meirihluti 
landsmanna vill að stjórnvöld setji 
frekari skorður við jarðakaupum 
erlendra aðila á Íslandi. Þetta sýna 
niðurstöður könnunar sem Zenter 
rannsóknir gerðu fyrir Fréttablaðið 
og fréttablaðið.is.

Af þeim sem taka afstöðu til 
spurningarinnar segjast 83,6 pró-
sent mjög eða frekar sammála því 
að settar verði frekari skorður við 
jarðakaupum erlendra aðila. Rúm 
ellefu prósent segjast hvorki sam-
mála né ósammála og aðeins rúm 
fimm prósent eru því ósammála.

Ríkisstjórnin setti á fót starfshóp 
síðasta sumar til að fjalla um mál-
efnið og skilaði hann niðurstöðum 
í vor. „Í kjölfarið hefur vinnan verið 
markvissari og eins og ég hef sagt 
endar það vonandi með frumvarpi 
eða frumvörpum strax á haust-
þingi,“ segir Sigurður Ingi Jóhanns-
son, samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðherra.

Ráðherrann segir að um nokkuð 
f lókið mál sé að ræða sem geti 
varðað breytingar á f leiri en einum 
lögum. Hann segist ekki hafa 
áhyggjur af því að frekari skorður 
við kaupum erlendra aðila á jörðum 
brjóti gegn EES-samningnum.

„Við höfum annars vegar fyrir-
mynd frá Noregi, sem er EES-land, 
og hins vegar frá Danmörku, sem er 
í Evrópusambandinu. Þar er gengið 
miklu, miklu lengra í reglum er 
varða kaup á landi en við gerum 
nokkurn tímann.“

Þannig séu Íslendingar svolítil 
börn þegar kemur að skipulags-
málum og nýtingu lands í saman-
burði við þá þróun sem átt hafi sér 
stað annars staðar og hvar Norður-
löndin séu stödd.

Sigurður Ingi segir þó að gera 
verði greinarmun á því hvers konar 
kaup er um að ræða. „Mér finnst til 
dæmis augljóst að það sé stórkost-
legur munur á því hvort um sé að 
ræða einstakar fasteignir eða stórar 
landspildur, hvað þá jarðir eða heilu 
dalina.“

Þá segir hann vandamál hversu 
erfitt geti verið að finna upplýs-
ingar um eigendur jarða. „Eignar-
hald getur verið óljóst vegna þess 
að jörð getur verið í eigu einhvers 
félags sem er í eigu einhvers ann-
ars. Þess vegna getur verið erfitt að 
fá yfirsýn yfir það hvaða aðili og 
hvort einhver einn aðili sé eigandi 

margra jarða eða hafi mismunandi 
félög um hverja jörð.“

Ekki mældist marktækur munur 
á afstöðu kynjanna til málsins en 
íbúar á landsbyggðinni eru líklegri 
en íbúar höfuðborgarsvæðisins 
til að vera mjög sammála frekari 
skorðum við jarðakaupum erlendra 
aðila. Engu að síður er meirihluti 
íbúa höfuðborgarsvæðisins mjög 
sammála frekari skorðum.

Eldra fólk er afdráttarlausara í 
stuðningi sínum við því að settar 
verði frekari skorður við jarða-
kaupum erlendra aðila. Þó er mikill 
meirihluti í öllum aldurshópum á 
því að setja eigi slíkar skorður.

Könnunin var f ramk væmd  
24. -29. júlí síðastliðinn og var send á 
tvö þúsund einstaklinga í könnun-
arhóp Zenter rannsókna. Svarhlut-
fallið var 51 prósent en gögnin voru 
vigtuð eftir kyni, aldri og búsetu. 
sighvatur@frettabladid.is

Yfirgnæfandi stuðningur við 
frekari hömlur á jarðakaup
Mikill stuðningur er við að stjórnvöld setji frekari skorður við jarðakaupum erlendra aðila samkvæmt 
nýrri könnun sem gerð var fyrir Fréttablaðið. Þannig segjast tæp 84 prósent mjög eða frekar sammála 
frekari skorðum en aðeins fimm prósent eru því ósammála. Andstaðan við jarðakaup eykst með aldri.

Ríkisstjórnin setti á 

fót starfshóp síðasta 

sumar sem skilaði í vor.  Í 

kjölfarið hefur vinnan verið 

markvissari og eins og ég hef 

sagt endar það vonandi með 

frumvarpi eða frumvörpum 

strax á haustþingi.

Sigurður Ingi Jóhannsson, sam-
göngu- og sveitarstjórnarráðherra

Vegna jarðakaupa sinna á James Ratcliffe til dæmis veiðiréttindi í Hofsá í Vopnafirði. MYND/TRAUSTI HAFLIÐASON

STJÓRNSÝSLA Seðlabanki Íslands 
hefur lagt fyrir Héraðsdóm Reykja-
ness beiðni um flýtimeðferð máls 
sem hann hyggst höfða gegn blaða-
manni Fréttablaðsins.

Með málsókninni vill Seðlabank-
inn freista þess að fá niðurstöðu 
úrskurðarnefndar um upplýsinga-
mál um rétt blaðamannsins til upp-
lýsinga ógilta.

Í nóvember á síðasta ári óskaði 
blaðamaður eftir upplýsingum frá 
Seðlabankanum um samning sem 
Már Guðmundsson, fráfarandi seðla-
bankastjóri, gerði við Ingibjörgu 
Guðbjartsdóttur, þáverandi fram-
kvæmdastjóra gjaldeyriseftirlits 
bankans, um styrk og laun í náms-
leyfi meðan hún sótti MPA-nám 
í Bandaríkjunum. Ingibjörg kom 
ekki aftur til starfa fyrir bankann 
að námi loknu en samningurinn var 
hugsaður sem starfslokasamningur. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins er verðmæti samningsins hátt á 

annan tug milljóna og mun hærra en 
annarra námsstyrkja sem starfsfólki 
bankans standa til boða.

Bankinn hafnaði beiðni blaða-
mannsins um upplýsingar og sneri 
blaðamaðurinn sér þá til úrskurðar-
nefndarinnar. Nefndin kvað upp 
þann úrskurð tæpum átta mánuðum 
eftir fyrstu beiðnina að bankinn væri 
skyldugur að afhenda blaðamann-

inum samninginn. Því vildi bank-
inn ekki una og óskaði eftir frestun 
á réttaráhrifunum meðan málið yrði 
rekið fyrir dómstólum og nefndin 
varð við þeirri beiðni í síðustu viku.

Frestun réttaráhrifa er bundin 
því skilyrði að málinu verði vísað til 
dómstóla innan sjö daga frá því frest-
unin var samþykkt. 

Í beiðni bankans um flýtimeðferð 
málsins fyrir dómstólum er meðal 
annars vísað til þess að úrlausn máls-
ins verði fordæmisgefandi og kunni 
að geta skipt sköpum fyrir túlkun 
ákvæðis upplýsingalaga sem varðar 
upplýsingar um starfsmenn stjórn-
sýslunnar. Fram kemur að málið 
varði ekki aðeins mikilvæg réttindi 
blaðamanna heldur einnig þeirra 
mörgu starfsmanna sem starfa hjá 
hinu opinbera.

Réttarhlé stendur nú yfir hjá dóm-
stólunum og óvíst hvenær afstaða til 
flýtimeðferðar verður tekin. 
– aá, ab

Bankinn höfðar mál gegn blaðamanni

NORÐUR - KÓRE A Einræðisstjórn 
Norður-Kóreu sem á af leitt sam-
band við bæði Suður-Kóreu og Japan 
virðist ánægð með deilur ríkjanna 
tveggja. Fjallað var um mótmæli Suð-
ur-Kóreu gegn hertum reglum Japana 
um útflutning til Suður-Kóreu, í ríkis-
dagblaðinu Rodong Sinmun í gær.

Í blaðinu var einnig minnst á 
hitt stóra deilumálið á milli Japans 
og Suður-Kóreu um bætur til fjöl-
skyldna Kóreumanna sem unnu 
nauðungarvinnu á meðan Japan hélt 
Kóreuskaganum á síðustu öld.

Skotið var á Bandaríkin í því sam-
hengi og því haldið fram að Katsura-
Taft-samningurinn, sem William 
Taft, þá varnarmálaráðherra Banda-
ríkjanna, og Katsura Taro, forsætis-
ráðherra Japans, gerðu 1905 hafi lagt 
drögin að hernáminu. Um banda-
rísk-japanskt samsæri gegn Kóreu 
hafi verið að ræða. – þea

Fagna ósættinu
Shinzo Abe, forsætisráðherra 
Japans, mótmælt. NORDICPHOTOS/AFP
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Tillögur að frið lýsingum 
svæða í verndarflokki 
rammaáætlunar
Umhverfisstofnun hefur hafið formlega kynningu á tillögum að 
friðlýsingu svæða í verndarflokki áætlunar um vernd og orkunýtingu 
landsvæða sbr. ályktun Alþingis, nr. 13/141, frá 14. janúar 2013. 

Svæðin sem nú eru lögð fram til kynningar

 » Norðurland - háhitasvæði Gjástykkis: 100 Gjástykki
 » Suðvesturland - háhitasvæði Brennisteinsfjalla: 68 Brennisteinsfjöll

Kynningartími er þrír mánuðir eða til 30. október 2019.

Nánari upplýsingar á umhverfisstofnun.is. Athugasemdum skal skilað 
inn á umhverfisstofnun.is, með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða 
með bréfpósti; Umhverfisstofnun, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.  

UMHVERFISMÁL Opnir kælar í versl-
unum nota allt að 25 til 30 prósent 
meiri orku en lokaðir. Víða sjást enn 
þá opnir kælar í íslenskum stór-
verslunum en þeir hafa verið hafðir 
þannig til að auðvelda viðskipta-
vinum aðgengi að vörum. Verslanir 
hafa þó í síauknum mæli verið að 
skipta yfir í lokaða kæla.

Í Bretlandi nota verslanir um 
þrjú prósent af orku landsins og 
um þriðjungur fer í opna kæla. Það 
þýðir að eitt prósent af orkunotkun 
landsins fer í opna kæla. Hefur 
þessu verið lýst sem geigvænlegri 
sóun á auðlindum og fjármagni. 
Hafin er undirskriftasöfnun til að 

skikka verslunareigendur til að loka 
kælum sínum og hafa 25 þúsund 
undirskriftir safnast.

Sigurður Friðleifsson fram-
kvæmdastjóri Orkuseturs, sem 
stuðlar að aukinni vitund almenn-
ings og fyrirtækja um skilvirka 
orkunotkun, segir að ekki sé hægt 
að heimfæra þessar tölur yfir á 
Ísland. Hér á landi taki stórnot-
endur mun stærri sneið af kökunni. 
„Það er hins vegar hægt að nota 
þessar tölur til að sjá hlutfallið af 
almennu notkuninni, sem er um 
tuttugu prósent.“

Að sögn Grétu Maríu Grétars-
dóttur, framkvæmdastjóra Krón-

unnar, hafa allt að 50 prósent orku 
sparast með því að loka kælum og 
setja upp LED-lýsingu. „Við erum 
ekki búin að endurnýja alls staðar 
en þar sem við erum að opna, 
endur nýja eða breyta förum við 
alltaf yfir í lokaða kæla,“ segir Gréta.

Það sama er uppi á teningnum hjá 
Bónus að sögn Guðmundar Mar-
teinssonar framkvæmdastjóra. 
Lokaðir kælar eru settir í stað eldri 
opinna kæla og auk þess er skipt úr 
freoni yfir í koltvísýring. Guðmund-
ur segir að þessi skipti munu þó 
taka einhvern tíma. „Okkar reynsla 
er að raforkusparnaðurinn er allt að 
50 prósent“ segir hann. – khg

Opnir kælar í verslunum nota meiri raforku en lokaðir

 Opnir kælar nota mun meiri raforku en lokaðir. NORDICPHOTOS/GETTY

HEILBRIGÐISMÁL Læknar á lands-
byggðinni eru ósáttir við hvernig 
tryggingamálum vegna sjúkraflugs 
er háttað. Hafa kollegar þeirra á höf-
uðborgarsvæðinu tekið undir með 
þeim. Engin formleg kvörtun hefur 
verið send til stjórnvalda en læknar 
ræða nú sín á milli hvernig þessi mál 
eru leyst víðs vegar um land.

Hingað til hefur lítið verið rætt um 
þetta vandamál en fjölgun erlendra 
ferðamanna hefur gert umræðu-
efnið aðkallandi. Fyrir skemmstu 
kom upp mál á landsbyggðinni 
þar sem óvíst var með tryggingar 
hjá meðvitundarlausum manni frá 
Þýskalandi. Tafðist f lug hans um 
tvo klukkutíma. Mál eins og þessi 
geta orðið enn óljósari þegar um er 
að ræða ferðamenn frá Bandaríkj-
unum, Asíu og fleiri stöðum.

Mýf lug hefur sinnt sjúkraf lugi 
síðan árið 2006 með samningi við 
heilbrigðisráðuneytið. Þegar ein-

staklingur er sjúkratryggður, eins 
og allir landsmenn og útlendingar 
með evrópskt sjúkratryggingakort, 
ganga málin auðveldlega í gegn. En 
þegar um ótryggða einstaklinga er 
að ræða þá krefst f lugfélagið fyrir 
fram tryggingu á greiðslu.

Ein af þeim læknum á lands-
byggðinni sem vakið hafa máls 
á þessu vandamáli er Elín Freyja 
Hauksdóttir, hjá Heilbrigðisstofn-
un Suðurlands á Höfn. „Þegar verða 
slys úti á landi þá getur tekið marga 
klukkutíma að fá leyfi til að f lytja 
manneskju. Ef viðkomandi er ekki 
tryggður getur komið upp sú staða 
að viðkomandi heilbrigðisstofnun 
þurfi að greiða þessa einu milljón 
sem sjúkraflugið kostar,“ segir Elín.

