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Fjórir af tíu
í ferðalag
um helgina
SAMFÉLAG Nærri því helmingur
landsmanna hyggst ferðast innanlands um verslunarmannahelgina
samkvæmt niðurstöðum nýrrar
könnunar sem Zenter rannsóknir
gerðu fyrir Fréttablaðið og frettabladid.is. Mestur ferðahugur er í
unga fólkinu en 65 prósent fólks á
aldrinum 18-24 ára hyggjast leggja
land undir fót um helgina, en einungis 35 prósent þeirra sem eru á
aldrinum 55-64 ára. – bdj / sjá síðu 8

Bæjarhátíðarskraut!
Vatnsheldar fánalengjur
gj oﬂ.

Sendum samdægurs
Finndu okkur á

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Það hefur verið líf og fjör í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum það sem af er árinu. Mikil sprenging hefur verið í fjölda heimsókna þetta árið. Hugsanlega leikur veðrið þar stórt hlutverk. Þessi fjögur ungmenni nutu lífsins í Fjölskyldugarðinum í gær og létu ekki bleytuna á sig fá. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Tæp 37 prósent vilja óbreytt
eignarhald ríkisins á bönkum
Formaður efnahags- og viðskiptanefndar hefði viljað sjá meiri stuðning við það að ríkið dragi sig út úr
starfsemi fjármálafyrirtækja. Samkvæmt nýrri könnun vilja álíka stórir hópar að ríkið haldi óbreyttu
eignarhaldi á bönkum og að dregið verði úr því. Fáir vilja að ríkið fari með alla eða enga eignarhluti.
B A N K A M Á L Álíka marg ir er u
fylgjandi því að íslenska ríkið
haldi eignarhaldi sínu á bönkum
óbreyttu og að dregið verði úr því,
eins og stjórnvöld stefna að. Þetta
sýna niðurstöður könnunar sem
Zenter rannsóknir gerðu fyrir
Fréttablaðið og fréttablaðið.is.
„Í sjálfu sér koma þessar niðurstöður mér ekki á óvart. Þetta er
svona í samræmi við þá tilfinningu
sem maður hefur,“ segir Óli Björn
Kárason, formaður efnahags- og
viðskiptanefndar og þingmaður
Sjálfstæðisflokksins.
Af þeim sem tóku afstöðu til
spurningarinnar telja tæp 37 prósent að eignarhald ríkisins í bönkum eigi að vera óbreytt en tæp 35
prósent vilja að dregið verði úr því.
Þá vilja 16,5 prósent að ríkið auki
eignarhald sitt í bönkum. Loks
vilja tæp sjö prósent að ríkið eignist alla eignarhluti í bönkunum en
rúm fimm prósent að ríkið selji alla
eignarhluti sína.

Í dag fer ríkið með alla eignarhluti
í Íslandsbanka og 98,2 prósenta
eignarhlut í Landsbankanum. Samkvæmt stefnumörkun stjórnvalda
er gert ráð fyrir að ríkið haldi 34-40
prósenta hlut í Landsbankanum en
selji alla eignarhluti sína í Íslandsbanka.
Óli Björn viðurkennir að hann
hefði viljað sjá meiri stuðning við
það að ríkið drægi sig út úr starfsemi fjármálafyrirtækja að mestu
eða öllu leyti. „Það er þá bara verk
að vinna og menn þurfa þá að fara í
þá umræðu. Ég hins vegar skil auðvitað fólk sem hefur efasemdir um
að það sé rétt að gera það.“
Nokkuð stór hluti svarenda, eða
27 prósent, sögðust ekki vita hvernig haga ætti eignarhaldi ríkisins á
bönkum. Í aldurshópnum 18-24 ára
var hlutfallið 58 prósent og 44 prósent meðal kvenna.
Að mati Óla Björns væri áhugavert að sjá svör fólks við spurningunni hvort ríkið eigi að vera að taka

✿ Könnun Fréttablaðsins
Hvernig vilt þú að íslenska ríkið
hagi eignarhaldi á bönkum?

Þetta er svona í
samræmi við þá
tilfinningu sem maður
hefur.
Óli Björn Kárason, formaður
efnahags- og viðskiptanefndar

 Kaupi alla eignarhluti
 Óbreytt eignarhald
 Auki eignarhald
 Selji alla eignarhluti
 Dragi úr eignarhaldi

6,9%
36,8%
16,5%
5,1%
34,8%

fjárhagslega áhættu af rekstri fjármálafyrirtækja. „Þá gæti fólk velt
því fyrir sér hvort ríkið ætti að vera
að binda fleiri hundruð milljarða í
fjármálafyrirtækjum sem gætu nýst
í öðrum innviðum.“
Könnunin var f ramk væmd
24.-29. júlí síðastliðinn og var send
á tvö þúsund einstaklinga í könnunarhóp Zenter rannsókna en
nánar er fjallað um málið á fréttablaðið.is. Svarhlutfallið var 51 prósent en gögnin voru vigtuð eftir
kyni, aldri og búsetu. – sar
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Stoltar sigla seglskútur

Veður

Fram yfir hádegi í dag er búist við
austan hvassviðri syðst á landinu.
Víða léttskýjað á morgun, en þokuloft við austurströndina og hlýtt
áfram. Hiti 15 til 23 stig, en 10 til 15
austanlands. SJÁ SÍÐU 20

Mál Seðlabanka
fær flýtimeðferð
DÓMSMÁL Dómari hefur fallist
á beiðni Seðlabanka Íslands um
flýtimeðferð á máli bankans gegn
Ara Brynjólfssyni, blaðamanni á
Fréttablaðinu. Í málinu krefst Seðlabankinn ógildingar á niðurstöðu
úrskurðarnefndar um upplýsingamál sem úrskurðaði fyrr í mánuðinum að Seðlabankanum væri skylt að
afhenda blaðamanninum umbeðin
gögn um námsstyrk bankans til
fyrrverandi framkvæmdastjóra
gjaldeyriseftirlitsins árið 2016.

Már
Guðmundsson,
fráfarandi
seðlabankastjóri.

Ari óskaði fyrst eftir upplýsingum
frá Seðlabankanum um námsstyrk
sem bankinn veitti Ingibjörgu
Guðbjar t sdóttur, f y r r verandi
framkvæmdastjóra gjaldeyriseftirlitsins, í nóvember í fyrra, fyrir átta
mánuðum. Seðlabankinn synjaði
beiðninni með vísan til undanþágureglna í upplýsingalögum. Synjunin
var kærð til úrskurðarnefndar um
upplýsingamál sem komst að þeirri
niðurstöðu að bankanum væri
skylt að af henda umbeðin gögn.
Bankinn óskaði í kjölfarið eftir því
að réttaráhrifum úrskurðarins yrði
frestað meðan skylda bankans til
að afhenda gögnin yrði borin undir
dómstóla, eins og heimilt er samkvæmt upplýsingalögum. Nefndin
féllst á þá beiðni í síðustu viku.
Frestun réttaráhrifa er bundin því
skilyrði að málinu sé vísað til dómstóla innan sjö daga og að óskað sé
eftir flýtimeðferð fyrir dómi.
Lögmaður bankans sendi Héraðsdómi Reykjaness slíka beiðni á
mánudag og féllst dómari á þá beiðni
í gær. Í kjölfarið var réttarstefna gegn
Ara gefin út. Málið verður þingfest í
Héraðsdómi Reykjaness á þriðjudag
í næstu viku. – aá

Þó svo að skútuöldin sé löngu liðin þá heilla skúturnar enn sæfarendur sem vilja leyfa vindinum að drífa sig áfram. Alls voru um fimm seglskútur
á ferð fyrir utan Reykjavíkurhöfn í gær og var um að ræða íslenskar skútur sem sigldu stoltar í veðurblíðunni. Í bakgrunni má sjá öllu stærra skip,
skemmtiferðaskipið MSC Preziosa, sem tekur fjögur þúsund farþega, en það liggur við Skarfabakka þangað til síðdegis í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Endurskoða þörf
á innflutningi
LANDBÚNAÐUR Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur falið ráðgjafarnefnd
um inn- og útflutning landbúnaðarvara að endurmeta þörf á innflutningi lambahryggja.
Nefndin lagði til við ráðherra í
síðustu viku að innflutningsvernd á
lambahryggjum yrði afnumin tímabundið vegna yfirvofandi skorts.
Nú hafa hins vegar borist nýjar
upplýsingar frá framleiðendum og
ber nefndinni að skila niðurstöðu í
málinu í vikunni.
Til stóð að tímabundna heimildin
yrði í gildi frá 29. júlí til 30. ágúst.
Bæði Samtök verslunar og þjónustu
og Félag atvinnurekenda (FA) gagnrýndu seinagang í málinu.
FA sendi erindi til Samkeppniseftirlitsins þar sem farið var fram á
rannsókn á háttsemi afurðastöðva.
Telur FA að búinn hafi verið til
innlendur skortur með of miklum
útflutningi á lægra verði en íslenskum verslunum standi til boða. – sar
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Fangi kærir umfjöllun
í DV til siðanefndar BÍ
Félag fanga hefur kvartað undan Ágústi Borgþóri Sverrissyni til siðanefndar
Blaðamannafélagsins fyrir hönd Gunnars Rúnars Sigurþórssonar. Umfjöllun
um einkahagi Gunnars og fjölskyldu hans sögð bæði tillitslaus og óvönduð.
FJÖLMIÐLAR Afstaða, félag fanga,
hefur kært blaðamann DV til siðanefndar Blaðamannafélagsins fyrir
hönd Gunnars Rúnars Sigþórssonar
sem afplánar á áfangaheimilinu
Vernd í Reykjavík. Gunnar Rúnar
var dæmdur í sextán ára fangelsi
fyrir morðið á Hannesi Helgasyni í
Hæstarétti árið 2011.
Notkun Gunnars á stefnumótaappinu Tinder hefur verið grundvöllur ítrekaðrar umfjöllunar DV
um Gunnar í júlímánuði en í kæru
Afstöðu eru sérstaklega gerðar
athugasemdir við vinnubrögð
Ágústs Borgþórs Sverrissonar
og framsetningu fréttar hans frá
19. júlí síðastliðnum.
Meðal þess sem Afstaða gerir
athugasemdir við er að Ágúst Borgþór hafi setið fyrir Gunnari Rúnari
fyrir utan áfangaheimilið Vernd og
falast eftir viðtali, ítarlegar útlitslýsingar á Gunnari, birtingar mynda
sem teknar voru úr ‚launsátri‘ eins
og segir í kærunni; birting heimilisfangs nánustu fjölskyldu Gunnars
þangað sem Gunnar venji komur
sínar, auk umfjöllunar um fötlun
bróður hans og sjálfsvíg föður
þeirra.
Byggt er á því í kærunni að Ágúst
Borgþór hafi gerst sekur um brot
gegn 3. gr. siðareglna blaðamanna
sem kveður á um að blaðamaður
skuli vanda upplýsingaöflun sína,
úrvinnslu og framsetningu. Hann
skuli sýna fyllstu tillitssemi í vandasömum málum og forðast allt, sem
valdið getur saklausu fólki, eða fólki
sem á um sárt að binda, óþarfa sársauka eða vanvirðu.
Í kærunni er kvartað undan því
að Ágúst hafi virt bæði lög og reglur að vettugi þegar hann sat fyrir
Gunnari fyrir utan Vernd og falaðist

Ágúst Borgþór Sverrisson hefur starfað á DV um árabil. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Siðareglur blaðamanna
3. gr. Blaðamaður vandar upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og
framsetningu svo sem kostur
er og sýnir fyllstu tillitssemi í
vandasömum málum. Hann
forðast allt, sem valdið getur saklausu fólki, eða fólki sem á um
sárt að binda, óþarfa sársauka
eða vanvirðu.
eftir viðtali við hann án leyfis Fangelsisstofnunar, eins og skylt er.
Þá hafi Ágúst sýnt tillitsleysi með
nákvæmri lýsingu á klæðaburði
Gunnars, hárgreiðslu og öðrum
þáttum í útliti hans og borið saman
við útlit hans árið 2009. Ljóst sé að
Gunnar hafi ekki kært sig um slíka

umfjöllun enda hafi hann neitað
fyrrgreindri beiðni um viðtal. Útlit
Gunnars hafi ekkert fréttagildi og
umfjöllun þar að lútandi sé eingöngu ætlað að svala forvitni tiltekins hóps.
Ljósmyndir af Gunnari við vinnu
sína, sem teknar voru án hans vitundar, hafa að mati Afstöðu heldur
ekkert fréttagildi né heldur upplýsingar um heimilisfang móður
Gunnars eða bíl hennar en birtar
voru myndir af honum í DV. Þá eigi
veikindi bróður Gunnars og fjölskylduharmleikur úr fortíðinni
ekkert erindi til almennings; um
viðkvæm og persónuleg málefni sé
að ræða og gæta verði sérstaklega að
einkalífsvernd aðstandenda Gunnars, sem beri enga ábyrgð á gjörðum
hans. adalheidur@frettabladid.is

GÖTUMARKAÐUR
OG ÓTRÚLEGT VERÐ
KONTOR REYKJAVÍK

Opið til 18:30 í kvöld

Á ﬁmmtudag

Opnunartími um verslunarmannahelgina

Ingó Veðurguð og góðir gestir stýra
brekkusöng á Blómatorgi kl. 17.
Komdu og vertu með í stemningunni!

LAUGARDAGUR 3. ÁGÚST: 10–18
SUNNUDAGUR 4. ÁGÚST: LOKAÐ
MÁNUDAGUR 5. ÁGÚST: LOKAÐ
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Vilja skemma reksturinn:
„Eigandinn er sjálfselskur
hræsnari“ Eigandi Hótels Djúpavíkur getur ekki lengur orða bundist vegna neikvæðra ummæla
andstæðinga Hvalár virkjunar á
samfélagsmiðlum.

2

Fundu lík dóttur sinnar í
ferðatösku Foreldrar samfélagsmiðlastjörnunnar Ektarinu
fundu lík hennar í ferðatösku í
íbúð hennar.

3

Sjal Meghan vekur undrun:
Búið til í láglaunaverk smiðju
Breska götublaðið Daily Mail
þjarmar nú að Meghan og Harry
fyrir að hafa notað teppi sem
búið er til í láglaunaverksmiðju á
Indlandi.

4

Maður lést um borð í vél
Icelandair Bandarískur
ríkisborgari varð bráðkvaddur
um borð í vél Icelandair á leið til
Chicago á sunnudaginn.

5

Þriggja barna faðir sem hrinti
drengnum fyrir lest Maðurinn, sem hrinti átta ára dreng og
móður hans fyrir lest í Frankfurt í
gær, er þriggja barna faðir sem er
búsettur í Sviss.
Allar nýjustu fréttir og blað
dagsins eru fáanleg á
www.frettabladid.is

Stefna öllum
í stjórn LIVE
LÍFEYRISMÁL Öllum stjórnarmönn-

um og varamönnum Lífeyrissjóðs
verzlunarmanna, LIVE, var birt
stefna VR í gær eftir að f lýtimeðferð fékkst samþykkt í málinu
hjá Héraðsdómi Reykjavíkur.
Fjármálaeftirlitinu og Lífeyrissjóðnum hefur einnig verið birt
stefnan.
Fu l lt r ú a r áð V R a f t u rk a l laði umboð stjórnarmanna lífeyrissjóðsins fyrr í sumar vegna
vaxtaákvörðunar. Telur FME að
aðgerðir VR hafi vegið að sjálfstæði stjórnarinnar.
„ Það er ver ið að hnek k ja
ákvörðun sem FME beindi bara
að Lífeyris sjóði verzlunarmanna
en hefði í raun átt að beina líka að
VR,“ segir Daníel Isebarn, lögmaður VR. Nauðsynlegt sé að LIVE sé
aðili að málinu til að dómurinn
bindi lífeyrissjóðinn.
Daníel segir að sótt hafi verið
um f lýtimeðferð vegna þess að
þetta sé næststærsti lífeyrissjóður
landsins og meðan óljóst sé hverjir réttir stjórnarmenn hans séu sé
lífeyrissjóðurinn í uppnámi. – vá
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Segir fjölgun gistirýma ekki
þýða varanlega veru herafla
Á öryggissvæði Keflavíkurflugvallar er gert ráð fyrir umtalsverðri fjölgun gistirýma fyrir erlendan
liðsafla. Hávær orðrómur hefur verið um endurkomu bandaríska hersins en upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins segir framkvæmdirnar ekki til marks um varanlega viðveru Bandaríkjahers hér á landi.
UTANRÍKISMÁL Stefnt er að því að
fjölga gistirýmum á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli um allt að
300 á næstu árum. Utanríkisráðuneytið fól Landhelgisgæslunni að
vinna deiliskipulag og var tillaga
birt þann 19. júní síðastliðinn.
Er svæðinu skipt upp í vestur- og
austursvæði og er gistiaðstaða á
báðum svæðum. Á vestursvæðinu
er áætlað að koma fyrir allt að
1.000 manns í skammtímagistingu
í gámarými. Á austursvæðinu er nú
þegar gistiaðstaða fyrir 200 manns
í átta gistihúsum í tímabundinni
dvöl. Gert er ráð fyrir að hægt verði
að bæta við fjórum húsum. Verði
hvert þeirra með gistiaðstöðu fyrir
um 70 manns.
Aðspurður hvers vegna farið sé í
þessa miklu uppbyggingu á svæðinu
segir Sveinn Guðmarsson, upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins,
að núverandi rými hafi verið of lítið
og óhentugt. „Oft er fjöldi erlends
liðsaf la vel umfram 200 en það
kemur fyrir að fjöldinn fari vel yfir
400,“ segir Sveinn. „Sumir hóparnir
koma hingað með stuttum fyrirvara. Viðvera erlends liðsafla hefur
aukist síðastliðin ár, til dæmis vegna
aukinna umsvifa í tengslum við kafbátaeftirlit.“ Segir hann að æskilegt
sé að hermenn dvelji innan öryggissvæðisins, við loftrýmisgæslu og
æfingar. Þegar ekki hefur verið til
pláss hafi þessir hópar þurft að
gista á hótelum á Suðurnesjum eða
á höfuðborgarsvæðinu.
Sterkur orðrómur hefur verið um
að Bandaríkjamenn endurveki herstöð sína hér á landi í ljósi stöðunnar í alþjóðamálum. Kínverjar hafa
sýnt Íslandi mikinn áhuga og boðist til þess að fjárfesta í innviðum
í tengslum við opinbera verkefnið
Belti og braut.
Herforinginn Richard Clark, sem
heimsótti Ísland í fyrra, sagði að
Bandaríkjaher greiddi 14,5 milljónir dollara, eða rúmlega 1,75 milljarða króna, fyrir innviðauppbyggingu á Keflavíkurflugvelli það ár og
sagði Ísland „gríðarlega mikilvægt“.
Áætlað er að þessi upphæð fari upp
í 57 milljónir dollara, eða rúmlega
6,8 milljarða króna, árið 2020.
Þrátt fyrir þessi stórauknu umsvif
Bandaríkjanna segir Sveinn að
engin eðlisbreyting hafi orðið frá
því sem verið hefur hvað varðar viðveru erlends liðsafla á Íslandi. „Þær
framkvæmdir sem eru fram undan

Öryggissvæði Keflavíkurflugvallar samkvæmt tillögum að nýju deiliskipulagi. MYND/UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

14,5

milljónir dollara greiddi
Bandaríkjaher fyrir innviðauppbyggingu á Keflavíkurflugvelli árið 2018. Árið
2020 er stefnt að því að talan
verði 57 milljónir dollara.

Þær framkvæmdir
sem eru fram undan
á vegum Bandaríkjahers eru
ekki til marks um að varanleg viðvera hans
hérlendis
standi til.
Sveinn H. Guðmarsson, upplýsingafulltrúi

Dáti á heræfingu á Keflavíkurflugvelli árið 2015. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

á vegum Bandaríkjahers eru ekki til
marks um að varanleg viðvera hans
hérlendis standi til,“ segir Sveinn.
„Liðsaf li á vegum Bandaríkjahers
hefur verið hér á landi af og til frá
árinu 2008 við loftrýmisgæslu og
önnur varnartengd störf.“ Þegar

átt sé við tímabundin gistirými sé
algengast að erlendur liðsafli dvelji
hér í nokkra daga og allt upp í fjórar
vikur. Aðeins fámennur hópur á
vegum sjóhersins dvelji hér lengur
en í einn mánuð.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Lundaveiði fyrir veitingastaði er vandamálið
EITT LANDSINS
MESTA ÚRVAL
AF PERUM

Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla | Sími: 585 2888

DÝRAVERND Erpur Snær Hansen,
for stöðu maðu r Nát t ú r u stof u
Suðurlands, hefur ekki áhyggjur
af því að skotveiðar ferðamanna
ógni íslenska lundastofninum.
The Icelandic Hunting Club hefur
staðið fyrir túristaveiðum á lunda
og haturspóstum rignt yfir fyrirtækið fyrir vikið. Erpur segir stórvandamálið vera sölu veitingastaða
á lundakjöti.
Lundastofninn hefur verið á
niður leið frá því að mælingar
hófust árið 1995. Árið 2005 var
botninn í ungaframleiðslunni
og 2008 var markvisst dregið úr
veiðum. „Árið 2011 drápust allar
pysjurnar í einu, 130 þúsund dýr.
Það var alveg ótrúlegt að sjá þetta,“
segir Erpur.
Erpur segir skotveiði litla við
Ísland og þá aðallega veitt á sjó úr
öðrum stofnum en þeim íslenska.

Þegar stofnar eru á
niðurleið verða
veiðar ósjálfbærar í sjálfu
sér.
Erpur Snær Hansen líffræðingur

Stóra vandamálið séu veitingastaðirnir sem kaupi lundakjöt. Tekur
hann undir þá gagnrýni sem leiðsögumaðurinn Páll Ásgeir Ásgeirsson setti fram á Grillmarkaðinn
og Fiskmarkaðinn í fyrra. „Þegar
stofnar eru á niðurleið verða veiðar
ósjálf bærar í sjálfu sér,“ segir hann.
„Þetta er alvöru stærðargráðan.“
Samkvæmt stjórnarsáttmála
er stefnt að endurskoðun laga um
villidýraveiðar. Erpur telur þó
að það gæti verið vandkvæðum
bundið að friða lundann þar sem
þetta er hlunnindaveiði.
Það eru hins vegar góðar fréttir
líka að sögn Erps því að stofninn
hefur verið að stækka í ár. Vegna
sólarinnar er mikið af seiðum í
sjónum, vorblómi þörunga byrjaði
snemma sem gengur upp fæðukeðjuna. Hann segir stefna í besta árið
á þessari öld. – khg

Hreinsun!

