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Fjórðungur mannkyns býr við 
yfirvofandi vatnsskort. Ísland 
á nóg af vatni en aðgengilegu 
neysluvatni er misskipt milli 
landshluta. Nauðsynlegt er að 
standa vörð um öryggi vatns-
bóla og vera viðbúin meng-
unarslysum. Íslenskt vatn er 
öðruvísi en útlenskt vatn.  ➛ 10

Framvísa ber afsláttarmiða til að fá afslátt í þeim verslunum sem tilgreindar eru á bakhlið miðans.

Einungis má nota einn miða fyrir hver kaup og gildir ekki með öðrum tilboðum.

Afsláttarmiðinn gildir til 1. september 2019

AFSLÁTTARM
IÐITVÖ ÞÚSUND KRÓNA AFSLÁTTARMIÐI

Ef keypt er fyrir 10.000 kr. eða meira í völdum verslunum Kringlunnar 

14. ágúst 2019

KR.  2.000,-

KRÓNUR

REYKJAVÍK

TVÖ ÞÚSUND KRÓNA AFSLÁTTARMIÐI

Ef keypt er fyrir 10.000 kr. eða meira í völdum verslunum Kringlunnar 

Kaupmenn Kringlunnar 

KR.  2.000,-

KRÓNUR

REYKJAVÍK

Mundu eftir 2000 kr.
afsláttarmiðanum!

Opið til 21 í kvöld

SKÓLA
DAGAR

Bjallan hringir!

Allt frá regnkápum
til reiknivéla
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SKOÐUN „Það kemur hins vegar 
á óvart að kröfuhafar, sem eru til 
dæmis fulltrúar íslenskra skatt-
greiðenda, skuli láta svona rán um 
hábjartan dag viðgangast. Eins og ég 
hef áður bent á hefur Sveinn Andri 
Sveinsson blóðmjólkað þrotabú 
EK 1923 ehf.,“ segir í aðsendri grein 
Skúla Gunnars Sigfússonar fjárfestis, 
sem oft er kenndur við Subway.

Skúli ber þar saman vinnubrögð 
Sveins Andra Sveinssonar sem 
skiptastjóra, annars vegar yfir búi 
EK 1923 og hins vegar búi WOW air. 
Þannig hafi Sveinn Andri rukkað 
12.400 krónur fyrir móttöku hverrar 
kröfu í bú EK 1923 en þær voru 60 
talsins. Hins vegar hafi hann ekkert 
rukkað fyrir móttöku um sex þús-
und krafna í WOW. Miðað við sömu 
forsendur hefði hann átt að rukka 74 
milljónir fyrir þá vinnu.  Sjá síðu 18

Þrotabúið 
blóðmjólkað

Skúli Gunnar  
Sigfússon.

VIÐSKIPTI Ef Icelandair hefði ekki 
gripið til mótvægisaðgerða vegna 
kyrrsetningar MAX-vélanna hefði 
félagið getað tapað 1,1 milljón flug-
sæta. Þetta er mat greiningarfyrir-
tækisins OAG sem er leiðandi í f lug-
bransanum.

Heildarkostnaður f lugfélaga í 
heiminum vegna kyrrsetningarinn-
ar er talinn nema um fjórum millj-
örðum Bandaríkjadala, eða sem 
nemur 496 milljörðum króna. Þeir 
útreikningar miða við að vélarnar 
fari aftur í loftið í nóvember sem nú 
er talið mjög ólíklegt.

Samkvæmt greiningu OAG er 
Icelandair í 17. sæti yfir þau f lug-
félög í heiminum sem hefðu tapað 
flestum flugsætum. Á toppi listans 
er kínverska f lugfélagið China 
South ern sem hefði getað tapað 
tæplega 3,7 milljónum flugsæta. Air 
Canada og Southwest Airlines koma 
svo í næstu sætum.

Til þess að bregðast við stöðunni 
sem kom upp vegna kyrrsetningar 
MAX-vélanna leigði Icelandair 
fimm vélar yfir hásumarið. Þannig 
tókst að koma í veg fyrir stórfelldar 
niðurfellingar á f lugferðum þótt 
einhver röskun hafi orðið á f lug-
áætlun.

Í kjölfar uppgjörs Icelandair fyrir 
annan ársfjórðung sagði Bogi Nils 
Bogason, forstjóri félagsins, það 
raunhæft að sækja bætur til Boeing 
fyrir allan þann kostnað sem kyrr-
setningin hefði haft í för með sér. 
– þfh / sjá síðu 8

Hefðu getað 
tapað rúmlega 
milljón sætum

Icelandair á þrjár Boeing 737 MAX 8 
vélar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

SAMGÖNGUR Með vígslu nýs vegar-
kafla í Berufirði í gær náðist loks það 
markmið að koma bundnu slitlagi á 
allan hringveginn. 

„Nú er Hringvegur 1 bundinn slit-
lagi allan hringinn, 1.322 kílómetra,“ 
sagði Sigurður Ingi Jóhannsson 
samgönguráðherra við vígsluna og 
óskaði landsmönnum til hamingju.

„Það tók 45 ár frá því að hringveg-
urinn opnaðist 1974. Já, samgöngu-
bætur taka oft langan tíma – en 
takast að lokum,“ sagði ráðherrann 
einnig. – vá

Slitlag alla leið 



Veður

NA 5-13 vestan til, annars hægari 
norðlæg átt. Vætusamt norðan og 
norðaustanlands. Bjartviðri um 
landið sunnanvert  og allvíða síð-
degisskúrir. Hiti 5 til 11 stig norðan 
til en 10 til 15 stig syðra. SJÁ SÍÐU 26

Við Brúarhlöð

Brúarhlöð eru gljúfur sem Hvítá hefur grafið í þursaberg í Árnessýslu niður að Haukholtum í Hrunamannanhreppi. Erlendir ferðamenn hafa hægt 
og rólega uppgötvað staðinn og má nú finna hann á lista yfir töfrandi staði sem ekki má missa af í Íslandsheimsókninni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hefur þú prófað nýju
kjúklingasteikurnar?

NÝTT OG 

SPENNANDI 

FRÁ HOLTA

FRAMKVÆMDIR Reykjavíkurborg 
hefur tilkynnt eigendum fyrir-
tækja við Hverfisgötu um seinkun 
á framkvæmdum við endurnýjun á 
Hverfisgötu milli Ingólfsstrætis og 
Smiðjustígs.

Skýringar sem gefnar hafa verið 
af hálfu borgarinnar eru meðal ann-
ars þær að verktökum gangi almennt 
illa að manna verk í kring um versl-
unarmannahelgina og því hafi lítið 
gerst dagana í kring um þá helgi. 
Ekki verði unnt að ganga um svæðið 
á Menningarnótt eins og til stóð og 
umferð verði ekki hægt að hleypa á í 
vikunni þar á eftir.

Þá áætla Veitur að vegna rangra 
hæðarpunkta á frárennslisbrunni 
við Safnahúsið á Hverfisgötu tefjist 
verkið um þrjá til fjóra daga.

Hluti af verkinu er að endurnýja 
lagnir neðanjarðar. Ólöf Snæhólm 
Baldursdóttir, upplýsingastjóri hjá 
Veitum, segir að hingað til hafi þurft 
dælu til að koma skólpi frá Safnahús-
inu út í fráveitukerfið í götunni. Við 
hönnun verksins hafi verið tekið 
tillit til óskar frá Safnahúsinu um 
breytingar á fráveitulögninni svo 
hún yrði sjálfrennandi.

„Í framkvæmdum kemur svo í ljós 
að hæðarkóði á brunni, sem hönn-
uður fær í hendur frá Safnahúsi, er 
rangur og því ekki nægur halli á 
lögninni til að ná upp sjálfrennsli,“ 
útskýrir Ólöf. Því þurfi að færa teng-
ingu Safnahússins neðar í götuna til 
að ná nægum halla á lögnina.

„Þegar þetta uppgötvast eftir að 
framkvæmdir hefjast og búið er að 
tengja lögnina er ljóst að ráðast þarf 
í breytingar á þessari tengingu og 
við erum í þeim núna. En áður en við 
gátum hafist handa við þær þurfti að 
moka ofan í skurðinn til bráðabirgða 

til að skapa aðgengi fyrir vinnu við 
aðra verkþætti; það er lagnir fyrir 
kalt vatn svo hægt væri að hleypa 
á þær á réttum tíma,“ útskýrir Ólöf.

Að sögn Ólafar er áætlað að vinna 
við að færa tenginguna tefji heildar-
verkið líklegast um þrjá til fjóra 
daga. „En auðvitað er verið að vinna 
í öðrum verkþáttum á meðan,“ 
áréttar hún.

Aðspurð um áætluð verklok segir 

Ólöf að farið verði yfir þann þátt 
á verkstöðufundi í dag. Hún bendir á 
að framkvæmdir í eldri hverfum geti 
verið erfiðar. Oft sé ekki til nægilega 
góð og nákvæm gögn um hvað sé 
undir. Mikið mál geti verið að koma 
niður lögnum og á sama tíma halda 
kerfunum gangandi.

„Sem betur fer endast lagnir í 
jörðu yfirleitt í áratugi og því þarf 
mjög sjaldan að fara í framkvæmdir 
eins og þessar sem við erum að vinna 
með Reykjavíkurborg á þessum 
hluta Hverfisgötunnar,“ undirstrikar 
upplýsingafulltrúi Veitna.

Heimir Heimisson, framkvæmda-
stjóri verktakafyrirtækisins Gleipnis 
sem vinnur verkið fyrir Veitur 
og Reykjavíkurborg, vill engum 
spurningum svara en vísar á verk-
efnisstjóra hjá borginni. „Það er 
langbest að hann svari þessu frekar 
en einhver óbreyttur kálfur,“ segir 
Heimir. Von er á svörum um málið 
frá borginni í dag. gar@frettabladid.is

Rangur hæðarpunktur 
tefur á Hverfisgötunni
Endurnýjun á Hverfisgötu tefst, meðal annars vegna þess að verktakanum gekk 
illa að fá starfsmenn um verslunarmannahelgina og að rífa þarf upp nýlagða 
frárennslislögn þar sem Safnahúsið gaf upp rangan hæðarpunkt á brunni.

Gamlar lagnir og illa kortlagðar valda töfum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sem betur fer 

endast lagnir í jörðu 

yfirleitt í áratugi og því þarf 

mjög sjaldan að fara í 

framkvæmdir 

eins og þessar.

Ólöf Snæhólm, 
upplýsingastjóri 
hjá Veitum

SAMGÖNGUR Verkefnishópur sem 
mat mismunandi kosti við gerð 
Seyðisf jarðarganga mælir með 
jarðgöngum undir Fjarðarheiði, 
auk ganga á milli Seyðisfjarðar og 
Mjóafjarðar og annarra þaðan yfir 
til Norðfjarðar. Skýrsla hópsins var 
opinberuð í gær.

Göngin undir Fjarðarheiði yrðu 
lengstu göng landsins, eða 13,4 
kílómetrar. Gert er ráð fyrir að 
kostnaðurinn við þau nemi 33-34 
milljörðum króna. Heildarkostn-
aður verkefnisins er áætlaður um 
64 milljarðar en þessi þrenn göng 
yrðu samtals 25,7 kílómetrar að 
lengd.

Telur verkefnishópurinn að þessi 
lausn sé best til þess fallin að rjúfa 
einangrun Seyðisfjarðar og styrkja 
um leið allt samfélagið á Austur-
landi. – sar

Leggja til þrenn 
göng fyrir 64 
milljarða króna

NEYTENDUR VR mun leggja til lög-
fræðiþjónustu og styðja við Neyt-
endasamtökin vegna mála sem til 
stendur að höfða gegn Almennri 
innheimtu ehf., sem innheimtir 
skuldir fyrir smálánafyrirtækið 
eCommerce 2020. Þetta var sam-
þykkt á stjórnarfundi VR í gær-
kvöldi.

Neytendasamtökin segja að með 
þessu verði hægt að koma í veg fyrir 
innheimtu lána þar sem farið er yfir 
leyfilegan heildarlántökukostnað. 
Líkt og Fréttablaðið greindi frá 
nýverið segja bæði Almenn inn-
heimta og eCommerce 2020 að 
fyrirtækin séu hætt að veita og inn-
heimta slík smálán.

Neytendasamtökin segja lítið að 
marka þær yfirlýsingar og segja lán-
takendum stillt upp við vegg með 
hótunum um að setja þá á vanskila-
skrá Creditinfo.

Í yfirlýsingu eCommerce 2020 
segir að smálánafyrirtækið hafi náð 
samkomulagi við Creditinfo um að 
útistandandi lán vegna smálána 
skráist á vanskilaskrá.

„Samkomulagið hefur mikla 
þýðingu þar sem upplýsingar um 
skuldsetningu lántakenda á mark-
aðnum eru mikilvægar til að sem 
best heildaryfirsýn fáist og jafnvægi 
ríki á markaðnum,“ segir Ondřej 
Šmakal, forstjóri eCommerce 2020. 
„Einnig er mikilvægt fyrir þá sem 
skulda eldri lán og eru á vanskila-
skrá að við höfum nú þegar breytt 
kröfunum svo lánið samanstendur 
einungis af höfuðstól og leyfilegum 
heildarlántökukostnaði á Íslandi.“

Sjá nánar á Fréttablaðið.is. – ab

VR berst gegn  
smálánum

Ragnar Þór 
 Ingólfsson,  
formaður VR.

1 5 .  Á G Ú S T  2 0 1 9   F I M M T U D A G U R2 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Heimilið klárt fyrir haustið

HÚSASMIÐJU
DAGAR

NÝTT
Húsasmiðjublað 
er komið út

20%          25%          30%          35%          40%          20%          25%          35%50%
afsláttur

Allt að

Topplyklasett
NEO, 58 stk.,1/2". 
Toppar 10-32 mm.
5052513

20%
afsláttur

25%
afsláttur

25%
afsláttur

25%
afsláttur

25%
afsláttur

Gildir ekki af 
Philips Hue

af allri LADY
málningu

af GROHE og DAMIXA
blöndunartækjum

af öllum Philips 
ljósum

af JOTUN viðarvörn, pallaolíu 
og pallahreinsi

ur
s af öllum Orthex 

plaskössum 
og boxum

40%
afsláttur
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ÚTSALAN
POTTAPLÖNTU

ER HAFIN

2.690kr
1.990kr

Orkidea

11325000

-26%

2ja greina, 
12 cm pottur

AFSLÁTTUR
20-50%1.190kr

899kr

Friðarlilja

11400017

-24%

Verð frá:

8.995kr
14.975 kr

30%
afsláttur

Allt að

af 
háþrýstidælum

Berjahreinsir á ryksugu
Berjahreinsir. Tengist á ryksugu.
2007971

2.299kr
3.065 kr

25%
afsláttur



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

1 „Hún er bara búin að vera 
með tárin í augunum“ Hjóli 

Birtu Mjallar, 13 ára, var stolið fyrir 
utan heimili hennar. Hún hafði 
verið í rúmt ár að safna fyrir því.

2 Frá torf i til torf u: „Viss i ekki 
um nein a lesb í u á Ís land i“ 

Viðburðurinn „Íslenska lesbían – 
frá torfi til torfu“ verður haldinn í 
Tjarnarbíói á föstudaginn.

3 „Snart heiminn allan“ Fjöl-
skylda Noru Qu oirin hefur 

sent frá sér yfirlýsingu vegna and-
láts hennar.

4 Ey munds son opn ar eig in 
kaff i hús eft ir samn ings slit 

við Te og kaff i Penninn Eymunds-
son hyggst fjölga eigin kaffi-
húsum á næstu vikum.

5 Ólafur Ragnar minnist Guð-
rúnar Katrínar í ein lægri 

færslu Guðrún Katrín Þorbergs-
dóttir hefði orðið 85 ára gömul í 
gær. Ólafur Ragnar minnist hennar 
með hlýju á Twitter.

UMBOÐSAÐILI JEEP®  Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

jeep.is

JEEP ® CHEROKEE
SUMARTILBOÐ

SUMARPAKKI 1: Málmlitur
TILBOÐSVERÐ MEÐ AUKAHLUTUM: 7.390.000 KR. - LISTAVERÐ 8.110.000 KR.

Helsti staðalbúnaður Jeep® Cherokee Longitude Luxury*:   
• 
•  

• 
• 
• 

• 
• 
• 

með bassaboxi
• Apple & Android Car Play

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

 

*Aukahlutir ekki í tilboði: Hjól og hjólafestingar.
TILBOÐSVERÐ MEÐ AUKAHLUTUM: 8.090.000 KR. - LISTAVERÐ 8.860.000 KR.

SKÓLAMÁL Þrátt fyrir að vesturálma 
Fossvogsskóla sé ekki enn tilbúin til 
notkunar  eftir endurbætur vegna 
mygluskemmda á að koma öllum 
nemendum fyrir í húsnæði skólans 
þegar kennsla hefst í næstu viku.

Foreldrar nemendanna hafa verið 
boðaðir á fund í Fossvogsskóla síð-
degis í dag. Í fundarboðinu er sagt 
frá því að með breytingum á bóka-
safni skólans nýtist húsnæði betur.

„Sú aðgerð ásamt endurskipu-
lagningu á nýtingu rýma í Austur- 
og Meginlandi, meðan á aðgerðum 

stendur í Vesturlandi, gerir okkur 
kleift að koma öllum nemendum 
fyrir þótt þessar breytingar þrengi 
vissulega að skólastarfinu um nokk-
urn tíma,“ segir í bréfi fráfarandi 
skólastjóra til foreldranna.

Þar segir að verklok innan húss og 
utan í miðálmu og austurálmu séu 
áætluð í dag. Það mun hins vegar 
ekki nást samkvæmt upplýsingum 
frá Reykjavíkurborg. Viðgerðum á 
vesturálmu, sögun á veggjum í mat-
sal og lóðafrágangi verði svo ekki 
lokið fyrir en í nóvember. – gar

Hefja skólastarfið þótt ein álma sé enn lokuð 

Unnið hefur verið að endurbótum Fossvogskóla í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FERÐAÞJÓNUSTA Hermann Vals-
son, sem er bæði kerfisfræðingur og 
ferðamálafræðingur að mennt, hefur 
fylgst með bóknunarþjónustufyrir-
tækjum eins og Booking í langan 
tíma, bæði hér á Íslandi og í öðrum 
löndum. Árið 2015 rannsakaði hann 
sýnileika íslenskra gististaða þegar 
ferðamenn leita í gegnum Google.

„Þegar við leitum á netinu þá erum 
við löt og förum aðeins inn á fyrstu 
hlekkina sem koma upp. Við förum 
almennt ekki yfir á blaðsíðu tvö eða 
þrjú. Bókunarvélarnar hafa her-
tekið þessa fyrstu blaðsíðu úti um 
allan heim,“ segir Hermann. Bendir 
hann á að Booking sé einn af verð-
mætustu viðskiptavinum Google og 
hafi því yfirburðastöðu hvað varðar 
sýnileika.

Áður hefur verið fjallað um háar 
söluþóknanir bókunarfyrirtækja 
eins og Booking og Expedia. Þær 
eru frá 15 og allt upp í 30 prósent 
af hverri bókun en fyrir 20 árum 
voru þær aðeins um 6 prósent. 
Hóflega áætlar hann að á bilinu 7 
til 9 milljarðar króna fari úr landi í 
formi þóknana á hverju ári en ekki 

5 milljarðar eins og áður hefur verið 
reiknað með. Í fyrra rannsakaði Her-
mann hvernig málum væri háttað á 
Tenerife og eiga eyjarskeggjar þar í 
sama vanda.

„Lægsta prósentan sem boðið 
er upp á er 15 prósent og þá sést þú 
ekki, þú ert ekki til. Meðal prósentan 
er því orðin 22 til 24. Ég tel að sölu-
þóknanirnar muni halda áfram að 
hækka nema fótum verði spyrnt 
við,“ segir Hermann.

Rætt hefur verið um að setja á 
laggirnar séríslenska bókunarvél. 
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir 
ferðamálaráðherra telur réttast að 
Samtök ferðaþjónustunnar myndu 
leiða slíka vinnu ef til hennar kæmi. 
Jóhannes Þór Skúlason, fram-
kvæmdastjóri SAF, hefur verið var-
kár í umræðunni og bent á að hár 
kostnaður gæti falist í þeirri leið.

Hermann segir að innan SAF 
rekist hagsmunir á. „Icelandair, 
sem f lytur langsamlega mest af 
ferðamönnum til landsins, er smá-
söluaðili fyrir Booking. Einnig 
Dohop. Þannig að það er gegn þeirra 
hagsmunum að fá íslenska síðu sem 
myndi keppa gegn bókunarvél-
unum,“ segir hann.

Þó að síður eins og booking.com 
séu markaðsráðandi eru til dæmi um 
svæði sem hafa komið sér upp eigin 
bókunarsíðum, til dæmis Arizona-
fylki og svæði í Skotlandi. 

Hermann telur mögulegt að 
gera slíkt hið sama hér. „Þá skynja 
bókunarrisarnir að það er komin 
viðspyrna. Vonandi hemja þeir sig 
í hækkunum og verða viðmótsþýð-
ari í viðræðum um lækkanir,“ segir 
hann. 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Söluþóknanir bókunarsíðna 
hækki áfram án viðspyrnu

Icelandair, sem 

flytur langsamlega 

mest af ferðamönnum til 

landsins, er smásöluaðili 

fyrir Booking. Einnig 

Dohop. Þannig að það er 

gegn þeirra hagsmunum að 

fá íslenska bókunarsíðu sem 

myndi keppa gegn bókunar-

vélunum.

Hermann Valsson, 
kerfisfræðingur 
og ferðamála-
fræðingur 

Nauðsynlegt er að 
spyrna á móti markaðs-
ráðandi bókunar-
fyrirtækjum og stofna 
séríslenska vél, segir 
kerfis- og ferðamála-
fræðingur sem hefur 
rannsakað sýnileika 
íslenskra gististaða. Það 
flæki hins vegar málið 
að innan Samtaka ferða-
þjónustunnar takist 
hagsmunir á.

FERÐAÞJÓNUSTA Ekki eru allir ferða-
þjónustuaðilar ofurseldir bókunar-
fyrirtækjum á borð við Booking og 
Expedia. Í lok árs 2016 ákváðu for-
svarsmenn Arctic Adventures að 
setja fjármagn í eigin sölukerfi og 
markaðssetningu. Í dag fara 78 pró-
sent  bókana í gegnum það.

„Þetta er ekkert sem gerist á einni 
nóttu en árangurinn hefur verið að 
aukast jafnt og þétt,“ segir Styrmir 
Þór Bragason forstjóri Arctic Advent-
ures. Fyrirtækið ákvað að fjárfesta í 
heimasíðum og markaðssetningu á 
netinu. Þeirra eigin markaðsdeild 
hefur séð um að koma kerfinu á lagg-
irnar með aðstoð erlendra ráðgjafa. 

„Við viljum eiga sem stærstan 
hluta af virðiskeðjunni. Við búum 
til ferðina, framkvæmum og seljum 
hana.“ – bdj

Flestar bókanir 
koma í gegnum 
eigið kerfi Eins og Fréttablaðið hefur greint frá hefur ferðaþjónustan áhyggjur af hárri þóknun bókunarsíðna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Ódýrt

599 
kr.
pk.

Norðlenska beikon borgarar, 2x120g

998 
kr.
pk.

Hamborgarar 4 stk með brauði

Krónan
mælir með!

ALVÖRU
RIBEYE
BORGARI
– ekki missa af þessum!

1399 
kr.
pk.

Ribeye steikarborgarar, 2x150 g

449 
kr.
stk.

Fabrikku sósur, verð frá:

449 
kr.
stk.

Triple BBQ sósur



Fólk þarf að passa 

sig að vera alls ekki 

að kaupa Bitcoin í gegnum 

auglýsingar á Facebook.

Brynhildur Péturs-
dóttir, fram-
kvæmdastjóri 
Neytendasam-
takanna

BRETLAND Sá meirihluti þingmanna 
á breska þinginu sem er andvígur 
samningslausri útgöngu úr Evr-
ópusambandinu á í „hörmulegu 
samstarfi“ með Evrópusamband-
inu með það að markmiði að koma 
í veg fyrir Brexit. Þetta sagði Boris 
Johnson, forsætisráðherra Breta, í 
gær.

Breska þingið hefur oftsinnis 
komist að samkomulagi um að 
samningslaus útganga sé einfald-
lega óboðleg. Nú í vikunni var 
ákveðið að skoskur dómstóll taki 
fyrir mál um sjötíu þingmanna 
sem höfðað var til að fá úr því skorið 
hvort Johnson gæti slitið þingi til 
þess að ná slíkri útgöngu í gegn. 
Vonast þingmennirnir til að svo sé 
ekki.

Ýmislegt bendir til þess að 
Johnson muni reyna að koma Bret-
landi út úr Evrópusambandinu án 
samnings. Í fyrsta lagi er Johnson 
staðráðinn í því að halda í settan 
útgöngudag, 31. október, og ekki 
fresta honum líkt og áður hefur 
verið gert vegna samningsleysis. Í 
öðru lagi er ólíklegt að samningur 
muni liggja fyrir í októberlok. 
Breska þingið hefur í þrígang hafn-
að samningi ríkisstjórnar Theresu 
May og Evrópusambandstoppar 

segja ómögulegt að semja upp á 
nýtt. Þingið er hins vegar, eins og 
áður sagði, andvígt samningslausri 
útgöngu og því myndi Johnson ef til 
vill ekki eiga marga kosti í stöðunni.

„Þetta er hörmulegt samstarf, ef 
ég má komast þannig að orði, á milli 
fólks sem heldur að það geti komið í 
veg fyrir Brexit á þingi og evrópskra 
vina okkar. Evrópsku vinir okkar 
haggast ekki í afstöðu sinni um 
að gera engar málamiðlanir. Þeir 
vilja ekki gera málamiðlanir um 
útgöngusamning þótt honum hafi 
verið hafnað í þrígang. Þeir vilja 
halda í hvern staf, hverja kommu, 
í samningnum af því að þeir halda 
að þingið gæti enn komið í veg fyrir 
Brexit,“ sagði forsætisráðherrann í 
gær.

Þá sagði Johnson að því lengur 
sem ástandið helst óbreytt, þeim 
mun líklegri verði samnings-

laus útganga. „Það vil ég ekki. Við 
stefnum ekki að slíku en við þurfum 
á málamiðlunum að halda. Þeim 
mun meira sem Evrópa heldur að 
Brexit verði stoppað á þingi því 
harðari verða þeir í afstöðu sinni.“

Breska blaðið The Guardian tók 
fram í umfjöllun sinni að Johnson 
hefði sjálfur lýst því yfir að hann 
muni ekki setjast að borðinu fyrr en 
Evrópusambandsríkin samþykkja 
opinberlega að falla frá umdeildu 
ákvæði um varúðarráðstöfun fyrir 
fyrirkomulag landamæra Írlands og 
Norður-Írlands. Ráðstöfunin felur í 
sér að Norður-Írar muni falla undir 
stærri hluta Evrópuregluverksins en 
aðrir Bretar til að forðast sýnilega 
landamæragæslu. Þykir Johnson 
og öðrum þetta ekki í lagi.

Philip Hammond, fjármálaráð-
herra May-stjórnarinnar, sagði 
á Twitter í gær að samningslaus 
útganga væri án alls samhengis við 
„bjartsýn loforð“ útgöngusinna í 
kosningabaráttunni. Fyrir henni 
væri ekkert umboð. Hann sagðist 
hins vegar vilja klára útgöngumálið. 
Svaraði hann þar heimildarmanni 
The Times úr forsætisráðuneyti 
Johnsons sem sagði Hammond 
reyna að koma í veg fyrir Brexit.
thorgnyr@frettabladid.is

Johnson segir þingið  
og ESB tálma útgöngu
Forsætisráðherrann harmar meint samstarf andstæðinga samningslausrar út-
göngu á þingi og Evrópusambandsins um að stöðva Brexit. Fjármálaráðherra 
Theresu May er sakaður um að reyna að skemma fyrir í útgöngumálinu.

Boris Johnson heimsótti karlafangelsi í Leeds í vikunni og drakk þar úr bolla merktum fangelsinu. NORDICPHOTOS/AFP

Þetta er hörmulegt 

samstarf, ef ég má 

komast þannig að orði.

Boris Johnson, forsætisráðherra 
Bretlands

* Birt með fyrirvara um mynd og textabrengl.

Nýtt bílaplan
á Krókhálsi 9

benni.is

Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2035

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 10-14

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 12-16

OPEL CORSA E.
Nýskráður: 2015 / Bensín
Sjálfskiptur / Ekinn: 125.000 km.
Verð: 1.290.000 kr.

Tilboð: 890.000 kr.

Rað.nr. 150333

OPEL AMPERA
Nýskráður: 2012 / Rafmagn
Sjálfskiptur / Ekinn: 40.000 km.

Verð: 2.490.000 kr.

SKODA OCTAVIA
Nýskráður: 2013 / Dísel 
Sjálfskiptur / Ekinn: 150.000 km.

Verð: 1.590.000 kr.

CHEVROLET CAPTIVA
Nýskráður: 2013 / Dísel
Sjálfskiptur / Ekinn: 98.000 km.

Verð: 2.490.000 kr.