Elín segir að ekki hafi komið til 
þess að stofnanir neiti að greiða 
fyrir f lug og það verði ekki þann-
ig í framtíðinni. Málið snúist um 
þessa töf sem getur orðið og einn-
ig fjárhagslegt bolmagn stofnana 
sem verða að horfa í hverja krónu. 
Frá Höfn fara nú um 70 sjúkraf lug 
á hverju ári og alvarlegum slysum 
og hópslysum hefur fjölgað. Staður 
eins og Höfn fær samt áfram fjár-
magn fyrir þá tvö þúsund íbúa sem 
eru þar skráðir en ekki þær tugþús-
undir sem heimsækja Jökulsárlón 
og aðra ferðamannastaði í nágrenn-
inu.

Ekki náðist í heilbrigðisráðherra 
fyrir vinnslu þessarar fréttar.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Sjúkraflug getur tafist 
vegna tryggingamála

Tafir geta orðið ef um ótryggðan einstakling er að ræða. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Mikil umræða er nú 
á meðal lækna vegna 
fyrirkomulags trygg-
inga vegna sjúkraflugs 
eftir að tveggja tíma töf 
varð á flugi með með-
vitundarlausan mann. 
Ef ótryggður einstakl-
ingur er sendur í flug 
getur kostnaður upp á 
eina milljón fallið á heil-
brigðisstofnun.

KÍNA Stjórnvöld í Kína fordæmdu 
í gær mótmælin gegn stjórn Carrie 
Lam í sjálfstjórnarhéraðinu Hong 
Kong. Sögðu þau mótmælendur hafa 
valdið réttarríkinu miklu tjóni og að 
aðgerðir þeirra væru litnar alvar-
legum augum. Yang Guang, upplýs-
ingafulltrúi frá skrifstofu málefna 
Hong Kong og Macau, sagði að það 
þyrfti að vera í algjörum forgangi að 
koma á reglu í borginni á ný.

„Við köllum eftir því að almenn-
ingur í Hong Kong sé meðvitaður 
um stöðuna,“ sagði Yang sem for-
dæmdi jafnframt „glæpsamleg ill-
virki öfgamanna“ í borginni. Við 
það bætti Xu Luying, einnig upp-
lýsingafulltrúi, að yfirvöld þyrftu 
að refsa hverjum þeim sem beitir 

ofbeldi eða brýtur lög á annan hátt.
Mótmælaaldan braust upphaf-

lega út vegna frumvarps stjórn-
valda sem myndi heimila framsal 
til meginlands Kína. Lam var neydd 
til að draga frumvarpið til baka 
og þótt hún hafi sagt að það verði 
ekki lagt fram á ný hafa mótmælin 
haldið áfram.

Mótmælendur vilja meina að lög-
regla hafi gengið of hart fram gegn 
þeim og verið í samstarfi við skipu-
lögð glæpasamtök um að lemja mót-
mælendur með kylfum. Því neitar 
lögregla. Þess er krafist að hand-
teknir mótmælendur verði leystir 
úr haldi og ekki ákærðir sem og 
að Lam segi af sér og boði til nýrra 
kosninga. – þea

Kommúnistaflokkurinn 
fordæmir mótmælin

Táragasi var beitt á mótmælendur í Hong Kong. NORDICPHOTOS/AFP

BRETLAND Boris Johnson, nýr for-
sætisráðherra Bretlands, sagði í gær 
að það væru góðar líkur á því að hægt 
væri að gera nýjan útgöngusamning 
við Evrópusambandið og í leiðinni fá 
góðan fríverslunarsamning. Breska 
þingið hefur hafnað samningnum 
sem stjórn Theresu May, fyrirrennara 
Johnsons, gerði í þrígang og toppar 
ESB sagt útilokað að semja upp á nýtt.

„Útgöngusamningurinn er dauður. 
Hann þarf að fara. En það er hægt að 
gera nýjan samning. Það sem við 
viljum gera er að byggja upp nýtt 

samband í öllum þeim málaflokkum 
sem skipta okkur máli. Vinna saman 
að varnarmálum, öryggi, upplýsinga-
öflun, menningu, rannsóknum og 
öllu því sem þið mynduð búast við,“ 
sagði Johnson er hann heimsótti her-
stöð á Skotlandi.

Hann útilokaði jafnframt að Skotar 
fengju aðra þjóðaratkvæðagreiðslu 
um sjálfstæði. „Þetta var svona einu 
sinni á ævinni dæmi. Það var öllum 
sagt. Þannig gekk fólk til atkvæða-
greiðslu og ég held að það væri rangt 
að svíkja það loforð.“ – þea

Johnson vill nýjan samning
Johnson fundaði með Nicolu Sturgeon, fyrsta ráðherra Skotlands, í gær. 
Sagði hún áherslur Johnsons hættulegar fyrir Skota. NORDICPHOTOS/GETTY 
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Tilraunaleikir
Það var líf og fjör á sýningunni Isle of Games, eða 
Leikjaeyjan, fór fram í Iðnó á sunnudaginn. Um er 
að ræða sýningu þar sem tilraunakenndir tölvuleik-
ir og aðrir leikandi miðlar eru í aðalhlutverki. Valli, 
ljósmyndari Fréttablaðsins, náði þessum myndum.

+PLÚS



IGNIS 4X4 MILD HYBRID
FYRIR UMHVERFIÐ OG ÞIG

Suzuki bílar hf.  I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  

VERÐ KR.

2.990.000 

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

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.



Frá degi til dags

Halldór

Sighvatur 
Arnmundsson
sighvatur@frettabladid.is
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Í staðinn 

fyrir að 

fjölga 

sálfræðing-

um hefur 

meirihlutinn 

í borgar-

stjórn 

ákveðið að 

draga úr 

greiningum.

Martröð foreldra er að börn þeirra leiðist út 
í fíkniefnaneyslu. Langoftast er einhver 
aðdragandi sem birtist á heimilinu og í 

skólanum. Barn sem byrjar að neyta harðra efna fer 
oft hratt niður. Hefja þarf því greiningarferlið strax 
og meðferð í kjölfarið. Hér getur verið spurning um 
líf eða dauða. Þegar kemur að raunveruleikanum í 
þessum efnum eru ýmsar hindranir og úrræðaleysi.

Greining og meðferð
Fyrsta hindrunin er að komast í greiningu. Án 
greiningar, sem oftast samanstendur af vitsmuna-
þroskamati, mati á líðan og ADHD skimun, fæst ekki 
aðgangur að BUGL. Landspítalinn þjónustar ekki 
ungmenni í neyslu- og fíknivanda, veitir þeim hvorki 
afeitrunarmeðferð né bráðameðferð þrátt fyrir að 
heilbrigðisráðherra hafi falið Landspítalanum að 
sinna börnum í neyslu. Af hverju hefur Landspítal-
anum ekki tekist að fylgja fyrirmælum ráðherra? 
Ráðherra hefur samið við SÁÁ um að annast meðferð 
fyrir börn en í kjölfarið tekur ekkert við. Álagið á fjöl-
skyldur barna í neyslu er gríðarlegt og að baki einu 
barni er fjölskylda í angist.

Hægagangur og andvaraleysi stjórnvalda
Íslenskt samfélag, borg og ríki hafa staðið sig illa í 
þessum málum. Barn á grunnskólaaldri á rétt á að fá 
vanda sinn greindan eins og Reglugerð um sérfræði-
þjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla kveður 
á um. En biðlistar eru langir og dæmi eru um að börn 
séu enn á biðlista þegar þau ljúka grunnskóla. Þeir 
foreldrar sem hafa efni á, grípa til þess ráðs að kaupa 
greiningu hjá einkaaðila fyrir að lágmarki 150.000 
kr. Hjá Reykjavíkurborg hefur málaflokkurinn ekki 
verið í forgangi. Í staðinn fyrir að fjölga sálfræðingum 
hefur meirihlutinn í borgarstjórn ákveðið að draga 
úr greiningum. Ráðamenn í borginni hafa í mörg ár 
staðið sig illa þegar kemur að greiningum og sálfræði-
þjónustu við börn. Fjármagni hefur frekar verið varið 
í aðra hluti en að auka og tryggja þjónustu við börn á 
hinum ýmsu sviðum.

Martröð foreldra

Kolbrún 
Baldursdóttir
sálfræðingur og 
borgarfulltrúi 
Flokks fólksins

Við erum komin á yfirdrátt. Íbúar 
jarðarinnar hafa nú notað allar þær 
auðlindir sem jörðin getur endurnýjað 
á árinu. Þessi dagur sem er kallaður 
„Yfirdráttardagur jarðar“ rann upp í 
gær, 29. júlí og hefur aldrei verið fyrr 

á ferðinni. Þetta þýðir að síðustu 156 daga ársins 
munum við ganga á höfuðstól auðlinda jarðarinnar. 
Þessi dagur hefur verið að færast framar og framar á 
undanförnum árum. Fyrir tíu árum rann þessi dagur 
upp 18. ágúst og fyrir tuttugu árum var það 29. sept-
ember. Það eru ekki nema um 50 ár síðan auðlinda-
notkunin var í jafnvægi. Þá dugðu þær auðlindir sem 
jörðin endurnýjar á ári en í dag þyrftum við 1,75 jörð.

Íbúar jarðarinnar eru í dag um 7,7 milljarðar en 
voru um 3,7 milljarðar árið 1970. Þessi gífurlega 
fólksfjölgun skiptir hér auðvitað máli. Á móti gefur 
framþróun í tækni og vísindum það kleift að nýta 
auðlindirnar betur en þar liggja miklar áskoranir. 
En það þarf fleira til. Sökin á þessum vanda liggur 
fyrst og fremst hjá þróuðum ríkjum Vesturlanda. 
Þar er neyslan með þeim hætti að ef allir jarðarbúar 
hegðuðu sér eins og íbúar þar, þyrfti margar jarðir til 
að jafna út auðlindanotkunina.

Alþjóðlegu samtökin Global Footprint Network 
sem reikna út yfirdráttardaginn og vistspor jarðar-
búa hafa sett fram metnaðarfull markmið um að 
færa þennan dag fimm dögum aftar á hverju ári. 
Þannig yrði jafnvægi náð árið 2050. Samtökin benda 
á að mikil tækifæri séu til staðar. Til dæmis myndi 
helmings samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda 
vegna brennslu jarðefnaeldsneytis í heiminum færa 
yfirdráttardaginn aftur um 93 daga. Einnig eru 
sóknarfæri á sviði borgarskipulags, framleiðslu og 
neyslu matvæla og bættrar umgengni um auðlindir 
jarðar.

Þær raddir heyrast oft að við Íslendingar séum svo 
fáir að í stóra samhenginu skipti það litlu máli þótt 
vistspor okkar sé stórt, jafnvel það stærsta í heimi 
miðað við höfðatölu. Þetta er hættulegt viðhorf og 
ber vott um hroka og yfirlæti. Við státum okkur líka 
gjarnan af því að búa yfir hreinni orku og því séum 
við að standa okkur svo vel. Staðreyndin er hins vegar 
sú að miðað við þau forréttindi sem við búum við frá 
náttúrunnar hendi þegar kemur að endurnýjanlegri 
orku þá ættum við að standa okkur miklu betur. Það 
er ótrúlegt til þess að hugsa að einungis um fimm pró-
sent bílaflota landsmanna séu hreinorkubílar.

Það vita það allir að yfirdráttarlán eru í eðli sínu 
óskynsamleg. Þau eru líka skammtímalausn því það 
kemur alltaf að skuldadögum. Það sama gildir í tilviki 
jarðarinnar. Engin ein lausn sem við getum gripið til 
gegn umhverfisvanda heimsins mun duga til að leysa 
hann. En allt sem við gerum skiptir máli. Jafnvel þótt 
við séum bara Íslendingar. Það á enn jafn vel við og 
það gerði fyrir rúmum 20 árum, slagorðið sem hékk 
uppi í gamla menntaskólanum mínum: „Think glob-
ally, act locally.“ Hugsum á heimsvísu en bregðumst 
við heima fyrir.

Yfirdráttur

Hver er toppurinn á 
þínu sumri?
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Opinberun Hannesar
Karl Th. Birgisson er að leggja 
lokahönd á bók um Hannes 
Hólmstein Gissurarson. Hannes 
hefur þegar lýst fullkomnu 
áhugaleysi á bókinni „Hannes 
– portrett af áróðursmanni.“ 
Illt í efni þegar helsti aðdáandi 
Hannesar, hann sjálfur, hefur 
ekki einu sinni áhuga á verkinu. 
Karl gæti þó keyrt upp áhugann 
og reddað sér fyrir Hannesar-
horn með því að bæta við Gunn-
ars þætti Smára Egilssonar. 
„Þeir einir munu vera að eg hirði 
aldrei þó að drepist“ smell-
passar við sameiningu þessara 
tveggja þráhyggjukenndu 
áhugamála hans.

Dagbók Hannesar
Óvitlaust að slá þessar höfuð-
f lugur tvær, Hannes og Smára, 
í einu höggi þar sem þeir hafa 
lengi suðast á. Í ritstjóratíð 
Gunnars Smára á Eintaki stríddi 
hann til dæmis Hannesi viku-
lega 1994 með eindálkinum Dag-
bók Hannesar. Í einni færslunni 
þar voru Hannesi gerðar upp 
áhyggjur af því að lélegir óvinir, 
á borð við Svan Kristjánsson 
og Illuga Jökulsson, köstuðu 
rýrð á hann. „Ef til vill ætti ég að 
koma mér upp almennilegum 
óvinum,“ skrifaði hugmynd 
Gunnars Smára um Hannes. 
Karl gæti með þessu útspili 
mögulega lyft sér á þennan sess 
og látið gamla og ímyndaða ósk 
Hannesar rætast.
arib@frettabladid.is
toti@frettabladid.is
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Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Sími 515 7000

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5

Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 

Opið laugardaga kl. 12-16

SUMARTILBOÐSVERÐ:

Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Fiesta
2.300.000

ford.is

FORD FIESTA TITANIUM
1,1 bensín, 85 hestöfl, beinskiptur

Verðlistaverð 2.530.000 kr.