80%
afsláttur af öllum vörum

Opið virka daga frá kl. 11 til 18

laugardaga frá kl. 11 til 17

Suðurlandsbraut 54

bláu húsin (við faxafen)
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Jóhannes V. Reynisson. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Vill að ríkið komi að
kjarnsýrurannsóknum
HEILBRIGÐISMÁL Samtökin Blái
naglinn skora á Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og ríkisstjórn
Íslands að koma að kjarnsýrurannsóknum með fjármögnun. Jóhannes
V. Reynisson, formaður félagsins,
segir um tímamótarannsóknir að
ræða sem gagnist bæði körlum og
konum.
Jóhannes vill ekki nefna hvaða
upphæð yrði ásættanleg á þessu
stigi en samtökin sjálf hafa sett 7,5
milljónir í verkefnið. Vonast hann
einnig eftir stuðningi frá almenningi og fyrirtækjum.
Samkvæmt bréfi sem Jóhannes
sendi eru kjarnsýrurannsóknir á
blóðvökva ný aðferð til að greina
krabbamein snemma með mælingu breyttra DNA- og RNA-sameinda úr hinum ýmsu líffærum. Ef

verkefnið yrði að veruleika færu
rannsóknirnar fram á Landspítalanum.
„Þetta er algjör bylting,“ segir
Jóhannes. „Þessar rannsóknir lúta
ekki aðeins að krabbameini heldur
öðrum sjúkdómum líka.“ Þá efast
hann ekki um að rannsóknirnar
myndu skila tilætluðum árangri.
„Það er ekkert gert í þessum
málum fyrir okkur strákana. Þegar
kemur að konum er aðallega litið til
leg- og brjóstakrabbameins. En það
eru miklu fleiri líffæri í líkamanum,
bæði hjá konum og körlum,“ segir
Jóhannes.
Aðspurður um viðbrögð segist
Jóhannes vera nýbúinn að kynna
þetta fyrir Svandísi Svavarsdóttur
heilbrigðisráðherra og að átakið sé
rétt að fara af stað. – khg

Steve Carver og Snæbjörn Guðmundsson
við Hvalárfoss. Vatnsmagn í fossinum mun
minnka verulega. MYND/GARPUR ELÍSABETARSON

a
t
s a
i
r
Hhrist
hrista

Jiffy pop

399
www.kronan.is

kr.
pk.

+PLÚS

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

Kortlagning víðerna
hindri Hvalárvirkjun
Náttúruverndarsinnar hafa fengið einn helsta sérfræðing heims í kortlagningu óbyggðra og ósnortinna víðerna hingað til lands með það að markmiði
að stöðva fyrirhugaða Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði á Ströndum á Vestfjörðum.
UMHVERFISMÁL „Þegar þú ferð að
kynna þér nánar hvað er að baki
þessari virkjun, peningarnir á bak
við þetta, þá sérðu að það er ekkert
verið að hugsa um að orkuvæða
heimili fólks, heldur er bara verið að
reyna að græða peninga,“ segir dr.
Steve Carver, prófessor við Háskólann í Leeds í Bretlandi, sem kominn
er hingað til lands til þess að kortleggja óbyggð og ósnortin víðerni.
Carver kom til landsins fyrir tilstilli náttúruverndarsamtakanna
Ófeigar í kjölfar framkvæmda
við Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði á
Ströndum, en Carver mun næstu
mánuði vinna að því að meta og
kortleggja víðerni frá Hornströndum að Steingrímsf jarðarheiði.
Undirbúningur við kortlagninguna hefur staðið yfir í um hálft ár
og stefnir Carver á að ljúka vinnu
sinni í október.
„Í svona vinnu eru notuð kort,
gervihnattamyndir, GPS og f leiri
tæki. En að koma hingað og kynnast svæðinu er ómetanlegt,“ segir
Carver í samtali við blaðamann
sem fékk að slást með honum í för
að Hvalá og er ítarlegt viðtal og
umfjöllun að finna á frettabladid.is.
Carver bendir á að Ísland eigi
tæplega 43 prósent af allra villtustu
víðernum Evrópu og að svo hátt
hlutfall sé hvergi annars staðar

Sif
Konráðsdóttir,
stjórnarformaður Ófeigar.

að finna í álfunni. „Þetta eru mjög
áhugaverðar tölur og Ísland hefur
þá ábyrgð að vernda sín víðerni.
Ekki bara fyrir Ísland, heldur fyrir
allan heiminn,“ segir hann og bætir
við að peningar megi ekki alltaf
trompa náttúruvernd.
„Í grunninn snýst þetta bara um
peninga og ég er bara alls ekki sammála þeirri leið. Ef það er verið að
nota landið og eyðileggja það í þeim
tilgangi að bæta líf fólks, þá er hægt
að sýna því skilning að einhverju
marki, en mér finnst ekki í lagi að
eyðileggja landið til þess eins að
græða meiri peninga. Það eru aðrar
leiðir en að eyðileggja þessi víðerni,
og ef mér tekst að finna betri lausnir
en þessa þá er ég glaður,“ segir hann.
„Um leið og þú hefur eyðilagt víðerni sem þessi – verður ekki aftur
snúið.“
Snæbjörn Guðmundsson, stjórnarmaður Ófeigar, tekur undir orð
Carvers. „Náttúruáhrifin yrðu einfaldlega mjög slæm. Það væri verið
að taka ár úr farvegi sínum, það

væri verið að taka rennsli mikilfenglegra fossa og fossaraða og væri
verið að færa til heilu árnar úr farvegum sínum yfir í vatnasvið annarra áa,“ segir Snæbjörn.
„Víðernin eru þannig að gildi
þeirra felst í hversu ósnortin þau
eru, felst í náttúruminjunum en líka
í sögu- og fornminjum. Og eftir því
sem þau eru stærri þeim mun stærri
heild eru þau fyrir lífríkið á svæðinu
og fyrir vistkerfi svæðanna. Ófeigsfjarðarheiði til dæmis drekkur í sig
vatn, snjó og úrkomu sem fellur á
heiðina, og lífríkið við sjávarströndina þar þrífst á þessu vatni og næringarefnunum sem það flytur.“
Sif Konráðsdóttir, stjórnarformaður Ófeigar, segir að vel sé hægt
að finna aðrar leiðir til þess að bæta
raforkuöryggi á Vestfjörðum. „En
það er bara enginn að því, því það
er enginn peningur í því. Þeir sem
stjórna umræðunni vilja þessa
virkjun, enda græða þeir ekkert á
því að þetta vandamál sé leyst með
öðrum hætti. Einfaldasta lausnin er
varaaflstöð á sunnanverðum Vestfjörðum, til dæmis eins og sú sem
er í Bolungarvík, og hringtenging
innan Suður-Vestfjarða,“ segir Sif.
sunnak@frettabladid.is

Nánar er fjallað um málið á
frettabladid.is

+PLÚS

Hvalárfoss er vatnsmesti foss Vestfjarða.

Vilja afstýra virkjun

Steve Carver, prófessor við Háskólann í Leeds, hélt í nokkurra daga göngutúr um Strandir eftir að hafa tekið út Hvalá.
Elías Kristinn
Svavarsson
frá Dröngum
lagðist fyrir
framan gröfu
á dögunum
– og segist
ekki hika við
að gera það
aftur.

Náttúruverndarsamtökin Ófeig með prófessorinn Steve Carver í fararbroddi
héldu að Hvalárvirkjun á Ströndum um síðastliðna helgi. Carver er kominn
hingað til lands til þess að kortleggja víðerni Íslands og bundnar eru vonir
við að í kjölfarið verði hægt að afstýra virkjun Hvalár.

Svokallaðar trjáholur fundust á vinnusvæði Hvalárvirkjunar. Þær gætu sett strik í reikninginn fyrir framkvæmdaraðila því að inni í þeim var að finna tíu milljóna ára steingervinga. MYNDIR/GARPUR I. ELÍSABETARSON
Vegaframkvæmdir eru
þegar hafnar á
svæðinu.

Steingervingur sem fannst í einni trjáholunni.

Meira fyrir

Tilboð gilda út 5. ágúst

ferðalagið

Bar-be
e- qu
q ick
Grillkol 4,5kg

Hrað
Hr
aðgr
gril
illl

kr/pk

Yum yum núðlur
einfalt og gott

119

kr/stk

Pågen
g
snúðar ljúffengir
j
g og
g
auðvelt að grípa með
verð frá

309

kr/pk

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

Lumpwood 4 kg

kr/stk
k

Þrjár
j spennandi
p
bragðtegundir frá OLW

289

kr/pk

Lavazza kaﬃ gerir
g
hvern bolla
að ógleymanlegri upplifun
verð frá

499

kr/pk

kr/pk

Útilega + risa sykurpúðar = hamingja

589

kr/pk

Omno Krunch
Omnom
frábær ferðafélagi

659

kr/pk
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Flestir þeirra sem stefna á útihátíð um helgina ætla á Þjóðhátíð í Eyjum. Hátíðin er fastur liður í verslunarmannahelginni og var fyrst haldin fyrir 142 árum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Unga fólkið ferðast mest um helgina
Rúm fjörutíu prósent landsmanna stefna á ferðalög innanlands um verslunarmannahelgina sem er stærsta ferðahelgi ársins. Dagskrá
verður um allt land þar sem fram koma margir af helstu listamönnum þjóðarinnar. Flestir ferðalanganna eru á aldrinum 18-24 ára.
SAMFÉLAG 42,8 prósent landsmanna
hyggjast ferðast innanlands um
verslunarmannahelgina samkvæmt
niðurstöðum nýrrar könnunar
sem Zenter rannsóknir gerðu fyrir
Fréttablaðið og frettabladid.is.
Mestur ferðahugur er í unga
fólkinu en 65 prósent fólks á aldrinum 18-24 ára hyggjast leggja land
undir fót um helgina, en einungis 35
prósent þeirra sem eru á aldrinum
55-64 ára.
Flestir þeirra sem ætla á skipulagðar útihátíðir taka stefnuna á
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, eða
5,1 prósent, en f lestir þeirra sem
hyggjast ferðast innanlands, eða
25,4 prósent, stefna ekki á þær
skipulögðu hátíðir sem í boði eru.
Könnunin var f ramk væmd
24.-29. júlí síðastliðinn og var send
á tvö þúsund einstaklinga í könnunarhóp Zenter rannsókna. Svarhlutfallið var 51 prósent en gögnin voru
vigtuð eftir kyni, aldri og búsetu.
Verslunarmannahelgin er stærsta
ferðahelgi ársins og í öllum landshlutum má finna hátíðir, uppákomur, tónlist og íþróttaviðburði.
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum fer
fram í Herjólfsdal þar sem fjöldi
tónlistaratriða mun fylla sviðið og
í Neskaupstað fer fram fjölskylduhátíðin Neistaflug þar sem meðal
annars verður haldið golfmót, tónleikar og brunaslöngubolti.
Ættarmót pönkara fer fram
á Laugarbakka þar sem hátíðin
Norðanpaunk fer fram. Á hátíðinni
kemur fram fjöldi hljómsveita sem
spila jaðartónlist af ýmsu tagi. Á
Akureyri verður fjölbreytt dagskrá
fyrir alla fjölskylduna á hátíðinni

Ein með öllu og Íslensku sumarleikunum. Þar koma fram margir
af vinsælustu listamönnum þjóðarinnar.
Evrópumeistaramótið í mýrarbolta fer fram í Bolungarvík þar
sem keppt er í fótbolta í drullusvaði
á daginn og haldnir eru dansleikir
á kvöldin og á Höfn í Hornafirði
fer fram Unglingalandsmót UMFÍ.
Þar geta krakkar á aldrinum 11-18
ára reynt fyrir sér í hinum ýmsu
íþróttagreinum. Hátíðin er vímulaus.
Í Vatnaskógi fara fram Sæludagar
sem einnig eru vímulaus hátíð þar
sem meðal annars koma fram Páll
Óskar og Lalli töframaður og í
Múlakoti verður haldin hin árlega
fjölskylduhátíð þar sem verður flugkeppni, brenna og kvöldvaka.
Í Hraunborgum í Grímsnesi
verður hátíðardagskrá alla helgina
þar sem stuðinu verður haldið uppi
í sundlaugarpartíi og með brekkusöng svo eitthvað sé nefnt. Tuttugu
og fimm ára aldurstakmark er inn
á tjaldsvæðið og er fólk hvatt til að
mæta tímanlega til að tryggja sér
stæði.
Bæjarhátíðin Flúðir um versló
verður haldin í fimmta sinn um
helgina þar sem dagskrá sniðin
að allri fjölskyldunni verður frá
morgni til kvölds. Á dagskránni eru
meðal annars tónleikar með Pálma
Gunnarssyni þar sem hann fer yfir
feril sinn.
Nóg er að gera í höfuðborginni
um verslunarmannahelgina en
hátíðin Innipúkinn fer fram úti
á Granda frá föstudegi til sunnudags. Á hátíðinni kemur fram

✿ Könnun Fréttablaðsins
Ætlar þú að ferðast innanlands um
verslunarmannahelgina?

 Já 42,8%
 Nei 57,2%

Sæludagur í sveitinni fara fram um helgina í Hörgársveit þar sem meðal annars verður opið hús á Hótel Hjalteyri og haldin verður sandkastalakeppni.

18-24 ára
 65%

 35%

25-34 ára
 42%

 58%

35-44 ára
 51%

 49%

45-54 ára
 39%

 61%

55-64 ára
 35%

 65%

65+
 29%

 71%

Síldarævintýri verður haldið á
Siglufirði eftir tveggja ára hlé.

fjöldi þekktra tónlistarmanna og
fara flest atriði hátíðarinnar fram
innandyra, en einnig verður hátíðarstemning á götunum í kringum
hátíðarsvæðið.
Haraldur Eiríksson veðurfræðingur segir að útlit sé fyrir ágætis
veður á öllu landinu um helgina.
„Eins og þetta lítur út núna þá virðist verða þokkalegt veður á öllu
landinu, þó ekki sé hægt að vera
mjög nákvæmur í spám á þessum
tímapunkti,“ segir Haraldur.
„Á föstudag og laugardag er spáð
nokkuð hægum vindi og hita víða
14-20 stigum. Svo á sunnudag og
mánudag verða litlar breytingar en
aðeins meira skýjafar þar sem verður skýjað með köflum og kannski
stöku síðdegisskúrir,“ bætir hann
við. birnadrofn@frettabladid.is

SUMARÚTSALA
Í MÚRBÚÐINNI
1
%
25
%
25% 0 - 50
AFSLÁ

AFSLÁTTUR

30%

5.393

AFSLÁTTUR

Áður kr. 7.190

TTUR

AFSLÁTTUR

Deka Pro þakmálning rauð 10 lítrar

7.493

6.743
Áður kr. 8.990

AFSLÁ

25%

SLÁTTUR

TAFT U R

DEKAPRO útimálning, 10 lítrar

Deka Projekt 10 innimálning,
9 lítrar (stofn A)

10-50%

Kaliber
Black II
gasgrill

Áður kr. 9.990

Landora tréolía
Col-51903 3 lítrar

1.743

27.885
Áður kr. 42.900

35%

Orka: 2100W- 230V-50Hz
Hámarksþrýstingur:
140 bör Max
Vatnsflæði: 400 L/klst. Max

Áður kr. 2.490

LLA-308
PRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m

3 brennarar (9kW).
Grillflötur 60x42cm

Lavor Vertico 20
háþrýstidæla

AFSLÁTTUR

25% 22.493 Kaliber
Ferðagasgrill

AFSLÁTTUR

16.712

Áður kr. 29.990

Áður kr. 20.890

20%

AFSLÁTTUR

20%

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

31.430
MOWER CJ18

2.312
15 metrar 2.952 Áður kr. 3.690
25 metrar 4.392 Áður kr. 5.490
50 metrar 7.992 Áður kr. 9.990

Áður kr. 24.590

Áður kr. 74.900

BS 3,5hp Briggs&Stratton
mótor, rúmtak 125 CC, skurðarvídd
46cm/18”. Safnpoki að aftan 60 L,
skurðhæð og staða 25-80mm/10

Áður kr. 2.890

19.672

59.920

Áður kr. 44.900

Kapalkefli 3FG1,
5 10 mtr

25 stk. 110 lítra ruslapokar

2 brennarar (5kW)
Grillflötur 53x37cm

MOWER CJ21G
Sláttuvél m/drifi, BS 6,0 hp Briggs&Stratton
mótor. Rúmtak 163 CC, skurðarvídd
53cm/21”, sjálfknúin 3,4 km/klst.,
safnpoki að aftan 70 L, hliðar
útskilun, skurðhæð og
staða 25-80mm/8

20%

AFSLÁTTUR

796

Áður kr. 995

Einnig 200 lítra 10 stk. kr. 716 (65my)
Áður kr. 895

20%

AFSLÁTTUR

30%

AFSLÁTTUR

Riga salerni með setu
m/ vegg- eða gólfstút

Þýsk
gæði

19.192
Áður kr. 23.990

20%

MIKIÐ ÚRVAOLG
AF PARKETIEÐ
FLÍSUM M

20-30%
TI

AFSLÁTTUR

AFSLÆT

20%

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

BoZZ sturtuklefi

ferkantaður m/stöng,
blöndunartækjum og
brúsu
80x80x200

43.992

CERAVID SETT WC - kassi,
hnappur og hæglokandi seta.

Áður kr. 54.990

Þýsk gæðavara

90x90x200 47.992

31.112

Áður kr. 59.990

Áður kr. 38.890

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður

Selhellu 6.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Fyrirvari um prentvillur.
Tilboðin gilda í öllum verslunum
Múrbúðarinnar meðan birgðir endast.

Flísar

Harðparket

Gólf- og veggflísar
verð frá 950 kr./m2

8mm verð frá 1.183 kr/m2 (AC4)
12mm verð frá 1.868 kr/m2 (AC5)

Wineo Vínilparket
Verð frá 4.392 kr/m2
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Halldór

S
Ólöf
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Stjórnmálamenn hafa
skilað auðu
og leyft
embættismönnum að
ganga
sjálfala. Það
ríkir óstjórn
í bankanum.

eðlabankinn stefnir nú blaðamanni Fréttablaðsins fyrir dóm til að freista þess að kæfa
umfjöllun hans um launakjör og hlunnindi sem
seðlabankastjóri hefur veitt starfsmönnum í
efsta lagi bankans. Málið er eitt af fjölmörgum
úr ranni Seðlabankans undanfarið sem virðist ekki
þola dagsljósið.
Forsaga málsins er að í fyrra óskaði blaðamaður
Fréttablaðsins eftir upplýsingum frá bankanum um
samning sem Már Guðmundsson bankastjóri gerði við
Ingibjörgu Guðbjartsdóttur, þáverandi framkvæmdastjóra gjaldeyriseftirlits bankans, um styrk og laun í
námsleyfi meðan hún sótti dýrt nám í Bandaríkjunum.
Ingibjörg kom ekki aftur til starfa fyrir bankann að
námi loknu. Samningurinn var hugsaður sem starfslokasamningur. Verðmæti samningsins var hátt á
annan tug milljóna, hefur blaðið eftir heimildum.
Bankinn hafnaði beiðni blaðamannsins um upplýsingar um samninginn. Blaðamaðurinn sneri sér
þá til úrskurðarnefndar um upplýsingamál. Nefndin
úrskurðaði tæpum átta mánuðum eftir fyrstu beiðnina
að bankinn væri skyldugur að afhenda blaðamanninum starfslokasamning Ingibjargar. Því vildi bankinn
ekki una og óskaði eftir frestun á réttaráhrifunum
meðan málið yrði rekið fyrir dómstólum. Nefndin varð
við þeirri beiðni í síðustu viku og dómsmál gegn blaðamanni Fréttablaðsins verður þingfest eftir helgi.
Þessi furðulega vegferð Seðlabanka Íslands, opinberrar stofnunar, er ekki einsdæmi. Leitun er að stofnun sem
gerir blaðamönnum erfiðara fyrir að afla upplýsinga.
Oft hefur þurft að gera hlé á fréttaflutningi vegna tregðu
stofnana við að upplýsa um brýn mál. Fjölmiðlarnir
þurfa svo að standa undir dýrum málarekstri til að fá
upplýsingar sem varða almenning. Í þessu tilfelli til að
forðast skýringu á því að skattgreiðendur borgi hátt á
annan tug milljóna fyrir starfslok embættismanns.
Bankinn, undir forystu Más, hefur stofnað til fjölda
mála sem ekki þola skoðun. Alvarlegast er að fjöldi
mála hefur skaðað einstaklinga og fyrirtæki – bankinn
hefur verið gerður afturreka með tugi mála eftir kærur.
Svo hefur hann útdeilt stjórnvaldssektum á fjölda fyrirtækja sem dómstólar fella úr gildi jafnharðan.
Alltaf stendur á svörum frá bankanum. Minni mál,
líkt og kaup á jólagjöfum til starfsmanna og spurningar
um af hverju verk eftir Gunnlaug Blöndal var fjarlægt af
einni skrifstofu bankans, vefjast ekki síður fyrir stjórnendum en stóru málin.
Bankaráðið, sem á að veita stjórnendum bankans
aðhald, stendur ekki í stykkinu. Stjórnmálamenn hafa
skilað auðu og leyft embættismönnum að ganga sjálfala. Það ríkir óstjórn í bankanum.
Seðlabankinn skýlir sér bak við sjálfstæði, en það
nær til peningastefnunnar en ekki rekstrar. Það gefur
honum ekki heimild til að haga sér eins og ríki í ríkinu.
Tími er til kominn að seðlabankastjóri dragi
höfuðið upp úr sandinum. Hann getur alveg frestað
hinu óumflýjanlega en um óstjórnina í Seðlabankanum verður fjallað þó að þóttafullum stjórnendum
bankans líki það illa.

Símaveski,
heyrnartól, snúrur
og allt fyrir
símann.

