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Hlýlegra heimili með 
ullarmottu frá Parka
Við bjóðum upp á sérvalin  
handhnýtt austurlensk teppi 
og fjölbreytt úrval af vönduðum 
vélofnum gervi- og ullarteppum.
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VIÐSKIPTI Bandarískir kísilmálm-
framleiðendur beita nú þrýstingi á 
þarlend stjórnvöld, að innflutnings-
tollar verði lagðir á kísilmálm frá 
Íslandi. Þetta kemur fram í fréttatil-
kynningu Ferroglobe og Missisippi 
Silicon, en fyrirtækin tvö ráða yfir 
meira en helmingi kísilmálmblend-
isframleiðslu í Bandaríkjunum.

Ásamt íslenskum kísilafurðum 
er lagt til að sambærilegar vörur 
frá Bosníu, Malasíu og Kasakstan, 
hljóti sömu meðferð. Halda banda-
rísku fyrirtækin því fram að verð á 
málmi frá löndunum fjórum, sem 
boðinn er til sölu í Bandaríkjunum, 
sé á bilinu 54-85 prósentum lægra 

en eðlilegt getur talist, sé tekið mið 
af hefðbundnum aðfangakostnaði.

Rú nar Sig u r pá lsson, f ram-
kvæmdastjóri kísilmálmbræðslu 
PCC á Bakka, segir að hann geti lítið 
tjáð sig um aðgerðir bandarísku 
fyrirtækjanna, og að hann bíði 
enn viðbragða frá yfirstjórn PCC í 
Þýskalandi. Frá því að verksmiðja 

PCC var gangsett hefur um fjórð-
ungur framleiðslunnar verið seldur 
beint til Bandaríkjanna. Ekki liggur 
fyrir hversu stór hluti framleiðsl-
unnar, sem hefur verið umskipað á 
meginlandi Evrópu, hefur ratað til 
bandarískra endanotenda.

Bandarísku fyrirtækin halda 
því fram að kísilmálmframleiðsla 
í löndunum fjórum njóti ívilnana, 
sem hamli eðlilegri verðmyndun 
og heilbrigðri samkeppni. Vísa 
fyrirtækin í nýlega framlengingu 
álagningar innf lutningstolla á 
rússneskan kísilmálm, og halda því 
fram að sömu rök gildi um íslensku 
framleiðsluna. thg / sjá síðu 8

Krefjast tolla á Ísland
Þrýst er á bandarísk stjórnvöld að leggja innflutningstolla á kísilmálm, fram-
leiddan á Íslandi. Um fjórðungur framleiðslu PCC á Bakka er flutt þangað. 

Bandarísku fyrirtækin 
halda því fram að fram-
leiðsla landanna fjögurra 
njóti ívilnana, sem hamli 
eðlilegri verðmyndun.

 Nýr útsýnispallur við Hrafnagjá, austanvert á Þingvöllum, var opnaður í gær í blíðskaparveðri. Það gerðu þeir Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra, Vilhjálmur Árnason 
varaformaður Þingvallanefndar og Einar Á. E. Sæmundsen þjóðgarðsvörður. Þaðan sést vítt um þjóðgarðinn og óviðjafnanlega fegurð hans, frá nýju sjónarhorni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

STJÓRNSÝSLA „Ég tel engan vafa á 
því að þegar talað er um sjálfstæðan 
framleiðanda, þá sé ekki einungis 
verið að tala um stórt fyrirtæki, 
heldur getur það verið einstakl-
ingur líka. Rekstrarformið á ekki 
að skipta neinu máli, aðeins sjálf-
stæði þeirra,“ segir Stefán Eiríksson, 
útvarpsstjóri.

Er hann ósammála skilgreiningu 
kvikmyndaframleiðenda og Sam-
taka iðnaðarins á hvað sé sjálfstæð-
ur framleiðandi. Hún sé í samræmi 
við þjónustusamning.  – ab / Sjá síðu 6

Ekki eingöngu 
stór fyrirtæki

LÍFIÐ Á tímum þegar tónleikum er 
frestað hverjum á eftir öðrum verð-
ur tónleikahátíðin Úlfaldi úr 
mýflugu endurvakin á Mývatni um 
helgina, eftir að hafa legið í dvala í 
áratug. 

Meðal þeirra listamanna sem 
fram koma á hátíðinni eru Dimma, 
Bríet, Auður, Cell 7 og krassasig. 
Tónleikahaldarar lofa góðu veðri 
og gistingu á hverju strái, bæði 
hótelgistingu og tjaldsvæði, og 
sóttvörnum með spritti og fjölda-
takmörkunum. – tt  / sjá síðu 26

Úlfaldi verður 
til úr mýflugu

Stefán  
Eiríksson

Bríet  



Nú erum við hér á 
Ísafirði í sól og 

frábæru veðri. Lífið leikur 
við okkur. 

Hans Vittberg

Veður

Norðlæg átt 5-10 m/s og bjart-
viðri víðast hvar, en vestan 5-10 
suðvestanlands seinnipartinn. 
Stöku skúrir. SJÁ SÍÐU 20

FERÐALÖG „Við erum kannski ekki 
búin að skipuleggja ferðaplanið 
í smáatriðum, en við stefnum á 
að stoppa á Akureyri, Húsavík og 
Seyðisfirði. Mögulega stoppum 
við í einhverjum smærri höfnum á 
leiðinni,“ segir Birgitta Vittberg, sem 
siglir nú ásamt eiginmanni sínum í 
kringum Ísland.

Þau Birgitta og Hans sigldu 
hingað frá Gautaborg þar sem þau 
búa og höfðu viðkomu í Stavanger í 
Noregi, Leirvík á Hjaltlandseyjum 
og Þórshöfn í Færeyjum.

„Við fórum ekki frá borði í tæpar 
tvær vikur og fengum mat sendan 
niður í bátinn. Þannig að við vorum 
bara í sóttkví um borð,“ segir Birg
itta. Þetta er annað sumarið í röð 
sem þau sigla til Íslands, en í fyrra 
sigldu þau til Seyðisfjarðar.

„Við urðum mjög hrifin og ákváð
um að skipuleggja aðra ferð til 
Íslands. Svo kom auðvitað kóróna
veiran, en við undirbjuggum okkur 
mjög vel og vorum í sambandi við 
yfirvöld á þeim stöðum sem við 
sigldum á,“ segir Birgitta.

Þau stoppuðu fyrst í Vestmanna
eyjum, þaðan sem þau sigldu svo 
til Reykjavíkur. Þar heimsóttu þau 
meðal annars Håkan Juholt, sendi
herra Svíþjóðar á Íslandi.

Frá Reykjavík sigldu þau síðast
liðinn mánudag og var ferðinni 
heitið til Ísafjarðar. Voru þau búin 
að áætla 36 tíma í siglinguna en 
fengu góðan meðbyr og komu á 
áfangastað aðfararnótt miðviku
dags.

„Nú erum við hér á Ísafirði í sól 
og frábæru veðri. Lífið leikur við 
okkur. Þetta hefur allt saman geng
ið mjög vel,“ segir Hans.

Hann segist vera mjög spenntur 
fyrir því að sigla norður fyrir landið. 

Honum lítist mjög vel á Ísafjörð og 
hlakki til að koma aftur til Seyðis
fjarðar, þaðan sem þau sigla aftur 
heim.

Hjónin eru bæði vön siglingum og 
segist Birgitta hafa siglt nánast frá 
fæðingu. Þau hafi raunar kynnst 
á seglskútu á leið til Færeyja fyrir 
mörgum árum. Hún segir að þau 
sigli mikið á heimaslóðum sínum, 

þar sem vesturströnd Noregs er 
skammt undan, en einnig suður til 
Danmerkur og Hollands.

„Þetta hefur verið aðeins öðruvísi 
en að sigla heima. Við sigldum lengi 
fyrir opnu hafi á leiðinni hingað, en 
maður þarf bara að vera vel undir
búinn fyrir það,“ segir Hans.

Birgitta bætir við að þau séu bæði 
hætt að vinna og hafi nægan tíma. 
„Við þurfum ekki að vera komin 
heim á einhverjum ákveðnum 
tíma og getum beðið eftir góðum 
veðurskilyrðum áður en við höldum 
áfram.“

Þau Birgitta og Hans hafa haldið 
erindi um siglingar sínar til Íslands. 
„Okkur datt í hug að við gætum 
kannski orðið öðrum eldri borg
urum hvatning til gera eitthvað 
svona,“ segir Hans. 
sighvatur@frettabladid.is

Nýttu siglinguna frá 
Svíþjóð sem sóttkví 
Sænsku hjónin Birgitta og Hans Vittberg sigldu frá Gautaborg til Íslands á 
tveimur vikum, sem nýttust sem sóttkví. Nú sigla þau í kringum Ísland og 
voru í gær stödd á Ísafirði, þar sem sólskin og blíðskaparveður beið þeirra.  

Gullfallegt gullregn

Í Vesturbæ Reykjavíkur stendur þetta gullregn í fullum blóma. Tegundin er algeng í görðum hér á landi, en á uppruna sinn á fjallasvæðum í suður-
hluta Evrópu, allt frá Frakklandi til Balkanskaga, að því er segir á alfræðivefnum Wikipediu. Fegurðin ristir reyndar grunnt, því sagt er að fræ gull-
regnsins séu eitruð eins og aðrir hlutar trjáplöntunnar.  Því verður þó ekki neitað að mikil prýði er að gullregni, ekki síst í blóma. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þau Birgitta og Hans skömmu fyrir brottför frá Reykjavík en bátur þeirra, 
sem heitir Suna, lá við smábátahöfnina hjá Hörpu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

VIÐSKIPTI  „Þetta eru stórtíðindi sem 
komu bókaútgefendum á Íslandi 
algerlega á óvart,“ segir Jónas Sigur
geirsson hjá Bókafélaginu um sölu 
Máls og menningar á 70 prósenta 
hlut í bókaútgáfunni Forlaginu, til 
sænska hljóðbókarisans Storytel.

„Þetta breytir litlu til skemmri 
tíma, en er auðvitað tímanna tákn 
því það hefur verið mikil aukning í 
útgáfu hljóðbóka,“ segir Jónas.

Annar bókaútgefandi, sem ekki 
vill koma fram undir nafni, segir 
aftur á móti að útgefendur séu 
áhyggjufullir. Tveir stærstu útgef
endur bóka á Íslandi séu að sam
einast, því Storytel teljist útgefandi, 
auk þess að vera endursöluaðili.

Kveðst þessi útgefandi þurfa að 
framselja útgáfuréttinn til Story
tel, er hann setji bækur þangað. 
Þá búi Storytel til nýtt, svokallað 
ISBN númer fyrir bækurnar, og fái 
þannig aðgang að endurgreiðslu 
útgáfukostnaðar frá ríkinu. Honum 
þyki ótrúlegt að samkeppnis
eftirlitið samþykki kaupin. Hann 
hafi áhyggjur af því að þurfa nú að 
selja sínar bækur hjá Storytel, sem 
jafnframt sé orðið stærst á sviði 
prentaðra bóka.

Halldór Guðmundsson, formaður 
stjórnar Máls og menningar, sem 
heldur eftir 30 prósenta hlut í For
laginu, sagðist í færslu á Facebook 
í gær viss um að salan til Storytel 
gæti aukið útbreiðslu íslenskra bók
mennta.

„Allt starfsfólk Forlagsins verður 
áfram og nú mun raf og hljóðbóka
væðing hjá höfundum þess hljóta 
byr undir báða vængi, til hagsbóta 
fyrir lesendur,“ sagði Halldór. – gar

Áhyggjur meðal 
bókaútgefenda

Jónas Sigurgeirsson bókaútgefandi.

HAFNARFJÖRÐUR Hafnarfjarðarbær 
hafði gert samning við Kviku banka 
um að fjármálafyrirtækinu yrði 
falið að annast söluferli á eignar
hlut bæjarins í HS Veitum, áður en 
tekin var ákvörðun í bæjarráði um 
að selja hlutinn.

„20. apríl var haldinn fjarfundur 
þar sem fyrst var fjallað um þetta. 
Samningurinn við Kviku banka er 
svo dagsettur 24. apríl. Ég hafði á til
finningunni að það hefði eitthvað 
verið í gangi sem við vissum ekki 
af,“ segir Adda María Jóhannsdóttir, 
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar.

Hún óskaði eftir öllum gögnum 
um samninginn og fékk svör 
þann 3. júní.  Það var svo  bæj
arbúi  sem  fékk  upplýsingar  sem 
var ekki að finna í svörum bæjar
ins við fyrirspurn hennar.  Þar á 
meðal tölvupóstar frá Kviku frá 
því í mars. „Ég er bæði ósátt við að 
við vorum ekki upplýst um þetta og 
að við höfum ekki fengið svör þegar 
við lögðum fram fyrirspurn.“ – bþ

Sömdu áður 
við Kviku
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Tómaturinn er sagður hafa kynörvandi áhrif 
– sums staðar kallaður „ástareplið“. Hann er 

viðkvæmur fyrir kulda, enda á hann ættir 
sínar að rekja til heitu landanna. 

Geymsla við stofuhita
er því æskileg.

Kynörvandi
kuldaskræfa

islenskt.is
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JEEP® WRANGLER RUBICON

• BENSÍN 273 HÖ / DÍSEL 200 HÖ
• 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• ROCK-TRACK® FJÓRHJÓLADRIF
• SELECT-TRAC® MILLIKASSI
• TRU-LOCK® 100% DRIFLÆSINGAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• AFTENGJANLEG JAFNVÆGISSTÖNG AÐ FRAMAN
• HEAVY DUTY FRAM- OG AFTURHÁSING
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ

FÁANLEGUR MEÐ 35”, 37” EÐA 40” BREYTINGU

Á ALVÖRU JEPPA MEÐ ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIFI

STAÐALBÚNAÐUR M.A.:

FERÐASTU UM            ÍSLANDALLT

BÍLL Á MYND: JEEP® WRANGLER RUBICON 35” BREYTTUR

FJARSKIPTI „Það er enginn að hugsa 
um það að fara að slökkva á ein-
hverju og skilja menn eftir með 
eitthvað sem virkar ekki,“ segir 
Jón Ríkharð Kristjánsson, fram-
kvæmdastjóri Mílu, um þau áform 
móðurfyrirtækisins Símans að 
leggja af talsímaþjónustu um kopar-
þræði.

Jón segir að hafist hafi verið handa 
við að leggja niður gamla talsíma-
kerfið, sem í daglegu tali sé kallað 
PSTN-kerfið og er beintengt í kopar-
línu. Ferlið muni taka tvö til þrjú ár.

Um koparlínurnar fer einnig int-
ernet. Þá þjónustu segir Jón ekki 
verða lagða af fyrr en eftir um ára-
tug, líkt og sé áætlað í öðrum Evr-
ópulöndum. Þá taki ljósleiðari eða 
önnur tækni við.

Jón útskýrir að við gamla tal-
símasambandinu taki annað hvort 
farsímar, eða símatenging gegnum 
internet. Núverandi talsímakerfi í 
gegnum koparþræði ber sjálft raf-
magn og virkar því, þótt rafmagn 
fari af hjá notendum. Einhverjir 
kunna að hafa áhyggjur af því að 

öryggishnappar,  öryggissímar í 
lyftum og  f leiri slík öryggistæki 
virki ekki ef þessi þjónusta hverfur.

„Það verður ekki þetta öryggi 
sem gamli talsíminn hafði með 
rafmagni í gegnum símasnúruna 
þannig að síminn sé alltaf virkur, 
en það eru tiltölulega fáir eftir með 
gamla snúrusímann og það eru 
til farnetslausnir sem leysa þetta 
allt af hólmi. Menn eru alltaf með 
einhvern valkost,“ undirstrikar 
Jón.  „Ef menn hafa farsíma þá er 
hann ekki eins háður rafmagns-

tengingunum beint – ef hann er 
hlaðinn. Það er verið að auka vara-
af l á endastöðvum og fjarskipta-
stöðvum þannig að það verði trygg-
ara rafmagn þar.“

Að sögn Jóns hefur þegar verið 
slökkt á tveimur símstöðvum í 
Hvalfirði, þar sem kominn hafi 
verið ljósleiðari í öll hús í Hval-
fjarðarsveit. Það muni taka tölu-
verðan tíma að loka öllu kerfinu. 
„Það eru um tvö hundruð sím-
stöðvar um allt land og þetta verð-
ur tekið skref fyrir skref.“ – gar

Byrjað er að leggja af talsímasamband um fastlínukerfi úr kopar

Jón Ríkharð Kristjánsson, fram-
kvæmdastjóri Mílu. MYND/MÍLA

ALÞINGI „Það hefur verið merkilegt 
að fylgjast með því hvað ríkisstjórn-
in hefur staðið af sér mikinn ólgu-
sjó,“ segir Eva H. Önnudóttir, dós-
ent í stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands. Stjórninni hafi oft verið 
spáð falli, en hún hafi þurft að fást 
við gríðarlega stór og erfið verkefni 
það sem af er kjörtímabilinu, og sér-
staklega á nýliðnum vetri.

„Þrátt fyrir að um ólíka f lokka 
sé að ræða hefur hún sýnt styrk 
sinn og í því samhengi má segja að 
sú hefð, að hver ráðherra fari með 
æðsta vald í sínum málaf lokki 
hjálpi til, því ráðherrarnir eru ekki 
mikið að skipta sér opinberlega af 
málefnum ráðuneyta samstarfs-
flokkanna,“ segir Eva og bætir við: 
„Það hjálpar kannski ríkisstjórn 
sem er með svona mikla breidd frá 
vinstri til hægri.“

COVID-19 setti mjög mark sitt á 
nýliðinn þingvetur, en fjölmörg mál 
voru afgreidd í tengslum við farald-
urinn. Þannig voru þrjú fjárauka-
lagafrumvörp samþykkt, vegna 
ýmissa aðgerða í efnahagsmálum.

Stórum málum á borð við frum-
varp um Hálendisþjóðgarð og 
rammaáætlun var frestað fram á 
haust vegna ástandsins. Þá dagaði 
önnur stór mál uppi og bíða því 
næsta þingvetrar sem verður sá 
síðasti á yfirstandandi kjörtímabili. 
Búast má við að hann verði anna-
samur, eins og jafnan í aðdraganda 
kosninga, en auk þeirra mála sem 
ráðherrar eiga eftir að ljúka hefur 
forsætisráðherra boðað frumvarp 
um breytingar á stjórnarskrá í sam-
ræmi við endurskoðunaráætlun.

Eva segir ekki ólíklegt að fram-
undan sé stærsta prófraun ríkis-
stjórnarinnar á kjörtímabilinu. 
„Framundan eru erfiðir tímar og 
efnahagsþrengingar. Ríkisstjórnin 

Stjórnin hafi sýnt styrk sinn
Þess löggjafarþings sem nú hefur verið frestað fram í lok ágúst verður helst minnst fyrir heimsfaraldur-
inn og áhrif hans á þingstörfin. Ríkisstjórn ólíkra flokka sýndi styrk sinn, að mati stjórnmálafræðings. 

150. löggjafarþing í tölum

n  Haldinn var 131 þingfundur 
á 104 þingdögum. Þingfundir 
stóðu samtals í 672 og hálfa 
klukkustund, sem jafn-
gildir rúmlega 28 sólarhringum. 
Lengsti þingfundurinn stóð í 
rúmar 16 klukkustundir en sá 
stysti í um eina mínútu.

n  Alþingi samþykkti 106 stjórnar-
frumvörp, en aðeins sex frum-
vörp frá þingmönnum. Allar 
þingsályktunartillögur sem 
fluttar voru af ráðherrum voru 
samþykktar en þær voru 31 
talsins. Tíu tillögur frá þing-
mönnum voru samþykktar.

n  Ráðherrar svöruðu 52 fyrir-
spurnum munnlega og 304 
skriflega. Þegar þingi var 
frestað var níu munnlegum 
fyrirspurnum ósvarað og 148 
skriflegum. Sjö fyrirspurnum 
sem lagðar voru fram fyrir 
áramót var enn ósvarað.

n  Lengst hefur Ólafur Ísleifsson 
beðið svara, en fyrirspurn hans 
til utanríkisráðherra um for-
gangsáhrif EES-gerða var lögð 
fram 16. september. Þingfor-
seti tilkynnti fimmtán sinnum 
um að óskað hefði verið eftir 
fresti til að veita svarið.

hefur gríðarlegu ábyrgðarhlutverki 
að gegna hvað varðar viðbrögð við 
þeim,“ segir Eva og bætir við:  „Þegar 
lagt verður mat á störf þessarar 
ríkisstjórnar, mun líklega skipta 
veigamiklu máli hvernig hún tekst 
á við þær þrengingar sem fram-
undan eru, hvort heldur er á sviði 
heilbrigðismála eða efnahagsmála.“

Þótt almenn ánægja hafi verið 
með viðbrögð stjórnvalda til að 
hefta útbreiðslu faraldursins, 
sé ekki gefið að sama  samstaða 
verði um viðbrögð í efnahags- og 
atvinnumálum. „Þar má vel búast 
við skýrari átakalínum flokkanna, 
hvort sem þeir eru í stjórn eða 
stjórnarandstöðu,“ segir Eva.
sighvatur@frettabladid.is 
adalheidur@frettabladid.is

Samstarf formanna ríkisstjórnarflokkanna hefur verið gott, þótt flokkar þeirra séu ólíkir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
VESTURLAND Akraneskaupstaður 
og útgerðarfyrirtækið Brim munu 
stofna nýtt þróunarsamvinnufélag 
í dag. Einnig verður tilkynnt um 
breytingar á gamla vinnsluhúsi HB 
Granda í rannsóknar- og nýsköpun-
arsetur. Sautján aðilar munu skrifa 
undir viljayfirlýsingu þess efnis kl. 
14, í fiskvinnsluhúsinu gamla. – ab

Fiskvinnslu 
breytt í setur

SLYS Fólkið sem lést þegar mótor-
hjól lenti á húsbíl á sunnudag, hét 
Finnur Einarsson, 54 ára og Jóhanna 
Sigríður Sigurðardóttir, 53 ára. 
Þau voru sambýlisfólk og bjuggu í 
Garðabæ. Þau láta eftir sig fjögur 
uppkomin börn. – jþ

Fólkið sem lést 
á Kjalarnesi

COVID-19 Þórólfur Guðnason sótt-
varnalæknir leggur til að allir 
Íslendingar sem koma til landsins 
fari í tvær sýnatökur, til að ganga úr 
skugga um að þeir séu ekki smitaðir. 
Allir sem koma til landsins fari í 
sýnatöku og fari svo í aðra sýnatöku 
fjórum eða fimm dögum síðar. Ef 
viðkomandi er með COVID-19, ætti 
sýnið þá að vera jákvætt.

Frá því að landamæraskimun 
hófst þann 15. júní, hafa rúmlega 
20 þúsund einstaklingar komið til 
landsins. – ab

Tvær sýnatökur 
við komuna

Þórólfur  
Guðnason
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www.kia.is

ASKJA · Krókhálsi 11-13 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland
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7 ára ábyrgð framleiðanda 
á öllum nýjum Kia bílum

Hæsta einkunn í gæðakönnun J.D. Power
Kia bílar eru margverðlaunaðir og hafa síðustu sex ár hlotið hæstu einkunn í áreiðanleikakönnun 

J.D. Power. Í ár voru fjórir Kia bílar efstir í sínum flokkum. Þar ber sérstaklega að nefna sportjeppann 

Kia Sorento og rafbílinn Kia Soul, en þeir eru einir vinsælustu og söluhæstu bílarnir á Íslandi. 

Við erum að sjálfsögðu afar stolt og ánægð með þennan árangur. Þetta staðfestir enn og aftur 

mikil gæði og góða endingu nýrra Kia bíla. 

 

Komdu í dag og reynsluaktu nýjum Kia. Við tökum vel á móti þér.

Kia bílar 
áreiðanlegastir 
sjötta árið í röð



Það er engin ástæða 
til að það sé einhver 

deila um hvað fellur undir 
þessa skilgreiningu.