KR.

-230.000 kr.

FORD FIESTA

Einkenni Ford Fiesta eru ríkulegur staðalbúnaður, 

frábærir aksturseiginleikar, fimm stjörnu öryggi, 

hagstætt verð og lágur rekstrarkostnaður.

• Ökumannspakki 2 sem innifelur: 

 Umferðaskiltalesara, ökumannsvaka, birtuskynjara fyrir   

 aðalljós, hraðatakmarkara og 4,2 TFT litaskjá

• Upphitanleg framrúða

• Hljómtækjapakki sem innifelur: 8” snertiskjá, 7 hátalara, 

 SYNC III raddstýrt samskiptakerfi með neyðarhringingu

• Bluetooth símabúnaður

• Apple CarPlay, Android Auto

• Ford MyKey

• Aksturstölva

• 16“ álfelgur

• LED dagljós að framan

• Nálægðarskynjari að aftan og rafdrifin aðfelling útispegla

• Brekkuaðstoð

• Easy Fuel eldsneytisáfyllingarkerfi án bensínloks

• Vindskeið að aftan

RÍKULEGUR  STAÐALBÚNAÐUR

Á SUMARTILBOÐI

Það sem við urðum vitni að hjá 
Mannréttindaráði Sameinuðu 
þjóðanna fyrr í þessum mán-

uði var í senn hvetjandi og gríðar-
lega mikilvægt. Við sáum Ísland 
sýna leiðtogafærni sína í verki með 
því að setja fram og koma í gegn 
ályktun um að koma mannrétt-
indamálum Filippseyja á dagskrá 
SÞ. Þúsundir hafa verið teknir af 
lífi á Filippseyjum í hinu svokall-
aða „stríði gegn fíkniefnum“ sem 
Rodrigo Duterte forseti hóf og hafa 
þeir sem berjast fyrir mannrétt-
indum og eru gagnrýnir á stjórn-
völd í landinu mátt þola hótanir og 
ógnanir.

Fyrir okkur sem störfum í ráðinu 
skipti þetta sköpum, sérstaklega 
fyrir Filippseyingana í hópnum. 
Þetta var markviss stefnubreyting 
frá algjöru refsileysi fyrir þá skelfi-
legu glæpi sem ríkisstjórn Duterte 
hefur framið gagnvart þúsundum, 
í átt til ábyrgðar. Þessi glæta vonar 
og réttlætis olli því að margir brustu 
í grát.

Umfang ályktunarinnar, sem var 
samþykkt af ríkjum um allan heim, 
er látlaust. Einfaldlega er beðið um 
skýrslu Mannréttindastofnunar 
SÞ um ástandið á Filippseyjum. 
Sérfræðingar SÞ og samtaka okkar 
hafa kallað eftir ítarlegri rannsókn, 
en við sjáum að ályktunin er mikil-
vægt skref í áttina að því að takast á 
við þá krísu í mannréttindamálum 
sem hefur kostað svo mörg líf á Fil-
ippseyjum.

Hinn mikli fjöldi drápa á Filipps-
eyjum gerðist ekki af sjálfu sér, 
heldur vegna stefnu ríkisins sem 
mörkuð var í efstu lögum. Duterte 
sjálfur hefur margsinnis hvatt til 
drápa á fólki tengdu fíkniefna-
heiminum. Hann segir: „Fyrir-
skipun mín er að þið séuð skotin 

og drepin. Trúið mér þegar ég segi 
að mannréttindi skipta mig engu 
máli.“ Þá hefur hann einnig heitið 
því að halda verndarhendi yfir lög-
reglumönnum og öðrum sem drepa, 
svo þeir þurfi ekki að svara fyrir það 
í réttarsal.

Samkvæmt áreiðanlegum áætl-
unum frá sjálfstæðum félagasam-
tökum og Mannréttindaráði Fil-
ippseyja hafa f leiri en 27 þúsund 
manns verið drepin í „eiturlyfja-
stríðinu“. Jafnvel lögreglan sjálf 
viðurkennir að hafa drepið f leiri 
en 6.600 manns en reynir að rétt-
læta drápin á grundvelli þess að öll 
fórnarlömbin hafi „barist til baka“. 
En samkvæmt mannréttindasam-
tökum og fjölmiðlum hefur lögregl-
an skipulega komið fyrir sönnunar-
gögnum á fórnarlömbum sínum, til 
dæmis byssum og eiturlyfjum, til 
að réttlæta drápin. Lögreglan hefur 
einnig notað þessar aðferðir til að 
aðstoða þriðja aðila við að komast 
upp með dráp.

Ályktun Mannréttindaráðsins 
er ekki úr lausu lofti gripin. Ísland 
hefur þegar leitt þrjár yfirlýsingar, 
sem studdar voru af nærri 40 ríkj-
um, árin 2017 og 2018. Sú síðasta 
gaf vísbendingu um að formleg 
ályktun væri í vændum ef stjórn-
völd á Filippseyjum breyttu ekki 
stefnu sinni. Bæði fyrrverandi og 
núverandi yfirmenn mannrétt-
indamála SÞ vöruðu einnig við 
þessu. Í febrúar árið 2018 tilkynnti 
Alþjóðadómstóllinn í Haag að rann-
sókn myndi fara fram. Stjórnvöld á 
Filippseyjum hafa haft nægan tíma 
til að stöðva drápin og rannsaka 
brot. En þau gerðu það ekki.

Þess í stað halda líkin áfram að 
hrannast upp í þéttbýli Maníla og 
annars staðar í landinu. Börn úr 
fátækustu kimum samfélagsins 
halda áfram að verða munaðar-
laus þegar fyrirvinnur þeirra eru 
drepnar. Áfram er logið upp á 
gagnrýnendur stjórnvalda og þeir 
niðurníddir og áreittir. Gerendur er 
ekki sóttir til saka, nema í einu til-
viki sem náðist á myndbandsupp-
töku og sýndi lögreglumenn drepa 
varnarlausan ungling. Drápin halda 
áfram á hverjum degi og Duterte 

forseti hefur heitið því að stríð hans 
muni harðna enn frekar. Á sama 
tíma og Mannréttindaráðið ræddi 
ályktunina sem Íslands setti fram, 
drap lögreglan þriggja ára stúlku, 
að nafni Myka, í aðgerð á heimili 
hennar nálægt Maníla.

Á sama tíma reyndu stjórnvöld 
á Filippseyjum að fá ríki um allan 
heim til að stöðva ályktunina, með 
falsfréttum um ástandið í landinu. 
Framganga þeirra og harka kom 
öllum á óvart, meira að segja þeim 

okkar sem fylgst höfum með stærri 
og öf lugri ríkjum reyna að bæla 
niður mannréttindaályktanir gagn-
vart sér. Aðferðirnar eru þó ekki 
nýjar af nálinni. Á meðan Filipps-
eyjar hafa reynt að láta líta svo út 
að þær séu samstarfsfús meðlimur 
ráðsins, þá hafa þarlend stjórnvöld 
nýtt skóinn af sérfræðingum SÞ sem 
kallað hafa eftir aðgerðum – kallað 
þá „vitsmunalega hefta“ og „óvini 
ríkisins“. Einn sérfræðingur SÞ í 
málefnum innfæddra var settur á 
lista yfir hryðjuverkamenn eftir að 
hún gagnrýndi stjórnvöld og hótaði 
Duterte sjálfur að löðrunga hana ef 
hún krefðist frekari svara um eitur-
lyfjastríðið.

Það kemur heldur ekki á óvart 
að stuðningsmenn stjórnvalda á 
Filippseyjum hafi gagnrýnt Ísland 
fyrir að „virða ekki fullveldi lands-
ins“. Það er algengt stef í málflutn-
ingi ríkja sem bera ábyrgð á mann-
réttindabrotum að reyna að skýla 
bæði sér og öðrum í sömu stöðu. En 
þótt forysta Íslands hafi verið djörf 

og borið þann árangur að vekja 
athygli á fórnarlömbunum, þrátt 
fyrir harða andstöðu Filippseyja, 
þá var ekki óeðlilegt að hún skyldi 
velja að gera það. Þetta er það sem 
ætlast er til af meðlimum æðsta 
ráðs mannréttinda í heiminum sem 
leiða margir sambærilegar álykt-
anir gegn öðrum ríkjum.

Hinn gríðarlegi fjöldi drápa á 
Filippseyjum, hvatning forseta 
þeirra, ábyrgðarleysið og fjand-
samleg afstaða gagnvart gangverki 
Mannréttindaráðs SÞ gerði það 
að verkum að ástandið var orðið 
óbærilegt og löngu kominn tími á 
að taka á því. Ísland sýndi mikið 
hugrekki með frumkvæði sínu.

Á mörgum stöðum í heiminum 
brjóta mörg stjórnvöld á mannrétt-
indum þegna sinna, en aðeins örfáir 
eru tilbúnir að gera þau ábyrg fyrir 
gjörðum sínum. Ísland virðist taka 
hlutverk sitt sem meðlimur Mann-
réttindaráðsins alvarlega sem og 
ástandið á Filippseyjum. Önnur ríki 
ættu að fylgja því fordæmi.

Fordæmi Íslands veitir vonarglætu
Laila Matar
fulltrúi Mannréttindavaktarinnar 
hjá SÞ
Rosanno Ocampo
dagskrárfulltrúi og tengiliður 
FORUM ASIA hjá SÞ
Hilary Power
talsmaður Amnesty International

Ísland virðist taka hlutverk 

sitt sem meðlimur Mann-

réttindaráðsins alvarlega 

sem og ástandið á Filipps-

eyjum.
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HJÓLREIÐAR Egan Bernal, 22 ára 
Kólumbíumaður, kom sá og sigr-
aði í Tour de France sem lauk á 
sunnudag. Þetta er fyrsti sigur 
Kólumbíumanna í þessari erfið-
ustu hjólreiðakeppni heims. Kól-
umbíumenn hafa lengi átt góða 
hjólreiðamenn en sá fyrsti, Cochise 
Rodriguez, tók þátt árið 1975. Síðan 
hefur landið margoft fagnað alls 
konar sigrum á dagleiðum en aldrei 
hefur Kólumbíumaður endað í gulu 
treyjunni. Þrír á topp tíu í ár voru 
frá Kólumbíu.

Bernal kom í mark á undan sig-
urvegara síðasta árs og liðsfélaga 
sínum Geraint Thomas, sem varð 
annar. „Egan er framtíðin. Þegar 
ég verð 45 ára og sit á pöbbnum 
að horfa á hann vinna sinn tíunda 
Tour de France titil get ég sagt að ég 
kenndi honum allt sem hann kann. 
Það er allt í lagi að enda fyrir aftan 
hann,“ sagði Thomas léttur eftir 
keppnina.

Bernal var einni mínútu og 11 
sekúndum á undan Thomas og 
Hollendingurinn Steven Kruijs-
wijk var 20 sekúndum seinni. Þetta 
er í sjöunda skipti sem hjólreiða-
kappi úr þessu liði vinnur Tour 
de France en það hét áður Team 
Sky áður en Íslandsvinurinn Jim 
Ratcliffe keypti það og breytti því 
í Team Ineos.

Bernal er sérfræðingur í klifri 
og því kom hjólreiðasér fræð-
ingum sigur hans ekkert sérstak-
lega mikið á óvart. Hann var jú 
í góðri stöðu áður en kapparnir 
lögðu af stað upp Alpana sem er 
hans sérgrein. Hann gekk í raðir 
Team Sky árið 2018 eftir að hafa 
heillað marga með sigrum sínum 
í Tour Colombia og Tour of Calif-
ornia. Hann átti að leiða lið Ineos 
í ítölsku keppninni, Giro d’Italia, 
en meiddist í Andorra. Fyrrverandi 
sigurvegari Tour de France, Chris 
Froome, meiddist svo í júní og þá 
var komið að Egan að láta ljós sitt 
skína.

Þrír sigurvegarar í sama liði
Bernal er þriðji yngsti sigurvegari 
keppninnar frá upphafi. Henri 
Cornet var aðeins 19 ára þegar 
hann vann keppnina árið 1904 
og Francois  Faber var nokkrum 
dögum yngri en Bernal þegar hann 
hampaði titlinum árið 1909.

Flestir eru sammála um að ef ætti 
að búa til góðan hjólreiðamann 
myndi hann hjóla eins og Bernal. 
Hann beið þolinmóður fyrir aftan 
fremstu menn í hartnær þrjár 
vikur og í þunnu lofti Alpanna 
kom hann, sá og sigraði, sem þykir 
þroskað miðað við að kappinn er jú 
aðeins 22 ára.

„Í dag er ég hamingjusamasti 
maður í veröldinni. Ég trúi þessu 
varla. Takk Gee fyrir þetta,“ sagði 
Bernal meðal annars í sigurræðu 
sinni. Tilfinningarnar báru hann 
ofurliði nokkrum sinnum og gerði 
hann hlé á ræðu sinni meðan hann 
þurrkaði tárin.

Team Ineos er Real Madrid hjól-
reiðanna og margir sérfræðingar 
úti í hinum stóra heimi spáðu og 
spekúleruðu hvernig í ósköpunum 

Nýr kóngur 
frá Kólumbíu
Egan Bernal vann Tour de France. Hann er aðeins 
22 ára og flestir spá honum glæstri framtíð. Plast-
bruðl kom meðal annars til umræðu í annars frá-
bærri keppni sem hafði nánast allt – nema ólögleg 
lyf. Þau virðast loksins vera horfin úr íþróttinni.