Símaveski.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Frá degi til dags
Eftir á að hryggja
Landbúnaðarráðherra hefur
frestað að leyfa innflutning á
lambahryggjum sem gefa átti
grænt ljós þar sem stefna þótti í
skort á lambahryggjum á Íslandi
vegna þess að lambakjötsfjallið
hafði verið selt til útlanda í einu
lagi á verði sem kjötætur innan
landhelgi geta aðeins látið sig
dreyma um. Meintur skortur
myndaðist í ótal tilkynningum
til ráðgjafarnefndar ráðherra
þar sem dreifingarstöðvar
boðuðu algert neyðarástand ef
ekki yrði opnað á innflutning.
Nú vill ráðherra að nefndin
endurmeti þörfina vegna „nýrra
upplýsinga sem nefndinni
bárust frá framleiðendum“ sem
virðast ekki algerar hryggleysur
eftir allt saman.
Vafasama „undrakaffið“
Og meira af matvælum. Í ljós
hefur komið að hið svokallaða „undrakaffi“ innihaldi
örvandi lyfið fenetýlamín, sem
er skylt efedríni og amfetamíni. Matvælastofnun komst
að því eftir samráð við Lyfjaeftirlit ÍSÍ að íþróttamönnum
sé bannað að neyta þessa efnis
í keppni. Eðlilegt enda mega lyf
ekki fyrirfinnast í matvælum
en hins vegar vantar kannski
smá örvandi í fólk sem þarf að
láta opinbera stofnun segja
sér að eitthvað vafasamt sé við
„undrakaffi“ sem selt er á samfélagsmiðlum og áhrifavaldar
dásama hástöfum.
arib@frettabladid.is

Innfluttu íslenzku blómin

F
Ólafur
Stephensen
framkvæmdastjóri Félags
atvinnurekenda

Þótt íslenzkir
blómaframleiðendur
segi eitt í
blöðunum,
eru þeir
sjálfir í raun
ekki þeirrar
skoðunar að
innflutningur sé óþarfur.

rétt sem birtist í Fréttablaðinu 9. maí vakti
dálitla athygli. Fyrirsögnin var „Innflutningur
blóma mengandi og óþarfur“. Þar var rætt við
Axel Sæland, eiganda Espiflatar, stærsta blómaframleiðanda landsins, sem sagði að innlend framleiðsla
gæti vel staðið undir íslenzkum blómamarkaði og
innflutningur væri ónauðsynlegur. Axel kvartaði
sáran yfir því að tollar á blóm væru of lágir og kæmu í
veg fyrir að íslenzkir blómabændur gætu hækkað hjá
sér verðið. Þó þykir líklega flestum 1.130 króna tollur
á tíu túlipana búnt, sem kostar 600 krónur í innkaupum, drjúg skattheimta.
Axel Sæland hélt því fram í viðtalinu að innflutningur á blómum væri langmest af sömu tegundum og
ræktaðar eru hér á landi. Það er alls ekki rétt. Innlend
framleiðsla á afskornum blómum er takmörkuð,
hvort sem horft er á tegundir eða litaafbrigði af
tegundum sem eru ræktaðar. Blómaverzlanir kvarta
sáran undan því að úrvalið frá innlendum framleiðendum sé takmarkað, en innflutningur iðulega
gerður of dýr með tollum.
Þótt íslenzkir blómaframleiðendur segi eitt í blöðunum, eru þeir sjálfir í raun ekki þeirrar skoðunar
að innflutningur sé óþarfur. Félagi atvinnurekenda
bárust þannig ábendingar um að Espiflöt seldi blómvendi með íslenzku fánaröndinni og fullyrðingunni
„íslensk blóm“ í verzlunum, en vendirnir væru blanda
af innlendum og innfluttum jurtum. Til að sannreyna
þetta, og koma í veg fyrir að villt sé um fyrir neytendum, sendi félagið Neytendastofu kvörtun. Stofnunin hóf rannsókn á málinu og niðurstaðan er sú að
Espiflöt viðurkennir að í blómvöndunum, sem eru
merktir „íslensk blóm“, séu innfluttar grænar greinar
af fjórum tegundum.
Fyrirtækið heldur því fram að það sé engu að síður
í fullum rétti að nota fánaröndina og fullyrðinguna
„íslensk blóm“ enda séu greinarnar ekki „einkennandi hluti vörunnar“. Hver sem verður niðurstaða
Neytendastofu, liggur nú fyrir að jafnvel íslenzkir
blómabændur sem segja innflutning óþarfan flytja
inn blóm til að nota í vörur sínar.
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Hvar eru hjúkrunarfræðingarnir?
Ebba Margrét
Magnúsdóttir
formaður
læknaráðs
Landspítala

N

ú þegar Félag íslenskra
hjúkrunarfræðinga fagnar
100 ára afmæli er tímabært að líta um öxl og horfa fram
á við. Þegar ég fæddist fyrir rúmri
hálfri öld var móðir mín, sveitastúlka að norðan, í vanda því ekki
var fæðingarorlof eins og nú tíðkast, en hún þurfti til vinnu. Þá var
gott að eiga móðursystur að sem
gat hjálpað til en hjúkrunarkonan
Rósa Guðmundsdóttir sem var hætt
störfum vildi gæta mín, þar duttum
við báðar í lukkupottinn. Rósa var
fædd á Ásgerðarstöðum í Hörgárdal
1899 og flutti suður til Reykjavíkur
og fékk vinnu á Landspítalanum.
Hana langaði að læra hjúkrun en
það var bara hægt erlendis svo hún
fór að ráðum lækna spítalans og
beið þar til Hjúkrunarskóli Íslands
var stofnaður og útskrifaðist með

fyrsta árgangi þaðan. Hún var einstæð og barnlaus en framsýn og
fannst gaman að annast mig sem
barn og við urðum mestu mátar.
Hún keypti saumavél til að sauma
dúkkuföt úr sínum gömlu kjólum,
handa mér, hún kenndi mér að
hjóla en ég efast um að hún hafi
kunnað það sjálf. Við ferðuðumst
með strætó og tókum skiptimiða
til að skoða hverfi borgarinnar þar
sem helstu byggingar voru skoðaðar og styttur bæjarins kynntar
fyrir mér. Við fórum í messu í
Hallgrímskirkju á sunnudögum
og tókum leigubíl í Grasagarðinn.
Þegar ég var á unglingsaldri var
farið í hringferð um landið sem var
ógleymanleg. Alltaf var hún stolt af
sinni menntun og starfi sínu sem
hjúkrunarkona. Hún lagði mikla
áherslu á hollt mataræði og hreyfingu, útvarpsleikfimin og passíusálmalestur í Ríkisútvarpinu var
ómissandi í hennar dagskrá.
Þegar ég sjálf f lutti suður til að
nema læknisfræði vildi hún að ég
skildi mikilvægi hjúkrunar og samstarf þessara mikilvægu stétta heilbrigðiskerfisins. Hún hvatti mig til
dáða við krefjandi nám á sama tíma
og hún útskýrði fyrir mér að fræði

okkar væru stöðugt að breytast og
að ristillinn væri spegill sálarinnar.
Að horfa á heilbrigði mannsins sem
endalausa áskorun þar sem forvarnir skipta öllu. Að skilja og bera
virðingu fyrir endalokum lífsins
sem bíða okkar allra og mikilvægi
hjúkrunar á þeim enda ævinnar er
ekki síður göfugt verkefni. Þegar
hjúkrunarfræðingur var orðið
hennar starfsheiti fussaði hún og
sveiaði og sló sér á lær en á hennar
hurð og legsteini stendur: Rósa
Guðmundsdóttir hjúkrunarkona.
Því er það mikilvægt nú á þessum
tímamótum þar sem saga Félags
hjúkrunarfræðinga er rifjuð upp á
Árbæjarsafni að horfa einnig fram
á við. Á hugann leita margar spurningar sem ég finn að hún frænka
mín spyr einnig: Hvers vegna er það
svo að fimmti hver hjúkrunarfræðingur er farinn í önnur störf fimm
árum eftir útskrift? Það hlýtur að
vera eitthvað að fyrst svo stór hluti
háskólamenntaðrar stéttar velur
sér annan starfsvettvang eftir
langt og dýrt nám. Getur verið að
þetta unga fólk hafi valið nám í stað
þess að velja starf ? Getur verið að
við séum ekki að hlúa nógu vel að
jafn mikilvægri stétt og hjúkrunar-

Hvers vegna er það svo að
fimmti hver hjúkrunarfræðingur er farinn í önnur störf
fimm árum eftir útskrift?

fræðingar eru? Góður hjúkrunarfræðingur þarf að vilja snerta fólk
og hlusta á fólk þar sem það er.
Hvers vegna hafa svo margar af
mínum bestu samstarfskonum
ákveðið að fara af gólfinu og vinna
við verkefnastjórnun og gæðamál?
Vinna dagvinnu við skrif borðið en
hætta að sinna sjúklingum? Verðum við ekki að bregðast við þessum
atvinnuflótta heillar stéttar? Því er
þriðji hver flugþjónn með menntun
hjúkrunarfræðings en í f lugi er
líka unnið um nætur og á rauðum
dögum? Hvers vegna fáum við ekki
fólk til vinnu á nýjum hjúkrunarheimilum, og hvers vegna þurfum
við endalaust að loka rúmum á
háskólasjúkrahúsinu því ekki næst

að manna vaktirnar hjúkrunarfræðingum? Það eru samkeppnispróf í hjúkrunarfræði en samt
skilar þetta fólk sér ekki til vinnu
að námi loknu. Er í lagi að eiga yfir
höfði sér dómsmál þegar þú ert að
gera þitt allra besta í vinnu þar sem
vantar alltaf á vaktina? Gæti verið
að álagið sé of mikið og launin of
lág?
Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra hefur nú komið því í gegn
að fimmta árið í námi kennara sé
launað, og þá hefur aðsókn í námið
aukist til muna. En þurfum við
fimm ára háskólanám til að kenna
börnum okkar að lesa og skrifa?
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur nú gefið út heilbrigðisstefnu sem er gott og gilt þó mjög
margt vanti í það plagg. En við skulum ekki gleyma því að það verður
ekkert heilbrigðiskerfi á Íslandi án
hjúkrunarfræðinga og lækna. Við
verðum að gera betur og hlúa að
jafn mikilvægri stétt og hjúkrunarfræðingar eru. Til hamingju með
aldarafmælið, kæru hjúkrunarfræðingar, án ykkar getum við ekki
eflt íslenskt heilbrigðiskerfi. Þorum
að eiga þetta samtal og leysa þennan vanda saman.

Sæstrengjasteypa
Bjarni Már
Magnússon
prófessor við
lagadeild HR og
forstöðumaður
Alþjóða- og
Evrópuréttarstofnunar HR

A

ð undanförnu hefur verið
áberandi kenning um að
v ið inn leið ing u þr iðja
orkupakkans verði íslenska ríkið
skuldbundið til að leyfa lagn ingu
sæstrengs sem f lytur raforku til
ann ars rík is. Þar að auki hefur
verið haldið fram að reyni íslenska
ríkið að standa í vegi fyr ir því að sæstreng ur verði lagður muni annaðhvort Eftirlitsstofnun EFTA höfða
samn ingsbrota mál gegn íslenska
rík inu fyrir EFTA-dómstólnum eða
höfðað verði mál fyrir íslenskum
dómstól sem leiti álits EFTA-dómstólsins um samningsbrot. Það mál
muni tapast og íslenska ríkinu gert
að greiða skaðabætur þar sem orka
hefur verið skilgreind sem vara
(síðan fyrsti orkupakkinn var innleiddur) og EES-samningurinn ger i
ráð fyr ir frjálsu flæði á vör um innan EES-svæðisins. Þessar kenningar
eru firra.

Ekkert í orkupakkanum
Þriðji orkupakkinn fjallar ekki um
skyldu aðildarríkja EES til að koma
á eða leyfa samteng ingu um flutning orku sín á milli, m.ö.o. hann
fjallar ekki um sæstrengi sem flytja
raforku. Synjun eða höfnun orkupakkans hefur því engin bein áhrif á
hvort lagður verði slíkur sæstrengur
eða ekki.
Ein meginstoð EES-samningsins
er frjálst flæði vöru. Þrátt fyrir að
rafmagn sé skilgreint sem vara
leiðir það ekki sjálfkrafa til þess að
sérhvert ríki eða einkaaðili á EESsvæðinu geti lagt sæstreng hingað
til lands og tengst íslenska raforkukerfinu án þess að íslenska ríkið ráði
neinu þar um.
Túlkunarreglur þjóðaréttar
Í þessu samhengi verður að hafa
í huga að EES-samningurinn er
milliríkjasamningur. Í 31. gr. Vínarsamningsins um milliríkjasamninga
(e. Vienna Convention on the Law of
Treaties) frá árinu 1969 eru að finna
helstu túlkunarreglur þjóðaréttar.
Ísland er ekki aðili að samningnum
en er bundið af umræddu ákvæði
þar sem það telst þjóðréttarvenja.
Í 1. mgr. 31. gr. kemur fram meginreglan að milliríkjasamningur skuli
túlkaður í góðri trúi í samræmi við

M.ö.o. ríki ræður því hvort
lagður er sæstrengur inn
fyrir landhelgi þess.
hefðbundna merkingu orðanna sem
koma fyrir í honum í samhengi við
og í ljósi markmiðs og tilgangs hans.
Það er afar langsótt að finna skyldu
til lagningar sæstrengs í hefðbundinni merkingu þeirra orða sem koma
fyrir í ákvæðum EES-samningsins
um frjálsa vöruflutninga enda ekkert minnst á slíka skyldu.
Það sem meiru skiptir hér er að
í c) lið 3. mgr. 31. gr. kemur fram
að við túlkun milliríkjasamninga
verði að taka tillit til hverrar þeirrar
þjóðréttarreglu sem er í gildi á milli
samningsaðila.

Hafréttarsamningur SÞ
Öll aðildarríki EES- samn ingsins (sem og ESB sjálft) eru aðilar
að haf rétt ar samningi Sameinuðu
þjóðanna frá 1982. Taka verður því
tillit til hans í þessu samhengi. Af
311. gr. haf rétt arsamningsins leiðir
að almennt skulu ákvæði annarra

samninga, sem aðildar ríki haf réttarsamningsins eiga aðild að, að vera
í samræmi við haf rétt ar samninginn. M.ö.o. hafréttarsamningurinn
trónir á toppnum í alþjóðakerfinu
að því er varðar þær reglur er gilda
á hafinu enda stundum kallaður
stjórnarskrá hafsins.

Sæstrengir
Hafréttarsamningurinn er helsta
réttarheimild þjóðaréttar um
sæstrengi. Í 79., 87. og 112. gr. hans
kemur fram að öllum ríkjum sé
heim ilt að leggja neð an sjáv arstrengi og -leiðslur á landgrunnið
og á úthaf inu í samræmi við nánar
tilgreind skilyrði. Það rík ir því töluvert frelsi varðandi lagningu neðansjávarleiðslna og -strengja. Það eru
yf irleitt einkaaðilar sem notfæra sér
þessi réttindi. Þrátt fyrir orðalag hafréttarsamningsins um að umrædd
réttindi tilheyri ríkjum þá er litið svo
á að skýra skuli orðalagið á þann veg
að það taki jafnframt til einkaaðila í
viðkomandi ríki. Slíkur skilningur
birtist m.a. í helsta skýringarritinu
við samninginn.
Hafa verður í huga að hið lög fræðilega landgrunnshugtak er annað
en hið nátt úruvísinda lega. Landgrunnshug takið í skilningi þjóðaréttar hefst utan landhelgi ríkja, þ.e.

oftast 12 sjómílum frá svokölluðum
grunnlínum. Í 4. mgr. 79. gr. hafréttarsamningsins kemur beinlínis fram
að ekkert, í þeim hluta samningsins
sem fjallar um landgrunnið, hafi
áhrif á rétt strandrík isins til að setja
skilyrði vegna strengja eða leiðslna,
sem ná inn í land eða landhelgi þess.
M.ö.o. ríki ræður því hvort lagður er
sæstrengur inn fyrir landhelgi þess.
Þessi regla leiðir af fullveldisrétti
strandríkja í landhelginni.

Engin sæstrengjaskylda
Af túlkunarreglum þjóðaréttar
leiðir að skýra verður ákvæði EESsamningsins um frjálst flæði vöru
til samræmis við ákvæði hafréttarsamningsins. Það þýðir að meginreglan um frjálst flæði vöru leiðir
ekki til þess að á íslenska ríkinu
hvíli skylda til að heimila lagningu
sæstrengs sem flytur rafmagn hingað til lands. Íslenska ríkið getur því
ekki orðið skaðabótaskylt af því að
synja rétti sem er ekki til staðar. Það
er útilokað. Að halda öðru fram er
nýlunda í sögu alþjóðasamskipta.
Réttur Íslands til að heimila eða
hafna lagningu sæstrengs inn fyrir
landhelgina stendur óhagg aður
hvað sem þriðja orkupakkanum eða
öðrum ákvæðum EES-samningsins
líður.

Eitt símtal
og málið er leyst

Sterkt og gott
samband

Vodafone sinnir tæknilegum
þörfum okkar hratt og örugglega

Nánar á vodafone.is/fyrirtaeki
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Nýr kafli í sögu ESB
Michael
Mann
sendiherra ESB
á Íslandi

U

rsula von der Leyen, fyrrum
varnarmálaráðherra Þýskalands, verður fyrsta konan
til þess að taka við embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, þann 1. nóvember. Framkvæmdastjórnin skrifar
frumvörp til laga, fylgir ákvörðunum eftir, stendur vörð um sáttmála ESB og heldur utan um daglegan rekstur Evrópusambandsins.
Hinn verðandi forseti hefur sett
fram metnaðarfulla og hvetjandi
áætlun til næstu fimm ára. Hún
hefst með loforði um að tryggja að
minnst helmingur framkvæmdastjóra ESB, sem tilnefndir eru af
aðildarríkjunum, verði konur.
Evrópusambandið er fordæmalaus saga velgengni, sem sameinar álfu sem áður var sundruð
af átökum, þar sem 28 aðildarríki
deila fullveldi sínu þegar það á við.
Í dag njótum við góðs af sterkum
sameiginlegum markaði, viðskiptum án landamæra, frelsi til
ferðalaga, rannsókna og atvinnu.
Nú á dögum búa 500 milljónir Evrópubúa við frelsi og velmegun, frá

Ríga til Limassol og frá Aþenu til
Lissabon.

Evrópska leiðin
Margir taka þeim lífsgæðum sem
við njótum sem gefnum. En þó er
deginum ljósara að enn einu sinni
verðum við að taka afstöðu og
berjast fyrir Evrópu. Við stöndum frammi fyrir lýðfræðilegum
breytingum, hnattvæðingu, hraðri
þróun í átt að stafrænu starfsumhverfi, og síðast en ekki síst loftslagsbreytingum. Það hefur verið
brugðist við þessum áskorunum
á mismunandi hátt á heimsvísu.
Sumum ríkjum er stýrt með valdboði, önnur kaupa sér hnattræn
áhrif og gera samfélög háð sér með
því að fjárfesta í höfnum og vegum.
Enn önnur einangra sig. Von der
Leyen sagði á Evrópuþinginu í vikunni, að Evrópusambandinu hugnaðist enginn þessara valkosta. Við
veljum fjölþjóðlega samvinnu, við
viljum sanngjörn og góð viðskipti,
við stöndum vörð um alþjóðakerfið og að það sé bundið lögum
og reglu því við vitum að það er
okkur öllum í hag. Við viljum gera
hlutina á evrópskan máta.
Loftslagsmál í fyrsta sæti
Brýnasta viðfangsefni samtímans
er verndun jarðar. Nýi forsetinn
hefur kynnt nýja græna áætlun
um umhverfismál fyrir Evrópu,
þar sem að Evrópa verður fyrsta
kolefnishlutlausa heimsálfan í

Tvískinnungur
Gunnlaugur
Stefánsson
Heydölum

F

or yst u fólk r ík isst jór na rinnar hef ur lýst mik lum
áhyggjum sínum yfir því að
útlendingar eigi jarðir á Íslandi
og boðar aðgerðir gegn þessum
útlenska yfirgangi. Þó hafa engar
fréttir borist af því, að útlenskir
jarðeigendur fari illa með landið
á jörðum sínum. Að vísu hafa einhverjir afhent íslenskum bændum
jarðir sínar til búskapar og jafnvel ekki tekið gjald fyrir leiguna,
auk þess ráðist í framkvæmdir til
þess að vernda og styrkja búsvæði
fiska á vatnasvæðum jarða sinna.
En Landsbankinn í eigu ríkisins
og einn stærsti jarðeigandi landsins beitir þeirri stefnu að gera ekki
nýja leigusamninga um jarðir sínar
og setur bújarðir frekar í eyði. Forystufólk ríkisstjórnarinnar gerir
engar athugasemdir við það.
En á sama tíma afhenda íslenskir
stjórnmálamenn heilu f irðina
útlenskum eldisrisum sem eru
á f lótta frá heimaslóðum vegna
skelfilegrar reynslu af fiskeldi sínu
þar. Íslenskir firðir eru af hentir
útlendingunum ókeypis til þess að
stunda fiskeldi í opnum sjókvíum.
Eldinu fylgir mikil mengun. Talið
er að tíu þúsund tonna eldi mengi
á við skolpfrárennsli 150 þúsund
manna borgar. Þá er útlendingunum leyft að dæla í eldiskvíarnar
alls konar eitri til þess að deyfa
lús og sjúkdóma – en mega ekki
gera það heima hjá sér. Útlenskir

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

heiminum fyrir árið 2050. Von
der Leyen skorar á ESB að draga
úr losun koltvísýrings um 50% ef
ekki 55% fyrir árið 2030. Evrópusambandið mun leiða alþjóðlegar
samningaviðræður í þeim tilgangi
að auka loftslagsmetnað f leiri
stórra hagkerfa fyrir 2021. Þessi
aukni metnaður kallar á umfangsmikla f jármögnun. Almannafé
nægir ekki til. Von der Leyen leggur
til Fjárfestingaáætlun sjálf bærrar
Evrópu, og að breyta hluta af Fjárfestingarbanka Evrópu í Loftslagsbanka. Það myndi losa um 1 trilljón evra af fjárfestingum næstu tíu
árin. Hún mun þar að auki kynna
til sögunnar sérstakan landamærakolefnisskatt til að koma í veg fyrir
að fyrirtæki feli mengun sína með
því að f lytja hana til landa utan
Ev rópu s a mba nd si ns . Ev rópa
hefur þörf fyrir sterkan efnahag
sem þjónar fólkinu. Lítil fyrirtæki
munu eflast vegna aukins aðgengis
að fjármagni á innri markaði Evrópusambandsins. Í velferðar-markaðshagkerfi Evrópusambandsins
verður markaðurinn að mæta hinu
félagslega og tryggja að við missum
ekki sjónar á Heimsmarkmiðum
Sameinuðu þjóðanna.

Velferð og sanngirni
„Félagsleg Evrópa“ verður að
standa undir nafni: Tryggja sanngjörn laun fyrir alla; nýtt Atvinnuleysisbótakerfi Evrópu; stóraukið
fjármagn til Erasmus+; tryggja að

börn hafi aðgang að grundvallarréttindum eins og heilsugæslu og
menntun. Þar að auki mun von der
Leyen þrýsta á um herferð gegn
kynbundnu of beldi. Von der Leyen
lagði áherslu á að hún muni standa
fyrir sanngjarnri skattlagningu,
svo tæknirisarnir greiði í samræmi
við gróða sinn í Evrópu. Þar sem
sótt er að grunngildum Evrópusambandsins, heitir nýi forsetinn
því að beita öllum tiltækum ráðum
til að tryggja að ríki þess virði lög
og reglu.
Í innf lytjendamálum hefur von
der Leyen heitið nýju samkomulagi um fólksf lutninga og hælisleitendur svo stemma megi stigu

Lýðræði og samráð
Til að auka lögmæti evrópsks lýðræðis hefur nýi forsetinn ákveðið
að semja löggjöf þegar meirihluti
þingmanna Evrópuþingsins krefst
þess. Von der Leyen vill líka að
borgarar Evrópusambandsins taki
þátt og leiki lykilhlutverk í uppbyggingu Evrópusambandsins til
framtíðar, meðal annars með ráðstefnu um framtíð Evrópu sem
hefst árið 2020 og stendur yfir í tvö
ár. Undanfarna áratugi hefur Evrópusambandið stækkað, þroskast
og ef lst, með 500 milljónir íbúa,
þar af yfir 200 milljónir sem kusu
í Evrópuþingskosningunum í maí.
Evrópa hefur áhrif og vill taka
ábyrgð á sjálfri sér og umheiminum. Viðfangsefni Ursulu von der
Leyen næstu fimm árin verður að
leiða þetta einstaka og öfluga verkefni til farsællar framtíðar.

Neikvæð áhrif
Hvalárvirkjunar

Lýðskrumið virðir engin
siðræn mörk. Allt er gott,
ef það býr til fjárgróða og
einhverjum boðin vinna um
stund, þó afkomu þúsunda
Íslendinga í sveitum landsins sé ógnað með því að
menga dýrmæt gæði.

eldisrisar eru þar með að breyta
au st f i r sk u m og ve st f i r sk u m
fjörðum í rotþrær. Forystufólki
ríkisstjórnarinnar virðist líka það
vel og af hendir þeim heilu firðina
með bros á vör, spyr ekki einu sinni
heimafólkið álits, en lofar innilega
hið útlenska framtak. Og kærir sig
kollótt um, þó reynslan af eldinu
á heimaslóðum útlensku eldisrisanna sé skelfileg fyrir villta laxastofna og náttúruna – núna eins og
tifandi tímasprengja fyrir íslenskt
lífríki.
Traustið í stjórnmálum á í vök
að verjast. Gæti það verið vegna
þess að tvískinnungurinn er allsráðandi? Það er sagt eitt í dag og
allt annað á morgun. Lýðskrumið
virðir engin siðræn mörk. Allt er
gott, ef það býr til fjárgróða og einhverjum boðin vinna um stund, þó
afkomu þúsunda Íslendinga í sveitum landsins sé ógnað með því að
menga dýrmæt gæði. Þá má náttúruverndin sín lítils og skiptir engu
máli hverrar þjóðar eignarhaldið
er. Það opinberar tvískinnungur
forystufólks ríkisstjórnarinnar í
orði og verki um ítök útlendinga á
sjó og landi á Íslandi.