Stefán Eiríksson, útvarpsstjóri

Þeir sem brjóta lögin 
eiga yfir höfði sér lífstíðar-
fangelsi.

STJÓRNSÝSLA „Ég tel engan vafa á 
því að þegar talað er um sjálfstæðan 
framleiðanda, þá sé ekki einungis 
verið að tala um stórt fyrirtæki, 
heldur geti það verið einstaklingur 
líka. Rekstrarformið á þeim á ekki 
að skipta neinu máli, aðeins sjálf-
stæði þeirra,“ segir Stefán Eiríksson, 
útvarpsstjóri.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá í 
síðustu viku, þá rann stór hluti af 
þeim 766 milljónum króna sem 
Ríkisútvarpið varði til kaupa af 
sjálfstæðum framleiðendum í dag-
skrárgerð, í þætti sem framleiddir 
voru af Ríkisútvarpinu og verktaka-
greiðslur. Bæði Samband íslenskra 
kvikmyndaframleiðenda og Sam-
tök iðnaðarins telja þetta orka tví-
mælis, og sé ekki í samræmi við 
upplegg þjónustusamnings Ríkis-
útvarpsins við mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytið. Ráðuneytið 
hefur ekki svarað ítrekuðum fyrir-
spurnum.

Stefán segir skilgreiningu Rík-
isútvarpsins vera í samræmi við 
skilgreininguna í þjónustusamn-
ingnum sjálfum. 

Í þjónustusamningnum segir að 
Ríkisútvarpið skuli „styrkja og efla 
sjálfstæða sjónvarpsþátta-, kvik-
mynda- og heimildamyndagerð 
með því að gerast kaupandi eða 
meðframleiðandi að slíku efni.“ Þá 
segir í viðauka samningsins að um 
sé að ræða „kaup á dagskrárefni 
af sjálfstæðum framleiðendum, 
meðframleiðsla, aðkeypt þjónusta 
þar á meðal vegna talsetningar, 
leiga á búnaði og fleira.“ „Og fleira. 
Þannig að þetta er ekki tæmandi 
talning sem að getur fallið þarna 
undir,“ segir Stefán. „Markmiðið í 

samningnum er auðvitað að auka 
f jölbreytni í dagskrárgerðinni, 
þannig að hún sé ekki bara bundin 
við starfsfólk RÚV, heldur sé keypt 
dagskrárefni annars staðar frá. Svo 
eru einstaklingar sem koma inn 
með stöku útvarpsseríur eða inn-
slög í þætti, eða eitthvað í þá veru.“

Samkvæmt tölum Ríkisútvarps-
ins hafa sjálfstæðir framleiðendur 
fengið greitt langt umfram lágmark 
þjónustusamningsins. „Á þessum 
fjórum árum hefur RÚV greitt 664 
milljónir umfram það sem samn-
ingurinn gerir kröfu um,“ segir 
Stefán. „Samningurinn er auðvitað 
útrunninn. Ef það eru einhverjar 
athugasemdir við þetta í gegnum 
tíðina þá er eðlilegt að fara yfir það.“

Nýr þjónustusamningur er nú 
í vinnslu. Stefán segir líklegt að 
samið verði um að Ríkisútvarpið 
haldi áfram kaupum af sjálfstæðum 
framleiðendum, en það blasi við að 
nýi þjónustusamningurinn þurfi 
að vera skýrari hvað þetta varðar. 
„Það er engin ástæða til að það sé 
einhver deila um hvað fellur undir 
þessa skilgreiningu. Það er gott fyrir 
alla aðila að þetta sé skýrt.“

Mörður Árnason, fulltrúi í stjórn 
Ríkisútvarpsins, segir að hann hafi 
ekki farið ofan í yfirlitið en stjórnin 

hafi fengið þau svör að þetta atriði 
sé í lagi og að ráðuneytið hafi ekki 
gert athugasemdir við skilgrein-
ingu Ríkisútvarpsins. „Við höfum 
líka, með árangri, kallað eftir því á 
undanförnum árum að verktaka sé 
raunveruleg verktaka,“ segir Mörð-
ur, en ástæða sé til betra eftirlits.

Stefán sendi bréf til starfsfólks 
fyrir helgi þar sem kemur fram að 
búist sé við 200 til 300 milljóna 
króna tekjusamdrætti á næsta 
starfsári, vegna samdráttar í aug-
lýsingatekjum. Í bréfinu segir að 
gripið verði til hagræðingarað-
gerða á öllum sviðum. Þá verður 
starfsmannavelta notuð til að fækka 
starfsfólki, og starfsfólki yfir 65 ára 
verður boðið að lækka starfshlutfall 
um helming.

„Við erum háð auglýsingatekjum 
eins og aðrir fjölmiðlar, þó svo að 
við höfum aðrar tekjur líka. Við 
þurfum að bregðast við þessari 
stöðu og gera það með skynsam-
legum hætti,“ segir Stefán. Hann 
segir þetta ekki breyta sinni afstöðu 
um að skynsamlegast sé að Ríkisút-
varpið verði áfram á auglýsinga-
markaði. „Þetta breytir ekki minni 
afstöðu, en það þarf að velta fyrir 
sér, í pólitísku samhengi fyrst og 
fremst, hvernig fjármagna á rekstur 
almannaþjónustuútvarps og -sjón-
varps.“

Hann segir að þó reksturinn und-
anfarin ár hafi verið réttum megin 
við núllið, þá megi lítið út af bera. 
„Ég held að það sé tilefni til að halda 
áfram þeirri tiltekt í rekstri sem 
hefur verið í gangi á undanförnum 
árum, það er enn í ýmis horn að líta, 
sem við erum að skoða núna.“
arib@frettabladid.is

Blasir við að skerpa 
þurfi á skilgreiningu
Útvarpsstjóri vísar á bug gagnrýni kvikmyndaframleiðenda og Samtaka 
iðnaðarins á skilgreiningu á sjálfstæðum framleiðanda. Greitt hafi verið 
umfram kröfu. Brýnt sé að skerpa á skilgreiningu í nýjum þjónustusamningi. 

Stefán Eiríksson útvarpsstjóri segir tilefni til að halda áfram tiltekt í rekstri Ríkisútvarpsins. AÐSEND MYND

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

SPLITT!
BANANA
Simsala-bimm-bamm ...

Fáðu töfra 
innblástur á 
kronan.is/

töfrar

YFIR EFTIRRÉTTIN
N

HNETUR

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019

KÍNA Hátt í fjögur hundruð manns 
voru handtekin í Hong Kong í gær, 
fyrir að mótmæla nýjum öryggis-
lögum kínverskra stjórnvalda. Mót-
mælin voru haldin í gær, þar sem 23 
ár eru liðin frá því að Bretar afhentu 
Kína yfirráð yfir borginni. Yfirvöld 
neituðu að samþykkja mótmælin á 
grundvelli sóttvarna.

Tíu voru handteknir á grundvelli 
nýju laganna, sem banna allt andóf 
gagnvart kínverskum stjórnvöld-
um, og kröfur um að borgin öðlist 

sjálfstæði. Þeir sem brjóta lögin eiga 
yfir höfði sér lífstíðarfangelsi. Fyrsti 
maðurinn sem handtekinn var á 
grundvelli laganna var með fána 
sem á stóð „Sjálfstætt Hong Kong“.

Við aðskilnaðinn frá Bretum 
var Hong Kong lofað að réttindi 

íbúa og frelsi yrðu tryggð til ársins 
2047. Mike Pompeo, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, hefur sagt að 
öryggislögin séu brot á loforðinu. 
Yfirvöld í Peking segja hins vegar 
að þau séu í fullum rétti til að setja 
lög er varða borgina.

Boris Johnson, forsætisráðherra 
Bretlands, fordæmdi lögin og sagði 
að Bretar myndu auðvelda íbúum 
Hong Kong að gerast breskir ríkis-
borgarar. – ab

Fjöldahandtökur í Hong Kong 
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Snyrtivara
20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
VÖRUM DAGANA 2. - 8 JÚLÍ

RAKAFYLLTARI OG
 FALLEGRI HÚÐ

THE POWER OF LIFE PLANKTON

AQUA SUPER CONCENTRATE

NÝIR EINSTAKIR FLASH MASKAR
ALLIR ANDLITSMASKARNIR INNIHALDA LIFE PLANKTON™ 

sem örvar endurnýjun húðar, róar og gefur raka. 

AQUA BOUNCE FLASK MASKI 
Með hýalúronsýru sem gefur raka og þéttir húðina. Hentar öllum húðgerðum, einnig viðkvæmri.

AQUA GLOW FLASH MASKI 
Með vítamínkokteil sem fyllir húðina raka, nærir og gefur jafna og ljómandi áferð.

AQUA PURE FLASH MASKI 
Með salicylicsýru sem hreinsar, dregur saman opnar húðholur og gefur raka. Hentar fyrir feita/blandaða húð.



Með vísan til laga nr. 145/1994 um bókhald, 
er fyrirhugað að halda próf til viðurkenn-
ingar bókara 2020 sem hér segir:

• Prófhluti I: Reikningshald og upplýsinga-
tækni mánudaginn 12. október 2020 – 
prófið hefst kl. 13 og stendur til kl. 16. Ein-
dagi greiðslu prófgjalds er 1. október 2020.

• Prófhluti II: Skattskil mánudaginn 16. nóv-
ember 2020 – prófið hefst kl. 13 og stendur 
til kl. 16. Eindagi greiðslu prófgjalds er 5. 
nóvember 2020.

• Prófhluti III: Raunhæft verkefni laugar-
daginn 12. desember 2020 – prófið hefst 
kl. 13 og stendur til kl. 18. Eindagi greiðslu 
prófgjalds er 1. desember 2020.

Skráningu í öll próf fer fram samtímis  
(allir prófhlutar) og lýkur þann 9. september 
2020. Skiptir ekki máli hvort próftaki ætlar 
að taka eitt próf eða öll. Ekki er hægt að 
skrá sig í próf eftir að skráningarfresti lýkur. 
Próftakar bera sjálfir ábyrgð á því að skrá sig 
í próf. 

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglu-
gerðar nr. 649/2019 um próf til viðurkenning-
ar bókara og til prófefnislýsingar prófnefnd-
ar viðurkenndra bókara. Í henni er jafnframt 
útlistað hvaða hjálpargögn eru leyfileg í 
einstökum prófum. Prófnefnd mun útvega 
próftökum leyfileg hjálpargögn í einstökum 
prófum. Prófefnislýsinguna má nálgast á 
vefsvæði  prófnefndar viðurkenndra bókara 
á heimasíðu atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytisins: https://www.stjornarradid.is/
verkefni/atvinnuvegir/vidskipti/bokhald/
vidurkenndir-bokarar/

Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í 
heilum og hálfum tölum frá 0-10. Lágmarks-
einkunn til að standast einstaka prófhluta 
er 5,0. Til þess að standast fullnaðarpróf 
þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,00 í vegna 
meðaleinkunn (lokaeinkunn) úr öllum próf-
hlutum. 

Próftökugjald fyrir hvert próf er kr. 37.500. 
Eigi er skylt að standa fyrir prófi nema a.m.k. 
30 þátttakendur hafi skráð sig í próf.  
Ef próftökugjald er ekki greitt á eindaga þá 
fellur niður próftökuréttur. 

Við skráningu skal staðfest að fullnægt sé 
skilyrðum 43. gr. laga nr. 145/1994 um að 
próftaki sé lögráða og hafi forræði á búi sínu 
(að búið hafi ekki verið tekið til gjaldþrota-
skipta).  

Væntanlegir próftakar skulu skrá sig til prófs 
á heimasíðu atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytisins www.anr.is eða á heimasíðu 
framkvæmdaraðila prófanna  
www.promennt.is

Reykjavík, 24. júní 2020
Prófnefnd viðurkenndra bókara

Auglýsing um skráningu 
og próf til viðurkenningar 
bókara

Rúmlega 1.800 fyrirtæki höfðu 
sótt um sérstakt greiðsluhlé 
vegna farsóttarinnar, hjá 

kerfislega mikilvægum bönkum 
um miðjan júní, en fjárhæð lána í 
greiðsluhléi nam þá um 18 prósent-
um af heildarútlánum bankanna til 
fyrirtækja. Stærstur hluti þessara 
lána er til fyrirtækja í ferðaþjón-
ustu og í fasteignaviðskiptum. Þetta 
kemur fram í ritinu Fjármálastöðug-
leiki sem Seðlabankinn gaf út í gær.

Einnig hefur verið töluverð aukn-
ing í útlánum kerfislega mikilvægra 
banka sem skráð eru í frystingu, en 
slík lán teljast í vanefndum. Jókst 
hlutfall vanefnda á útlánum bank-
anna til fyrirtækja úr fimm prósent-
um í febrúar, í átta prósent í lok maí. 

Verðvísitala atvinnuhúsnæðis 
lækkaði um tólf prósent að raun-
virði á milli ára á fyrsta fjórðungi. 
„Þar sem áhrif farsóttarinnar komu 
ekki fram af fullum þunga fyrr en í 
lok fjórðungsins og náðu hámarki 
eftir að honum lauk, er líklegt að 
frekari verðlækkunar sé að vænta í 
mælingu annars fjórðungs. Því gæti 
reynt á viðnámsþrótt bæði þeirra 
sem eiga og þeirra sem fjármagna 
atvinnuhúsnæði.“ – hvj

1.800 félög í greiðsluhlé
Ásgeir Jónsson 
seðlabanka-
stjóri

Tveir stærstu f ram-
leiðendur kísilmálms 
í  B a nd a r í k ju nu m 
hafa óskað eftir því 
v ið v iðsk ipt aráðu-
neyti Bandaríkjanna 

að innf lutningstollar verði lagðir 
á kísilmálm innfluttan frá Íslandi, 
að því er kemur fram í tilkynningu 
frá framleiðendunum.

Áskorunin er í nafni Ferroglobe 
PLC og Missisippi Silicon LLC, 
sem samanlagt stjórna meira en 
helmingi allrar kísilmálmfram-
leiðslu í Bandaríkjunum. Ásamt 
því að leggja á innflutningstolla á 
íslenskan kísilmálm, vilja banda-
rísku framleiðendurnir að tollar 
verði lagðir á sambærilega vöru 
sem f lutt er til Bandaríkjanna frá 
Bosníu, Malasíu og Kasakstan.

Ósanngjarnar ívilnanir
Að sögn Ferroglobe og Missis-

ippi Silicon, njóta framleiðendur 
landanna fjögurra ósanngjarns 
samkeppnisforskots, með því að 
selja kísilmálm á niðursettu verði í 
krafti ósanngjarna niðurgreiðslna 
við framleiðslu (e. dumping). Er því 
haldið fram að innflutningsverð á 
málmi frá löndunum fjórum sé á 
bilinu 54-85 prósentum lægra en 
eðlilegt getur talist.

Ekki er útskýrt nánar um hvaða 
ósanngjörnu niðurgreiðslur er 
að ræða, en í málum sem þessum 
er gjarnan litið á óeðlilega lágan 
kostnað við aðföng, svo sem hráefni 
til framleiðslu, eða raforku.

Rú nar Sig u r pá lsson, f ram-
kvæmdastjóri PCC á Bakka, segir að 
hann geti lítið tjáð sig um aðgerðir 
bandarísku fyrirtækjanna og hann 
bíði enn viðbragða frá yfirstjórn 
PCC í Þýskalandi.

Marco Levi, forstjóri Ferroglobe, 
segir í tilkynningunni að undir-
verðlagður innflutningur frá Íslandi 
og f leirum, hafi komið illa niður á 
bandarískum framleiðendum síð-
astliðin þrjú ár. Levi bendir einnig 
á að nýlega hafi innflutningstollar 
á rússneskan kísilmálm verið fram-
lengdir, af sambærilegum ástæðum 
og nú eru tilteknar í máli íslensku 
framleiðendanna. Ekki náðist í 
Marco Levi við vinnslu fréttarinnar.

Um fjórðungur sölu PCC til 
Bandaríkjanna
Samkvæmt gögnum frá banda-
rísku ríkisstofnuninni US Geo-
logical Survey (USGC), sem meðal 
annars birtir mánaðarlegar tölur 
um innf lutning á málmefnum til 
Bandaríkjanna, voru ríf lega 19 
þúsund tonn af kísilmálmi f lutt 
inn til Bandaríkjanna frá Íslandi 
á árinu 2019. Innflutningur fyrstu 
fjóra mánuði þessa árs nam 5,500 
tonnum, samkvæmt gögnum frá 
USGC.

Rúnar segir hins vegar að heildar-
framleiðsla PCC á Bakka frá upphafi 
hljóði upp á 32 þúsund tonn. Þar af 
hafi um átta þúsund tonn farið til 
Bandaríkjanna.

Nefna má að verksmiðja Bakka 
náði ekki fullum afköstum fyrr en 
í október á síðasta ári.

Gamlar birgðir United Silicon
Því má leiða líkur að því að gamlar 
birgðir, framleiddar af United Silic-
on í Helguvík, hafi verið seldar 
til Bandaríkjanna á síðasta ári, 

en stærstur hluti þess kísilmálms  
sem f luttur var til Bandaríkjanna 
á síðasta ári og fyrstu fjóra mánuði 
þessa árs var af 80% hreinleika eða 
minna. United Silicon hætti fram-
leiðslu 2017 og varð gjaldþrota í 
janúar 2018 eftir sífelld vandræði 
við framleiðslu.

Fram kemur í fréttatilkynningu 
að yfirvöld vestra muni birta niður-
stöðu sína vegna umkvörtunar fyr-
irtækjanna tveggja þann 14. ágúst 
næstkomandi. 
thg@frettabladid.is

Vilja tolla á kísilmálm
Tveir stórir kísilmálmframleiðendur í Bandaríkjunum segja að framleiðslan  
á Íslandi njóti ívilnana sem hamli samkeppni og eðlilegri verðmyndun.

Framleiðsla PCC á Bakka hefur stöðvast vegna slæmra markaðsaðstæðna, 
sem gætu versnað frekar ef tollaumhverfi í Bandaríkjunum breytist.

TM og Kvika sendu frá sér til-
kynningu í gær þar sem sagði 
að „engar viðræður [væru] 

í gangi um mögulegan samruna“ 
og að ekki væru „fyrirhugaðar við-
ræður um samruna félaganna.“

Tilefnið er frétt Markaðarins um 
að félögin hefðu á undanförnum 
vikum átt í viðræðum um mögu-
lega sameiningu. Rætt hafi verið um 
helstu skilmála slíkra viðskipta, nú 
síðast um liðna helgi, en ekki hafi 
náðst samkomulag um að hefja 
formlegar sameiningarviðræður.

Eru viðræðurnar á ís eins og sakir 
standa. Ritstjórn Markaðarins 
stendur við allt sem fram kom í frétt 
blaðsins um málið. – hae

Engar viðræður 
fyrirhugaðar  

Rannsóknir ESA á ívilnunum PCC

PCC naut ýmiss konar fyrir-
greiðslu af hálfu hins opinbera 
við uppbyggingu verksmiðj-
unnar á Bakka við Skjálfandaflóa. 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hafði 
töluverð afskipti af uppbygg-
ingarferlinu. Taka má fram að ESA 
skoðar alla raforkusamninga sem 
Landsvirkjun gerir við viðskipta-
vini sína.

Í mars 2014 heimilaði ESA að 
PCC nyti styrkja í formi skatta-
ívilnana og framlaga frá íslenska 
ríkinu, upp á allt að 3,6 millj-
örðum króna. Að sama skapi 
samþykkti ESA styrk frá íslenska 
ríkinu og sveitarfélaginu Norður-
þingi, í formi beinna fjárframlaga 
og víkjandi lána, í þeim tilgangi 
að byggja upp hafnaraðstöðu við 
Bakka.

ESA setti síðan Íslandi stólinn 
fyrir dyrnar þegar fyrri orku-
sölusamningur PCC og Lands-
virkjunar leit dagsins ljós. Í fyrsta 
lagi lýsti ESA yfir efasemdum um 
hvort væntar tekjur samkvæmt 
raforkusamningi PCC og Lands-
virkjunar yrðu nægar til að rétt-
læta fjárfestingu í 45 megavatta 
virkjun Landsvirkjunar við Þeista-
reyki. Að sama skapi þótti fimm 
milljarða fjárfesting, sem ráðast 
átti í til að tengja verksmiðju PCC 

við dreifikerfi Landsnets, fela í 
sér ívilnun til handa PCC, og ekki í 
samræmi við samkeppnislög EES.

Svo fór að Landsvirkjun og 
PCC sömdu upp á nýtt og hlutu 
þá blessun ESA: „Þegar kannað 
er hvort samningar séu gerðir á 
markaðskjörum, er nauðsynlegt 
að rýna í skilmála hvers samnings 
fyrir sig. Landsvirkjun lagði fram 
yfirgripsmikil gögn, sem að mati 
ESA sýna fram á að samningurinn 
um kaup á raforku er arðsamur 
og skilmálar hans eru slíkir að 
einkarekið fyrirtæki myndi sam-
þykkja hann við sambærilegar 
aðstæður,“ sagði í úrskurði ESA í 
maí 2015.

Íslenska ríkið fyrirhugaði upp-
haflega að verja 1,8 milljörðum 
til uppbyggingar á Bakka. Á 
endanum kostaði þó verkefnið, 
sem sneri fyrst og fremst að gerð 
jarðganga undir Húsavíkurhöfða 
og vegtenginga við Bakka, um 
3,5 milljarða. Þar að auki er uppi 
óvissa um hvort 819 milljóna 
króna víkjandi lán til hafnarsjóðs 
svæðisins fáist endurgreitt, í ljósi 
núverandi stöðu Bakkaverkefnis-
ins, að því er kom fram í skrif-
legu svari Þórdísar Kolbrúnar R. 
Gylfadóttur iðnaðarráðherra, við 
fyrirspurn á þingi í febrúar 2019.

MARKAÐURINN
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Sumir staðir á Íslandi eru litríkari en aðrir. 
Landmannalaugar og Torfajökulssvæðið 
koma fyrst upp í hugann en einnig Kerl
ingarfjöll, Víknaslóðir og síðast en ekki síst, 
Lónsöræfi. Öll eiga þessi svæði sameiginlegt 
að státa af líparíti sem er „súrt“ gosberg, og 

kallast svo vegna hás hlutfalls kísils (SiO2) í berginu. 
Líparít myndast við eldgos og getur tekið á sig ýmsa 
liti eftir aðstæðum kólnunar, þar sem ljósbrúnn 
er mest áberandi en grænn, rauður, og grár koma 
einnig við sögu. Við snögga kælingu í vatni getur 
bergkvikan síðan storknað sem svart gler og kallast 
þá hrafntinna. Lónsöræfi, eða Stafafellsfjöll, eins og 
heimamenn kalla þau oft, er fallegt nafn á eitt stór
kostlegasta „málverk“ íslenskrar náttúru. Þarna er 
ógleymanlegt að koma, en krefst undirbúnings. Auð
velt er að komast akandi austur í Lón frá Hornafirði, 
en þaðan má kaupa aðstoð heimamanna yfir hina 
viðsjárverðu Skyndidalsá, sem getur verið farartálmi 
í rigningum, en eykur bara á aðdráttarafl Lónsöræfa. 
Ekið er inn að Illakambi en þaðan er hálftíma ganga 
að Múlaskála í sunnanverðum Kollumúla, þar sem er 
tilvalið að gista í skála eða slá upp tjaldi.