Egan Bernal og félagi hans frá Team 
Ineos, Geraint, Thomas sem vann 
keppnina í fyrra leiðast hér yfir 
endamarkið. NORDICPHOTOS/GETTY

 Bernal beygði af nokkrum sinnum 
þegar hann hélt sigurræðu sína. 

Team Ineos með Bernal í miðjunni. Gianni Moscon, Dylan van Baarle, Jon-
athan Castroviejo, Geraint Thomas, Wout Poels og Michal Kwiatkowski.

Kólumbíumenn flykktust út á götur Frakklands til að hvetja sinn mann 
áfram. Í fjölmiðlum þar var þetta kallað guli draumurinn. 

Sigurvegarinn íklæddur gulu treyjunni en þetta var í 100. skipti sem hún var gefin sigurvegara. NORDICPHOTOS/GETTY

1 Egan Bernal 
Ineos 
82 klst. 57 mín 00 sek.

2 Geraint Thomas 
Ineos 
+1 mín 11 sek.

3 Steven Kruijswijk  
Jumbo-Visma 
+1 mín. 31 sek.

4 Emanuel Buchmann 
Bora-Hansgrohe 
+1 mín 56 sek.

5 Julian Alaphilippe 
Deceuninck-Quick Step 
+3 mín. 45 sek.

✿  Egan Arley Bernal Gómez

✿  Topp fimm

liðið ætlaði að hafa þrjá sigurveg-
ara Tour de France á sinni skrá. 
Froome er vissulega 35 ára en vill, 
miðað við tístin hans í vikunni, 
vinna sína fimmtu gulu treyju. 
Thomas hefur ekki sagt sitt síðasta 
og Bernal er rétt að byrja.

Keppnin í ár hefur nánast boðið 
upp á allt. Meira að segja aurskriðu. 
Eftir mikla tiltekt innan hjól-
reiðanna þá var eitthvað í loftinu. 
Samkvæmt Financial Times hefur 
aldrei verið horft jafn mikið á Tour 
de France. Áhorfendur f lykktust 
út á göturnar og keppnin minnti 
stundum á fótboltaleik – slík voru 
lætin. Og dramað og hversu mjótt 
var á mununum hefur glatt marga. 
Þá birtust lyf jaeftirlitsmenn á 
stundum þegar enginn átti von á 
þeim og ekki hafa enn borist fréttir 
af því að hjólreiðamenn hafa fallið 
á lyfjaprófi. Slíkt er jákvætt fyrir 
íþróttina sem heftur haft lyfja-
skugga yfir sér í alltof mörg ár. 
benediktboas@frettabladid.is

Fæddur:  13. janúar 1997
Hæð:  175 cm
Þyngd:  60 kg
Lið:  Team Ineos

Tour de Plastic

Umhverfissinnar eru langt í frá 
ánægðir með nýafstaðna Tour 
de France keppni sem þeir kalla 
Tour de Plastic. Um 30 þing-
menn ásamt sex góðgerðar-
félögum skrifuðu opið bréf 
þar sem beðið er um endur-
skoðun á öllu plastinu sem 
fer til spillis í mótinu. Í franska 
blaðinu L’Équipe  sagði yfir-
maður keppninnar, Christian 
Prudhomme, að eitt af því sem 
myndi klárlega breytast væri að 
gjafavarningur eins og hattar, 
lyklahringir og þess háttar yrði 
hér eftir án plastumbúða. 
Fyrirtækið Sodexo sá um veit-
ingar á Tour de France og benti 
á í samtali við Reuters að það 
hefði notað diska og hnífapör úr 
öðrum efnum en plasti.

Keppnin í ár hefur 

nánast boðið upp á allt. 

Meira að segja aurskriðu. 
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Smáratorg og Skeifan:  Mán-Lau; 10:00-19:00 • Sun; 11:00-18:00 

EKKERT
BRUDL

Ertu á leið út á land? 
Opnum kl. 10:00 í Hveragerði, Selfossi, 

Vestmannaeyjum og Borgarnesi

Njótið helgarinnar

SAMA VERd
um land allt

Miðvikudagur 31. júlí 10:00-19:00
Fimmtudagur 1. ágúst  10:00-19:00
Föstudagur 2. ágúst  10:00-19:00
Laugardagur 3. ágúst  10:00-18:00

Nánari upplýsingar um opnunartíma Bónus fyrir  
og um verslunarmannahelgina á www.bonus.is



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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  550 5055.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför ástkærrar eiginkonu, 
móður, tengdamóður, ömmu  

og langömmu,
Hönnu Sigríðar Hofsdal 

Karlsdóttur
Geitastekk 6, Reykjavík.

Magnús L. Sveinsson
Ágúst Kvaran Ólöf Þorsteinsdóttir
Sveinn Magnússon
Sólveig Magnúsdóttir
Einar Magnús Magnússon

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, 
móðir, tengdamóðir, amma 

og langamma, 
Kolbrún Lilja 

Sigurbjörnsdóttir
 lést mánudaginn 22. júlí á heimili sínu í 

Stykkishólmi. Hennar verður sárt saknað. 
Útför hinnar látnu fer fram kl. 14.00 fimmtudaginn 1. ágúst 

frá Stykkishólmskirkju.

Hinstu kveðjur frá eiginmanni hinnar látnu,
Henry Ólafssyni, börnum, tengdabörnum, barnabörnum 

og langömmubörnum.

Okkar yndislegi sonur og bróðir,
 Steinar Páll Ingólfsson

Lóuhrauni 1, Hafnarfirði,
varð bráðkvaddur á heimili sínu 26. júlí.  

Útförin verður auglýst síðar.

Sif Jóhannesdóttir  Ingólfur Arnarson
Þorbjörg Hekla, Jón Örn og Helgi Valur

Okkar kæri
Þórir Helgason

læknir
er látinn.

Fyrir hönd ástvina,
Auður Jónsdóttir

Eiginmaður minn, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Hörður Guðmundsson
Holtsgötu 19, Hafnarfirði,

lést á hjartadeild Landspítalans 
föstudaginn 26. júlí. 
Útför auglýst síðar.

Jóhanna Gunnlaugsdóttir 
Gunnlaugur Harðarson
Guðrún Harðardóttir Pétur Einarsson
Jóhanna Harðardóttir Stefán Sigurðsson

og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Erla Guðrún Þórðardóttir
Hljóðalind 10, Kópavogi,

lést á hjartadeild Landspítalans 23. júlí. 
Útför hennar fer fram frá Kópavogskirkju 

þriðjudaginn 30. júlí klukkan 13.

Adolf Garðar Guðmundsson
Margrét Unnur Adolfsdóttir Leo Santos Shaw
Stefanía Adolfsdóttir Sigurður Halldórsson
Guðmundur Viðar Adolfsson Lilja Sigurðardóttir
Garðar Adolfsson Eirný Þöll Þórólfsdóttir

og barnabörn.

Ástkær faðir okkar og kær vinur,
Colin George Lloyd

lést í Brákarhlíð, Borgarnesi, 
miðvikudaginn 24. júlí.

Anne Lloyd
Richard Lloyd
Caroline Lloyd

James Lloyd
Ólafur Vignir Sigurðsson og Inga Fanney Jónasdóttir

Ástkær eiginmaður minn og faðir,
Helgi Þór Guðmundsson

rafeindavirki, 
Stakkhömrum 9, Reykjavík,

lést á Vífilsstöðum miðvikudaginn 
17. júlí. Útför hans fer fram frá 

Fossvogskirkju miðvikudaginn 31. júlí kl. 15.

Salóme Guðný Guðmundsdóttir
Auður Helgadóttir 

Heittelskaður eiginmaður minn  
og besti vinur, faðir okkar,  

tengdafaðir og afi,
Ólafur Jónsson

fv. sérfræðingur Landsbanka  
og áður verkstjóri, 

Áslandi 2, Mosfellsbæ, 
lést á krabbameinsdeild Landspítalans 11E þann  

23. júlí sl. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík  
þann 31. júlí kl. 11.

Kristín Sæunnar Sigurðardóttir
Sæunn Ólafsdóttir Benedikt Arnarson
Iðunn Ólafsdóttir Árni Valur Skarphéðinsson
Ólöf Rún Árnadóttir, Skarphéðinn Stefán Árnason, 
Ríkharður Rafn Árnason, Þula Guðrún Árnadóttir, 
Baldur Benediktsson, Freyja Benediktsdóttir

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og umhyggju að 
leiðarljósi og af faglegum metnaði.

Jón G. BBjajaj rnrnasasononnn,,
umsjón úútft arara

VViiðð  eerruumm ttiill ssttaððaaarr 
þþeeggaarr þþúú þþaaaarrfftt áá  
ookkkkuurr að haaallddaaa

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Klettaskóli, Suðurhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Baðstaðurinn Vök Baths var 
opnaður almenningi um 
síðustu helgi. Laugarnar, 
sem eru f ljótandi heitar 
náttúrulaugar, eru úti í 
Urriðavatni í um f imm 

kílómetra fjarlægð frá Egilsstöðum.
Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmda-

stjóri Vakar, segir þetta spennandi 
nýjung í ferðaþjónustu á Austurlandi. 
„Laugarnar eru fullkominn áningar-
staður fyrir þá sem vilja upplifa beina 
snertingu við náttúruna og næra um 
leið líkama og sál,“ segir hún. „Um er 
að ræða tvær vakir sem eru f ljótandi 
laugar úti í Urriðavatni með ósnortna 
náttúruna allt um kring. Þessar f ljót-
andi laugar eru nýnæmi hér á landi 
en í þeim ná gestir að upplifa einstaka 
tengingu við náttúruna með útsýni í 
allar áttir.“

Ýmislegt annað er í boði á bað-
staðnum að sögn Heiðar. Tvær heitar 
laugar eru við strönd vatnsins ásamt 
laugarbar. Köld úðagöng og gufubað 
bætast svo við aðstöðuna í haust. 
„Það er mikið lagt upp úr snyrtilegri 
og vandaðri aðstöðu fyrir gesti. Við 
höfum lagt mikinn metnað í uppbygg-
inguna,“ segir Heiður.

Staðurinn er eitt fárra jarðhitasvæða 
á Austurlandi. „Jarðhitavatnið sem 
kemur úr borholum Urriðavatns er svo 

hreint að það hefur verið vottað hæft 
til drykkjar. Ekkert jarðhitavatn hér 
á landi hefur fengið þá vottun,“ segir 
Heiður. Hún segir innifalinn í aðgangs-
miða gesta aðgang að tebar þar sem 
gestum gefst kostur á að blanda saman 

lífrænum jurtum af svæðinu við um 
75°C gráða heitt vatn sem kemur beint 
af botni Urriðavatns.

Fyrstu framkvæmdir við baðstað-
inn hófust í maí í fyrra. Að sögn fram-
kvæmdastjórans hafa viðtökurnar 
verið ótrúlegar. Fyrstu dagarnir verið 
umfram væntingar og gestirnir verið 
einstaklega ánægðir.

Baðstaðurinn Vök er að 40 prósent-
um í eigu Jarðbaðanna í Mývatnssveit 
og heimamenn eiga 60 prósent.
david@frettabladid.is

Fljótandi heitar náttúru- 
laugar við Egilsstaði

Nú er hægt að baða sig í 

fljótandi heitum laugum úti í 

fallegri náttúru Urriðavatns.
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KYNNINGARBLAÐ

Réttur skóbúnaður er 
mikilvægur hvort sem 
það er fyrir göngu eða 
hlaup að sögn Alex-
anders Harrasonar sem 
er sérfræðingur í göngu-
greiningu. Því er gott að 
vanda valið.   ➛4
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Ingólfur Már Olsen segir að upphaflega hafi honum fundist hugmyndin að stunda brimbrettabrun á Íslandi fáránleg. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

     Bruna á 
íslenskum 
    öldusjó

Það eru ekki allir 
sem tengja það 
að „sörfa“ (brim-
brettabrun) við 
Ísland. Ingólfur Már 
Olsen hefur þó 
stundað það hér 
við Íslandsstrendur 
í yfir 20 ár.  ➛2

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.



Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu 
í formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu 
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@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

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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,

Ingólfur var áður mikill snjó-
brettakappi en var dreginn út 
í brimbrettabrunið sumarið 

1996. „Ég var alltaf á snjóbrettum 
í gamla daga. Síðan fór ég með 
vinum mínum sem drógu mig og 
félaga minn í þetta. Þá fórum við 
að sörfa öll kvöld um sumarið. Mér 
fannst það helvíti skemmtilegt.“ 
Tilgangurinn með íþróttinni var 
þá að drepa tímann á sumrin áður 
en fór að snjóa svo hægt væri að 
fara á snjóbretti. „Smátt og smátt 
tók sörfið svo eiginlega bara yfir.“

Stundar þetta allt árið
Í dag stundar Ingólfur brimbretta-
brun allan ársins hring í öllum 
aðstæðum. Hann segir að fyrir 
byrjendur sé þægilegra að koma 

sér inn í þessa íþrótt á sumrin 
þegar aðstæðurnar í sjónum eru 
rólegri. „Það eru ekki margir 
sem stunda þetta, þetta er ekki 
fyrir hvern sem er. Allavega ekki 
allt árið um kring.“ Sjálfur segir 
Ingólfur að honum hafi fundist 
hugmyndin að stunda brim-
brettabrun á Íslandi fáránleg. Svo 
komst hann að því hvað þetta er 
skemmtilegt.