Evrópusambandið er fordæmalaus saga velgengni,
sem sameinar álfu sem áður
var sundruð af átökum, þar
sem 28 aðildarríki deila fullveldi sínu þegar það á við.

við ólögmætum fólksf lutningum,
berjast gegn smyglurum og mansali, vernda rétt hælisleitanda og
bæta aðstöðu f lóttamanna. Hún
stefnir að því að flýta fyrir mönnun
Evrópsku landamæra- og landhelgisgæslunnar. Hún lagði áherslu
á að NATO verði ávallt hornsteinn
varna Evrópu. Evrópa mun halda
áfram samvinnu við Bandaríkin,
en um leið styrkja evrópska stoð
varnarmála, með því að byggja
á þeim árangri sem þegar hefur
náðst í samvinnu Evrópulanda á
því sviði.

Ingólfur
Bruun
leiðsögumaður
og náttúruunnandi

Þ

ann 27.7. sl. ritaði Hafdís
Gunnarsdóttir, for maður
bæjarráðs Ísafjarðar, grein í
Fréttablaðið um Hvalárvirkjun í
Árneshreppi undir yfirskriftinni
„Jákvæð áhrif Hvalárvirkjunar“.
Í greininni kemur fram að Hvalárvirkjun sé lykilatriði í uppbyggingu raforkukerfis á Vestfjörðum.
Vísað er til þess að um sé að ræða
„grjótharða staðreynd“ fengna frá
Landsneti. Þetta er rangt. Uppbygging raforkukerfis á Vestfjörðum felst fyrst og fremst í að styrkja
dreifikerfið og þá helst með því að
leggja línur í jörð til að forða þeim
frá vályndum veðrum. Það er næg
orka framleidd á Íslandi til að sjá
Vestfjörðum fyrir rafmagni. Það er
staðreynd málsins og merkilegt að
„okkar færustu sérfræðingar“ skuli
ekki vita betur. Það er reyndar svo
að „sérfræðingar“ hafa ekki alltaf
rétt fyrir sér. Í því samhengi er
hægt að minna á innf lutning á
minki til landsins og þann óbætanlega skaða sem hann veldur í
náttúru Íslands. Eða innf lutning á
erlendu sauðfé til landsins á sinni
tíð. Þá fjölluðu sérfræðingar um
hætturnar og vanmátu herfilega.

Lausn á orkuskorti?
Það er ekki orkuskortur á Íslandi í
náinni framtíð. Það er merkilegt að
verða vitni að þeim hræðsluáróðri
sem nú fer fram að orkuskortur sé
yfirvofandi. Gerir fólk sér grein
fyrir að um og yfir 80% af öllu rafmagni sem framleitt er á Íslandi fer
til þriggja stórnotenda?!
Sú nýting orkuauðlinda sem
fram fór á tuttugustu öldinni var

barn síns tíma. Tími stórvirkjana
með þeirri eyðileggingu sem þær
hafa á umhverfi sitt er liðinn. Hins
vegar ætti að styðja og styrkja
byggingu smávirkjana allt að 2 MW
þar sem það er hægt. Slíkar virkjanir hafa jákvæð áhrif í nærumhverfinu og bæta raunverulega
af hendingaröryggi raforku. Auk
þess að skapa landeigendum á
svæðinu tekjur. Dæmi er t.d. virkjun í Hvestudal í Arnarfirði. Yfirvöld hafa sofið á verðinum varðandi fyrirgreiðslu til smávirkjana
en einblínt þess í stað á stalínískar
risavirkjanir sbr. Kárahnjúkavirkjun og er það miður.
Hér skal ekki gert lítið úr afhend ingaröryggi og truf lunum
á rafmagni á Vestf jörðum og
áhr if um þeir ra á at v innu líf,
þvert á móti. Að halda því fram
að Hvalárvirkjun sé „eina raunhæfa lausnin við þessu vandamáli“ er hins vegar fjarri sanni.
Til þess að koma orku frá Ófeigsfirði til Vestfjarða þarf að styrkja
dreifikerfið, annars mun ekkert
brey tast í af hendingarör yg g i
raforku á Vestfjörðum. Virkjun
Hvalár ein og sér mun engu breyta
varðandi af hendingaröryggi raforku á Vestfjörðum. Það er ólíðandi
hvernig raforkuöryggi Vestfjarða
hefur verið vanrækt og þá fyrst og
fremst vegna úr sér genginna línulagna. Þar er við Landsnet og Rarik
að sakast. Bæði þessi fyrirtæki eru
í opinberri eigu og því er það eigandans, íslenska ríkisins, að setja
fjármagn í uppbyggingu innviða á
Vestfjörðum.
R ammaáætlun er v issu lega
ónýt. Það þarf ekki að virkja meira
í landinu með stórvirkjunum með
óbætanlegum skaða fyrir náttúruna. Þess vegna er rammaáætlun
ónýt. Þess vegna má Hvalárvirkjun
ekki komast áfram. Fyrir nokkurn
mun.
Virkjun Hvalár á að af lýsa sem
allra fyrst og viðurkenna þarf
gagnsleysi rammaáætlunar. Þegar

Virkjun Hvalár á að aflýsa sem allra fyrst og
viðurkenna þarf gagnsleysi
rammaáætlunar. Þegar
rammaáætlun er farin að
skaða náttúruna eins og gæti
orðið í Ófeigsfirði þá er ljóst
að hún er ónýt.

rammaáætlun er farin að skaða
náttúruna eins og gæti orðið í
Ófeigsfirði þá er ljóst að hún er
ónýt.

Tækifæri fyrir Árneshrepp?
Í niðurlagi greinarinnar eru þessi
orð: „Það (fólkið í Árneshreppi,
innskot höf.) veit að Hvalárvirkjun er ekki að fara að bjarga
hreppnum, en veit líka að hún er
hluti af lausninni.“ Fyrri hluti þessarar setningar er mergur málsins.
Hvalárvirkjun mun ekki gera neitt
fyrir Árneshrepp. Og þau rök að
Hvalárvirkjun muni hafa áhrif
á heilsársbúsetu í Árneshreppi
eru röng. Hér skal það áréttað,
Hvalár virkjun mun ekki hafa
nein áhrif varðandi hvort fólk kýs
að lifa og starfa í Árneshreppi.
Ef af Hvalárvirkjun verður mun
rafmagnið verða f lutt frá Vestfjörðum en ekki inn á þá. Það þarf
enginn að efast um það. Hér skal
minnt á, illu heilli, að HS orka sem
er eigandi Vesturverks, er einkafyrirtæki. Í því samhengi er hollt
að rif ja upp örlög Guggunnar.
Þegar hún var seld með kvóta
frá Ísafirði var því lofað af kaupendum að hún yrði aldrei f lutt frá
Ísafirði með kvótanum. Við vitum
öll hvernig það fór.
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ÖLL MATARSTELL
FRÁ BROSTE MEÐ

20-40%
AFSLÆTTI

HELGARS
40%

25%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

EASY

EMERSON

Tungusófi í dökkgráu slitsterku áklæði. Stílhrein
hönnun. Tunga getur verið beggja vegna.
Stærð: 233 x 147 x 86 cm

Stílhreinn og fallegur tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.
Grátt og dökkgrátt, sklitsterkt áklæði eða dökkgrátt
sléttflauel. Stærð: 244 x 12 x 78 cm

107.994 kr.
179.990 kr.

35%

134.993 kr.
179.990 kr.

25%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

EASY
U-sófi í dökkgráu slitsterku áklæði. Stílhrein
hönnun. Hægri eða vinstri tunga.
Stærð: 310 x 205 x 86 cm

168.994 kr.
259.990 kr.

FRIDAY
Tungusófi.Tunga getur verið beggja vegna.
Grátt slitsterkt áklæði. Stærð: 260 × 170 × 87 cm

142.493 kr.
189.990 kr.

30%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

2ja sæta stærð: 164 x 88 x 78 cm

CASPERIA
Þægilegur svefnsófi. Bleikt (Dusty Rose) sléttflauel eða
dökkgrátt áklæði. Stærð: 232 × 88 × 84,5 cm

Reykjavík
Bíldshöfði 20

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

76.993 kr.
109.990
109 990 kr
kr.
Ísafjörður
Skeiði 1

CHARLIETOWN
2ja og 3ja sæta sófar og
stóll. Grátt sléttflauel.

www.husgagnahollin.is
558 1100

89.993 kr. 119.990 kr.
3ja sæta stærð: 219 x 88 x 78 cm

104.993 kr. 139.990 kr.
Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
Gildir frá 31. júlí til 3. ágúst 2019 eða á meðan birgðir endast.
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www.husgagnahollin.is

AF OP
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ÖLL GARÐHÚSGÖGN MEÐ

U
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30-70% AFSLÆTTI

G
A
.
RD

CLIPS
Stöðugir og vandaðir garðstólar með örmum, fáanlegir svartir, bláir og rauðir.

7.996 kr. 19.990 kr.

PRENGJA
NEW WILSON
Vinsælir og
endingargóðir
stólar. Ólitaður
askur.

25%
AFSLÁTTUR

60%

SELJUM ÓSÓTTA
HÓTELPÖNTUN MEÐ
MIKLUM AFSLÆTTI

AFSLÁTTUR

60%

7.196 kr. 17.990 kr.

AFSLÁTTUR

DIALMA
A
BROWN
N

LOLA
Borðstofustóll. Svart, dökkblátt,
dökkgrátt eða bleikt sléttflauel.
Einnig dökkgrátt áklæði.

18.743 kr. 24.990 kr.

Borðstofustóll.
tóll.
Úr svörtu beiki.

DIALMA BROWN
Vandaður, þægilegur og
einstaklega flottur stóll
frá ítalska merkinu
Dialma Brown. Stóllinn
er úr járni og vönduðu
leðri með antíkáferð.

60%
AFSLÁTTUR

13.596 kr. 33.990 kr.

39.996 kr. 99.990 kr.

50%

25%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

KENYA

NISAB

brúnt eða ljósgænt, slitsterkt áklæði

Barstóll.
Beyki eða svartur.

CHARLIETOWN
Hægindastóll, grátt sléttfluel

59.993 kr. 79.990 kr.

34.993 kr. 49.990 kr.

30%
AFSLÁTTUR

18.893 kr. 26.990 kr.
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Fá vel greitt fyrir að spila fótbolta
Samkvæmt nýrri könnun Leikmannasamtaka Íslands fá 10 leikmenn um og yfir milljón á mánuði fyrir að spila fótbolta hér á landi.
Þó er víða pottur brotinn og samtökin fá reglulega símtöl frá leikmönnum sem hafa ekki fengið greidd laun á réttum tíma.
FÓTBOLTI Í gær birtu Leikmannasamtök Íslands könnun á vinnuumhverfi í íslenskri knattspyrnu.
Þar kom fram að mikil aukning er á
svokölluðum viðaukasamningum
meðal leikmanna sem er slæm
þróun að mati samtakanna. Laun
leikmanna hafa hækkað frá síðustu
könnun sem gerð var árið 2016 og
um 30 prósent leikmanna fá laun
sín greidd of seint.
„Það er töluverðu af fyrirspurnum
beint til okkar vegna vangoldinna
launa hjá félögum,“ segir Kristinn
Björgúlfsson, framkvæmdastjóri
Leikmannasamtakanna. Fy rir
félagsmenn er sjálfsagt mál að ganga
í þau mál. „Það er misvel tekið í það
innan félaganna. Sum félög þakka
fyrir pósta og bjóða á fundi og það
er fundin út leið og greiðsluplan
og annað á meðan önnur félög eru
óþægilegri.
Þetta er leiðinleg lenska að félög
telji það í lagi að borga laun seint af
því það er verið að borga íþróttamanni. Venjulegur launamaður
myndi trúlega seint sætta sig við að
fá ekki greitt í nokkra mánuði.“

10 með milljón og yfir
Alls tók 191 leikmaður í efstu deild
þátt í könnunni sem var nafnlaus og
ekki hægt að rekja svörin til neinna
leikmanna. Hún var send félögum
í febrúar og fengu leikmenn fram
í maí til að svara. Aðeins þrír leikmenn ÍBV sáu sér fært að svara og
11 hjá KA og Fylki en annars var
svörunin góð meðal annarra félaga.
Leikmenn voru beðnir um að
svara hve há laun þeir fengju eftir
að hafa greitt af þeim skatt.
Laun voru gefin upp í dollurum
($) en leikmenn fengu hjálparmiða
á meðan þeir svöruðu, þar sem
dollurum hafði verið breytt yﬁr
í íslenska krónu. Ljóst er að laun
hafa hækkað frá síðustu könnun
sem samtökin fagna.
Flestir sögðust vera með á bilinu
242 til 485 þúsund í laun á mánuði
eða tæp 30 prósent. 10 leikmenn eru
með 970 þúsund og yfir, þar af þrír
með meira en 3,6 milljónir íslenskra
króna í laun á hverjum mánuði.
„Það hefur eitthvað verið rætt á
samfélagsmiðlum að þetta sé lygi
– sem ég vona svo sannarlega að sé
ekki raunin. Ég ætla ekki að rengja
að þetta sé svona. Ég vona að það
séu allavega þrír leikmenn sem fái
svona góð laun því það er ekkert að
því að leikmenn fái svona góð laun,“
segir Kristinn.
Rekstur íþróttafélaga er þungur.
Það sést á ársskýrslum félaga sem
Fréttablaðið skoðaði í gær. Flestir
formenn minna félagsmenn sína
á að reksturinn hafi verði og verði
trúlega alltaf þungur.
Ekki skrifa undir viðaukasamning
Alls segjast 82 leikmenn vera með
svokallaðan viðaukasamning sem
er mikil fjölgun frá síðustu könnun.
Leikmannasamtök Íslands hafa
áhyggjur af þeirri þróun þar sem
leikmenn hafa enga tryggingu fyrir
því sem viðaukasamningurinn
nær yﬁr sé sá samningur brotinn.
Að auki getur verið mjög kostnaðarsamt að sækja slíkan samning
þar sem KSÍ tekur enga afstöðu til
slíkra samninga, þar sem þeir eru
ekki hluti af stöðluðum samningum
hjá KSÍ og þarf ekki að skila inn til
sambandsins og því þarf að fara
dómstólaleiðina sé slíkur samningur brotinn. Leikmannasamtök

Alls svöruðu 23 leikmenn Vals könnuninni sem var besta svarhlutfall liða. Aðeins þrír leikmenn ÍBV sáu sér fært að svara. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Yfirlýsing ÍTF

KR-ingar hafa staðið sig vel innanvallar í sumar og stefna á Íslandsmeistaratitilinn.

Skipti um lið og þá skipti hann engu
„Það er ekki svo langt síðan leikmaður hætti í liði þar sem félagið
skuldaði honum 600 þúsund krónur. Hann skipti um félag og af því
hann fór í annað lið þá datt hann niður goggunarröðina hjá félaginu
sem átti eftir að greiða launin. Þeir sáu engan hag í því að gera upp við
leikmanninn þar sem hann væri farinn. Á endanum komum við inn í
málið og þótt það hafi tekið töluverðan tíma að fá þann pening sem
hann átti inni hjá félaginu tókst það að lokum,“ segir Kristinn.
Íslands ráðleggja engum að skrifa
undir viðaukasamninga.
„Þetta hefur komið fyrir leikmenn. Þeir skrifa undir og svo
skuldar félagið leikmanni laun en
þá bendir félagið á þennan viðaukasamning og fríar sig ábyrgð. Og KSÍ
getur ekkert gert því þetta kemur
þeim ekkert við. Þetta er áhyggjuefni,“ segir Kristinn. Viðaukasamningur getur náð yfir ýmis fríðindi,

rétt á ímynd leikmanns eða annarra
atriða eins og bíls og/eða íbúðar.

Unnið í samstarfi við FIFPro
Könnunin er gerð í samvinnu við
FIFPro, alþjóðlegu leikmannasamtökin, og voru lagðar sömu spurningar fyrir leikmenn og árið 2016.
Ljóst er að verktakar eru of margir,
tafir á launagreiðslum eru of miklar
hér á landi og leikmenn eru jafnvel

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Þetta hefur komið
fyrir leikmenn. Þeir
skrifa undir og svo skuldar
félagið leikmanni laun en þá
bendir félagið á þennan
viðaukasamning og fríar sig
ábyrgð. Og KSÍ getur ekkert
gert því þetta kemur þeim
ekkert við.
Kristinn
Björgúlfsson

Meðal þess sem fram kemur í
könnuninni og birt er í fjölmiðlum
er að leikmenn á Íslandi séu
með allt að 3,6 milljónir króna í
mánaðarlaun eftir skatta, sem
eru þá u.þ.b. 5 milljónir í mánaðarlaun. Á ársgrundvelli er þá verið
að tala um 60 milljónir króna á
einn aðila. Það hljóta allir að sjá
að slík framsetning er alger fjarstæða og ekkert íþróttafélag í
Íslandi hefur burði til að greiða
slík laun auk þess sem engum
stjórnendum sem starfa að miklu
leyti í umhverfi sjálfboðaliða
myndi detta slíkar launatölur til
hugar. 60 milljónir á ársgrundvelli er bróðurpartur veltu flestra
félaganna í deildinni. Það er algerlega ábyrgðarlaust af hálfu Leikmannasamtaka Íslands að birta
slíka fjarstæðu án athugasemda
eða fyrirvara og gerir umrædda
könnun í heild algerlega marklausa. Knattspyrnufélögin gera þá
kröfu að um það sé fjallað en þau
gera jafnframt þá kröfu að það
sé gert af fagmennsku, ábyrgð og
yfirvegun. Það er ekki gert með
illa unninni könnun sem birt er
svo fyrirvaralaust og stenst enga
skoðun.
Stjórn ÍTF
þvingaðir til að skrifa undir nýja
samninga.
„Ég held að fólk ætti að fagna
þessari skýrslu því þetta er í fyrsta
skipti sem grunnur er kominn um
hvernig þetta er hér á Íslandi. Margt
er gott þótt margt megi laga og það
þarf að taka höndum saman og laga
það sem þarf að laga í stað þess að
vera með blammeringar sem eiga
sér engar stoðir í raunveruleikanum,“ segir Kristinn.
benediktboas@frettabladid.is

Allt að 20 kr. lægra verð!
LAUGARDALSLAUG

Vatnagarðar 40
við Holtagarða

Fellsmúli 30
við Góða Hirðinn

KRINGLAN

Stekkjarbakka 2
Mjóddinni
MJÓDDIN
SMÁRALIND
Hæðarsmári 2
Kópavogi

Salavegi 2
Kópavogi

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!

—Lægra verð. Punktur!
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TÍMAMÓT
Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur Kristófer
Pálsson
frá Hálsi við Grundarfjörð,
áður til heimilis að Tröð í
Fróðárhreppi,
lést þann 27. júlí á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á
Akranesi. Útför Guðmundar verður auglýst síðar.
Þórunn Sigurrós Kristinsdóttir
Hjörtur Guðjón Guðmundsson
Vineta Karimova
Sædís Helga Guðmundsdóttir
Ólafur Marinósson
Skarphéðinn Magnús Guðmundsson Þórdís Bjarney
Guðmundsdóttir
Kristinn Þorbergur Sigurjónsson
Martha Castilla
`
Noriega
Samúel Guðmundur Sigurjónsson
Ragnheiður I.
Þórólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför ástkærs
eiginmanns, föður, tengdaföður,
afa og langafa,

Gústafs Óskarssonar
kennara,
Réttarheiði 43, Hveragerði.
Kristbjörg Markúsdóttir
Ólafur Jón
Ragnheiður Helga
Ósk
Hans
Áróra
Óðinn
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær og yndislegur eiginmaður,
faðir, tengdafaðir og afi okkar,

Sigurður H. Dagsson
Asparhvarfi 17b, Kópavogi,
lést á Landakoti 25. júlí sl.
Jarðarförin fer fram frá Bústaðakirkju
6. ágúst klukkan 13.00.
Ragnheiður Lárusdóttir
Bjarki Sigurðsson
Kolbrún Franklín
Dagur Sigurðsson
Ingibjörg Pálmadóttir
Lárus Sigurðsson
Anna María Ragnarsdóttir
og afabörnin.

Elsku mamma, tengdamamma,
amma og langamma,

MIÐVIKUDAGUR

Tónlistarmaður án stimpils
Fyrir 25 árum kom Valmar Väljaots hingað til
lands frá Eistlandi. Hann
er organisti á Akureyri og
spilar með hljómsveitum.

V

almar Väljaots er organisti
í Glerárkirkju á Akureyri
en spilar einnig með hljómsveitum; Hvanndalsbræðrum og hljómsveitinni Killer
Queen sem spilar Queen-tónlist. Svo varð
hann nýlega meðlimur í hljómsveitinni
Angurvær.

Vill engan stimpil
Blaðamaður náði tali af honum á Akureyri og hafði orð á því að það væri ekki
mjög organistalegt að spila Queen-tónlist. „Ég er ekki organisti, ég er tónlistarmaður. Ég vil ekki fá neinn stimpil á
mig,“ svarar Valmar sem kom hingað til
lands frá Eistlandi fyrir 25 árum. „Fyrsta
hljóðfærið sem ég lærði á var fiðla og ég
kom til Íslands til að verða fiðlukennari
í tónlistarskólanum á Húsavík í eitt ár.
Ég var beðinn um að vera lengur og samþykkti það, en síðan ári seinna var auglýst eftir organista á Húsavík. Afi minn
spilaði á orgel í kirkju og mér fannst ég
vera að taka við af honum þegar ég fékk
starfið. Síðan þá hef ég einnig starfað sem
skólastjóri, tónlistarkennari og organisti,
fyrst á Laugum, svo í Mývatnssveit og nú
síðustu árin á Akureyri.“
Spurður hvernig honum líði á Akureyri
segir hann: „Akureyri er besti staðurinn
fyrir mig, ég vil ekki fara suður. Ef ég færi
suður færi ég til Keflavíkur og úr landi.
Ég hef allt sem ég þarf á Akureyri. Hér
er skíðabrekka, hér er hægt að veiða
fisk, hér er golfvöllur og það tekur ekki
langan tíma að fara frá stað A til B. Svo er
ég búinn að vera hér svo lengi og kominn
með nýja fjölskyldu, af hverju ætti ég að
fara?“
Saknar hann aldrei Eistlands? „Það
kemur mjög sjaldan fyrir. Ég er búinn að
vera hér í 25 ár og Ísland er fyrir löngu
orðið heimaland mitt. Eftir þennan
langa tíma væri skrýtið ef mér fyndist
það ekki. Föðurland mitt er Eistland og
móðurmálið mitt er eistneska, en það eru
tíu ár síðan foreldrar mínir dóu og ég lifi
lífi mínu hér.“
Neitaði að skjóta úr byssu
Sem ungur maður var Valmar í sovéska
hernum. „Það jákvæða við það var að ég
áttaði mig á því hversu heimilismaturinn

„Akureyri er besti staðurinn fyrir mig,“ segir Valmar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

hennar mömmu var góður. Í hernum var
allt hræðilegt og þar fóru tvö ár af lífinu
til einskis. Ég var ungur maður, nýbúinn
að klára skóla og var í toppformi í hljóðfæraleik. Í hernum neitaði ég að skjóta
úr byssu og komst upp með það. Þetta
var ekki skapandi tími. Í hernum voru
menn með lítið vasadagatal og krossuðu
yfir hvern dag, þeir voru að telja niður.
Stundum er ég spurður hvort íslenskir
strákar ættu að fara í herinn. Svar mitt
er: Alls ekki, en það er fínt mál að fara í
björgunarsveitaræfingar í þrjá mánuði.“
Spurður um andrúmsloftið í Eistlandi
á æskuárum hans á tímum kommúnismans segir hann: „Mín kynslóð átti ekki
óhamingjusama æsku, þrátt fyrir samfélagsaðstæður. Alls ekki. Það ríkti hins
vegar mikið hatur í garð Sovétríkjanna.
Það var allt harðlæst í landinu og maður
þurfti að kunna „réttu“ svörin. En svo
opnaðist margt 1988 og ég fór að ferðast
ótrúlega mikið með kór og hljómsveitum. Ég hef ekki lengur jafn mikla þörf á
að ferðast mikið því ég sá svo margt þá.
Eistlendingar fögnuðu sjálfstæði á sínum

tíma en mikið vorum við fljót að fara
undir Brussel, þótt margt jákvætt hafi
fylgt því. Samt er Eistland að missa ungt
fólk úr landi.“

Undirbýr tónleika
Þessa dagana er Valmar að undirbúa tónleika með Hvanndalsbræðrum á Græna
hattinum á Akureyri 1. ágúst og á sama
stað verða tónleikar 2. ágúst með Killer
Queen. Síðan heldur Killer Queen til
Vestmannaeyja og spilar á Þjóðhátíð 3.
ágúst.
Valmar spilar á fjölmörg hljóðfæri,
aðallega á píanó, fiðlu og harmoniku
en kann eitthvað á gítar, mandólín og
básúnu. Með Hvanndalsbræðrum spilar
hann á fiðlu og harmoniku og leikur á
píanó með Killer Queen. „Ég hef alltaf
verið tugþrautarmaður í tónlist. Tugþrautarmaður er ekki heimsmeistari í
hástökki en getur stokkið tiltölulega hátt
og líka varpað kúlu. Stundum finnst mér
ég ekki kunna neitt en ég er maður sem
bjargar sér,“ segir hann.
kolbrunb@frettablaðdid.is

Valey Jónasdóttir
kennari á Siglufirði,
lést á sjúkrahúsi Siglufjarðar 28. júlí.
Útför hennar fer fram frá
Siglufjarðarkirkju laugardaginn
10. ágúst klukkan 14.
Arnþór Þórsson
Brynja Baldursdóttir
Óðinn Gunnarsson
Una Agnarsdóttir
Jóhanna Gunnarsdóttir
Arnbjörn Eyþórsson
Jökull Gunnarsson
Ásta Sigfúsdóttir
Ingibjörg Gunnarsdóttir
Björn Tryggvason
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskulegi

Frænka okkar,

Sigurður Björnsson

Anna Kristín Jónsdóttir

frá Kleppustöðum,

áður til heimilis að Þangbakka 10,

lést á hjúkrunarheimilinu Fellsenda
27. júlí. Útför hans fer fram frá
Hólmavíkurkirkju föstudaginn
2. ágúst kl. 15.
Aðstandendur.

lést á Hrafnistu, Rvk, þann 12. júlí sl.
Hún verður jarðsungin frá
Breiðholtskirkju föstudaginn þann
2. ágúst nk. kl. 13.00.
Við aðstandendur og systkinabörn viljum hér með
þakka starfsfólki góða og hlýja umönnun.
Nánustu aðstandendur,
Margrét Ólöf Héðinsdóttir, Guðrún Rósa Michelsen,
auk systkinabarna og ættingja.