Annar valkostur er að ganga frá Stafafelli í Múla
skála á einum eða tveimur dögum. Þetta er stór
kostleg gönguleið og er komist yfir Jökulsá í Lóni, 
á veglegri göngubrú. Frá Múlaskála bjóðast ýmsar 
og fjölbreyttar gönguleiðir í allar áttir, til dæmis að 
hinum mögnuðu Tröllakrókum, upp á Sauðhamars
tind eða inn í Leiðartungur. Ekki síður tilkomu
mikil og einfaldari gönguleið liggur upp svokallaðar 
Víðibrekkur – sem líkja má við spássitúr í málverki. 
Líparíthryggir í öllum regnbogans litum eru í aðal
hlutverki, en þeir eru skornir í sundur af dökkbrún
um berggöngum sem líkjast hnífsblöðum. Þetta sést 
hvað best í Kambsgili, sem ber nafn með rentu. Þessir 
berggangar eru með þeim tilkomumestu á Íslandi, en 
þeir verða til þegar bergkvika þrýstist út í sprungur 
og storknar þar. Þeir eru því yfirleitt yngri og harðari 
en bergið í kring og standa því betur af sér veðraöflin. 
Víðibrekkum er auðvelt að ná í dagsferð, en einnig 

má ganga niður þær á leiðinni heim af Sauð
hamarstindi, sem er frábært útsýnisfjall. 
Útsýni frá Víðibrekkum er einnig magnað 

en leikmyndin er prýdd austanverðum 
Vatnajökli, Snæfelli, sem er hæsta fjall 

utan jökla á Íslandi og Jökulgils
tindum, svipmiklum tindum upp 

af Lóni.

Málverk 
Lónsöræfa

Gengið niður 
„málverkið“ 
Víðibrekkur, 
með Jökulsá í 
Lóni og Trölla-
króka í fjarska. 
MYNDIR/ÓMB

Berggangar skera líparítfjöll Lónsöræfa eins og hnífsblöð. 

Litadýrðin í líparítfjöllum Lónsöræfa er með ólíkindum – og lætur engan ósnortinn. Sauðhamarstindur er í baksýn.

Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari
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Agnar Sverrisson, Michelin-stjörnukokkur og 
heimsborgari, segir það ”töfra að baka svona 
akkúrat þétt og mjúkt hamborgarabrauð - 
eina rétta brauðið fyrir góðan hamborgara. 
Íslendingar eiga eftir að elska þetta brauð frá 
Myllunni. Ánægjulegt að eiginleikar íslensku 
kartöflunnar komi við sögu.“

Þéttari og mýkri hamborgarabrauð!
Gerðu hamborgarann meira djúsí.  
PRÓFAÐU nýja hamborgarakartöflubrauðið  
frá Myllunni strax í dag.

Heimsborgarinn og  
Michelin-stjörnukokkurinn 
segir nýja kartöflubrauðið  
frá Myllunni  besta brauðið  

fyrir hamborgarann! 

Myllan skapar störf, nýtir 
íslenskt hráefni og stuðlar að 
matvælaöryggi í landinu. Nýja brauðið er þróað 
á Íslandi, bakað á Íslandi og innheldur íslenskar 
kartöflur. Sköpum nýjar vörur. Sköpum ný störf. 
Veldu íslenska framleiðslu.

Michelin-stjörnukokkurinn  
Agnar Sverrisson segir  
Íslendinga eiga eftir að  
elska þetta nýja brauð fyrir 
hamborgarann

Skoðaðu myllan.is

   Skannaðu 
QR kóðan  

og lestu um leyndarmálið    

 bakvið þéttle
ikann  

  og mýktina í brauð
inu

Nýjung!

cw200055_Myllan_Kartöflu_hamborgara_michelin_5dx38_20200511_END.indd   1 27/05/2020   09:31:54
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Í þeirri 
hugsun býr 
engin virðing 
fyrir mann-
eskjum, 
engin hlýja 
og ekki 
vottur af sam-
kennd.

 

Í meðförum 
nefndarinnar 
breyttist 
málið og var 
á réttri leið 
þegar það var 
tekið út, en 
ekki full-
unnið og ekki 
í sátt.

Eitt kvöld fyrir skömmu kom ungur maður 
að hinu stórfenglega Sólfari Jóns Gunn
ars Árnasonar við Sæbraut. Hann átti í 
einhverjum vandræðum með stillingu á 
símanum sínum og þar sem fleiri en hann 
voru við Sólfarið á þessu fagra kvöldi, bað 

hann um aðstoð. Hún var veitt og þessa örlitlu hjálp 
vildi hann endilega launa með vænu súkkulaði
stykki. Í kjölfarið upphófst spjall. Ungi maðurinn 
sagðist vera Sýrlendingur sem hefði fengið hæli hér 
á landi. „Í fyrsta sinn á ævinni líður mér eins og ég sé 
öruggur,“ sagði hann. „Ég vakna á hverjum morgni, 
fullur léttis, hér er ekkert sem ógnar mér, ekkert 
stríð, engar hörmungar. Ég er svo óskaplega þakk
látur fyrir að vera hér.“ Spurður hvort fólk kæmi vel 
fram við hann, sagði hann svo vera, Íslendingar væru 
yndislegir. „Ég get eiginlega ekki talað um hversu 
miklu máli það skiptir mig að fá að vera hér. Ég fer 
næstum því að gráta þegar ég tala um það,“ sagði 
hann. Svo horfði hann í átt til Sólfarsins, hafsins og 
fjallanna og sagði: „Þetta er fallegt.“

Þessi ungi maður er hamingjusamur og sáttur, 
vera hans hér á landi hefur gjörbreytt lífi hans. 
Honum finnst vel tekið á móti sér og vill hvergi 
annars staðar vera. Ekki er jafn vel tekið á móti 
öllum sem hingað koma frá öðrum löndum, hvort 
sem þeir koma sem flóttamenn eða hælisleitendur. 
Útlendingaandúð finnst svo sannarlega hér á landi, 
þótt blessunarlega sé hún ekki almennt grasserandi 
á meðal þjóðarinnar. Það eru alltaf einhverjir sem 
setja fyrir sig uppruna fólks, húðlit þess og trúar
skoðanir. Þetta er vitanlega ekkert annað en mann
fyrirlitning, og hana ber aldrei að afsaka.

Mannfyrirlitning opinberast einnig í viðhorfi of 
margra til erlendra einstaklinga sem hingað koma 
til að vinna í lengri eða skemmri tíma. Alkunna er að 
einstaklingar illa haldnir af gróðahyggju, líta ekki á 
það fólk sem manneskjur sem koma eigi vel fram við, 
heldur sjá þeir þetta fólk sem gangandi gróðalind 
fyrir sig. Þannig er svindlað á þessu fólki í launum 
og aðbúnaði. Einnig er talið næsta eðlilegt að smala 
hópi erlends fólks saman í óíbúðarhæft húsnæði, 
þar sem nánast allt skortir, og hirða af því okurleigu. 
Því f leirum sem hægt er að hrúga inn á lítið svæði 
því meiri verður gróðinn. Hugsunin á bak við athæfi 
eins og þetta er einkar ógeðfelld. Í þeirri hugsun 
býr engin virðing fyrir manneskjum, engin hlýja og 
ekki vottur af samkennd. Manneskjan er einungis 
jafna í reikningsdæmi og öryggi hennar skiptir engu 
máli. Öll hugsun um hana byggist á því hversu mikið 
sé hægt að græða á því að svína á henni, án þess að 
maður sjálfur lendi í vandræðum.

Kerfið á ekki að vernda einstaklinga sem koma svo 
illa fram við aðra og það á ekki að sýna skeytingar
leysi þegar kemur að því að vernda þá sem verða 
fyrir þessari illu meðferð. Hér á landi er ítrekað 
brotið svívirðilega á réttindum erlends fólks og lítið 
sem ekkert er aðhafst til að breyta því. Ekki verður 
það kallað annað en þjóðarskömm.

Öryggið

kvót: Í þeirri hugsun býr engin virðing 
fyrir manneskjum, engin hlýja og ekki 
vottur af samkennd.

Mikið hefur verið rætt um afglæpavæðingu 
á neyslu fíkniefna og fjölmiðlar gera því 
skóna að meirihlutinn á Alþingi hafi 

hafnað henni, í atkvæðagreiðslu nú á síðasta degi 
þingsins. Sem er í raun ekki rétt. Það hefur verið 
unnið að þessum málum undanfarin misseri og lögð 
áhersla á skaðaminnkun í aðgerðum stjórnvalda til 
að sporna við neikvæðum afleiðingum neyslu.

Í vor var samþykkt frumvarp frá heilbrigðisráð
herra um neyslurými, sem er að heimila stofnun 
og rekstur neyslurýma, en þau teljast til skaða
minnkandi aðgerða. Mikilvægur áfangi og stór. Þá 
hefur verið horfið frá þyngri refsingum fyrir vörslu 
neysluskammta og smávægileg brot fara ekki á saka
skrá lengur og með breyttum umferðarlögum sem 
kveða á um að mæling á ávana og fíkniefni í blóði sé 
einungis grundvöllur refsinga, ekki mæling í þvagi 
og blóði eins og áður var. Allt er þetta samkvæmt 
stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, þar sem segir 
að snúa þurfi af braut harðra refsinga fyrir neyslu 
fíkniefna og vinna frekar að viðunandi meðferð
arúrræði.

Frumvarp Pírata, sem fellt var á Alþingi, fjallaði 
einfaldlega um að ákvæði laga um ávana og fíkni
efni, um bann við vörslu og meðferð fíkniefna, verði 
breytt á þann hátt að bann við vörslu, kaupum og 
móttöku efna verði fellt brott. Lítið útfært og í litlu 
samráði. Vissulega er það samhljóma við skýrslu 
sem gerð var um málið á sínum tíma, en frum
varpið sjálft var ekki unnið í samstarfi við þá aðila 
sem vinna þurftu svo með útkomuna. Í meðförum 
nefndarinnar breyttist málið og var á réttri leið 
þegar það var tekið út, en ekki fullunnið og ekki í 
sátt. Þess vegna var ég ekki tilbúin að fylgja því eftir 
inni í þingsal þótt ég sé sammála frumhugmynd
inni. Við svona stórt skref þarf að skilgreina þetta 
mun betur og vinna jafnframt að aðgerðum til að 
mæta breyttu landslagi í þessum efnum.

Afglæpavæðing  
á neyslu fíkniefna

Halla Signý 
Kristjánsdóttir
þingmaður 
Framsóknar-
flokksins

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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35    
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns
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Ekkert veski
Yfirvöld hafa síðustu ár reynt 
allt til að fá ökumenn og öku-
níðinga til að hætta að nota 
símann undir stýri. Hefur allt 
verið reynt, allt frá samvisku-
bitsvaldandi auglýsingaher-
ferðum til fjársekta. Fyrir utan 
dulinn sálfræðihernað til að 
fá alla til að vilja helst tjá sig í 
gegnum smáskilaboð og TikTok, 
því enginn vill óvart svara sölu-
manni. 
Nýjasta nýtt er að setja sjálft 
ökuskírteinið í símann svo þú 
sért nú alveg örugglega með 
hann á þér allan tímann. Dóms-
málaráðherra segir að nú þurfi í 
raun enginn að vera með veski á 
sér, eitthvað sem eingöngu þeir 
sem ekki eiga Costco-kort geta 
sagt.

Blomquist og Kåraström
Nýtt handritamál er í upp-
siglingu. Nú eru það ekki Danir 
sem ætla að „geyma“ okkar 
heilögustu texta, heldur Svíar. 
Årnald Indberg, Britt-Stella 
Blomquist og Einär Kåraström 
verða líklega fyrirferðarmikil 
í næsta jólabókaf lóði. Kaup 
Svíanna á Forlaginu geta hins 
vegar haft í för með sér ýmsa 
jákvæða hluti. Hlýtur þetta að 
færa okkur nær næstu Nóbels-
verðlaunum í bókmenntum. 
Það er svo sannarlega kominn 
tími til. Okkar efnilegustu höf-
undar þurfa bara að hafa rænu á 
því að semja við Forlagið. 
arib@frettabladid.is
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Ímynd VG og Sjálfstæðisflokks var 
vissulega ólík, þegar til núverandi 
stjórnarsamstarfs var stofnað. 

Lykillinn að lausninni fólst í sátt um 
kyrrstöðu. En samstarfið hefur svo 
sýnt að flokkarnir eru ekki í reynd eins 
fjarri hvor öðrum og margir ætluðu.

Að einhverju leyti má segja að 
íhaldssamir armar í báðum flokkum 
hafi náð vel saman. Á milli þeirra 
þurfti hreint ekki miklar málamiðl-
anir.

Ofsagt væri að engar hugmynda-
fræðilegar breytingar hefðu átt sér stað 
á kjörtímabilinu. Að sönnu hafa hvorki 
verið stigin ný skref til aukins frjáls-
ræðis, né ríkari þátttöku í fjölþjóða-
samvinnu. En merki um nokkra fýsn 
til forræðishyggju eru smám saman að 
koma í ljós.

Heilbrigðiskerfinu „bjargað  
frá ásælni peningaaflanna“
Heilbrigðismálin eru fyrsta dæmið um 
þetta. Ísland hefur lengi byggt heil-
brigðiskerfið á svipaðri hugmynda-
fræði og önnur Norðurlönd. Kjarninn 
í henni er jafn aðgangur allra, án veru-
lega íþyngjandi kostnaðar.

Opinberar heilbrigðisstofnanir 
hafa réttilega verið uppistaðan í þessu 
mikilvæga, samfélagslega gangverki. 
En samhliða hefur rekstur einkaaðila 
gegnt veigamiklu hlutverki.

Í umræðum um fyrstu stefnuræðu 
forsætisráðherra gerði heilbrigðis-
ráðherra grein fyrir hugmyndafræði-
legum grundvelli samstarfsins í heil-
brigðismálum. Hún sagði þar að hann 
fælist í þeirri kerfisbreytingu að bjarga 
þeim „frá ásælni peningaaflanna í 
landinu.“

Þessu hafa allir þingmenn stjórnar-
flokkanna þriggja fylgt fast og þétt 
eftir með góðri samstöðu og ein-
drægni. Þó er heimilt að blóta á laun ef 
aðgerðir fara fram í útlöndum.

Meiri trú á ríkisforsjá í loftslags-
málum, en almenna hvata
Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum lýsir 
metnaðarfullum markmiðum, sem 
ætlunin er að ná, bæði með opinberum 
aðgerðum og almennum hvötum. 
Hvort tveggja er nauðsynlegt. En hlut-
fallið þarna á milli í áætluninni, er nýtt 
dæmi um að ríkisstjórnarflokkarnir 
virðast hafa meiri trú á opinberum 
verkefnum en almennum aðgerðum.

Í áætluninni má sjá kolefnisgjald, 
urðunarskatt og afslátt af sköttum 
til að örva grænar lausnir. Þetta eru 

dæmi um almennar aðgerðir, sem 
hvetja eiga einstaklinga og fyrirtæki til 
þess að finna lausnir á markaði.

Umbreytingar í loftslagsmálum 
þurfa að stærstum hluta að gerast á 
vettvangi fyrirtækja. Almennir hvatar 
eru þar áhrifaríkasta og skjótvirkasta 
leiðin til að ná markmiðunum.

Vandinn er að almennir hvatar eru 
ekki nógu stór hluti af lausninni. Trúin 
á miðstýringu er of rík.

Sala á jörðum háð  
leyfi forsætisráðherra 
Jarðakaup útlendinga á síðustu árum 
hafa vakið margs konar spurningar. 
Mega útlendingar eiga jarðir? Er rétt 
að fjársterkir aðilar geti átt stór land-
svæði? Þarf að setja ríkari skyldur en 
nú er á landeigendur? Á að setja kvaðir 
um að nýta jarðir í sérstökum tilgangi?

Ríkisstjórnarflokkarnir hafa viður-
kennt að allt eru þetta áleitnar spurn-
ingar, sem pólitíkin þarf að svara. Það 
hafa þeir gert með nýjum lögum. Fá 
mál snerta meir grundvallarsjónarmið 
varðandi almannahagsmuni og eignar-
rétt.

Hér er það hugmyndafræði forsjár-
hyggjunnar, sem sameinar stjórnar-
flokkana þrjá, þegar umræður knýja 
þá til að svara spurningum. Sameigin-
leg lausn þeirra er að veita forsætis-
ráðherra vald til að leyfa eða hafna 
aðilaskiptum að jörðum.

Stjórnarflokkarnir eru andvígir því 
að leysa þessi álitaefni með almennum 
reglum og leyfa síðan eigendum jarða, 
á þeim grundvelli, að ráðstafa eignum 
sínum á markaði eins og öðrum. Nú á 
ráðherra að ákveða hvaða viðskipti eru 
ríkisvaldinu þóknanleg.

Framhald á næsta kjörtímabili
Þau þrjú dæmi um forsjárhyggju, sem 
hér eru nefnd, snerta öll veigamikla 
þætti í þjóðarbúskapnum eins og heil-
brigðismál, loftslagsmál og eignarrétt-
indi.

Athyglisvert er að engin merki eru 
um að hugmyndatogstreita sé á milli 
stjórnarflokkanna þriggja um lausnir á 
forsjárhyggjugrundvelli, jafnvel þegar 
um er að tefla jafn mikilvæg viðfangs-
efni eins og í þessum tilvikum.

Í ljósi þess að kosningar eru að ári 
bendir þessi einhugur til að flokkarnir, 
sem að stjórninni standa, hyggist sam-
eiginlega halda áfram að bjóða lausnir 
á grundvelli þessarar hugmyndafræði 
þegar þeir leita eftir áframhaldandi 
umboði kjósenda.

Fýsn til forræðishugsunar
AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn  
Pálsson

Athyglisvert er að engin 
merki eru um að hug-
mynda togstreita sé á milli 
stjórnarflokkanna þriggja 
um lausnir á forsjárhyggju-
grundvelli jafnvel þegar um 
er að tefla jafn mikilvæg við-
fangsefni eins og í þessum 
tilvikum.

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynd- og textabrengl.

Reykjavík
Krókhálsi 9
Sími: 590 2020 

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330 

Opið
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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Raf bílavæðingin er á f leygi-
ferð! Í janúar síðastliðnum 
voru nýskráðir fólksbílar 

sem knúnir eru áfram af rafmagni, í 
fyrsta sinn fleiri en bensín- og dísil-
bílar samanlagt. Þetta þýðir að við 
Íslendingar erum í 2. sæti í heim-
inum í hlutfalli hreinna raf bíla af 
nýskráðum bílum. Þá er uppbygg-
ing innviða fyrir hreinorkubíla í 
fullum gangi og það stefnir í að 
Ísland verði þar í forystuhlutverki.

Íslensk stjórnvöld hafa samþykkt 
að minnka losun gróðurhúsaloft-
tegunda um 29% fyrir 2030, miðað 
við losun 2005. Samorka hefur 
undanfarið unnið að greiningum 
á því hvað þessar skuldbindingar 
þýða fyrir orku- og veitufyrirtækin: 
hversu mikla hleðsluinnviði þarf 
að byggja upp, hvaða áhrif þetta 
hefur á f lutnings- og dreifikerfin 
og hversu mikla nýja orkufram-
leiðslu þarf til. Þá hefur þróun orku-
skiptanna verið mikilvægur þáttur 
í greiningum okkar, það er að segja 
hversu margir hreinorkubílar þurfa 
að koma í staðinn fyrir bensín- og 
dísilbíla. Niðurstaðan er sú að síð-
asti jarðefnaeldsneytisbíllinn þarf 
helst að hafa verið seldur í gær. Við 
erum á f leygiferð, en þurfum að 
auka hraðann.

Að við þurfum að auka hraðann 
eru góðar fréttir. Ávinningurinn í 
loftslagsmálum er augljós, en það 
sem hefur vantað í umræðuna hér-
lendis er hversu jákvæð raf bíla-
væðingin er fyrir aðra þætti íslensks 
samfélags, sérlega þegar kemur að 
atvinnusköpun og styrk efnahags-
lífsins. Þannig sýndi nýleg greining 
frá Háskóla Íslands og Háskólanum 
í Reykjavík, að raf bílavæðingin er:

n Þjóðhagslega hagkvæm
n Hagkvæm fyrir íslenska neyt-

endur
n Lykilatriði til að árangur náist 

hérlendis í loftslagsmálum
n Kostnaðarhlutlaus fyrir íslenska 

ríkið, ef rétt er staðið að málum

Í nýlegri yfirferð Bloomberg 
NEF um stöðu raf bílavæðingar á 
alþjóðavettvangi, vöktu megin-
skilaboð þeirra athygli: Í raf bíla-
væðingunni felst ekkert nema 
tækifæri – og þau ríki sem grípa 
þetta tækifæri, munu sjá spreng-
ingu í fjölda nýrra fyrirtækja og 
nýrra hálaunastarfa. Þessi fyrirtæki 
munu meðal annars starfa að upp-
byggingu hleðsluinnviða, snjall-
væðingu, sinna ýmiss konar þjón-
ustu og hanna nýjar þjónustuleiðir 
í kringum gerbreyttar ferðavenjur.

Nú þegar mikil umræða er hér-
lendis um efnahagslega viðspyrnu 
í kjölfar COVID-19, þá hlýtur þetta 
að verða ein megináhersla stjórn-
valda og þjóðarinnar: Nýtum tæki-
færin og förum úr öðru sæti rafbíla-
væðingarinnar í það fyrsta!

Ekkert nema 
tækifæri!

Við erum hvött til dáða. Hvött 
til að nýta okkur íslenska 
þjónustu, kaupa íslenskan 

varning og ferðast um landið. Þegar 
á móti blæs er heldur ekkert að því 
að hvetja fólk til dáða – jafnvel með 
örlitlu „dash-i“ af íslenskri upphafn-
ingu. Með því teljum við okkur trú 
um að við getum fært fjöll og komið 
okkur út úr nánast hvaða ógöngum 
sem er.

Mesti drif krafturinn felst þó í 
því að okkur er enn í fersku minni 
hversu vel okkur gekk að komast 
upp úr síðustu, djúpu kreppu. Upp-
gangur ferðaþjónustunnar var 
raunar svo hraður að við þurftum 
á utanaðkomandi hjálp að halda. 
Fjöldinn allur af erlendu verkafólki 
reif sig upp með rótum í heimalönd-
um sínum til þess að hlaupa undir 
bagga með okkur í uppsveiflunni og 
margir ílengdust hér á landi.

Því miður eru ekki allir vinnu-
veitendur erlends verkafólks á 
Íslandi jafn vandir að virðingu 
sinni. Sögur af því hvernig vestræn 
samfélög nýta sér örbirgð fátæks 
verkafólks eru ekki bara Netf lix 

uppspuni, heldur veruleiki fólks 
af holdi og blóði út um allan heim 
– líka á Íslandi. Við vitum öll að 
hingað hefur verið fluttur fjöldinn 
allur af fólki úr örbirgð, eða svo-
kallað „ódýrt vinnuafl“ til starfa á 
bágum kjörum, og oft við hræði-
legar aðstæður á íslenskum vinnu-
markaði. Þó svo dauðagildrur á 
borð við Bræðraborgarstíg 1 séu 
á almennu vitorði, draga yfirvöld 
lappirnar í því að tryggja öryggi 
íbúanna.

Yfirstandandi samdráttur hefur 
jafnvel komið enn verr niður á 
verkafólki af erlendum uppruna en 
íslenskum. Við hrun ferðaþjónust-
unnar jókst atvinnuleysi í þessum 
hópi strax á haustmánuðum. Stóri 
skellurinn reið svo yfir með COVID-
faraldrinum þó dregið hafi saman 
með íslenskum og erlendum ríkis-
borgurum á atvinnuleysisskrá á 
tímabili í apríl. 

Nú hallar aftur á erlenda ríkis-
borgara og nam hlutfall þeirra af 
öllum atvinnuleitendum hátt í 
40%, eða 6.320 manns af 16.134, 
í lok maí. Sá fjöldi samsvarar því 
að 17,6% erlendra ríkisborgara á 
Íslandi séu alfarið án atvinnu, og 
hækkar hlutfallið í 25% ef erlendir 
ríkisborgarar á hlutabótum eru 
teknir með í reikninginn. Líkur 
benda til að starfsmönnum á 
hlutabótaleiðinni fari fækkandi á 
næstu vikum. Á hinn bóginn fjölgi 
á almennri atvinnuleysisskrá með 
haustinu.