Ingólfur segist þó taka eftir að 
fleiri séu farnir að stunda þessa 
íþrótt hér á Íslandi en aðallega á 
sumrin. „Það verður samt aldrei 
eins og í til dæmis Kaliforníu, 
þetta er of f lókið og dýrt hér á 
Íslandi.“ Bæði þarf fólk oftast að 
keyra langar vegalengdir til að 
koma sér á stað þar sem er hægt 
að stunda brimbrettabrun og svo 
krefst íþróttin sveigjanleika upp á 
veður og vind. „Þetta er ekki eins 
og úti í heimi þar sem maður getur 

Maður þarf að bera virðingu fyrir náttúrunni og aðstæðum ef maður stundar brimbrettabrun, sérstaklega hér á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sólrún  
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is 

sörfað á morgnana og kvöldin í 
voðalega fínum aðstæðum.“

Ingólfur segir að auknar vin-
sældir brimbrettabruns á Íslandi 
gætu líka skýrst af byltingu á 
síðustu árum í nauðsynlegum 
búnaði. „Þetta er ekki alveg sami 
leikurinn og fyrir 10 til 15 árum.“ Í 
dag er gallinn sem er nauðsynlegur 
fyrir brimbrettabrun á Íslandi 
miklu hlýrri og þægilegri. Það er 
mikil líkamleg áreynsla sem felst í 
því og mikilvægt að líða þægilega 
á meðan.

Ekki bara hippar í hjólhýsum
Ingólfur segist taka eftir að allir 
samfélagshópar og fólk á öllum 
aldri hafi gaman af þessu. „Ég hef 
farið með fólk úr öllum stéttum í 
sörf. Þessi íþrótt er ekki endilega 
bara fyrir brettafólk, alls ekki. Bæði 
hér heima og úti í heimi er fólk úr 
öllum stéttum að stunda þetta. 
Ekki bara steríótýpískir hippar sem 
búa í hjólhýsum. Það geta allt eins 
verið pólitíkusar, fyrirtækjaeig-
endur, flugmenn eða smiðir.“

Ingólfur segist oft fara með litlu 
frændur sína í sjóinn en hann passi 
auðvitað alltaf að aðstæður séu 

barnvænar. Þá sé skynsamlegast 
að fara með krakka á sumrin. 
Ingólfur vinnur hjá fyrirtækinu 
Arctic Surfers sem fer með hópa í 
brimbrettabrun. Ingólfur segir að 
þar hafi yngsti kúnninn verið sex 
ára og sá elsti 66 ára gamall. „Báðir 
aðilar náðu öldu, þannig að það 
var bara mjög gaman.“

Ísland ekki byrjendavænt
Arctic Surfers bjóða upp á nám-
skeið fyrir byrjendur sem snýst 
fyrst og fremst um að læra á 
aðstæður áður en maður fer út í 
þær. Þá er farið í vettvangsferðir 
út að sjó þar sem fólk getur aflað 
sér upplýsinga og lært að fara 
sér ekki að voða. „Ísland er ekki 
mjög byrjendavænt að því leyti að 
aðstæður eru breytilegar, það er 
mikið flóð og fjara. En það er hægt 
að upplifa mjög skemmtilegar 
aðstæður. Þetta snýst um að safna 
sér upplýsingum, læra á svæðin 
og veðrið. Það kemur til með bæði 
heimavinnu og vettvangsferðum. 
Þetta er alltaf ákveðinn grautur 
sem maður þarf að finna rúsínuna 
í, bæði vanir og óvanir. En allir sem 
við höfum farið með hafa verið 

Þetta getur verið 
hættulegt en það 

þarf ekki að vera það. Þú 
þarft auðvitað að bera 
virðingu fyrir sjónum og 
náttúrunni, sérstaklega 
hér á Íslandi.

Ingólfur Már Olsen

sáttir og stigið heilir og glaðir frá 
þessu. Þetta er bæði skemmtileg 
reynsla og upplifun.“

Tekur mörg ár að  
verða bara ágætur
Að sögn Ingólfs snýst brimbretta-
brunið sjálft um að læra að ná 
öldunni annars vegar og að svífa á 
öldunni hins vegar. Ingólfur segir 
að hið fyrrnefnda sé yfirleitt miklu 
flóknara og taki lengri tíma að ná 
vel. „Ef þú ætlar að fá eitthvað gott 
úr þessu og koma þér almenni-
lega inn í sörfið þarftu klárlega að 
leggja smá metnað í þetta. Þetta 
er ekki eitthvað sem þú lærir allt í 
bók. Þú lærir með tímanum. Það 
tekur alveg mörg ár að ná leikni 
í sörfi, eða jafnvel að verða bara 
ágætur í því.“

Beri maður skynsemina fyrir 
brjósti þarf brimbrettabrun alls 
ekki að vera hættulegt. „Ég mæli 
með að fólk fari á námskeið hér 
heima eða annars staðar og kynni 
sér hlutina. Þetta getur verið 
hættulegt en það þarf ekki að vera 
það. Þú þarft auðvitað að bera 
virðingu fyrir sjónum og nátt-
úrunni, sérstaklega hér á Íslandi.“

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
 Frelsi til að veiða! 

00000

ÞETTA ER BYRJAÐ!
www.veidikortid.is

Fólk á öllum aldri hefur gaman af brimbrettabruni.
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Vegalengdin er oft 
tíu kílómetrar á 

átta klukkustunda vakt. 
Það eru margir sem nota 
sandala eða klossa í 
vinnunni. Þú myndir 
ekki biðja einhvern um 
að fara út og labba tíu 
kílómetra í klossum. Það 
eru fáir sem myndu gera 
það. 
Alexander Harrason

Sólrún  
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is 

Fæturnir eru undirstaðan 
fyrir allan skrokkinn. „Það 
sem kemur fyrir fæturna 

hefur í raun áhrif á allt stoðkerfið, 
þó áhrifin séu mest upp leggina 
í hnén, mjaðmir og mjóbakið.“ 
Alexander hvetur fólk til að vera á 
undan vanda sem getur myndast 
við að ganga eða hlaupa í vit-
lausum skóm og fá sérfræðiaðstoð 
við skóval.

Alexander segir að hlaupaskór 
ætlaðir fyrir hlaup utan vegar séu 
hannaðir svo þeir veiti sem mesta 
höggdempun. Utanvegaskór eru 
öðruvísi hannaðir en venjulegir 
götuskór, til að auka stöðugleika 
í óstöðugu umhverfi. Ef maður 
ætlar í göngu eða hlaup í krefj-
andi umhverfi þar sem er mikill 
óstöðugleiki og mýkt í undirlagi 
þá eru til skór sem minnka álagið 
á líkamann. „Þó skór séu orðnir 
virkilega góðir og vandaðir í dag, 
þá eru þeir samt fjöldafram-
leiddir eftir einhverju ákveðnu 
normi. Það eru margir hlutir sem 
er ekki hægt að koma til móts við 
með fjöldaframleiddum skóm en 
er hægt að bæta upp með inn-
leggjum.“

Tíu kílómetra ganga á einni 
þjóna- eða hjúkrunarvakt
Fyrir þá sem vilja er hægt að kaupa 
innlegg til að sérsníða að eigin 
þörfum. „Innlegg í dag eru miklu 
mýkri, þægilegri og nettari en þau 
hafa áður verið. Í dag er þetta ekki 
spurning um hvort maður þurfi 
innleggin heldur hvort maður 
vilji þau eða ekki. Það getur skipt 
sköpum fyrir jafnvægið, hvernig 
álagið dreifist upp fótinn og jafnar 
átak frá hnjám.“

Alexander segir að stoð-
kerfið hreyfist á þann hátt að það 
myndist síendurtekið álag. Ef 
lélegum skóbúnaði er bætt ofan á 
það, þá getur myndast ójafnvægi 
í vöðvauppbyggingu. Á hnjálið-
unum eru innanverðir og utan-
verðir liðþófar sem mýkja högg á 
hnjánum. „Við viljum að þeir leiki 
báðir hlutverk og það sé ekki of 
mikið álag á öðrum liðþófanum. 
Það skiptir miklu máli að hafa gott 
jafnvægi í skóm. Fólk getur átt í 
miklum vandræðum með stoð-

kerfið bara út af því hvernig skóm 
það klæðist.“

Fólk sem vinnur til dæmis 
langar þjónavaktir eða hjúkrunar-
vaktir gerir sér oft ekki grein fyrir 
vegalengdinni sem er gengin á 
einum vinnudegi. „Vegalengdin er 
oft tíu kílómetrar á átta klukku-
stunda vakt. Það eru margir 
sem nota sandala eða klossa í 
vinnunni. Þú myndir ekki biðja 

einhvern um að fara út og labba tíu 
kílómetra í klossum. Það eru fáir 
sem myndu gera það.“

Þó göngunni á vöktum hjúkrun-
arfræðinga eða þjóna sé dreift yfir 
lengri tíma þá er þetta sama álag á 
stoðkerfið að sögn Alexanders. Ef 
maður bætir svo 300 vinnudögum 
við ár hvert, í mörg ár, þá getur 
lélegur skóbúnaður í vinnunni 
haft sitt að segja fyrir stoðkerfið.

Ráðast að rót vandans
Það mikilvægasta í skóbúnaði 
segir Alexander vera hversu 
góðan stuðning hann veitir við 
hæl. „Það er eitthvað sem okkur 
finnst alltaf mikilvægt í skóm sem 
á að ganga mikið í, sérstaklega 
úti í náttúrunni.“ Til að athuga 
hvort skórnir manns veiti góðan 
stuðning við hælinn er einfaldlega 
hægt að klípa í hælana á skónum 

og finna hvort hælkappinn er þétt-
ur. „Það er allt of mikið af skóm 
sem eru framleiddir á ódýra vegu. 
Það er dýrt í framleiðsluferlinu 
að búa til stífa hælkappa sem er 
þrykkt ofan í botninn á skónum. 
Síðan þarf klæðningin og bólstrun 
í hælkappanum að vera góð. Það 
er alltaf gæðatákn að skór séu 
með þéttan og góðan stuðning 
við hælinn og þeir séu með góða 
bólstrun í hælkappanum til við-
bótar við það.“

Alexander telur að allir hafi gott 
af því að fara í göngugreiningu, 
sama á hvaða aldri þeir eru. „Þetta 
er eiginlega ekki spurning um 
hvort það getur hjálpað heldur 
hversu mikið það getur hjálpað.“ 
Þó segir Alexander að það þurfi 
ekki endilega að vera að allir þurfi 
á stórtækum leiðréttingum að 
halda. En ef einstaklingar upp-
lifa síendurtekið álag og leita 
í þjónustu sjúkraþjálfara eða 
kírópraktora, þá getur göngu-
greiningin ráðist að rót vandans 
og stutt við meðferðina sjálfa hjá 
sjúkraþjálfurum eða kíróprakt-
orum. „Göngugreiningin skarast 
ekki við meðferðina við álaginu, 
hún getur aukið virkni hennar. Þú 
getur mögulega séð hvaðan þetta 
síendurtekna álag er að koma. Þá 
nærðu kannski betri losun á ein-
hverri spennu eða verkjum sem þú 
hefur verið að finna fyrir.“

Réttu skórnir skipta sköpum
Réttur skóbúnaður er mikilvægur hvort sem það er fyrir göngu eða hlaup að sögn Alex-
anders Harrasonar sem er sérfræðingur í göngugreiningu. Því er gott að vanda valið.

Spurningin er ekki hvort göngugreining getur hjálpað heldur hversu mikið hún getur hjálpað. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Glitinum —  
Fyrirbyggir mígreni
Viðurkennd meðferð til að fækka mígreniköstum. 
 
Fullorðnir: 1 hylki á dag. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun 

lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og 

aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Fæst án lyfseðils í næsta apóteki. florealis.is/glitinumfloflfloflorerere lalalaliiiisisis ii.is/s/s/ lglgliitin
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Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

TRÉSMIÐJAN STÍGANDI
FAGMENN Í TRÉVERKI SÍÐAN 1947

TRÉSMIÐJAN STÍGANDI  /  SÍMI: 452 4123  /  WWW.STIGANDIHF.IS



Aldrei líta af börnum á ströndinni. 

Í Bandaríkjunum hafði slysum á 
börnum við ströndina fækkað 
mikið en nú sjá yfirvöld aftur 

fjölgun. Hún er rakin til foreldra 
sem eru uppteknir í símanum á 
meðan börnin leika sér við sjó eða 
vatn. Bent er á að ef foreldrar eða 
aðrir forráðamenn fara með börn 
á strönd eigi ekki að líta af þeim. 
„Slökkvið á símanum á strönd-
inni,“ er beiðni til foreldra að því 
er NRK greinir frá.

Það er aldrei hægt að treysta 

því að einhver annar fylgist með 
börnunum. Þess vegna er mjög 
mikilvægt að fólk sé meðvitað 
um hættuna sem síminn getur 
skapað. 

Flestir vita að það er hægt að 
gleyma sér í símanum við að 
skoða samfélagsmiðla eða annað 
það sem fólki finnst spennandi. 
Sjórinn er hættulegur fyrir börn 
og það er algjörlega fráleitt að 
gleyma sér í símanum á meðan 
þau leika sér á ströndinni.

Þá er bent á að fullorðnir geti 
líka drukknað þótt þeir séu vel 
syndir. Sjórinn getur hrifsað 
til sín á einu augnabliki. Þess 
vegna ætti fólk helst ekki að fara 
í sjósund þar sem enginn er við-
staddur. Ef fólk er á ströndinni 
ætti að láta það vita að þú sért að 
skella þér til sunds.

Mörg slys hafa orðið hér á 
landi við strendur, sérstaklega 
er Reynisfjara varhugaverð. Fólk 
ætti því að muna að fara varlega.

Ekki taka símann með á ströndina

Stilltu vekjaraklukkuna aðeins 
fyrr og byrjaðu daginn á nokkrum 
teygjum. NORDICPHOTOS/GETTY

Það getur verið erfitt að koma 
sér af stað á morgnana og 
dagurinn er stundum lengi 

að byrja. Það er ekki fyrir alla 
að vakna eldsnemma og fara út 
úr húsi til að heimsækja líkams-
ræktarstöð. Það er hins vegar hægt 
að taka örlitla hreyfingu heima 
hjá sér á morgnana sem getur gefið 
manni aukaorku inn í daginn.