VW GOLF TRENDLINE
Nýskráður: 2012 / Bensín
Sjálfskiptur / Ekinn: 99.000 km.

Verð: 1.290.000 kr.

SSANGYONG TIVOLI DLX
Nýskráður: 2018 / Dísel
Beinskiptur / Ekinn:20.000 km.

Verð: 2.690.000 kr.

FORD MONDEO
Nýskráður: 2011 / Dísel
Sjálfskiptur / Ekinn: 116.000 km.
Verð: 1.450.000 kr.

Tilboð: 1.250.000 kr.

Rað.nr. 445530Rað.nr. 445622

Rað.nr.445751

Rað.nr. 150448 Rað.nr. 445765

Rað.nr. 445498

Enn betra úrval
frábær kjör!

-4
00.0

00

-2
00.0

00

4X4

4X4

CHEVROLET ORLANDO
Nýskráður: 2017 / Dísel
Sjálfskiptur / Ekinn: 38.000 km.
Verð: 3.290.000 kr.

Tilboð: 2.790.000 kr.

Rað.nr. 340241 -5
00.0

00

NEYTENDUR Falsfréttir sem kenndar 
eru við „Viðskiptabaðið“ eru aftur 
komnar í umferð á Facebook-síðum 
Íslendinga. Um er að ræða svindl þar 
sem settar eru fram ævintýralegar 
fullyrðingar í nafni þekktra Íslend-
inga og fólk svo hvatt til að skrá sig til 
að þéna háar upphæðir í viðskiptum 
með rafmyntina Bitcoin.

Fyrirtækið sem hefur samband 
við fólk sem skráir sig heitir Trade 
Capital og er starfrækt í Genf í Sviss. 
Sá sem svarar í símann í Sviss vildi 
ekki gefa upp tengsl fyrirtækisins 
við falsfréttirnar sem deilt er á 
íslensku eða ræða hvaða þjónustu 
fyrirtækið veitir.

Vefsíðan sem hýsir „Viðskiptabað-
ið“ er skráð í eigu Lozareo Group sem 
er til húsa í Edinborg, nánar tiltekið 
sömu byggingu og stórverslunin Pri-
mark, ásamt meira en 1.600 öðrum 

fyrirtækjum. Eigandi Lozareo Group 
er Úsbeki að nafni Zafar Mavlyanov.

„Fólk þarf að passa sig að vera 
alls ekki að kaupa Bitcoin í gegnum 
auglýsingar á Facebook,“ segir Bryn-
hildur Pétursdóttir, framkvæmda-
stjóri Neytendasamtakanna. „Það er 
svo mikið drasl á sveimi á Facebook 

og fólk þarf alltaf að vera vakandi 
þegar það er beðið um að gefa per-
sónuupplýsingar og sérstaklega 
kortaupplýsingar. Það er alls engin 
gæðatrygging að fyrirtæki auglýsi á 
Facebook.“

Brynhildur segir að þessar aug-
lýsingar, sem hún sjálf rekst á reglu-
lega á Facebook, sýni að fyrirtækið 
sé ekki að standa sig í að koma í 
veg fyrir svindl og falsfréttir. „Það 
virðist ekki skipta neinu máli þó 
maður tilkynni svona ruglfréttir 
ítrekað. Facebook virðist ekki 
ráða við að stöðva svona lagað og 
reyndar hefur fyrirtækið beinlínis 
dregið lappirnar í mörgum tilfellum 
eins og dæmin sanna. Fólk þarf að 
vera sérstaklega gagnrýnið þegar 
það verslar á netinu og láta allt eiga 
sig sem lítur út fyrir að vera of gott 
til að vera satt.“ – ab

Falsfréttir aftur komnar á kreik
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni
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16” Ultra

vnr. 1120675 
 22.578

Verð áður 27.999  

  
16” Paw Patrol Sky

vnr. 975139 
 22.578 kr 

verð áður 27.999

16” Paw

22.
verð 

DAGAR

  
29” GRX 9

  
Stell: 510mm Light Alloy 6061. Gírbúnaður: Shimano Tourney 21. gíra. 
Bremsur: Diskar Shimano vökvabremsur. Dekk/gjarðir: Kenda dekk 
29x2,1. CRX double lite alloy gjarðir. Demparar: Suntour að framan. 

Annað: Glitaugu að framan og aftan
vnr. 1100691 

 80.639 kr

verð áður 99.999 kr

TAXFREE* AF ÖLLUM
HJÓLUM 15.-19. ÁGÚST

  
20” Speedster

 

Stell: Stálstell. Gírbúnaður: Shimano 6 gíra.
Bremsur: V-Handbremsur framan og aftan. Dekk/gjarðir: Kenda 20x2,0. 

Double Wall álgjarðir. Annað: Innbrenndur litur, standari, glitaugu að 
framan og aftan. 

vnr. 1135351 

32.255 kr 
verð áður 39.999

  
20” Cross Rebel

 

Stell: Léttmálmsstell 6061 alloy. Gírbúnaður: Shimano 7 gíra með 
Revo Shift skipti. Bremsur: Shimano diskabremsur að framan og aftan. 
Dekk/gjarðir: Kenda Slant SIX dekk 20x2,60 (extra breið). Double Wall 

gjarðir. Annað: Innbrenndur litur á hjóli og gjörðum
Vnr 1138902

 

48.383 kr
verð áður 59.999

  
24” Cross Rebel

 
Stell: Léttmálmsstell 6061 alloy. Gírbúnaður: Shimano 7 gíra með Revo 

Shift skipti. Bremsur: Shimano diskabremsur að framan og aftan
Dekk/gjarðir: Kenda Slant SIX dekk 20x2,60 (extra breið). Double Wall 

gjarðir. Annað: Innbrenndur litur á hjóli og gjörðum
Vnr 1138901 

52.415 kr
verð áður 64.999 kr

*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti

Extra
breið dekk

Álstell

Extra
breið dekk

Álstell
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Icelandair hefði getað tapað hátt 
í 1,1 milljón f lugsæta vegna kyrr-
setningar Boeing MAX-vélanna 
ef f lugfélagið hefði ekki gripið til 
umfangsmikilla mótvægisaðgerða. 
Þetta kemur fram í nýrri greiningu 
OAG sem er leiðandi greiningarfyr-
irtæki í f lugbransanum. Heildar-
kostnaður f lugfélaga er metinn á 4 
milljarða Bandaríkjadala, jafnvirði 
496 milljarða króna, en þá er gert 
ráð fyrir að farþegaþoturnar taki 
á loft í nóvember sem þykir mjög 
ólíklegt.

OAG lagði mat á umfang áhrifa 
sem kyrrsetningin hefði getað haft 
á þau flugfélög sem hafa MAX-vélar 
í sínum flota. Miðað er við tímabilið 
frá 28. febrúar til 5. ágúst en MAX-
vélar Icelandair voru kyrrsettar 
12. mars. Kyrrsetningin hefur haft 
mest áhrif á á kínverska flugfélagið 
China Southern sem hefði getað 
tapaði tæplega 3,7 milljónum sæta 
á tímabilinu og síðan Air Canada og 
Southwest Airlines.

Icelandair er í 17. sæti listans 
og hefði getað tapað 1.095.764 
sætum. Áhrifin á Icelandair eru þó 
hlutfallslega meiri en á f lest önnur 
f lugfélög. Þannig er fjórðungur af 
f lota Icelandair kyrrsettur en til 
samanburðar eru MAX-vélarnar 
aðeins 4,5 prósent af f lota South-
west. Icelandair er með sex MAX-
vélar í f lota sínum og átti að fá þrjár 
af hentar til viðbótar í sumar.

Icelandair réðst í mótvægisað-
gerðir sem komu í veg fyrir stór-
felldar niðurfellingar á f lugi en 
þrátt fyrir það hafa orðið töluverð-
ar raskanir á f lugáætlun félagsins. 
Fimm vélar hafa verið leigðar yfir 
hásumarið en í október verður ein 
vél leigð. Leigusamningar tveggja 
þessara véla renna út í lok ágúst en 
þrjár verða í rekstri hjá félaginu út 
september.

OAG segir að kostnaður vegna 
kyrrsetningarinnar sé breyti-
legur eftir f lugfélögum. Sum hafi 
reitt sig meira á MAX-vélarnar en 
önnur og sum hafi greiðari aðgang 
að staðgönguvélum. Greiningar-
fyrirtækið leggur hins vegar mat 
á heildarkostnaðinn, bæði beinan 
og óbeinan, sem hefur fallið til 
vegna kyrrsetningarinnar. Sam-
kvæmt mati fyrirtækisins nemur 
hann 4 milljörðum Bandaríkja-
dala en eins og áður segir er 
miðað við að vélarnar taki á loft 
í nóvember. Það er töluvert í ljósi 
fyrri væntinga um að hagnaður 
atvinnugreinarinnar verði 28 
milljarðar dala á árinu.

EBIT Icelandair var neikvætt 

um 24,1 milljón Bandaríkjadala á 
öðrum fjórðungi ársins. EBIT-spá 
ársins 2019 er neikvæð um 70-90 
milljónir Bandar ík jadala. Án 
áhrifa kyrrsetningarinnar er hún 
hins vegar jákvæð um 50-70 millj-
ónir dala. Bogi Nils Bogason, for-
stjóri Icelandair Group, sagði á fjár-

festafundi í kjölfar uppgjörsins að 
raunhæft væri að sækja bætur frá 
f lugvélaframleiðandanum Boeing 
fyrir allan þann kostnað sem kyrr-
setningin hefur haft í för með sér, 
bæði beina og óbeina kostnaðinn.

Samkvæmt verðmati Capacent, 
sem greint var frá í Markaðinum í 
gær, er verðmatsgengi Icelandair, 
sem gerir ekki ráð fyrir bóta-
greiðslum frá Boeing vegna kyrr-
setningar MAX-vélanna, nú 10,6 
krónur á hlut og lækkar um ellefu 
prósent frá fyrra verðmati. Stóð 
gengið í 7,98 við lokun markaða í 
gær. Í forsendunum er gert ég ráð 
fyrir að annaðhvort verði Boeing 
MAX komnar í loftið rétt fyrir 
páska eða að Icelandair verði búið 
að leysa vandamál tengd þeim þá. 
Ef það heppnast að ná Boeing MAX 
í loftið fyrir lok október mun það 
hafa um 5 til 10 prósenta jákvæð 
áhrif á núverandi verðmatsgengi.
thorsteinn@frettabladid.is

Hefðu tapað 1,1 milljón flugsæta
Icelandair hefði getað tapað hátt í 1,1 milljón flugsæta vegna kyrrsetningar MAX-vélanna ef félagið hefði ekki gripið til mót-
vægisaðgerða samkvæmt greiningu leiðandi greiningarfyrirtækis. Heildarkostnaður í greininni nemur hundruðum milljarða.

Icelandair hefur þurft að grípa til ýmissa aðgerða til að lágmarka röskun flugáætlunar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Eðlileg þróun að  
Norwegian hafi lagt 
niður flugleiðirnar

Markaðurinn greindi frá því í 
gær að Norwegian Air hefði 
ákveðið að leggja niður allar 
þær flugleiðir frá Evrópu til 
Norður-Ameríku sem Boeing 
737 MAX-vélar félagsins flugu 
áður en þær voru kyrrsettar. 
Flugfélagið hefði komist að 
þeirri niðurstöðu að flugleið-
irnar stæðu ekki undir sér með 
leiguvélum. Bogi Nils Bogason, 
forstjóri Icelandair Group, segir 
í samtali við Fréttablaðið að 
viðskiptalíkön og leiðakerfi 
Icelandair og Norwegian séu 
engan veginn samanburðarhæf 
hvað þetta varðar.

„Leiðakerfi Icelandair snýst 
um að nýta Ísland sem tengi-
miðstöð á milli Norður-Ameríku 
og Evrópu og þær tengingar 
skapa möguleika til að bjóða 
upp á fjölda áfangastaða og 
tíðni á mörkuðunum til og frá Ís-
landi. Þetta spilar því allt saman. 
Boeing 737 MAX-vélarnar áttu 
að vera 27 prósent af sætafram-
boði Icelandair í sumar og því 
nauðsynlegt að bregðast við 
kyrrsetningu Boeing 737 MAX 
með innleigu véla,“ segir hann.

„Flug Norwegian á MAX-vélum 
milli Evrópu og Norður-Ameríku 
hefur verið í uppbyggingar-
fasa og er lítill hluti af þeirra 
starfsemi og hefur jafnframt 
tiltölulega lítil áhrif á aðrar leiðir 
í þeirra leiðakerfi, þ.e. tengingar 
á milli fluga eru óverulegar.“

Spurður hvort það komi til 
greina að leggja niður flug yfir 
Atlantshafið svarar Bogi Nils 
neitandi. „Nei, það kemur ekki 
til greina, en að sjálfsögðu kallar 
kyrrsetning MAX-vélanna á ein-
hverjar tilfærslur í leiðakerfinu. 
Það eru alltaf hreyfingar á okkar 
samkeppnismarkaði. Vöxtur 
á framboði á Norður-Atlants-
hafsmarkaðinum síðastliðin ár 
hefur verið mjög mikill og að 
einhverju leyti ósjálfbær. Það er 
því eðlileg þróun að okkar mati 
að samdráttur verði hjá ein-
hverjum flugfélögum á þessum 
markaði. Tilkynningin frá Nor-
wegian í gær varðandi Írland 
og Norður-Ameríku er reyndar 
mjög óverulegur hluti af heildar-
markaðinum.“

Greinendur sænska fjárfestingar-
bankans Carnegie meta gengi hluta-
bréfa í Arion banka á 6,4 sænskar 
krónur á hlut sem er um 7,5 pró-
sentum yfir markaðsgengi. Þetta 
kemur fram í verðmati Carnegie 
sem Markaðurinn hefur undir 
höndum.

Greinendur bankans segja að 
kostnaðartölur á öðrum ársfjórð-
ungi hafi verið jákvæðar. Laun 
hafi vissulega hækkað en í upplýs-
ingatækni og öðrum deildum hafi 
starfsfólki fækkað. Telja þeir að 
með nýlegum forstjóraskiptum í 
bankanum verði lögð meiri áhersla 
á að skera niður kostnað. Þá segir 
að vert sé að bíða eftir að salan á 
dótturfélaginu Valitor klárist en 
söluferlið hafi engu að síðu tekið of 
langan tíma.

„Salan á Valitor er enn í skoðun 
en við höfum hana ekki með í 
verðmatinu. Við teljum að það sé 

of mikil óvissa í kringum mögu-
lega sölu á fyrirtækinu en óhætt er 
að gera ráð fyrir að 14,2 milljarða 
króna bókfært virði Valitors séu 
neðri mörk söluverðsins,“ segir í 
verðmatinu.

„Auk þess er Valitor rekið með 
tapi þannig að með því að selja 
fyrir tæki á bókfærðu verði eða 
hærra og greiða arð til hluthafa 
eykst arðsemi bankans. Sala á Val-
itor hefði því jákvæð áhrif á verð-
mat okkar á bankanum.“

Í uppgjöri Arion banka fyrir 
annan ársfjórðung kom fram að 
Valitor hefði tapað hátt í 2,8 millj-
örðum króna á fyrri helmingi ársins. 
Hagnaður samstæðu Arion banka á 
öðrum ársfjórðungi 2019 nam 2,1 
milljarði króna samanborið við 3,1 
milljarðs hagnað í fyrra. Arðsemi 
eigin fjár var 4,3 prósent á fjórð-
ungnum samanborið við 5,9 prósent 
á sama tímabili árið 2018. – þfh

Carnegie metur Arion 7,5 prósentum yfir markaðsgengi

Carnegie telur að nýjum forstjóra fylgi nýjar áherslur. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Samkvæmt mati OAG 

nemur heildarkostnaður 

greinarinnar vegna kyrr-

setningar MAX-vélanna 4 

milljörðum dala, jafnvirði 

496 milljarða króna.

China Southern 3.653.816
Air Canada 3.268.291
Southwest 2.962.400
Turkish Airwaves 2.706.367
Oman Air 2.191.374
American 2.186.292
Norwegian Air Shuttle 2.178.036
Fly Dubai 2.136.420
SpiceJet 2.002.266
LOT-Polish 1.968.600
Jet Airwaves 1.578.180
Lion Air 1.490.940
Westjet 1.462.470
United Airlines 1.186.036
Norwegian  1.185.030
Icelandair 1.095.764
Air Italy 971.984
TUI Airwaves 902.097
SilkAir 891.540
SmartWings 881.142

✿  Áhrif á sætafjölda
vegna kyrrsetningar 
MAX                 Heimild: OAG

Verkfræðistofan Efla hagnaðist um 
328 milljónir á síðasta ári saman-
borið við 418 milljónir á árinu 2017. 
Þetta kemur fram í nýbirtum árs-
reikningi fyrirtækisins.

Tekjur Ef lu námu tæplega 6,9 
milljörðum króna og jukust um 3 
prósent á milli ára. Rekstrargjöld 
námu hins vegar 6,5 milljörðum 
króna og jukust um 6 prósent.

EBITDA félagsins – afkoma fyrir 
fjármagnsliði, skatta og afskriftir 
– var um 402 milljónir króna árið 
2018 borið saman við 553 milljónir 
árið 2016.

Samkvæmt efnahagsreikningi 
nema eignir félagsins 2,7 milljörðum 
króna og bókfært eigið fé var í árslok 
1,5 milljarðar. Stjórn félagsins leggur 
til að greiddur verði arður að upp-
hæð 250 milljónir króna á þessu ári 
til hluthafa sem voru 137 talsins í lok 
síðasta árs. – þfh

Efla hagnast um 
328 milljónir

MARKAÐURINN
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Opið frá kl. 9–18 alla virka daga
og laugardaga frá kl. 12–16

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

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is*Mánaðargreiðsla er samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir hvattir til að kynna sér 

lánaskilmálana á heimasíðunni lykill.is. Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalaána frá lykill.is er 
breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

SUBARU Forester Lux+
Nýskr. 08/18, ekinn 7 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.990.000 kr.

RENAULT Espace Initiale Paris

Nýskr. 05/17, ekinn 21 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð 5.390.000 kr.

FORD Grand C-Max Collection

Nýskr. 02/18, ekinn 16 þ.km, 
bensín, beinskiptur.
Verð 3.390.000 kr.

HYUNDAI Tucson Classic 4wd

Nýskr. 07/18, ekinn 50 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000 kr.

AUDI Q7 Quattro
Nýskr. 10/17, ekinn 17 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 9.890.000 kr.

Rnr. 146116 Rnr. 391829 Rnr. 146114Rnr. 110172 Rnr. 392066

Við trúum á traust og áreiðanleika í bílaviðskiptum.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

RENAULT Megane IV Zen 

Nýskr. 05/16, ekinn 96 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 1.890.000 kr.

FORD Kuga Titanium awd
Nýskr. 05/16, ekinn 77 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.690.000 kr.

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

MINI Cooper
Nýskr. 12/17, ekinn 8 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000 kr.

HYUNDAI Santa Fe III Comfort

Nýskr. 11/15, ekinn 58 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 4.490.000 kr.

Rnr. 146047 Rnr. 391832 Rnr. 146003 Rnr. 430349 Rnr. 121667

TILBOÐ!

1.490.000 kr.
TILBOÐ!

3.090.000 kr.
TILBOÐ!

990.000 kr.
TILBOÐ!

3.490.000 kr.
TILBOÐ!

3.790.000 kr.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
700 .000 KR.

19.218 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 39.447 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 12.897 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 44.504 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 48.297 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

NISSAN Micra Visia
Nýskr. 07/15, ekinn 48 þ.km, 
bensín, beinskiptur.
Verð 1.290.000 kr.

VW Golf Variant Trendline 

Nýskr. 05/16, ekinn 88 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur
Verð 2.190.000 kr.

NISSAN Qashqai Acenta 4wd
Nýskr. 06/17, ekinn 71 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 3.190.000 kr.

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 06/17, ekinn 75 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 2.990.000 kr.

NISSAN Juke Acenta Plus 4wd
Nýskr. 04/17, ekinn 54 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.  
Verð 3.190.000 kr.

Rnr. 145803 Rnr. 145601 Rnr. 331848 Rnr. 153594 Rnr. 331839

TILBOÐ!

990.000 kr.
TILBOÐ!

1.490.000 kr.
TILBOÐ!

2.490.000 kr.
TILBOÐ!

2.290.000 kr.
TILBOÐ!

2.390.000 kr.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

AFSLÁTTUR
800.000 KR.

12.897 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 19.218 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 31.861 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 29.333 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 30.597 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

Ástandsskoðun Allt að 80% lánFjármögnun á staðnum
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Tilboðsbílar
á góðu verði

 WWW.BILALAND.IS



Vatnsból Hafnfirð-

inga eru gjörsam-

lega varnarlaus ef það 

verður slys á þessum vegi. 

Þetta verður að stöðva.

Páll Stefánsson, 
deildarstjóri hjá 
Heilbrigðiseftir-
liti Hafnarfjarðar- 
og Kópavogs-
svæðis

Páll svarar þessari spurningu: 
„Ég held að ég sé að tala fyrir 
landið allt, að vatnið okkar er 
rosalega gott. Það er bragð-
lítið þannig að sumum út-
lendingum finnst það ekkert 
sérstaklega gott. Við erum 
með mjög mjúkt vatn. Sumir 
útlendingar eru vanir því að 
hafa kalkríkt vatn. Styrkur efna 
í vatninu er lágur.“

Hrefna hefur líka heyrt að 
útlendingum þyki íslenska 
vatnið bragðlaust. Hún segir 
að ástæðan sé þessi mikla 
úrkoma á Íslandi og að bergið 
okkar sé svo lekt og því sé 
vatnið að jafnaði mun efna-
snauðara en erlent vatn. 
Sömuleiðis sé jarðvegs- og 
gróðurhula þunn og það hafi 
einni áhrif í þessa veru. Gerð 
jarðvegs- og berggrunns sem 
sem vatnið rennur um mótar 
efnasamsetninguna. Fersk-
vatn á Íslandi er mjúkt en víða 
í nágrannalöndum okkar er 
vatnið hart vegna kalksteins 
í berggrunninum. Kalksteinn 
finnst ekki á Íslandi en öl-
kelduvatn finnst sums staðar 
á Snæfellsnesi og á jöðrum 
gosbeltanna þar sem er upp-
streymi kolsýru frá djúpum 
kvikuinnskotun.

Er vatnið 
okkar gott?Páll Stefánsson, deildar-

stjóri hjá Heilbrigðis-
eftirliti Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis, 
þekkir neysluvatnsmál 
á höfuðborgarsvæðinu 

vel eftir áratugastarf í þessum geira.
Erum við að fara nógu vel með 

þessa auðlind sem kalda vatnið er?
„Í það heila myndi ég segja að við 

séum að fara vel með okkar neyslu-
vatn en vatn er í grunninn afar 
viðkvæm neysluvara,“ segir Páll. 
Sveitarfélögin sex á höfuðborgar-
svæðinu hafa sameinast um að 
verja sína vatnsverndarhagsmuni, 
útskýrir Páll, og segir að það hafi 
verið mikið heillaskref þegar fyrsta 
sameiginlega vatnsverndarskipu-

lagið var samþykkt árið 1998. 
„Aukin byggð, vatnstaka og 

umsvif ofanjarðar kall-
aði síðan á endurnýjun 

þannig að 2015 var 
gert ný tt vatns-
ver nd a r sk ipu lag 
og ný og strangari 

s a mþy k k t .  Ný ja 
kortið byggir á tölu-

vert aukinni þekk-
ingu,“ segir hann en 

allt sem fer fram innan 
vatnsverndarsvæðisins er 

leyfisskilt.

Vegir á vatnsverndarsvæði
Ýmiss konar óhöpp geta átt sér stað 
á vatnsverndarsvæðinu. „Þar erum 
við rosalega heppin á höfuðborgar-
svæðinu að við höfum alveg frábært 
slökkvilið,“ segir hann en slökkvi-
liðið bregst við bráðamengun. 
„Verði meng unar óhapp er 

hringt í 112 og slökkviliðið 
stýrir hreinsunarað-

gerðum framan af en 
heilbrigðiseftirlitið 
er kallað til líka. 
Við höfum átt mjög 
gott samstarf við 
þjónustumiðstöðvar 

sveitarfélaganna. Við 
tökum upp símann og þá 

koma starfsmenn þjónustumið-
stöðvanna með tæki og tól til að 
taka upp mengunina. Orkuveitan 
er líka með sitt lið. Þessi óhöpp eru 
tíð, því miður alltof tíð, en þau hafa 
yfirleitt verið lítil.“

Suðurlandsvegurinn liggur í 
gegnum vatnsverndarsvæðið og 
Páll segir að dæmi um óhöpp séu 

til og það er mjög 
algengt að bílar fari 
út af. Þetta er beint 
ofan í vatnsbólum 
Reyk v ík inga og 
hugsanlega vatns-
bólum Kópavogs.“

Aðrir vegir skapa 
en n mei r i hæt t u . 
„Önnur hætta sem er ekki 
síður mikil er að það er hægt að 
aka frá Suðurlandsvegi í gegnum 
Bláfjöllin og koma niður í Hafnar-
fjörð. Vegurinn frá Hafnar-
firði og upp að skíða-
svæðunum er ónýtur. 
Fyrir skömmu var 
a far slæmt slys 
við Rauðhóla. Þá 
var fólki bent á 
að fara í staðinn 
a n n a ð h v o r t 
N e s j a v a l l a l e i ð 
eða Bláfjallaleið. 
Það þýddi að við 
fengum stærðar 
flutningabíla brun-
andi þarna en vatnsból 
Hafnfirðinga eru gjörsam-
lega varnarlaus ef það verður 
slys á þessum vegi. Þetta verður að 
stöðva.“

Þarf að fjölga vatnstökustöðum
Páll segir mikilvægt að vatnsveit-
urnar hafi f leiri en einn vatnstöku-
stað til að tryggja öryggi neyslu-
vatnsins.

„Orkuveitan býr svo vel að vera 
með tvo ólíka vatnstökustaði. Það 

árekstrar og útaf keyrslur. Fleiri 
dæmi eru að olíutankur fari að leka 

á gömlum bíl eða glus-
saslanga fari í sundur í 

gröfu eða vörubíl.
Hann segir fyllstu 

ástæðu til að hafa 
áhyggjur af stærri 
óhöppu m þó að 
við höfum sloppið 

við þau hingað til. 
„Flugvél gæti hrapað á 

vatnsverndarsvæðinu eða 
olíubíll farið út af og olía farið niður. 
Stærstu vörubílar geta verið með 
600 lítra af af dísilolíu.“

Suðurlandsvegurinn er ekki eini 
vegurinn sem skapar hættu. „Það 
eru aðrir vegir sem eru hættulegir. Í 
Heiðmörk er vegakerfi og þar keyra 
menn stundum frjálslega á vondum 
vegum. Menn aka þarna að vetri 

Allt fram 
 streymir

Fjórðungur mannkyns býr við yfirvofandi 
vatnsskort samkvæmt nýrri skýrslu. Á 
Íslandi er nóg vatn en aðgengilegu neyslu-
vatni er eitthvað misskipt á milli landshluta. 
Vatnsverndarsvæði eru viðkvæm og við 
þurfum að vera viðbúin því versta. Það er vel 
hægt að fara betur með vatnið, það streymir 
ekki eins endalaust og það virðist gera.

Framhald á síðu 12

Skrúfaðu fyrir kranann. 

Það er góður siður að 

skrúfa fyrir rennsli á meðan 

þú burstar tennurnar. Ef þú 

lætur vatnið renna á meðan þú 

burstar tennurnar í þrjár mín-

útur dags og morgna notar þú 

tæplega 20.000 lítra á ári 

aukalega af vatni.

Sírennsli í klósetti sem lekur einum lítra af vatni á mínútu, verður 525.600 lítrar á ári.

Lagaðu 
krana sem 

dropar úr. Úr 

biluðum krana geta 

dropað 15 lítrar af 

vatni á dag eða 

5.500 lítrar 
árlega.

Ef þú vilt drekka 
vatnið þitt ískalt ætt-

irðu að geyma vatns-
flösku í ísskápnum. Þá er 

hægt að sleppa því að láta 

renna lengi úr krananum 
til að fá kalt vatn í glas.

Vatnsnotkun Reykvíkinga fyrir 
einni öld var aðeins brot 

af því sem nú er. Guðmundur 

Björnsson sem þá var héraðs-

læknir Reykvíkinga, taldi að dagleg 

neysluvatnsþörf fólks ætti að vera 

30-40 lítrar að lágmarki og mið-

aði þá við reynslu frá erlendum 

borgum. Vegna hörguls á vatni í 

Reykjavík um aldamótin 1900 

var notkunin einungis 
rúmir 17 lítrar.

Eitt af sérkennum íslenskra 
vatnsveitna er að 97% vatns 

sem þær veita til neytenda er 
ómeðhöndlað vatn. Það þýðir 

að efnum er ekki blandað í 
vatnið eða það hreinsað sérstaklega.