Ekki aðeins er þessum hópi hætt-
ara en verkafólki af íslenskum upp-
runa við að missa vinnuna þegar 
á móti blæs. Meiri líkur eru á því 
að hann eigi erfiðara með að fá 
aftur vinnu, hafni í verr launuðum 
störfum, þurfi að þola launaþjófnað 
og aðra misbeitingu af hálfu vinnu-
veitenda sinna eins og dæmin 
sanna. Erlendir Eflingarfélagar eru 
líklegri heldur en íslenskir til að 
búa í leiguhúsnæði og hafa meiri 
áhyggjur af því að standa skil á hús-
næðiskostnaði, samkvæmt nýlegri 
Maskínukönnun fyrir Eflingu. Allt 
of margir þekkja ekki réttindi sín 
á vinnumarkaði og hafa takmark-
aðan aðgang að upplýsingum um 
gagnleg úrræði. Algengt er að fólk 

vinni myrkranna á milli í mörgum 
störfum, til að sjá sjálfum sér og 
fjölskyldum sínum farborða í nýja 
landinu. Ofan á gríðarlegt vinnu-
álag bætist svo álagið við að læra 
tungumálið, aðlagast nýrri menn-
ingu og siðum.

Við megum ekki flýta okkur svo 
hratt við uppbygginguna fram-
undan að við gleymum erlendum 
bjargvættum okkar í ferðaþjónust-
unni og öðrum mikilvægum undir-
stöðugreinum. Þeir eru sannarlega 
órjúfanlegur hluti af samfélaginu, 
því sem hefur áunnist og verkefninu 
framundan. Nú líður varla sá dagur-
inn að Eflingu berist ekki erindi frá 
félagsmönnum af erlendum upp-
runa, um hvernig þeir geti orðið sér 
úti um brýnustu nauðsynjavörur 
vegna tafa á launum, seinkunar 
Vinnumálastofnunar á greiðslu 
bóta og langs ferils gjaldþrotaskipta 
fyrirtækja. Brýnt er að aðstæður 
þessa hóps séu bættar, meðal annars 
með því að tryggja réttindi þeirra á 
vinnumarkaði, hækka húsaleigu-
bætur og bæta aðgengi að upplýs-
ingum um réttindi og úrræði.

Við búum öll yfir vitneskjunni 
um aðstæður erlends verkafólks á 
Íslandi og berum því öll ábyrgð á 
því að vel sé búið að þessum sam-
borgurum okkar, hvaðan sem þeir 
koma. Okkur ber skylda til að veita 
stjórnvöldum aðhald til að sinna 
þeirri skyldu sinni fyrir okkar hönd 
að tryggja réttindi og aðstæður allra 
– ekki bara sumra.

Gleymum ekki bjargvættunum

Sigurjón  
Norberg  
Kjærnested
forstöðumaður 
fagsviða hjá 
Samorku

Anna  
Gunnhildur 
Ólafsdóttir
sviðsstjóri 
Félags- og 
þróunarsviðs 
Eflingar stéttar-
félags

 Ávinningurinn í loftslags-
málum er augljós, en það 
sem hefur vantað í um-
ræðuna hérlendis er hversu 
jákvæð rafbílavæðingin 
er fyrir aðra þætti íslensks 
samfélags, sérlega þegar 
kemur að atvinnusköpun og 
styrk efnahagslífsins.

Í kjarasamningum aðildarfélaga 
BSRB sem undirritaðir voru í vor, 
var samið um styttingu vinnu-

vikunnar. Þessa dagana er unnið 
að undirbúningi fræðsluefnis svo 
vinnustaðir geti með haustinu hafið 
samtal um styttingu í dagvinnu og 
stjórnendur geti hafið undirbúning 
styttingar hjá vaktavinnufólki.

St y tting v innuv ik unnar án 
launaskerðingar, hefur verið eitt 
af stærstu baráttumálum BSRB 
undanfarin ár. Rannsóknir sýna 
ótvíræða kosti þess að stytta vinnu-
vikuna. Ánægja í starfi eykst, heilsa 
batnar, möguleikar til samþætt-
ingar einkalífs og vinnu aukast og 
jafnrétti eykst, án þess að af köst 
minnki.

Útfærslan á styttingu vinnuvik-
unnar verður ólík hjá dagvinnufólki 
og þeim sem starfa í vaktavinnu. 
Á þeim vinnustöðum þar sem 
unnið er í dagvinnu, mun stytt-
ingin byggja á samtali starfsfólks 
og stjórnenda um hvernig megi nýta 
tímann betur, og á vinnuvikan að 
styttast í síðasta lagi um næstu ára-
mót. Til að auðvelda fólki að hugsa 
hlutina upp á nýtt má velta fyrir sér 
af hverju vinnuvikan er 40 stundir, 
þrátt fyrir að engin vísindaleg rök 
segi til um að það henti best öllum 
okkar fjölbreyttu störfum.

Eitt af því sem auðveldar betri 
nýtingu vinnutíma eru tæknifram-
farir og ný þekking. Þannig geta til 
dæmis margir vinnustaðir nýtt sér 
þá nýju þekkingu sem skapaðist 
um fjarvinnu, þegar kórónaveiran 
herjaði á samfélagið í vor. Sömu-
leiðis þarf að ræða verklag, vinnu-
fyrirkomulag og hvar sóknarfærin 
liggja, svo að ná megi fram gagn-
kvæmum ávinningi starfsfólks og 
vinnustaðar, af styttri vinnuviku. 
Þá þarf að ákveða í sameiningu 
hversu mikið eigi að stytta vinnu-
vikuna, en heimilt er að stytta um 

allt að fjórar stundir á viku, og loks 
hvort styttingin sé dagleg eða viku-
leg, svo dæmi séu nefnd.

Á vaktavinnustöðum verður 
vinnuvikan stytt að lágmarki um 
fjórar stundir, en að hámarki um 
átta stundir, hjá þeim sem vinna á 
þyngstu vöktunum. Þar sem breyt-
ingin krefst mikils undirbúnings 
og samtala á vinnustað, mun hún 
taka gildi 1. maí á næsta ári. Þar er 
í raun um leiðréttingu á vinnutíma 
að ræða, vegna neikvæðra áhrifa 
þungrar vaktabyrði, þar sem unnið 
er allan sólarhringinn, á andlega og 
líkamlega líðan vaktavinnufólks.

Margir þeirra sem hafa valið sér 
hlutastarf í vaktavinnu, segja að 
ekki sé hægt að vinna í fullu starfi 
vegna þess hve þung verkefnin 

eru og svo mikill tími fari í hvíld 
milli vakta, að raunverulegt frí sé 
lítið sem ekkert. Vaktavinnufólk 
sem hefur fram að þessu valið að 
vera í hlutastarfi, getur því eftir 
breytingarnar unnið jafnmarga 
tíma en aukið starfshlutfall og þar 
með hækkað laun sín. Meirihluti 
vaktavinnufólks hjá ríki og sveitar-
félögum eru konur og því um tíma-
bæra og mikilvæga jafnréttisaðgerð 
að ræða.

Það hefði ekki komið til stytting-
ar vinnuvikunnar nema fyrir mikla 
baráttu og órjúfanlega samstöðu 
BSRB-félaga. Af því megum við vera 
stolt. Við hvetjum því félagsmenn 
til að vera virka í samtalinu fram 
undan á sínum vinnustað og njóta 
aukins frítíma.

Styttist í styttingu vinnuvikunnar
Sonja Ýr Þor-
bergsdóttir
formaður BSRB

Á þeim vinnustöðum þar 
sem unnið er í dagvinnu 
mun styttingin byggja á 
samtali starfsfólks og stjórn-
enda um hvernig megi nýta 
tímann betur, og á vinnu-
vikan að styttast í síðasta 
lagi um næstu áramót.

Við megum ekki flýta okkur 
svo hratt við uppbygg-
inguna framundan að við 
gleymum erlendum bjarg-
vættum okkar í ferðaþjón-
ustunni og öðrum mikil-
vægum undirstöðugreinum.
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Viðreisn í Reykjavík leggur 
áherslu á fjölgun göngu- og 
hjólreiðastíga, betri strætó 

og Borgarlínu, enda full þörf á. 
Skipulag Reykjavíkur hefur til þessa 
miðast við að einkabíllinn sé eina 
raunverulega úrræði fólks til þess 
að komast á milli staða. Haldi sú 
þróun óbreytt áfram er næsta víst 
að umhverfið og lífsgæði okkar 
borgarbúa muni líða fyrir.

Aukinni bílaumferð fylgir meng-
un sem er engan veginn í takt við 
kröfur okkar til handa komandi 
kynslóðum. Slík aukning kallar 
auk þess á skipulag sem tekur mið 
af dreifðari byggð á kostnað borg-
arkjarna og menningarstarfsemi. 
Hún tekur ekki mið af fjölbreyttri 
þörf nútímafólks til að ferðast á 
hagkvæman og umhverfisvænan 
hátt á milli staða. Við í meirihlut-
anum viljum sporna við þessari 
þróun og bjóða f leiri samgöngu-
kosti.

Á þingi hefur hópur fólks reynt að 
koma í veg fyrir þessar samgöngu-
bætur á höfuðborgarsvæðinu. 
Fulltrúar minnihlutans í Reykja-
vík hafa einnig nýtt hvert færi sem 
gefst til að tala niður aðgerðir sem 
bjóða upp á fleiri samgöngumáta en 
einkabílinn. Fyrir mér er það alvar-
legt mál, enda lít ég svo á að hlut-
verk kjörinna fulltrúa sé að beita sér 
fyrir betri framtíð en ekki að standa 
í vegi fyrir henni.

Fólk í forgang
Langtímasýn Viðreisnar í Reykjavík 
felst í því að vinda ofan af gömlu 
skipulagi og setja þar með fólkið í 
forgang. Áhrifin sjáum við nú þegar. 

Veljum fleiri samgöngukosti
Geir Finnsson
varaborgar-
fulltrúi  
Viðreisnar

Á undanförnum mánuðum 
hefur samstarf verið mikið 
milli hins opinbera og einka-

rekna heilbrigðiskerfisins eins og 
Íslenskrar erfðagreiningar og f leiri 
fyrirtækja vegna útbreiðslu kóróna-
veirunnar. Blandaður rekstur hins 
opinbera og einkareksturs hefur 

Veljum íslenskt – nema þegar kemur að liðskiptaaðgerðum
Kristín  
Thoroddsen
varaþingmað-
ur Sjálfstæðis-
flokksins í 
suðvestur-
kjördæmi

því sannað sig. Þannig er einnig 
heilbrigðiskerfi Norðurlandanna 
byggt upp og höfum við helst vilj-
að bera okkur saman við það í svo 
mörgu.

Nú bíða 1200 einstaklingar eftir 
liðskiptaaðgerð hér á landi. Bið-
listar lengjast, ástand sjúklinga 
versnar og einkareknar skurðstofur 
standa tilbúnar. Allt vegna pólit-
ískra prinsippa heilbrigðisráðherra 
sem vill ekki ljúka samningum við 
íslenskar einkareknar skurðstofur, 
en greiðir í stað þess með sjúkl-
ingum sem sendir eru með flugi og 
fylgdarmanni á einkareknar skurð-
stofur í Svíþjóð eða til annarra Evr-
ópulanda. Prinsippin ná ekki milli 

landa og greinilegur munur er að 
mati heilbrigðisráðherra þegar 
kemur að því að gera samning við 
einkareknar skurðstofur í Svíþjóð 
eða á Íslandi. Einmitt núna í dýpstu 
efnahagslægð landsins skiptir máli 
að standa vörð um íslenskt efna-
hagslíf og öf lugt heilbrigðiskerfi. 
Það gerum við með því að velja 
íslenskt, já eða nema þegar kemur 
að liðskiptaaðgerðum, þá skal velja 
sænskt, eða hvað?

Skoðum aðeins kostnaðinn. Lið-
skiptaaðgerð kostar um 1,2 millj-
ónir króna sé hún gerð hér heima 
á einkarekinni skurðstofu og ríkið 
fær til baka 450 þúsund í formi 
skatta. Sé liðskiptaaðgerðin fram-

kvæmd í Svíþjóð er upphæðin um 
1,8 milljónir sem sjúkratrygginga-
kerfið greiðir og ekkert kemur til 
baka í ríkissjóð, allt vegna pólitískra 
prinsippa. Bið eftir liðskiptaaðgerð 
hér á landi er um eitt ár, en við þá 
bið bætist við margra mánaða bið 
við að komast á biðlistann. Á meðan 
eru margir sem bíða eftir liðskipta-
aðgerð óvinnufærir og með skert 
lífsgæði. 

Klíníkin í Ármúla hefur gengið 
á eftir samningi við Sjúkratrygg-
ingar Íslands í langan tíma og ef 
samningar næðust við Klíníkina 
fækkaði sjúklingum á biðlistum um 
400-600 manns.

Sjúklingurinn hefur ekkert val, 

á meðan val og vald stjórnvaldsins 
til að leysa málin og lina þjáningar 
sjúklingsins er allt. Sjúklingar geta 
skipt beint við einkareknu skurð-
stofuna án nokkurrar niðurgreiðslu 
frá Sjúkratryggingum Íslands, 
kerfið stuðlar því að efnahagslegum 
ójöfnuði en það er varla það sem við 
viljum.

Það þarf kjark og þor til að taka 
ákvörðun og ljúka samningi milli 
Sjúkratrygginga Íslands og einka-
rekinna skurðstofa og standa þann-
ig með sjúklingnum. Ég skora á yfir-
völd að láta heilbrigða skynsemi 
ráða í íslensku heilbrigðiskerfi í stað 
þess að láta stjórnast af pólitískum 
prinsippum.

Þeim fjölgar sem nota umhverfis-
væna samgöngumáta í samræmi við 
aukið framboð, eins og við sjáum 
skýrast á uppbyggingu hjólastíga.

Almenningssamgöngur verða 
umtalsvert meira aðlaðandi kostur 
á komandi árum, með Borgar-
línu sem mun tengjast sterkara 
stofn æðakerfi Strætó. Fleiri munu 
fagna því að eiga aðra kosti á að 
geta ferðast hratt og örugglega um 
borgina en með bíl. Samhliða þessu 
verða ákveðnar bílagötur miðsvæð-
is að göngugötum, líkt og þróunin 
hefur verið í öðrum borgum með 

góðum árangri, enda minni þörf á 
að finna öllum bílum þar stæði. Þess 
í stað verður hægt að búa til pláss 
fyrir fólk.

Borgarstjórn á réttri leið
Við í meirihlutanum erum að 
breyta borginni til betri vegar. Við 
megum hins vegar standa okkur 
betur í að kynna þá framtíðarsýn, 
því að margir átta sig enn ekki á 
þörfinni fyrir þessar breytingar. 
Ef bílaeign eykst í sama hlutfalli 
og fjölgun íbúa á höfuðborgar-
svæðinu mun enginn fjöldi mis-

lægra gatnamóta bjarga okkur frá 
umferðarteppu og aukinni meng-
un. Eftir aðeins 20 ár mun íbúum 
á höfuðborgarsvæðinu fjölga um 
70.000. Með því að bjóða f jöl-
breytta samgöngukosti mun allur 
sá fjöldi ekki lengur sjá þörfina á 
því að eiga bíl.

Reykjavík er nú þegar frábær 
borg en á komandi árum getur hún 
orðið mun betri, grænni og vænni 
höfuðstaður. Sú framtíð er þó ekki 
sjálfsögð, sérstaklega ef komið er 
í veg fyrir mikilvægar samgöngu-
bætur.

Lögfræðilegar deilur um stöðu 
vindorku hér á landi eru ekki 
nýjar. Lögum um svokallaða 

rammaáætlun er ætlað að taka til 
allra orkustöðva sem skila meira 
af li en 10 MW. Með lögunum er 
reynt að fá fram sem hlutlægast 
mat á jafnvæginu milli nýtingar og 

Vindorka og lögfræði
Ari Trausti  
Guðmundsson
þingmaður 
Vinstri grænna

verndar fjölmargra virkjanakosta 
sem fyrir fram er vitað að ekki er 
almenn samstaða um. Gildir einu 
hvers konar orka væri virkjuð. Af 
hverju er það gert? Meðal annars 
til þess að koma í veg fyrir að ekk-
ert, eða ósamhæft, heildarmat á 
fjölda virkjunarkosta, sem hægt er 
að leggja til, leiði til þess að landið 
verði ofsetið af raforkuverum af 
öllum hugsanlegum gerðum. Sam-
kvæmt 3. áfanga rammaáætlunar 
bíða tveir vindmyllugarðar (hvor 
í sínum f lokki) lokaafgreiðslu 
Alþingis. Þeir rötuðu ekki þangað 
í blóra við stjórnarskrána og um 
þá var f jallað af verkefnastjórn 
áætlunarinnar.

Óvissa sem talin er ríkja um 
vindorkuver og stöðu þeirra gagn-
vart rammaáætlun er látin ranglega 
merkja að til sé opinn vindorku-
tékki handa fyrirtækjum, jafnt inn-
lendum sem erlendum. Eignarréttur 
á landi, atvinnufrelsi, skipulagsvald 
sveitarfélaga og jafnræðisreglan feli 
í sér að nú um stundir skuli milli 
tíu til tuttugu vindorkuver (með 
samanlagt af l yfir allt núverandi 
rafaf l í landinu) teljast utan við 
rammaáætlun um vernd og nýt-
ingu orkukosta. Óvissuna þarf að 
meta, margra vegna, og bregðast 
við, annað hvort með sérlögum eða 
óyggjandi staðfestingu um lögsögu 
heildrænnar verndar- og nýtingará-

ætlunar. Lítil glóra er í uppkomu 
fjölda vindorkuvera, án mats og 
flokkunar, hér og hvar um land líkt 
og þar færu einungis þokkalega stór 
ylræktarver þar sem ræktað væri 
grænmeti í góðu jarðsambandi við 
stjórnarskrána.

Við Skúli Thoroddsen lögfræð-
ingur erum ósammála um ramma-
áætlun og vindorku. Því fyrr sem 
við verðum sammála um að jafn 
mikil inngrip í umhverfið og jafn 
afgerandi viðbót við orkufram-
leiðsluna og hér um ræðir krefst 
skýrrar lagaumgjörðar og áætlunar, 
þeim mun betra. Ella erum við á stigi 
uppbyggingar eins og var snemma á 
20. öldinni.

Lítil glóra er í uppkomu 
fjölda vindorkuvera, án 
mats og flokkunar, hér og 
hvar um land líkt og þar 
færu einungis þokkalega 
stór ylræktarver þar sem 
ræktað væri grænmeti í 
góðu jarðsambandi við 
stjórnarskrána.

Fulltrúar minnihlutans í 
Reykjavík hafa einnig nýtt 
hvert færi sem gefst til að 
tala niður aðgerðir sem 
bjóða upp á fleiri samgöngu-
máta en einkabílinn.
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Dagurinn þegar ég 
tilkynnti þetta var 

mikil rússíbanareið og ég 
var meyr við að sjá öll þau 
skilaboð sem ég fékk úr 
sundheiminum. 

SUND „Systur mínar voru í sundi og 
foreldrar mínir hafa alla tíð verið 
virkir í félagsstarfinu í kringum 
það. Ég á minningar af mér svona 
tveggja eða þriggja ára á sundmót
um að styðja eldri systur mínar og 
það varð snemma ljóst að ég myndi 
byrja að æfa sund.

Ég byrjaði að æfa hjá Ægi og var 
þar þangað til ég skipti yfir í Fjölni 
fyrir tveimur árum síðan. Ég er mjög 
þakklát fyrir þann stuðning sem 
ég fékk frá foreldrum mínum og 
systrum í gegnum þykkt og þunnt 
á sundferlinum,“ segir Eygló Ósk um 
upphaf sundferils síns.

„Það var svo þegar ég var níu ára 
að ég var að horfa á sundkeppni 
Ólympíuleikanna, sem fram fóru 
í Aþenu árið 2004, að ég setti mér 
skýrt markmið um að einn daginn 
ætlaði ég að synda á Ólympíu
leikum. Mér fannst raunhæft að 
stefna á leikana sem yrðu haldnir 
árið 2012. Jacky Pellerin byrjaði 
svo að þjálfa mig þegar ég var 14 ára 
gömul og hann hjálpaði mér mikið á 
ferlinum,“ segir Eygló Ósk um fyrstu 
ár ferilsins.

Tveimur sekúndum frá  
lágmarkinu ári fyrir leikana
„Ég fór svo á mitt fyrsta heimsmeist
aramót 16 ára gömul árið 2011 og þá 
synti ég á tíma sem var tveimur sek
úndum frá lágmarki inn á Ólympíu
leikana. Mér fannst það hins vegar 
klárlega vera raunhæft markmið 
að fara á leikana ári síðar. Ég æfði 
áfram jafn vel og ég hafði gert og 
það var svo á Íslandsmeistaramót
inu í upphafi ársins 2012 sem ég 
náði lágmarkinu,“ segir hún.

„Það má eiginlega segja að ég hafi 
verið í hálfgerðri leiðslu dagana 
fyrir Íslandsmeistaramótið og um 
keppnishelgina, einbeitingin á að 
ná settu markmiði var svo mikil. 
Mér er svo minnisstætt að þegar um 
það bil 50 metrar voru eftir af sund
inu tek ég eftir því að allir sem eru 
á svæðinu, sama í hvaða félagi þeir 
voru, stóðu upp til þess að hvetja 
mig áfram. Það var mér mjög dýr
mætt,“ segir Eygló um aðdraganda 
þess að hún komst inn á sína fyrstu 
Ólympíuleika.

„Hápunkturinn á ferli mínum 
er svo árin 2015 og 2016, þegar ég 

komst á pall á Evrópumeistaramót
inu árið 2015, var valin íþróttamað
ur ársins seinna sama ár, og synti 
svo til úrslita á Ólympíuleikunum 
í Ríó árið 2016,“ segir þessi frábæri 
íþróttamaður, sem var þarna, ásamt 
Hrafnhildi Lúthersdóttur, að vinna 
afrek sem engin önnur íslensk sund
kona hafði gert áður.

Mun klárlega sakna  
sundsins í framtíðinni
„Ég var mikið spurð að því á þessum 
tíma hvort ég fyndi fyrir pressu 
vegna þessa árangurs og auðvitað 

fann ég fyrir því, en ég var það and
lega sterk að það steig mér ekki til 
höfuðs. Síðan árið 2017 hafa hins 
vegar bakmeiðsli orðið til þess að 
ég hef ekki náð að bæta mig og á 
þessum árum hefur það hvarf lað 
að mér að hætta.

Ég vildi hins vegar gera það á 
mínum forsendum og vegna þess 
að Ólympíuleikunum sem fram áttu 
að fara í Tókýó í sumar var frestað, 
ákvað ég að hætta á þessum tíma
punkti. Mér fannst ég vera orðin 
södd hvað sundið varðar og tími til 
kominn að einbeita mér að náminu 
í sálfræðinni og öðrum hlutum í 
lífinu.

Dagurinn þegar ég tilkynnti 
þetta var mikil rússíbanareið til
finningalega og ég var meyr við að 
sjá öll þau skilaboð sem ég fékk úr 
sundheiminum. 

Það verður mjög erfitt að horfa 
á stórmót og Ólympíuleika í fram
tíðinni og vera ekki á staðnum 
en ég er sátt við þessa ákvörðun 
og það sem ég afrekað á ferl
inum,“ segir hún um framhaldið.  
hjorvaro@frettabladid.is

Ákvað níu ára að ætla alla leið 
Eygló Ósk Gústafsdóttir tilkynnti það fyrr í þessari viku að 20 ára sundferli hennar væri lokið. Þar með 
lýkur glæsilegum ferli sundmanns, sem komst til dæmis á pall á EM og synti til úrslita á Ólympíuleikum.