Elsku pabbi minn og afi okkar,

Helgi Sigurður
Hólmsteinsson
sjómaður
frá Raufarhöfn,
lést þann 25 júlí sl.
Útför hans fer fram frá Raufarhafnarkirkju
þann 8. ágúst kl. 14.
Aðalbjörg Jóhanna Helgadóttir
Védís Kolka Jónsdóttir
Helgi Leó Jónsson
Hrafnhildur Ása Svavarsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Brynhildur Jónsdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 25. júlí.
Útför hennar fer fram frá Áskirkju
þriðjudaginn 6. ágúst kl. 13.00.
Guðný Jóna Gunnarsdóttir Haraldur Þráinsson
Hulda Maggý Gunnarsdóttir Ingvar Björn Ólafsson
Björn, Brynhildur, Þráinn,
Birna Ruth, Sóley, Gunnar Sær
og langömmubörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055.
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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér
nýjustu fréttir dagsins og
ítarlega umfjöllun um
málefni líðandi stundar.

Sandra Sif hefur komið sér vel fyrir í Kópavoginum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Draumahúsið varð
til á einum mánuði
Knattspyrnukonan og markaðsstjórinn Sandra Sif Magnúsdóttir er ekki
þekkt fyrir að tvínóna við hlutina. Á síðasta ári tók hún stórt einbýlishús í
Kópavogi í gegn á aðeins einum mánuði og er útkoman stórkostleg. ➛2
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Eldhúsið fyrir breytingar.

Framhald af forsíðu ➛
Ásta Eir
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

H

úsið er einu ári eldra en
Sandra sjálf, en í því býr hún
ásamt kærastanum sínum
Arnóri Sveini og syni þeirra. „Húsið
er byggt árið 1987, með fallegt og
einfalt form, og var vel við haldið
af fyrri eigendum. Við vildum þó
breyta heildarsvipnum en stíllinn

okkar er nokkuð einfaldur og
dökkur. Ég vil hafa dökkar innréttingar og þykir skemmtilegra að láta
liti njóta sín í hlutum sem hægt er
að skipta út með lítilli fyrirhöfn.
Með því að spila saman tímalausri
hönnun og praktískum innréttingum lifa húsgögn og innréttingar
lengur og nýtast vel í hversdagslegu
lífi.“ Þegar Sandra eignaðist sína
fyrstu íbúð kviknaði áhuginn á
hönnun. „Þá fyrst fór mér að þykja
gaman að innrétta, breyta og gera
fallegt í kringum mig.“

Eldhúsið er einstaklega glæsilegt eftir breytingar.

Þau brutu niður
vegginn sem var
á milli stofu og
eldhúss.

Barnaherbergið er hlýlegt og notalegt.

Alrýmið er sá staður þar sem Söndru finnst best að
vera. Þar sem allir koma saman.

LÍÐUR AÐ
ÚTSÖLULOKUM
VERÐHRUN

50-60-70% afsláttur

Skoðið Laxdal.is

Sandra er mikil
áhugakona um
hauskúpur.

Best þegar allir eru saman
Sandra er mikil fjölskyldumanneskja og henni líður best þegar allir
eru saman. „Það var einmitt möguleikinn á stóru opnu aðalrými
sem heillaði mig mest við þetta
hús, aðalaðstaða fjölskyldunnar
á einum stað. Ég er sjálf alin upp
í húsi með litlum herbergjum
þar sem allir voru alltaf saman í
alrýminu og erum við mjög náin
þess vegna. Því vil ég gera það sama
með mína fjölskyldu.“
Sandra ólst upp í Breiðholti en
dreymdi alltaf um að búa í Kópavogi. „Sem barn þá grátbað ég foreldra mína að flytja í Kópavog þar
sem ég var alltaf með annan fótinn
í Kópavogi. Það virkaði aldrei en
loks er ég flutt í draumahúsið í

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu
í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
S Í G I L D

draumbænum. Það er virkilega
gott að búa í hérna,“ segir Sandra.

Allt tekið í gegn
Þegar Sandra og Arnór keyptu
húsið vissu þau að það þyrfti að
gera ansi margt til að húsið yrði
eins og þau vildu hafa það. „Við
rifum út innréttingar, brutum
niður veggi og fjarlægðum gólfefni.
Því næst máluðum við allt húsið,
flotuðum gólfið, teppalögðum
stigann og settum upp nýjar
innréttingar.“ Öll þessi vinna tók
ekki nema fjórar vikur, sem er í
rauninni ótrúlegt.
„Að undanskilinni rafmagnsog pípulagningavinnu gerðum
við þetta allt sjálf. Við smíðuðum
meira að segja borðstofuborðið

okkar með pabba mínum. Þegar
við höfðum málað veggina og
flotað gólfið kom svo babb í
bátinn. Liturinn á veggjunum
passaði bara alls ekki við gólfið.
Við máluðum því allt húsið aftur,
öllum til mikillar ánægju,“ segir
Sandra og glottir. „Við fengum
gríðarlega góða hjálp frá vinum og
fjölskyldu, sérstaklega Magnúsi,
pabba mínum. Þetta hefði ekki
tekist á svona skömmum tíma án
Magga smiðs, eins og flestir kalla
hann. Hann stýrði þessu eins og
herforingi,“ segir Sandra.

Heldur upp á hauskúpurnar
Sandra segist ekki vera mikill
safnari, en hún heldur þó upp á
hauskúpurnar sínar. „Ég byrjaði á
að kaupa mér eina og svo tvær og
svo er alltaf að bætast við, bæði
sem myndir og sem styttur. Hún
móðir mín hefur ekki gaman af
þessum hauskúpum og hristir alltaf hausinn þegar það bætast nýjar í
safnið,“ segir Sandra hlæjandi.

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

K Á P U B Ú Ð
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Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
Torg ehf
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Kynningar: Innipúkinn, Húsdýragarðurinn í Reykjavík

Ásgeir segir að það verði gaman að sjá hvernig Innipúkinn þróast á nýjum stað en hátíðin er haldin á nýjum stað í ár eftir nokkur góð ár á Húrra og Gauknum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Innipúkinn er hrokafullur og
dálítið þversagnakenndur
Innipúkinn verður haldinn í Reykjavík um verslunarmannahelgina í 18. sinn. Dagskrá hátíðarinnar
er að venju glæsileg og stútfull af hæfileikaríkum listamönnum. Hátíðin færist úr stað og verður
haldin úti á Granda í ár, á Messanum, Bryggjunni Brugghúsi og á útsvæði á bryggjunni. ➛2
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Innipúkinn
leggur áherslu
á jafnt kynjahlutfall meðal
listamannanna
sem fram koma
á hátíðinni.

Framhald af forsíðu ➛
Frá Innipúkanum 2018. Listamennirnir í ár verða engu síðri.

U

ndanfarin ár hefur Innipúkinn verið haldinn á
skemmtistöðunum Gauknum og Húrra en mun nú færa sig úr
Kvosinni yfir á Grandann þar sem
hann fer samtímis fram á Messanum og Bryggjunni Brugghúsi.
„Það verður gaman að sjá
hvernig það þróast þegar hátíðin
er komin á nýtt svæði með þessar
glæsilegu bryggjur sem við ætlum
að nýta á skemmtilegan hátt,“ segir
Ásgeir Guðmundsson, einn skipuleggjenda Innipúkans.
Ætlunin er að vera með útisvið þar sem verður dagskrá alla
helgina samhliða Innipúkanum.
Dagskráin á útisviðinu kallast Útipúkinn og er aðgangur að henni
ókeypis.
„Útisviðið er glæsilegra núna en
það hefur nokkurn tímann verið,
sem er tiltölulega þversagnakennt.
En alveg frá því við tókum við
Innipúkanum hefur hann verið
dálítið þversagnakenndur og
hrokafullur. Að vera innipúki með
útisvið. Þetta er í raun algert bull,“
segir Ásgeir og hlær.
Aðaldagskráin er þó innan dyra
í samræmi við nafn hátíðarinnar.
Á meðal listamanna sem koma
fram á Innipúkanum eru Auður,
Daði Freyr, Hildur, Between
Mountains, Vök, dj. flugvél og
geimskip, Frikki Dór, Joey Christ,
Moses Hightower, Kælan mikla,
Jónas Sig og sjálfur Bjartmar Guðlaugsson.
Að venju verður einnig boðið
upp á gamalreynda púka-dagskrárliði eins og árlegan lista- og
fatamarkað.

Reykjavík er skemmtileg
„Hátíðin sem slík er náttúrulega
stofnuð til höfuðs útihátíðum. Til
að bjóða Reykvíkingum og þeim,
sem taka þá skynsamlegu ákvörðun að vera í Reykjavík um verslunarmannahelgina, upp á gott
partí. Reykjavík er svo skemmtileg
þessa helgi þegar allir ákveða að
fara í útilegu. Þá er borgin tiltölulega róleg en svo er brjálað partí
hjá okkur,“ segir Ásgeir.
Hann segir að Innipúkinn sé
eina tónlistarhátíðin sem fari fram
þessa verslunarmannahelgi. „Við
viljum meina að útihátíðir séu
ekki tónlistarhátíðir. Þannig að
það er langskynsamlegast að vera í
Reykjavík um helgina, fara á InniÚtgefandi: Torg ehf.

Það er langskynsamlegast að vera í
Reykjavík um helgina,
fara á Innipúkann og
sofa svo í eigin rúmi.

Tónleikadagskrá Innipúkans:
Föstudagur
Between Mountains
Friðrik Dór
Jónas Sig
Kælan mikla
Valdimar
Joey Christ

samstarfi við Red Bull á Íslandi eru
púkann og sofa svo í eigin rúmi.
einungis kvenlistamenn. Ásgeir
Eða allavega einhverju rúmi.“
segir að upphaflega hafi það verið
Ásgeir segir að Innipúkar hvetji
tilviljun. „Við og Einar
fólk til að endurskoða það
hjá Red Bull vorum
aðeins að verslunarkomnir langt með
mannahelgin sé
að bóka dageinhvers konar
skrána þegar
ferðahelgi.
það kom í
„Þetta er
ljós að þar
einmitt sú
var enginn
helgi sem
strákur,
þú átt
allavega
að vera í
ekki sís
Reykjavík
strákur.
og leyfa
Okkur
öðrum
fannst bara
að fylla
viðeigandi
tjaldstæðin
að halda því
á einhverjum
Innipúkinn verður með útisvæði
þannig, og sýna
tryllingsá bryggjunum við Messann og
fram á að það
hátíðum. Þú
Bryggjuna brugghús.
er sko ekkert mál
átt að vera með
að skipuleggja heilu
okkur í kúltúrnum í
tónlistarhátíðirnar og heilu
Reykjavík. Við bjóðum upp
sviðin úti um allt með einungis
á flennidagskrá, bæði á föstudag,
kvenlistamönnum.“
laugardag og sunnudag.“
Ásgeir segir að þau hjá InnipúkÁ Útipúkanum sem haldinn er í

Ábyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir

anum gefi lítið fyrir þau svör sem
talsmenn flestra útihátíða landsins
hafa gefið undanfarin ár, þegar
ítrekað er tilkynnt mjög karllæg
dagskrá og jafnvel dagskrá þar sem
eru einungis karllistamenn, að
erfitt sé að finna nógu marga kvenlistamenn.
„Við höfum undanfarin ár, frá
því við tókum við Innipúkanum,
verið með svo gott sem jafnt hlutfall kven- og karllistamanna. Við
sýnum núna fram á það að í þriggja
daga dagskrá, þar sem hæfir og
góðir listamenn eru valdir í hvert
slott, er ekkert mál að fylla heilt
svið eingöngu með konum.“
Ásgeir segir að lokum að það sé
hörð stefna Innipúkans að vera
leiðandi afl þegar kemur að því að
skipuleggja viðburði og skemmtanir um verslunarmannahelgina.
„Við ætlum að vera fyrirmynd en
ekki eftirbátar.“ Hann bætir við
að undanfarin ár hafi selst upp á
Innipúkann og því um að gera að
tryggja sér miða í tíma.

Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,

Laugardagur
Blóðmör
Dj flugvél & geimskip
Hildur
Matthildur
Moses Hightower
Vök
Sunnudagur
Auður
Bjartmar Guðlaugsson
Daði Freyr
Sprite Zero Klan
Sturla Atlas
Una Schram
Dagskrá Útipúkans
BRÍET (live)
GDRN (live)
SVALA (live)
DJ aggalá
DJ Battlestar
Dj Katla
DJ Motherfunker
DJ Mokki
DJ Vala
JFDR (DJ-set)
SAKANA (DJ-set)
Sólveig Matthildur (DJ-set)
Dj Sunna Ben
Vök (DJ-set)
Þóra Sayaka (DJ-set)
Veffang: frettabladid.is
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Allt leyfilegt á Þjóðhátíð
Viktoría Sól Birgisdóttir, grafískur miðlari hjá NTC, er á leið á Þjóðhátíð í Eyjum í þriðja skiptið. Hún er algjörlega
með puttann á púlsinum þegar kemur
að tísku enda starfar hún í þeim heimi.

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
Fjólubláa hettupeysan sem
er vinsæl um þessar mundir og
hentar vel á Þjóðhátíð.

Frelsi til að veiða!

Dr. Martens skórnir
sem eru það heitasta
núna. Viktoría er búin
að kaupa par til að
nota á Þjóðhátíð.

00000

ÞETTA ER BYRJAÐ!
www.veidikortid.is

Morgundagurinn
verður betri með

After Party
Náttúruleg lausn við timburmönnum

Amínósýrur, Rósepli, Cactus extract,
öflug blanda af B-vítamínum og Magnesíum.
Virkar vel gegn þynnku
2 töflur fyrir fyrsta drykk
2 töflur fyrir svefn
Fæst í apótekum og heilsuhillum verslana

www.BSUBTBO.is

Viktoría Sól í flottu dressi sem sómir sér vel í sumar en þó varla í útilegu.

Elín
Albertsdóttir

Viktoría er
hrifin af rauðu
og segir að sá
litur passi vel
með svörtu og
hvítu.

elin@frettabladid.is

V

iktoría segir Þjóðhátíð
magnaða upplifun og þegar
maður hafi farið einu sinni
verði ekki aftur snúið. „Mann
langar aftur og aftur,“ segir hún.
Það var ekki úr vegi að spyrja
Viktoríu hvort einhverju máli
skipti hvernig ungt fólk er klætt í
Dalnum. Hún segist vera með tísku
á heilanum og hafa ákveðnar skoðanir á henni. „Þegar horft er til
tískuklæðnaðar á Íslandi þarf að
hugsa um veðrið líka. Veðurspáin
er góð og þá er svo sem allt leyfilegt á Þjóðhátíð. Töff klæðnaður í
mínum huga eru Dr. Martens skór,
þeir eru gríðarlega vinsælir um
þessar mundir, sérstaklega nýjasta
týpan sem heitir Jadon Boot. Ég
var að fjárfesta í pari til að nota á
Þjóðhátíð,“ segir hún. Sjálf er ég
hrifin af því að klæðast hettupeysu og leður- eða gallajakka í
stað þykkrar dúnúlpu. Svo er ég
með stóran trefil,“ segir Viktoría.
Þegar hún er spurð hvort þetta sé
ekki listamannastíll, svarar hún
því játandi. „Ég er samt ekki nein
svakaleg listamannatýpa.“
Viktoría bætir við að ljósar
gallabuxur og hvítir strigaskór
séu mjög vinsæll fatnaður í sumar.
„Ég myndi samt ekki vilja fara á
hvítum skóm í Herjólfsdal. Síðan
er það hvítur stuttermabolur og
hettupeysan. Beislitur og fjólublátt eru heitustu litirnir í sumar.
Á Þjóðhátíð er fólk í litríkum
fatnaði og það leyfir sér að klæðast
skrautlega. Poppa aðeins upp
þetta gráa. Reyndar er litasmekkur
minn mjög náttúrulegur, beis og
hvítt þótt rautt fái að fljóta með
stundum. Rautt passar vel við
svart og hvítt. Ég er rosalega heit
fyrir „síðum“ gallastuttbuxum og
það er klárlega lúkkið sem verður
fyrir valinu á Þjóðhátíð ef veður
leyfir. Hægt er að dressa þær við
T-shirt, sneakers og töff sólgler-

Haust 2019. Nú eru kápur að komast aftur í tísku á kostnað úlpanna.

augu. Svo er nauðsynlegt að hafa
mittistösku til að geyma símann
og fleira.“
Viktoría bendir á að ef kólnar á
kvöldin í útilegunni sé æðislegt að
vera með stóran trefil sem hægt
sé að vefja utan um sig. „Mér er
alltaf kalt á höndunum og nota því
fingravettlinga frá 66°Norður, þeir
eru hlýir og léttir.“
Kjólar hafa verið mikið í tísku í
sumar og Viktoría segir að margir
horfi til Skandinavíu þegar þeir
leita að rétta stílnum. „Það er
smart að dressa upp kjólinn
með fallegri ullarpeysu og vera í
strigaskóm. Haustið verður mjög
spennandi, beislitur og hvítur
verða áfram. Kápur og frakkar
eru að koma sterkt inn í vetur og
úlpur eru smá á undanhaldi, þær
eru samt alltaf praktískar,“ segir
Viktoría.
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Unnið hefur verið að endurbótum á
kastalasvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

V

ið erum búin að bæta töluvert við nýjungarnar, það
allra nýjasta eru klessubílarnir sem voru teknir í gagnið um
helgina. Þeir eru stórskemmtilegir.
Svo eru nýlegir bátar á tjörninni og
við erum búin að endurgera kastalasvæðið og svæðið í kringum
grillin. Þetta er búið að taka tíma
en það margborgar sig. Garðurinn
er orðinn mjög flottur.“
Fyrir utan það segir Unnur að í
garðinum hafi verið bætt við fullt
af nýjum, gjaldfrjálsum tækjum.
Til dæmis er hægt að spila minnisleik og dansleik sem snýst um
stærðfræðikunnáttu, „og alls konar
tæki sem er hægt að dunda sér í“.

Karma Brigade, Blóðmör og
Kristín Sesselja
Næstkomandi sunnudag um
verslunarmannahelgina verða
haldnir tónleikar í Fjölskyldu- og
húsdýragarðinum. Þar koma fram
hljómsveitirnar Karma Brigade,
Blóðmör og tónlistarkonan Kristín
Sesselja. Tónleikarnir hefjast
klukkan fjögur og þeim lýkur
þegar garðinum er lokað klukkan
sex um kvöldið.
Karma Brigade samanstendur af
hópi ungra stráka og stelpna sem
hafa spilað víða um land í sumar.
Þau hafa helst unnið sér til frægðar
að sigra í jólalagakeppni Rásar 2
árið 2016. Karma Brigade vann
vinsældakosningu Músíktilrauna
2018 og 2019 og fékk því titilinn
hljómsveit fólksins. Sérstakur
gestur hljómsveitarinnar á tónleikunum verður Bjössi sax sem
flestir ættu að kannast við.
Einnig mun hljómsveitin
Blóðmör spila sem sigraði í Músíktilraunum núna síðast. Blóðmör
spilar hávært, hratt þungarokk
og pönktónlist. Hljómsveitin var
stofnuð árið 2016 og byrjaði að
koma fram á tónleikum í fyrra.
Blóðmör hefur vakið athygli
síðustu misseri eftir sigurinn í
Músíktilraunum.
Tónlistarkonan Kristín Sesselja, sem er 19 ára, hefur spilað
í ýmsum keppnum og hátíðum
síðan hún var 13 ára. Mesta athygli
vakti hún þegar hún var 16 ára og
fékk gullhnappinn í Ísland Got
Talent. Kristín Sesselja hefur gefið
út EP-plötuna Freckles ásamt
nokkrum lögum sem hafa sum
fengið í kringum 45.000 spilanir.
Kristín Sesselja semur öll lögin sín
sjálf sem eru oftast popplög.

Ný tæki vígð í
Fjölskyldu- og
húsdýragarðinum
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn hefur í sumar vígt nýja
klessubíla, báta og kastalasvæði. Unnið hefur verið að
endurbótum í töluverðan tíma að sögn Unnar Sigurþórsdóttur, verkefnastjóra fræðsludeildarinnar.

Það eru mörg gjaldfrjáls leiktæki í boði í garðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Útihátíðarstemming
í bænum
„Okkur langar að nota garðinn
sem vettvang fyrir ungar og
upprennandi hljómsveitir,“ segir

5

Nýir klessubílar voru teknir í gagnið um síðustu helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn
hefur alltaf vakið lukku hjá bæði
börnum og foreldrum.