Teygjur eru tilvalin heimaæfing. 
Einn af kostum þess að teygja á 
morgnana er að líkamsstaða getur 
orðið betri. Fólk sem er í þann-
ig vinnu að það situr mikið fyrir 
framan tölvu mestan hluta af 
deginum, getur átt það til að þróa 
með sér slæma líkamsstöðu.

Teygjur á morgnana geta einnig 
komið í veg fyrir slæma vöðva-
bólgu. Margir þekkja það að fá 
stífar axlir, en með nokkurna 
mínútna teygjum á morgnana 
getur líkamleg heilsa batnað til 
muna.

Ef þú ert á leiðinni inn í langan 
vinnudag, þá er gott að teygja á 
morgnana. Það getur komið í veg 
fyrir að þú finnir fyrir mikilli 
þreytu yfir daginn og gefið þér 
frekar aukna orku.

Teygjur á 
morgnana

Rannsóknin var gerð á fólki með 
skerta heyrn. NORDICPHOTOS/GETTY

Ný rannsókn, sem gerð var 
í háskólanum í Exeter og 
King’s College í London, 

leiddi í ljós að fólk sem notar 
heyrnartæki vegna aldurstengdrar 
heyrnarskerðingar viðheldur betri 
heilastarfsemi þegar til lengri 
tíma er litið en þeir sem nota ekki 
heyrnartæki.

Rannsóknin var gerð á 25.000 
manns 50 ára og eldri. Fólkið tók 
árleg vitsmunapróf sem sýndu 
að þau sem notuðu heyrnartæki 
höfðu betra minni og meiri athygli 
en samanburðarhópurinn. Þau 
sem notuðu heyrnartæki voru 
einnig viðbragðsfljótari.

Fyrri rannsóknir hafa sýnt 
samhengi milli heyrnartaps og 
skertrar heilastarfsemi hjá eldra 
fólki. Þessar nýju rannsóknar 
benda til að notkun heyrnartækja 
geti varið heilann gegn því.

Heyrnartæki 
verja heilann

Íþróttavöruverslun

ÚTSALA

Sundaborg 1 Sími 553 0700

NÆG BÍLASTÆÐI VIÐ VERSLUN Fylgdu okkur á

Öll helstu merkin á einum stað

Opnunartími

Virka daga 11-18
Laugardaga 11-16
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Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

ÓSKA EFTIR AÐ KAUPA BÍL !
Vil kaupa fólksbíl eða jeppling á 

verðbilinu 1,5-2,0 milljónir.
Hringdu S. 564-5000.

 Fjórhjól

 Hjólhýsi

HJÓLHÝSI.COM
Trigano uppblásin fortjöld á 

frábæru tilboðsverði.
Bali XL Verð: 125.000 kr.

Lima 300 Verð: 129.000 kr.

Lima410 Verð: 159.000 kr.

Innifalið í verði Þakklæðning, 
gólfteppi, svuntur, pumpa, stangir, 

hælar og taska.

Takmarkað magn eftir!

Nú fer hver að verða síðastur að 
næla sér í tjald.

Sýningunni lýkur 1. ágúst ef 
eitthvað er eftir er hægt að panta 

í gegnum síma 863-4449.
Bæjarhraun 24
Sími: 8634449

Netfang: www.hjolhysi.com

HJÓLHÝSADRIF MOVER.
Kronings mover 18501 HD, 

góður fyrir 2,5 tonn. Tilboðsverð 
169.000 kr, aðeins á meðan 

birgðir endast.
Upplýsingar hjá kriben@simnet.

is eða sími 863-4449

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

Einn vinsælasti smábíllinn í dag Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

VERÐ FRÁ KR.

ÞÚSUND stgr.

1.490
HYUNDAI i10
NÝLEGIR - ÁRGERÐ 2018 - SJÁLFSKIPTIR

Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 100% lánamöguleiki    -   Til í ýmsum litum    -   Góð endursala
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

...á verði fyrir þig!

k könnunni
opið mán-fös 10-18

Hyundai i10 1.0 Bensín sjálfskiptir, eknir frá 40 þúsund. Búnaður bíla á mynd getur veirð frábrugðin sölubílum.
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ÚTBOÐ
Borgarbyggð óskar eftir tilboðum í 

gatnagerð og lagnir.

Verkkaupar eru Borgarbyggð, Veitur ohf, Míla ehf og 
Gagnaveita Reykjavíkur. Um er að ræða gatnagerð fyrir 
íbúðasvæði í Bjargslandi sem staðsett er austan Vestur-
landsvegar og norðar Hrafnakletts í Borgarnesi. Helstu 
verkþættir eru gatnagerð og veitukerfi. 

Helstu magntölur eru:
Fylling 800 m3
Holræsi 555 m
Vatnsveitulagnir 210 m
Hitaveitulagnir  520 m
Heildarskurðlengd 380 m
Ídráttarrör 160 m
Blástursrör 3145 m
Rör Gagnaveitu 1490 m

Tilboð verða opnuð 22. ágúst kl 11:00 á skrifstofu  
Borgarbyggðar. Verklok eru 1. des 2019.

Þeir sem óska eftir útboðsgögnum sendi tölvupóst á  
gkh@verkis.is og verða þau send rafrænt á tilboðsgjafa. 

Umhverfis- og skipulagssvið 

Útboð

SMÁAUGLÝSINGAR  7 Þ R I ÐJ U DAG U R   3 0 .  J Ú L Í  2 0 1 9 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Bólstrun

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Bílstjóri óskast á sendibíl,meirapróf 
ekki nauðsynlegt, íslenskukunnátta, 
hreint sakavottorð. Uppl.s:8999288

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

 

viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

Við eigum 
gott úrval

af loftviftum.
Kíktu við.

Loftviftur
Fyrir kerfisloft
-einfaldar í uppsetningu

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir
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Kvöldverða-
skví sa

Grænmetis-
skví sa

Fingra-
matur

Ávaxta- og
grænmetis-

skví sur

10 nýjungar frá 
Ella‘s Kitchen



LÁRÉTT
1 Hrjá
5 Hlé
6 Átt
8 Fjörkálfur
10 Tveir eins
11 Boð
12 Grey
13 Eind
15 Tilorðning
17 Illfygli

LÓÐRÉTT
1 Væflast
2 Aðalstitill
3 Fugl
4 Ergja
7 Samtal
9 Dálítið
12 Verslun
14 Málmur
16 Tveir EINS

LÁRÉTT: 1 þjaka, 5 var, 6 nv, 8 æringi, 10 ll, 11 orð, 12 
skar, 13 stak, 15 tilurð, 17 naðra. 
LÓÐRÉTT: 1 þvælast, 2 jarl, 3 ari, 4 angra, 7 viðræða, 
9 nokkuð, 12 sala, 14 tin, 16 rr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Eliskases átti leik gegn Kan í 
Kaupmannahöfn árið 1935. 

1. Re4! De6 2. Rf5! g6 3. Hxc8 
Hxc8 4. Re7+! 1-0. Indverska 
undrabarnið Praggnanandha, 
sem er aðeins 13 ára sigraði 
á Xtracon-mótinu sem lauk í 
fyrradag á Helsingjaeyri í Dan-
mörku. Nú er hafið at- og hrað-
skákmót í París þar sem flestir 
sterkustu skákmenn heims 
taka þátt að heimsmeistar-
anum undanskildum. 

www.skak.is: Xtracon-mótið. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Austlæg átt, víða 3-8 
m/s í dag, en 8-13 syðst. 
Þokuloft við austur-
ströndina og Húna-
flóa, annars bjart með 
köflum. Síðdegis má 
búast við stöku skúrum 
SV-lands. Hiti 16 til 
25 stig, en 10 til 16 á 
 A-landi.Austan 5-15 m/s 
á morgun, hvassast við 
suðurströndina og á an-
nesjum NV-lands. Skúrir 
á sunnanverðu landinu, 
en skýjað með köflum 
norðan heiða. Áfram 
hlýtt í veðri.

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Nei, nei, nei! Síðan 
hvenær var ég í  

sértrúarsöfnuði?

Hei, Sara, þarftu 
hjálp með frönsku 

kartöflurnar?

Jæja, ef þú skiptir um skoðun 
þá er ég þér innan handar, til 

þjónustu reiðubúinn.

Franskar kartöflur 
draga fram það 

góða í mér.

Ekki 
borgarann! 

Ekki 
borgarann!

Neinei. Ég 
höndla þær 

alveg.
Fáðu þér 

þá nokkrar.

Það verða um það 
bil fimmtán mínútur.

Ekki 
slæmt.

Við getum 
beðið.

Ef við 
sveltum 

ekki fyrst.

Ég verð 
orðinn 
gamall 

þá!

Fullkomið! Fyrir 
skrifstofurottu!

Hmmm, nú erum 
við nær lagi!

Amish-pöbb? 
Síðan  

hvenær?

Síðan 
núna!

Einmitt málið! Ef 
ég væri á leiðinni 

í jarðarför!
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Visitor ferðaskrifstofa  |  Hlíðasmára 8, 201 Kópavogur  |  Sími 578 9888 · visitor.is

*Innifalið: flug og farangursheimildir með Icelandair, rúta til og frá flugvelli, 4 stjörnu hótelgisting með morgunverði, miði á leikinn og íslensk fararstjórn.

Beint flug með Icelandair ásamt tösku. Rúta til og frá hóteli. 
Gist á Holiday Inn Manchester Center með morgunverði og miði á tónleikana.

Beint flug með Icelandair ásamt farangursheimildum. Rúta til og frá hóteli. 
Gist á Hotel Square með morgunverði, miði á tónleikana og íslensk fararstjórn.

ROD STEWART
22.-25. nóv.
í MANCHESTER
Verð frá 
134.900
BÆTTU VIÐ MIÐA Á 
MAN CITY - CHELSEA LEIKINN Á KR. 28.900

BÆTTU VIÐ MIÐA Á ROD STEWART TÓNLEIKANA Á AÐEINS KR. 28.90010.000 kr. afsláttur fyrir félaga í stuðningsmannaklúbbi Arsenal

29. sep. - 2. okt. · Verð frá 139.900*

vs.

MICHAEL BUBLÉ
25. - 28. okt.

Í KÖBEN
Verð frá
134.900

Fararstjórar: Danshjónin Jói og Thea

4.-7. okt. · Verð frá 149.900*

vs.

22.-25. nóv. · Verð frá 134.900*

vs.

HÓPFERÐIR Á ENSKA

TÓNLEIKAFERÐIR
ÖRFÁ SÆTI LAUS

25.-28. okt. · Verð frá 129.900*

vs.

Nánari upplýsingar um ferðirnar og sala er á visitor.is



Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Þriðjudagur

hvar@frettabladid.is

30. JÚLÍ 2019 
Tónleikar
Hvað? Milonga Tangófélagsins og 
Tangóævintýrafélagsins
Hvenær? 20.30-22.30
Hvar? Iðnó, Vonarstræti 3
Argentínskur tangó dunar. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000 en frítt 
fyrir 30 ára og yngri

Hvað? Jazztónleikar
Hvenær? 20.30
Hvar? KEX hostel
Kvartett píanóleikarans Sör u 
Mjallar Magnúsdóttur f lytur jazz-
lög sem eiga uppruna sinn í Skand-
inavíu.
Hvað? Tónleikar
Hvenær? 21.00
Hvar? Alþýðuhúsið á Siglufirði
Mikael Máni og Lilja María Ás-
mundsbörn flyja eigið verk. Tekið 
er við frjálsum framlögum við inn-
ganginn.

Hildur Eir Bolladóttir, 
prestur á Akureyri, 
er höfundur ljóða-
bókarinnar Líkn. 
Þet t a er f y rst a 
ljóðabók Hildar 

og hún segir hana hafa verið lengi í 
smíðum. „Ég held að hún hafi verið 
að gerjast innra með mér alveg frá 
því ég var barn. Hún varð að verða 
til svo að ég gæti farið að skrifa um 
eitthvað annað,“ segir hún.

Dauðinn er rauði þráðurinn í 
bókinni. „Pabbi, Bolli Gústavsson í 
Laufási, var prestur og ég var alltaf 
í námunda við dauðann sem barn. 
Ég vil ekki meina að það hafi haft 
vond áhrif á mig en ég var hins 
vegar næmur krakki og forvitin 
og á ákveðinn hátt viðkvæm. Þess 
vegna lifði ég mig mjög inn í allt sem 
tengdist dauðanum. Aðstandendur 
komu heim í Laufás til pabba til að 
undirbúa útför og hún fór fram í 
kirkjunni á staðnum. Stundum 
hékk ég á kirkjugarðsveggnum og 
fylgdist með látbragði fólksins úr 
fjarlægð þegar verið var að jarða 
sveitungana. Ég hugsaði mikið um 
líðan þessa fólks og spurði pabba 
hvort þessi eða hinn hefði grátið 
mikið og verið mjög sorgmæddur. 
Ég hugsa að þessi þáttur prests-
starfsins hafi raun-
verulega orðið til 
þess að ég ákveð 
að ending u að 
fara út í það að 
ver ð a pr e st u r. 
Eftir að ég gerðist 
prestur fékk ég svo 
nýja sýn sem full-
orðin manneskja á 
dauðann.“

Í bók i n n i er 
að finna nokkrar 
æskumyndir. „Þær 
skrifuðu sig eigin-
lega sjálfar og þar 
er líka að f inna 
tengingu við dauða 
og upprisu. Þetta 
eru myndir úr nátt-
úrunni heima í sveit-
inni þar sem ég ólst 
upp og af foreldrum 
mínum og andrúms-
loftinu sem ríkti á 
staðnum þar sem ég 
bjó.“

Notar ljóð í prestsstarfinu
Fyrsta ljóð bókarinnar nefnist 
Játning og það síðasta er Líkn. „Þessi 
ljóð, það síðasta og það fyrsta, kall-
ast á. Í Játningu útskýri ég hvernig 
það er að vera prestur og því er einn-
ig lýst í ljóðinu Líkn. Munurinn er sá 
að í Líkn er ég áhorfandi meðan ég 
lýsi líðan minni í Játningu.“

Hildur segist hafa fengist við að 
yrkja allt frá því hún var barn. „Ég er 
alin upp við að lesa ljóð. Pabbi var 
alltaf að fara með ljóð og kvæði og 
talaði mikið um ljóðskáld og sálma-
skáld. En hvað það var skrýtið eftir 
Pál J. Árdal kunni ég utan að þriggja 
ára og fór með það fyrir hvern þann 
sem vildi heyra. Ljóðaáhuginn 
hefur verið viðvarandi. Ég nota ljóð 
mikið í mínu starfi sem prestur, til 
dæmis í líkræðum til að hugleiða út 
frá því þau fanga svo stóran veru-
leika í fáum orðum.“

Fólk móttækilegt fyrir trú
Þar sem trúarljóð eru áberandi í 
þessari fyrstu ljóðabók Hildar er 
hún spurð hvort hún telji að fólk 
sé almennt móttækilegt fyrir trú. 
„Já, mér finnst fólk mjög móttæki-
legt fyrir trú. Þegar fólk hittir prest 
hefur það mjög mikla þörf fyrir 
að tala um sína trú. Trú og trúar-
pælingar eru ofarlega í huga fólks 
en hins vegar er fólk ekki tilbúið að 
bera þær á torg fyrir alla. Á Íslandi 

Þetta er það form sem mér finnst skemmtilegast að vinna með, segir Hildur Eir. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Vala Fannell leikstýrir nýju leik-
verki hjá Leikfélagi unga fólksins 
sem er nýtt atvinnuleikhús á Akur-
eyri. Þar fá krakkar tækifæri til að 
vinna í faglegu umhverfi og segja 
sögur úr sínum raunveruleika.