Eygló Ósk Gústafsdóttir setti í vikunni punktinn aftan við glæsilegan feril sinn í íþróttinni. Eygló Ósk kveður sundið sátt eftir 20 ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FÓTBOLTI Nýtt landsliðsmerki 
landsliða Íslands í knattspyrnu var 
í gær birt á samfélagsmiðlum knatt
spyrnusambands Íslands, KSÍ. Auð
kenni KSÍ verða tvö í grunninn, í 
stað eins áður. Merki KSÍ, sem hefur 
verið kynnt, og svo merki landslið
anna sem birt er í dag.

Síðasta aldarfjórðung hefur tákn 
landsliðanna verið samsett úr upp
hafsstöfum KSÍ, fótbolta og íslenska 
fánanum. Merkið hefur bæði staðið 
fyrir ímynd sambandsins og lands
lið Íslands. Nýja merkið er hannað 
af Brandenburg, en KSÍ samdi 2019 
við aug lýs inga stof una um stuðning 

við mót un, upp bygg ingu og þróun á 
vörumerkj um sam bands ins.

Nýtt merki er tákn um óbilandi 
samstöðu, innblásið af arf leifð og 
mótandi sögu, sem f léttar saman 
landvættir Íslands á nútímalegan 
máta. Merkið er margslungið en 
skýrt og byggir á fyrri skjaldar
merkjum – en stendur eitt og sér 
sem auðkennandi tákn landsliða 
Íslands. 

Ný r landsliðsbú ning u r f rá 
íþróttavörumerkinu PUMA, með 
landvættamerkinu, verður form
lega kynntur í lok ágúst 2020. – hó

KSÍ kynnti nýtt landsliðsmerki og nýjan búning

Leikmenn liðanna í PUMA búningunum með nýja merkinu. MYND/SVEINN

FÓTBOLTI Sara Björk Gunnarsdóttir, 
fyrirliði íslenska kvennalandsliðs
ins í knattspyrnu, er gengin til liðs 
við franska stórliðið Lyon, en félagið 
greindi frá þessu í gær.

Sara Björk kemur til Lyon frá 
þýska liðinu Wolfsburg, þar sem hún 
varð þrefaldur Þýskalandsmeistari 
og þrefaldur bikarmeistari, á þeim 
fjórum árum sem hún spilaði þar.

Sara Björk sem er 29 ára göm ul 
skrif ar und ir tveggja ára samn ing 
við franska félagið og gild ir samn
ingur hennar til sum ars ins 2022.

Auk Wolfsburg hefur Sara Björk 
leikið með sænska liðinu Rosen gård 
í Svíþjóð frá 2011 til 2016, en þar 
varð hún fjór um sinn um Svíþjóðar
meist ari og einu sinni bikar meist ari. 
Hér heima ólst Sara Björk upp hjá 
Haukum og lék einnig með Breiða
bliki.

Landsliðfyrirliðinn er að fara í 
herbúðir sterkasta félagsliðs heims 
í kvennaflokki, en Lyon hef ur orðið 
franskur meistari 14 ár í röð. Þá 
hefur Lyon farið með sigur af hólmi 
í Meistaradeild Evrópu síðustu fjög
ur árin og sex sinnum alls.

Lyon er sigursælasta lið í sögu 
keppninnar. Sara Björk hefur leikið 
131 Alands leik, en hún hefur skor
að 20 mörk í þeim leikjum. Hún var 
gerð að fyrirliða íslenska liðsins árið 
2017. – hó

Sara Björk mun 
leika með Lyon 

Sara Björk Gunnarsdóttir er orðin 
leikmaður franska liðsins Lyon. 

FÓTBOLTI Fram kemur í tilkynningu 
sem Fylkir setti á facebooksíðu 
sína í gær, að enginn leikmaður úr 
kvennaliði Fylkis í knattspyrnu hafi 
greinst jákvæð af kórónaveirunni, 
þegar hópurinn var skimaður fyrr 
í þessari viku.

Um síðustu helgi greindist leik
maður kvennaliðs Fylkis í knatt
spyrnu með kórónaveiruna. Var 
leikmannahópur Fylkisliðsins í 
kjölfarið settur í sóttkví og tveimur 
leikjum liðsins frestað. Ekki eru 
fleiri smit í leikmannahópnum.

„Líkt og áður hefur verið greint 
frá, kom upp COVID19 smit hjá 
leikmanni meistaraflokks kvenna 
í knattspyrnu síðastliðna helgi. Í 
kjölfarið var viðkomandi leikmaður 
settur í einangrun og aðrir leikmenn 
og þjálfarar í úrlausnarsóttkví.

Félagið hefur unnið náið með 
smitrakningarteymi sóttvarna
læknis og almannavarna síðastliðna 
daga. Liggur nú fyrir að flestir leik
menn og þjálfarar flokksins verða 
áfram í sóttkví fram í næstu viku.

Á mánudag fór allur hópurinn í 
sýnatöku. Niðurstöður hafa borist 
úr öllum prófum og voru öll próf 
neikvæð, það er enginn úr hópnum 
greindist með COVID19. Er því útlit 
fyrir að ekkert smit hafi átt sér stað. 
Bindum við vonir við að svo haldist 
áfram og að um einangrað tilvik hafi 
verið að ræða hjá umræddum leik
manni félagsins,“ segir í tilkynningu 
Fylkis. – hó

Ekki fleiri smit 
hjá Fylkisliðinu
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KYNNINGARBLAÐ

Kate Middleton og 
Megh an Markle eru vin-
sælustu tískufyrirmynd-
ir heims, með klæðnaði 
sínum í samkomubann-
inu.  ➛4
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Í HYLKJUM

„Náði kólesterólinu  
niður á stuttum tíma.“  
Jóhannes S. Ólafsson

Á engan demant enn
Förðunarfræðingurinn Bára Beauty segist vera jarðbundin sveitastúlka frá 
Ísafirði, en alls ekki sjálfhverf tík, þótt hún klæðist glamúr og merkjavöru. ➛2

Bára Beauty elskar glamúr og himinháá hæla. Hér er hún í leðurleggings og rauðum, axlalausum blúndubol, með Gucci-veski. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Verslunin Belladonna

NÝJAR VÖRUR Í HVERRI VIKU

Viðurnefnið Bára Beauty 
kemur frá fyrrverandi 
kærasta mínum. Hann 

byrjaði að kalla mig bjútí þegar við 
vorum par og það festist við mig, 
en seinna ákvað ég að nota nafnið 
innan förðunarheimsins,“ segir 
förðunarfræðingurinn Bára Jóns
dóttir, sem margir þekkja af sam
félagsmiðlum sem Báru Beauty.

„Ég er fædd og uppalin á Ísa
firði en flutti í bæinn eftir að hafa 
lokið námi við Menntaskólann á 
Ísafirði, píanónámi við tónlistar
skólann og farið sem skiptinemi til 
Dóminíska lýðveldisins. Á Ísafirði 
var ein tískuverslun, Monró, og ég 
vann auðvitað í henni. Annars var 
ég alltaf að panta mér föt af netinu 
og átti vikulega erindi í pósthúsið. 
Um leið og ég kom suður sótti ég 
svo um vinnu í tískuversluninni 
Júník og fékk þar enn meiri tísku
bakteríu sem þó var drjúg fyrir,“ 
segir Bára og brosir.

Elskar allt sem glitrar
Tískuáhugi Báru er meðfæddur.

„Ég var ekki nema þriggja ára 
þegar ég fór að stelast í snyrti
budduna hennar mömmu og helst 
vildi ég alltaf klæðast blúndu
kjólum. Stíllinn minn ber þess enn 
merki. Ég er mikið fyrir glamúr og 
blúndur, allt sem glitrar, glansar 
og er bleikt. Annars má segja að 
stíllinn sé tvískiptur. Það eru 
ýmist himinháir hælar og glitrandi 
föt, eða fitnessgallinn,“ segir Bára 
sem er módel fyrir líkamsræktar
fatnaðinn BeFit Iceland.

„Ég byrjaði að æfa súlufitness 
fyrir fimm árum og kenni nú 
byrjendum. Ég æfi líka bikínífit
ness, stefni á nám í einkaþjálfun í 
haust og að vinna við það í fram
haldinu,“ upplýsir Bára.

Bikínífitness kostar mikinn 
viljastyrk.
„Með góðan þjálfara er lítið mál 
að hafa sjálfsaga. Mestu skiptir 
að vera ekki í endalausu aðhaldi, 
því slíkt heldur maður ekki út til 
lengdar. Því er lausnin að skipta út 
óhollustu fyrir hollari kost. Ég er 
mikið fyrir það að maula eitthvað 
gott yfir sjónvarpinu á kvöldin, en 
í staðinn fyrir ís og sætindi bý ég 
til minn eigin bragðaref úr frosnu 
mangói, hollri jógúrt og bæti við 
ískexi eða prótínsúkkulaði, sem 
inniheldur innan við 1 g af sykri en 
bragðast alveg jafn vel,“ segir Bára, 

sem þessa dagana undirbýr eigin 
matarrás á samfélagsmiðlum.

„Það er mikil vinna að halda úti 
virkum samfélagsmiðli, maður er 
endalaust að búa til efni, en þetta 
er líka rosalega gaman. Ég hef alltaf 
unnið meðfram þessu líka, vann í 
töskubúð frænku minnar í Smára
lind fram í mars þegar búðinni 
var lokað og áður var ég flugfreyja 
hjá WOW air. Það var sannarlega 
gaman, en erfitt með fitnessinu og 
ég þurfti í æðahnútaaðgerð á fæti 
vegna álags og þrýstings í háloft
unum.“

Líkur sækir líkan heim
Í heimi áhrifavalda segist Bára 
ekki hafa upplifað innbyrðis sam
keppni á meðal samfélagsstjarna.

„Þvert á móti þykir mér allir 
vinalegir og fullir stuðnings. Innan 
förðunargeirans vinna stelpur 
saman við að gera skemmtilega 
hluti og mörgum af mínum bestu 
vinkonum hef ég kynnst á sam
félagsmiðlum. Líkur sækir líkan 
heim og ekkert óeðlilegt að fólk 
tengist sem hefur sömu mark
mið og áhugamál,“ segir Bára, 

Bára er andlit BeFit Iceland íþróttamerkisins og segist klæðast slíkum fatnaði til skiptis við glansandi glamúrinn.

Glæsileg í kjól frá Júník, með eftirlætisveskið sitt frá Louis Vuitton. Það er í uppáhaldslit Báru, bleikt með kisumunstri. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Framhald af forsíðu ➛

sem meðal annars kynntist Töru 
Brekkan Pétursdóttur, Töru Trix, 
en þær stofnuðu förðunarskólann 
Beautytrix fyrr á árinu, sem vegna 
COVID þurfti að fresta fyrsta 
skólaárinu fram á haust.

„Förðun er persónubundin og 
enginn þarf að farða sig frekar en 
hann vill. Í förðun gilda hins vegar 
engin mörk og hægt að leyfa sínum 
innri listamanni að koma fram. 
Það elska ég við förðun,“ segir Bára, 
sem á námskeiðum Beauty trix 
ætlar að kenna hinum almenna 
borgara að farða sig.

„Við viljum kenna fólki að ýta 
undir kosti sem það vill ýta undir 
í sínu fasi og draga úr því sem það 
kallar ókosti. Til eru ótal trix sem 
gott er að kunna, eins og þegar 
augu eru aðeins farin að síga er 
hægt að farða sig þannig að það 
lyfti augunum.“

Misskilin sveitastelpa
Bára hefur frá fyrstu tíð verið sam
kvæm sjálfri sér þegar kemur að 
útliti.

„Þegar ég var yngri reyndi ég 

auðvitað að klæða mig samkvæmt 
tísku, eða því sem hinir krakkarnir 
klæddust, en ég hef alltaf verið 
ófeimin við að fara eigin leiðir og 
vera sú sem ég er. Ég fer því hiklaust 
út með bláan varalit ef mig langar 
og þegar ég vil vera yfirdrifin og 
mæta í ræktina með demanta
teygju í hárinu, læt ég ekkert 
stoppa mig.“

Hún kaupir sér sjaldnar föt í dag, 
en þá helst í Júník og vefverslun
inni Fashion Nova.

„Mitt besta tískuráð er eftirfar
andi: Þú „púllar“ allt ef þú fílar það. 
Stundum segir fólk við mig: „Mér er 
sagt að þessi litur fari mér ekki vel,“ 
eða „rauðhærðir eiga alls ekki að 
klæðast vissum litum“, en ef maður 
fílar flíkina sjálfur og farðar sig í 
takt við klæðnaðinn, kemst maður 
upp með að klæðast hverju sem er.“

Í fataskáp Báru eru veski í 
mestum metum.

„Konur eru oftast nær skó eða 
veskjatýpur og ég elska veski. 
Uppáhaldið mitt er Louis Vuitton
veski sem ég fékk í jólagjöf, bleikt 
með kisum á,“ upplýsir Bára kát.

„Ég elska líka demanta. Hanna 
Rún Óladóttir steinaði veski fyrir 
mig og útkoman var glitrandi og 
geggjuð. Ég væri til í að fá Hönnu til 
að steina allt á milli himins og jarðar 
heima hjá mér. Ég á samt enga alvöru 
demanta enn, en vonandi kemur sá 
dagur,“ segir Bára og hlær.

„Ég held ég sé mjög misskilin. 
Án þess að þekkja mig heldur fólk 
að ég sé sjálfhverf og leiðinleg tík, 
og ég fæ að heyra að fólk þori ekki 
að koma til mín og tala við mig 
að fyrra bragði. Þetta snýst um 
ákveðna ímynd, eins og í bíó
myndinni Mean Girls, þar sem best 
klæddu stelpurnar voru tíkur, en ég 
er ekki tík, þótt ég klæðist glamúr
fatnaði og merkjavöru. Ég er bara 
rosalega næs, eins og fólk kemst að 
raun um þegar það kynnist mér. Og 
sem sveitastelpa frá Ísafirði er ég 
með báða fætur á jörðinni. 

Glamúr er einfaldlega minn stíll 
og ég elska allt sem glitrar.“

Fylgstu með Báru á samfélags-
miðlum undir Bára Beauty.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is
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Síðan í mars hefur 
leit að fötum sem 

Middleton klæddist 
aukist um 86%, en á 
sama tíma jókst leit að 
fötum sem Markle 
klæddist um 35%.

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Breska vefsíðan LoveTheSales.
com tók saman tölur yfir vef
leit að klæðnaði kvennanna 

í samkomubanninu og þar sést að 
klæðnaður Middleton var mun 
vinsælli. Síðan í mars hefur leit að 
fötum sem Middleton klæddist 
aukist um 86%, en á sama tíma 
jókst leit að fötum sem Markle 
klæddist um 35%.

Sumt af því sem Middleton 
klæddist á viðburðum sem fóru 
fram í gegnum forritið Zoom í 
samkomubanninu, hefur selst upp 
í Bretlandi í kjölfarið. Þar á meðal 
toppur frá versluninni Zöru og blár 
kjóll frá vefversluninni Boden, sem 
var vinsælasta flíkin sem Middle
ton skartaði í samkomubanninu.

Alls sást Middleton í sextán 
ólíkum samsetningum og fjórtán 
þeirra hafa selst upp. Á sama tíma 
hefur bara ein af þeim sex sam
setningum sem Markle sást í selst 
upp.

Ólíkir stílar
Þrátt fyrir að vera að vinna heima 
var Middleton alltaf snyrtileg til 
fara og gekk í frekar afslöppuðum 
klæðnaði frá ýmsum hönnuðum. 
Eins og venjulega klæddist hún 
líka ýmsum ódýrari f líkum og 
notaði sumar samsetningar 
nokkrum sinnum.

Markle þurfti hins vegar lítið að 
koma fram og vinna í samkomu
banninu, þar sem hún og Harry 
prins hættu að sinna embættis
skyldum fyrir bresku konungs
fjölskylduna í lok marsmánaðar. 
Markle sást yfirleitt í frjálslegum 
og afslöppuðum klæðnaði eins og 
stuttermabolum, víðum, hneppt
um skyrtum og strigaskóm.

Sú flík sem Markle sást í og naut 
mestra vinsælda voru íþróttabux
ur frá hönnuðinum James Perse.

Samkvæmt samantektinni var 
meðalverðið á klæðnaði Middle
ton rúmlega 72 þúsund krónur en 
meðalverðið á klæðnaði Markle 
rétt tæplega 32 þúsund krónur.

Vinsældir Markle minnka
Svo virðist sem fjarlægðin frá kon
ungsfjölskyldunni og breytingar 
á stíl Markle, hafi leitt til þess 
að vinsældir hennar hafi dalað 
nokkuð. Markle tók við af Middle
ton sem áhrifamesti meðlimur 

Tískudrottning samkomubannsins
Kate Middleton og Meghan Markle eru einhverjar vinsælustu tískufyrirmyndir heims, en það 
virðist nokkuð ljóst hvor heillaði aðdáendurna meira með klæðnaði sínum í samkomubanninu.

Mágkonurnar 
Kate Middleton 
og Meghan 
Markle eru 
báðar áhrifa-
miklar tísku-
fyrirmyndir. 
Á myndinni 
er Middleton 
ófrísk og alltaf 
jafn glæsileg. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Fötin sem Kate Middleton notaði í 
samkomubanninu hafa notið mjög 
mikilla vinsælda og sum selst upp.

Klæðnaður Markle hefur ekki 
notið sömu vinsælda og klæðnaður 
Middleton upp á síðkastið.

Þessar íþróttabuxur voru vin-
sælasta flíkin sem Markle notaði. 
MYND/JAMESPERSE.COM

bresku konungsfjölskyldunnar, 
eftir að hún og Harry sögðu frá 
sambandi sínu opinberlega árið 
2017, en vinsældir Middleton 
hafa aukist aftur á þessu ári, 
eftir að þau hjónin hættu að 
sinna embættisskyldum fyrir 
konungsfjölskylduna.

 

BRÚÐKAUPSÞEMA 
Í Fréttablaðinu föstudaginn 18. júlí.
Allt sem hugsast getur varðandi brúðkaup.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna 
dagblaði landsins.

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

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Opið virka daga 11-18
Opið laugardaga 11-16

Vefverslun - www.grillbudin.is 

• 15” = 38 cm
• Fyrir grill og ofna
• Stór spaði 
• Pizzuskeri

GrillbúðinVerslaðu í þægindum heima
í okkar glæsilegu vefverslun
www.grillbudin.is

Smiðjuvegi 2 Kópavogi - Sími 554 0400Opið virka daga 11-18 - Laugardaga 11-16

gasgrill Triton 3ja brennara

Niðurfellanleg 
hliðarborð

Afl 10,5 KW 

gasgrill Triton 5 brennara

• 4 brennarar úr 
   ryðfríu stáli
• Innrauður 
  OFUR brennari
• Grillgrindur úr pottjárni
• Stór efri grind
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Rafkveikja fyrir brennara
• Ljós í tökkum 
• Ryðfrítt stál í loki, 
   hurðum og takkaborði
• Tvöfalt einangrað lok
• Hitamælir 
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillflötur 65 x 44 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu
  

Afl 14,8 KW 

Innrauður 
OFUR

brennari 
680c 

gasgrill Triton 4ra brennara

Afl 12 KW 

Pizzasteinn með 
spaða og skera 

  8.990

Njóttu lífsins heima í sumar 

• 4 brennarar 
   úr ryðfríu stáli
• Stór efri grind
• Grillgrindur úr pottjárni
• Ljós í tökkum
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Rafkveikja fyrir alla brennara 
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok
• Hitamælir 
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillflötur 65 x 44 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu
  

Niðurfellanleg 
hliðarborð

á vörum keyptum í
vefverslun okkar

www.grillbudin.is*

FRÍ HEIMSENDING

*Sjá nánar - Um grillbúðina/skilmálar

Nánar á www.grillbudin.is

með vönduðu grilli frá Grillbúðinni 

Ball of Fire eldstæði

Rafmagnsgrill

Tvær gerðir hjólavagna fáanlegar

Afl 2.000 wött
• Grillgrindur úr
   emaleruðu pottjárni
• Sjálflýsandi hitamælir
• Grillgrindur úr pottjárni
• Lok úr áli
• losanleg hliðarborð
• Grillflötur 48 x 37 cm

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

  

4 gerðir 
eldstæða í boði  39.900

Yfirbreiðsla fylgir

ferðagasgrill Grill Chef 2,7 KW

SUMARTILBOÐ

54.900
 FULLT VERÐ  63.900

Öflugt og 
fyrirferðalítið 
ferðagasgrill sem
leggst vel saman

 19.900

SUMARTILBOÐ

89.900
 FULLT VERÐ  99.900

SUMARTILBOÐ

71.900
 FULLT VERÐ  89.900

SUMARTILBOÐ

99.900
 FULLT VERÐ  114.900

Piccolino ferða kolagrill

Grillflötur Ø37 cm   9.990

Einnig til í svörtu

FRÍ HEIMSENDING 

Afl 10,95 KW
• 3 brennarar úr 
   ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað 
   eldhólf
• Postulínsemaleraðar 
   grillgrindur
• Kveikja í öllum tökkum
• Tvöfalt einangrað lok
• Stór Postulíns-
   emaleruð efri grind
• Hitamælir
• Auðveld þrif 
   Bakki fyrir fitu 
   undir öllu grillinu
• Grillflötur 66 x 40,5 cm
  

gasgrill Rexon 3ja brennara

20%
afsláttur

SUMARTILBOÐ

44.900
 FULLT VERÐ  49.900

Afl 4 KW
• Grillgrindur úr pottjárni
• Lok úr áli
• Losanleg hliðarborð
• Grillflötur 48 x 37 cm
• Hjólavagn fáanlegur2 brennarar Grindur úr pottjárni

SUMARTILBOÐ

39.900
 FULLT VERÐ  44.900

gasgrill Pantera
2ja brennara



Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Sumarkjólar
Verð 8.900 kr.

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

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Þrátt fyrir að hafa látist langt 
fyrir aldur fram, er Hendrix 
enn talinn einhver fram-

sæknasti og hæfileikaríkasti 
gítarleikari sem uppi hefur verið. 
Snilligáfa hans og framlag til tón-
listar er raunar svo mikilsvert, að 
blaðamaður að nafni Greg Tate 
skrifaði eitt sinn: „Sögu rafmagns-
gítarsins má skipta í tvennt: Fyrir 
Hendrix og eftir Hendrix.“

Bágborin barnæska
Hendrix var fæddur 27. nóvember 
árið 1942 í Seattle í Bandaríkj-
unum. Hann var skírður Johnny 
Allen Hendrix en stuttu síðar 
breyttu foreldrar hans nafni hans 
í James Allen Hendrix. Hinn ungi 
James átti meðal annars rætur 
að rekja til Cherokee-ættbálks 
frumbyggja í Bandaríkjunum, í 
móðurætt.

Æska hans var þyrnum stráð. 
Báðir foreldrar hans glímdu við 
áfengisfíkn, sem litaði heim-
ilislífið af rifrildum, of beldi og 
langvarandi atvinnuleysi föður. 
Þau skildu þegar Hendrix var níu 
ára og fékk faðir hans forræði yfir 
honum og yngri bróður hans. 

Um miðbik sjötta áratugarins tók 
Hendrix upp á því að drösla með 
sér kústskafti í skólann, sem hann 
lék á eins og það væri gítar. Sagan 
segir að félagsráðgjafi hafi tekið 
eftir þessu og leitast eftir fjárstyrk 
til að kaupa gítar handa honum. 
Kvað hún að ef hann fengi ekki 
gítar þá gæti það haft langvarandi 

sálræn áhrif. Viðleitni hennar var 
til einskis og faðir hans neitaði að 
kaupa gítar handa syni sínum.

Vaxandi velgengni
Árið 1957 áskotnaðist Hendrix illa 
farið úkúlele, sem átti að henda. 
Þrátt fyrir að það væri bara einn 
strengur eftir, byrjaði hann að æfa 

Flauelssveipuð gítargoðsögn
Jimi Hendrix er án vafa einn áhrifamesti tónlistarmaður og gítarleikari allra tíma. Þá endurspegl-
aði klæðaburður hans undraverðan sköpunarkraftinn og fangaði tíðaranda sjöunda áratugarins.