Það er auðvelt að gleyma sér hjá
selunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Unnur. Í sumar komu tónlistarhópar Hins hússins og spiluðu á
tónleikum í garðinum. „Þau komu
hingað í þrígang og skemmtu
gestum. Okkur finnst ungar og
upprennandi hljómsveitir eiga
heima í fjölskyldugarði, ef einhvers staðar.“ Unnur vonast til að
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn
haldi áfram að vera sýningarvettvangur fyrir ungt tónlistarfólk.
„Vonandi verður framhald á þessu
og að þetta sé komið til að vera.“
Fyrir þá sem ætla að eyða
verslunarmannahelginni á höfuðborgarsvæðinu eru tónleikarnir
kjörið tækifæri til að næla sér samt
í útihátíðarstemminguna. Veitingasala Húsdýragarðsins verður
opin, bæði sjoppan og kaffihúsið.
„Svo eru útigrill þannig að fólk
getur komið með mat að heiman
og það eru nestisborð úti um allan
garð. Það má því ekki síður hvetja
fólk til að koma með pikknikkkörfurnar.“

Selirnir alltaf vinsælastir
Dýragarðshluti garðsins er svo
að sjálfsögðu opinn allan ársins
hring. „Þar erum við með dagskrá
í kringum dýrin, ýmist í kringum
hin og þessi verk eða gjafir. Í
dýragarðshlutanum er upplagt að
fræða gesti sem mæta í gjafirnar.
Vonandi fara allir heim með einhvern fróðleiksmola í farteskinu.“
Unnur segir að selirnir séu
alltaf vinsælastir og þar er hægt að
gleyma sér um stund, sérstaklega
þegar þeim er gefið að éta. „Selunum er gefið klukkan ellefu fyrir
hádegi og seinnipartinn klukkan
fjögur. Það er alltaf vinsælast að
horfa á það.“
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn verður opinn alla verslunarmannahelgina frá tíu að morgni til
sex að kvöldi. Til að fylgjast með
viðburðum og dagskrá er hægt
að skoða heimasíðuna, mu.is, eða
fylgjast með garðinum á Facebook.
Unnur segir að starfsfólk sé virkt
á síðunum og setji reglulega inn
myndir og tíðindi.

6 KYNNINGARBLAÐ FERÐALAGIÐ

3 1 . J Ú L Í 2 0 1 9 M I ÐV I KU DAG U R

Fyrsta flokks nesti fyrir helgina
Íris Blöndahl er
matgæðingur og
bloggari hjá Gulur, rauður, grænn
og salt. Hún
elskar að borða
góðan mat sem
er hollur og góður
fyrir kroppinn.
Ásta Eir
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

Í

ris deilir hér nokkrum skemmtilegum og heilsusamlegum
uppskriftum sem henta vel í
nestisboxið fyrir komandi verslunarmannahelgi, en áhugi hennar
á að útbúa skemmtilegt nesti
kviknaði þegar hún vann sem
flugfreyja. Margir mikla það fyrir
sér að borða hollt á ferðalögum en
ef maður er búinn að undirbúa sig
verður það svo margfalt auðveldara og skemmtilegra.
Uppskriftirnar eru einfaldar
og góðar fyrir líkama og sál og
því ættu allir að geta útbúið þetta
heima og tekið með í ferðalagið
eða notið heima.

Pastasalat
fyrir 8
1 kg pastaskrúfur
2 krukkur fetaostur
Olían úr annarri fetaostskrukkunni
2 krukkur pestó
1 piparostur
2 Mexíkóostar
1 brokkolíhaus
2 paprikur
1 dós Philadelphia rjómaostur
180 g pepperoni
Sjóðið pasta með 1 msk. af olíu
og skerið á meðan osta, brokkolí,
papriku og pepperoni í litla bita.
Þegar pastað er full soðið er það
kælt. Byrjið á að setja niðurskorin
hráefni út í og hrærið saman og
setjið svo fetaost, pestó og rjómaost og hrærið vel saman. Pastað
geymist vel og því auðveldlega
hægt að undirbúa það heima og
eiga.

Bananapönnukökur

Sykurlausar döðlukúlur

4 stk. – fyrir einn
½ banani
1 dl haframjöl
1 egg
1 tsk. kanill

Sirka 15 stykki
3 dl saxaðar döðlur frá Himneskri hollustu
1 dl vatn
½ tsk. vanilludropar
1 msk. hnetusmjör
1 dl haframjöl
½ dl kókosmjöl
1 dl pekanhnetur
2 tsk. Turkisk Peber duft

Stappið banana og hrærið öllum
innihaldsefnum saman. Hitið
pönnu með örlítið af olíu á og um
leið og hún er orðin heit er hægt
að hella deiginu á hana í 4 mátulega hringi. Eftir 2-3 mínútur má
snúa þeim við og steikja á hinni
hliðinni. Þegar þessu er lokið eru
þær tilbúnar. Ef það á að taka þær
með í ferðalag er best að leyfa þeim
að kólna og setja þær svo í poka
eða box. Þær er svo hægt að smyrja
með öllu mögulegu, en ég fæ mér
þær yfirleitt með osti og smjöri.

Döðlur og vatn soðið saman í potti
en döðlurnar þurfa helst að vera
mjúkar og því vel ég frá Himneskri
hollustu. Hrært stöðugt í þessu
með gaffli og hann notaður til að
stappa þessu aðeins saman. Þegar
döðlurnar og vatnið er orðið klísturslegt eins og karamella er það
tekið af hellunni. Pekanhnetur eru
skornar niður í hæfilega stóra bita
og öllu blandað saman ofan í pott-

Samkvæmt
Írisi geta allir
gert hollt og
gott nesti.

inn með döðlunum og vatninu.
Þessu er hrært vel saman þar til
allt er orðið vel blandað. Rúllið í
höndunum sirka 15 kúlur og veltið
þeim upp úr kakó eða kókosmjöli,
eftir smekk. Kúlurnar geymast vel
á ferðalagi og þurfa ekki að vera í
kæli.

ȐɕɜǸȘȐɑˆȨɑ

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.
Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is
Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri
Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni:
www.grenivik.is

20189

Ein með öllu
& Íslensku sumarleikarnir 2019
Herra Hnetusmjör
Friðrik Dór
Jónas Sig
KÁ/AKÁ
Anton Líni
Stefán Elí
Flammeus
Óskalagatónleikar
Gréta Salóme
Svala Björgvins
Skógardagurinn í Kjarnaskógi
Þyrluflug fyrir alla
Hamrabandið
Ingó Veðurguð
Hæfileikakeppni unga fólksins
Réttstöðulyftumót
Flennibraut
Flóni
Mömmur og Möffins
Markaðstorg
Leikhópurinn Lotta
Barnaskemmtun
Tívolí, vatnaboltar, klessuboltar,
Rafhjól upp kirkjutröppurnar
Hjólaversló Akureyri.bike

Sigyn Blöndal
Einar Mikael
Hvanndalsbræður
Tumi og Gaui
Stefán Haukur
Rán Ringsted
Húlludúllan og Sirkusvísindin
Birkir Blær
Spiceman
Andlitsmálun
Ouse/Elijah
Soffía Ósk
Rúnar Eff
Katrín Birna
Gutti & Selma
Killer Queen
Flugeldasýning
og svo margt margt fleira

ÞAÐ VERÐUR RAUTT ÞEMA Á AKUREYRI UM VERSLÓ #RAUTTAK
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á: WWW.EINMEDOLLU.IS
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Ein með öllu á
Akureyri

Þ

að verður þéttskipuð og fjölbreytt dagskrá alla helgina á
Akureyri þar sem hátíðin Ein
með öllu fer fram. Eitthvað verður
í boði fyrir alla aldurshópa, tónleikar, dansleikir, íþróttaviðburðir,
tívolí, hoppukastalar og fleira.
Á föstudagskvöldið koma fram
norðlenskir tónlistarmenn sem
sýna gestum hvað þeir hafa fram
að færa, meðal annars Birkir Blær,
Rán Ringsted, Stefán Elí, KÁ/AKÁ,
Andon Líni, Rebekka Hvönn og
Spiceman. Tónleikarnir verða í
miðbænum og er nánar hægt að
skoða dagskrána á einmedollu.is.
Á laugardag verður barnaskemmtun þar sem Sigyn Blöndal verður með stórhættulega
spurningakeppni. Einar Mikael
töframaður lætur líka sjá sig og
sirkusfólk. Glerártorg ætlar að
bjóða öllum sem vilja að spreyta
sig á leikjum eins og parís, húlla
með húllahringjum, sippa, fara í
snú-snú, myllu og jöfnuspil. Risa
skákborð og hoppukastalar verða
líka í boði.
Tónlistin mun hljóma á Glerártorgi þar sem Svala Björgvins og
fleiri koma fram klukkan 15.30
til 17. Á laugardagskvöldið heldur
músíkin áfram en þá kemur Svala
aftur fram, Rúnar Eff, ClubDub og
fleiri. Á Græna hattinum leikur og
syngur Jónas Sig af sinni alkunnu
snilld. Fjörið heldur áfram á
sunnudeginum með ýmsum uppákomum.

Það verður mikið fjör á Siglufirði
um helgina á Síldarævintýrinu.

Margt um að vera á Flúðum
B
æjar- og fjölskylduhátíð
verður á Flúðum um helgina.
Hátíðin er haldin í fimmta
sinn og margt skemmtilegt í boði
fyrir alla fjölskylduna. Best er
að hafa samband við Tjaldmiðstöðina á Flúðum til að tryggja sér
aðstöðu. Tjaldsvæðið hefur verið
stækkað. Það verður mikið um
að vera á föstudagskvöldið því þá
kemur hljómsveit Pálma Gunnarssonar og fer yfir feril Pálma í
félagsheimilinu. Á eftir koma fram

Það er ávallt margt um manninn á Flúðum um verslunarmannahelgina.

Hildur, Bríet og Aron Can.
Á laugardaginn verða sprellleiktæki í boði fyrir krakkana og
markaðir í Lækjargarði. Traktoratorfæran sívinsæla verður í Torfdal
og um kvöldið kemur fram Eyþór
Ingi ásamt hljómsveit og leikur
alla bestu rokkslagara sjöunda
og áttunda áratugarins í félagsheimilinu. Að þeim loknum verður
stórdansleikur með Hreimi og
Made in Sveitin.
Fjörið heldur áfram á sunnudag.

Birt með fyrirvara um mynd- og textabrengl. *Sumartilboðið Ævintýra jeppar, gildir út júlí 2019.

Það er alltaf mikið stuð á Akureyri
um verslunarmannahelgina.
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Nýtt ævintýri á
Siglufirði
Nýr Rexton – 4x4

H

eimamenn á Siglufirði hafa
ákveðið að blása lífi að nýju
í Síldarævintýrið á Sigló.
Hátíðin verður endurvakin um
verslunarmannahelgina. Engin
hátíð hefur verið haldin undanfarin tvö ár. Þjónustuaðilar og
áhugafólk um menningu og mannlíf á Siglufirði standa að hátíðinni
sem verður fyrir alla fjölskylduna.
Dagskrá hátíðarinnar verður sett
saman af fjölmörgum smærri viðburðum í stað fjölmennra stærri
viðburða og ræður þar nokkru það
litla fjármagn sem úr er að spila.
Ekki verður stórt svið í miðbænum
heldur er hugmyndin að hafa 2-3
lítil útisvið þar sem listamenn
troða upp og svo verður fjöldi viðburða á veitingastöðum, söfnum,
setrum og vinnustofum listamanna. Einnig verður fjölbreytt
afþreying fyrir börnin.
Hægt er að kynna sér dagskrána á
fésbókarsíðu hátíðarinnar en margt
skemmtilegt er að gerast á Siglufirði um helgina. Hátíðin byrjar
á morgun og verður götugrill um
allan bæ klukkan 18. Á laugardaginn á milli 13-14 verður síldarsöltun
og bryggjuball við Róaldsbrakka.
Um kvöldið koma Herra Hnetusmjör og DJ Egill Spegill fram á Kaffi
Rauðku.

LX, beinskiptur: 6.990.000

Tivoli – 4x4

Korando – 4x4

DLX, sjálfskiptur: 4.290.000 kr.

DLX, sjálfskiptur: 4.990.000 kr.

Leið - A

Leið - B

Sumarafsláttur:

Sumarafsláttur eða ferðapakki fylgja!*

Ferðapakki:

+ 300.000 kr. afsláttur af verði bílsins

Haltu á vit ævintýranna, við eigum rétta bílinn til þess;

+ Weber Q ferðagrill

fjórhjóladriﬁnn og sparneytinn sportjeppa frá SsangYong.

+ 29 lítra kælibox, 12v

Nægt rými og drif fyrir allt og alla.

+ Tjald, Helsport Gimle, fyrir 4

Komdu og landaðu góðum samningi með söluráðgjöfum
okkar; þeir bjóða þér uppá spennandi leiðir.

+ 4 svefnpokar, Marmot Trestles 30 Elite
+ 100.000 kr. eldsneytiskort

Sumar
ævintýri
2019

benni.is

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2020

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Húsaviðhald

Þjónusta

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Til bygginga

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Pípulagnir

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

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Pípulagnaþjónustan oje 780-3939.
Allt almennt viðhald og breytingar.
Dren, frárennsli.
Suzuki mótorhjól. Komdu og kíktu
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

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

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

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

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

Tímavinna eða tilboð.

BÍLSTÓRI ÓSKAST.
Veislan óskar eftir bílstjóra í 100%
vinnu og önnur hver helgi
Íslenska er skilyrði
Hafið samband við Andreu í s:
8212032/5612031
Eða sendið inn bréf á andrea@
veislan.is

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Spádómar
SPÁSÍMINN 9086116.

Stýrimann vantar á 200 tonna bát
til sæbjúgnaveiðar nú þegar. Uppl í
s: 694-8908

Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga.

Keypt
Selt

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI
+ SKIPTITASKA
Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

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

Húsnæði
Einstök gæ

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

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

Gerð 1374
Opnanleg að framan.
750 kg. Mál: 251x131x35 cm.
Verð: 201.612 kr. án vsk.

ði

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

Gerð 1376
Opnanleg að framan.
750 kg. Mál: 205x131x35 cm.
Verð: 169.355 kr. án vsk.

Atvinna óskast

Til sölu
Fjórhjól

Startrailer 1280
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.
Verð: 121.888
kr. án vsk.
0

Barnavörur

S. 893 6994

Vil kaupa fólksbíl eða jeppling á
verðbilinu 1,5-2,0 milljónir.
Hringdu S. 564-5000.

Atvinna í boði

Öllum 750kg
kerrum
fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Heimilið

Bólstrun

ÓSKA EFTIR AÐ KAUPA BÍL !

Atvinna

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Bókhald
Bílar óskast

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

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

Kerrurnar
frábæru frá
Humbaur eru
til á lager!

Húsnæði til sölu

Stiga Estate Pro 9122 XWSY
Sjálfskiptur lúxus sláttutraktor, 4WD
B&S 8240 Intek mótor, 13,1kW
Sérstyrkt sláttuborð,
360 ltr. graskassi
Frábær traktor í erfiðan slátt

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

RÝMINGARSALA!

Gerð 1384
Sturtanleg.
750 kg. Mál: 251x131x35 cm.
Verð: 229.839 kr. án vsk.

9O7 2OO3

Nýtt 50 ferm. hýsi til afgreiðslu
strax. Fullbúið, 2 herb. 2
baðherbergi. Verð nú aðeins 6.9
millj. uppl. 820-5181

Gerð 1339
Opnanleg að framan.
1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.
Verð: 350.807 kr. án vsk.,
en með skráningu.

Bátar

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

BREIÐAKUR, 210 GARÐABÆR

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

REYKJAVEGUR 80, 270 MOSFELLSBÆR

Gerð 2331
Opnanleg að framan.
2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.
Verð: 431.452 kr. án vsk.,
en með skráningu.

OPIÐ HÚS
Nýjar, glæsilegar og rúmgóðar 3-4ra herbergja íbúðir í 8 íbúða lyftuhúsi.
Stór stæði í upphitaðri bílageymslu fylgir hverri íbúð.
Íbúðirnar afhendast samkvæmt skilalýsingu fullbúnar án megin gólfefna.
Sérinngangur af svalagangi. V. frá 63,9 m
Opið hús miðvikudaginn 31. júli milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir s. 694 6166, herdis@eignamidlun.
is, Kjartan Hallgeirsson s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
169.5 fm 5 herb. einbýlishús með bílskúr á stórri eignarlóð.
Fallegur garður og glæsilegt útsýni er frá húsinu út í náttúruna.
Verð 63 m.
Opið hús miðvikudaginn 31. júlí milli kl. 17.00 og 17.30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.
Heimasíða: www.topplausnir.is

ICELANDAIR OG COCA COLA LIGHT TASTE
KYNNA MEÐ STOLTI

14. SEPTEMBER Í ELDBORG HÖRPU

FÁIR MIÐ
AR
EFTIR!
EKKI ER H
ÆGT AÐ
BÆTA
VIÐ FLEIR
I TÓNLEIK
UM

SVALA & JÓHANNA GUÐRÚN
DÍSELLA · FRIÐRIK ÓMAR · KATRÍN HALLDÓRA
RAGGA GRÖNDAL · SIGGA BEINTEINS
GÍTAR OG HLJÓMSVEITARSTJÓRN DAVÍÐ SIGURGEIRSSON TROMPET ARI BRAGI KÁRASON HLJÓMBORÐ HALLDÓR SMÁRASON HLJÓMBORÐ INGVAR ALFREÐSSON GÍTAR RÖGNVALDUR BORGÞÓRSSON
STEINAR SIGURÐARSON BASSI VALDIMAR OLGEIRSSON TROMMUR ÞORVALDUR ÞÓR ÞORVALDSSON BAKRADDIR ANNA SIGRÍÐUR SNORRADÓTTIR ARNAR JÓNSSON RAKEL PÁLSDÓTTIR
GOSPELKÓR JÓNS VÍDALÍNS UNDIR STJÓRN DAVÍÐS SIGURGEIRSSONAR OG JÓHÖNNU GUÐRÚNAR STRENGJASVEIT UNDIR STJÓRN GEIRÞRÚÐAR ÁSU GUÐJÓNSDÓTTUR LEIKSTJÓRI SELMA BJÖRNSDÓTTIR

SAXAFÓNN

MIÐASALA FER FRAM Á HARPA.IS/DIVUR OG Í SÍMA 528-5050
NÁNARI UPPLÝSINGAR: SENALIVE.IS/DIVUR
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

MIÐVIKUDAGUR

ÞRAUTIR

Fram yfir hádegi í dag
er búist við austan
hvassviðri syðst á
landinu. Víða léttskýjað
á morgun, en þokuloft
við austurströndina og
hlýtt áfram. Hiti 15 til 23
stig, en 10 til 15 austanlands.

LÉTT

MIÐLUNGS
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Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Enigk átti leik gegn Effel árið
1957.

Hvítur á leik

1. Ha8! Hxa8 2. Da2+! Hxa2
½-½ . Nú er í gangi at- og
hraðskákmót í París í Frakklandi þar sem flestir sterkustu
skákmenn heims taka þátt að
heimsmeistaranum undanskildum. Atskákhlutanum er
lokið og varð heimamaðurinn
Maxime Vachier-Lagrave
efstur. Hraðskákhlutinn hefst í
dag og klárast á morgun.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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Pondus

www.skak.is: At- og hraðmót
í París.

Eftir Frode Øverli

Merkin eru skýr!
Myrkrið mun hella sér
yfir ykkur, aumingja fólk!

Já, sannarlega vil ég
segja yður, þér eigið
erfiða tíma fram undan!

nd?
a
l
á
t
ú
ð
i
e
l
á
Ertu
si,
dag í Borgarne

Í 40 daga og
40 nætur mun
regnið falla yfir
ykkur!

Hvernig lítur
langtímaspáin
út?

-19:00 í
Opið frá 10:00
i og á Selfossi
rð
e
g
ra
e
v
H
,
m
Vestmannaeyju
Ódýr skemmtun

Frekar
svipuð!

Ahhh,
Vesturland,
Vesturlandið
sekkur!

Gelgjan
Loðin heyrnatól?

159 kr./pk.

7

LÁRÉTT: 1 humma, 5 una, 6 fg, 8 gnísta, 10 na, 11
lap, 12 tína, 13 snap, 15 tegund, 17 sinni.
LÓÐRÉTT: 1 hugnast, 2 unna, 3 maí, 4 aftan, 7
gapandi, 9 slípun, 12 tagi, 14 nes, 16 nn.

Skák

LÓÐRÉTT
1 Geðjast vel
2 Elska
3 Mánuður
4 Bak við
7 Flakandi
9 Pólering
12 Tegund
14 Skagi
16 Tveir eins

LÁRÉTT
1 Hunsa
5 Líða vel
6 Skóli
8 Nísta
10 Átt
11 Glundur
12 Upphirða
13 Betl
15 Sort
17 Hugur

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Nett!
Eru þau ekki
rosalega
þægileg?

Hvar
fékkstu
þau?

Nei annars, ég
skal finna þau
sjálfur á netinu.

Hvað sagði hann?
Vertu kyrr.
Ég ætla að ná í
eyrnaklippurnar.

Durex Extra Safe Smokkar
2 stk. í pakka

EKKERT

BRUDL

Barnalán
Hvar hefurðu
verið?

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Að spyrja pabba
hvort ég mætti fá
nýja skó.

Og?

Ég fékk kennslustund í
garðyrkju í staðinn.

Hm?

Það kæmi þér á óvart
hversu mikið af hlutum
vex ekki á trjánum.

800W

20L

Orkunotkun

Rúmmál

3x

10,6 kW/h

Brennarar

Orkunotkun

útsala

-13%

AÐEINS
100 STK.
áður: 14.995

KENWOOD
ÖRBYLGJUOFN

9.995

• Stafrænt viðmót og einfaldur í notkun
• Hraðstart, afþíðing og sjálfvirkt kerfi
• 25,4 cm snúningsdiskur og barnalæsing
K20MSS10E

A

A

A

A

69 dB

Orka

Útblástur

Teppi

Steinn

Hljóðstyrkur

-30%

AÐEINS
100 STK.

AÐEINS
100 STK.

BOSCH
RYKSUGA
•
•
•
•

Hljóðlát og meðfærileg
ULPA-15 loftsía sem hægt er að þvo
10 metra vinnuradíus
Parkethaus fylgir
BGLS4FMLY

55”

áður: 27.995

19.595

áður: 88.995

77.777

WEBER
SPIRIT ORIGINAL
AL GASGRILL
•
•
•
•

3 ryðfríir brennarar 10,6 kW/h
Rafstýrður kveikjarii (Crossover)
Pottjárnsgrindur 61 x 45 cm
Lokaður skápur undir grillinu

EÐA 7.098 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 85.179 KR. - ÁHK 17,82%

E310ORIGINAL

UHD HDR
3840x2160

-25%

-25%

Tizen
Netflix

-42%

Bluetooth
WiFi
AMD Freesync
One Remote
fjarstýring

AÐEINS
80 STK.

AÐEINS
30 STK.

áður: 199.995

áður: 249.995

SAMSUNG
65” UHD SNJALLSJÓNVARP

149.995 199.995

UE55RU8005UXXC UE65RU8005UXXC

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 159.925 KR. - ÁHK 12,21%

55”

65”

EÐA 13.327 KR. Á MÁNUÐI

EÐA 17.640 KR. Á MÁNUÐI

afsláttur

• 2.1 rása, 60W, bassahátalari fylgir
• HDMI, Optical, AUX
• Fjarstýring, veggfesting

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 211.675 KR. - ÁHK 10,73%

THD337H

-30%

allt að

86%

JVC
HLJÓÐSTÖNG

•
•
•
•

AÐEINS
60 STK.