97%

Inga Rún  
Sigurðardóttir
ingarun@frettabladid.is

TILVERAN

Fyrsta vatnsveita sveitarfélags á Íslandi var lögð á Ísafirði alda-mótaárið 1900. Árið 1903 var vatnsveita tekin í notkun á Seyðisfirði, 1904 í Hafnar-firði, 1909 í Reykjavík og 1912 á Sauðárkróki.
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Teitur Guðmundsson
læknir

Líkami okkar er samsettur að 
meirihluta úr vatni eða að meðal-
tali í kringum 55-65% af heildar-

þyngd, ákveðinn munur er milli kynja 
þar sem karlar eru með almennt 
lítillega hærra hlutfall en konur. Eftir 
því sem við eldumst dregur úr magni 

vatns, börn hafa svo hærra hlutfall 
eða allt að 75-80% af líkams-

þunga þeirra. Samsetning 
líkamans breytist svo enn 

frekar með auknu hlutfalli 
fitumagns og annarra 

þátta. Við þurfum 
að drekka vökva 

reglulega til að 
viðhalda eðli-
legri starfsemi 
og jafnvægi í 
söltum og öðrum 

snefilefnum. Þetta 
jafnvægi er tiltölulega 

viðkvæmt og því er stjórnað 
fyrst og fremst af nýrunum 
sem stýra útskilnaði og við-
halda vökvajafnvægi hjá 
okkur.

Vökvaskortur getur verið alvarlegt 
vandamál og skapað ýmis einkenni 
svo sem eins og munnþurrk, þreytu, 
slen og orkuleysi og allt að því að fá 
krampa og svo ef hann verður nægjan-
lega alvarlegur getur hann jafnvel 
leitt til dauða. Við getum tapað vökva 
á mismunandi vegu, til dæmis með 
því að taka til okkar minna en kerfið 
þarfnast, með auknu tapi í gegnum 
hitaálag og svita sem og við sjúkdóma 
til dæmis þar sem uppköst og niður-
gangur eru hluti af vandanum. Ýmsir 
sjúkdómar geta svo ruglað kerfið og 
haft áhrif og þá hafa lyf ýmsa virkni til 
þvagræsingar sem og auka- og milli-
verkanir. Áfengi eykur útskilnað og 
leiðir í raun til vökvataps.

Sjúkdómar sem hafa einnig veruleg 
áhrif á vökvabúskap okkar eru hjarta- 
og nýrnabilun þar sem útskilnaður 
er minnkaður og vökvi safnast fyrir í 
líkama okkar með þeim afleiðingum 
að kerfið ef svo má kalla þynnist út að 
vissu marki og getur of mikil vökva-
söfnun skapað bjúg og vandamál í 
lungum svo það getur þurft að ræsa 

þann vökva út sérstaklega með þvag-
ræsilyfjum eða í tilfelli bilunar nýrna 
í blóð- eða kviðskilun til að losna við 
eiturefni sem safnast fyrir og skapa 
margvíslegan vanda til viðbótar.

Þannig er auðvelt að átta sig á því 
að líkaminn er fullkomlega stilltur 
til þess að viðhalda þessu jafnvægi 
öllu saman ef ekkert bjátar á, hann 
lætur okkur vita ef það vantar vökva í 
kerfið með því að framkalla þorsta og 
þá drekkum við. Hann sendir okkur 
reglulega á klósettið til að losa okkur 
við úrgangsefni og vökva sem nýrun 
hafa unnið úr blóðinu og vilja skila 
út. Öllu jöfnu tökum við ekki meiri 
vökva til okkar en við þurfum né of 
lítið heldur.

En hvað er þá eðlileg inntaka vatns 
á dag fyrir hraustan einstakling? Það 
má segja að við tökum töluvert magn 
inn með fæðu enda uppistaðan í til 
dæmis ávöxtum og grænmeti vatn, í 
kjöti og fiski einnig og þeim vökva sem 
við drekkum hvort heldur sem hann er 
í formi kaffineyslu, kolsýrðra drykkja, 
djúsa eða annars. Almenn regla er að 

karlmenn eiga að taka til sín á bilinu 
3,5-4 lítra af vatni á dag og konur 2,5-3 
lítra en það er heildarinntakan með 
fæðu og drykkjum yfir daginn. Þetta 
er auðvitað einstaklingsbundið og 
breytist með til dæmis aukinni hreyf-
ingu og öðrum umhverfisþáttum. Góð 
regla er fyrir einstaklinga sem borða 
sínar reglulegu máltíðir og millibita að 
drekka að meðaltali 6-8 glös af vökva 
yfir daginn. Besti svaladrykkurinn 
er vatn og líkaminn lætur þig vita, 
ágætt er að venja sig á að hlusta á hann 
og ekki spillir fyrir á Íslandi að hafa 
jafn gott aðgengi að hreinu vatni úr 
krananum og raun ber vitni. Mundu 
að vatn er besti svaladrykkurinn og 
við erum með ríkari þjóðum hvað það 
snertir.

Vökvabúskapur okkar

Yfirvofandi vatnsskortur hjá fjórðungi mannkyns

Vatnsskortur er yfirvofandi í 17 
löndum í heiminum, þar sem 
fjórðungur mannkyns býr, að 
því er fram kemur í nýrri skýrslu 
Alþjóðaauðlindastofnunarinnar 
(World Resources Institute) sem 
birt var í síðustu viku. Hætta 
er á að vatn verði uppurið í 
þessum löndum og gengið er 
hratt á vatnsbirgðirnar í þeim en 
viðmiðið hjá stofnuninni er að 
löndin nýta 80% af vatnsbirgðum 
sínum árlega í landbúnað, iðnað 
og borgarsamfélag. Hættuástand 
er í 44 löndum til viðbótar en í 
þeim býr þriðjungur mannkyns 
en þar ganga löndin á 40% vatns-
birgða sinna árlega.

Slæmt ástand í stórborgum
Í þessum löndum þar sem hætta 
er á neysluvatnsskorti eru nokkr-
ar stórborgir sem hafa þurft að 
kljást við vatnsskort nýlega en 
þeirra á meðal eru Sao Paulo í 
Brasilíu, Chennai á Indlandi og 
Höfðaborg í Suður-Afríku.

Þegar vatnsforðinn er svona 
lítill getur slæmur þurrkur haft 
hræðilegar afleiðingar. Ástandið í 
heild er verst í Miðausturlöndum 
og Norður-Afríku. Þar eru heit 
og þurr lönd svo vatnsbirgðirnar 
eru ekki miklar til að byrja með 
og eftirspurnin eykst stöðugt. 
Loftslagsbreytingar ýta 
undir þessa þróun.

Farið illa  
með vatn
Samkvæmt 
skýrslunni 
eru ýmsir 
möguleikar í 
stöðunni í Mið-
austurlöndum 
og Norður-Afríku. 
Í kringum 82% af 
frárennslisvatni 
eru ekki endurnýtt. 
Ástandið er mjög mis-
jafnt eftir löndum en 
Óman er þar leiðandi og 
endurnýtir 78% frárennslis.

Í Bangalore á Ind-
landi hefur verið farið illa 
með vatn. Eitt sinn voru 
mörg vötn í borginni og í 
kringum hana en nú hefur 
verið byggt á öllum þessum 
svæðum eða þeim breytt 
í ruslahauga. Vötnin geta 
því ekki lengur verið þeir 
„vatnstankar“ sem þau 
voru. Borgin verður því 
alltaf að leita lengra og 
lengra til að sækja vatn 
fyrir 8,4 milljónir íbúa 
sína og er sóunin mikil á 
leiðinni.

Þrjár leiðir til að minnka sóun
Alþjóðaauðlindastofnunin segir 
þrjár leiðir bestar til að takast á 
við vandamálið og er þar hvað 
mikilvægast að minnka vatns-
notkun í landbúnaði og gera 
hann skilvirkari. Einnig þarf 
að fjárfesta í bæði „gráum“ og 
„grænum“ innviðum, sumsé 
annars vegar leiðslum og hreins-
unarstöðvum, og hins vegar 
votlendi og vatnasvæðum, sem 
geti saman styrkt vatnsbirgðir og 
bætt gæði vatnsins. Í þriðja lagi 
þarf að hætta að hugsa um frá-
rennslisvatn sem úrgang heldur 
líta á það sem „nýja“ vatnsupp-
sprettu.

Skýrslan er svört en ef brugð-
ist er við nú með því að fara 
betur með vatnið ætti að vera 
hægt að leysa vandamálið.

Ísland í 164. sæti
Ísland er í hópi rúmlega sextíu 
landa þar sem hætta á vatns-
skorti þykir vera lítil. Ísland er í 
164. sæti listans en aðeins Jama-
íka, Líbería og Súrinam eru neðar 
á listanum.

má segja að þeir hafi borð fyrir 
báru, ef það verður eitthvert slys 
á öðrum hvorum staðnum þá geta 
þeir f lutt vatnstökuna að stærstum 
hluta yfir í hitt vatnsbólið og það er 
það öryggi sem við myndum vilja 
sjá. Hvorki Vatnsveita Kópavogs né 
Vatnsveita Hafnarfjarðar búa yfir 
varavatnsbólum,“ segir Páll sem 
myndi vilja sjá fleiri vatnsból byggð 
upp og betri tengingar milli vatns-
veitnanna.

„Segjum að það verði eldgos í Blá-
fjöllum. Það er talið að það myndi 
að öllum líkindum ekki hafa veru-
leg áhrif á vatnsbólin og gæði vatns-
ins, nema tímabundið. Þá væri afar 
gott að hafa fleiri vatnsæðar til höf-
uðborgarsvæðisins og geta miðlað á 
milli,“ segir Páll.

Hann nefnir geislavirkt úrfelli 
sem dæmi um aðra mögulega vá en 
það eru kjarnorkuver bæði á Bret-
landseyjum og í Svíþjóð. „Vatns-
bólin okkar eru misvel varin fyrir 
geislavirkni og þá væri hægt að 
miðla á milli. Flugvél gæti farið 
niður,“ segir Páll og bætir við að 
ýmislegt geti gerst. Hann segir 
að stærsta tegund af jarð-
skjálfta yrði ekki stórt 
vandamál en lagnir 
gætu farið í sundur, 
þó að þær haf i 
ekki gert það í 
s íð a s t a s t ór a 
skjálfta.

Hvað þá?
Þegar farið er í 
f r a m k v æ m d i r 

i n n i á vat n s-
verndarsvæðum 

eru gerðar áhættu-
greiningar. Páll vill vita 

hvernig bregðast skuli við 
hlutum sem eru litlar líkur 

á að eigi sér stað eins og 
þeim umhverfisvám og 

slysum sem minnst hefur 
verið á. „Ætlum við að 

ná í alla mjólkurbíla 
landsins og keyra 
vatn til að dreifa 
því? Eða ætlum við 
að segja fólkinu 
að fara út í búð og 
kaupa kók? Ég vil 

vita, hvað þá?“
Hann bendir á 

að öryggi neyslu-
vatnsins sé eitt og 

annað sé ímyndin. 
„Ef við eyðileggjum 

ímyndina, þá er líka vá. Ef 
vatnsímyndin fer, þá fer líka 
ímyndin af hollustu mat-
vælanna sem við erum að 

f lytja út og neyta. Hrein-
leikaímyndin er okkar verð-

mætasta afurð.“

Vatnsnotkun eykst stöðugt, 
eigum við að stemma stigu 
við þessari aukningu?

„Ég held í þessu eins 
og öllu; við verðum 
að fara að draga úr 
neyslunni, án þess 
að skerða lífsgæði 
í sjálfu sér, það 
er annar hlutur,“ 
segir Páll og setur 
magnið í samhengi.

„Í grófum dráttum 
myndi ég halda að 
meðalvat nsnotk u n á 
höfuðborgarsvæðinu væri um 

eitt tonn á sekúndu. Vatnið sem 
við notum er álíka mikið 

og þriðjungur af meðal-
rennsli Elliðaánna. 

Þetta er gríðarleg 
vatnsnotkun.“

Erum ekki  
nógu varkár
H r e f n a K r i s t -
mannsdóttir, jarð-

efnafræðingur og 
prófessor emeritus, 

veit sérstaklega mikið 
um vatn. Finnst henni 

að við séum að fara nógu 
vel með þessa auðlind?
„Nei, ég held við séum alls 

ekki nógu varkár. Við 
eigum svo mikið af 
vat ni að ok k u r 
finnst þetta vera 
óendanleg auð-
lind. Við erum 
að menga allt of 
mikið á mörg-
u m  s t ö ð u m . 
Það má segja að 
þetta sé kannski 
a l lt a f t u rk r æf t , 
af því að það rignir 
svo mikið hérna en við 
verðum að passa okkur hvar 
við setjum öskuhauga og rotþrær. Í 
kringum Mývatn er til dæmis mjög 
viðkvæmt svæði. Það er líka mjög 
viðkvæmt á Suðurlandi þar sem 
allar þessar sumarhúsabyggðir eru. 
Við verðum að virða vatnsverndar-
mörkin og hafa ekki of mörg sumar-
hús á viðkvæmum svæðum. Síðan, 
á þessum svæðum þar sem er lítið 
vatn, verðum við bara að passa 

okkur, eins og fyrir austan, að vera 
á tánum með það,“ segir hún en 
aðgengilegu neysluvatni er eitthvað 
misskipt milli landshluta.

„Eini staðurinn þar sem væri 
hætta á að við hefðum of lítið vatn 
er á Austur- og Norðausturlandi. 
Reyndar á svæðum eins og Keldu-
hverfinu, þar kemur svo mikið frá 
hálendinu sem grunnvatn, en til 
dæmis á Austfjörðum, þar eru oft 
vandræði með að finna vatn,“ segir 
Hrefna en bergið þar er eldra og 
þéttara en víðast hvar hérlendis.

Evrópumet í úrkomu
„Það sem skiptir máli 

fyrir vatnið á Íslandi 
er að  það rignir 

rosalega mik ið 
hérna; við eigum 
E v r ó p u m e t  í 
ú r k o mu .  S vo 
skiptir það líka 
máli hvað Ísland 

er ungt jarðfræði-
lega og hvað bergið 

er  lekt, hvað það 
kemst mikið vatn niður 

í berggrunninn. Við erum 
með nóg grunnvatn og grunn-
vatnið er mikið hreinna en ef við 
þyrftum að nota yfirborðsvatn. 
Þetta er undirstaðan,“ segir hún og 
nefnir til samanburðar að í Noregi 
séu yfir 90% af neysluvatni hreinsað 
yfirborðsvatn á meðan hér sé mest 
notað grunnvatn. Munurinn á 
grunnvatni og yfirborðsvatni er að 
grunnvatnið síast í jarðlögunum og 
er þar af leiðandi miklu hreinna.

Eigum við að tileinka okkur meiri 
virðingu í umgengni við vatn?

„Við höfum svo mikið vatn og 
erum vön því að það sé nóg til. 
Vatnið kostar heldur ekki mikið. 
Það er kannski eitthvað sem þarf 
að taka upp, að mæla vatnið. Það 

er reynsla fyrir því með heita 
vatnið. Hérna á Íslandi fer 

þetta bara eftir stærð 
húsnæðisins. Ég held 

að þetta sé eitthvað 
sem ætti að gera, að 
mæla hvað þú notar 
og borga eftir því,“ 
segir Hrefna.

„ Þ að my nd i f á 
okkur til að spara vatn 

en það er dýrt að koma 
þessu á. Það þarf að setja 

mæla upp alls staðar og lesa 
af. Það myndi vera mjög skilvirk 

leið til að spara vatn. En þá segja 
sumir: Af hverju að spara vatnið 
því þetta fer þá bara út í sjó í stað-
inn?“

Hverju svarar þú þeim?
„Á sumum stöðum væri það 

mjög vel við hæfi að láta menn ekki 
fá þetta bunandi. Það eru staðir á 
landinu þar sem vatn er takmarkað 
og þar væri þetta góð hugmynd.“

Framhald af síðu 10 Eini staðurinn þar 

sem væri hætta á að 

við hefðum of lítið vatn er á 

Austur- og Norðausturlandi.

Hrefna  
Kristmannsdóttir, 
jarðefnafræðing-
ur og prófessor 
emeritus

TILVERAN

Endurteknir faraldrar 

af völdum taugaveiki 

voru á tíðum kveikjan að 

því að bæjarfélög lögðu 

í það stórvirki að byggja 

vatnsveitu og síðan 

seinna fráveitu.

Það þarf 20.000 lítra 

af vatni til að búa til eitt 

kílógramm af bómull, sem 

dugar í stuttermabol og 

gallabuxur.

Meðalheimilisnotkun í Reykjavík er 165 lítrar á dag á hvern einstakling, sem er það mesta sem gerist á Norðurlöndunum. Vatns-notkun í iðnaði er miklu meiri en heimilisnotkun.

1 5 .  Á G Ú S T  2 0 1 9   F I M M T U D A G U R12 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

KJARAVEXTIR 3,95%

KJARAVEXTIR – NÝJUNG Í BÍLALÁNUM

 Helmingi
lægri vextir!

Kjaravextir BL eru hagstæð leið til að fjármagna bílakaupin. Þú greiðir lægri vexti, enga verðtryggingu, 
ekkert lántökugjald og lægri mánaðarlegar afborganir. Eignamyndun verður þannig hraðari og endanlegur 
kostnaður á lánstíma getur orðið meira en helmingi lægri en af hefðbundnu bílaláni. Fjármögnunarhlutfall 
er allt að 90% til 36 mánaða en lækkar með lengri lánstíma.  

Kynntu þér Kjaravexti BL á www.bl.is eða hjá sölumönnum okkar. 

BL KYNNIR KJARAVEXTI
NÝJA LEIÐ TIL FJÁRMÖGNUNAR

• Fastir vextir
• Engin verðtrygging
• Ekkert lántökugjald
• Lægri mánaðargreiðsla
• Miklu lægri kostnaður

RENAULT CAPTUR

VERÐ FRÁ: 3.690.000 kr.

Bensín, sjálfskiptur

VERÐ FRÁ: 3.690.000 k

,, jj pp

kr.

KJARAVEXTIR BÍLALÁN*

Mánaðarl. afb. ........................53.365 kr.
Heildar lántökukostn.. ..... 538.874 kr.
Árl. hlutfallst. kostn. .......................9,15%

Mánaðarl. afb. ......................... 47.632 kr.
Heildar lántökukostn. ......274.920 kr.
Árl. hlutfallst. kostn. .......................4,12%

NISSAN QASHQAI

VERÐ FRÁ: 4.050.000 kr.

Dísil, beinskiptur

VERÐ FRÁ: 4.050.000 

,, p

kr.

KJARAVEXTIR BÍLALÁN*

Mánaðarl. afb. .......................58.533 kr..
Heildar lántökukostn. ......590.637 kr.
Árl. hlutfallst. kostn. .......................9,14%

Mánaðarl. afb. .........................52.267 kr.
Heildar lántökukostn ...... 301.020 kr.
Árl. hlutfallst. kostn. ........................ 4,11%

*Allir útreikningar á greiðslum í auglýsingunni miðast við 30% innborgun og 70% fjármögnun til 5 ára. Útreikningur BÍLALÁNA miðast við lægstu 
auglýstu vexti lánastofnunar sem í boði eru fyrir 70% lánshlutfall eða 7,4% vexti, 3,0% lántökugjald og 2.500 kr. þinglýsingargjald dags. 01.08.2019. 
Nánari upplýsingar og útreikninga má sjá á www.bl.is. Kjaravextir BL gilda ekki með öðrum tilboðum nema það sé sérstaklega tekið fram.

Heildar lántökukostn.......590.637 kr.
Árl. hlutfallst. kostn........................9,14%

dar lántökukostn...... 301.02000 kr.
hlutfallst. kostn......................... 4,111%

0% fjá ö til 5 á Út eikningur BÍLALÁNA miðast við lægstu

Mánaðarl. afb.........................53.365 kr.
Heildar lántökukostn....... 538.874 kr
Árl. hlutfallst. kostn..................... ...........

Mánaðarl. afb.......................... 47.6322 kr.
Heildar lántökukostn.......274.9200 kr.
Árl. hlutfallst. kostn........................ 4,122%

Mána
Heild8.874 kr.

.....9,15%
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Uppgönguhryggur er sérkennilegt en 
lýsandi örnefni á Friðlandi að Fjalla-
baki. Áður fyrr ráku bændur fé eftir 
honum í Landmannalaugar upp úr 
snarbröttum Jökulgiljum, en Upp-
gönguhryggur er greiðfærasta leiðin 

upp úr þeim. Þannig var sloppið við fjárrekstur yfir 
Jökulgilskvísl sem rennur eftir Jökulgili og getur verið 
viðsjárverð í vatnavöxtum. Reyndar höfðu bændur 
löngum illan bifur á Jökulgiljum og vildu helst ekki 
smala þau, enda talin aðsetur útilegumanna og 
drauga. En hvað sem draugagangi líður þá eru Jökulgil 
einhver fallegasti og litríkasti staður sem fyrirfinnst 
á Íslandi – og má þakka hlykkjóttum og sundur-
skornum líparítfjöllum.

Þarna eru náttúruperlur eins og fjallið Hattur 
og gróðurvin umhverfis hann sem kallast Hattver. 
Skammt frá eru Grænihryggur og Kanilhryggur en 
einnig Þrengsl sem er mjósti hluti Jökulgilja en jafn-
framt litríkasti hluti þeirra. Litadýrðinni er erfitt að 
lýsa með orðum en í sólskini er eins og brekkurnar 
við Uppgönguhrygg séu snævi þaktar. Það er auðvelt 
að heimsækja Jökulgil og velja f lestir Landmanna-
laugar sem upphafspunkt. Fyrst er gengið í austur 
eftir stikaðri leið að Skalla (1.027 m) sem er frábært 
útsýnisfjall með ávalan koll. Þaðan sést yfir Frið-
landið og skeifulaga Jökulgilin en einnig Torfajökul, 
Kaldaklofsjökul, Hofsjökul, Vatnajökul, Mýrdals-
jökul, Eyjafjallajökul og Heklu. Frá Skalla er haldið 
suður að Uppgönguhrygg og hann þræddur endilangt 
ofan í Jökulgil.

Gangan niður hlykkjóttar eggjarnar er einstök 
upplifun en getur þó reynst áskorun fyrir lofthrædda. 
Þegar komið er niður í Jökulgilið er auðvelt að halda 
áfram í Hattver eða halda upp bratt fjall sem heitir því 
frumlega nafni Hryggur á milli gilja og liggur handan 
Jökulgilskvíslanna sem verður að vaða. Af honum 
er síðan stutt ganga að Grænahrygg. Þaðan bjóðast 
nokkrar gönguleiðir heim í Landmannalaugar en 
oft verður Uppgönguhryggur aftur fyrir valinu og er 
gangan upp ekki síðri upplifun en niðurgangan og 
hæfir nafninu betur.

Þegar komið er aftur að Skalla er tilvalið að halda 
í vestur eftir svokölluðum Skallahring en hann 
liggur inn á Laugaveginn nokkrum kílómetrum ofan 

Brennisteinsöldu og þaðan í Landmanna-
laugar. Skallahringur tekur 6-7 tíma en ef 

Uppgönguhrygg er bætt við má gera ráð 
fyrir 2 tímum til viðbótar. Í góðu veðri 

mælum við eindregið með heimsókn 
að Grænahrygg eða Hattveri sem 

vissulega er langur göngudagur – en 
stórkostleg upplifun.

Fjárgata  
að Fjallabaki

Hundraðfætla 
liðast niður 
Uppgönguhrygg 
um síðustu 
helgi. MYND/TG

Útsýni sunnan Skalla yfir Uppgönguhrygg og Torfajökulssvæðið.  MYND/ÓMB

Útsýni af Uppgönguhrygg er engu líkt og líparítfjöllin bjóða upp á litaveislu. MYND/TG

Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari

TILVERAN
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Margir veittu athygli lítilli frétt sem 
birtist í fjölmiðlum á dögunum. 
Hún fjallaði um viðbrögð banda-
rísks ferðamanns sem var stórlega 
misboðið þegar hann sá regn boga-
fána á kórtröppum Hallgríms-

kirkju. Hann sneri sér að kirkjuverði og lýsti hneyksl-
un sinni á að slíkur fáni væri í kirkju. Hann fékk það 
svar að ást Guðs væri fyrir allt fólk. Þetta svar dugði 
ferðamanninum engan veginn og hann ætlaði sér alls 
ekki að láta kirkjuvörðinn sleppa svo auðveldlega frá 
málinu. Hann sagði að Kristur myndi aldrei sam-
þykkja svona nokkuð. Kirkjuvörðurinn mótmælti því 
og sagði Krist einmitt myndu vera þessu samþykkan. 
Ferðamaðurinn, stórmóðgaður fyrir hönd Frelsarans, 
strunsaði burt með þeim orðum að þetta væri greini-
lega ekki kristin kirkja.

Þessa sanna saga sýnir að í dag finnst fólk sem notar 
kristna trú til að einangra fólk vegna kynhneigðar 
þess. Það stimplar til dæmis samkynhneigð sem 
synd og óeðli og samkvæmt þeirri hugmyndafræði 
er ómögulegt að taka þann synduga í sátt nema hann 
sjái að sér og hreinsi sig með því að afneita kynhneigð 
sinni. Það er beinlínis gremjulegt þegar fólk sem er 
þessarar skoðunar tekur upp á því að vitna í Krist 
máli sínu til stuðnings. Kristur var ekki að láta kyn-
hneigð fólks fara í taugarnar á sér. Þeir einstaklingar 
sem halda öðru fram skilja ekki boðskap hans. Samt 
leyfa þeir sér að tala óhikað í hans nafni. Þarna er 
um að ræða fólk sem telur sig vel lesið í Biblíunni, 
þykist vera með allar kenningarnar á hreinu en lifir 
um leið í algjörum misskilningi um boðskap Krists 
um náungakærleik. Hver sá sem vill meina öðrum 
að njóta mannréttinda vegna kynhneigðar er að 
hafna náungakærleik. Þetta veit kirkjuvörðurinn sem 
svaraði hinum erlenda ferðamanni. 

Þegar kemur að stuðningi við samkynhneigða 
hefur þjóðkirkjan ekki hreina samvisku. Hún getur 
ekki vikið frá sér þeirri staðreynd að í þeim efnum 
er hún syndug. Tregðan sem lengi var ríkjandi innan 
kirkjunnar við að gefa samkynhneigða saman í kristi-
legt hjónaband er skammarblettur sem lengi mun 
loða við hana. Verið var að flokka samkynhneigða 
sem annars flokks manneskjur sem hefðu ekki sama 
rétt og aðrir og nytu ekki Guðs blessunar í sama 
mæli. Lítið fór fyrir kærleiksboðskap Krists, sem á að 
vera fyrir alla, ekki einungis þá sem prestarnir telja 
þóknanlega.

Prestar eru ekki á réttri braut ef þeir hengja sig í 
bókstafstrú sem boðar fordóma og útskúfun í stað 
kærleiks og umburðarlyndis. Bókstafstrú á aldrei að 
vera sterkari en kærleiksboðskapurinn sem kirkjan 
á alltaf að hafa í heiðri. Prestar sem átta sig ekki á 
þessu eru ekki í réttu starfi.

Kirkjuvörðurinn góði gengur veg kærleikans, eins 
og kirkja hans því Hallgrímskirkja er þátttakandi í 
Hinsegin dögum. Þar blaktir regnbogafáninn við hún 
og er á kórtröppunum. Mikilvæg ábending um að 
kirkjan er fyrir alla.

Kirkja allra

Þau Aura svo á mig

Borga

Rukka

Skipta

Samkvæmt tölum frá Íbúðalánasjóði fer hlutfall 
fyrstu kaupenda á fasteignamarkaði hækkandi, 
sem þýðir að fleiri hafa getað lagt fyrir eða fengið 

aðstoð til fyrstu kaupa. Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, fjallaði um þetta í Frétta-
blaðinu í gær og þakkar aðgerðum ríkisstjórnarinnar 
árangurinn.

Það gleður mig auðvitað að fleiri geti keypt sína fyrstu 
íbúð – en hverjir eru það sem geta keypt og hverjir ekki?

Húsnæðismál hafa verið í öngstræti síðustu ár. Ungt 
og/eða efnalítið fólk hefur átt erfitt með að komast inn á 
húsnæðismarkaðinn á sama tíma og skortur hefur verið 
á leiguíbúðum og leiguverð of hátt. Ofan á það bætist 
að ekki er nægjanlegt framboð af félagslegu húsnæði 
sveitarfélaga fyrir þau allra efnaminnstu. Einn hópur 
hefur alveg setið eftir: fólkið sem er með lægstar tekjur 
og á þ.a.l. erfitt með að fóta sig á húsnæðismarkaði, en 
er þó ekki nægilega efnalítið til að fá úthlutað félagslegu 
húsnæði. Allt frá því að flokkur Lilju stóð að því óhappa-
verki með Sjálfstæðisflokknum að leggja niður verka-
mannabústaðakerfið. Aðgerðir síðustu ríkisstjórna 
hafa gagnast þeim mest sem þurfa síst á hjálp að halda; 
tekjuhæstu og eignamestu landsmönnunum. Þeir síðar-
nefndu fengu m.a. bróðurpart af 72 milljörðum í sinn 
hlut með „Leiðréttingunni“ svokölluðu og séreignar-
sparnaðarleiðin gagnast tekjuháum best. Auk þess gefst 
þeim efnameiri kostur á hagstæðari lánum en öðrum 
hjá lífeyrissjóðum landsins.