Verkið fjallar um hindranir og 
áskoranir sem móta sjálfsmynd 
unglingsáranna eins og einelti, 
kvíða, líkamsímynd, kynvitund, 
samfélagsmiðla og almenn sam-
skipti við jafningja sem og full-
orðna. „Við erum að kanna reynslu-
heim ungs fólks í dag í gegnum 
rannsóknarvinnu, spuna og ýmsar 
æfingar til að gefa áhorfendum inn-
sýn inn í þennan heim. Við vonum 
að verkefnið stuðli að lýðræðislegri 
virkni barna í samfélaginu og verði 
þar með hluti af forvarnarstarfi þar 
sem þessi aldurshópur fær tæki-
færi til að láta til sín heyra og tjá sig 
um þau málefni sem liggja þeim á 
hjarta,“ segir Vala.

Leikhópurinn er skipaður sjö 
ungum stúlkum á aldrinum 14 til 
16 ára en prufur fóru fram í lok júní. 
Æfingar fara fram í júlí og ágúst en 
frumsýnt verður í Samkomuhúsinu 
23. ágúst.

Reynsluheimur 
unglinganna

er trú nokkurt feimnismál en um 
leið mjög mikilvægt mál. Fólk er oft 
gagnrýnið á kirkjuna, eins og það á 
að vera, því kirkjan er byggð upp af 
fólki sem er að vinna við ákveðna 
þjónustu og það þarf að halda því á 
tánum, eins og öðrum hreyfingum 
sem stuðla að mannréttindum og 
þjóna fólki á viðkvæmum stundum. 
Fólk er ekki alltaf hrifið af kirkjunni 
en það þýðir ekki að það eigi ekki 
trú.“

Spurð hvort hún eigi von á að 
senda frá sér f leiri ljóðabækur segir 
Hildur: „Ég hugsa það. Þetta er það 
form sem mér finnst skemmtilegast 
að vinna með. Ég sé ekki fyrir mér 
að eiga eftir að skrifa langa epíska 
skáldsögu. Ég virðist vera mann-
eskja með knappan stíl.“

Stelpurnar sjö sem voru valdar í 
leikhópinn eru á aldrinum 14-16 
ára. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Hildur Eir Bolladóttir sendir frá 
sér fyrstu ljóðabók sína. Dauðinn 
er rauði þráðurinn í bókinni og 
trúin er einnig leiðarstef. Afar lík-
legt er að fleiri bækur fylgi á eftir.

Ljóðabók 
sem varð 
að verða til

ÉG NOTA LJÓÐ MIKIÐ  
Í MÍNU STARFI SEM 

PRESTUR, TIL DÆMIS Í LÍK-
RÆÐUM TIL AÐ HUGLEIÐA ÚT 
FRÁ ÞVÍ ÞAU FANGA SVO 
STÓRAN VERULEIKA Í FÁUM 
ORÐUM.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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FRUMSÝND Á MORGUN



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

> Loksins, loksins er Myllu smáar-kökur komnar 
með karamellu og lakkrís. Núna er tilefni til
að gera sér ferð út í búð og grípa með sér nýju 
karamellu og lakkrís kökurnar strax í dag.

Smakkaðu nýju silkimjúku 
karamellu-lakkrís kökuna strax í dag
Þær eru fjórar saman í pakka

að’í“ 
- að gera enn betur

       Nýtt !
Fleiri Myllu smáar-kökur                

           í boði fyrir útileguna 

    mmm þú bara verður ...

> Fjórar saman í pakka. Nýju karamellu
og lakkrís kökurnar í viðbót við möndlu-,
súkkulaði- og karamellukökurnar.
B ð ð þBragðaðu þær 
strax í dag.

man Fjórar samFFjjóórraarr
í pakka

Myllan hefur bakað fyrir Íslendinga í 60 ár.
> myllan.is>

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Suits
10.20 NCIS
11.05 Jamie’s Quick and Easy 
Food
11.30 It’s Always Sunny in Phila-
delphia
11.55 Um land allt
12.35 Nágrannar
12.55 So You Think You Can 
Dance 15
13.35 So You Think You Can Dance 
15
14.20 So You Think You Can 
Dance 15
15.05 The Goldbergs
15.25 The Big Bang Theory
15.45 Seinfeld
16.10 Nettir Kettir
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.45 Sportpakkinn
18.55 Veður
19.00 Hálendisvaktin
19.30 Golfarinn
20.00 Modern Family
20.25 The Goldbergs
20.50 Our Girl
21.45 Jett
22.35 Knightfall  Önnur syrpa 
þessara ævintýralegu og spenn-
andi þátta sem fjalla um síðustu 
daga riddara Musterisreglunnar á 
14. öld.
23.20 Last Week Tonight with 
John Oliver
23.50 The Bold Type
00.35 Divorce
01.10 Wentworth
02.00 You’re the Worst
02.30 Unsane
04.05 Loch Ness
04.50 Loch Ness
05.35 Loch Ness

19.10 Kevin Can Wait
19.35 Schitt’s Creek
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 One Born Every Minute UK
21.40 The Hundred
22.25 Supernatural
23.10 The Last Ship
23.55 Westworld
01.05 Kevin Can Wait
01.30 Seinfeld
01.55 Tónlist

09.40 Scent of a Woman
12.15 Ingrid Goes West
13.55 Rachel Getting Married
15.50 Scent of a Woman
18.25 Ingrid Goes West
20.05 Rachel Getting Married
22.00 Father Figures
23.55 The Secret Life of Bees
01.45 The Falling
03.30 Father Figures

08.00 Evian Championship  Út-
sending frá Evian Championship á 
LPGA mótaröðinni.
13.30 Evian Championship
19.00 Golfing World  Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
19.50 PGA Highlights   Hápunkt-
arnir á PGA mótunum.
20.45 The Open Championship  
 Útsending frá lokadegi Opna 
breska meistaramótsins.
23.15 Golfing World 

12.40 Sumarið
13.00 Útsvar 2016-2017 Akureyri 
- Mosfellsbær
14.15 Andri á flandri í túristalandi 
14.45 Manstu gamla daga? Enn 
galar Gaukur   Þáttaröð frá 1991 
um sögu íslenskrar dægurtón-
listar. Umsjón: Helgi Pétursson og 
Jónatan Garðarsson. Dagskrár-
gerð: Tage Ammendrup. e.
15.35 Ferðastiklur Á slóðum ljós-
víkings
16.20 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps
16.35 Viðtalið Anjimile Mtila-
Oponyo
17.00 Íslendingar Jón Páll Sig-
marsson   Fjallað er um Íslendinga 
sem settu svip sinn á íslenskt 
samfélag um sína daga með marg-
víslegum hætti. Þættirnir spegla 
jafnframt sögu þjóðarinnar og 
samtíð á ýmsum tímum, menn-
ingu, listir, stjórnmál og fleira. Þeir 
eru byggðir á efni úr safni Sjón-
varpsins á nærfellt hálfrar aldar 
tímabili. Umsjón og dagskrárgerð: 
Andrés Indriðason. e.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ósagða sagan 
18.32 Hönnunarstirnin 
18.50 Bækur og staðir Dritvík   Í 
Dritvík á Snæfellsnesi á Kolbeinn 
Jöklaskáld að hafa setið á þúfu og 
kveðist á við Kölska, eða svo segir 
þjóðsagan. Kölski á að hafa getað 
botnað allar vísur Kolbeins, þar til 
Kolbeinn tók upp hníf, brá honum 
fyrir glyrnur skrattans svo eggina 
bar við tunglið og fór með þessar 
línur: Horfðu í þessa egg egg, undir 
þetta túngl túngl. Þá varð Kölska 
orða vant því hann fann ekkert til 
að ríma við túngl. Kolbeini tókst 
þó að botna eigin vísu en var ekki 
boðið í kveðskap til Kölska eftir 
það. Áður fyrr voru margar ver-
stöðvar á Snæfellsnesi, en síðan 
fór sjávarfangið minnkandi á 
svæðinu. 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarið
20.00 Treystið lækninum 
21.05 Hamarinn   Íslensk leikin 
þáttaröð um mannleg örlög, átök 
og tilfinningar í landi þar sem 
yfirborð og ásýnd hlutanna segir 
aldrei nema hálfa söguna. Dular-
fullt slys verður þar sem unnið 
er að línulögn í tengslum við 
umdeildar virkjunarframkvæmdir 
og sprengiefni er stolið. Leikstjóri 
er Reynir Lyngdal. Aðalhlutverk: 
Björn Hlynur Haraldsson og Dóra 
Jóhannsdóttir. Framleiðandi: 
Pegasus. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna. e.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Uppljóstrari 
23.20 Haltu mér, slepptu mér 
00.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
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 Solsidan 
13.50 American Housewife
14.15 Charmed 
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 The Late Late Show with 
James Corden (189.208)
19.45 The Neighborhood
20.10 Crazy Ex-Girlfriend 
21.00 For the People 
21.50 Star 
22.35 i’m Dying up here 
23.35 The Tonight Show Starrin

07.45 KR - Molde  Útsending frá 
leik í Forkeppni Evrópudeildar-
innar.
09.30 Víkingur - Breiðablik  Út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.
11.10 Pepsi Max mörk karla
12.40 Real Madrid - Atletico 
Madrid   Útsending frá leik í Inter-
national Champions Cup.
14.20 Þór/KA - ÍBV  Útsending frá 
leik í Pepsi Max deild kvenna.
16.00 Víkingur - Breiðablik
17.40 Pepsi Max mörk karla
19.10 Þór - Víkingur Ó  Bein út-
sending frá leik í Inkasso deild 
karla.
21.15 UFC 240. Holloway vs Edgar 
 Útsending frá UFC 240 þar sem 
Max Holloway og Frankie Edgar 
mætast í aðalbardaga kvöldsins.
00.05 Þór - Víkingur Ó

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 Segðu mér Sigríður  
 Snæbjörnsdóttir  
 hjúkrunarfræðingur
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
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 Tríó
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur Erlendur  
 Haraldsson í Kúrdistan
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Útvarp KrakkaRÚV Menn- 
 ingarheimurinn og Al- 
 heimurinn - Stjörnustríð
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar evr- 
 ópskra útvarpsstöðva
20.30 Á reki með KK
21.30 Kvöldsagan. Sandárbókin 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál. Fyrri hluti
23.05 Sumarmál. Seinni hluti
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1
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—Lægra verð. Punktur!

Sama lága verðið 
á öllum 5 stöðvunum
Verðið hjá Dælunni er allt að 20 kr. lægra en á öðrum bensínstöðvum 
í Reykjavík og Kópavogi, samkvæmt bensinverd.is 29.07.2019.

Dældu í því!

LAUGARDALSLAUG

KRINGLAN

MJÓDDIN

SMÁRALIND

Fellsmúli 30
við Góða Hirðinn

Vatnagarðar 40
við Holtagarða

Stekkjarbakka 2
Mjóddinni

Hæðarsmári 2 
Kópavogi

Salavegi 2
Kópavogi

Allt að 20 kr. lægra verð!



Fjarri malbiki og stein-
steypu bíður blóðþyrst 
lúsmýið eftir bráðinni 
og í hópinn bætast alls 
konar varmenni sem 
fara á stjá um verslunar-

mannahelgar með illt eitt í huga. 
Eins og þetta sé ekki nóg þá eru 
rökin fyrir því að betur sé heima 
setið en af stað farið enn fleiri enda 
alkunna að allt útilegubrölt er ávís-
un á vondan svefn á hörðu undir-
lagi, blauta svefnpoka, fokin tjöld 

og biðraðir á illa lyktandi útikamra 
innan um sauðdrukkna vitleysinga 
í leit að tilgangi lífsins og sjálfum 
sér úti í guðs grænni náttúrunni.

Þetta kann að skýra þann ara-
grúa hryllingsmynda sem gerast 
f jarri mannabyggðum en þar 
sem allri alvöru verður eitthvert 
gaman að fylgja er ráðlegt að huga 
vandlega að hlutföllunum í kvik-
myndakokteil fyrstu helgar ágúst-
mánaðar.
toti@frettabladid.is

Mesta ferðahelgi ársins er fram undan með 
tilheyrandi tryllingi þegar fjöldinn ryðst út 
á þjóðvegina í leit að fjöri og skemmtun í 

æðsta veldi. Innipúkum getur reynst erfitt 
að standast hópþrýstinginn um verslunar-
mannahelgina en til þess að standast slíkt 
er tilvalið að slá upp innihátíð fyrir framan 
sjónvarpið og minna sig um leið á það með 
sérvöldum bíómyndum að sveitaferðir eru 

stundum hið mesta feigðarflan.