áður: 8.995

6.295

Þægilegt sléttujárn sem hentar öllum hártegundum
235° fyrir langa endingu, Ionic tækni
180°- 235° - 3 hitastillingar
LCD skjár
ST430E

10.495
-56%

AÐEINS
50 STK.
BABYLISS
GOLD SLÉTTUJÁRN

áður: 17.990

REMINGTON
FLEX LÍKAMSHÁRASNYRTIR
NYRTIR
•
•
•
•
•

Sérstaklega hannaður til að
ð ffylgja
l j línum
lí
líkamans
lík
3x kambar (1.5, 2.5, 3.5mm)
2x AAA rafhlöður (fylgja með)
100% vatnsheld
Stálhnífar
BHT100

áður: 7.995

3.495

-30%

AÐEINS
80 STK.

HP
ENVY 4525 FJÖLNOTAPRENTARI

-7%

5.8”

•
•
•
•

Litaprentari, skanni og ljósritari
4800x1200 dpi upplausn
Prenthraði (litaður texti): 6,8 bls/mín
Tengist með WiFi eða USB
HPENVY4525

SKJÁR:
SUPER AMOLED
2960x1440

AÐEINS
25 STK.

MYNDAVÉLAR:
2x 12MP f/1.5
Dual Pixel OIS
bakmyndavélar,
8MP f/1.7
frammyndavél
ÖRGJÖRVI:
8x kjarna
2,7GHz
+ 1,95GHz

•
•
•
•

VINNSLUMINNI:
4GB

6.995
-33%

HYPERX
ALLOY PRO 10 MEKANÍSKT
LEIKJALYKLABORÐ

GEYMSLA:
64GB
+ minniskortarauf

áður: 9.995

Mekanískt lyklaborð án talnaborðs
Cherry MX Red rofar
Stálrammi - fjarlægjanleg USB snúra
Rauð lýsing undir hnöppum
HYPXALLOYPRO

ANNAÐ:
Þráðlaus hleðsla,
fingrafaraskanni,
andlitsskanni,
Iris skanni

áður: 14.995

9.995
-50%

AÐEINS
40 STK.

SAMSUNG
GALAXY S9

sjáðu allt
úrvalið á elko.is

SAMG960BLA

AÐEINS
30 STK.

áður: 74.985

69.995

EÐA 6.427 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 77.125 KR. - ÁHK 19,14%

LOGIK
15.6” BAKPOKI
• Stór bakpoki sem tekur allt að 15,6” tölvu
• 5 hólf í mismunandi stærðum
• Fóðruð axlabönd
L15LSBP12

1.995
-32%

-28%

-40%

áður: 3.995

2 LITIR
AÐEINS
100 STK.
SENNHEISER
HD 300 ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL
•
•
•
•

3.5mm mini-jack tengi
Tíðnisvið 18-20.000Hz
Hægt að brjóta saman
182g
SEHD300BLA

AÐEINS
70 STK.
áður: 8.995

5.395

MARSHALL
STANMORE II HÁTALARI
•
•
•
•

Bluetooth 5.0
80W, 101dB@1m
AUX og RCA tengi
Stjórnborð fyrir fínstillingar á hljómi
10313 10316

-17%

AÐEINS
300 STK.
SONY
PLAYSTATION 4 - PRO 1TB
•
•
•
•

1TB harður diskur
4K upplausn á leikjum
HDR uppskölun
Dualshock 4 stýripinni fylgir
PS4PRO

AÐEINS
50 STK.
áður: 49.995

35.995
-40%

AÐEINS
300 STK.
áður: 59.995

49.995

áður: 9.995

SONY
DUALSHOCK 4 PS4 FJARSTÝRING
PS4DUALSHOC2B

5.995

GARMIN
VIVOSMART 4
• Fylgstu með heilsunni og forminu með stæl
• Sundurliðar svefnupplýsingar m.a. með REM
draumsvefni og getur vaktað súrefnismettunarstig með Pulse Ox2 nema
• Rafhlaðan endist í allt að 7 daga
0100199500 0100199501 0100199502

áður: 24.985

16.995
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MENNING

MIÐVIKUDAGUR

ÉG HEF ALDREI HAFT
SVONA MARGA
LISTAMENN EN ÞAÐ ERU
ÞRJÁTÍU OG FIMM LISTAMENN
SEM KOMA AÐ HÁTÍÐINNI.

Tónlistin
ómar í
Ólafsfirði
Tónlistarhátíðin
Berjadagar í Ólafsfirði. Þrjátíu og
fimm listamenn
koma að hátíðinni.
Sérstakt óperukvöld, þjóðlög,
kammermúsík,
brasilísk hljómsveit og söngstund
er meðal þess sem
verður á dagskrá.

sérlega glæsilega. „Ég hef aldrei
haft svona marga listamenn en
það eru þrjátíu og fimm listamenn sem koma að hátíðinni.
Það er verið að bjóða upp á ótrúlega skemmtilega dagskrá eins og
upphafskvöldið, fimmtudaginn 1.
ágúst, en þar skemmtir hljómsveit
með tónlistarmönnum sem fæddir
eru í Brasilíu en f luttu hingað til
Ólafsfjarðar fyrir nokkrum árum.
Það er mjög skemmtilegt að vita
til þess að áheyrendur sem koma
í Ólafsfjarðarkirkju klukkan átta
á fimmtudagskvöld og hlusta þar
á þjóðlög spiluð á gömul íslensk
hljóðfæri við óskaplega fallegan
hljómburð geti eftir þá tónleika
gengið saman yfir í Tjarnarborg
sem er nokkra metra í burtu og
hlustað þar á brasilíska hljómsveit.“

Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

T

ónlistarhátíðin Berjadagar hef u r ver ið
haldin í tuttugu og eitt
ár í Ólafsfirði og þá um
miðjan ágúst en nú er
hún í fyrsta sinn haldin um verslunarmannahelgi. Ólöf
Sigursveinsdóttir sellóleikari er listrænn stjórnandi og framkvæmdastjóri hátíðarinnar.

Lítið óperuhús
„Margir af f lottustu söngvurum
landsins verða í Ólafsfirði á þessum
dögum,“ segir Ólöf. „Á hátíðarkvöldi í kirkjunni klukkan 20
föstudagskvöldið 2. ágúst koma níu
listamenn fram og flytja spennandi
efnisskrá, þar verða aríur, einsöngur
og dúettar, í bland við ljóðasöng og
kammermúsík eftir meðal annarra
Schubert. Hundur í óskilum lokar
svo hátíðarkvöldinu með stuttum
tónleikum rétt fyrir miðnætti.
Ólafsfjörður er einstakur staður

31. JÚLÍ 2019

„Það er yndislegt að vera þátttakandi í að búa til svona viðburð,“ segir Ólöf. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

með öll sín fallegu hús. Menningarhúsið okkar Tjarnarborg er eins og
lítið óperuhús. Þarna langar okkur
að skapa mikinn kraft, lyfta heilu
bjargi og flytja óperu. Laugardagskvöldið er óperukvöld. Fyrsti þáttur

La Traviata verður fluttur við píanóundirleik Hollendingsins David
Bollen og meðal þeirra sem syngja
eru Elmar Gilbertsson og Sigrún
Pálmadóttir, sem býr fyrir vestan og
er fastráðin í óperuhúsum í Bonn.

Óperukór tekur þátt í þessari dagskrá. Nathalia Druzin Halldórsdóttir
flytur síðan rússneskar aríur.“

því er mikill fengur að því að þeir
séu nú komnir út aftur. Af hverju?

borð við Ólaf Kjartan Sigurðarson,
Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur,
Sesselju Kristjánsdóttur, Sigrúnu
Hjálmtýsdóttur, Bergþór Pálsson
og f leiri.
Jónasi hefur tekist vel að velja
réttu söngvarana í mismunandi
lögin, valinn maður er í hverju
rúmi, alveg eins og í góðri bíómynd. Gunnar Guðbjörnsson, með
sína fögru rödd, syngur glæsileg
lög á borð við Hamraborgina;
Jóhann Friðgeir Valdimarsson er
stórbrotinn í aríukenndum lögum;
húmorinn og leikurinn er aldrei
langt undan hjá Bergþóri Pálssyni,
og gríðarlegar tilfinningar eru í
söng Ólafs Kjartans Sigurðarsonar.
Þannig mætti lengi telja.

Þjóðlög og Brasilía
Ólöf segir hátíðina þetta árið vera

Tónlist og göngutúr
Spurð hvort hún taki sjálf þátt í dagskránni sem flytjandi segir hún svo
vera. „Ég lít á það sem mín laun fyrir
að búa þetta til að fá að hitta aðra
listamenn og brjótast út úr þeirri
einangrun sem fylgir því að sitja inni
í æfingaherbergi. Ég spila á selló á
hátíðarkvöldinu í kirkjunni á föstudaginn, þar hlakka ég til að flytja
Myndir á þili eftir Jón Nordal.“
Ólöf vill hvetja fólk til að koma
með börnin á söngstund í Ólafsfjarðarkirkju klukkan hálf ellefu á
laugardaginn. Frítt er fyrir átján ára
og yngri á hátíðina.
Fólk getur ekki bara farið á tónleika heldur einnig í göngutúr á
laugardag í leiðsögn Maríu Bjarneyjar Leifsdóttur í einn af dölum
Ólafsfjarðar. „Þannig vil ég blanda
saman fegurðinni í Ólafsfirði og
tónlistinni,“ segir Ólöf. „Fólkið
sem kemur á Berjadaga kemur ár
eftir ár. Það er gaman hvað þessar
hátíðir okkar á Íslandi eru ólíkar.
Sígildu tónlistarhátíðirnar eru aldrei á sama tíma og engin þeirra býður
upp á sömu dagskrá. Það er yndislegt að vera þátttakandi í að búa til
svona viðburð.“

Ódauðleg lög Sigvalda Kaldalóns
GEISLADISKAR

Ég lít í anda liðna tíð
og Svanasöngur á heiði
Minningarsjóður Sigvalda Kaldalóns, Fermata
Ég sá því nýlega haldið fram á
Facebook að munurinn á popplagi
og sinfóníu sé eins og munurinn
á hringekju og epískri skáldsögu.
Það getur vel verið, en þá má líka
benda á að ekki er sjálfgefið að
semja popplag. Allir skilja poppið;
menn heyra á augabragði ef eitthvað virkar ekki. Ómögulegt er
að fela sig á bak við akademískar
kúnstir ef innblásturinn vantar,
eins og stundum gerist í íburðarmeiri tónverkum.
Sigvaldi Kaldalóns (sem var
læknir) samdi einföld lög, einfaldar
melódíur sem eru stuttar, ólíkt sinfóníunum. Hann hafði fábrotna
tónlistarmenntun miðað við mörg

önnur tónskáld, var að mestu leyti
sjálfmenntaður. Engu að síður
hafði hann þann merkilega hæfileika að geta samið grípandi laglínur, og svo virðist sem þær hafi
bókstaflega runnið upp úr honum.
Hann þurfti ekki annað en að
setjast við píanó með
eitthvert ljóð
fyrir framan
sig og lagið
varð til í einni
sviphendingu.
Mörg tónskáld
my ndu gef a
útlim fyrir slíka
getu.

Ófáanlegir
komnir út aftur
Fyrir rúmum áratug
var ráðist í að hljóðrita öll einsöngslögin eftir Sigvalda og út komu tveir
tvöfaldir geisladiskar, sá fyrri árið
2004 en hinn síðari 2006. Þeir hafa
verið ófáanlegir um langt skeið, og

Vegna þess að lögin eru
dásamleg. Þau eru konfektmolar
sem ekki er hægt að fá nóg af.
Jónas Ingimundarson píanóleikari hafði listræna stjórn með
útgáfunni, deildi lögunum á milli
óperusöngvaranna sem á þessum
tíma voru mest áberandi í tónlistarlífinu. Þetta eru söngvarar á

Hrífandi lög
Sérstaklega verður að geta söngs
Guðrúnar Jóhönnu. Hann er afar
fallegur, svo hjartahlýr og ljóðrænn að maður fellur í stafi. Langt
er síðan ég hef heyrt eitthvað jafn

hrífandi og Vöggubarnsins mál eða
Lofið þreyttum að sofa. Þessi tvö lög
eru ekki jafn þekkt og margt annað
eftir Sigvalda, en ættu svo sannarlega að vera það.
Jónas spilar af ríkulegri tilfinningu á píanóið, hann kann þá list að
syngja á hljóðfærið og leikur hans
er ávallt skreyttur fínlega ofnum
blæbrigðum. Auðheyrt er að hann
elskar tónlist Sigvalda, sú ástríða
rennur saman við sönginn svo úr
verður magnaður seiður.
Þess ber að geta að lög Sigvalda
eru um helmingi fleiri en hér er að
finna, en þá eru kórlögin meðtalin.
Örfá einsöngslög komust ekki fyrir
á geisladiskinum, en í undirbúningi
er útgáfa á öllum kórlögunum, og
einsöngslögin sem eftir urðu verða
þar. Óhætt er að hlakka til.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Sérlega vel heppnuð
útgáfa á einsöngsperlum Sigvalda Kaldalóns.
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Grænlensk spenna
BÆKUR

Qaanaaq
Mo Malø
Þýðandi: Friðrik Rafnsson
Útgefandi: Drápa
Blaðsíður: 597
Á bókarkápu segir að Mo Malø notist við dulnefni, en sé fæddur árið
1968 og búi í Frakklandi. Fleira fær
lesandinn ekki að vita um höfund
sem mun vera á þeirri skoðun að
verk þarfnist ekki höfundar. Hvað
sem mönnum finnst um þá skoðun
hans er ekki annað hægt en að
hrósa honum fyrir Qaanaaq, en þar
gerir hann margt ansi vel.
Qaanaaq er danskur lögregluforingi af inúítaættum sem sendur er
frá Kaupmannahöfn til Grænlands
til að rannsaka hrottaleg dráp.
Sundurtætt lík verkamanna, þar á
meðal eins Íslendings, hafa fundist og engu er líkara en að ísbjörn
hafi orðið þeim að bana. Fljótlega
kemur þó í ljós að þar er sitthvað

málum blandið. Dauðsföllin verða
f leiri. Á Grænlandi þarf Qaanaaq
síðan að horfast í augu við erfiða
fortíð sína. Inn í söguna blandast
svo meðal annars olíuvinnsla,
menning innfæddra og stjórnmálabarátta á Grænlandi með tilheyrandi svínaríi. Greinilegt er
að höfundur hefur lifandi áhuga
á sögu Grænlands og þróun mála
þar í landi og honum tekst að smita
lesandann af þeim áhuga.
Höfundi tekst að skapa áhugaverða persónu í Qaanaaq sem hefur
ættleitt tvíbura og á afar sérstaka
fósturmóður sem kemur lítillega
við sögu og kemst þá nálægt því
að stela senunni. Vinur Qaanaaq,
Appu, er sömuleiðis persóna sem
lesandinn nær góðu sambandi við.
Umhverfislýsingar eru áhrifamiklar og við lesturinn finnst lesandanum eins og hann sé staddur
á Grænlandi í óblíðri náttúru.
Andrúmsloft sögunnar er æði oft
drungalegt og næstum kæfandi. Það
segir síðan ýmislegt um hæfileika
höfundar hversu vel honum tekst
að gera sleðahunda að máttugum
aukapersónum í sögunni en þeir
framkalla á óttablandna aðdáun.
Bókin er mjög löng, um 600 síður,
en ólíkt svo mörgum öðrum glæpasögum samtímans kemur það ekki
að sök. Framvindan er spennandi
og í sögunni eru nokkur æsileg
augnablik, eitt þeirra bestu gerist í
gufubaði og annað á sér stað úti á
ís þar sem Qaanaaq er í lífshættu
og reynd er óvenjuleg björgunartilraun.
Friðrik Rafnsson skilar góðri
þýðingu eins og hans er von og vísa.
Hann hefur gert nokkuð af því að
þýða glæpasögur, sem eru undantekningarlaust góðar og búa venjulega yfir nokkurri dýp.
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

31. JÚLÍ 2019
Tónleikar
Hvað? Jazz með útsýni
Hvenær? 21.00
Hvar? Múlinn Jazzklúbbur, Björtuloft í Hörpu
ASA tríó leikur tónlist úr ýmsum
áttum.
Hvað? Hádegistónleikar
Hvenær? 12.00
Hvar? Hallgrímskirkja
Schola cantorum f lytur fallega,
hátíðlega og skemmtilega dagskrá.
Stjórnandi er Hörður Áskelsson.

Schola cantorum flytur fallega dagskrá í Hallgrímskirkju í klukkan 12.00.

Er bókhaldið
ekki þín
sterkasta hlið?
BÓKHALD | LAUN | SKATTUR | RÁÐGJÖF

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is
PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar,
endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem aðstoðar
viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn.

Kolbrún Bergþórsdóttir
Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar

NIÐURSTAÐA: Óvenjuleg og
spennandi glæpasaga með áhugaverðri aðalpersónu og áhrifamiklu
umhverfi.
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M18 FLAG
Alvöru slípirokkur
frá Milwaukee

Fyrsti stóri slípirokkurinn knúinn
af einni rafhlöðu sem skilar afli
til þess að slípa, er léttari en
snúrurokkur í sinni stærð.
Sveigjanlegt rafhlöðukerfi
sem virkar með öllum
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöðu)
rafhlöð
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DAGSKRÁ

Miðvikudagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

12.40 Sumarið Nýr og ferskur
dægurmálaþáttur þar sem við
kynnumst jákvæðum hliðum samfélagsins og upplifum sumarið
með fjölbreyttum hætti. Umsjón:
Atli Már Steinarsson, Hafdís Helga
Helgadóttir og Snærós Sindradóttir. Dagskrágerð: Gísli Berg og
Guðný Rós Þórhallsdóttir. e.
13.00 Útsvar 2016-2017 Garður Árneshreppur
14.15 Mósaík 1998-1999
14.55 Með okkar augum
15.25 Á tali hjá Hemma Gunn
1988-1989
16.30 Nýja afríska eldhúsið - Marokkó Dönsk heimildarþáttaröð
um afríska matarmenningu og
nýja kynslóð afrískra matreiðslumanna sem nýta sér hráefni og
matarhefðir heimamanna við
þróun á nýrri stefnu í matargerðarlist. Sagnfræðingurinn
Asmus Gamdrup Jensen fjallar
um eitt land í hverjum þætti og
hittir kokka sem eru með stærstu
áhrifavöldum í afrískri matargerð
í dag. e.
17.00 Tíundi áratugurinn
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Disneystundin
17.56 Tímon & Púmba
18.18 Sígildar teiknimyndir
18.25 Líló og Stitch
18.50 Bækur og staðir Búðardalur
Egill Helgason tengir bækur við
ýmsa staði á landinu. Í þessum
þætti fer hann í Búðardal og talar
um bók Jóns Kalmans Stefánssonar, Sumarljós og svo kemur
nóttin, sem var gefin út árið 2005.
Dagskrárgerð: Ragnheiður Thorsteinsson.
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarið
20.00 Músíktilraunir 2019
Samantekt frá úrslitakvöldi
Músíktilrauna 2019 í Norðurljósasal Hörpu. Dagskrárgerð. Helgi
Jóhannesson.
21.05 Á önglinum Finnsk glæpaþáttaröð um fíkniefnalögreglumanninn Oskari sem fær óvænt
heimsókn frá barnsmóður sinni,
Kristu, sem hann hefur ekki séð
í sextán ár. Krista er fyrrverandi
eiturlyfjafíkill og kunnug undirheimum Helsinki og þau komast
að leynilegu samkomulegi um
að hjálpa hvort öðru. Aðalhlutverk: Tommi Eronen, Matleena
Kuusniemi og Jussi Nikkilä. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Stríðsþátturinn Margverðlaunuð heimildarmynd frá
2016 þar sem við fylgjumst með
arabíska vorinu og borgarastyrjöldinni sem braust út í Sýrlandi í
kjölfarið frá sjónarhóli sýrlensku
útvarpskonunnar Obaidah Zytoon
og nánustu vina hennar. Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi barna.
23.20 Haltu mér, slepptu mér
00.05 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 The Late Late Show
10.15 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 LA to Vegas
13.30 Solsidan
13.50 Fam
14.15 The Orville
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
19.45 American Housewife
20.10 Charmed
21.00 Chicago Med
21.50 Bull
22.35 Queen of the South
23.20 The Tonight Show
00.05 The Late Late Show
00.50 NCIS
01.35 Proven Innocent
02.20 Get Shorty
03.20 Still Star-Crossed

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Mom
10.00 Fresh Off the Boat
10.20 The Last Man on Earth
10.45 Arrested Developement
11.10 Asíski draumurinn
11.45 Logi
12.35 Nágrannar
13.00 Lóa Pind. Snapparar
13.40 Á uppleið
14.10 The Good Doctor
14.55 God Friended Me
15.40 Major Crimes
16.25 Lose Weight for Good
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.45 Sportpakkinn Íþróttafréttamenn fara yfir það helsta.
18.55 Víkingalottó
19.00 Veður
19.05 Modern Family
19.30 First Dates
20.20 Women on the Verge
20.50 Divorce
21.20 StartUp
22.05 Wentworth
22.55 You’re the Worst
23.20 L.A.’s Finest
00.05 Animal Kingdom
00.55 Euphoria
01.50 The Sinner Magnaðir
spennuþættir með Jessicu Biel og
Bill Pullman sem fjalla um unga
móður sem glímir við óútskýrða
og tilviljanakennda ofbeldisfulla
hegðun sem hún og aðrir sem
þekkja til kunna engin skil á.
02.35 The Sinner
03.20 The Sinner
04.05 The Sinner
04.50 Silent Witness
05.45 Silent Witness

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 Inga Sól Ingibjargardóttir vöruhönnuður
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 Bærinn minn og þinn
15.00 Fréttir
15.03 Samtal um heilbrigðisþjónustu
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Útvarp KrakkaRÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar evrópskra 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

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

KOMIN Í BÍÓ

31. JÚLÍ 2019

08.00 FedEx St. Jude Invitational
Útsending frá FedEx St. Jude Invitational á Heimsmótaröðinni.
13.00 Golfing World Skemmtilegur þáttur sem fjallar um allt
sem við kemur golfheiminum.
13.50 FedEx St. Jude Invitational
18.50 Golfing World
19.40 FedEx St. Jude Invitational

10.40 All Saints
12.30 How to Make an American
Quilt
14.25 Ocean’s 8
16.15 All Saints
18.05 How to Make an American
Quilt
20.05 Ocean’s 8
22.00 Bad Moms
23.40 The Last Witch Hunter
01.30 Mesteren
03.05 Bad Moms

STÖÐ 3
19.10 Kevin Can Wait
19.35 Schitt’s Creek
20.00 Seinfeld
20.45 Friends
21.10 Two and a Half Men
21.35 The Last Ship
22.20 Westworld
23.20 iZombie
00.05 Grimm
00.50 Kevin Can Wait
01.15 Seinfeld
02.00 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
07.00 Valur - Ludogorets
Liverpool - Napoli Útsending frá
æfingaleik
10.20 ÍA - Valur Útsending frá leik í
Pepsi Max deild karla.
12.00 KA - FH Útsending frá leik í
Pepsi Max deild karla.
13.40 Pepsi Max mörk karla
15.10 Espanyol - Stjarnan
16.50 Liverpool - Lyon Bein útsending frá æfingaleik.
19.00 GYM
19.30 Pepsi Max mörk kvenna
Leikirnir í Pepsi Max deild kvenna
gerðir upp af sérfræðingum
Stöðvar 2 Sport.
20.35 Formúla 1. Þýskaland Keppni Útsending frá kappakstrinum í Þýskalandi.
22.55 UFC Now Flottir þættir þar
sem farið er ítarlega í allt sem við
kemur UFC og blönduðum bardagalistum.
23.45 Liverpool - Lyon

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

FM 102,9 Lindin

MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - MJÖG GOTT VERÐ - OPIÐ
PIÐ TIL
TI 22:00 ALLA DAGA

199

399

kr

kr

SAMLOKUR
VENJULEGT VERÐ 329kr.