Hendrix var gæddur, að því virtist, yfirnáttúrulegum hæfileikum. 

Fínn í fjólubláum útvíðum buxum, 
silkiskyrtu og fjólubláu vesti. 

Blómamynstur varð oft fyrir valinu.

Litríkur Hendrix á tónleikum í New York árið 1969. MYNDIR/GETTY

sig og kenndi sjálfum sér helstu 
nótur, meðal annars með því að 
hlusta á Elvis Presley og þá helst 
lagið Hound Dog. Þegar hann 
var fimmtán ára keypti hann svo 
fyrsta kassagítarinn sinn, á litla 
fimm dollara. Um svipað leyti, 
eða árið 1958, lést móðir hans af 
völdum áfengisneyslu.

Eftir skamma dvöl í hernum, 
sem Hendrix valdi fremur en 
fangelsi, eftir að hafa gerst sekur 
um smáglæpi á unglingsárunum, 
flutti hann til Tennessee og byrjaði 
að spila æ oftar, bæði með eigin 
hljómsveitum og öðrum, ásamt 
ýmsu tónlistarfólki. En þrátt fyrir 
að hafa spilað með goðsögnum á 
borð við Little Richard og Curtis 
Knight og sungið bakraddir fyrir 
Tinu og Ike Turner, var hann þó 
enn tiltölulega óþekktur í Banda-
ríkjunum.

Árið 1964 flutti hann til New 
York, bjó í tvö ár í Harlem og færði 
sig svo yfir í Greenwich Village þar 
sem hann kynntist Lindu Keith, 
kærustu Keith Richards. Linda 
kom honum í kynni við Chas 
Chandler, bassaleikara hljóm-
sveitarinnar The Animals, og fyrir 
tilstilli Chas flutti Hendrix til Eng-
lands árið 1966, vopnaður hvítum 
Fender Stratocaster, krullurúllum 
og túpu af bólukremi.

Hugvíkkandi tónar og tíska
Þær eru ýmsar sögurnar af komu 
Hendrix til Englands og þá ekki 
síst af viðbrögðum vinsælustu 
tón listar manna þess tíma. Paul 
McCartney ræddi nýverið kvöldið 
sem hann, ásamt Eric Clapton og 
Pete Townsend, sá Hendrix fyrst 
koma fram. Þeir sátu dolfallnir yfir 
hæfileikum Hendrix, sem meðal 
annars tók sig til og spilaði upp-
hafslag Bítlaplötunnar og tíma-
mótaverksins Sgt. Pepper‘s Lonely 
Hearts Club Band. McCartney þótti 
mikið til koma, enda hafði platan 
bara komið út tveimur dögum áður.

Á einum tímapunkti tóku 
McCartney, Townsend og Clapton 

eftir því að gítar Hendrix varð 
falskur eftir ofsafengið sóló. Hend-
rix brást við með því að skella 
upp úr og spyrja áhorfendur: „Er 
Eric á svæðinu? Ég þarf að fá hann 
hingað til að stilla þessa græju“. 
Eftir tónleikana er Clapton svo 
sagður hafa gripið í Chandler og 
látið eftirfarandi ummæli falla: 
„Þú sagðir mér ekki að hann væri 
svona djöfulli góður!“

Stuttu eftir komuna til Eng-
lands komst Hendrix svo í kynni 
við Noel Redding og Mitch Mitch-
ell og úr varð hljómsveitin The 
Jimi Hendrix Experience, sem 
naut fljótt mikilla vinsælda. 

Hendrix vakti eftirtekt hvert 
sem hann fór og ekki síst fyrir 
litríkan klæðaburð, sem fangaði 
frjálslegan tíðaranda líðandi 
stundar. Líkt og tónlist hans sem 
flæddi á milli ólíkra tegunda, var 
klæðaburður hans einstakur og án 
takmarkana eða annarra hafta.

Hann notaðist mikið við „layer-
ing“ og paraði þannig saman ólíkar 
flíkur. Hann klæddist gjarnan 
litríkum og mynstruðum flíkum, 
iðulega úr munúðarvekjandi 
efnum, á borð við flauel og silki, og 
útvíðum buxum. Kögur, blúndur 
og jafnvel fjaðrir voru ekki óal-
geng sjón og bar hann stundum 
hálsfestar eða annað skart, notaði 
hatta óspart og batt litríka klúta 
um höfuðið. Hér má sjá nokkrar 
myndir af eftirminnilegum 
klæðnaði þessa goðsagnakennda 
listamanns.
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NÝTT Í SÖLU:
ALDINMÖRK 1, 3 OG 12 NÝTT Í SÖLU

ALDINMÖRK 1 ÍBÚÐ 101. VERÐ 34,8 MILLJÓNIR. 
STÆRÐ 75,3 FM.

KYNNING Á SKRIFSTOFU 
EIGNAMIÐLUNAR Í DAG KL. 14:00 – 16:00

GRENSÁSVEGUR 11   I   SÍMI 588 9090   I   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

   
SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Verð frá 32,9 mkr.
Stærðir 2-3 ja herbergja,
68,1 fm – 75,3 fm.

Framkvæmdaaðili: Suðursalir ehf.
Aðalverktaki: JÁVERK ehf.
Hönnun: Tark
Heildarfjöldi íbúða í 
Edenbyggð: 77
Fjöldi íbúða í fyrsta áfanga: 25

Edenbyggð í Hveragerði, nýtt íbúðahverfi við göturnar Aldinmörk og Edenmörk. Hver-
fið er skipulagt með framtíðina í huga - frábæra tengingu við göngustíga og þægilega 
aðkomu að bílastæðum með hleðslumöguleikum fyrir rafbíla. Miðsvæðis er leiksvæði 
og sælureitur með litlum gróðurhúsum sem íbúar geta fengið að njóta góðs af.

Alls verða 77 íbúðir í hverfinu. Í fyrsta áfanga eru 25 íbúðir, stærð 63-80 fm og eru tvegg-
ja, þriggja og fjögurra herbergja. Hluti íbúða eru tilbúnar til afhendingar.

íbúðum verður skilað fullbúnum en án gólfefna en flísar á votrýmum.

Skilalýsing ásamt nánari upplýsingum má sjá á heimasíðunni www.edenbyggd.is

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignas., lögg. 
leigumiðlari. Sími 824 9098

FREKARI UPPLÝSINGAR



Bílar 
Farartæki

 Hjólhýsi

HJOLHYSI.COM
Sumarsýningu lýkur laugardaginn 

4 júlí.
Nú fer hver að verða síðastur 

að næla sér í upplásið fortjald á 
frábæru verði.

Lima 300 Verð:149.000 kr.
Passar einnig vel á 10 -12 feta 

fellihýsi.
Innifalið í verði: Allir helstu 

aukahlutir
Bæjarhraun 24
Sími: 8634449

Netfang: www.hjolhysi.com

kriben@simnet.is

www.facebook.com/hjolhysi

Þjónusta

 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

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

 Málarar

MÁLNINGARVINNA.
Get bætt við verkum. 30 ára reynsla, 
fagmennska og sanngjörn verð. 
Einar málari s: 832-6017.

 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

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

Höfum í boði verkamenn og 
aðstoðarmenn til ýmissa starfa td. 
Málara, smiði og fleira. Upplýsingar 
í síma 7803344 eða í netfangið 
starfsmidlun@gmail.com

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Vélar og verkfæri

Til sölu múrararaverkfæri 
Atlas copco loftpressa og 
Gólfpúsningavél, tekur 130cm, 
fylgihlutir með.Flísaög á hjólum 
og verkfæri því tengd. Uppl. í s: 
898-9364

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Eurotec A4 harðviðarskrúfur. 
Penofin og Armstrong Clark 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU.
3 herb. Íbúð, 93 fm, Smáralind 
200 Kópavogi. 240 þ. á mánuði. 
Eingöngu reglusamir koma til 
greina. Uppl.897 5516.

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

E-Forward
Sportlegt rafmagnshjól

Shimano gírar, diskabremsur,
bretti, böglaberi, standari, 
ljós og bjalla, allt innifalið.

165.000,-

Topphjól
Bíldshöfða 16, Rvk

Sími 661-1902

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
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

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

AUSA
Öll jarðvinna 

          
                     

S:7773555

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
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Opnunartímar:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18
föstudaga 9-17, laugardaga 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

NISSAN NV200 7 manna
Nýskr. 03/16, ekinn 51 þ.km, 
dísil, 6 gírar. 
Verð 2.690.000 kr.

SKODA Octavia Combi 4x4
Nýskr. 02/18, ekinn 70 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000 kr.

RENAULT Clio Sport Tourer
Nýskr. 01/16, ekinn 78 þ.km, 
dísil, 5 gírar. 
Verð 1.690.000 kr.

NISSAN Juke Acenta Plus 4wd
Nýskr. 05/17, ekinn 80 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.790.000 kr.

SUZUKI Baleno GL
Nýskr. 04/17, ekinn 69 þ.km, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 1.490.000 kr.

HYUNDAI Santa Fe III Style
Nýskr, 01/18, ekinn 92 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000 kr.

RENAULT Megane IV Bose
Nýskr. 06/17, ekinn 28 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.190.000 kr.

Rnr. 146712 

Rnr. 146521 

Rnr. 332405

Rnr. 146496

Rnr. 110453

Rnr. 121815 Rnr. 146406

TILBOÐSVERÐ! 

2.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.390.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.390.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.390.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

990.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

4.490.000 kr.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

TILBOÐSVERÐ!

2.690.000 kr.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

 27.533 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

NISSAN Pulsar Acenta
Nýskr. 04/18, ekinn 85 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.390.000 kr.

Rnr. 146570 

TILBOÐSVERÐ!

1.990.000 kr.
 23.973 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

 57.192 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

HYUNDAI I30 Classic Wagon
Nýskr. 10/14, ekinn 90 þ.km, 
dísil, 6 gírar. 
Verð 1.490.000 kr.

Rnr. 146760

TILBOÐSVERÐ!

1.190.000 kr.
 21.601 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

 46.515 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

 32.278 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

 83.293 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

 14.482 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 06/17, ekinn 74þ.km, 
dísil, 6 gírar. 
Verð 2.890.000 kr.

Rnr. 146439

TILBOÐSVERÐ!

2.190.000 kr.

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

 28.719 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

 73.802 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

ÁstandsskoðunAllt að 80% lán Fjármögnun á staðnum
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*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.

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

HEILSAÐU SUMRI
Á NOTUÐUM BÍL

ÞÚ FINNUR BÍLINN Á WWW.BILALAND.IS

TOYOTA Corolla Active
Nýskr. 09/15, ekinn 112 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000 kr.

PEUGEOT 3008
Nýskr. 05/15, ekinn 60 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000 kr.

SUBARU Forester Premium 

Nýskr. 05/17, ekinn 121 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.190.000 kr.

HYUNDAI I20 Comfort
Nýskr. 06/18, ekinn 87 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.790.000 kr.

Rnr. 285779 Rnr. 146958 Rnr. 146798 Rnr. 146716

TILBOÐSVERÐ!

1.590.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

1.490.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

2.590.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

1.390.000 kr.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

 18.042 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

 15.669 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*  13.296 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*  27.533 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

 16.855 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

RENAULT Captur Intens
Nýskr. 04/16, ekinn 82 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 2.090.000 kr.

Rnr. 146677

TILBOÐSVERÐ!

1.690.000 kr.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

ALLT AÐ700.000 kr.AFSLÁTTUR!



Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Elskulegur og ástkær eiginmaður, besti 
vinur, faðir, tengdafaðir og afi,

Jóhann Kristófer Ólafsson
Arnarhrauni 18, 

Hafnarfirði,
lést á Landspítalanum við Hringbraut,  

 13. júní, í faðmi fjölskyldunnar. Sérstakar 
þakkir fær starfsfólk líknarþjónustu Heru, fyrir umönnun 
og hlýju. Bálför og kveðjustund hafa farið fram í kyrrþey 

að ósk hins látna.

Inga Hallsdóttir
Kolbrún Jónsdóttir
Fjóla Jóhannsdóttir  Ævar Rafn Ævarsson
Kristófer Jóhannsson  Sigríður Þ. Ólafsdóttir

og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Vigdís Guðmundsdóttir
Bólstaðarhlíð 41,  

(áður Álftamýri 4) í Reykjavík,
lést á Hrafnistu í Reykjavík 6. júní 

síðastliðinn. Útför hennar fer fram í 
Háteigskirkju, föstudaginn 3. júlí  kl. 13.  

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á  
Minningarsjóð Hrafnistu.

Baldur Guðmundsson
Sigríður I. Baldursdóttir Karl S. Sigurðsson
Guðmundur H. Baldursson Harpa Gunnarsdóttir
Sævar B. Baldursson Sigríður O. Marinósdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur sonur minn, 
Davíð Ingi Þorsteinsson 

lést þann 16. júní. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Sérstakar þakkir til Hjálpræðishersins.

Fyrir hönd aðstandenda,
Þorsteinn Jónsson

Ástkær eiginkona mín og móðir mín, 
Valgerður Marinósdóttir, 

hagfræðingur, 
lést á hjúkrunarheimilinu  

Sóltúni, þriðjudaginn 23. júní.  
Útför fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

Guðmundur Sigurðsson
Guðbjörg Erla Guðmundsdóttir

Þökkum innilega auðsýnda samúð  
og hlýhug, við andlát og jarðarför

eiginmanns míns, föður,  
tengdaföður og afa,

Úlfs Sigurmundssonar
hagfræðings.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarheimilisins Sóltúns

Sigríður Pétursdóttir
Þóra Sæunn Úlfsdóttir Jóhann Ísak Pétursson
Einar Úlfsson

Úlfur Þór, Sigríður Ósk, Samúel, Stefanía Sóley

Faðir okkar, tengdafaðir, afi,  
langafi og langalangafi, 

Jón Karl Úlfarsson 
útvegsbóndi,  

frá Eyri í Fáskrúðsfirði,
sem lést miðvikudaginn 24. júní á 

dvalarheimilinu Fossahlíð, Seyðisfirði, 
verður jarðsunginn frá Fáskrúðsfjarðarkirkju, föstudaginn 
3. júlí kl. 14.00. Jarðsett verður í Kolfreyjustaðarkirkjugarði. 

Fjölskyldan

Hildigunnur Hauksdóttir 
fararstjóri er sem betur 
fer ekki undir stýri 
þegar ég hringi í hana 
af tilviljun,  heldur í 
hádegisstoppi. „Ég kalla 

þetta ullarævintýri sem ég er að bralla 
núna og það er sniðið að prjónafólki. 
Við vorum að enda við að borða því
líkan dásemdar hádegismat með desert 
og kaffi hjá henni Ástu Beggu í Miðási.“

Það er bara svona, segi ég – og hvar 
er Miðás?  „Miðás er sveitabær við 
Kálfholtsveg, sunnan við þjóðveg eitt, 
skammt fyrir austan Þjórsá. Farþegar 
mínir eru bara að slaka aðeins á eftir 
matinn, sumir grípa í prjónana við svo
leiðis aðstæður.“

Hildigunnur rekur fyrirtækið Rjúpa 
Travel og er bæði bílstjóri og leiðsögu
maður á eigin farartæki, sem er nítján 
sæta. Eins og nærri má geta hefur verið 
hlé á starfseminni  síðustu mánuði. 
„Ég hef ekkert gert annað en að sitja 
og prjóna og passa barnabörn frá því í 
febrúar,“ lýsir hún.  „Það hefur verið 
góður tími en nú er auðvitað orðinn lítill 
peningur eftir í bankanum, þannig að ég 
hreinlega varð að finna upp á einhverju 
og var búin að hugsa um það áður en 
COVID skall á, að svona ferðir væru snið
ugar, þannig að ég dustaði rykið af hug
myndinni. Hitti einhverja konu í sundi 
sem skoraði á mig að láta verða af því og 
ég bara dreif mig heim og skellti inn aug
lýsingu á fésbókarsíðunni minni. Fyrsta 
ferðin fylltist strax og ég er í henni í dag, 
svo ég bætti annarri ferð við í næstu 
viku. Ég held þetta verði vinsælt.“

Hvað  skyldi hún svo vera að gera í 
þessari ferð? „Við byrjuðum á að koma 
við hjá Guðrúnu Bjarnadóttur litunar
konu á Selfossi, sem stóð yfir sjóðandi 
pottunum og leiddi okkur inn í heim 
jurtalitunar fyrr og nú. Svo stoppuðum 
við í Þingborg og virtum fyrir okkur fall
egt handverk þar. Eftir hádegisstoppið 
sem við erum í núna ætlum við að  Hár
laugsstöðum, sem er bær hér lítið eitt 
austar, en hinum megin við þjóðveginn. 

Þar fáum við að kynnast sútun – sem 
er spennandi. Síðast heimsækjum við 
Huldu Brynjólfsdóttur í Uppspuna, smá
spunaverksmiðju í Lækjartúni, sem er 
hér við Kálfholtsveg líka, þannig að við 
erum ekkert of lengi í bílnum í einu.“

Hildigunnur  telur svona ferðir til

valdar fyrir saumaklúbba og aðra hópa, 
sem vilji fara saman í ferðir þegar þeim 
hentar. „Annars er ég með þessar ferðir 
á miðvikudögum, en er sem sagt bara 
búin að festa þá næstu, 8. júlí. Svo ætla 
ég að bæta við annars konar prjóna
ferðum strax í ágúst og fara þá á Nesja
velli og ganga kannski í tvo, þrjá tíma, 
fara í pottinn og fá góðan kvöldmat á 
hótelinu. Það væri hægt að hafa tvær 
mismunandi ferðir og  ýmist keyra í 
bæinn eða gista. Þá  værum við ekki 
að heimsækja neina framleiðslustaði, 
heldur bara prjóna – alltaf að prjóna og 
dekra við okkur í mat og drykk!“

Einungis konur eru með Hildigunni 
í þessari ferð, að hennar sögn. Það eru 
samt alveg strákar að prjóna, ég þarf að 
senda þeim skilaboð, en nú verð ég að 
fara að sinna farþegunum mínum, við 
erum að fara að kíkja á sútunina.“
 gun@frettabladid.is

Kalla þetta ullarævintýri
Fararstjórar hafa neyðst til að taka því rólega undanfarna mánuði, þeirra á meðal 
Hildigunnur Hauksdóttir í fyrirtækinu Rjúpa Travel. Nú hefur hún snúið vörn í sókn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Lilja Magnúsdóttir 
frá Súgandafirði,

lést á Hrafnistu, Sléttuvegi, hinn 28. 
júní. Útför fer fram í kyrrþey, að ósk 

hinnar látnu. Við þökkum hlýhug og 
stuðning sem sýndur hefur verið. 

Ólafía Arinbjarnardóttir
Guðmundína Arinbjörnsdóttir Emil Þór Sigurlaugsson
Magnús Arinbjarnarson
Sigurður Arinbjörnsson
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Elsku dóttir okkar, systir, mágkona, 
barnabarn og frænka,

Bjarghildur Vaka 
Einarsdóttir

Kríunesi 5, Garðabæ,
lést á heimili sínu, laugardaginn 27. júní. 

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Einar Sólberg Helgason Guðrún Erla Hákonardóttir
Þóra Kjartansdóttir Rúnar Gunnarsson
Helgi Björn Einarsson Katrín Alda Bjarnadóttir
Hróðmar Vífill Einarsson
Sólberg Vikar Einarsson
Helgi Einarsson Bjarghildur Jónsdóttir
Hákon Hákonarson Kristín Kristjánsdóttir

og systkinabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Sveinbjörn Árnason 

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík  
22. júní, verður jarðsunginn í Neskirkju, 

mánudaginn 6. júlí, klukkan 15.00. 
Fjölskyldan þakkar starfsfólki Engeyjar, 

Hrafnistu, fyrir frábæra og kærleiksríka umönnun. 

Ingibjörg Þórey Sveinbjörnsdóttir Bjarni Jóhannsson
Árni Sveinbjörnsson Marianne Lindkvist  
 Sveinbjörnsson
Sveindís María Sveinbjörnsdóttir Óskar Sigurbjörnsson
Sigrún Inga Petersen Ingolf Jóns Petersen
Díana Særún Sveinbjörnsdóttir
Kolbrún Linda Sveinbjörnsdóttir Stefán Halldórsson

barnabörn og langafabörn.

Hildigunnur hefur prjónaskap að áhugamáli eins og fleiri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Við byrjuðum á að koma við hjá 
Guðrúnu Bjarnadóttur litunar-
konu á Selfossi, sem stóð yfir 
sjóðandi pottunum og leiddi 
okkur inn í heim jurtalitunar 
fyrr og nú. 
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GERUM MEIRA ÚTI Í SUMAR! 

 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 06. júlí eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Risa Mikado
Verð: 999.-

(2) Glasa- og (1) vínflöskuhaldarai
til að stinga í jarðveg
Verð: 1.999.-

101 Austurland - 
Gönguleiðir fyrir alla
Verð: 6.699.-

Gönguleiðir að fjallabaki
Verð: 1.999.-

Vegahandbókin
Verð: 4.999.-

Pokar fyrir pokahlaup 
4 pokar í pakka
Verð: 1.899.-

Mittistaska
Verð: 1.999.-

Ferðapúði (Kisa / Panda)
Verð: 2.999.- (stk.)

Lágar stultur með bandi
Verð: 1.699.-

Apple Airpods 
TILBOÐSVERÐ: 24.299.-
Verð áður: 26.999.-

Apple Airpods 
m. þráðlausri hleðslu
TILBOÐSVERÐ: 30.599.-
Verð áður: 33.999.-

10%
AFSLÁTTUR

Orkubanki USB 6000mAh
TILBOÐSVERÐ: 7.431.-
Verð áður: 9.289.-

Orkubanki UBS High-Speed 
10400mAh
TILBOÐSVERÐ: 8.719.-
Verð áður: 10.899.-

MIKIÐ ÚRVAL 
AF ERLENDUM 

BÓKUM!

Hleðslusnúrur í úrvali
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 2.927.-
Verð áður frá: 3.659.-

LUND Skittle Bottle
500 ml hita- og kælibrúsi
Verð: 4.999.-

Nestisbox með skeið 
og gafli
Verð: 999.-

Hestaskeifuspil
Verð: 2.999.-

Ferðahnífapör
Verð: 699.-

Rafmagnshlaupahjól 
MI M365 PRO
Verð: 83.590.-

Rafmagnshlaupahjól 
MI M365
Verð: 62.999.-

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR



LÁRÉTT
1. hverfa minn
5. hyggja
6. átt
8. vísa
10. tveir eins
11. boð
12. reitur
13. hnarreist
15. reiknirit
17. gúbba

LÓÐRÉTT
1. úða
2. fugl
3. rota
4. samtíða
7. dvöl
9. dálitlu
12. etja
14. hjartardýr
16. íþróttafélag

LÁRÉTT: 1. sofna, 5. trú, 6. nv, 8. erindi, 10. ii, 11. 
orð, 12. skák, 13. keik, 15. algrím, 17. gaura.
LÓÐRÉTT: 1. steinka, 2. orri, 3. fúi, 4. andrá, 7. 
viðkoma, 9. nokkru, 12. siga, 14. elg, 16. ír.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Anish Giri átti leik gegn Ian 
Nepomniachtchi (2778) á 
Chessable Masters mótinu á 
Chess24.   