Eignaójöfnuður hefur aukist á Íslandi. Aðgerðir ríkis-
stjórnarinnar hafa frekar aukið þá misskiptingu. Eftir 
sitja fjölskyldur með lágar og meðaltekjur, þær sem helst 
þurfa á aðstoð að halda við að komast inn á fasteigna-
markaðinn, úrræðalausar á óstöðugum leigumarkaði. 
Millitekjufólk sem nær nokkurn veginn að brúa bilið 
hefur auk þess ekki sama aðgang og þeir best stöddu 
að hagstæðustu lánunum sem veita bestu mögulegu 
vextina.

Ég fagna því auðvitað að fleira ungt fólk geti keypt 
húsnæði og óska því velfarnaðar. En við þurfum annars 
konar ríkisstjórn, sem gætir að því að fleiri hópar búi 
við húsnæðisöryggi en þeir best stöddu.

Hverjir geta keypt?

Logi Einarsson
formaður Sam-
fylkingarinnar

Skautað á Hverfisgötu
Framkvæmdirnar á Hverfisgötu 
eiga að tefjast um „þrjá til fjóra 
daga“ á meðan bixað er við teng-
ingar úr Safnahúsinu. Hverfis-
gata verður því ber að neðan á 
Menningarnótt. Eins og allir vita 
núna eru öll viðbrögð Reykja-
víkurborgar í tengslum við málið 
ansi furðuleg. Borgin sendi frá sér 
fréttatilkynningu í vor um fram-
kvæmdirnar, þar sagði aðeins að 
þær ættu að standa yfir „í sumar“. 
Fréttablaðið óskaði eftir upp-
lýsingum um hvenær áætlað væri 
að framkvæmdum lyki. Upplýs-
ingafulltrúi borgarinnar svaraði 
„í september“ og bætti við: „er 
að reyna að skauta framhjá því 
í fréttinni ef yrði seinkun“, með 
því fylgdi broskall. Vinnubrögð 
sem eru nánast einkennandi fyrir 
Reykjavíkurborg.

Flautuleikarinn á Austurlandi
Sigurður Ingi Jóhannsson hefur 
í hyggju að breyta Austurlandi í 
risastóra blokkflautu fyrir um 65 
milljarða króna. Nú ætlar Fram-
sóknarflokkurinn í eitt skipti 
fyrir öll að ná fylgi Miðflokksins í 
kjördæminu til baka og bókstaf-
lega bora í hvert atkvæði. Og líkt 
og í Hameln forðum munu margir 
glepjast af íðilfögrum flautuleik 
samgönguráðherra og fylkja liði 
undir merkjum samvinnuhug-
sjónarinnar. Eitt er ljóst að dýr 
verður téður flautuleikur. Líkt og 
sandur lekur hratt úr gataðri fötu 
gæti gröfturinn borað stór göt í 
íslenska ríkiskassann.
arib@frettabladid.is
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SKOÐUN



Þorvaldur  
Gylfason

Í DAG Stokkhólmi – Í fyrri viku birti ég 
bréf Margrétar Magnúsdóttur á 
Sæbóli í Aðalvík til Vilmundar 

Jónssonar landlæknis 1945. Hann 
svaraði bréfinu um hæl.

,,Kæra frú Margrét,
Ég bæði klökknaði og mér hitnaði 

um hjartaræturnar við að lesa bréfið 
yðar … Allt virðist hafa verið gert, 
sem hugsanlegt er að gera, til þess að 
laða menn í þessi afskekktu læknis-
embætti, sem nú eru launuð á borð 
við hæstlaunuðu embætti í landinu … 
Engin leið er að f lytja lækna fremur 
en aðra þegna þjóðfélagsins nauðuga 
á landshorn, sem þeir vilja ekki vera 
á, enda tvísýnt, þó að upp væri tekið, 
hvernig nýttist þjónusta slíkra band-
ingja. … Hina sömu sögu er að segja 
af öllum stéttum. Þið munuð vera 
prestlaus, og svo eru f leiri. Og f lutt-
ust ekki 84 burtu úr Sléttuhreppi 
af 420 íbúum, þ.e. fimmta hvert 
mannsbarn, árið 1943? … Víst er ekki 
von til, að læknar skeri sig einir úr 
um þennan f lótta frá dreif býlinu og 
séu óðfúsir að f lytjast úr fjarlægð til 
þeirra staða, þar sem íbúarnir sjálfir, 
rótfastir að langfeðgatali, vilja með 
engu móti una. Börn dreif býlisins 
sjálfs eru hér sízt öðrum fúsari til 
þjónustunnar. Verst allra taka piltar, 
aldir upp í sveit, undir að gerast 
héraðslæknar í sveitahéruðum, en 
bezt Reykjavíkurpiltar, enda bjarga 
þeir helzt dreif býlinu í þessu efni, 
að svo miklu leyti sem því er bjargað 
– og Reykjavíkur stúlkur þeim við 
hlið. Margt af þessu aðkomufólki 
dugir mjög vel og tekur með furðu-
legu jafnaðargeði því, sem stundum 
lítur út fyrir, að til sé ætlazt: að það 

sitji eitt eftir, þegar allt heimafólkið 
er farið.“

Ef til vill byggjast svo sveitirnar aftur
„Ég geri ráð fyrir, að sú bylting standi 
fyrir dyrum – fyrst og fremst innra 
með fólkinu sjálfu – sem gengur mjög 
nærri tilverumöguleikum hinna 
dreifðustu byggða, unz þar sitja ekki 
aðrir en þeir, sem kunna svo að meta 
kosti þeirra, að þeir sætti sig við þá 
vankanta, sem fylgja, þar á meðal að 
læknisþjónusta standi þar ekki til 
boða til neinna líka við það, sem á sér 
stað í þéttbýli. … Metin í meðvitund 
fólks verða aldrei jöfnuð með því að 
f lytja kaupstaðarlíf upp í sveit, sem er 
jafnóframkvæmanlegt sem að f lytja 
sveitalíf í kaupstaði … Sá, sem gerir 
skilyrðislausar kröfur um alla kosti 
og kynjar kaupstaðarlífs, fær þeim 
kröfum aldrei fullnægt annars staðar 
en í kaupstað og á þar að vera. Sé öllu 
sveitafólki þannig innanbrjósts – þá 
í kaupstað með það sem allra fyrst. 
Ef til vill byggjast svo sveitirnar aftur 
úr kaupstöðunum af fólki, sem áttað 
hefur sig á, að þar er ekki heldur allt 
fengið.

Þessar bollaleggingar mínar 
koma vissulega ómaklega niður, þar 
sem þér eruð, sem svo einlæglega 
viljið vera kyrr á yðar stað. … enginn 
meðaltalsreikningur nægir til þess í 
hverju einstöku tilfelli að sætta mann 
í dreif býli við, að aðstandandi hans 
missi heilsu sína … En … svo mjög 
aukin heilbrigðis- og slysahætta 
fylgir þéttbýlinu, að vafasamt er, að 
hin auðsóttari og margbreytilegri 
læknishjálp þar endist til að jafna 
muninn. … þrátt fyrir alla erfiðleika 

barnsfæðandi kvenna í sveitum 
við að ná til ljósmæðra og lækna, 
hlekkist ekki f leiri konum í sveitum 
en í kaupstöðum á við barnsburð, og 
í sveitum fæðast færri börn andvana. 
… Hafið þér gert yður ljóst, að í raun 
og veru alið þér börnin yðar upp við 
meira heilbrigðisöryggi á Sæbóli – 
og þó að læknislaust sé á Hesteyri 
– heldur en þér ættuð heima hérna 
á Laugaveginum? Jafnvel allt lækna-
kraðakið í kaupstöðunum er oft síður 
en svo til öryggis heilsu manna. Hið 
sífellda kvabb í tíma og ótíma, lang-
oftast af hégómlegasta tilefni, svæfir 
læknana á verðinum, að ég ekki 
tali um það, sem mjög er tíðkað, að 

hlaupa milli fjölda lækna, unz enginn 
veit, hver ábyrgðina ber. Leiðir þetta 
til margvíslegra mistaka og van-
rækslu. Er ekki laust við, að að mér 
hvarf li stundum, að hollara væri fyrir 
báða aðilja, læknana og sjúklinga 
þeirra, að hafa á milli sín hæfilega 
breiða vík eða mátulega háan háls 
yfir að sækja.“

Móðurauga
„Ég vík nú að lokum að kvillanum í 
börnum yðar. Mér virðist einsýnt, 
að þau hafi fengið snert af mænu-
sótt, og megið þér og þau hrósa 
happi yfir, að þau hafa komist út úr 
þeim hreinsunareldi örkumlalaus. 
Þau hafa nú fengið náttúrlega bólu-
setningu gegn þessari ægilegu veiki 
og þurfa ekki að óttast hana framar. 
Einskis hafið þér farið mis við að ná 
ekki til læknis í þessu tilfelli, því að 
hér standa allir læknar uppi jafnráða-
lausir sem þér sjálf. Hitt skil ég, og 
þess get ég nærri, hver áhyggjuraun 
hefur verið fyrir yður að horfa upp 
á þetta og hafa engan yður fróðari 
til að ráðgast við og leita trausts hjá. 
Ég vona, að drengurinn yðar, sem 
meiddi sig á fæti, sé orðinn heill. Fót-
brot, sem móðurauga og góð greind 
fer ekki nærri um, er varla hættulegt 
beinbrot.

Þér fyrirgefið hve bréfið er fátæk-
legt og nær skammt til að létta af yður 
kvíða og áhyggjum. Þó er það skrifað 
af góðum huga og innilegri hlutdeild í 
kjörum yðar.

Yðar með einlægri vinsemd og 
kærum kveðjum
Vilm. Jónsson.“

Svar Vilmundar

icewear.is Opið til 21:00 alla dagaLAUGAVEGI 91

ÚTSALA

FATNAÐUR SKÓR 
OG FYLGIHLUTIR

30-50% 
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM ÚTSÖLUVÖRUM

Nike skór frá kr 4.995.-

Helly Hansen parka frá kr 17.495.-

Icewear Dúnjakkar frá kr 8.495.-

Nike úlpur frá kr 14.745.-

ASOLO gönguskór frá kr 9.995.-

Adidas hettupeysur frá kr 4.995.-

Börn dreifbýlisins sjálfs 

eru hér sízt öðrum fúsari til 

þjónustunnar. Verst allra taka 

piltar, aldir upp í sveit, undir 

að gerast héraðslæknar í sveita-

héruðum, en bezt Reykjavíkur-

piltar, enda bjarga þeir helzt 

dreifbýlinu í þessu efni, að svo 

miklu leyti sem því er bjargað 

– og Reykjavíkur stúlkur þeim 

við hlið.
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Þegar lögreglan í New York 
stormaði inn á Stonewall-bar-
inn fyrir fimmtíu árum áttu 

f lestir von á að atburðarásin yrði 
hefðbundin. Lögreglan gerði reglu-
lega rassíu á þessum vinsæla bar þar 
sem hinsegin fólk gat dansað saman 
óáreitt. Í þetta sinn var lögreglan 
hins vegar borin ofurliði – fólk fékk 
nóg og fjöldinn reis upp gegn van-
virðingu, yfirgangi og óréttlæti. 
Átök stóðu heila helgi og nokkur 
þúsund manns tóku þátt. Máttur 
samstöðunnar var virkjaður og þá 
varð ekki aftur snúið.

Árið 2019 minnumst við þess að 
hálf öld er liðin frá þessari merki-
legu uppreisn sem af mörgum er 
talin vera viðburðurinn þar sem 
réttindabarátta hinsegin fólks 
hófst af krafti. Um leið eru tuttugu 
ár liðin frá því að á Íslandi fóru fyrst 
fram hátíðahöldin sem í dag nefnast 
Hinsegin dagar og ná hámarki með 
Gleðigöngunni. Sá mikli fjöldi fólks 

sem nú fagnar fjölbreytileikanum á 
þessari litríku hátíð sýnir þá ótrú-
legu viðhorfsbreytingu sem orðið 
hefur hér á landi á fáeinum árum 
og áratugum.

En hvað með kynlífið þitt?
Ég er þakklátur fyrir að hafa nær 
aldrei mætt mótlæti sökum kyn-
hneigðar minnar. Fordóma í garð 
hinsegin fólks er hins vegar enn 
að finna á Íslandi og sögur fólksins 
jafnmargar og fólkið er margt. Sam-
kvæmt nýrri óformlegri könnun 
sem unnin var á vegum Hinsegin 
daga, um málefni hinsegin fólks á 
íslenskum vinnumarkaði, telja 15% 
þeirra sem svöruðu að þau hafi færri 
tæki færi á  vinnu markaði sam an-
borið við þau sem ekki eru hinseg-
in. Nærri þriðjung ur hinseg in fólks 
upp lif ir óþægi leg ar og nær göng ul-
ar spurn ing ar frá sam starfs fólki og 
stjórn end um á vinnustað sín um, 
svo sem tengd ar kyn lífi, kyn fær um 
og hjú skap ar stöðu.

Í fyrra voru samþykkt lög um 
jafna meðferð á vinnumarkaði en 
í þeim er sérstaklega tilgreind jöfn 
meðferð einstaklinga óháð kyn-
hneigð, kynvitund, kyneinkennum 
og kyntjáningu. Í þessu felst mikil-
væg réttarbót. En við þurfum líka 
að rýna í menninguna og breyta 

henni. Vindar geta breyst hratt og 
við megum aldrei sofna á verðinum.

Þau sem vörðuðu veginn
Löggjafinn þarf á hverjum tíma að 
tryggja að hann fari á undan með 
góðu fordæmi. Til þess þarf bæði 
vilja og þor. Nýsamþykkt laga-
frumvarp Katrínar Jakobsdóttur 
forsætisráðherra um kynrænt 
sjálfræði felur í sér afar mikilvægar 
breytingar á réttarstöðu hinsegin 
fólks hér á landi og með samþykkt 
þeirra skipar Ísland sér í fremstu 
röð á heimsvísu í málefnum hins-
egin fólks. Kjarninn í nýju lögunum 

er að virða og styrkja sjálfsákvörð-
unarrétt fólks.

Í Gleðigöngunni á laugardag ætla 
ég að hugsa til fólks um allan heim 
sem berst fyrir því að lifa lífinu á 
sínum eigin forsendum. Ég er með-
vitaður um að líf mitt væri afar frá-
brugðið því sem er ef ég hefði fæðst 
í landi þar sem réttindi hinsegin 

fólks eru þverbrotin og ómögulegt 
væri t.d. að vera opinberlega sam-
kynhneigður ráðherra. Í göngunni 
ætla ég líka að hugsa með þakklæti 
til þeirra sem hafa í gegnum árin 
tryggt réttarstöðu hinsegin fólks og 
allra hetjanna sem vörðuðu veginn.

Ég er eins og ég er. Við þurfum 
ekki öll að vera eins.

Ég er eins og ég er

Eftir að Sveinn Andri Sveins-
son var skipaður skiptastjóri 
í þrotabúi EK 1923 ehf. var 

sextíu kröfum lýst í búið innan 
tilskilins frests. Sveinn Andri tók 
á móti þeim kröfum og skrifaði á 
sig 15 mínútur fyrir að taka á móti 
hverri kröfu og setja í möppu. Hér 
var ekki um að ræða vinnu við að 
taka afstöðu til krafnanna eða meta 
þær að neinu leyti, heldur einungis 
að móttaka þær og skrá þær. Þar 
sem tímagjald Sveins Andra er 
49.600 krónur, rukkaði hann 12.400 
krónur fyrir að móttaka einfalda 
kröfulýsingu.

Nú liggur fyrir að um 6.000 kröf-
um var lýst í þrotabú WOW air. Eftir 

að Sveinn Andri og Þorsteinn Ein-
arsson voru skipaðir skiptastjórar 
WOW air, var tilkynnt að kröfur í 
þrotabúið ætti að senda í Grjóta-
götu 7, á skrifstofu Sveins Andra. 
Sveinn Andri hefur því í sumar 
móttekið og sett í möppur hátt í 
6.000 kröfur. Kröfuhafar í þrotabú 
WOW air eru um 100 sinnum fleiri 
en í þrotabú EK 1923 ehf. Því hefði 
verið eðlilegt að Sveinn Andri rukk-
aði u.þ.b. 74 milljónir fyrir sömu 
vinnu í þrotabúi WOW air. Ef rétt-
lætanlegt er að skrifa 15 mínútna 
vinnu vegna móttöku einstakrar 
kröfu í einu þrotabúi, hlýtur það að 
vera eðlilegt að gera slíkt hið sama í 
næsta þrotabúi sem maður fær upp 
í hendurnar frá Héraðsdómi Reykja-
víkur.

Í frétt Morgunblaðsins 23. maí 
sl. spurði blaðamaður Svein Andra 
að því hvað hann ætlaði að rukka 
þrotabú WOW air fyrir sams konar 
vinnu og hann innti af höndum hjá 
EK 1923 ehf. Svar Sveins Andra var 
að hann myndi ekkert rukka fyrir 
það. Ástæðan væri sú að þrotabú 

WOW air sé óvenju legt út frá stærð 
þess og „þar sé um mun stærra verk-
efni að ræða en hjá EK1923 og því 
ann ars eðlis“. Sveini Andra þykir 
því rökrétt að hann rukki fyrir 
vinnu sem er einn hundraðshluti 
af vinnu í einu þrotabúi en gefi að 
fullu sömu vinnu í öðru þrotabúi, 
þar sem vinnan er 100 sinnum 
meiri.

Þetta er sambærilegt því að þú 
færir til tannlæknis og hann tæki 
100 þúsund krónur fyrir að smíða í 
þig tönn. Þú værir svo ánægður með 
nýju tönnina að þú tilkynntir tann-
lækninum þínum að þú myndir 
senda til hans 100 manns úr stór-
fjölskyldunni þinni og vinahópi 
og allir ættu að fá nýja tönn. Þegar 
tannlækninum væri ljóst hvert 
umfangið væri við tannsmíðina 
fyrir alla ættingja þína og vini, 
myndi hann tilkynna þér hátíð-
lega að hann myndi ekki rukka 
krónu fyrir þetta, þar sem verkið 
væri óvenjulegt út frá stærð þess 
og vinnan annars eðlis en hún hafi 
verið við þessa einu tönn hjá þér. 

Ég bara spyr, hverjir hafa ekki lent 
í þessu?

Af ofangreindu má draga þá 
ályktun að Sveinn Andri hefur farið 
ránshendi um þrotabú EK 1923 
ehf. með fullu samþykki stærstu 
kröfuhafa þess bús. Sá kröfuhafi 
sem farið hefur fremstur í f lokki, 
og staðið á bak við þessa vegferð 
Sveins Andra, krafðist þess áður 
en félagið fór í þrot að félag í minni 
eigu greiddi kröfuna beint til hans 
framhjá EK ella skyldi ég hljóta 
verra af. Sá kröfuhafi má eiga það 

að hann hefur staðið við stóru orðin 
og hefur lögmaður þessa fyrirtækis 
unnið náið með Sveini Andra að því 
að reyna að koma sem mestu höggi 
á mig og mín félög. Meira um það 
síðar.

Það kemur hins vegar á óvart að 
kröfuhafar, sem eru til dæmis full-
trúar íslenskra skattgreiðenda, 
skuli láta svona rán um hábjartan 
dag viðgangast. Eins og ég hef áður 
bent á hefur Sveinn Andri Sveinsson 
blóðmjólkað þrotabú EK 1923 ehf. 
og skrifað á sig 2.400 vinnustundir 
fram til desember á síðasta ári. Það 
samsvarar hátt í einu og hálfu ári í 
fullri vinnu fimm daga vikunnar. 
Skiptastjórinn hefur þannig sogið 
í sinn rann um 120 milljónir króna 
út úr búinu í formi þóknunar fyrir 
vinnu við þrotabúið. Þessi vinna 
á að hafa farið fram samhliða fjöl-
mörgum öðrum lögmannsstörfum 
og „tómstundum“ sem Sveinn Andri 
stundar.

Gott væri fyrir skiptastjórann að 
hafa í huga spekina úr Hugsvinns-
málum: Illt er verkþjófur að vera.

Illt er verkþjófur að vera
Skúli Gunnar 
Sigfússon
fjárfestir

Það kemur hins vegar á 

óvart að kröfuhafar, sem eru 

til dæmis fulltrúar íslenskra 

skattgreiðenda, skuli láta 

svona rán um hábjartan dag 

viðgangast.

Guðmundur 
Ingi  
Guðbrandsson
umhverfis-   
og auðlinda-
ráðherra

Líf mitt væri afar frábrugðið 

því sem er ef ég hefði fæðst í 

landi þar sem réttindi hins-

egin fólks eru þverbrotin 

og ómögulegt væri t.d. að 

vera opinberlega samkyn-

hneigður ráðherra.

Núverandi heilbrigðisráð-
herra lagði upp með það 
markmið að bjarga heil-

brigðiskerfinu. Á skömmum tíma í 
embætti hefur ráðherranum tekist 
að skaða kerfið svo um munar. Á 
skammri stund hefur ráðherranum 
einnig tekist að búa til tvöfalt heil-
brigðiskerfi á landinu, eitt fyrir 
þá sem betur mega og annað fyrir 
hina. Með þessu hefur ráðherrann 
skotið fyrrverandi heilbrigðisráð-
herrum Sjálfstæðisf lokksins ref 
fyrir rass. Hið sorglega er að þetta 
tvöfalda kerfi er orðið til vegna 
þeirra tilburða ráðherrans að 

steypa alla heilbrigðisþjónustu í 
sama ríkismótið. Það hefur mis-
tekist hrapallega. Fórnarlömbin eru 
viðskiptavinir heilbrigðiskerfisins, 
sjúklingar og aðstandendur þeirra.

Áður en lengra er haldið er rétt 
og skylt að taka fram að greinar-
höfundur hefur mikla trú og traust 
á öllum þeim fjölda frábærra starfs-
manna sem vinna í opinbera heil-
brigðiskerfinu og vinna störf sín 
af alúð og ábyrgð þó núverandi 
ráðherra geri þeim erfitt um vik. 
Heilbrigðisráðherra hefur kosið að 
efna til átaka við sjálfstætt starf-
andi lækna, draga lappirnar í samn-
ingagerð við þá og jafnframt sigað 
aðstoðarmanni sínum á þá. Hafa 
sjálfstætt starfandi læknar þannig 
þurft að sitja undir köpuryrðum 
og aðdróttunum um að þeir hugsi 
fyrst og fremst um sína hagsmuni 
en ekki sjúklinga sinna. Þessi fram-
koma ráðherrans og aðstoðar-
manns hennar í garð sérfræðilækna 
er óboðleg.

Fjölmargar stofnanir og sjálfstæð 
félög sem sinna heilbrigðismálum 
eru nú rekin án samninga og „fram-
lengd“ frá mánuði til mánaðar. Þar 
má nefna sem dæmi Reykjalund 
sem hefur ekki haft langtímasamn-
ing um nokkra hríð. Loks nú fyrir 
skömmu skrifaði ráðherra undir 
nýjan samning við RKÍ um rekstur 
sjúkrabíla eftir að hafa dregið nauð-
synlega endurnýjun bílanna allt frá 
því að hún settist í hástól sinn og 
haldið Rauða krossinum í óvissu 
með örstuttum framlengingum til 
að halda uppá 90 ára rekstur RKÍ á 
sjúkrabílum. Plássleysið og úrræða-
leysið tekur á sig nýja og nýja mynd. 
Nú síðast að konur sem hafa orðið 
fyrir fósturmissi og/eða hafa látið 
eyða fóstri sitja nú í sömu biðstofu 
og verðandi mæður. Þvílík grimmd. 
Nú í sumar eru fáheyrðar lokanir á 
Landspítalanum sem koma harðast 
niður á geðsjúkum og þeim sem 
skipa biðlista eftir aðgerðum. Við 
þessar kringumstæður hefur ráð-

herra kosið að hrúga verkefnum 
inn á spítalann vitandi að Land-
spítalinn ræður ekki við þau. Ráð-
herra hefur hingað til þvertekið 
fyrir að nauðsynlegar aðgerðir 
s.s. liðskiptaaðgerðir séu gerðar á 
sjúkrastofnunum í einkarekstri. 
Jafnframt hefur ráðherra nýlega 
endað samstarf við sjálfstætt starf-
andi sérfræðinga sem sinnt hafa 
augasteinaaðgerðum með góðum 
árangri og mikilli heilsubót fyrir 
stóran hóp sjúklinga.

Af leiðingar þessa eru biðlistar 
sem eru óþolandi langir og valda 
sjúklingum þjáningum yfir langan 
tíma sem auðveldlega væri hægt 
að stytta svo um munar. Til að bíta 
höfuðið af skömminni hefur ráð-
herra ákveðið að fært sé að senda 
sjúklinga til aðgerða á sjálfstætt 
starfandi sjúkrastofnun í útlöndum 
með margföldum kostnaði fyrir 
ríkissjóð ásamt óþægindum fyrir 
sjúklinga. Þversumman af öllu 
þessu er sú að þeir sem geta borgað 

sjálfir fyrir aðgerðir borga sig þann-
ig fram fyrir í röðinni. Þeir sem þola 
álagið sem fylgir utanlandsferð 
vegna aðgerðar leggja það á sig en 
eftir sitja þeir sem eru veikburða og 
aldraðir ásamt þeim sem minnst 
hafa milli handanna.

Þetta er óþolandi ástand og til 
álita hlýtur að koma að kanna 
hvort ákvarðanir ráðherra standist 
sjúklingalög og lög um fjárreiður 
ríkisins. Það er mjög brýnt að bjarga 
heilbrigðiskerfinu. Einmitt núna er 
mikilvægast að bjarga því frá heil-
brigðisráðherra.

Óheilbrigðiskerfið
Þorsteinn  
Sæmundsson
þingmaður 
Miðflokksins í 
Reykjavíkurkjör-
dæmi suður

Það er mjög brýnt að bjarga 

heilbrigðiskerfinu. Einmitt 

núna er mikilvægast að 

bjarga því frá heilbrigðis-

ráðherra.
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Smáratorg og Skeifan:  Mán-Lau; 10:00-19:00 • Sun; 11:00-18:00 – Verð gildir til og með 18. ágúst eða meðan birgðir endast. 

EKKERT
BRUDL

Íslenskt lambakjöt

Af nýslátruðu

Ný uppskera!

KS Lambahryggur
Af nýslátruðu 2019, hálfur, með lundum

kr./kg2.798
KS Lambalæri

Af nýslátruðu 2019

kr./kg1.498
KS Lambasúpukjöt
Af nýslátruðu 2019

kr./kg1.098

KS Lambafille
Af nýslátruðu 2019

kr./kg4.598

SFG Íslenskar Kartöflur 
Rauðar eða gullauga, 1 kg

kr./1 kg298 kr./400 g398
OS Smjör 

400 g 

Protis Kollagen
120 hylki

120
hylki

kr./stk.2.998
Fisherman Þorskhnakkar
Frosnir, roð- og beinlausir

Fisherman Ýsa
Frosin, roð- og beinlaus

Fisherman Þorskur
Frosinn, roð- og beinlaus

kr./kg1.298 kr./kg1.098kr./kg998

kr./4 stk.129
HP Flatkökur

4 stk. í pakka, 180 g



Ég fór eitt sinn í fínt afmælis-
boð þar sem boðið var upp 
á grillaða hamborgara og 

kjúkling úr betri kjötverslunum 
bæjarins. Með þessu var tilheyr-
andi brauð, ferskt salat og annað 
grænmeti. Þegar ljóst var að gest-
irnir höfðu borðað nægju sína tók 
gestgjafinn sig til og hreinsaði af 
öllum matarbökkunum afgangana 
sem voru heilu hamborgarabuffin, 
kjúklingalundirnar og nýskorið 
salat. Hann henti þessu öllu beint 

í ruslið. Mér varð ómótt þegar ég 
varð vitni að þessu, en sagði ekkert, 
því ég hafði heyrt að hann borðaði 
ekki afganga.

Þegar ég er með afmæli og sé að 
við fjölskyldan komumst ekki yfir 
afgangana áður en þeir úldna þá 
býð ég gjarnan gestum að taka mat 
með sér heim eða ég frysti þá eða 
kem þeim út í önnur hús.

Ég reyni að henda ekki mat ef ég 
mögulega kemst hjá því. Ástæðuna 
ættu f lest allir í upplýstu samfélagi 
að þekkja. Hún er umhverfisins 
vegna, almenn sóun, auk þess er 
illa farið með þá fjármuni sem 
hefur verið varið í matvælin.

Nú hafa nokkrar verslanir tekið 
það upp að selja matvæli og aðra 
dagvöru á niðursettu verði ef hún 
er að nálgast síðasta söludag sem 
er mjög jákvætt. Þó vitum við 
enn um læsta sorpgáma á bak við 

verslanir fulla af nýtanlegum mat-
vælum.

Gætum við ekki gert verslunum 
skylt að reyna fyrst að gefa mat-
væli sem þær telja sig þurfa að 
henda áður en þau lenda í sorp-
gámunum? Þetta er hægt að gera 
með því að láta matvælin standa 
í körfum fyrir utan eða í anddyri 
verslananna eða með því að gefa 
þau til hjálparstofnana eða félaga-
samtaka. Því síðasti söludagur 
þýðir oftast að framleiðslufyrir-
tækið geti ekki ábyrgst ferskleika 
vörunnar lengur en dagsetningin 
gefur til kynna en ekki að varan sé 
úldin eða ónýtanleg.