LANGLOKUR
VENJULEGT VERÐ 499kr.

OPNUNARTÍMAR UM VERSLUNARMANNAHELGINA:
OPIÐ ALLA DAGA 10-22.

269

kr

LAY´S
175g ALLAR TEGUNDIR

277
LU KEX
3 TEGUNDIR

kr

129

kr

KLAKI
2L VENJULEGUR OG SÍTRÓNU

OPIÐ 10:00 TIL 22:00
ALLA DAGA

MJÖG GOTT - MJÖG G
GOTT - MJÖG GOTT VERÐ - OPIÐ TIL 22:00 ALLA DAGA

699

99

kr

119

kr

10 STK SS VÍNARPYLSUR
VENJULEGT VERÐ 789 kr.

kr

MYLLAN PYLSUBRAUÐ
VENJULEGT VERÐ 221 kr.

CARABO ORKUDRYKKUR
330ML ALLAR TEGUNDIR

279
HELGARBLA
HELGARBLANDA
250g

kr

707 199
EARTH CONTROL
400g MÖNDLUR

kr

kr

BRJÓSTSYKURBLANDA
250g

HALLVEIGARSTÍG 1

279

kr

279

kr

LAUGARDAGSLAKKRÍS
250g

FJÖLSKYLDUBLANDA
250g

SMIÐJUVEGI 2

Tilboð gilda til 4. ágúst 2019 eða á meðan birgðir endast. Bi með fyrirvara um villur

LOKAÐ FRÍDAG VERSLUNARMANNA 5. ÁGÚST.
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Sjaldséðar eru
óumbeðnar ævisögur
Bókin Hannes – portrett af áróðursmanni, eftir Karl Th. Birgisson,
er væntanleg í óþökk Hannesar Hólmsteins. Óumbeðnar ævisögur
eru fátíðar á Íslandi en jafn ólíkir menn og Eiríkur Jónsson, Guðni
Th. Jóhannesson, Óttar M. Norðfjörð og Hannes sjálfur hafa þó
vakið athygli og valdið uppnámi með slíkum ritum.

Æ

v i s ög u r eig a
sér langa hefð í
íslenskri bókmenntasögu og
ha f a löng u m
raðað sér í efstu
sæti metsölulista í krafti landlægrar forvitni fólks um náungann.
Óumbeðnar ævisögur hafa hins
vegar aldrei fest sig í sessi þannig að
íslenska ævisagan lýtur enn svipuðum lögmálum og ævisögur fortíðar sem gengu helst út á að gamlir
karlar upphófu eigin afrek og settu í
rökrétt og línulaga samhengi.
Þekktustu óumbeðnu ævisögurnar sem hafa komið út á Íslandi
í seinni tíð eru Davíð, saga Davíðs
Oddssonar sem Eiríkur Jónsson
blaðamaður skrifaði 1989, bindin
þrjú Halldór, Kiljan og Laxness, sem
Hannes Hólmsteinn skrifaði um ævi
Laxness á árunum 2003-2005, og
Kári í Jötunmóð, sem ungur sagnfræðingur og síðar forseti Íslands,
Guðni Th. Jóhannesson, skrifaði um
Kára Stefánsson og Íslenska erfðagreiningu.
Davíð kærði sig ekki um bókina
sem Eiríkur skrifaði og sama má
segja um Kára sem snerist gegn
Guðna af sinni alkunnu festu. Ekki
þarf heldur að hafa mörg orð um
það fjaðrafok sem varð í kringum
ritröð Hannesar þar sem fjölskylda
Nóbelskáldsins fordæmdi bæði tiltækið og ekki síður bækurnar en
á síðum þeirra var slíkur skortur á
gæsalöppum að Hannes var sakaður
um stuld á textasnilld Laxness.
Hannes Hólmsteinn er merkilega plássfrekur í þessum kaf la
bókmenntasögunnar og einhvern
veginn alltumlykjandi í illdeilum
um ævisögur af þessu tagi og enn
er ónefnd ævisaga hans í þremur
bindum eftir rithöfundinn Óttar
Martin Norðfjörð.

Fjölritaður Hannes
Segja má að Hannes hafi fengið að
smakka á eigin meðulum í fjórblöðungum Óttars sem komu út
2006-2008 og nefndust; Hannes –
Nóttin er blá, mamma, Hólmsteinn
– Holaðu mig dropi, holaðu mig og
Gissurarson: Hver er orginal? Ef litið
er á „bækur“ Óttars sem markaðsrannsókn getur Karl Th. hugsað sér
gott til glóðarinnar. Fyrsta bindið
komst á sínum tíma í efsta sæti metsölulista Eymundsson og endaði
sem ein mest selda bók ársins 2006.
„Þetta er mitt stoltasta verk,“
segir Óttar í samtali við Fréttablaðið þegar hann er að gefnu tilefni beðinn um að líta um öxl.
„Þetta rokseldist og komst inn á
metsölulistana og endaði í þriðja
sæti á verðlaunalista bóksala í flokki
ævisagna,“ segir Óttar og bætir við
að hann minni að nokkrir „alvöru“
ævisagnaritarar hafi orðið „nokkuð
fúlir“.
Hann segist aðspurður ekki hafa
fundið fyrir neinum þrýstingi eða
tilraunum til þöggunar. „Enda var
ég ekkert að hlusta á þannig en

þetta fór hiklaust illa ofan
í marga. Að gera svona
grín að æðstapáfanum
og það árin 2006 til 2007
þegar fyrstu tvö bindin
komu út. Þá var ekki í tísku
að tala Hannes Hólmstein
og það allt saman niður.“

Beysi kemur í bæinn
Vinnuheiti bókar Eiríks Jónssonar um Davíð Oddsson var
Beysi kemur í bæinn en „Beysi
er gælunafn litla Davíðs sem
kom frá Selfossi og varð borgarstjóri í Reykjavík“, eins og Eiríkur
orðaði það á sínum tíma. Davíð
kærði sig ekkert um að bókin
yrði skrifuð og tók af öll tvímæli
með eftirfarandi bréfi til Eiríks.
Reykjavík, 27. apríl 1989.
Hr. blaðam. Eiríkur Jónsson,
Ægisgötu 10,
Reykjavík
Ég leyfi mér að ítreka það, sem
ég hef sagt við þig í tveimur
samtölum, að ég er eindregið
andvígur því að um mig sé
skrifuð bók til sölu á almennum
markaði um þessar mundir.
Ástæðan er einföld og blasir við.
Ég tel út í bláinn að vera að skrifa
slíkar bækur um menn, sem
ekki eru komnir á miðjan aldur.
Skipist mál hins vegar þannig,
að einhver hafi í framtíðinni
áhuga á að skrifa slíka bók um
mína persónu, lifi ég það að
verða gamall maður, þá gegnir
allt öðru máli. Legg ég
eindregna áherslu
á, að þú fallir frá
hugmyndum
þínum um
slíka bókagerð.
Að öðru leyti
óska ég þér velfarnaðar í þeim
verkum, sem þú
kannt að taka að
þér í framtíðinni.
DAVÍÐ ODDSSON
(sign)

Bók í blómakörfu
Davíð Oddsson var ungur
borgarstjóri í Reykjavík
þegar Eiríkur Jónsson réðst
í að skrifa ævisögu hans. „Til
að byrja með tók Davíð þessu
vel en virtist dálítið feiminn
við tilhugsunina um ævisögu
– rétt fertugur maðurinn,“ segir
Eiríkur við Fréttablaðið.
„Ég náði mömmu hans heima hjá
henni á Seltjarnarnesi og nokkrum
gömlum félögum á Selfossi en þá
fór allt í lás. Davíð var hættur við
og hvatti mig til að hætta líka. En ég
var búinn að eyða fyrirframgreiðslu
ritlauna og þurfti að skila verkinu,“
segir Eiríkur sem síðar færði Davíð
bókina í blómakörfu á borgarstjóraskrifstofuna.
„Hann var reyndar ekki við en
hann var sáttur og ánægður með
útkomuna sagði hann mér þegar
við hittumst skömmu síðar og bókin
fékk góðan ritdóm hjá Birni Bjarnasyni í Mogganum en eilítið slakari
hjá Hannesi Hólmsteini sem líkti
höfundi við gluggagægi ef ég man
rétt,“ segir Eiríkur um títtnefndan
Hannes sem hefur sjálfur bæði horft
inn og út um ævisagnagluggann.
„Nú kinkum við Davíð kolli og
brosum út í annað þegar við hittumst á förnum vegi.“
Óhefðbundnar sögur
Guðni Th. Jóhannesson, þá sagnfræðingur, flutti erindi um ævisögur
ritaðar í óþökk á Hugvísindaþingi
síðla árs 2003 og lét þess getið að
hann hefði haft mikinn áhuga á
þessu ævisagnaformi síðan hann
skrifaði eina slíka á sínum tíma um
Kára Stefánsson og Íslenska erfðagreiningu.
Þá vísaði Guðni til
langrar hefðar
svokallaðra
„u nautho r i z e d
biography“
í Bretlandi,
„en þar er
löng he f ð
f y r i r æv isög um sem

eru skrifaðar án þess að söguhetjan
eða ættingjar hafi beðið um það.
Sú hefð er tæpast fyrir hendi hér
á Íslandi; fyrir utan þá bók sem ég
skrifaði má nefna bók Eiríks Jónssonar um Davíð Oddsson sem kom
út fyrir fjórtán árum. Ekki eru til
margar fleiri ævisögur af þessu tagi
á Íslandi.“

Grunur um græsku
Guðni rekur sögu bókarinnar um
Kára á heimasíðu sinni gudnith.is
og segir hugmyndina í upphafi hafa
verið að „eiga Kára að við skrifin,
ekki að vinna undir handarjaðri
hans en geta leitað upplýsinga hjá
honum og innan veggja fyrirtækisins.“
Ekkert varð þó af þessu þar sem
„Kári fann hugmyndinni allt til
foráttu, vildi ekkert með mig hafa,
grunaði mig og bókaforlagið um að
ætla að græða á hans góða verki með
því að dreifa á prenti slúðursögum
og rógi. Engu breytti að ég segði það
fjarri öllum sanni, við vildum bara
segja góða sögu en vera auðvitað
hreinskilnir.“
Eiríkur sagði í viðtali við Helgarpóstinn sumarið 1989 að Davíð
hefði ekki reynt að leggja steina í
götu hans við heimildaöf lunina.
Kári gekk öllu harðar fram gegn
Guðna sem lætur þess
getið að Kári hafi beðið
fólk um að aðstoða
hann ekki.
Þessi dramatískustu tilfelli óumbeðinna
ævisagna
benda þó til
þess að samkvæmt íslensku
hefðinni hafi við-

fangsefni og ritari tilhneigingu til
þess að sættast fyrr en síðar. Davíð
og Eiríkur kinka kolli hvor til annars og „við Kári grófum stríðsöxina,
svo notað sé orðalag hans“, skrifar
Guðni.
„Hann bauð mér í flottan dinner
úti í London í mars eða apríl eftir að
bókin kom út, ef ég man rétt. Síðan
hefur farið vel á með okkur, þá
sjaldan að við höfum hist.“

Hinn íslenski Sinatra
Þá amast Hannes ekki sérstaklega
við fjórblöðungum Óttars frekar
en óútkominni bók Karls Th. Birgissonar: „Karl Th. Birgisson má mín
vegna skrifa bók um mig. Það hafa
aðrir spreytt sig á hinu sama,“ sagði
hann í samtali við Fréttablaðið.is í
gær og nefndi meðal annars þríleik
Óttars og leikritin Maður að mínu
skapi í Þjóðleikhúsinu og Guð blessi
Ísland í Borgarleikhúsinu.
Karl og Eiríkur hafa báðir kennt
bækur sínar við blaðamennsku.
„Þetta er bara blaðamennska. Ég
get ekki séð neitt óeðlilegt við það
að nota vinnubrögð blaðamanna
þegar maður semur bók,“ sagði
Eiríkur við Pressuna 1989 og spáði
því þá að þessi vinnubrögð yrðu
f ljótlega tekin upp hér. „Hvað er
búið að skrifa margar bækur um
Frank Sinatra án samráðs við
hann sjálfan?“
Þær eru sjálfsagt óteljandi en þrjátíu árum
síðar valda „blaðamannabækur“ enn uppnámi og Hannes Hólmsteinn er okkar Frank
Sinatra.
toti@frettabladid.is

Þeir eiga ekki
margt sameiginle
gt í
fljótu bragði, þeir
Eiríkur
Jónsson, Ót tar M.
Norðfjörð
og Guðni Th. Jóha
nnesson, en
allir hafa þeir þó ge
rst svo djarfir
að skrifa ævisögu
r í óþökk við fangsefnanna. Ha
nnes Hólm steinn er einnig í þe
ssum hópi
en hann hann situr
hins
vegar begg ja vegn
a
borðsins.
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SITNESS 5
blöðrukollarr

32.900 kr.

%

fullt verð 52.800 kr.

-60%

SITNESS
HIGH BOB
15.960 kr.

fullt verð 39.900 kr.

-38%

SITNESS 20
29.900 kr.

fullt verð 48.900 kr.

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN
Síðumúla 37 Sími: 564-5040 www.hirzlan.is
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Mikilvægt að hafa
bein í nefinu
Karitas starfar sem
dyravörður á Prikinu
og þykir mörgum
sem mætt hafa í
dyrnar til hennar um
helgar hún einstaklega fær sem slíkur.
Dyravarsla er af
mörgum talin karlastarf, en Karitas segir
konur hafa margt
áhugavert fram að
færa sem mikilvægt
sé að góður dyravörður búi yfir.

www.dorma.is
VEF VER SLUN

ALLTAF
OPIN

Sumar
útsala
ALLT AÐ

60%
AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími Rvk
Mánud. til föstud. kl. 11.00–18.30
Laugard. kl. 11.00–17.00
Sunnud. kl. 13.00–17.00 (Smáratorgi)

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér
allar nýjustu fréttirnar úr heimi
íþróttanna.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

U

pphaf lega var það
yfirdyravörðurinn
á Prikinu sem nálgaðist mig og spurði
hvort ég hefði ekki
áhuga á að fara á
dyravarðanámskeiðið, hvort mér
þætti ekki gaman að vera í dyrunum,“ segir Karitas Róbertsdóttir,
dyravörður á Prikinu.
Eiginmaður Karitasar er Sindri
Geirsson, annar af rekstraraðilum
Priksins.
„Ég hafði stundum verið að
aðstoða í dyrunum, fylla í skarðið
ef það vantaði. Það var oftast bara
í nokkrar mínútur, þegar ég var
stödd á staðnum með Sindra. En
síðan í apríl var haldið námskeið,
svo ég skellti mér bara.“
Námskeiðin eru haldin tvisvar á
ári, á vorin og haustin. Ólöglegt er
að starfa sem dyravörður nema að
hafa farið á námskeiðið og vera með
dyravarðarskírteini. Námið tekur
tvær vikur. Það er um helgar og á
kvöldin á virkum dögum, og er það
haldið af Símenntunarstöð Mímis.
„Þetta var mjög fjölbreytt. Það
kom til að mynda manneskja frá
Mannréttindastofu Reykjavíkur
og hélt fyrir okkur fyrirlestur. Svo
lærðum við fyrstu hjálp, sjálfsvörn,
það mætti fulltrúi slökkviliðsins og
síðan var fyrirlestur frá hjúkrunarfræðingi á bráðamóttökunni,“ segir
hún.
Karitas segir það hafa verið mismunandi hvort þátttakendur í námskeiðinu voru mættir á eigin vegum
eða að undirlagi tilvonandi vinnuveitenda. Óleyfilegt er að veita dyravarðarskírteini aðilum sem eru á
sakaskrá.
„Það skiptir mestu að mæta vel á
námskeiðið, ég held það sé sjaldgæft
að fólk falli ef það leggur sig fram.“
Af mörgum er þetta talin karlmannastétt og var einungis ein
önnur stúlka í náminu með Karitas.
„Það er áhugavert og alveg rétt að
það séu ekki margar konur í þessu,
en mér finnst konur alveg geta gert
þetta jafn vel og koma með margt
mikilvægt að borðinu. Við getum
oft leyst vandamálin án þess að
snúa einhvern niður. Stundum

Karitas er líffræðingur og starfar hjá Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis en einnig sem dyravörður á Prikinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VIÐ GETUM OFT LEYST
VANDAMÁLIN ÁN ÞESS
AÐ SNÚA EINHVERN NIÐUR.
STUNDUM LEYSUM VIÐ VANDANN MEÐ ÞVÍ AÐ RÆÐA EINFALDLEGA VIÐ FÓLKIÐ OG
FINNA ÞANNIG LAUSN.

leysum við vandann með því að
ræða einfaldlega við fólkið og finna
þannig lausn,“ segir Karitas og bætir
svo við: „Þótt við séum kannski ekki
allar með líkamlega burði til að taka
niður einhvern stærðarinnar mann,
þá getum við samt beitt okkar
aðferðum sem oft eru ekki síður
árangursríkar.“
Hún segir langf lestar stúlkur
jákvæðar í hennar garð þegar hún
mætir þeim í dyrunum.
„Sumum finnst bara gaman að
sjá stelpu í dyrunum og ég fæ oftast mjög góð viðbrögð frá stelpum
og konum sem margar hrósa mér.
Sumar jafnvel spyrja mig út í námskeiðið, það virðist vera áhugi hjá

þessu hjá fleirum en maður heldur.“
Hún segir að það séu því miður
mest ungir karlmenn sem sýni
henni virðingarleysi eða dónaskap.
„Ég hef ekki lent í því að vera
beitt of beldi í vinnunni, ég lendi
mest í að vera uppnefnd og kölluð
ljótum nöfnum. Síðan er algengt að
fólk hefji upptöku verði það ósátt.
Þá hótar það að oft að láta Sindra
og Geoff reka mig, því það þekki
þá sko,“ segir Karitas kímin, enda
eiginmaðurinn annar eigandinn
og Geoffrey Þ. Huntingdon-Williams, vinur hennar, hinn. Hún veit
því mætavel að hún nýtur trausts
þeirra og stuðnings að fullu í slíkum
tilvikum.
Karitas er menntaður líffræðingur og starfar hjá Heilbrigðiseftirliti
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.
„Í fljótu bragði virðast þessi störf
ekki eiga margt sameiginlegt en
það er samt mjög mikilvægt í þeim
báðum að hafa bein í nefinu.“
Innt eftir minnisstæðu atviki við
dyravarðarstörfin stendur ekki á
svörum hjá Karitas.
„Eitt skipti kom til mín maður
og tilkynnti að verið væri að áreita
konu kynferðislega. Ég náði að
ganga í málið og stoppa það. Það
var mín stoltasta stund í dyramennskunni,“ segir Karitas, en hún
bætir svo við að það sé eitt af hennar
helstu markmiðum í starfinu að
geta aðstoðað við slík atvik.
steingerdur@frettabladid.is
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Funheit kjúklingavefja með hrísgrjónum,
Doritos-flögum, osti, BBQ-sósu og sýrðum rjóma.
Burrito Crunch
stök

HAFNARFIRðI | GRAFARHOLTI

999 KR.

Burrito Crunch, Doritos,
sósa, gos og Prins Xtra

1.799 KR.
TACOBELL.IS

Ferða
+

SUMARKJÖR

SUBARU XV

NM92012

VERÐ FRÁ:
5.490.000 kr.

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

DACIA DUSTER II

ENNEMM / SÍA /

VERÐ FRÁ:
3.390.000 kr.

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

FERÐAPAKKAR

RENAULT
NAULT KADJAR
VERÐ
Ð FRÁ:
FRÁ
4.290.000
4.290
0.000 kr.

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

RENAULT KOLEOS
VE
VERÐ
FRÁ:
6.3
350.000 kr.
6.350.000

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

dagar
NISSAN QASHQAI
VERÐ FRÁ:
5.190.000 kr.

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

NISSAN NAVARA
VERÐ FRÁ:
FRÁ
5.790.000 kr.

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

5

ÁBYRGÐ
ÁBYRG
YRGÐ

120.000 KM
120.000

NISSAN X-TRAIL

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

Búnaður bílanna á myndunum getur verið frábrugðinn þeim sem er innifalinn í auglýstu verði.

VERÐ FRÁ:
6.340.000 kr.

Athugið að kjörin gilda eingöngu um bíla sem til eru á lager og eru auglýstir á síðunni. Í sumum tilfellum er einungis um einn bíl að ræða.

Við fögnum skemmtilegasta mánuði ársins með veglegum sumarkjörum.
Þeir sem tryggja sér nýjan bíl í júlí fá að auki glæsilegan ferðapakka fyrir
bílinn að verðmæti 250.000 krónur.

Kynntu þér sumarkjör og ferðapakka sem fylgja nýjum bílum.
Sumarkjör og ferðapakkar gilda ekki með öðrum tilboðum.

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

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

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR
Davíðs
Þorlákssonar

Gömuldönsk

Á

róðurinn gegn 3. orkupakkanum heldur áfram.
Andstæðingar hans eru
fyrir löngu orðnir rökþrota
þannig að nú beinast spjótin að
EES-samningnum, sem var líklega
skotmarkið allan tímann. Hið nýjasta er að EES-samningurinn leiði
til þessa að við þurfum að lögfesta
alls kyns ólýðræðisleg ólög.
Staðreyndin er hins vegar að
EES-samningurinn hefur haft
jákvæð áhrif á íslenska löggjöf.
Stjórnsýslan okkar er fámenn
og hefur ekki sömu burði til að
undirbúa löggjöf frá grunni eins
og í fjölmennari löndum. Fyrir
EES-samninginn voru íslensk lög
aðallega þýdd gömul dönsk lög.
Samningurinn hefur fært okkur
lög sem hafa falið í sér réttarbót á
ýmsum sviðum.
Án EES værum við líklega enn
með fjármagnshöft. Ekki þau
síðustu, heldur þau þar á undan.
Við værum ekki með reglur um
þátttöku ríkisins í atvinnustarfsemi eða skyldu hins opinbera til
að bjóða út verkefni. Þá auðveldar
það að samræmi sé í löggjöf milli
Íslands og annarra Evrópulanda
íslenskum fyrirtækjum að selja
vöru og þjónustu í Evrópu og
öfugt. Og já, orkupakkarnir hafa
búið til eðlilegan orkumarkað
hér með aðskilnaði á milli þeirra
þátta þar sem er samkeppni og
einokun.
Vera okkar í EES er ekki fullkomin og á endanum snýst hún
um hagsmunamat. Við þurfum að
vega kostina gegn göllunum og ef
það kemur einhvern tímann að
því að gallarnir verði kostunum
yfirsterkari þá getum við gengið
úr samstarfinu. Í ljósi þess að EES
hefur ekki bara fært okkur betri
löggjöf heldur líka betri lífsgæði
allra landsmanna þá er langt í að
það gerist.

ENSKI BOLTINN
í Sjónvarpi Símans Premium

Við erum á fullu að undirbúa Enska boltann sem hefst 9. ágúst
og verður innifalinn í Sjónvarpi Símans Premium á komandi
leiktímabili. Fleiri leikir, UHD-útsendingar ásamt vandaðri,
innlendri dagskrárgerð. Nú er boltinn hjá þér!
Þú getur meira með Símanum

Verð áður:

1.990

990
KR/KG
KR/K
KG

LÍFIÐ ER

GOTTERÍ

50%

AFSLÁTTUR

Verð áður:

1.990

990
KR/KG

siminn.is/enski

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