21. Rxf7! Kxf7 22. He6! Dd8 
23. Df4+ Kg8 24. Hxe7 Hxe7 
25. d6+ He6 26 d7! g6 27. 
Hd6 1-0.  Undanúrslit Chess
ablemótsins lýkur á morgun. 
Í gær hófst alþjóðlegt mót 
í Tékklandi þar sem Hannes 
Hlífar Stefánsson er meðal 
keppenda. 

www.skak.is:  Chessable 
Masters mótið.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Norðlæg átt 510 m/s og 
bjartviðri víðast hvar, en 
vestan 510 suðvestan
lands seinnipartinn. 
Stöku skúrir, einkum á 
sunnanverðu landinu 
seinnipart dags. Hiti 
12 til 18 stig, en heldur 
svalara á Austurlandi.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

7 9 2 8 6 5 4 1 3

4 3 6 1 7 9 2 5 8

1 5 8 4 2 3 6 7 9

8 2 9 5 1 4 7 3 6

3 1 4 7 8 6 5 9 2

5 6 7 9 3 2 1 8 4

9 4 1 6 5 8 3 2 7

2 8 5 3 4 7 9 6 1

6 7 3 2 9 1 8 4 5

7 8 3 6 9 4 2 1 5

2 5 1 3 7 8 4 9 6

9 4 6 1 2 5 7 3 8

3 9 4 2 1 6 8 5 7

5 6 2 7 8 9 3 4 1

1 7 8 5 4 3 6 2 9

4 1 7 8 5 2 9 6 3

8 3 9 4 6 1 5 7 2

6 2 5 9 3 7 1 8 4

8 9 1 2 4 3 7 5 6

2 4 7 8 5 6 9 1 3

3 5 6 7 1 9 2 8 4

7 1 2 6 8 4 3 9 5

9 6 4 3 7 5 8 2 1

5 3 8 9 2 1 4 6 7

1 2 3 4 6 8 5 7 9

4 8 5 1 9 7 6 3 2

6 7 9 5 3 2 1 4 8

3 1 7 2 5 8 4 6 9

8 2 4 9 1 6 7 3 5

6 9 5 7 3 4 2 1 8

5 7 9 3 8 1 6 2 4

4 6 1 5 2 9 3 8 7

2 8 3 4 6 7 9 5 1

7 5 6 1 9 2 8 4 3

9 3 8 6 4 5 1 7 2

1 4 2 8 7 3 5 9 6

4 2 9 5 7 1 6 8 3

5 1 3 8 9 6 7 2 4

8 6 7 2 3 4 9 1 5

9 4 2 3 8 7 1 5 6

1 3 6 4 5 9 2 7 8

7 5 8 6 1 2 3 4 9

2 8 4 1 6 3 5 9 7

3 7 1 9 4 5 8 6 2

6 9 5 7 2 8 4 3 1

5 7 2 9 1 3 6 8 4

1 3 6 4 5 8 7 9 2

8 4 9 6 2 7 1 3 5

6 5 4 1 7 9 8 2 3

3 1 8 5 6 2 9 4 7

9 2 7 3 8 4 5 6 1

4 6 3 7 9 5 2 1 8

2 9 5 8 4 1 3 7 6

7 8 1 2 3 6 4 5 9

Nei, sko!  
Heiðursvörður 

fyrir  
poolið! 

Eigum við að 
gera þetta að 
árlegri hefð?

Láttu þig 
dreyma!

Nöldur! 

Vesen? 

Kærustur! 

Hah! Bíddu bara 
þar til þær verða 

eiginkonur!

Ég 
meina... 

Frekar 
vandró, 
pabbi. 

Ætti bara 
að vera ein 

nótt.

Ekki 
snerta 
þetta! 

Af hverju 
ekki? 

Þetta er sérstaka 
leynibókin hennar 

mömmu.

Hvað er svona 
sérstakt og leyni 

við hana?

Engar rifnar 
eða klístr-
aðar síður. 

Vá... ég vissi ekki að 
svona bók væri til í 

þessu húsi!

– MEÐ ÞÉR Í SUMAR

Þú getur lesið blað dagsins á 
frettabladid.is og í Fréttablaðsappinu, 

hvar sem þú ert í sumar

FRÉTTABLAÐIÐ MEÐ 
Í FERÐALAGIÐ!
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SAFNIÐ HEFUR GERT 
MIKIÐ FYRIR NÆR-

LIGGJANDI BORGARRÝMI OG 
FÆRT MENNINGU OG LÍF Í 
MIÐBÆINN.

Ný tvöföld virkni sem 
veitir hraða og langvarandi
vörn gegn tannkuli.

Erum með mikið úrval af allskonar 
bílaverkfærum á frábæru verði!

ViAir 12V loftdælur  
í miklu úvali.

Hleðslutæki
12V 6A 

6T Búkkar 
605mm Par

Jeppatjakkur  
2.25t 52cm.

Omega 
Viðgerðarkollur 

4.995
9.999

17.995
7.495

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is  
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á 
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa. 
Einnig má finna vörur Norðanfisks í  
neytendapakkningum í verslunum  
Bónus um land allt.

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700

Sý ning in Haf narhús – 
pak k hús hug my nda í 
miðborginni stendur yfir 
í Listasafni Reykjavíkur – 
Hafnarhúsi. Ólöf Bjarna-
dóttir safnafræðingur er 

sýningarstjóri sýningarinnar.

Saga hússins skoðuð
„Sýningin er sett upp í tilefni þess að 
í ár eru 20 ár frá því að hluti Hafnar-
hússins varð eitt af þremur safn-
húsum Listasafns Reykjavíkur. Á 
sýningunni sem er í D-sal, er saga 
hússins skoðuð í gegnum gamlar 
ljósmyndir og teikningar. Þar er 
líka skoðað hvernig Hafnarhúsið 
tengist borgarrýminu í kring,“ segir 
Ólöf. „Studio Granda vann á sínum 
tíma samkeppnina um hönnun 
Listasafns Reykjavíkur í Hafnar-
húsi. Á sýningunni eru teikningar, 
ljósmyndir og líkan, sem sýnir 
umbreytingu Studio Granda þegar 
Listasafni Reykjavíkur og Erró-safn-
eigninni var fundinn þar staður.

Í hönnun Studio Granda var 
unnið með einkenni upphaf legu 
byggingarinnar og leitast við að 
opna tengingu við höfnina. Til 
dæmis fengu burðarsúlurnar að 
njóta sín og hrá steypa fékk að halda 
sér,“ segir Ólöf.

Vel heppnað safn
Auk ljósmynda, teikninga og líkans, 
verður á sýningunni myndefni frá 
opnunarhófinu 19. apríl 2000 og 

hægt verður að horfa í heild á gaml-
an Mósaík-þátt, sem sýndur var á 
RÚV á sínum tíma, og var tekinn 
upp í opnunarhófinu.

Ólöf segir Hafnarhúsið vel heppn-
að safn. „Safnið hefur gert mikið 
fyrir nærliggjandi borgarrými og 
fært menningu og líf í miðbæinn. 

Húsið hafði misst hlutverk sitt í lok 
síðustu aldar, eftir að hafnarstarf-
semin fluttist í burtu. Þegar ákveðið 
var að koma listasafninu fyrir hérna 
þá gerði það mikið fyrir svæðið og 
það verður spennandi að sjá hvernig 
Listasafn Reykjavíkur og umlykj-
andi borgarrými munu þróast á 
næstu árum. Þetta er menningar-
miðstöð með fleiri söfnum í næsta 
húsi: Borgarbókasafnið, Borgar-
skjalasafn Reykjavíkur og Ljós-
myndasafn Reykjavíkur,“ segir Ólöf.

Ólöf verður með leiðsögn um 
sýninguna, laugardaginn 4. júlí kl. 
14.00.

Pakkhús hugmynda
Saga Listasafns Reykjavíkur í Hafnarhúsi er skoðuð á sýningu. 
Ólöf Bjarnadóttir er sýningarstjóri. Húsið er vel heppnað safn.

Ólöf Bjarnadóttir er sýningarstjóri en á sýningunni eru ljósmyndir, teikningar og líkan. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Í kvöld, klukkan 20.00 leiðir 
Hildur Knútsdóttir rithöfundur 
göngu um söguslóðir Ljónsins og 

Nornarinnar. Ljónið var tilnefnt til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna 
og Hildur hlaut Barnabókaverðlaun 
Reykjavíkurborgar fyrir bókina.

Fetað verður í fótspor Kríu og 
Ölmu í Kvosinni og Þingholtunum 
og höfundur segir frá stöðum sem 
urðu henni innblástur við skrif 
bókanna. Bækur Hildar hafa notið 
mikilla vinsælda, en von er á þriðju 
og síðustu bókinni í þessum spenn-
andi ungmennabókaf lokki fyrir 
næstkomandi jól.

Gangan hefst fyrir utan Borgar-
bókasafnið í Grófinni.

Ganga með Hildi

Þegar allt kemur til alls, er sam-
sýning með verkum eftir tólf 
íslenska samtímalistamenn 

sem verður opnuð laugardaginn 4. 
júlí í Gerðarsafni.

Verkin hafa verið sérvalin út frá 
því hvernig fegurðin í hversdags-
leikanum, léttleiki, húmor og leik-
gleði birtast í þeim. Sýningin er 
viðbragð við aðstæðum í samfélag-
inu þessa stundina, hugleiðing um 
það sem máli skiptir fyrir núið, og 
innlegg í samtölin sem eiga sér stað 

Þegar allt kemur til alls

Hildur Knútsdóttir, rithöfundur.

Verk eftir Ragnheiði Káradóttur.

þessa dagana, um hvað drífur sam-
félagið áfram og hvað skiptir okkur 
máli.

Listamenn eru: Anna Hrund 
Másdóttir, Arna Óttarsdóttir, 
G j ö r n i n g a k l ú b b u r i n n / E i r ú n 
Sigurðardóttir og Jóní Jónsdóttir, 
Guðjón Ketilsson, Haraldur Jóns-
son, Hildigunnur Birgisdóttir, 
Klængur Gunnarsson, Kristín Dóra 
Ólafsdóttir, Logi Leó Gunnarsson, 
Ragnheiður Káradóttir, Una Björg 
Magnúsdóttir og Þór Sigurþórsson.

Portið í Hafnarhúsinu vekur alltaf athygli en þar hafa ýmsir viðburðir verið.
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bónus.is  Verð gildir til og með 5. júlí eða meðan birgðir endast. Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi og Skeifunni:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

EKKERT
BRUDL

ALLTAF
NÝBAKAÐ

Ferðalagið byrjar í Bónus

Bónus Vínarpylsur
485 g, 10 stk.

10 pylsur

Bónus Pylsubrauð
260 g, 5 stk.

Bónus Kornbrauð
1 kg

Bónus Þriggjakorna Brauð
600 g

kr./1 kg279

UpGrade 
500 ml

kr./500 ml98
kr./pk.198kr./pk.398

ÍSLENSK
Framleiðsla

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

100%
ÍSLENSK
Framleiðsla

100 g
2X

120 g
2X

140 g
2X

kr.479 kr.539 kr.598 
Smash Style Ungnauta Hamborgarar

3 stærðir

Bónus Hamborgarabrauð
4 stk.

kr./pk.198 kr./600 g198

Bónus Nýbakað Tebolla Bónus Flatkökur
5 stk.

kr./ stk.198 kr./ 5 stk.129

Coca-Cola 6 x 1l
Coca-Cola Zero 6 x 1l

6 stk. í kippu

kr./kippan679

1 L
6X

Kristall 10 x 330 ml
2 tegundir

kr./kassinn750

DÓSIN
75 kr.

Pepsi 10 x 300 ml
Pepsi Max 10 x 300 ml

kr./kassinn750

Goodfellas Pepperoni Pizza 398 kr.
Goodfellas Margherita Pizza 398 kr.
Goodfellas Hvitlauksbrauð 202 kr.

340 g340 g220 g

Sparaðu tíma og fyrirhöfn

Réttur mánaðarins

Bónus Réttur - Lamb í Karrísósu
1 kg - Verð áður 2.298 kr.

kr./1 kg1.998

SAMA VERdum land allt

kr./3 saman998

Bónus Súpur
1-1,2 kg, 6 teg.

kr./pk.1.598

DÓSIN
75 kr.
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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 2 FJÖLSKYLDAN

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn
08.15 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Curb Your Enthusiasm
10.40 Gossip Girl
11.20 Divorce
11.50 Besti vinur mannsins
12.35 Nágrannar
12.55 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt
13.20 Hversdagsreglur
3.35 Blokk 925
14.05 Leitin að upprunanum
14.45 Spider-Man. Into the Spider 
Verse
16.35 Hið blómlega bú
17.05 Stelpurnar
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.48 Sportpakkinn
18.55 BBQ kóngurinn
19.25 Love in the Wild
20.15 Astrópía
21.50 NCIS. New Orleans
22.35 Ástríður
23.05 Real Time With Bill Maher
00.05 Rebecka Martinsson
00.55 Prodigal Son
01.40 Pennyworth
02.35 Nashville
03.15 Nashville
03.55 Nashville

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Mom
21.50 Hreinn Skjöldur
22.15 The Third Eye
23.00 The Hundred
23.40 Friends
00.05 Friends
00.25 Mom

11.20 Southside With You
12.40 Rocky Horror Picture Show. 
Let’s Do the Time Warp Again
14.10 The Best Exotic Marigold 
Hotel
16.10 Southside With You
17.30 Rocky Horror Picture Show. 
Let’s Do the Time Warp Again
18.55 The Best Exotic Marigold 
Hotel
21.00 The Grand Budapest Hotel
22.35 Borat. Cultural Learnings of 
America For Make Benefit Glori
23.55 Nasty Baby
01.35 The Grand Budapest Hotel

06.10 PGA Tour 2020  Útsending 
frá lokadegi Charles Schwab Chall-
enge.
11.25 PGA Special. Bubba Match 
 Níu holu góðgerðarmót með 
Bubba Watson, Harold Warner III, 
Jason Day og Wesley Bryan.
13.25 PGA Tour 2019  Útsending 
frá lokadegi Rocket Mortgage 
Classic.
18.30 PGA Tour. The Cut  Skyggnst 
á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.
19.00 PGA Tour 2020  Bein útsend-
ing frá Rocket Mortgage Classic á 
PGA mótaröðinni.
22.00 PGA Special. Bubba Match

12.50 Heimaleikfimi 
13.00 Spaugstofan 2002-2003 
13.25 Reimleikar 
13.55 Manstu gamla daga? Trúba-
dúrar
14.40 Gettu betur 2006 Borgar-
holtsskóli - Flensborg
15.40 Orðbragð 
16.10 Poppkorn 1986 
16.45 Úr Gullkistu RÚV. Fólk og 
firnindi Flökkusál
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Nýi skólinn 
18.13 Allt í einum graut 
18.36 Maturinn minn 
18.45 Vísindahorn Ævars Viðtal 
við Jane Goodall
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarlandinn 
19.40 Sporið 
20.10 Innlit til arkitekta 
20.40 Draugagangur Ghosts 
 Grínþættir frá BBC sem segja frá 
hópi drauga frá ólíkum sögu-
legum tímum sem ganga aftur á 
sveitasetri nokkru. Leikstjóri. Tom 
Kingsley.
21.10 Griðastaður Sanctuary 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Sveitasæla Fred til lands 
 Dönsk spennuþáttaröð um íbúa 
smábæjar sem eiga það sameigin-
legt að vera haldið í heljargreipum 
af Mike, einum íbúa bæjarins. 
Lög og regla hafa engan hemil á 
Mike og íbúarnir ákveða að taka 
málin í eigin hendur í von um að 
losna við hann úr bænum fyrir 
fullt og allt. Aðalhlutverk. Claus 
Riis Østergaard, Anders Juul, Lene 
Maria Christensen og Morten Hee 
Andersen. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi barna.
23.15 22. júlí 22. juli 
00.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show 
13.00 The Bachelorette 
14.25 Black-ish 
14.50 The Block 
16.05 Survivor 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 American Housewife 
19.30 The Unicorn 
20.00 Meikar ekki sens 
20.25 Intelligence 
20.50 Get Shorty
21.45 Mr. Robot
22.35 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.20 The Late Late Show 
00.05 Love Island   Bráðskemmti-
leg raunveruleikasería þar sem 
eldheitir einstaklingar fá tækifæri 
til að finna ástina í fjörugum leik.
01.00 Hawaii Five-0 
01.45 Madam Secretary 
02.30 Godfather of Harlem 
03.30 City on a Hill 
04.15 Síminn + Spotify

08.10 Barnsley - Chelsea 07/08
08.40 KR - FH  Útsending frá leik í 
Pepsi Max deild kvenna.
10.20 Pepsi Max Tilþrifin
11.10 Fylkir - ÍA 2006
11.30 Alba Berlín - Riesen Lud-
wigsburg
13.15 Riesen Ludwigsburg - Alba 
Berlín
14.55 Football League Show  
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í 
ensku 1. deildinni.
15.25 Víkingur R. - FH
17.05 Pepsi Max Stúkan
18.15 KR - FH  Útsending frá leik í 
Pepsi Max-deild kvenna.
20.00 Pepsi Max Mörkin  Helena 
Ólafsdóttir ásamt sérfræðingum 
Stöðvar 2 Sports fara yfir síðustu 
leiki í Pepsi Max-deild kvenna.
21.00 La Liga Clubs - Osasuna, Val-
ladolid og Celta
21.30 Blackburn Rovers - Chelsea 
06/07
21.55 Norwich - Manch. United
23.40 Ensku bikarmörkin 2020

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 Sumarmál. Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Tónlist í straujárni Þrír 
ættliðir kvenkyns tónsmiða
15.00 Fréttir
15.03 Flakk - Flakk -  Flakk um 
Listasafn Reykjavíkur 
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Saga hlutanna 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar
20.30 Á reki með KK
21.30 Kvöldsagan. Njáls saga 
 (12 af 25) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál. Fyrri hluti
23.05 Sumarmál. Seinni hluti
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
07.05 Real Valladolid - Levante
08.45 Real Betis - Villarreal
10.30 Lecce - Sampdoria
12.10 Hellas Verona - Parma
13.50 Fiorentina - Sassuolo
15.35 Valencia - Athletic Bilbao
17.20 Atalanta - Napoli  Bein út-
sending.
19.50 Real Madrid - Getafe  Bein 
útsending.
21.55Real Sociedad - Espanyol
23.35 Eibar - Osasuna

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál - sígildur þáttur 
 Einn sígildasti viðtalsþátturinn í 
íslensku sjónvarpi. Hér ræðir Sig-
mundur Ernir Rúnarsson við þjóð-
þekkta einstaklinga um líf þeirra 
og störf. 
20.30 Suðurnesja-magasín Víkurf-
rétta  Mannlífið, atvinnulífið og 
íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón Páll Ketilsson. Framleiðandi. 
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Úrval  Samantekt úr 
bestu og áhugaverðustu viðtöl-
unum úr Tuttuguogeinum.
21.30 Hugleiðsla með Auði Bjarna 
 Leiðsögn um öndun, slökun og 
næringu andans.
21.45 Bókin sem breytti mér 
 Þátturinn Bókin sem breytti mér 
fjallar um uppáhaldsbækur kunnra 
bókaorma landsins.

Verslanir Kvikk eru staðsettar á 
völdum bensínstöðvum Orkunnar 
á  höfuðborgarsvæðinu, Akranesi 
og í Reykjanesbæ. 

Skrúfum
niður
verðið!

Allt vatn á 249 kr.
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Lerki pallaefni
28 x 115 x 4000 mm. Verð pr. m. FSC.

Rásað lerki
27 x 140 mm. Verð á m. FSC.

745.- 995.-

Pallaefni komposit massiv
Kirkedal Solid pallaefni í komposit efni. 
Fæst í svörtu, gráu, eik og harðviði. 
18/20 x 130/200 x 4000/6000 mm. 

Gagnvarið pallaefni
Gagnvarin fura. NTR A/B vottað. 28 
x 120 mm. Verð á m. FSC.

305.-

1.495.0 0.-
verð frá:

pr/m.

Verð gildir til og m
eð m

ánudeginum
 6.júlí 2020

GO útipenslasett
Penslasett með 3 útipenslum 75, 100 
og 120 mm. Hentar til léttra verka.

2.495.-Pallaolía 5 l
Ver pallinn fyrir sólinni og 
hindrar að raki smjúgi inn i 
viðinn. Glær. Hægt að blanda í 
fleiri litum. Þekur 15 m² á l.

3.795.-

Hellur svartar
Fást einnig í svörtu Str. 30 x 30 x 5 
cm. Verð á stykki.

435.-
30 x 30 x 5 cm ........................................ 395.- 
25 x 50 x 5 cm ........................................ 495.- 
30 x 30 x 6 cm ........................................ 415.- 
40 x 40 x 5 cm ........................................ 745.- 
50 x 50 x 5 cm ..................................... 1.145.- 

Trebitt Oliebeis 10 l.
Hálþekjandi viðarvörn á klæð-
ningar, skjólveggi og húsgögn. 
Krefst ekki að sé grunnað fyrir 
notkun. Hægt að fá í mörgum 
litbrigðum. Þekur 5-13 m² pr. L23.995.00.- 295.00.-

Steyptar hellur
20 x 40 x 5 cm. Verð á stykki.

395.- 

Kjarakaup

Pallaefni – Grænt, rásað
Bæði hægt að nota rásuðu hliðina og sléttu hliðina 
upp. Gagnvarin fura. A/B vottað. Kemur í 4 stærðum.
Takmarkað magn í boði.

228 kr./m

27 x 120 x 3000 mm ...................................... 684.- pr stk 
27 x 120 x 3600 mm ...................................... 821.- pr stk 
27 x 120 x 4200 mm ...................................... 958.- pr stk 
27 x 120 x 4800 mm .................................... 1094.- pr stk 
 

285.- 

afsláttur
20%Kjarakaup

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 

ÞÚ FÆRÐ ALLT Í PALLINN EÐA STÉTTINA!



ÞAÐ ERU EIGINLEGA 
ENGAR LÍKUR Á AÐ 

ÞETTA KLIKKI. 

Stefán

EINS OG STAÐAN ER Í 
ÁR ÞÁ ER NÁTTÚR-

LEGA EKKI ÆTLAST TIL ÞESS AÐ 
ÞETTA VERÐI AÐ EINHVERRI 
STÓRHÁTÍÐ. 

Soffía

Frændsystkinunum og 
Mývetningunum Soffíu 
Kristínu Jónsdóttur og 
Stefáni Jakobssyni rann 
svo ákaft blóðið til stuð-
skyldunnar, að þau hafa 

endurvakið tónlistarhátíðina Úlf-
alda úr mýflugu, sem verður haldin 
með látum um helgina í sveitinni, 
þar sem hún hefur legið í dvala í 
áratug.

Heimatökin voru þó hæg þar sem 
Soffía Kristín er sjóaður umboðs-
maður og tónleikahaldari, en Stefán 
er þekktastur sem söngvari Dimmu, 
sem spilar að sjálfsögðu á hátíðinni.

„Það eru ekki margar sem standa 
eftir,“ segir Soffía Kristín um fram-
boðið á tónlistarhátíðum í sumar. 
„Mín rök fyrir þessu sem við höfum 
verið að gera hérna á sumrin með 
alls konar tónleikahaldi eru að við 
séum að gera eitthvað fyrir sam-
félagið og gefa til baka, en eins og 
staðan er í ár þá er náttúrlega ekki 
ætlast til þess að þetta verði að ein-
hverri stórhátíð,“ segir Soffía og 
bendir á að eðli málsins samkvæmt 
sé miðafjöldinn takmarkaður.

„Þannig að við vonum bara að 
fólk sé skynsamt og njóti með okkur 
innan hæfilegra marka og eins og ég 
segi þá var markmiðið aldrei að gera 
þetta að einhverri stórri hátíð.“

Hélt sitt eigið partí
Stefán hafði nokkrar góðar ástæður 
þegar hann stofnaði til hátíðarinnar 
á sínum tíma. „Ég kom þessari tón-
listarhátíð á laggirnar 2008, ásamt 
vinum mínum hérna í Mývatnssveit 
og öðrum meðlimum úr hljómsveit-
inni Thingtak.