Hendum ekki afmælisafgöngum, 
gefum gestum með sér heim.

Gefum vörur sem eru útrunnar. 
Ég er viss um að fjölmargir myndu 
nýta sér það, umhverfinu og pyngj-
unni til góðs.

Hendum ekki 
afmælisafgöngum – 
verslunum verði skylt að gefa

Það var mikið gleðiefni, þegar 
lesa mátti þetta í stjórnar-
sáttmála nýrrar ríkisstjórnar: 

„Dýralíf á Íslandi er hluti af íslenskri 
náttúru sem ber að vernda. Náttúr-
an er auk þess stærsta aðdráttarafl 
Íslands fyrir ferðamenn. Endur-
skoða þarf löggjöf um vernd, friðun 
og veiðar á villtum fuglum og spen-
dýrum.“ Þarna voru Vinstri grænir 
greinilega á ferð. Gott fólk. Gott 
mál. Gleðidagur. Fannst manni.

En það er eitt að hafa stefnu og 
annað að standa við hana, og, því 
miður hafa Vinstri grænir ekki stað-
ið við neitt af því, sem ofangreind 
stefna markar. Þessi gleði varð 
því skammvinn og endaslepp, og 
minnist undirritaður vart annarra 
eins vanefnda og hjá VG í þessum 
málaf lokki. Vinstri grænir höfðu 
skýra stefnu í hvalveiðimálum fyrir 
kosningar. Á f lokksþingi 2015 var 
samþykkt, að stefna skyldi einarð-
lega að stöðvun hvalveiða.

Því miður fór þetta samt svo, að 
á þessu herrans ári hefur sjávar-
útvegsráðherra – auðvitað með 
fulltingi forsætisráðherra og ríkis-
stjórnar allrar, ekki fer hann einn 
með stærri stjórnunarmál – slegið 
öll met í setningu reglugerðar til 
hvalveiða; veiða má 2.130 lang-
reyðar og hrefnur 2019-2023. 
Skammarlegt met það fyrir VG. Og 
nú virðist umhverfisráðherra VG, 
undir stjórnarforystu VG, vera að 
slá enn eitt metið; Norðurlandamet 
í illri meðferð hreindýra.

1. ágúst máttu hreindýraveiði-
menn byrja að drepa hreindýrskýr, 
í byrjun frá 2ja mánaða gömlum 
kálfum þeirra, allt að 1.043 kýr, en 
kálfarnir fæðast í seinni hluta maí, 
og eru því kálfaskinnin rétt farin 
að standa vel í fæturna, þegar farið 
er að drepa þá frá fullmjólkandi 
mæðrum þeirra.

Ef bæði lifa, drekkur kálfur 
minnst í 5-6 mánuði og fylgir móður 
sinni fram á næsta vor. Ákvörðun 
um, hvenær dráp á hreindýrskúm 
megi hefjast, er í höndum umhverf-
isráðherra, en honum til ráðgjafar 
standa Umhverfisstofnun og Nátt-
úrustofa Austurlands. Það ótrúlega 
við þetta kerfi er þó það, að greiðsl-
ur fyrir veiðileyfi, sem nema hvorki 
meira né minna en 150 milljónum 
króna á ári, renna til Umhverfis-

stofnunar, sem heldur um helmingi 
fjárins, og svo að nokkrum hluta til 
Náttúrustofu Austurlands.

Þurfa þessar stofnanir því á 
mestum mögulegum veiðum og 
lengstum mögulegum veiðitíma 
að halda til að tryggja fjárhagslega 
afkomu sína.

Þetta veiðkerfi, sem einhver 
skynlítill og ógæfulegur ráðherra 
kom á og aðrir svipaðir viðhéldu – 
væntanlega með dyggum stuðningi 
veiðimanna, en hjá þeim virðist fátt 
gilda, nema að drepa sem fyrst og 
mest af þessum saklausu, tignarlegu 
og varnarlausu dýrum, veiðigleði 
sinni og drápsfýsn til fullnægingar 
– þýðir því í reynd, að þeir menn 
og þær stofnanir, sem eiga að gæta 
verndar og velferðar dýranna, þurfa 

að standa að sem umfangsmestu 
drápi þeirra til að tryggja eigin fjár-
hagsafkomu.

Ef hægt er að tala um snillinga 
í heimsku eða ljótum leik, þá á 
það við um höfunda þessa kerfis. 
Því miður fyrirfinnast veiðifíklar 
í öðrum löndum líka, og mætti 
kannske ætla, að þetta veiðilið, 
t.a.m. á Norðurlöndunum, sé ekkert 
skárra en veiðifíklar hér.

Í Noregi má þó ekki byrja 
að drepa hreindýrskýr fyrr en 
20.  ágúst, og stendur veiðitími 
hreindýra þar aðeins til 10. sept-
ember. „Árásartíminn“ á saklaus 
og varnarlaus dýrin, með því hræði-
lega álagi, ofsahræðslu og öngþveiti, 
sem honum fylgir, stendur því 
„aðeins“ í 21 dag.

Þar sem kálfar fæðast nokkru fyrr 
í Noregi en hér – það vorar þar fyrr 
– eru þeir því a.m.k. 3ja mánaða, 
þegar dráp mæðra þeirra hefst. 
Höfum við, í Jarðarvinum, lagt hart 
að umhverfisráðherra, að hann fylgi 
a.m.k. þessu fordæmi Norðmanna, 
en, því miður, höfum við talað fyrir 
daufum eyrum.

Hér eru yngstu kálfar sem sagt 2ja 
mánaða, og ekki nóg með það, held-
ur er farið að drepa feður þeirra hér 
15. júlí, þegar yngstu kálfar eru rétt 
6 vikna, en auðvitað fara skotárásir 
á tarfa ekki fram hjá öðrum dýrum 

í hópnum – kálfum jafnt og sem 
kúm – með þeirri skelfingu, sem 
þeim fylgir. Hér halda hreindýra-
veiðar síðan áfram til 20. septem-
ber, og stendur því haustveiðitími 
í 67 daga.

Elgir eru líka af hjartarætt. Elgs-
kálfar fæðast á sama tíma í Svíþjóð 
og hreindýrskálfar í Noregi; um 
miðjan maí. Elgsveiðar hefjast þó 
ekki þar fyrr en 3. september, þegar 
yngstu kálfar eru minnst 3,5 mán-
aða, og standa til 25. september, í 22 
daga. Dádýr eru líka náskyld hrein-
dýrum. Í Svíþjóð fæðast kálfar líka 
um miðjan maí. Dádýrskýr má hins 
vegar ekki fara að veiða þar fyrr en 
1. október; þegar yngstu kálfar eru 
um 4,5 mánaða.

Allir, sem eitthvað þekkja til 
spendýra, vita, að það er mikill 
munur á burðum 2ja mánaða og 
3-4 mánaða ungviðis. Tekur ung-
viðið miklum framförum 3ja og 
4ða mánuðinn, og styrkist til muna. 
Má merkja þetta t.a.m. á hvolpum, 
kálfum og folöldum. Þetta virða 
Norðmenn og Svíar, enda gildir hjá 
þeim veiðisiðfræði, sem hér virðist 
óþekkt, og telst það í góðu lagi, að 
setja 2ja mánaða hreindýrskálfa út 
á Guð og gaddinn.

Hvar er gott hjartalag okkar 
Íslendinga gagnvart dýrum og 
öðrum lífverum eiginlega komið?

Norðurlandameistarar í dýraníði?
Ole Anton  
Bieltvedt
stofnandi 
og formaður 
Jarðarvina Ef hægt er að tala um snill-

inga í heimsku eða ljótum 

leik, þá á það við um höf-

unda þessa kerfis.

Mikið hefur verið rætt um 
fiskeldi og sportveiði að 
undanförnu. Oft er þessu 

tvennu stillt upp sem andstæðum 
en í raun eiga þessar greinar margt 
sameiginlegt og hafa möguleika til 
að vaxa með góðri samvinnu.

Hvergi í heiminum eru stundaðar 
jafn miklar sleppingar á seiðum Atl-
antshafslax í þeim tilgangi að efla 
laxveiði í ám eins og á Íslandi. Slíkar 
aðferðir eru í raun nátengdar fiskeldi 
enda eru seiðin alin í eldisstöðvum. 
Samkvæmt skilgreiningu Alþjóða-
hafrannsóknaráðsins (ICES) eru 
villtir laxastofnar skilgreindir sem 

„stofnar sem viðhalda sér sjálfir 
með engum eða afar takmörkuðum 
sleppingum seiða úr eldi“. Það er 
því spurning hvort umfangsmiklar 
sleppingar breyti flokkun viðkom-
andi laxastofna í íslenskum ám.

Hvernig fer val á villtum laxi fram 
fyrir frjóvgun og ræktun í eldisstöðv-
um? Þegar villtur fiskur er tekinn til 
frjóvgunar er valinn mjög lítill hluti 
stofnsins. Eins og gefur að skilja hefur 
slíkt val, sem oft er byggt á stærð 
fisksins, áhrif á genasamsetningu 
stofns í viðkomandi laxveiðiá.

Sjálfur er ég hvorki á móti seiða- 
né hrognasleppingum í laxveiðiár 
og þá sérstaklega á svæðum þar sem 
erfitt eða ómögulegt er fyrir villta 
laxastofna að dafna. En það gefur 
augaleið að slíkar sleppingaað-
gerðir, jafnt sem framkvæmdir á 
borð við stíflugerð og laxastiga og 
jafnvel sportveiði, ættu varla að 
flokkast undir „náttúruvernd“ ólíkt 
því sem haldið hefur verið á lofti í 
fjölmiðlum og af hálfu sumra af sam- 

tökum veiðiréttarhafa undanfarið.
Einnig hefur komið fram að Haf-

rannsóknastofnun hyggist nú taka 
við fjárframlögum frá auðkýfingn-
um Jim Ratcliffe. Vonandi verða þau 
framlög til þess að hjálpa stofnun-
inni að sinna af hlutleysi lögbundnu 
eftirlitshlutverki sínu varðandi mál-
efni laxeldis.

Ég undrast hins vegar þögn aðila 
eins og Náttúruverndarsamtaka 
Íslands um þessa hluti. Þess má geta 
að þau hafa ekki þegið boð okkar 
um viðræður eða um að koma í 
heimsókn til að kynna sér fiskeldi á 
Vestfjörðum. Samtökin hafa af ein-
hverjum ástæðum skipað sér í flokk 
með veiðiréttarhöfum þrátt fyrir 
þau inngrip sem þeir standa fyrir og 
rakin voru hér.

Getur verið að þessar fyrirhuguðu 
stórframkvæmdir í uppbyggingu 
sportveiði verði að veruleika án 
umhverfismats og án athugasemda 
af hálfu náttúruverndarsamtaka hér 
á landi?

Fiskeldi og sportveiði

Hlutfall fyrstu kaupenda af 
heildarfjölda íbúðarkaup-
enda hefur farið stöðugt 

vaxandi á síðastliðnum misserum 
og árum að því er fram kemur í 
nýjustu mánaðarskýrslu Íbúða-
lánasjóðs. Það eru mjög jákvæðar 
fréttir og sýna að nú sé orðið auð-
veldara en áður fyrir stærri hóp að 
safna fyrir útborgun í íbúð. Það er 
sérstaklega ánægjulegt í ljósi þess 
að eitt af lykilatriðunum í yfir-
lýsingu stjórnvalda um stuðning 
við lífskjarasamninga aðila vinnu-
markaðarins frá því í vor var að auð-
velda ungu fólki og tekjulágum að 
komast inn á fasteignamarkaðinn.

Betur má ef duga skal
Þetta er vissulega fagnaðarefni en 
betur má ef duga skal. Í skýrslu sem 
verkefnisstjórn, sem ég skipaði til 
að fjalla um aðgerðir til að lækka 
þröskuld ungs fólks og tekjulágra 
inn á húsnæðismarkaðinn, skilaði 
af sér í vor, kom fram að þröskuldur 
ungs fólks og tekjulágra inn á hús-
næðismarkað væri enn of hár. Þrátt 
fyrir aukinn kaupmátt og sögulega 
lága raunvexti. Í félagsmálaráðu-
neytinu er því unnið að því, í sam-
starfi við Íbúðalánasjóð og aðila 
vinnumarkaðarins, að útfæra enn 
frekari úrræði til stuðnings fyrstu 
kaupendum og tekjulágum.

Hinir tekjulægstu  
mega ekki gleymast
Húsnæði er grunnþörf allra og það 
er óábyrgt ef við skiljum stóra hópa 
eftir á húsnæðismarkaði. Leigu-
markaðurinn nærri því tvöfaldaðist 
í kjölfar efnahagshrunsins haustið 
2008 og samkvæmt könnun Íbúða-
lánasjóðs telja 92% leigjenda það 
óhagstætt að leigja og einungis 8% 
telja sig geta farið af leigumarkaði 
innan sex mánaða. Þá er ótalið allt 
það fólk sem missti húsnæði sitt 

í efnahagshruninu og hefur ekki 
komist inn á fasteignamarkaðinn á 
nýjan leik. Í mörgum tilfellum nær 
það fólk einfaldlega ekki að brúa 
bilið sem til þarf til að leggja fram 
20-30% eigið fé við kaup á íbúð. 
Þessir hópar mega ekki gleymast.

Félagsmálaráðuneytið vinnur að 
margvíslegum fleiri aðgerðum til að 
stuðla að auknu jafnvægi og stöðug-
leika á húsnæðismarkaði. Nýlega 
var kynnt í samráðsgátt stjórnvalda 
tilraunaverkefni á vegum Íbúðalán-
sjóðs til þess að bregðast við vanda 
sveitarfélaga á landsbyggðinni. 
Bind ég miklar vonir við að það 
geti orðið til þess að rjúfa stöðnun í 
atvinnumálum landsbyggðarinnar 
þar sem skortur á hentugu íbúðar-
húsnæði hamlar oftar en ekki upp-
byggingu atvinnulífs í héraði.

Á næsta þingi hyggst ég síðan 
mæla fyrir umfangsmiklum breyt-
ingum á lögum sem varða húsnæð-
ismál. Þar á meðal eru breytingar 
á lögum um almennar íbúðir sem 
þegar hafa verið kynntar en þær 
felast meðal annars í breytingum 
á tekju- og eignamörkum þannig 
að f leiri eigi kost á að leigja og búa 
í almennum leiguíbúðum. Sömu-
leiðis eru fyrirhugaðar breytingar á 
húsaleigulögum til að tryggja enn 
betur réttarstöðu leigjenda.

Með fyrirhugaðri sameiningu 
Mannvirkjastofnunar og þess hluta 
Íbúðalánasjóðs sem snýr að fram-
kvæmd húsnæðisstuðnings stjórn-
valda verður til ný öflug húsnæðis-
stofnun. Stofnunin fær það hlutverk 
að framfylgja stefnu stjórnvalda um 
að almenningur hafi ávallt aðgang 
að viðunandi og öruggu húsnæði á 
viðráðanlegu verði í samræmi við 
þarfir hvers og eins, óháð efnahag 
og búsetu. Sú krafa kom jafnframt 
skýrt fram í lífskjarasamningunum. 
Framangreindar aðgerðir eru skref 
í þessa átt.

Aðgerðir á húsnæðis- 
markaði að skila árangri

Húsnæði er grunnþörf allra 

og það er óábyrgt ef við 

skiljum stóra hópa eftir á 

húsnæðismarkaði.

Ásmundur Einar 
Daðason
félags- og 
barnamála-
ráðherra

Sigurður  
Pétursson
fiskeldisbóndi 
hjá Arctic Fish á 
Vestfjörðum

Ellen Calmon
varaborgarfull-
trúi og fulltrúi í 
framkvæmda-
stjórn Sam-
fylkingarinnar
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Margar frægar konur 
hafa haft gríðarleg áhrif 
á hártískuna í heiminum 
þótt það hafi ekki verið 
planlagt fyrir fram.   ➛4
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Jón Örn Stefánsson, eigandi Kjötkompanís, segist meta árangur fyrirtækisins út frá ánægju og endurkomu viðskiptavina. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Opnuðu fimm mínútum 
eftir „Guð blessi Ísland“
Þegar Jón Örn Stefánsson opnaði Kjötkompaní fyrir tíu árum töldu fjöl-
skylda og vinir galið að stofna fyrirtæki svo fljótt eftir hrun. Jón gaf lítið 
fyrir þær áhyggjur og í dag eru verslanirnar á tveimur stöðum. ➛2

Stendur undir nafni



Kjötkompaní var opnað fimm 
mínútum eftir „Guð blessi 
Ísland“,“ segir Jón Örn. „Þetta 

var rétt eftir hrun og vinir okkar 
og fjölskylda héldu að við værum 
nú endanlega gengin af göflunum,“ 
bætir hann við. 

Jón Örn segir að hann hafi 
lengi gælt við hugmyndina um að 
stofna verslun af þessu tagi. Hann 
var sannfærður um að það væri 
eftirspurn til staðar. „Hugmyndin 
að svona verslun var búin að vera 
lengi að krauma í kollinum á mér 
og ég var viss um að svona verslun 
vantaði í f lóruna hér á landi,“ segir 
Jón. 

Hann virðist hafa hitt naglann 
á höfuðið en það sem hófst sem 
tveggja manna framtak er nú 
orðið að ríflega 40 manna veldi 
þar sem fagmennskan ræður 
ríkjum. „Við byrjuðum tveir á bak 
við kjötborðið en í dag erum við 
með rúmlega 40 starfsmenn,“ segir 
Jón Örn.

Fagmennskan í fyrirrúmi
Hann segir helstu ástæðuna fyrir 
velgengni fyrirtækisins liggja í 
vönduðum vinnubrögðum og 
fagmennsku starfsmannahópsins. 
„Það er alveg ljóst að þetta væri 
ekki hægt nema að vera með frá-
bært starfsfólk innan okkar raða 
og við erum mjög stolt af þeirri 
fagmennsku sem við höfum í 
okkar starfsmannahópi,“ segir Jón 
Örn hreykinn. 

Jón Örn segir ríka áherslu lagða 
á vönduð vinnubrögð þegar kemur 
að meðhöndlun afurða. Hann 
segir sérstöðu fyrirtækisins felast í 
því hvernig þau meðhöndla afurð-
irnar og því hvernig vörurnar eru 
keyptar inn. „Sérstaða okkar er til 
dæmis meðhöndlun okkar á þeim 
kjötvörum sem við bjóðum upp á 
ásamt því hvað við erum vandlát 
í gæðum á þeim kjötvörum sem 
við kaupum inn daglega,“ segir Jón 
Örn. Hann segir þau gefa sér góðan 
tíma í að undirbúa kjötið áður en 
viðskiptavinum gefst kostur á að 
kaupa það. „Nautakjötið sem við 
erum að kaupa inn í dag setjum 
við ekki í sölu fyrr en eftir 4 til 5 
vikur,“ segir hann.

Lágmark að steikin fái að 
hanga í 25 daga
Jón Örn segir að huga þurfi að 
mörgu við val á kjöti. Hann segir 
mikilvægt að gæta þess að kjötið 
sé vel fitusprengt þegar nauta-
kjöt er keypt. Þá sé lykilatriði að 
spyrja afgreiðslumanneskjuna 
hvað steikin sé búin að hanga 
lengi. „Þegar þú ferð í kjötbúðina 
til að kaupa þér nautasteikina 
þá áttu alltaf að spyrja þann sem 
afgreiðir þig hvað steikin sé búin 
að fá að hanga lengi,“ segir hann. 
Og ef það stendur á svörum, þá sé 
hreinlega best að láta sig hverfa. 
„Ef afgreiðslumaðurinn getur ekki 
svarað því, þá ertu ekki á rétta 
staðnum. Svörin sem þú vilt fá að 
heyra eru að steikin sé búin að fá 
að hanga í lágmark 25 daga,“ segir 
Jón Örn.

Wellington vinsæl
Jón Örn segir ýmislegt breytast í 
rekstrinum eftir árstíðum. Núna 
sé mest um grillmat og grillpakka 
en með haustinu og lækkandi sól 
fer allt að snúast um jólin. „Það 
hefur skapast mikil hefð fyrir 
Wellington-nautalundinni um 
jólin og áramótin hjá okkur og er 
því undirbúningur strax farinn af 
stað fyrir það ásamt fleiri vin-
sælum vöruliðum um hátíðirnar 
eins og til dæmis paté-gerðin,“ 
segir Jón Örn.

„Eins eru jólahlaðborðin okkar 
sem við seljum tilbúin frá okkur 
beint á veisluborðið alltaf jafn 
vinsæl.“

Veislu-
þjón-
usta og 
tilbúnir 
réttir
Kjöt-
kompaní 
býður 
einn-
ig upp á 
vandaða 
veislu-
þjónustu fyrir 
öll tilefni og segir 
Jón Örn að smárétta-
hlaðborðin njóti mestra 
vinsælda. Hann segir enn fremur 
að þau séu að bjóða upp á sífellt 
meira úrval af tilbúnum réttum 
á borð við súpur og lasagna en 
einnig er hægt að nálgast réttina 
í verslunum Krónunnar og henta 
þeir sérlega vel í amstri hvers-
dagsins.

Ítalskar gæðavörur beint  
frá Toscana
Kjötkompaní býður einnig upp 
á einstakt úrval af ekta ítölskum 
sælkeravörum á borð við jóm-
frúarolíur, pasta, ólífur og pasta-
sósur sem koma beint frá Toscana 
á Ítalíu. 

Þessi millilandaviðskipti byrj-
uðu fyrir þremur árum eftir að 
þau komust í kynni við fyrirtækið 
Savitar sem staðsett er í Toscana. 
„Þeir tóku okkur opnum örmum 
og aðstoðuðu okkur að leita uppi 
allar þær hágæða vörur sem við 
vildum og höfum nú í boði í versl-
unum okkar beint frá Toscana,“ 

segir 
Jón Örn. 

Metn-
aðarfullir 

áhugakokk-
ar og aðrir 

geta því stólað 
á það að vörurnar 

sem Kjötkompaní 
býður upp á séu í hæsta 

mögulega gæðaflokki, enda eru 
þær valdar inn af mikilli kost-
gæfni.

Fögnuður og freistandi 
tilboð
Í tilefni tíu ára afmælis Kjöt-
kompanís verður efnt til 
hátíðarhalda núna á föstudag 
og laugardag, 16. og 17. ágúst 
nánar tiltekið. Kokkarnir munu 
standa vaktina við grillið fyrir 
framan verslunina í Hafnarfirði 
og gestum og gangandi gefst 
kostur á að gæða sér á ljúffengu 
góðgæti af ýmsum gerðum. Þá 
verða tilboð af ýmsu tagi á boð-
stólum í báðum verslunum frá 
fimmtudegi til laugardags og eru 
áhugasamir eindregið hvattir  til 
að gera sér ferð í verslanirnar og 
skoða úrvalið. „Það verður fullt 
af f lottum tilboðum í gangi hjá 
okkur um helgina og kokkarnir 
okkar verða með grillin logandi 
fyrir utan verslunina og gefa 

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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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

Jón Örn Stefánsson, kjötiðnaðarmaður og eigandi sælkeraverslunarinnar Kjötkompaní, fagnar um þessar mundir tíu ára starfsafmæli. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

Hjónin Jón Örn Stefánsson og Hildur Guðmundsdóttir.

Kjötkompaní 
býður meðal 
annars upp á  
ítalskar gæða-
vörur sem 
koma beint frá 
Toscana.

Framhald af forsíðu ➛

Þetta var rétt eftir 
hrun og vinir 

okkar og fjölskylda 
héldu að við værum nú 
endanlega gengin af 
göflunum.

Smáréttirnir eru alltaf 
vinsælir að sögn Jóns.

smakk af alls kyns kræsingum,“ 
segir Jón Örn.

Þakklæti efst í huga
Þegar Jón Örn lítur yfir farinn veg 
segir hann undanfarinn áratug 
hafa verið frábæran og að þakk-
læti í garð fastakúnna sé honum 
efst í huga. Hann segir þau meta 
árangurinn út frá tryggð við-
skipta vina sem margir komi aftur 
og aftur. „Okkar mælikvarði á það 
hvernig við erum að standa okkur 
er þegar við sjáum sama fólkið 
koma til okkar aftur.“ Hann segir 

fólk meðvitað um gæði vörunnar 
og að það sé jafnframt hvatning 
til þess að gera enn betur. „Fólk er 
vel meðvitað um gæði vörunnar 
og það hjálpar okkur í því að 
reyna að gera betur í dag en í gær,“ 
segir Jón Örn. Hann er bjartsýnn 
á framhaldið og segir markmið 
fyrirtækisins skýr. „Árin eiga svo 
bara vonandi eftir að verða mörg 
í viðbót og okkar verkefni verður 
fyrst og fremst að standa okkur í 
gæðum, þjónustu og vöruþróun 
fyrir viðskiptavini okkar,“ segir 
Jón Örn bjartsýnn.
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NÝ HAUSTVARA 
MOS MOSH

ZEITLOS BY LUANA

LA SALLE

FRANKWALDER

GARDEUR

STENSTRÖMS

Verðdæmi

MOS MOSH gallabuxur Verð 19.980 Nú 3.886

COPENHAGEN SHOES Verð 14.980 Nú 5.992

GIL BRET frakki Verð 39.980 Nú 15.992

APANGE kjóll Verð 24.980 Nú 4.996

ÚTSALA  
VERÐHRUN



Grace Kelly
Allnokkrar frægar 
konur hafa haft 
gríðarleg áhrif á 
hártísku hvers tíma. 
Grace Kelly greiddi 
hárið alltaf upp og 
hafði síddina niður 
fyrir eyru. Hún var afar 
glæsileg kona sem eftir var 
tekið, bæði á hvíta tjaldinu og 
í einkalífinu. Glæsilega klædd og með einstaka fram-
komu. Grace fæddist árið 1929 en lést sviplega árið 
1982, rétt tæplega 53 ára að aldri.

Audrey Hepburn
Önnur heimsfræg 
Hollywoodstjarna, 
Audrey Hepburn, 
vann ekki einungis 
leiksigur í kvik-
myndinni Breakfast 
at Tiffany’s heldur 
skapaði hún nýja tísku 
með þeirri mynd. Stutti 
svarti kjóllinn hefur lifað 
síðan og sömuleiðis hár-
greiðslan sem er eins og snúður efst á kollinum. Þann-
ig hárgreiðsla er enn vinsæl, ekki síður en kjóllinn. 
Audrey var fædd árið 1929 eins og Grace og lést árið 
1993.

Shirley Temple
Ekki má gleyma barna-
stjörnunni Shirley 
Temple með ljósu 
lokkana. Shirley litla 
varð ein stærsta stjarna 
Hollywood og slöngu-
lokkar eru gjarnan 
nefndir eftir henni. Kvik-
myndaferill Shirley hófst 
þegar hún var þriggja ára og 
lauk þegar hún var 22 ára. Shirley fæddist árið 1928 og 
lést 2014.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot var 
aðeins yngri, fædd 
árið 1934. Hún var 
ljóshærð með sítt hár 
sem varð gríðarlega 
eftirsótt hárgreiðsla 
á hippaárunum. 
Brigitte var kyntákn 
á sjötta og sjöunda ára-
tugnum. Á undanförnum 
árum hefur hún helgað líf sitt 
dýravernd. Brigitte er 85 ára.

Twiggy
Ofurfyrirsætan 
Twiggy, fædd árið 
1949, varð ákveðið 
tákn fyrir táninga á 
sjöunda áratugnum 
og stutt hárgreiðsla 
hennar fór sigurför um 
heiminn því allar ungl-
ingsstúlkur vildu vera eins 
og hún. Twiggy var kjörin 
Andlit ársins 1966 í Bretlandi og ári síðar Kona ársins.

Jackie Kennedy
Það er ekki nokkur 
vafi á því að Jackie 
Kennedy er kona sem 
hafði gríðarleg áhrif 
á tískuheiminn. Hún 
er enn ein glæsi-
konan sem var fædd 
árið 1929 og hafði 
bæði mikil áhrif í hár- 
og fatastíl. Jackie lést árið 
1994. Jackie þótti klæðast 
afar kvenlegum fatnaði en Oleg Cassini var hennar 
helsti hönnuður og varð heimsfrægur fyrir starf sitt 
fyrir forsetafrúna fyrrverandi. Jackie sást mjög oft í 
afskaplega fallegum drögtum úr vönduðum efnum 
og var óhrædd við liti.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Þó að hér séu nokkrar konur 
taldar upp má alveg nefna 
Bítlana sem gott dæmi um 

Konur sem hafa skapað hártískuna
Það er á vissan hátt magnað hversu 
einstakar konur og menn að sjálf-
sögðu líka geta skapað tísku sem fer 
um heiminn án þess að það sé ráð-
gert. Þannig eru nokkrar konur sem 
hafa haft sterk áhrif á hártískuna.

Díana prinsessa
Díana prinsessa er 
auðvitað enn eitt 
tískugoðið. Bæði hár 
hennar og fatastíll 
þóttu einstaklega 
smekkleg enda vakti 
hún athygli hvar sem 
hún kom. Díana var 
með þykkt og mikið 
hár sem hún hafði jafnan 
stutt. Greiðslan einkenndist 
af tísku þess tíma þegar hún var að stíga sín fyrstu 
spor í opinberu lífi. Smátt og smátt breyttist stíllinn 
enda hafði Díana færustu sérfræðinga sér til aðstoðar. 
Margir sakna Díönu sem lést í bílslysi árið 1997, þá 36 
ára.