Eden Lake (2008)
Stórlega vanmetin bresk 
spennuhrollvekja um 
ungt, ástfangið par sem 
drífur sig út úr bænum í 
rómantíska helgarferð. 
Kelly Reilly og Michael 
Fassbender leika bráð-
feigt parið sem er varla 
lagst í sólbað þegar 
ömurlegt unglingagengi 
veitist að þeim. Núning-
urinn stigmagnast hratt 
og fyrr en varir er gripið 
til blóðugs ofbeldis 
þannig að unnustan 
hrekst á æsilegan flótta í 
örvæntingarfullri leit að 
hjálp sem enga virðist 
vera að finna þannig að 
ógeðslegur dauðdagi er 
óumflýjanlegur nema 
vörn verði snúið í stór-
sókn.

Carry on Camping 
(1969)
Sennilega ræðst það 
helst af hversu brengl-
aðan húmor fólk er 
með hvort það geti enn 
haft gaman af hinum 
léttgeggjuðu, bresku 
grínmyndum sem 
kenndar eru við Carry 
on. Tímarnir breytast og 
mennirnir og samfélög 
þeirra með þannig að 
neðanþindarhúmor 
breska grínhópsins er 
kasúldinn en þeir sem 
eiga minningar um Carry 
on-myndirnar frá þeim 
árum er RÚV var eina 
sjónvarpið á Íslandi ættu 
enn að geta ornað sér 
við þurran perrahlátur 
hins krumpaða Sidney 
James. Áform tveggja 
félaga um að draga unn-
ustur þeirra með blekk-
ingum á nektarnýlendu 
rennur út í ömurlegt 
útilegubrölt þegar þau 
enda á tjaldstæði innan 
um furðulegasta ferða-
fólk sem sögur fara af, 
ruglaða hippa og stúlkur 

sem eru undarlega 
ástleitnar við leppa-

lúðana tvo.

The Great Outdoors (1988)
Þetta útilegugrín þeirra Johns heitins Candy og Dans Aykroyd 
er ef til vill ekki „góð“ mynd í þeim skilningi en hún er engu að 
síður ágætis fjölskylduskemmtun að hætti þessara herra-
manna. Candy leikur léttlyndan fjölskylduföður sem heldur 
með fjölskylduna í sumarfrí í huggulegum dal við stöðuvatn. 
Illu heilli mætir mágur hans, sem Akroyd leikur, með sitt 
slekti á sama stað. Sá er snobb asni sem á enga samleið með 
búranum Candy þannig að fríið leysist upp í allsherjar meting 
og illdeilur þeirra á milli. Enn syrtir svo í álinn þegar slagviðri 
neyðir fjölskyldurnar til þess að hírast undir sama þaki.

Lúsmý, lífsháski og leiðindi
Stand by Me 

(1986)
Sjá fjölhæfi leikstjóri Rob Reiner (This 

Is Spinal Tap, When Harry Met Sally..., 

The Princess Bride) á heiðurinn af tveimur af 

allra bestu bíómyndum sem gerðar hafa verið 

eftir sögum hrollvekjumeistarans Stephens King; 

Misery og Stand by Me, sérlega hugljúf og harmræn 

þroskasaga fjögurra stráka á frumgelgjunni. Fjórir 

tólf ára strákar stelast út í óbyggðir í von um að 

finna lík jafnaldra síns sem talinn er af. Þeir lenda í 

ýmsum kunnuglegum hrakningum sem bíða fólks 

sem þvælist á eigin vegum fjarri mannabyggð-

um. Ferðalagið reynir á vináttuna og strákarnir 

kynnast sjálfum sér og hver öðrum betur 

ómeðvitaðir um að með bakpokana eru 

þeir að stíga sín fyrstu skref inn í 

fullorðinsárin.

Deliverance (1972)
Þessi óþægilega góða mynd leikstjórans Johns Boorman er sígilt dæmi um að viðkvæmum borgar-búum er hollast að halda sig á mölinni. Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty og Ronny Cox leika fjóra kyrrsetumenn sem ákveða að virða fyrir sér undur náttúrunnar á kajaksiglingu. Þeir villast fljótt af leið og lenda upp á kant við ógeðslega, tannlausa sveita-lubba sem eru mjög áfram um að misnota borgarbúana kynferðislega. Burt Reynolds er þó einhverra hluta vegna með lásboga í farteskinu og sýnir eftirminnilega hversu stutt er í villidýrið innra með fólki þegar því er 

ógnað.

Evil Dead (1981)
Listi yfir góðar útilegu-

myndir væri vart marktækur ef 

Evil Dead væri ekki á honum. Í þessari 

sígildu hrollvekju Sams Raimi snýst 

kofaferðalag nokkurra ungmenna upp í 

blóðuga martröð þegar þau vekja fyrir slysni 

upp illa anda. Um framhaldið þarf ekki að hafa 

mörg orð enda reyndist þessi á sínum tíma 

bannfærða mynd aðeins vera fyrsti kaflinn 

í langri sögu djöflabanans Ash sem komst 

harkalega að raun um að vélsög má nota til 

þess að salla niður fleira en tré. Slagkraftur 

Evil Dead er slíkur að enn setur hroll að 

mörgum við að heyra þessa móður 

allra útileguhryllingsmynda 

nefnda á nafn.
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 ÞETTA HEFUR ALLT 
TEKIÐ SINN TÍMA. ÉG 

GERI ALLT Á MÍNUM EIGIN 
HRAÐA, SEM  ER TILTÖLULEGA 
HÆGUR HRAÐI.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

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

60%
A F S L ÁT T U R

A L LT  A Ð 
ÚTSALA

 VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

SUMAR

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

Söngkonan Salóme Katrín 
M a g nú s dót t i r  va r á 
þönum í blíðunni í gær 
þegar blaðamaður náði 
tali af henni.

„Ég er enn þá í bænum 
en er á leiðinni til Ísafjarðar á eftir,“ 
segir Salóme. Hún er uppalin á Ísa-
firði þar sem foreldrar hennar reka 
einn mest rómaða sjávarréttastað 
landsins og þótt víðar væri leitað, 
Tjöruhúsið.

Söngkonan vakti verðskuldaða 
athygli gesta Druslugöngunnar nú 
síðasta laugardag. 

„Það var æðislega gaman að taka 
þátt og óvenju vel mætt og góð 
stemning miðað við veðrið. Það var 
bæði vindur og rigning.“

Hún segir röð atvika hafa orðið 
til þess að hún var beðin um að 
koma fram fyrir gesti göngunnar 
við Austurvöll.

„Eitt leiddi að öðru. Ég kom fram 
á Aldrei fór ég suður um páskana 
og þar sá hún Helga Lind mig, hún 
er einn af skipuleggjendum göng-
unnar. Hún hafði svo samband við 
mig og bað mig um að koma fram í 
göngunni.“

Salóme hefur ekki gefið neitt út 
enn sem komið er stefnir þó á það 
í framtíðinni. 

„Þetta hefur allt tekið sinn tíma. 
Ég geri allt á mínum eigin hraða, 
sem er tiltölulega hægur hraði,“ 
segir Salóme hlæjandi.

Vel mætt á framhalds-
prófstónleikana 
Hú n he f u r st u nd að 
nám í djasssöng í FÍH 
síðan haustið 2015. 
Hún heldur þó ótrauð 
áfram og byrjar nú í 
haust á poppbraut við 
sama skóla.

„Í því námi lær i ég 
meira að semja tónlist og að 
útsetja. Ég hélt stóra tónleika 
þegar ég tók framhaldsprófið í 
vor líka og á þá var mjög vel mætt.“

Í sumar hefur Salóme unnið hjá 
Kópavogsbæ í Skapandi sumar-
störfum.

„Þar var ég að vinna að 5 laga 
EP plötu með tónlistarmanninum 
Baldvini Snæ Hlynssyni. Í sumar 
vorum við að vinna útsetningar 
fyrir strengjakvartett og f leira. 
Við kláruðum það verkefni bara 
fyrir stuttu. Lokahóf Skapandi 
sumarstarfa var síðasta fimmtu-
dag þar sem við komum fram með 
strengjakvartett. Það var æðislega 
gaman,“ segir Salóme,

Ætlaði að verða rithöfundur
Hún segir að liðið hafi dágóð-
ur tími áður en hún hugsaði 
um að gefa út eigið efni.

„Stór hluti námsins er auð-
vitað að syngja lög eftir aðra 
og svo gerði ég það líka þegar 
ég kom fram hérna áður. En 
þetta hefur verið langþráður 
draumur, að fá tækifærið að 
syngja eigin tónlist fyrir framan 
annað fólk.“

Salóme stefndi ekki alltaf á að 
verða tónlistarkona.

„Þegar ég var yngri ætlaði ég alltaf 
að vera rithöfundur. En það er svo 
sem enn þá hægt.”

Söngkonan er f lestum Ísfirð-
ingum kunn þar sem hún hefur 
verið dugleg að koma fram þar.

„Á sumrin söng ég til 
dæmis fyrir gesti sem 
komu vestur á skemmti-
ferðaskipum. Það gerði 
ég í kirkjunni á Flat-
eyri, án undirspils. 
Það var mjög lærdóms-
ríkt. Ég er mjög þakklát 
fyrir að hafa fengið það 
tækifæri.“

Var með of mörg járn 
í eldinum
Sa lóme seg ir 
að fyrst 
ef tir 

að hún flutti suður hafi hún gert þau 
mistök að vera með of mörg járn í 
eldinum.

„Ég byrjaði að vinna á Húrra og á 
Mokka, á meðan lærði ég heimspeki 
og svo auðvitað sönginn. Það var of 
mikið og ég ákvað að lokum að láta 
hjartað ráða og einbeita mér fyrst 
og fremst að söngnum.“

Næstir á dagskrá hjá Salóme eru 
tónleikar í Árósum i Danmörku.

„Þar kem ég fram með tónlistar-
konunni ZAAR en hún bókaði mig 
á hátíðinni. Hún spilaði einmitt 
líka með mér í Druslugöngunni. Svo 
koma Rakel Sigurðardóttir fiðlu-
leikari og söngkona og Svanhildur 

L óa B er g s vei n s dót t i r 
trommari einnig 

með okkur út. En 
svo stefni ég á að 
koma vonandi 
eitthvað fram 
líka á menn-
i n g a r n ó t t , “ 
segir Salóme 
glaðlega 

s t e i n g e r d u r @
frettabladid.is

Fylgdi hjartanu og 
valdi sönginn

Söngkonan Salóme er flestum Ísfirðingum kunn en er nú á hraðri 
leið að vinna hug og hjörtu landsmanna allra. Hún kom fram í 

Druslugöngunni og hlaut mikið lof viðstaddra. Fyrst eftir að hún 
flutti suður var hún í tveimur störfum með námi, en ákvað að 

lokum að setja sönginn í forgang.

MYND/KATA JÓHANNESS
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1.999 kr.1.299 kr.
Boss borgari, 3 Hot Wings,
franskar, gos og Prins Xtra

Original kjúklingaborgari með beikoni, káli,
lauk, osti, piparmajónesi og Boss sósu

BACON
B.O.S.S



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Torg. ehf

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.
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Eyjólfssonar
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Verð áður:

Einn föstudaginn var gítar-
leikarinn okkar afar dapur á 
hljómsveitaræfingunni. Hann 

er ekki aðeins gítarleikari heldur 
syngur með sinni bassarödd svo 
fagurlega að hvert sinn sem ég heyri 
finnst mér ég vera lítill drengur í 
tómstundaherberginu hans pabba 
að hlusta á Roger Whittaker. Þar 
að auki er hann bjartsýnasti og 
brosmildasti maður sem ég þekki. 
En það hafði svolítið komið uppá. 
Hann er nefnilega kennari líka 
og þegar hann var að afhenda 
einkunnirnar tóku nærstaddir 
eftir því að hann talaði útí bláinn. 
Fór fólk að spyrja hann einfaldra 
spurninga og kom þá í ljós að hann 
mundi ekki nöfn barnanna. Það var 
farið með hann á spítala og þar kom 
í ljós að einhver þremillinn þrengdi 
að æð í heila svo til vandræða 
horfði. Hægt var að bægja hættunni 
frá að sinni en þennan föstudag 
var yfirvofandi aðgerð þar sem 
fjarlægja átti vágestinn að fullu. En 
slíkt er vandaverk og ef illa fer getur 
sjúklingurinn vaknað mállaus eða 
með heilabilun. Það þyrmdi yfir 
mig þegar ég frétti þetta.

Svo var ég í borgarferð í Málaga 
þegar ég síðan frétti að allt hefði 
tekist vel og hann vaknað jafn 
spakur eftir aðgerðina og hann 
hafði sofnað. Ég fagnaði vel en 
varð þá fyrir því óhappi að gervi-
tönnin sem trónir fremst í munni 
sat föst í súsíinu mínu. Síðan gat ég 
ekki á mér heilum tekið meðan ég 
rölti um borgina eins illa tenntur 
og þræll til forna. Á leiðinni útúr 
borginni varð mér hugsað til vinar 
míns og þá allt í einu blasti við 
stórt skilti þar sem á stóð: Málaga. 
Og það var satt, það má laga svona 
skolt. Svona er ágætt að geta borið 
saman bömmera sína við alvöru 
vandamál sem fólk á við að etja. 
Og ég held að ég muni ekki fara á 
bömmer framar yfir einhverju sem 
ég veit að vel að má laga.

Brostu þó illa 
tenntur sért