Julia Roberts
Úr nýrri kvikmynda-
sögu eru nokkrar 
konur sem hafa haft 
áhrif á hártískuna. 
Julia Roberts úr 
kvikmyndinni Pretty 
Woman með sitt síða, 
liðaða, rauða hár sem 
þótti fallegt og margar 
ungar konur reyndu að 
líkja eftir. Pretty Woman var 
frumsýnd árið 1990.

Meg Ryan
Meg Ryan hafði 
meiriháttar áhrif á 
hárgreiðslu kvenna 
þegar kvikmyndin 
French Kiss leit 
dagsins ljós árið 
1995. Stutt hár Meg 
með ljósum strípum 
varð til á næstum hverri 
einustu hárgreiðslustofu, 
jafnt hér á landi sem erlendis. 
Hárgreiðsla Meg úr öðrum kvikmyndum hennar 
höfðu sömuleiðis áhrif.

Jennifer Aniston
Þá eru ótalin áhrif frá 
Friends-þáttunum. 
Jennifer Aniston 
hafði þar mest áhrif 
í þáttunum sem 
sýndir voru seint á 
tíunda áratugnum. 
Sítt hárið sem klippt er 
í styttur varð gríðarlega 
vinsælt og kallast einfald-
lega The Rachel. Hægt er að 
ganga inn á flestar hárgreiðslustofur og biðja um þá 
hárgreiðslu, allir vita um hvað er beðið.

Victoria Beckham
Loks má minnast á 
tískuhönnuðinn 
Victoriu Beckham 
en margir segja að 
hárstíll hennar hafi 
komið sléttujárninu í 
tísku. Victoria er einn 
eftirsóttasti tísku-
hönnuður nútímans og 
hefur sannarlega mikil 
áhrif á tískuheiminn.

Marilyn Monroe
Marilyn Monroe er 
vitaskuld eitt helsta 
kyntákn sögunnar. 
Þegar hvíti kjóllinn 
sveipaðist um í gust-
inum í bíómyndinni 
The Seven Year Itch frá 
árinu 1955 þykir eitt 
eftirminnilegasta atriði 
kvikmyndasögunnar.

Það eru vitaskuld fleiri konur sem eru eftirminnilegar 
og má nefna þær Jane Fonda, Bo Derek, Farrah Faw-
cett og Miu Farrow.

brautryðjendur í hártísku. Elvis  
Presley var það líka á sínum bestu 
árum með gljáandi brilljantínið í 
hárinu. James Dean hafði sömu-
leiðis mikil áhrif á unga menn 
þegar hann kom fram á hvíta 
tjaldinu.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

NÝJAR HAUSTVÖRUR 2019
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Margir sem vilja sýna sam-
stöðu með Palestínubúum 
hafa klæðst keffiyeh-klút-

unum og eru þeir iðulega með 
sérstöku köflóttu munstri.

að hætti frumbyggja Ameríku 
í partíum og Kim Kardashian 
hefur dregið til baka umsókn sína 
um einkaréttinn á vörumerkinu 
Kimono, eftir að hafa sætt mikilli 
gagnrýni á samfélagsmiðlum.

Þekkingin hverfur
Þó virðist keffiyeh-munstrið á 
hönnun ýmissa fatamerkja í ár 
ekki mæta jafn harðri gagnrýni. 
Föt Cecilie Copenhagen með 
munstrinu kosta allt frá 12.000 
til 30.000 króna. Ísraelska merkið 
Dodo Bar Or hefur sett munstrið á 
samfestinga og blússur, en merkið 
hefur notið mikilla vinsælda 
Instagram-stjarna frá því það var 
stofnað árið 2016. Kjóla Dodo 
Bar Or með munstrinu er suma 
hægt að kaupa á meira en 130.000 
krónur.

Samkvæmt Nasser-Khoury er 
það orðið algengt að fatahönn-
uðir noti menningareinkenni og 
þjóðartákn í hagnaðarskyni. Með 
því hverfur smátt og smátt skiln-
ingur á sögu þjóðartáknanna 
og það normalíserar 
hernám Palestínu, 
samkvæmt 
Amani Hassan, 
fagstjóra 
miðstöðvar 
breskra 
Araba (BAC).

Augljóst 
valda-
ójafnvægi
Á meðan 
fatahönnuðir 
nota keffiyeh-
munstrið á tísku-
klæðnað eykst 
óánægja í Palestínu 
með flutning bandaríska 
sendiráðsins í Ísrael til Jerúsal-
em, vonleysið á Gaza-ströndinni 
heldur áfram og í þokkabót voru 
nýbyggðir þúsund Ísraela á Vestur-

bakkanum samþykktar ólöglega 
af ísraelskum stjórnvöldum fyrir 
stuttu.

Þótt munstrið sé ekki bara 
táknrænt fyrir Palestínu, þá er það 
helst þekkt á alþjóðlegum vett-
vangi sem tákn um palestínska 

sjálfstæðisbaráttu. Margir sem 
vilja sýna Palestínubúum sam-
stöðu hafa klæðst höfuðklútun-
um. Samstöðutáknið er sambæri-
legt Che Guevara plakötunum 
fyrir unglinga sem vilja sýna upp-
reisnargirni í takt við sósíalista-
leiðtogann. Nasser-Khoury segir 

að það sé augljóst valda-
ójafnvægi sem kemur 

fram í notkun 
tískumerkja á 

munstrinu og 
beinir orðum 
sínum að 
Dorit Bar Or, 
sem á merkið 
Dodo Bar Or. 
„Fólk sem var 
gert eigna-

laust árið 
1948 og gert að 

f lóttamönnum 
býr enn í f lótta-

mannabúðum í 
Líbanon á meðan þú 

notar klæðnað þess, sem 
felur í sér allan þennan sársauka, 
fyrir eigin upphefð.“ Dodo Bar 
Or neitaði að svara ásökunum 
Nasser-Khoury.

Sólrún  
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is 
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Allar útsölubuxur 
kr. 3.900.- 
eða minna

Á vefsíðu The Guardian kemur 
fram að hefðbundið, köflótt 
mynstur á arabískum 

höfuðklútum, eða keffiyeh, sé 
áberandi í haustlínu tískumerkis-
ins Cecilie Copenhagen og hrað-
tískumerkjunum Boohoo og Asos. 

Omar Joseph Nasser-Khoury, pal-
estínskur fatahönnuður, segir að 
höfuðklútarnir tákni „eignarnám, 
kerfisbundinn tilf lutning á fólki, 
morð án dóms og laga og kúgun“. 
Notkun fatahönnuða á keffiyeh er 
því óábyrg.

Í dag er umræðan um menn-
ingarnám sífellt að verða háværari. 
Það er ekki lengur vel liðið að 
vera til dæmis með höfuðbúnað 

Samstöðutákn í kjólatísku
Keffiyeh, sem er arabískur höfuðklútur, hefur lengi verið notaður sem tákn um samstöðu með 
íbúum Palestínu. Hefðbundið mynstur klútanna hefur sést í hönnun ýmissa tískumerkja í ár.  

Munstrið er helst þekkt alþjóðlega sem tákn sjálfstæðisbaráttu Palestínu.

Sumir kjólarnir 
með Dodo Bar 
Or munstrinu 
kosta meira en 
130.000 krónur. 
MYNDIR/NORDIC-
PHOTOS/GETTY
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Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 228.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Bílar til sölu

Til sölu Toyota Hiace 4x4 húsbíll. 
Bíll í toppstandi. Uppl. í s: 696-4589. 
Ársæll

 Bílar óskast
Óska eftir að kaupa 100 þús. kr bíl. 
Má vera dálítið ryðgaður og illa á sig 
kominn. Verður að vera í toppstandi 
og skoðaður.Staðgreiðist ! Uppl. s: 
480-2109

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Fjórhjól

 Hjólhýsi

HJÓLHÝSI.COM
Seljum sýnishorn af Trigano 
uppblásnum fortjöldum á 

frábæru verði
.

Bali XL 1 stk Verð: 105.000 kr.

Lima410 1 stk Verð: 135.000 kr.
Hægt að panta í gegnum síma 

863-4449.
Bæjarhraun 24
Sími: 8634449

Netfang: www.hjolhysi.com

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagnaþjónustan oje 780-3939. 
Allt almennt viðhald og breytingar. 
Dren, frárennsli.

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

Ford Grand C-max - 7 manna

VW Passat Comfortline

Skoda Octavia Combi 4x4

Peugeot 108 Active

Honda CR-V Lifestyle

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Nýskráður 5/2018, ekinn 34 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 10/2013, ekinn 74 þús.km., 
dísel, sjálfskiptur. 

Nýskráður 6/2015, ekinn 76 þús.km., dísel, 
beinskiptur. 

Nýskráður 3/2016, ekinn 76 þús.km., 
bensín, beinskiptur.

Nýskráður 12/2011, ekinn 98 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Verð 
kr. 3.390.000

 

Afborgun kr. 43.018 á mánuði

Verð 
kr. 1.650.000

 

Afborgun kr. 23.683 á mánuði

Tilboð 
kr. 790.000

 
Allt að 100% fjármögnun í boði

Verð 
kr. 1.790.000

 
Allt að 100% fjármögnun í boði

Verð 
kr. 2.190.000   

Afborgun kr. 27.846 á mánuði

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Perla nálægt borginni. Kjöreign fasteignasala, Ármúla 21, sími 533-4040 kynnir: Einbýlishús (skráð 
sem sumarhús) á steyptri plötu, byggt 2008, húsið stendur á 0,5 hektara eignarlandi. Húsið er 
skráð 103,3 fm samkv. þjóðskrá en inn í þeirri fermetratölu er ekki ca 30 fm kjallarrými. Skipulag: 
Jarðhæð: Eldhús, herbergi, baðherbergi og borðstofa/stofa með arni. Efri hæð: Eitt stórt alrými þar 
sem hægt er að útbúa 2-3 svefnherbergi. Kjallari 30 fm. Rafmagnskynding er í húsinu. Fyrirhugaðar 
vegaumbætur eru á döfinni. Mikill gróður er á lóðinni, aðalega birki og greni, auk 10 eplatrjáa. 
Virkilega fallegt nýlegt einbýlishús sem fengið hefur mjög gott viðhald. 

Miðdalsvegur við Langavatn
Opið hús, fimmtud. 15. ágúst, frá 17:30 – 18:30

Þórarinn Friðriksson, Löggiltur fasteignasali • GSM 844-6353

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Þórarinn Friðriksson Lögg., fasteignasali

OPIÐ HÚS

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Göngubraut: 69.500,-
Hámarks þyngd notanda: 110 kg. 
8 prógröm. 
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma. 
Hámarks hraði 14 km/klst. 
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.-
Meðferð tekur 60 mín

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?

Helgin

FRETTABLADID.IS 

á frettabladid.is
hlustaðu þegar þér hentar

Lifum lengur
Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is
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FÓTBOLTI Ný skýrsla frá Starlizard 
Integrity Services, í samstarfi við 
Stats perform og TXOdds, sýnir 
örlitla fækkun á grunsamlegum 
veðmálum tengdum fótbolta. Tveir 
leikir, f lokkaðir í A-f lokk, koma 
þó í fyrsta sinn fyrir í skýrslunni 
vegna gruns um spillingu. Aldr-
ei áður hefur leikur í þeim f lokki 
komið fyrir í skýrslu af þessu 
tagi. Í A-f lokki teljast leikir á HM 
og aðrir stórleikir. Alls voru 377 
leikir merktir sem grunsamlegir í 
skýrslunni en þeir voru 397 fyrir 
árið 2017. Mun f leiri leikir voru þó 
skoðaðir í fyrra.

Alls voru skoðaðir yfir 62 þúsund 
leikir í 115 löndum sem þýðir að í 
aðeins 0,61 prósenti leikja sem voru 
skoðaðir var grunur um að leyndist 
óhreint mjöl í pokahorninu. Leik-

irnir ná frá karla- og kvennaf lokki 
og niður í unglingaf lokk.

Flestir leikir voru skoðaðir í Evr-
ópu eða 35.469 og voru 227 merktir 
sérstaklega vegna gruns um spill-
ingu.

Af þeim 377 leikjum sem merktir  
voru vegna gruns um spillingu 
voru 58 í yngri f lokkum. Skýrslan 
nafngreinir ekki deild eða leiki 
en tekur fram að í einni unglinga-
deild í Evrópu hafi verið gríðarlega 
mikið veðjað á úrslit.

47 landsleikir voru merktir, þar 
af fimm af tíu landsleikjum hjá 
einu landsliði á árinu. Grunsemdir 
um spillingu eru sem fyrr mestar í 
Asíu samkvæmt skýrslunni. 

Í könnun sem Leikmannasam-
tökin létu gera meðal leikmanna 
í efstu deild hér heima, og 191 
leikmaður tók þátt í, kom fram að 
rætt hefði verið við átta leikmenn 
á þessu ári um að úrslitum hefði 
verið hagrætt, eða fjögur prósent. 

Sama prósentutala var í könnun 
ársins 2016. – bb

Orkan sem hefur 
farið í þetta hjá 

öllum er mikil og vonandi 
getum við nú beint henni 
annað og orðið betri í 
íþróttinni. 

FÓTBOLTI Leikur FH og KR í und-
anúrslitum Mjólkurbikarsins hófst 
klukkan 18 en í Kaplakrika eru 
engin flóðljós og því þurfti að hafa 
snör handtök eftir vinnu í gær til að 
ná á leikinn. Valdimar Svavarsson, 
formaður knattspyrnudeildar FH, 
segir að það sé ekki á döfinni að 
koma upp f lóðljósum, annað sé í 
forgangi.

Í f undargerð innkauparáðs 
Reykjavíkur frá því í júlí kemur 
fram að Þróttur og Leiknir séu að 
endurnýja vallarlýsingu á sínum 
völlum og er kostnaðaráætlun 65 
milljónir króna. Eftir verslunar-
mannahelgi er yfirleitt spilað á 
völlum sem ekki hafa f lóðlýsingu 
mun fyrr að deginum, þótt leik-
dagarnir séu yfirleitt um helgar en 
það er ekki algilt. Á mánudag mæta 
Víkingar í heimsókn í Frostaskjól 
og hefst leikurinn klukkan 18 en 
þar eru engin f lóðljós á meðan 
viðureign Breiðabliks og Vals hefst 
klukkan 19.15 undir skærum flóð-
ljósum.

„Flóðljós hafa ekkert verið sér-
staklega sett á dagskrá. Við erum 
með grasvöll og ætlum að vera með 
grasvöll um ókomna tíð. Þá er yfir-
leitt leiktímum stillt upp eftir birtu 
og þetta hefur ekki verið uppi á 
borðum hér í Kaplakrika. Þetta 
hangir saman við velli sem eru í 
notkun allt árið eins og gervigras-
vellir eru almennt og ef mig mis-
minnir ekki þá eru ekki margir 
grasvellir með f lóðlýsingu fyrir 
utan þjóðarleikvanginn, Laugar-
dalsvöll,“ segir hann.

Aðstaðan var löngu sprungin
Aðstaða til knattspyrnuiðkunar í 
Kaplakrika hefur verið á milli tann-
anna á fólki þar sem ýmislegt hefur 
verið látið f lakka. Á 90 ára afmæl-
isári félagsins er þó horft björtum 
augum til framtíðar og segir Valdi-
mar að spennandi hlutir séu að ger-
ast. „Við tökum Skessuna í notkun 
von bráðar og þar verður góð lýsing 
og góð aðstaða. Við getum vonandi 
tekið næstu skref þegar Skessan 
verður opnuð og haldið áfram að 
bæta okkur.

Þá verðum við komin með þrjú 
yfirbyggð hús með mismunandi 
kosti hvert hús. Þá getum við veitt 
meiri þjónustu. Við erum búin að 
skrifa undir samninga við 10 unga 
FH-inga og við erum að byggja upp 
hópinn og styrkja grunninn fyrir 

framtíðina. Þetta eru strákar frá 
15-19 ára og við erum að setja meiri 
kraft í þann hóp. Við erum með 
afreksstefnu sem sinnir þessum 
betri og efnilegri strákum og stelp-
um því við viljum byggja á okkar 
uppalda fólki. En vegna aðstöðu-
leysis höfum við ekki getað gert eins 
mikið og við hefðum viljað og þetta 
er hluti af því að bæta úr því.“

Í skýrslu frá 2017 um aðstöðu til 

knattspyrnuiðkunar í Hafnarfirði 
sem Geir Bjarnason skrifaði kemur 
fram að hægt hefði verið að létta 
á þörfinni fyrir aukið rými með 
aðgerðum sem enginn vildi fara í. 
Að takmarka fjölda iðkenda, tak-
marka rými, hækka gjöld og fækka 
æfingum. Í skýrslunni kom fram að 
að jafnaði séu um 400 börn í hverj-
um árgangi í grunnskólum bæjar-
ins og sem dæmi voru um 280 börn 
skráð í 5. f lokk karla og kvenna hjá 
Haukum og FH. Valdimar segir að 
aðstaðan í Kaplakrika hafi verið 
löngu sprungin. „Hún var það. Ef 
maður lýsir þessum síðustu tveimur 
til þremur árum þá var þetta þannig 
að við vorum að æfa í okkar húsum 
en vegna fjölda komum við okkar 
æfingum ekki fyrir þannig að við 

höfum æft á ÍR-velli í Breiðholti, 
Álftanesi, Ásvöllum og þetta hefur 
komið mörgum í erfiða stöðu, sér-
staklega á síðustu tveimur árum.

Orkan sem hefur farið í þetta hjá 
öllum er mikil og vonandi getum 
við nú beint henni annað og orðið 
betri í íþróttinni og umgjörð og 
öðru sem viðkemur fótboltanum.“

Horfir til betri vegar
Knattspy rnudeildin telur um 
þúsund manns og segir Valdimar 
að Hafnarfjarðarbær hafi nýverið 
hækkað niðurgreiðslu til foreldra 
vegna íþróttaiðkunar sem hann 
fagni. Það sé þó önnur hlið á pen-
ingnum. „Bæjaryfirvöld hafa ekki 
alltaf áttað sig á því að með því 
að fjölga iðkendum og hvetja til 

íþróttaiðkunar þarf að veita þjón-
ustu og ef félögin hafa ekki aðstöðu 
eða umgjörð til þess þá er erfitt að 
stunda íþróttina. En þetta horfir allt 
til betri vegar og bærinn er að gera 
fína hluti eins og við.“

Hann segir að framtíðin sé björt í 
Kaplakrika og á þessu afmælisári sé 
gott að kíkja í kristalskúluna. „Ég er 
bjartsýnn á framtíðina og þó maður 
geti alltaf pirrað sig yfir að vinna 
ekki alla fótboltaleiki þá erum við 
að standa okkur almennt mjög vel 
hvert sem litið er. Við erum félag 
sem þorir og við ætlum að leggja 
áherslu á góða þjónustu við okkar 
iðkendur og með komu Skessunnar 
erum við komin með aðstöðu sem 
fáir ef einhverjir geta keppt við.“
benediktboas@frettabladid.is 

Tökum næsta skref með Skessunni
Aðstaða til knattspyrnuiðkunar í Kaplakrika mun gjörbyltast þegar Skessan verður tekin í notkun eftir rúman mánuð. Síðustu tvö 
ár hafa verið erfið fyrir iðkendur að sögn Valdimars Svavarssonar, formanns knattspyrnudeildarinnar. Flóðljós ekki á leiðinni. 

Valdimar Svavarsson í Kaplakrika á sínum heimavelli skömmu fyrir leikinn gegn KR. Hann gerir ráð fyrir að Skessan verði komin í notkun í september og 
það muni breyta miklu fyrir knattspyrnuaðstöðu í Hafnarfirði. Þrjú yfirbyggð hús verða þá í Kaplakrika, misstór. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

47 landsleikir voru merktir grunaðir um spillingu, þar af fimm af 10 lands-
leikjum hjá einu liðinu. Myndin tengist ekki fréttinni beint. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Alþjóðlega fótboltaspillingin nær til átta leikmanna á Íslandi
Grunsamlegir leikir 
2018

Afríka  5
Asía  69
Evrópa  227
Landsleikir  47
Norður-Ameríka  4
Ástralía  1
Suður-Ameríka  24
Alls  377
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FFFrábær þææææægggggginnnnddddiiii,,,, vvvveel
bóólstraððððaaaaaaar axlaróóllllaaaaarrrr
og bbak

Frábær þægindi, vel
bólstraðar axlarólar
og bak

GGGGGóóóóóððððð oooooggggg vel vvaaaarrrrriinn hóóllfff
ffffyrriirr ttöööllllvvvvvvvuuuuu  ooogggg sspjjaallldddddtttööööööööllvvuuu
Góð og vel varin hólf
fyrir tölvu og spjaldtölvu

ólf fyrir vattttnnnnsssssfffflöööööööösssssskkkkkuuuuuuuuuHHHóóóHólf fyrir vatnsflösku

rað hóllff fffffyyyyyyyyrrrrrrirrSér fóðr
u eða símmmmaaaaaaagleraug

Sér fóðrað hólf fyrir
gleraugu eða síma

gilegt handfangÞægÞægilegt handfang

rrrkkir, endingargóóðððððiiiirrrrrSSSSttteeerrr
fffffflllllooooootttttttttttiiiiirrrrrroggggg ffff

Sterkir, endingargóðir
og flottir

TTTTheeeeee NNNortth FaFaaFaaacccecc BBorororeaeaeeae lliiiss babbabb kpppkpkpk ooooookkkkokokiiiii
VeVeVeVeeeerðrrr  14.999 0 kkkrkrk .

The North Face Borealis bakpoki
Verð 14.990 kr.

Á
R
N
A
S
Y
N
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Frábært verð á bakpokum fyrir skólann og ferðalagið.

Bakpokar sem vit er í

KRINGLUNNI  ·  SMÁRALIND

uti l i f. is

TNF Berkeeleee eeey
Verð 8.9990999 kkkkr.
TNF Berkeley

Verð 8.990 kr.

TNF Boreaalaliiss Cllassic
VeVeVeVeVerðrð 144...999900 kr.

TNF Borealis Classic
Verð 14.990 kr.

TNF Ruthsac
Verð 14.990 kr.

TNF Ruthsac
Verð 14.990 kr.

TNF Tote
VeVeerðrðrððrð 88888 999.990909090 kkr.r.r.r.r

TNF Tote
Verð 8.990 kr.

TNF F RRooR dedeeyy
Verðð 9999.9900 kkkkkr.

TNF Rodey
Verð 9.990 kr.

TNF Vault
Verð 9.990 kr.

TNF Vault
Verð 9.990 kr.



Sigurjón Jóhannesson 
fyrrverandi skólastjóri á Húsavík,
andaðist þann 6. ágúst síðastliðinn  

á 94. aldursári.  
Útför hans fer fram frá Húsavíkurkirkju 

laugardaginn 17. ágúst nk. kl. 14.00.

Jóhanna Antonsdóttir
Jóhannes Sigurjónsson
Sigríður Sigurjónsdóttir Guðmundur Örn Ingólfsson
Guðrún Sigurjónsdóttir Einar Hrafnkell Haraldsson
Guðmundur Sigurjónsson
Haraldur Sigurjónsson Sif Gylfadóttir

og aðrir aðstandendur.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát og útför ástkærrar 

eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Álfheiðar Unnarsdóttur
   Sérstakar þakkir til starfsfólks Eirhamra
  og hjúkrunarheimilisins Hamra.

Ingólfur Jóhannsson
Unnur V. Ingólfsdóttir Guðjón Magnússon
Jóhann Ingólfsson Jónína Daníelsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar kæra
Júlíana Sigurðardóttir

lést sunnudaginn 21. júlí. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug.

Ragna Pálsdóttir Páll Þorsteinsson
Sigurður Pálsson Erla Þorsteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Helga Bergþórsdóttir
Laugarnesvegi 89,

sem lést sunnudaginn 28. júlí verður 
jarðsungin frá Bústaðakirkju 

föstudaginn 16. ágúst klukkan 13.

Bergþór Guðjónsson Ingibjörg Guðmundsdóttir
Hafsteinn Guðjónsson Anna M. Helgadóttir
Birgir Guðjónsson Sigrún B. Kristjánsdóttir
Guðjón Þór Guðjónsson Kari Brekke

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Valgarð Briem
hæstaréttarlögmaður,

sem lést 31. júlí síðastliðinn, verður 
jarðsunginn frá Dómkirkjunni 

miðvikudaginn 21. ágúst kl. 13.00.  
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir, þeim sem 

vilja minnast hans er bent á Líknarsjóð Þórsteins  
st. nr. 5 Oddfellow á Íslandi, reiknnr. 516-4-761347,  

kt. 660893-2969.

Benta Briem
Ólafur Jón Briem Sóley Jóhannsdóttir
Garðar Briem Elín Magnúsdóttir
Gunnlaugur Briem Hanna Björg Marteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Guðrún Guðmundsdóttir

Hæðargarði 35,  
Reykjavík,

sem lést sunnudaginn 28. júlí 
síðastliðinn, verður jarðsungin frá 

Bústaðakirkju mánudaginn 19. ágúst klukkan 15.00.

Jónas Bjarnason
Lilja Jónasdóttir  Stefán Halldórsson
Gunnar Örn Jónasson
Sigrún Jónasdóttir 
Óskar Jónasson

barnabörn og barnabarnabörn.

1057 Makbeð Skotakonungur, kallaður „rauði konungur-
inn“, er drepinn í bardaganum við Lumphanan af Mel-
kólfi þriðja sem var elsti sonur Dungaðs Skotakonungs.

1936 Framkvæmdir hefjast við byggingu Háskóla Íslands 
með því að tíu atvinnulausir stúdentar byrja að grafa 
fyrir grunninum. Háskólabyggingin var formlega tekin í 
notkun 17. júní 1940.
1965 Bítlarnir leika fyrir nærri 60 þúsund manns á Shea-
leikvanginum í New York. Talað hefur verið um atburð-
inn sem fæðingu rokktónleika á leikvöngum.
1969 Woodstock tónlistar- og listahátíðin er sett í upp-
sveitum New York-ríkis.

Merkisatburðir

Gunnar Tryggvason verk-
fræðingur sem er fimm-
tugur í dag er fæddur 
15. ágúst 1969 á Ísafirði.

Hann lauk stúdents-
prófi frá Menntaskólan-

um á Ísafirði árið 1989. Hann tók síðan 
B.Sc.-gráðu í rafmagnsverkfræði frá 
Háskóla Íslands árið 1993; M.Sc.-gráðu 
í raforkuverkfræði frá Háskólanum í 
Karlsruhe í Þýskalandi árið 1995 og dipl-
ómagráðu í viðskipta- og rekstrarfræði 
frá Endurmenntun HÍ árið 2001.

Gunnar hefur víðtæka þekkingu og 
reynslu á rekstri, stjórnun, fjármálum 
og verkfræði. Tilkynnt var nýlega um 
að hann hefði verið ráðinn aðstoðar-
hafnarstjóri Faxaf lóahafna. Þar segir 
hann spennandi verkefni fram undan. 
„Ég hef lengi fengist við greiningu á 
arðsemi innviða. Fyrir um ári vann ég 
í samstarfi við KPMG að úttekt á þróun 
starfsumhverfis Faxaflóahafna og þeirri 
umbreytingu sem fram undan er, meðal 
annars við orkuskipti. Ég fékk þá enn 
meiri áhuga á starfseminni,“ segir hann.

Frá 2008 starfaði Gunnar sem ráðgjafi 
hjá KPMG á sviði orku- og iðnaðarmála. 
Þá var hann aðstoðarmaður Oddnýjar 
Harðardóttur og Katrínar Júlíusdóttur 
þegar þær gegndu stöðu fjármálaráð-
herra. Þar áður starfaði hann meðal 
annars hjá fyrirtækjaráðgjöf Lands-
bankans og vann í sjö ár sem verkfræð-
ingur í áliðnaði. Nú er Gunnar að ljúka 
störfum fyrir ferðaþjónustufyrirtækið 
Allrahanda Gray Line.

Átta í fjölskyldu
Gunnar er giftur Úlf hildi Leifsdóttur 
tannlækni. „Við kynntumst árið 2001. 

Ef ég ætti að gefa ungu fólki 

einhver ráð þá er það að vera 

óhrædd að stökkva á tækifærin 

þegar þau þjóta fram hjá. 

Hún heillaði mig á kajakmóti í Stykkis-
hólmi. Það hefur hún gert síðan,“ segir 
hann hlæjandi.

Hann er upptekinn fjölskyldumaður 
enda sex börn í fjölskyldunni á aldr-
inum 9-30 ára. „Allur minn tími eftir 
vinnu fer í fjölskylduna,“ segir Gunnar 
þakklátur en hann á tvö börn af fyrra 
hjónabandi, þau Tryggva Örn verk-
fræðing, fæddan 1989, og Magneu, verk-
fræðinema, fædda 1994. Þau Úlfhildur 
eiga saman fjögur börn, Leif Stein, 
fæddan 2004, Dýrleifu Láru, fædda 2006, 
Véstein, fæddan 2009, og Daníel Erni, 
fæddan 2010. Þá er bara eftir að nefna 
hundinn Loka og köttinn Uglu!

Áhugamálin skíði og útivist
Aðspurður um áhugamálin segir 
Gunnar skíði og aðra útivist koma 
fyrst upp í hugann. „Mér tókst að neyða 
krakkana til að taka þátt í því sem mér 
þykir skemmtilegt, á borð við útivist og 
skíði enda Ísfirðingur að uppruna. Öll 
fjölskyldan hoppaði á þann vagn með 
mér. Annars erum við mikið útivistar-
fólk og veiðum gjarnan á sumrin,“ segir 
hann.

Þeir sem þekkja Gunnar vita af 
stjórnmálaáhuga hans. „Ég var virkur 

í pólitíkinni vinstra megin við miðju 
fram eftir aldri,“ segir hann og bætir 
því við að hann hafi verið virkur í 
Æskulýðsfylkingunni og setið í Stúd-
entaráði í Háskólanum fyrir Röskvu. 
„Þegar ég var kominn út í nám erlendis 
trosnuðu þessi tengsl uns Oddný Harð-
ardóttir hringdi árið 2012 og óskaði 
eftir því að ég gerðist aðstoðarmaður 
hennar í fjármálaráðuneytinu. Eftir 
það hefur ekki mikið farið fyrir póli-
tíkinni þótt áhuginn sé fyrir hendi. Í 
dag er ég yfirlýstur jafnaðarmaður og 
sit meðal annars fyrir hönd Samfylk-
ingarinnar í stjórn Landsvirkjunar,“ 
segir Gunnar.

Napóleon 250 ára
En hvað ætlar Gunnar að gera í tilefni af 
afmælinu? 

„Við Napóleon Bónaparte eigum 
sama afmælisdag. Það eru 200 ár upp 
á dag á milli okkar. Ég ætla að halda 
upp á afmæli Napóleons í vinnunni á 
morgun en mitt um helgina,“ segir hann 
hlæjandi en segist ætla að halda upp á 
fimmtugsafmælið með bræðrum sínum 
og foreldrum um helgina. „Við ætlum 
bara að hafa það notalegt saman“.

En hvernig er að verða fimmtugur?
„Ég er fyrst og fremst fullur tilhlökk-

unar. Ég er búinn að vera að eiga börn 
og ala þau upp í þrjátíu ár. Fram undan 
er frelsi frá amstri barnauppeldisins. Nú 
eru börnin orðin félagar manns.

Ef ég ætti að gefa ungu fólki einhver 
ráð þá er það að vera óhrædd að stökkva 
á tækifærin þegar þau þjóta fram hjá. 
Óttinn við að gera mistök getur orðið 
stærstu mistökin,“ segir afmælisbarnið.
david@frettabladid.is

Allur tíminn í fjölskylduna
Ísfirðingurinn Gunnar Tryggvason, verðandi aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna og sex 
barna faðir, er fimmtugur í dag. Heldur upp á afmælið um helgina með fjölskyldunni.

Dýrleif Lára, hundurinn Loki, Gunnar Tryggvason, Vésteinn, Leifur Steinn og Daníel Ernir. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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REYKJAVÍK     AKUREYRI     HÚSAVÍK     EGILSSTAÐIR     REYKJANESBÆR     SELFOSS     AKRANES

ÚTSALAN ER FULLUM GANGI!



LÁRÉTT
1 Brotlegur
5 Ellegar
6 Hæð
8 Lasleiki
10 Átt
11 Aðstoð
12 Neitun
13 Borðandi
15 Truflun
17 Sveif

LÓÐRÉTT
1 Torsóttur
2 Skriðdýr
3 Frostskemmd
4 Röndin
7 Sedda
9 Drasla
12 Skvamp
14 Frestur
16 Tveir eins

LÁRÉTT: 1 sekur, 5 eða, 6 ás, 8 illska, 10 na, 11 lið, 12 
bann, 13 ætur, 15 röskun, 17 flaug.
LÓÐRÉTT: 1 seinfær, 2 eðla, 3 kal, 4 rákin, 7 saðning, 
9 slarka, 12 busl, 14 töf, 16 uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Gelfand átti leik gegn Lobron í 
München árið 1991.

1. Hxf7!! Dxe5 2. h7+! Kxf7 
3. dxe5 Hxd1+ 4. Kf2 Hd4 
5. Ke3 1-0.  Magnús Carlsen 
átti hörmulegt mót í St. Loius 
í Bandaríkjunum sem lauk í 
gærkveldi. 

www.skak.is:  Mótið í St. Louis 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Norðaustan 5-13 vestan 
til á landinu, annars 
hægari norðlæg átt. 
Vætusamt norðan og 
norðaustan til, einkum 
á Ströndum og austan 
Tröllaskaga en bjartviðri 
um landið sunnanvert  
og allvíða síðdegisskúrir. 
Hiti 5 til 11 stig norð-
anan til en 10 til 15 stig 
syðra.

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Í hvert skipti sem við 
sækjum hann í leikskól- 
ann hugsa ég … sem 
betur fer eigum við  
fallegt barn! Er það 
galið af mér?

Smá! En 
ég held þú 
hafir rétt 
fyrir þér!

Gos eða orkudrykk?
Það fer  

eftir ýmsu …

... á ég að ropa stafrófið á 
íslensku eða mandarín?

Og þetta er 
ástæðan 

fyrir því að 
stelpukvöld 

urðu til.

Mandarín.

Ekki sá besti, 
Lárus.

Gos.

Hæ, elskan. 
Hvernig var…

Hérna, hérna og hérna. Illa lyktandi barn, bréf frá félagi 
hverfiseigenda og brotin fjarstýring.

Er þetta slæmur 
tími til að biðja 
um vínglas og 

fótanudd?
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Grísabógsneiðar
ferskar

769KR/KG
ÁÐUR: 1.398 KR/KG

Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Tilboðin gilda 15. - 18. ágúst

ÓDÝRAST Á NETINU 
Í VEFVERSLUN NETTÓ*

*Skv. könnun Fréttablaðsins

VERTU MEÐ SVARTA BELTIÐ Í SPARNAÐI!

Alabama eða villisveppa & 

4.199KR/KG
ÁÐUR: 5.998 KR/KG

Änglamark snakk
175 gr - salt eða 
sour cream & onion

299KR/PK
ÁÐUR: 389 KR/PK

Kalkúnasneiðar
m/íslenskum kryddum

1.733KR/KG
ÁÐUR: 2.889 KR/KG

Lambagrillsneiðar
Bernaise

988KR/KG
ÁÐUR: 2.298 KR/KG

-57%

Helgusteik
Esjumarinering

1.399KR/KG
ÁÐUR: 2.798 KR/KG

-20%Grísakótilettur
Brasilía

1.259KR/KG
ÁÐUR: 2.098 KR/KG

LJÚFFENGT OG GOTT!

-50%
Avókadó
700 gr í neti

249KR/PK
ÁÐUR: 498 KR/PK

-40%

-40%

Nautalund
fullmeyrnuð og tilbúin á grillið

4.798KR/KG
ÁÐUR: 5.998 KR/KG

-30%

Grísabógsneiðar

-45%

Toscanabrauð
550 gr

279KR/STK
ÁÐUR: 399 KR/STK

-30%

kk

nion

kk

-23%

H l t ik -50%



BÍLAR

Starfsmenn breska bílaframleið-
andans Mini fögnuðu þeim áfanga 
fyrr í þessum mánuði að fram-
leiddur var 10 milljónasti Mini-
bíllinn í verksmiðju Mini í Oxford. 
Mini hefur verið framleiddur í 60 ár, 
frá árinu 1959. Til ársins 2000 voru 
framleiddir 5,3 milljón Mini-bílar 
og á þessum tíma var Mini í breskri 
eigu. Síðan BMW keypti Mini árið 
2000 hefur framleiðslan þar af leið-
andi alls náð 4,7 milljónum bíla.

Nú í dag eru um 1.000 Mini-bílar 
framleiddir á dag og nýr Mini-bíll 
kemur af færiböndunum á 67 sek-
úndna fresti. Megnið af bílunum er 
framleitt í Bretlandi, eða um 80% 
þeirra, en um 20% í Hollandi. Mini 
var í eigu British Motor Corporation 
árin 1959 til 1968, British Leyland 
frá 1968 til 1986 og Rover Group frá 
1986 til 2000. Þegar Mini-bíllinn var 
hannaður var helsta ástæða smæðar 
hans bensínskorturinn sem ríkti í 
heiminum um þær mundir vegna 
Súesdeilunnar.

10 milljónir 
Mini-bíla 
framleiddar

Alls engar nýjar fréttir 
eru fólgnar í því  að 
Jaguar Land Rover 
ætli að setja BMW-
vélar í nýja bíla sína 
á næstunni, en nú 

hafa tilraunagerðir nýrra bíla fyrir-
tækisins sést með BMW-vélar undir 
húddinu. Það á til dæmis við þessa 
næstu kynslóð flaggskipsins Range 
Rover sem hér er með 4,4 lítra og 8 
strokka BMW-vél með forþjöppu. 
Það þýðir væntanlega að 5,0 lítra 
vélin með kef lablásara (super-
charged) hverfur í Range Rover. 

Samstarf Jaguar Land Rover og 
BMW verður þó viðameira en þetta 
þar sem fyrirtækin hafa skrifað 
undir víðtækan samstarfssamning 
og ætlar JLR með því að spara mikið 
í þróunarkostnaði sínum.

Bara nýjar vélar
JLR ætlar líka að bjóða 6 strokka 
BMW-vélar í bílum sínum og sam-
starfið kveður einnig á um sam-
eiginlega þróun á rafmagns- og 
tengilt vinnaf lrásum. Ný gerð 
Range Rover fær líka nýjan undir-
vagn sem að miklu leyti verður úr 

áli og miklu léttari en af fyrri gerð. 
Þessi undirvagn mun verða í mun 
fleiri jeppum JLR, eða allt frá miklu 
minni bíl eins og Jaguar XE og að 
þeim stærsta, það er Range Rover. 
Líklega mun engin vélargerð sem 
nú er í boði í Range Rover lifa af í 
næstu kynslóð bílsins, hann verður 
í boði með nýjum vélum smíð-
uðum af JLR eða BMW. Heyrst 
hefur að ný 6 strokka dísilvél JLR 
sé svo umhverfisvæn að hún mengi 
minna en 80 g/km af CO2 og sé því 
vel innan nýrra strangra viðmiða 
um mengun.

Range Rover fær BMW-vél

Daimler, móðurfyrirtæki Merc-
edes-Benz, á yfir höfði sér háa sekt 
fyrir dísilvélasvindl og gæti sektar-
upphæðin numið 1 milljarði evra, 
eða um 140 milljörðum króna. 
Það eru saksóknarar í Stuttgart, 
heimaborg Mercedes-Benz, sem 
munu leggja fram sektina á hendur 
Daimler. Mun sektarupphæðin 
að líkindum nema 5.000 evrum á 
hvern þann bíl sem Mercedes-Benz 
seldi með svindlhugbúnaði og því 
gæti sektarupphæðin jafnvel orðið 
hærri en 1 milljarður evra.

Rannsóknin á svindli Mercedes-
Benz stendur enn yfir og verða 

Daimler sektað um 140 milljarða

Á fyrri helmingi ársins féll 
bílasala í Evrópu um 7,9% og 
salan í júní féll um 9,2% og 

fór 1,62 milljón bílum í 1,49 milljón 
bíla, en þó er rétt að hafa í huga að 
tveimur færri söludagar voru í júní 
nú en í fyrra. Sem fyrr er misjafnt 
gengi hjá bílaframleiðendum og féll 
sala Nissan mest í júní, eða um heil 
26,6%. Sala Volvo-bíla féll líka um 
21,7%, hjá Honda um 15,4%, hjá Fiat 
Chrysler um 13,5%, 10,1% hjá BMW 
og 9,6% hjá Volkswagen Group. 
Örlítið skárra gengi var hjá Merc-
edes Benz en samt sölufall um 8,2% 
og það sama var upp á teningnum 

hjá Peugeot-Citroën. Sala Renault 
féll þó aðeins um 3,9%.

Þessi dræma sala bíla í Evr-
ópu veldur bílaframleiðendum 
áhyggjum en ekki síður veldur það 
þeim áhyggjum að á stærsta bíla-
markaði heims í Kína minnkaði 
salan um heil 14% á fyrri helmingi 
ársins, en þar seldust þó rétt tæpar 
10 milljónir bíla. Í Bandaríkjunum 
minnkaði salan um 1,9%, á Ind-
landi um 10,9%, en aðeins um 0,3% 
í Japan. Eina stóra landið sem salan 
jókst í á fyrstu 6 mánuðum ársins 
var í Brasilíu, en þar jókst hún  
um 10,9%.

Salan í Evrópu fallið um 7,9 prósent fyrri hluta árs

Nýr Range Rover er í þróun og kemur væntanlega á markað árið 2021 eða 2022 og þá með BMW-vél sem einn vélarkostinn.

10 milljónasta Mini-bílnum fagnað.

Frá einni af hinum frábæru þýsku hraðbrautum.

Bílaumboðið Askja frumsýnir 
nýjan Kia e-Soul, 100% raf bíl, í Kia 
húsinu að Krókhálsi 13 á laugar-
dag, 17. ágúst klukkan 12-16. Mikil 
eftirvænting hefur ríkt eftir komu 
bílsins frá því að hann var fyrst 
kynntur á alþjóðlegu bílasýning-
unni í LA í vetur. Ný kynslóð e-Soul 
er mjög breytt í hönnun sem og 
aksturseiginleikum frá núverandi 
Soul EV. Eins og forverinn er e-Soul 
nettur fjölnotabíll og er hábyggðari 
en fólksbílar af svipaðri stærð sem 
þýðir að þægilegt er að ganga um 
hann þar sem sætin eru há og útsýni 
gott. 

Hönnun nýja bílsins er glæsileg, 
innanrýmið er vandað og nútíma-
legt og búið góðum þægindum og 
öllum helsta tæknibúnaði sem völ 
er á frá Kia. Hátæknivæddur 10,25 
tommu skjár miðlar öllum upplýs-
ingum um akstur og afþreyingu til 
ökumanns og farþega. Kia e-Soul er 
mjög rúmgóður miðað við aðra raf-
bíla í þessum stærðarflokki.

Nýr e-Soul er af lmeiri og lang-
drægari en forverinn auk þess sem 
aksturseiginleikar bílsins hafa verið 
bættir enn frekar. Rafmótorinn skil-
ar bílnum 204 hestöflum og hann er 
aðeins 7,9 sekúndur úr kyrrstöðu í 
hundraðið. Drægið er mikið eða alls 
452 km miðað við hinn nýja WLTP-
staðal. Forverinn Kia Soul EV hefur 
notið mikilla vinsælda um allan 
heim síðan hann kom fyrst fram 
á sjónarsviðið fyrir fimm árum. 
Suðurkóreski bílaframleiðandinn 
bindur miklar vonir við að arftaki 
hans, e-Soul, verði enn vinsælli 
enda býður nýi bíllinn upp á meiri 
kraft og aukið drægi, sem og enn 
betri aksturseiginleika.

Mercedes Benz C350e.

lyktir hennar ekki ljósar fyrr en 
við enda þessa árs. Samkvæmt 
rannsókninni er líklega um að 
ræða 280.000 Benz-bíla af gerð-
unum C-Class og E-Class og hefur 
Mercedes-Benz verið gert að inn-
kalla alla þessa bíla og lagfæra þá 
svo búnaður þeirra falli að lögum. 
Líklega verður Daimler einnig 
ákært af bandarískum yfirvöldum 
af sömu ástæðu. Þýsk yfirvöld hafa 
þegar lagt sektir á Volkswagen upp 
á 1 milljarð evra, Audi 800 milljónir 
evra, Porsche 535 milljónir evra og 
Bosch, sem hannaði svindlhug-
búnaðinn, upp á 90 milljónir evra.

Nýr  
Kia e-Soul 
frumsýndur

Jaguar Land Rover 
og BMW hafa stað-
fest víðtækt sam-
starf um kaup JLR 
á BMW-vélum og 
sameiginlega þróun á 
rafmagnsdrifrásum.
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Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
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Þess verður minnst í 
Skagabyggð og á Skaga-
strönd laugardaginn 
17. og sunnudaginn 18. 
ágúst að 200 ár eru liðin 
frá fæðingu Jóns Árna-

sonar þjóðsagnasafnara. Ýmislegt 
verður gert til að heiðra minningu 
Jóns af þessu tilefni. Málþing verður 
haldið, forseti Íslands, Guðni Th. 
Jóhannesson, afhjúpar lágmynd af 
Jóni, sýning verður opnuð í Gamla 
Kaupfélagshúsinu og ýmislegt fleira 
verður á dagskrá.

Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir 
þjóðfræðingur er meðal fyrirlesara 
á málþinginu á laugardag. Erindi 
hennar nefnist Söfnun þjóðsagn-
anna og þýðing þeirra í hugum 
Íslendinga. „Ég ætla annars vegar 
að fjalla um hvað fólst í hinu merka 
frumkvæði Jón Árnasonar, þegar 
hann byrjaði sína miklu þjóðsagna-
söfnun um miðbik 19. aldar. Ég mun 
líta á framtak hans í ljósi þess sem 
var að gerast af sama toga í Evrópu 
um svipað leyti og fjalla um inntak 
og þýðingu þjóðsagnanna í menn-
ingu okkar. Hins vegar mun ég 
segja frá þeim viðtökum sem þjóð-
sagnasafnið fékk þegar það kom út 
á árunum 1862-1864. Aðdragandinn 
var sá að Jón Árnason og félagi hans 
Magnús Grímsson gáfu út lítið safn 
þjóðsagna og ævintýra fáum árum 
áður. Íslenzk æfintýri nefndist 
það, kom út 1852 og var upphafið 
að þjóðsagnasöfnuninni. Magnús 
féll frá um aldur fram en Jón hélt 
verkinu áfram. Á þessum tíma ríkti 
þjóðernishyggja í Evrópu og henni 
fylgdi löngun til þess að bjarga þjóð-
legum verðmætum frá glötun. Áhrif 
upplýsingarstefnunnar voru þó enn 
sterk og ýmsir litu á það sem argasta 
hneyksli að verið væri að halda upp 
á kerlingabækur, hjátrú og hindur-
vitni og áttuðu sig ekki á þeim 
menningarverðmætum sem þjóð-
sögurnar geyma. Það var því ýmis-
legt sem mæddi á Jóni Árnasyni og 
félögum hans. Svo hefur tíminn 
dæmt þetta verk Jóns og metið að 
verðleikum.“

Tvö sjónarhorn
Ólína segir að við söfnun sína hafi 
Jón litið til þýsku bræðranna Jak-
obs og Wilhelms Grimm sem þá 
höfðu gefið út mikið safn þýskra 
þjóðsagna og ævintýra sem við 
Íslendingar þekkjum sem Grimms-
ævintýri. „Wilhelm var fagurkeri 
og undir áhrifum frá Charles Perr-
ault í Frakklandi sem vildi hefja 
munnmælin upp á svið fagurbók-
mennta. Jakob var fræðimaður og 
meiri vísindamaður í hugsun og leit 
á sögurnar sem menningarsögu-
legar heimildir og rannsóknarefni. 
Hjá þeim bræðrum toguðust þannig 
á tvö sjónarhorn, sem varð til þess 
að þeir voru ekki alveg sjálfum sér 
samkvæmir í framsetningu og með-
ferð sagnanna. Sami vandi knúði 
dyra hjá Jóni Árnasyni, sem og þeim 
Guðbrandi Vigfússyni og Konrad 
Maurer sem ráðlögðu honum og 
voru hvatamenn að útgáfu hans. 
Einnig þar toguðust á þau sjónar-
mið hvort þjóðsögurnar væru bók-
menntir, fagurfræði eða vísindi.

Þetta verður rauði þráðurinn í 
minni umfjöllun og það hvernig 

viðtökurnar voru fyrst eftir að 
safnið kom út. Það var mikið drama 
í gangi,“ segir hún kímin.

Hryllingur gagnvart 
 draugasögum 
Líkt og svo margir Íslendingar ólst 
Ólína upp við þjóðsögur. „Mamma 
og pabbi keyptu þjóðsagnasafn Jóns 
Árnasonar á sjöunda áratugnum í 
mörgum bindum. Ég var gjörsam-
lega hugfangin af þjóðsögunum og 
lá yfir þessu safni átta eða níu ára 
gömul. Svo var ég í sveit á sumrin 
og þar kynntist ég frá fyrstu hendi 
þjóðtrúnni sem er á sveimi í sög-
unum. Ég varð vitni að því vestur á 
fjörðum eitt sumarið að álfhólnum 
var raskað. Ýtustjórinn sem hafði 
óvart verið valdur að verkinu hæl-

brotnaði sama kvöld og öllum var 
stórlega létt því þá voru álögin fram 
komin og menn bjuggust ekki við 
að þau yrði verri. Álagatrúin var 
bara ein af lífsins staðreyndum í 
þessu umhverfi á þeim tíma. Mér 
finnst ég hafa verið heppin að alast 
að hluta til upp við þessa lifandi 
þjóðtrú og verða vitni að ýmsu 
sem henni tengdist. Ég held að það 
sé þjóðfræðingum hollt og hafi 
haft góð áhrif á mín fræðastörf og 
skilning á vættasögunum og upp-
runa þeirra.“

Spurð hvaða þjóðsögur hafi heill-
að hana mest segir Ólína: „Drauga-
sögurnar höfðuðu mikið til mín og 
sömuleiðis álfa- og tröllasögur. Ég 
gældi alltaf við þá hugmynd að það 
væru sannleikskorn í sögunum. Ég 

held enn þann dag í dag að það sé, 
þótt það sé ekki með sama hætti 
og margir halda. Í raun tel ég að 
margt af þessu hafi ekki verið jafn 
yfirskilvitlegt og menn héldu. Til 
dæmis gæti ég trúað að sögur af því 
þegar „dáið fólk“ reis upp af líkbör-
unum hafi einfaldlega verið um fólk 
sem var að ranka við sér úr meðvit-
undarleysi. Sama er ég hrædd um 
að liggi að baki frásögnum af því 
þegar draugar voru brotnir á bak 
aftur og þeim komið niður aftur. 
Þarna koma kviksetningar upp í 
hugann en á þessum tíma gat verið 
erfitt að ákveða dauðastund. Það 
hefur alltaf verið í mér ákveðinn 
hryllingur gagnvart draugasögum, 
ekki vegna þess að ég óttist drauga 
heldur vegna þess að ég held að 
eitthvað annað hafi legið að baki 
þessum frásögnum, sem fólk gerði 
sér ekki grein fyrir eða vildi ekki 
horfast í augu við.“

Spurð hvort hún sé trúuð á álög 
segir Ólína: „Ég held að það sé fleira 
á milli himins og jarðar en augað 
sér, en ég ætla ekki að fara nánar út 
í það.“

ÝMSIR LITU Á ÞAÐ 
SEM ARGASTA 

HNEYKSLI AÐ VERIÐ VÆRI AÐ 
HALDA UPP Á KERLINGABÆKUR, 
HJÁTRÚ OG HINDURVITNI OG 
ÁTTUÐU SIG EKKI Á ÞEIM MENN-
INGARVERÐMÆTUM SEM 
ÞJÓÐSÖGURNAR GEYMA.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Fimmtudagur

hvar@frettabladid.is

15. ÁGÚST 2019 
Myndlist
Hvað?  Svart-hvítur 
heimur
Hvenær?  17.00
Hvar?  Borgar-
bókasafnið 
Kringlunni 
Á sýningunni 
eru ljósmyndir eftir 
Bianca Snjezana Glavas.

Hvað?  Vinir & elskhugar
Hvenær?  17.00
Hvar?  Gerðuberg  
Málverkasýning Dagmarar 
Agnarsdóttur í Menningarmið-
stöðinni Gerðubergi.

Hvað?  Víðátta
Hvenær?  16.00
Hvar?  Gallerí Grótta, bókasafn Sel-
tjarnarnesi 
Hulda Vilhjálmsdóttir opnar mál-
verkasýningu.

Tónlist
Hvað?  Á ljúfum nótum
Hvenær?  12.00-12.30
Hvar?  Fríkirkjan í Reykjavík. 
Anna Guðrún Jónsdóttir, sópran, 
Una Dóra Þorbjörnsdóttir, sópran, 
og Antonia Hevesi, píanó, f lytja 
léttar óperuaríur og dúetta.

Hvað?  Alþjóðlegt orgelsumar
Hvenær?  12.00-12.30
Hvar?  Hallgrímskirkja 
Kitty Kovacs, organisti Landa-
kirkju í Vestmannaeyjum, leikur 
verk eftir Johann Sebastian Bach, 
Astor Piazzolla og Pierre Cocher-
eau. Miðaverð er 2.500 krónur.

Hvað?  Sumarjazz
Hvenær?  17.00
Hvar?  Salurinn Kópavogi 
Tríó Ómars Einarssonar leikur. 
Ókeypis aðgangur.

Hvað?  Hátíðartónleikar HIMA og 
New Music for Strings
Hvenær?  19.30
Hvar?  Harpa, Norðurljós 
Miðaverð 3.500 krónur.

Hvað?  Tónleikar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Alþýðuhúsið á Siglufirði 
Ife Tolentino og Óskar Guðjónsson 
skemmta. Tekið við frjálsum fram-
lögum við innganginn.

Hvað?  Blómstrandi dagar
Hvenær?  20.30
Hvar?  Skyrgerðin í Hveragerði 
Tríó Ómars Einarssonar leikur 
ásamt píanóleikaranum Kjartani 
Valdimarssyni. Aðgangur ókeypis.

Mér finnst ég hafa verið heppin að alast að hluta til upp við þessa lifandi þjóðtrú. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Merkt frumkvæði Jóns Árnasonar
200 ár eru liðin frá fæðingu Jóns Árnasonar þjóðsagnasafnara. Málþing verður hald-
ið á Skagaströnd. Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir verður meðal frummælenda.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Þjóðsagnasafnarinn
Jón Árnason þjóðsagnasafnari 
(17. ágúst 1819 – 4. september 
1888) var sonur séra Árna Illuga-
sonar prests á Hofi á Skagaströnd 
og Steinunnar Ólafsdóttur. Jón lauk 
stúdentsprófi frá Bessastaðaskóla, 
gerðist bókavörður og varð fyrsti 
landsbókavörður Íslands og fyrsti 
forstöðumaður Forngripasafns Ís-
lands, sem síðar varð Þjóðminjasafn-
ið. Um tíma var hann biskupsritari 
og kenndi við Lærða skólann. Hann 
tók að safna þjóðsögum og á árunum 
1862-1864 komu út Íslenskar þjóð-
sögur og æfintýr. Þessi ástríðufulla 
söfnun hans og merka útgáfa hefur 
haldið nafni hans á lofti.
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25% afsláttur
af öllum vörum í dag

Gildir líka af námsbókum

Opið til 
miðnættis í 

A4 Skeifunni
til 22. ágúst

Gildir ekki með öðrum tilboðum.Gildir ekki með öðrum tilboðum.



– við Laugalæk

Ekkert hveiti
Ekkert soyja
Enginn sykur
Ekkert MSG

Íslenskt kjöt
Íslensk

framleiðsla

Ekkert
Ekkert
Enginn
Ekkert

Íslensk
Íslen

framlei

Sterkar,
mildar
og allskonar

www.artasan.is

Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með 
GUM 

tannvörum

Tengslanet 
Tarantinos

Jennifer Lawrence
Afmælisbarn dagsins

Edda Karítas Baldursdóttir
eddakaritas@frettabladid.is

BÍÓ

Þrátt fyrir ungan aldur hefur 
Jennifer Lawrence áorkað meiru 
en margur leikarinn í Hollywood. 
Lawrence hefur unnið fjöldann 
allan af verðlaunum á sínum til-
tölulega stutta ferli og er vel að 
þeim komin.

Jennifer Shrader Lawrence 
fæddist í Indian Hills í Kentucky-
fylki í Bandaríkjunum þennan dag 
árið 1990 og er því 29 ára.

Ólíkt mörgum ung-
stirnum er Jennifer Lawr-
ence ekki „leikarabarn“ 
heldur var faðir hennar 
smiður og móðir 
hennar sá um sumar-
búðir. Ferill Lawr-
ence hófst þegar 
ljósmyndari sá hana 
í New York þar sem 
hún var í fríi með 
fjölskyldu sinni.

Þegar Lawr-
ence var fjórtán 
ára hætti hún 
í skóla en hún 
var ákveðin 
í því að láta 
ferilinn ganga 
fyrir. Fjöl-
skyldan 
fluttist þá 
til New 
York þar 

sem Lawrence reyndi fyrir sér sem 
leikkona. 

Lawrence fékk stóra tækifærið 
sitt þegar hún landaði hlutverki 
Ree í kvikmyndinni Winter’s Bone, 
en hún fékk sína fyrstu Óskars-
verðlaunatilnefningu fyrir hlut-
verk sitt í myndinni

Nokkrum árum síðar skaust 
Jennifer Lawrence upp á stjörnu-
himininn fyrir alvöru, þegar 
myndin um Hungurleikana var 
frumsýnd.

Eitt og annað um leikkonuna 
Jennifer Lawrence

  Hún er þriðja yngsta leikkonan 
til að fá tilnefningu til Óskars-
verðlaunanna sem besta leik-
kona í aðalhlutverki en hún var 
20 ára og 163 daga gömul.

 Uppáhaldskvikmyndir hennar 
eru Terms of Endearment 

(1983) og Cool Runnings 
(1993). 

 Hún er örvhent.
 Hún fór í áheyrnarpruf-

ur fyrir Serenu van der 
Woodsen í Gossip Girl, 
Bellu Swan í Twilight og 
Oliviu í Easy A en fékk 
ekkert hlutverkanna.

 Eitt af fyrstu 
hlutverkum 
hennar var í 
þættinum um 
einkaspæjarann 
sérkennilega 

Monk.
 Samkvæmt 
Forbes var 
Lawrence 
launahæsta 
leikkona í 
heimi árið 
2015-2016.

 
Tarantino tengir  

ekki síst myndir sínar með fjölskyldu-
böndum persóna sem liggja jafnvel milli 
kynslóða og ólíkra sögusviða. Þræðirnir 

liggja víða og laustengja myndirnar saman í 
klikkuðum kvikmyndaheimi leikstjórans en 
innan hans eru ekki aðeins myndir sem hann 

hefur leikstýrt, heldur einnig handrit sem hann 
hefur skrifað og sögur sem hann lagði drögin 
að, svo sem Natural Born Killers, eftir Oliver 

Stone, From Dusk Till Dawn, eftir Robert 
Rodriguez, og True Romance, sem Tony 

Scott leikstýrði.

Eftir spennuhlaðna 
bið geta aðdáendur 
Quentins Tarantino 
loks tekið gleði 
sína þar sem Once 
Upon a Time in 
… Hollywood er 
loksins komin í 
kvikmyndahús á 
Íslandi. Leikstjór-
inn hefur komið 
víða við í níu kvik-
myndum en það 
er ekki ofbeldið 
eitt sem tengir þær 
saman þar sem 
persónur tengjast 
alls kyns böndum 
á milli mynda og 
sögusviða.
Vic og Vincent Vega
Michael Madsen lék 
hinn morðóða 
Vic Vega, betur 
þek k t an sem 
Mr. Blonde í 
Reservoir Dogs. 
Hann er bróðir 
Vincent s Veg a , 
sem John Travolta lék 
í Pulp Fiction. Þeir bræður rúmast 
því báðir illa innan ramma laganna 
og uppskera eins og þeir sá í grýtt-
an jarðveg glæpanna.

Larry og Jimmie Dimmick
Re s e r vo i r  D o g s 
og Pulp Fiction 
tengjast einn-
ig í bræðrunum 
Larry og Jimmie. 
Larry gekk undir 
dulnefninu Mr. 
White í Reservoir 
Dogs sem Harvey Keitel lék með 
tilþrifum en Tarantino lék sjálfur 
heldur geðstirðan bróður hans sem 
Vincent nokkur Vega dröslaði heim 
til hans. Svo skemmtilega vill til að 
engin annar en Keitel lék Winston 
Woolf sem fenginn var til þess að 
hreinsa til heima hjá Jimmie.

Seymour og Jack Scagnetti
Vic Vega barmar sér 
í Reservoir Dogs 
y f ir sk i lorðs-
fulltrúa sínum, 
Seymour Scagn-
et ti .  Sá sést 
aldrei í mynd 
en það gerir hins 
vegar bróðir hans Jack 
Scagnetti sem er jafnvel enn meiri 
óþverri. Sá siglir að vísu undir fölsku 
flaggi sem laganna vörður þar sem 
hann eltist við morðóða parið 
Mickey  og Mallory sem Woody 

Harr elson og Juliette Lewis 
léku í Natural Born Kill-

ers en handrit þeirrar 
mynd ar sk r if aði 

Oliver Stone upp 
úr sögu sem Tar-
antino skrifaði 
og ætlaði sér 
upphaflega að 
filma sjálfur.

Mr. White og Alabama Worley
M r .  W h i t e  ú r 
Reservoir Dogs á 
einnig sterka og 
s k e m m t i l e g a 
tengingu við þá 
frábæru mynd 
True Romance. 
Tarantino skrifaði 
handritið en þurfti að 
láta það frá sér og Tony Scott end-
aði með að gera mynd eftir því. 
Sagan hverfist um myndasögu-

nördinn Clarence og vændis-
konuna Alabama en eftir að 

ástir takast með þeim bruna 
þau með fulla ferðatösku 

af stolnu kókaíni til Los 
Angeles þar sem þau 
hyggjast koma því í 
verð. True Romance 
er fyrsta myndin með 
fingraförum Tarant-
inos sem kom út í kjöl-

far tímamótaverksins 
Reservoir Dogs. Í þeirri 

mynd er Mr. White spurð-
ur fregna af Alabama og er 

þar átt við sömu stúlku og 
gekk að eiga Clarence í True 

Romance.
Á samhenginu var ljóst að þau Ala-
bama og Mr. White hefðu verið 
glæpafélagar en til þess að svo 
mætti verða hefði hún ekki mátt 
enda með Clarence. Scott breytti 
hins vegar endi Tarantinos og 
splæsti parið saman svo vand-
lega að ekkert nema dauðinn gæti 
aðskilið þau.

Donny Donowitz og Lee  
Donowitz
Kvikmyndafram-
leiðandinn og 
hrokagikkurinn 
Lee Donowitz 
heitir sótraftur-
inn sem hyggst 
kaupa kókaínið 
af Clarence og Ala-
bama í True Romance. Sá skunkur 
minnir um margt á framleiðandann 
Don Simpson í kókaínmaníu sinni 
og hans bíða ekkert sérlega spenn-
andi örlög.

Öllu meiri hetjubragur var yfir 
föður hans, Donny nokkrum Don-
owitz. Sá var nefnilega einn hinna 
vösku Inglorious Basterds í sam-
nefndri mynd Tarantinos. Eli Roth 
lék Donny, einnig þekktan sem 
The Bear Jew, en undir því nafni var 
hann alræmdur meðal nasistanna 
sem Bastarðarnir sölluðu niður af 
miklum móð. Gyðingabangsinn 
stundaði það að sálga tindátum 
Hitlers með hafnaboltakylfu við 
lítinn fögnuð í herbúðum þeirra.
toti@frettabladid.is
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MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - MJÖG GOTT VERÐ - OPIÐ TIL 22:00 ALLA DAGA

HALLVEIGARSTÍG 1 SMIÐJUVEGI 2

OPIÐ
10:00 TIL 22:00 

ALLA DAGA

199kr
SMJÖR
250g
VENJULEGT VERÐ 277
Hámark 4 stk pr. afgreiðsluGildir til 20. ágúst

Hámark 4 stk pr. afgreiðslu
Gildir til 20. ágúst

SKEMMTILEGT  MORGUNKORN FYRIR HRESSA SKÓLAKRAKKA

399kr
REMA1000
KORNFLÖGUR
1kg

489kr
GULDKORN
320g

674kr
BLÁBER 
500g 
VENJULEGT VERÐ 899kr.

714kr
JARÐARBER 
400g 
VENJULEGT VERÐ 952kr.

349kr
REMA1000 
FAJITAS BLANDA
450g

ÓDÝRASTA VERÐ Á ÍSLANDI!

864kr/kg
VÍNBER RAUÐ

-25% -25%

-40%

172kr/kg
VATNSMELÓNUR
VENJULEGT VERÐ 287

EINFALT  AÐ ELDA!
UPPSKRIFTIR AF GÓÐUM MÁLTÍÐUM 
FYLGJA Á BAKHLIÐ 

2 FYRIR 1 AF FLJÓTANDI                      ÞVOTTAEFNI

349kr
REMA1000
CHILI CON CARNE
450g

349kr
REMA1000
RATAOUILLE
500g

389kr
REMA1000 
WOK BLANDA LÍFR.
450g

399kr
KELLOGGS 
SMACKS
330g

399kr
KELLOGGS 
FROOT LOOPS
375g

Bi� með fyrirvara um villur.  Tilboð gilda til 20. ágúst eða á meðan birgðir endast nema annað sé tekið fram.



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Great News
10.00 The Secret Life of 4 Year 
Olds
10.45 Dýraspítalinn
11.10 Óbyggðirnar kalla
11.35 Heimsókn
12.00 Ísskápastríð
12.35 Nágrannar
13.00 Sleepless in Seattle
14.45 Scooby-Doo! Shaggy’s 
Showdown
16.10 Seinfeld
16.35 Friends
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
19.20 Veður
19.25 Næturvaktin
19.55 Fresh Off the Boat
20.20 Masterchef USA
21.05 L.A.’s Finest
21.50 Animal Kingdom
22.35 Warrior
23.35 Real Time with Bill Maher
00.35 The Victim
01.35 I Love You, Now Die
02.35 Absentia
03.20 Crashing
03.50 Gone
04.30 Gone
05.10 Gone

19.10 Mom
19.35 Schitt’s Creek
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Stelpurnar  Frábærir sketsa-
þættir þar sem stelpurnar fara á 
kostum með óborganlegum leik 
og geggjuðu gríni. 
21.15 iZombie
22.00 Grimm
22.45 Barry
23.15 Famous in Love
00.00 American Dad
00.25 Mom
00.50 Seinfeld
01.15 Tónlist

12.55 Sundays at Tiffanys
14.25 Home Again
16.00 Apple of My Eye
17.25 Sundays at Tiffanys
18.55 Home Again
20.35 Apple of My Eye
22.00 Three Billboards Outside 
Ebbin, Missouri
23.55 The Nice Guys
01.50 Personal Shopper
03.35 Three Billboards Outside 
Ebbin, Missouri

08.00 Golfing World   Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
08.50 The Northern Trust  Út-
sending frá The Northern Trust á 
PGA mótaröðinni.
14.50 BMW Championship  Út-
sending frá lokadegi BMW Champ-
ionship á PGA mótaröðinni.
16.50 PGA Highlights   Hápunkt-
arnir á PGA mótunum.
17.45 Golfing World
18.35 Inside the PGA Tour  
 Skyggnst á bak við tjöldin í PGA 
mótaröðinni í golfi.
19.00 BMW Championship  Bein 
útsending frá BMW Championship 
á PGA mótaröðinni.
23.00 Ladies Scottish Open  Út-
sending frá Ladies Scottish Open á 
LPGA mótaröðinni.

12.40 Sumarið
13.00 Útsvar 2016-2017 Árnes-
hreppur - Ölfus
14.15 Skýjaborg 
15.15 Popppunktur 2011 Hljóm-
sveitin Ég og Skálmöld
16.20 Landinn 2010-2011
16.50 Í garðinum með Gurrý 
 Gurrý býr til grænan vegg og vökv-
unarkerfi fyrir hann. Einnig fer hún 
í Skeiða- og Gnúpverjahrepp til 
Guðbjargar Jóhönnu Jónsdóttur 
og Víkings Birgissonar í Grænuhlíð. 
Á svæðinu í kringum bæinn sinn 
hafa þau baukað margt fjölbreyti-
legt, skemmtilegt og óvanalegt.
17.20 Hljómskálinn 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Netgullið Trio. Cybergullet
18.25 Strandverðirnir 
18.47 Græðum  Hversu mörgum 
ruslapokum hendir maður eigin-
lega á viku? Hvað verður um allt 
þetta rusl? Getum við nýtt ruslið 
okkar betur, flokkað og endur-
nýtt? Hverfur þetta rusl bara 
- gufar það upp - hvað gerist ef 
ég flokka ekki? Inga María Eyjólfs-
dóttir ætlar að svara þessum 
spurningum í samvinnu við Um-
hverfisstofnun. Krakkar: Guðni 
Steinar Guðmundsson og Guð-
mundur Breki Guðmundsson. 
18.50 Svipmyndir frá Noregi 
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, allt árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarið
20.00 Sannleikurinn um líkams-
rækt   Heimildarþáttur frá BBC þar 
sem Michael Mosley ræðir við vís-
indamenn um bestu leiðirnar til 
að koma sér í gott form og fjallar 
um ýmsar mýtur sem tengjast 
líkamsrækt.
20.50 Heimavöllur 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Spilaborg 
23.15 Poldark   Fjórða syrpa þess-
ara vinsælu bresku þátta. Nú þurfa 
Ross Poldark og eiginkona hans, 
Demelza, bæði að horfast í augu 
við gjörðir sínar og takast á við af-
leiðingar þeirra fyrir hjónabandið. 
Ross ákveður að hætta öllu sem 
honum er kært til þess að hefja 
feril sem stjórnmálamaður. Aðal-
hlutverk: Aidan Turner, Eleanor 
Tomlinson og íslenska leikkonan 
Heiða Rún Sigurðardóttir, eða 
Heida Reed. e.
00.10 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 Dr. Phil 
13.50 Younger 
14.15 Will and Grace 
14.40 Our Cartoon President
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 Fam 
20.10 The Orville
21.00 Proven Innocent 
21.50 Get Shorty 
22.50 Still Star-Crossed 
23.35 The Tonight Show 
00.20 The Late Late Show 
01.05 NCIS 
01.50 The First 
02.40 Jamestown 
03.25 Kidding 
03.55 SMILF 

07.40 Atletico Madrid - Juventus 
 Útsending frá leik í International 
Champions Cup.
09.20 FH - KR  Útsending frá leik í 
Mjólkurbikar karla.
11.00Formúla 1. Ungverjaland - 
Keppni
13.15 Manstu
14.00 Pepsi Max mörk karla  Leik-
irnir í Pepsi Max deild karla gerðir 
upp af sérfræðingum Stöðvar 2 
Sport.
15.35 Liverpool - Chelsea  Út-
sending frá UEFA Super Cup 2019.
17.15 FH - KR
18.55 Víkingur R. - Breiðablik  Bein 
útsending frá leik í Mjólkurbikar 
karla.
21.15 Búrið
21.50 Football League Show
22.20 Víkingur R. - Breiðablik
00.00 Arizona Cardinals - Oakland 
Raiders  Bein útsending frá leik í 
NFL.

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
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Ljóðabókin syngur II  
 Ljóðmæli
15.00 Fréttir
15.03 Flakk um nokkur hús  
 Gunnlaugs Halldórssonar 
 arkitekts, seinni þáttur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn
17.00 Fréttir
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp KrakkaRÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar evr- 
 ópskra útvarpsstöðva
20.35 Mannlegi þátturinn
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Tengivagninn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

FRETTABLADID.IS 

SÖGUR AF PLÖTUM
 – með Bubba Morthens

á frettabladid.is
– hlustaðu þegar þér hentar

Sögur af plötum er unnið í samstarfi við:

Sögur af plötum er nýtt 
vikulegt hlaðvarp með Bubba 
Morthens á frettabladid.is þar 
sem hann rekur tilurð valdra 

plata úr safni sínu.

Hægt er að hlusta á þættina á 
frettabladid.is/hladvarp

Alltaf góður fílingur, alltaf nóg af grasi
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Allt í einni ferð í BAUHAUS

bauhaus.is

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is 

Komdu skipulagi á geymsluna!

HÆÐ: 209 CM 
BREIDD: 100 CM 
DÝPT: 30 CM

HÆÐ: 180 CM 
BREIDD: 90 CM 
DÝPT: 40 CM

450 kg

A
U

Ð
VELT

 AÐ SETJA SAM
A

N
 Mega hillueining

Breið og djúp hilla. 5 spónaplötuhillur með 
hámarksburðarþol u.þ.b. 450 kg á hverri hillu 
við jafna álagsdreifingu.

Plasthillueining
Úr sterku svörtu plasti sem er hægt að 
setja saman án verkfæra. Hámarks-
burðarþol er um það bil 70 kg á hillu.

70 kg

A
U

Ð
VELT

 AÐ SETJA SAM
A

N
 

7.295.-
10.195.-

Stálhilla
Stálhillueining með 5 x 6,2 mm MDF-
plötuhillum. Hámarks burðarþol 175 kg 
með jafnri álagsdreifingu. Svört.

175 kg

A
U

Ð
VELT

 AÐ SETJA SAM
A

N
 

6.295.-
8.195.-

32.995.-
45.995.-

Grunnhillueining
Í grunnhillunni eru 4 hillur með um það bil 
40 kg burðarþoli á hillu. Fæst galvanhúðuð
eða hvít.

40 kg

A
U

Ð
VELT

 AÐ SETJA SAM
A

N
 

5.995.-
7.195.-

XXL hillueining
Sterkbyggð, djúp,
galvanhúðuð hilla. 8 mm
spónaplötuhillur. Hámarks-
burðarþol u.þ.b. 350 kg
á hverri hillu við jafna 
álagsdreifingu.

HÆÐ: 180 CM 
BREIDD: 160 CM 
DÝPT: 60 CM

20.995.-
26.995.-

350 kg

A
U

Ð
VELT

 AÐ SETJA SAM
A

N
 

HÆÐ: 200 CM 
BREIDD: 240 CM 
DÝPT: 70 CM

HÆÐ: 187 CM 
BREIDD: 120 CM 
DÝPT: 40 CM



Arndís Hrönn, aðalleikkona Héraðsins, með manni sínum Eiríki og dótturinni Úlfhildi. MYNDIR/BRYNJAR SNÆR

Það var fullt út úr dyrum 
þegar ný kvikmynd 
Gríms Hákonarsonar, 
Héraðið, var frumsýnd 
með pompi og prakt í 
Háskólabíói á þriðju-

dagskvöld. Héraðið segir sögu Ingu, 
miðaldra kúabónda, sem gerir upp-
reisn gegn kaupfélaginu á staðnum. 
Hún reynir að fá aðra bændur í lið 

með sér en það gengur erfiðlega þar 
sem kaupfélagið hefur sterk ítök 
í sveitinni. Það er Arndís Hrönn 
Egilsdóttir sem fer með hlutverk 
Ingu og er það mál manna að hún 
sýni sannkallaðan stjörnuleik. 

Héraðið var heimsfrumsýnt 
á Hvammstanga og í Dölunum 
á sunnudaginn en aðstandend-
um myndarinnar fannst mikilvægt 

að sýna sveitungum á tökustöðum 
myndina fyrst af öllum. Hún er nú 
komin í kvikmyndahús út um allt 
land og fer svo á hina virtu kvik-
myndahátíð í Toronto í byrjun 
september. Þeir sem standa að gerð 
myndarinnar segja það  mikinn 
heiður að hún hafi verið valin inn 
á þessa alþjóðlegu hátíð. 
steingerdur@frettabladid.is

Héraðið frumsýnt  
í Háskólabíói

Arndís Hrönn fer með hlutverk uppreisnargjarns kúabónda í 
myndinni Héraðinu, en hún var frumsýnd í gær. Myndin var valin 

á kvikmyndahátíðina í Toronto, sem þykir mikill heiður.

Grímur Hákonarson, 
leikstjóri myndarinnar. 

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra 
ásamt eiginmanni sínum, Gunnari Erni. 

Ólafur Egill Egilsson 
þúsundþjalasmiður. 

Leikstjórarnir Benedikt Erlings-
son og Gagga Jóns ásamt leikar-
anum Þorsteini Bachmann. 

Snæfríður Ing-
varsdóttir og Högni 

Egilsson – en hann er 
einmitt bróðir aðal-
leikonu Héraðsins, 
Arndísar Hrannar.

Arndís Hrönn 
brá sér úr leikgervi 

kúabóndans Ingu og 
var glæsileg á rauða 

dreglinum. 

Leikarinn Tómas 
Lemarquis mætti 
á frumsýningu  
Héraðsins á 
þriðjudaginn. 
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20% afsláttur af öllum
ilmum dagana 15. - 21. ágúst.
Flott                  taska fylgir kaupum



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is, Örn 
Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage 
johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Benedikt Bóas Hinriksson 
benediktboas@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Kíkið á myndir og verð á Facebook

ÚTSALA

50% 
AFSLÁTTUR

N Ý F O R M
H Ú S G A G N A V E R S L U N

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður |  Sími 565 4100 | nyform.is

Amadeus borðstofuhúsgögn
Opið virka daga 

11-18
laugardaga 

11-15

Komið og skoðið úrvalið

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)

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 rafhlöð

M18 FLAG
Alvöru slípirokkur  
frá Milwaukee 

vfs.is

Næstkomandi laugar-
dag, 17. ágúst, verð-
ur haldið alvöru 
sveit aba l l í 
f é l a g s -

heim ili Þróttar í 
L auga rd a l nu m. 
F r a m  k o m a 
nokkrar helstu 
kempur Íslend-
inga í sveita-
ballasenunni. 
Þeirra á meðal 
er Jón Ólafsson, 
tónlistar- og sjón-
varpsmaður.

„Það stefnir allt 
í fullt hús, miðasalan 
gengur mjög vel í forsölunni. 
Þetta lítur mjög vel út,“ segir Jón.

„Maður er svo mikið þarna niður 
frá þar sem við erum með f lottan 
sal sem hentar vel í tónleikahald 
sem þetta. Svo eru svo margir 
menningarlega sinnaðir þarna í og 
úr Laugardalnum, mikið af tónlist-
arfólki og leikurum. Gunni Helga, 
Halldór Gylfa, Björn Hlynur og ég. 
Svo er fullt af músíköntum, og við 
erum dugleg að halda viðburði.“

Hann segist hafa fengið hug-
myndina að því að halda sveita-
ball að hluta til vegna þess að böll 
með hljómsveitum séu á ákveðnu 
undanhaldi.

„Staðir sem bjóða upp á slík böll 
eru nánast horfnir. Okkur datt í hug 
að það væri gaman að prófa þetta 
um sumar og hvort fólk væri ekki 
til í að skella sér á ball.“

Sveitaballið var haldið í fyrsta 
sinn í fyrra og það við gífurlega 
góðar undirtektir.

„Þá vorum við ekki mikið að aug-
lýsa þetta og vorum meira að stíla 
inn á fólkið í hverfinu. Þá var eigin-
lega alveg fullt hús. Við ákváðum 

strax að endurtaka leikinn og 
vonandi verður þetta árlegur við-
burður,“ segir Jón.

Hann segir sveitaböll nú til 
dags tengjast meira bæjar-

hátíðum.
„ Það er u ír sk i r 

d a g a r,  f r a n s k i r 
dagar, danskir og 
grænlenskir. Öll 
pláss með ein-
hverja daga til að 
fá fólk til að koma 
í bæjarfélagið. Þá 

eru haldin sveita-
böll. Ég fór ekki í 

sumarfrí í mörg ár 
því ég var að spila allar 

helgar, fimmtudaga, föstu-
daga og laugardaga.“

Hann segist hafa spilað mun 
sjaldnar á böllum sem þess-
um í borginni, þau hafi 
meira og minna öll verið 
úti á landi. Því hafi þeim 
þótt kjörið að bjóða upp 
á alvöru sveitaball í hjarta 
borgarinnar.

„Í fyrra fylltum við salinn af 
heyböggum. Við fórum bara út 
í sveit og náðum í fullt af 
heyi og ætlum að gera 
það aftur í ár. Ásýnd 
hú s s i n s br ey t i s t 
mikið bara með því 
að setja hey út um 
allt. Þér líður ekki 
þannig að þú þurfir 

að vera í jakkafötum og rosa fínn. 
Við viljum endilega að fólk sé bara 
frjálslega klætt og láti sér líða vel.“

Hann segir enn óákveðið hvaða 
óheppna manneskja fari í það verk 
að þrífa upp allt heyið.

„Við förum í það sem náum ekki 
að stinga af. Nei, nei, margar hendur 
vinna létt verk og við gerum það í 
sameiningu. Þessu verður bara 
sópað upp. En við geymdum ekki 
heyið frá því í fyrra, þetta verður 
alveg nýtt hey,“ segir Jón hlæjandi.

Til að tryggja að þetta yrði alvöru 
var konungur sveitaballanna, Helgi 
Björnsson, fenginn til að koma fram 
ásamt öðru einvala liði.

„Hann ætlar að syngja með okkur 
ásamt Hildi Völu, Dóra Gylfa og 
Bödda í Dalton. Svo mun frétta-
maðurinn Jóhann Pétur Kolbeins-

son þeyta skífum.“
Jón ítrekar samt að við-

burðurinn sé opinn öllum 
og engan veginn hugsaður 
sérstaklega fyrir fólk úr 
Laugardalnum eða Þrótt-
ara.

„Það eru allir velkomn-
ir. Við vonumst bara 

eftir því að sjá sem 
f lesta,“ segir Jón 

glaður í bragði.
M i ð a  á 

sveitaballið 
er hægt að 
ná lg a st á 
tix.is á sér-
stöku for-
söluverði. 
E i n n i g 
v e r ð u r 
h æ g t að 
k a u p a 

m iða v ið 
hurð.

steingerdur@
frettabladid.is

  Alvöru sveitaball  
    í Laugardalnum
Á laugardaginn fer fram alvöru sveitaball í hjarta borgarinnar. Þar 
munu koma fram helstu kempur sveitaballasenunnar, þar á meðal 
sveitaballakóngurinn Helgi Björnsson. Allt virðist stefna í fullt hús.

Jón segir að hann og fleiri úr Laugardalnum vilji bjóða upp á alvöru sveitaball í miðri borginni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Helgi Björnsson er 
hluti af því einvala 
liði sem kemur 
fram á sveita-
ballinu í Þróttara-
heimilinu um 
helgina.  
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Á sveitaballinu koma 
fram þau Helgi Björns, 

Hildur Vala, Dóri Gylfa, Böddi 

Dalton og plötusnúðurinn DJ 

JBK. Ballið fer fram á laugar-

daginn í félagsheimili Þróttar 
í Laugardalnum og hefst 

klukkan 20.00.
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MARKAÐS-
DAGAR

50kr 100kr 200kr 300kr

400kr 500kr 600kr 800kr

1000kr 1500kr Fjöldi annarra vara á stórlækkuðu verði
- Nýjar vörur bætast við daglega 

Gerðu 
frábær 
kaup!

Komdu og gramsaðu!
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#REYKJAVIKPRIDE

 GLEÐILEGA 

HÁTÍÐ!
BYKO er stoltur styrktaraðili Hinsegin daga

Ánægðustu viðskiptavinirnir 2 ár í röð!  Auðvelt að versla á byko.is

Markaðsdagatilboð
Fastir lyklar
12stk.

1.200
68544340

Almennt verð: 1.765

Markaðsdagatilboð
Garðborð og bekkir
Sanne, hvítt.

25.000
0291832

Almennt verð: 37.995

-32%

Markaðsdagatilboð
Handlaug
Sevilla. Keramik handlaug á vegg eða á
borð með yfirfalli. B: 56 x D: 45 x H: 16 cm.

5.000
10708505

Almennt verð: 20.795

-75%

-34%

-49%

Markaðsdagatilboð

Höggborvél 

Einföld og þægileg  
höggborvél frá Einhell.

5.000
74800700 

Almennt verð: 7.345

-31%

Markaðsdagatilboð
Tjalddýna
180x50 cm. 

500
41123915 

Almennt verð: 995



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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Þorbjargar 
Gunnlaugsdóttur

BAKÞANKAR

990
KR/KG
990

KR/KKGG

1.990
Verð áður:

Fótsporið okkar er heitt 
umræðuefni, sem sýnir 
okkur að tungumálið dansar 

í takt við viðhorfin. Flestir skilja 
að fótsporið er mikilvægt. Og allir 
vilja kolefnisjafna. Við vitum að 
við eigum að minnka kjötneyslu 
og matarsóun, hjóla frekar en að 
keyra allra okkar ferða, f ljúga 
minna og viljum síður að helgar-
steikin ferðist yfir hálfan hnöttinn 
til að geta lent á matarborðinu 
okkar. Við viljum boðlegar 
aðstæður dýra í matvælaiðnaði 
og borgum gjarnan meira fyrir 
egg ef hænan var hamingjusöm 
og fyrir lífrænt ræktað grænmeti. 
Við viljum meðvitaða matseld og 
berum matvörur heim í öðru en 
plastpoka. Blessunarlega erum við 
meðvituð um mikilvægið.

Niðurstöður ASÍ um brot á 
vinnumarkaði segja líka sögu 
af fótspori. Það er ekki bara 
íslenskur veruleiki. Við vitum 
að grunsamlega ódýr fatnaður er 
að minnsta kosti líklegur til að 
vera framleiddur af fólki sem ekki 
alltaf nýtur réttinda og boðlegra 
kjara. Og viljum við ekki að líf-
ræni bananinn sé ræktaður af fólki 
sem fékk greidd sanngjörn laun? 
Eða að helgin á hótelinu sé ekki 
niðurgreidd af fólkinu sem þrífur 
herbergin?

Nokkrar opinberar stofnanir 
og fyrirtæki kolefnisjafna núna 
starfsemi sína og geta líka sem stór-
kaupendur vöru og þjónustu haft 
mikil áhrif með því að gera kröfur. 
Norsk heilbrigðisyfirvöld hafa til 
dæmis farið í aðgerðir, meðvituð 
um sitt fótspor, og hafa sem kaup-
endur vöru haft áhrif á aðbúnað 
launafólks erlendis. Við hin getum 
svo kannski reynt að skoða fleiri 
þætti í okkar daglega lífi og bætt 
fótsporum á listann. Við liggjum 
réttilega andvaka yfir plastinu sem 
ógnar tilveru okkar en ættum líka 
að vilja kaupa bómullarpoka sem 
er framleiddur af fólki sem fékk 
greidd full laun fyrir vinnu sína.

Fótsporin okkar

 HEIMILIS-
KOKKURINN

ELSKAR

Þarf aðeins að hita!