Okkur langaði til að gera eitt-
hvað skemmtilegt og koma okkur á 
framfæri sem tónlistarmönnum, en 
það var erfitt að komast inn á aðrar 
hátíðir eins og Eistnaf lug, Aldrei 
fór ég suður og f leira í þeim dúr. 
Þannig að ég hugsaði bara að það 
er betra að stofna hátíð sem ég ræð 
hverjir spila og get þá bara leyft mér 
að spila á minni eigin hátíð,“ segir 
Stefán, sem ákvað að láta bara vaða.

Hann segir Hrafnkel Hallmunds-
son, gítarleikara Thingtak, eiga 
heiðurinn af nafni hátíðarinnar. 
„Hann kom með þetta nafn, Úlf-
aldi úr mýflugu, sem er bara mjög 
lýsandi fyrir það sem við vorum 
að gera. Byrja smátt og smá stækka 
þetta. Við gerðum þetta í þrjú ár. 
Allt í sjálf boðavinnu og ókeypis og 
mikil hugsjón.“

Stefán segir að hátíðin hafi eigin-
lega verið orðin of stór þegar hún 
lognaðist út af. „Menn þurftu bara 
að gera aðra hluti. Ég byrjaði nátt-
úrulega í Dimmu og þurfti að ein-
beita mér að því. Og var kominn í 
háskóla og með fjölskyldu og þetta 
bara tók of mikinn tíma hjá öllum 
og var bara of erfitt. Þannig að þetta 
bara svona sofnaði.“

Hiti í Jarðböðum
Þangað til núna að Stefán og Soffía 
frænka hans létu slag standa. „Við 
ákváðum að sækja um einhvern 
styrk sem við svo fengum, þannig að 
við neyddumst bara til þess að vekja 
Úlfaldann úr dvala og halda áfram 
með þessa hátíð og erum búin að 
púsla saman fínni dagskrá,“ segir 
Stefán.

„Við erum með tónleika uppi í 
Jarðböðum á föstudagskvöldinu 
með krassasig, Bríeti og Auði. Það 
má alveg borga sig inn á það,“ segir 

Úlfaldi vaknar úr dvala við Mývatn
Á meðan tónlistarhátíðir falla eins og feigar flugur af dagskrá sumarsins rís Úlfaldi úr mýflugu úr dvala, með 
tveggja kvölda dagskrá í Mývatnssveit þar sem aufúsugestirnir Auður og Bríet láta meðal annars til sín taka.

Soffía Kristín og Stefán eru í slíku banastuði á Costa del Mývatn að þau vöktu auðveldlega rokkþyrstan úlfalda af tíu ára dvala. FRÉTTABLAÐIÐ/BENEDIKT BÓAS

Stefán lætur að sjálfsögðu í sér heyra, ásamt félögum sínum í Dimmu.

ÚLFALDI ÚR MÝFLUGU

Föstudagskvöld 3. júlí
Jarðböðin við Mývatn
n krassasig
n Bríet
n Auður

Laugardagskvöld 4. júlí
Flugskýli Mýflugs við  
Reykjahlíðarflugvöll
n Stefán Elí
n HAKI
n Cell7
n DIMMA

Stefán, og bendir á að fólk borgi sig 
einfaldlega inn í Jarðböðin og er þá 
komið með miða á tónleikana þar.

Tónleikarnir á laugardeginum 
eru með Stefáni Elí, Haka, Cell 7 og 
Dimmu, og það er hægt að fá upp-
lýsingar um þá á Tix.is. Þú getur 
fengið frítt, en það væri mjög þakk-
látt ef þú myndir velja þann kost 
að kaupa miða,“ segir Stefán, en 
aðgangseyririnn teygir sig frá 0 
krónum upp í 6.000.

„Sem kostar frá 1.500 upp í sex 
þúsund heilar og eitthvað þar á 
milli,“ skýtur Soffía inn í. „Það er 
hægt að velja hversu örlátur maður 
vill vera og þetta er gert, bæði svo 
við getum fengið einhvern pening 
og svo hitt að við þurfum að halda 
okkur innan við 500 manna fjölda 
út af svolitlu,“ heldur Stefán áfram.

Best í heimi
„Og besta veðrið á landinu verður 
akkúrat hér og besta veðrið í heim-
inum verður akkúrat hérna,“ heldur 
Stefán áfram og víkur að seinni tón-
leikunum, sem verða haldnir í f lug-
skýli Mýflugs.

„Þetta verður geggjað,“ grípur 
Soffía fram í fyrir frænda sínum 
sem tekur heils hugar undir. „Svo 
verður þetta geggjað. Það eru veit-

ingastaðir og gisting úti um allt. 
Bæði frábært tjaldsvæði og náttúr-
lega hótel. Við erum með flest hótel 
miðað við höfðatölu í heiminum 
og það eru eiginlega engar líkur á 
að þetta klikki.“

Föstudagsfólkið Auður, Bríet og 

krassasig, hafa dvalið í sveitinni um 
skeið og Soffía segir ekki hafa staðið 
á þeim að troða upp og þakka þann-
ig fyrir sig.

Góður gestagangur
„Þau höfðu bara eiginlega frum-
kvæði að því sjálf. Gátu ekki beðið 
eftir að fá tækifæri til að spila hérna. 
Enda fannst þeim dásamlegt að vera 
hérna og vilja bara koma sem oftast.

Auðunn var einn í tvær vikur í 
Vogum 3 og vildi ekki fara og síðan 
voru þau þrjú á Geiteyjarströnd og 
voru þar í rúma viku og vildu heldur 
ekkert fara.“

Soffía segir að ef COVID hefði 
ekki komið upp hefði Auðunn átt 
að vera í Los Angeles. „Hann átti 
að vera að baða sig í sólinni þar, en 
hann fékk að baða sig á Costa del 
Mývatni í staðinn. Og sá sko ekki 
eftir því. Hann saknaði ekki mikils 
á meðan.

Hann kláraði tvær plötur á 
meðan hann var hérna, sem eiga 
eftir að líta dagsins ljós, og talar 
mikið um að lokatónninn hafi verið 
settur í þær á Mývatni.“

Soffía segist ekki vita annað en að 
Bríet sé „bara á fullu að semja tónlist 
og það er skemmtilegt að segja frá 
því að á meðan þau þrjú voru hérna 
á Geiteyjarströnd, sömdu þau lag 
saman og mér þætti nú ekki leiðin-
legt ef þau myndu einhvern veginn 
taka það á föstudaginn. Ég veit ekki 
með það samt. En hver veit? Það 
væri ekki leiðinlegt.“

Nóg af spritti
Soffía hefur talsverða reynslu af 
tónleikahaldi, en viðurkennir fús-
lega að allt slíkt er mun flóknara í 
ríkjandi ástandi.

„Við erum allavegana búin að 
kaupa helling af spritti. Það er til-
búið. Það er klárt. Það er það fyrsta 
sem við græjuðum. Svo er bara, 
held ég aðalmálið, að sýna þessum 
fjöldatakmörkunum skilning og 
virðingu og gefa fólki færi á því að 
fá sér frískt loft…“.

„Það er nóg pláss sko. Við erum í 
f lugstöð,“ botnar Stefán.
benediktboas@frettabladid.is
toti@frettabladid.is
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Verslun opin 11-20 alla daga - Veitingasvið opið 11:00-19:30 - IKEA.is
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Orkan býður lítrann á lægsta 
verðinu í öllum landshlutum 
— án allra skilyrða. 

LÆGSTA
VERÐIÐ 
Í ÖLLUM 
LANDS-
HLUTUM 

Klaus Ortlieb hefur 
rekið hótelið og gisti-
heimilið Hlemmur 
Square um árabil, en 
reynsla hans af rekstri 
hótela víða um heim 

er hins vegar talin í áratugum. „Ég er 
búinn að vera of lengi í þessu,“ segir 
Klaus og hlær. „En þetta ástand er 
ólíkt öllu öðru sem ég hef upplifað.

Þetta COVID er það versta sem 
dunið hefur á okkur á heimsvísu og 
þótt Íslendingar hafi staðið sig frá-
bærlega við að hafa hemil á COVID, 
þá verð ég að segja að nokkuð skorti 
upp á stuðning við fyrirtækin. 

Enginn hefur enn fengið brú-
arlán til þess að halda rekstrinum 
gangandi og ég veit ekki hvað,“ segir 
Klaus og bætir við að á löngum ferli 
hafi honum lærst að í þrengingum 
sé mikilvægt að geta hugsað út fyrir 
rammann.

„Ég reyni alltaf að vera svo-
lítið skapandi og við sjáum til hvað 
gerist í sumar þótt ég sé ekki mjög 
bjartsýnn og vonandi fer ríkis-
stjórnin að gera eitthvað, vegna þess 
að hún hefur dregist aftur úr. Það er 
á hreinu.“

Heimsborgin Reykjavík
„Eins og allir vita er lítið um erlenda 
ferðamenn núna, þannig að við 
höfum tekið saman pakka fyrir 
Íslendinga sem hyggja á ferðalög 
innanlands,“ segir Klaus sem lætur 
1.000 krónur af hverri ferðagjöf 
stjórnvalda sem nýtt er hjá honum, 
renna til Landspítalans.

„Ég vil styðja við það góða starf 
sem unnið hefur verið á Land-
spítalanum við erfiðar aðstæður 
síðustu mánuði, með því að bjóða 
íslenskum ferðalöngum að nýta 
ferðaávísunina upp í gistingu, en 

fyrir hverja bókun mun Hlemmur 
Square greiða 1.000 krónur til Land-
spítalans.

„Ég hef fulla trú á því að fólk sem 
ætlaði sér að ferðast til útlanda 
í sumar en getur það ekki vegna 
ástandsins, geti vel notið þess að 
eyða einni eða tveimur nóttum í 
Reykjavík.“

Klaus segir umræðuna um ferða-
lög innanlands snúast mest um að 
fá fólk á höfuðborgarsvæðinu til 
þess að drífa sig út á land, en honum 
finnist ekki síður tilvalið að nota 
gjöfina til að beina fólki af lands-
byggðinni til Reykjavíkur.

„Tilboðið gildir samt auðvitað 
fyrir alla. Líka Reykvíkinga,“ segir 
Klaus og segist vel sjá fyrir sér að í 
næstu póstnúmerum í kring, sé fólk 
sem geti vel hugsað sér að snúa baki 
við uppvaskinu og stressinu heima 
fyrir og skella sér á hótel yfir eina 
nótt eða svo.

Klaus segist hafa hrifist sérstak-
lega af því hvernig heilbrigðisstarfs-
fólk höndlaði COVID-vandann. 
„Þannig að ég gef líka öllu heilbrigð-
isstarfsfólki sem hingað kemur 10% 
afslátt.“

Alltaf opið
Klaus segist strax hafa ákveðið að 
halda hótelinu opnu sama á hverju 
gengi, enda hafi varla annað komið 
til greina, þar sem einhverjir erlend-
ir ferðamenn hafi orðið stranda-
glópar á Hlemmi þegar landið 
lokaði og sumir þeirra búi meira að 
segja enn á hótelinu.

„Ég ákvað að halda hótelinu 
opnu og það hefur verið opið hérna 
í gegnum þetta allt saman. Vegna 
þess að við vorum enn með gesti 
frá Bandaríkjunum, Spáni og fleiri 
löndum sem gátu ekki farið heim 
og eftir því sem á leið, og þegar upp 
var staðið, voru margir hérna sem 
vildu ekkert fara,“ segir Klaus sem 
að öllu óbreyttu sér fram á að geta 
helst nýtt hótelherbergin fyrir eftir-
legukindur og Íslendinga.

Áhugaverð fjölskylda
„Meira að segja eftir að opnað var 
fyrir ferðalög til og frá landinu og 
þau gátu komist heim, þá vildu 
þau ekki fara,“ heldur Klaus áfram 
og nefnir sérstaklega bandaríska 
hótelgesti. „Vegna þess að þeim 
finnst þau öruggari hérna en í sínu 
eigin landi.“

Klaus fer ekki leynt með að 
honum þyki þetta með nokkrum 
ólíkindum, þótt hann hafi endað á 
því að bjóða upp á mánaðardvöl á 
sérverði. „Satt best að segja er fólk 
hérna ennþá síðan fyrir COVID.

Það voru einhverjir sem áttu að 
tékka sig út í fyrradag, en ákváðu 
að framlengja um annan mánuð. 
Þetta er alveg stórmerkilegt og 
þetta er orðið eins og lítil fjölskylda 
sem kemur saman á hverju kvöldi á 
barnum og fer yfir það sem á dag-
inn hefur drifið hjá þeim. Þetta er 
mjög áhugavert.“  toti@frettabladid.is

Býður Íslendingum  
að gista á Hlemmi

Hóteleigandinn Klaus Ortlieb segir skapandi hugsun  
lífsnauðsynlega í fordæmalausum þrengingum ferðaþjónustunnar 

og heitir hluta ferðagjafar stjórnvalda á Landspítalann.

Hótelstjórinn Klaus Ortlieb ætlar að komast í gegnum þrengingar ferðaþjónustunnar með hugmyndaauðgi og 
reyna að fylla auð herbergin á Hlemmi með íslenskum innanlandsferðalöngum.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

MEIRA AÐ SEGJA 
EFTIR AÐ OPNAÐ VAR 

FYRIR FERÐALÖG TIL OG FRÁ 
LANDINU OG ÞAU GÁTU KOMIST 
HEIM, ÞÁ VILDU ÞAU EKKI FARA.
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Allt að 
50% afsláttur!

Opið  
til 21

alla fimmtu- 
daga út júlí í  

verslun Breidd

ÚTSALA
25-

30%
afsláttur

Öll grill 20-
30%
afsláttur

Háþrýstidælur

25%
afsláttur

Öll hjól 
(ekki rafmagns)

25%
afsláttur

Garðhús-
gögn 20%

afsláttur
Garðhús

25-
30%
afsláttur
Sláttuvélar

Í fullum gangi
• Rafmagns- og bensíngarðverkfæri -25-30% • Öll Damixa blöndunartæki -25%  • Valin Grohe blöndunartæki -10-30% 

• Öll Gjöco málning -20% • Salerni -25% • Baðkör -25% • Handlaugar -25% • Sturtubotnar -25% • Sturtuvinklar og 
-klefar -25% • Stálvaskar -25% • Mottur og dreglar -25% • Baðfylgihlutir -25% • Baðinnréttingar -25% 

• Valinn Snickers vinnufatnaður -20-50% • Einhell ryksugur -20% 
• Járnhillur -20% • Tröppur og stigar -20-35% • Verkfæratöskur -20% 

• Verkfæraskápar -25% • Valin rafmagnsverkfæri -20-30% • Blá BOSCH 
verkfærasett -25% • Cofra öryggisskór og stígvél -20-50% 

• Blóm, tré og runnar -30%-25% • Fræ -40% • Ferðatöskur -40% 
• Leikföng (ekki trampólín) -25% • Endurvinnslutunnur -30% 

• Blómapottar og garðskraut -30% • Öll glös -30% • Matar- og 
kaffistell -30% • Kósývörur -30% • Barnabílstólar -25% 

• Bílakerrur -20% • Tongrun bílavörur -20% • Silkiblóm -25%
• Motul bílavörur -30%  • SONAX bílavörur -20% • Emibig ljós -30% 



Sumar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

MEGA
hornsófi
Einstaklega kósí hornsófi í slitgóðu, dökkgráu áklæði. Sófinn 

fæst í hægri eða vinstri útgáfu (Tunga/horn ekki færanleg). 

Í baki Mega sófanna er fjöldi lausra púða sem veitir þér enn 

meiri þægindi. Fæst einnig minni. Stærð: 297 x 241 cm

Fullt verð: 239.900 kr.

Aðeins  203.915 kr.

OPUS
u-sófi
Kósí, djúpur u-sófi í slitgóðu, yrjóttu áklæði. Fæst í hægri og 

vinstri útgáfu, ekki færanleg tunga. Í baki Opus eru stórir 

bakpúðar (58x58 cm) fyrir enn meiri þægindi. 

Stærð: 335 x 227 cm.

Fullt verð: 289.900 kr.

Aðeins  217.425 kr.

TIVOLI SLIM
svefnsófi

Aðeins  183.920 kr.

Ítölsk hönnun. Einstaklega 
góður svefnsófi. 
Bakinu hvolft fram á einfaldan hátt,  svefnsvæði 140x190 
cm. Kemur í svörtu eða dökkgráu slitsterku áklæði. 

Fullt verð: 229.900 kr.

SEALY PORTLAND
heilsurúm með Classic botni

• Svæðaskipt  
pokagormakerfi

•    Talalay Latex

•    100% bómullar áklæði

• Burstaðir stálfætur

• Kantstyrkingar

Val um svart eða hvítt PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni. 

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

SEALY SEATTLE
heilsurúm með Classic botni

• Svæðaskipt  
pokagormakerfi

•    Talalay Latex

•    100% bómullar áklæði

• Burstaðir stálfætur

• Kantstyrkingar

Val um svart eða hvítt PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni. 

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA
STÆRÐ  

Í CM
FULLT VERÐ  

DÝNA OG BOTN
ÚTSÖLUVERÐ 

DÝNA OG BOTN

90x200 109.900 kr. 87.920 kr.

120x200 145.900 kr. 116.720 kr.

140x200 159.900 kr. 127.920 kr.

160x200 174.900 kr. 139.920 kr.

180x200 189.900 kr. 151.920 kr.

192x203 214.900 kr. 171.920 kr.

15%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

25%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA 20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

KOLDING
hægindastóll  
með skemli

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Svart, rautt  

eða grátt leður/PVC.

Dormaverð: 119.900 kr.

Aðeins 101.915 kr.Aðeins 76.415 kr.

15%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

KOLDING
hægindastóll  
með skemli

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Dökk- eða 

ljósgrátt áklæði.

Dormaverð: 89.900 kr.

Frábær útsala  
í fjórum búðum

verslaðu á dorma.is eða í DORMA  
verslun og við sendum þér vörurnar frítt

Í FULLU FJÖRI – EKKI MISSA AF ÞESSU

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

SENDUM 
FRÍTT

       

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugardaga kl. 11–17

Verð og vöruupplýsingar í bæklingnum eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Tilboðin gilda til 9. ágúst 2020 
eða á meðan birgðir endast.

STÆRÐ  
Í CM

FULLT VERÐ  
DÝNA OG BOTN

ÚTSÖLUVERÐ 
DÝNA OG BOTN

120x200 155.900 kr. 124.720 kr.

140x200 169.900 kr. 135.920 kr.

160x200 184.900 kr. 147.920 kr.

180x200 199.900 kr. 159.920 kr.

180x210 214.900 kr. 171.920 kr.



Sumar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

MEGA
hornsófi
Einstaklega kósí hornsófi í slitgóðu, dökkgráu áklæði. Sófinn 

fæst í hægri eða vinstri útgáfu (Tunga/horn ekki færanleg). 

Í baki Mega sófanna er fjöldi lausra púða sem veitir þér enn 

meiri þægindi. Fæst einnig minni. Stærð: 297 x 241 cm

Fullt verð: 239.900 kr.

Aðeins  203.915 kr.

OPUS
u-sófi
Kósí, djúpur u-sófi í slitgóðu, yrjóttu áklæði. Fæst í hægri og 

vinstri útgáfu, ekki færanleg tunga. Í baki Opus eru stórir 

bakpúðar (58x58 cm) fyrir enn meiri þægindi. 

Stærð: 335 x 227 cm.

Fullt verð: 289.900 kr.

Aðeins  217.425 kr.

TIVOLI SLIM
svefnsófi

Aðeins  183.920 kr.

Ítölsk hönnun. Einstaklega 
góður svefnsófi. 
Bakinu hvolft fram á einfaldan hátt,  svefnsvæði 140x190 
cm. Kemur í svörtu eða dökkgráu slitsterku áklæði. 

Fullt verð: 229.900 kr.

SEALY PORTLAND
heilsurúm með Classic botni

• Svæðaskipt  
pokagormakerfi

•    Talalay Latex

•    100% bómullar áklæði

• Burstaðir stálfætur

• Kantstyrkingar

Val um svart eða hvítt PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni. 

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

SEALY SEATTLE
heilsurúm með Classic botni

• Svæðaskipt  
pokagormakerfi

•    Talalay Latex

•    100% bómullar áklæði

• Burstaðir stálfætur

• Kantstyrkingar

Val um svart eða hvítt PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni. 

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA
STÆRÐ  

Í CM
FULLT VERÐ  

DÝNA OG BOTN
ÚTSÖLUVERÐ 

DÝNA OG BOTN

90x200 109.900 kr. 87.920 kr.

120x200 145.900 kr. 116.720 kr.

140x200 159.900 kr. 127.920 kr.

160x200 174.900 kr. 139.920 kr.

180x200 189.900 kr. 151.920 kr.

192x203 214.900 kr. 171.920 kr.

15%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

25%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA 20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

KOLDING
hægindastóll  
með skemli

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Svart, rautt  

eða grátt leður/PVC.

Dormaverð: 119.900 kr.

Aðeins 101.915 kr.Aðeins 76.415 kr.

15%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

KOLDING
hægindastóll  
með skemli

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Dökk- eða 

ljósgrátt áklæði.

Dormaverð: 89.900 kr.

Frábær útsala  
í fjórum búðum

verslaðu á dorma.is eða í DORMA  
verslun og við sendum þér vörurnar frítt

Í FULLU FJÖRI – EKKI MISSA AF ÞESSU

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

SENDUM 
FRÍTT

       

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugardaga kl. 11–17

Verð og vöruupplýsingar í bæklingnum eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Tilboðin gilda til 9. ágúst 2020 
eða á meðan birgðir endast.

STÆRÐ  
Í CM

FULLT VERÐ  
DÝNA OG BOTN

ÚTSÖLUVERÐ 
DÝNA OG BOTN

120x200 155.900 kr. 124.720 kr.

140x200 169.900 kr. 135.920 kr.

160x200 184.900 kr. 147.920 kr.

180x200 199.900 kr. 159.920 kr.

180x210 214.900 kr. 171.920 kr.



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

CLEAN
BCAA

330 ML 

199
KR/STK

603 KR/L

Fyrir svanga
ferðalanga

Nei, ég ætla ekki að tala um 
meinta hollustu mjólkur
drykkju í þessum pistli. En 

eitt er víst: Mjólkin er alls ekki góð 
fyrir samkeppnina í landinu. Hér 
eru nokkur dæmi:

Samkeppnislög gilda ekki um 
hluta mjólkuriðnaðar á Íslandi. 
Mjólkurverð myndast ekki í sam
keppni, það er ákveðið af opin
berri verðlagsnefnd! Mjólkur
bændur fá um 7 milljarða króna 
styrk árlega frá skattgreiðendum, 
sem skekkir samkeppnisstöðu 
annarra drykkja. Verndartollar 
nær tvöfalda verð á erlendum 
ostum, sem eykur kostnað neyt
enda og innf lutningur er bann
aður á nokkrum mjólkurvörum. 
Mjólkursamsalan var nýlega 
dæmd til að greiða um hálfan 
milljarð króna vegna samkeppnis
brota. Ítrekað er reynt að hindra 
samkeppni frá samkeppnisaðilum 
eins og Mjólku, Örnu og Kjörís. 
Nýlega kom fram í viðtali við Finn 
Geirsson, forstjóra Nóa Síríus, að 
stjórnvöld eru viljandi að veikja 
samkeppnisstöðu íslenskrar sæl
gætisframleiðslu.

Háir toll ar á inn f lutt mjólk
ur duft valda því að fyr ir tækið 
verður að kaupa ís lenskt mjólk
ur duft á tvöföldu verði innf lutts 
mjólkurdufts. Toll arn ir valda því 
að hrá efn is kostnaður Nóa Síríus 
hækkar um allt að sex tíu millj ón ir 
króna á ári hverju. Þetta á við allar 
sælgætisverksmiðjur landsins, 
og það veikir sam keppn is stöðu 
þeirra gagn vart er lend um keppi
naut um sem f lytja vör ur sín ar 
full unn ar, með ódýru mjólk ur
dufti í, inn til lands ins, án þess að 
á þær legg ist toll ar.

Á tyllidögum tala stjórnmála
menn um að það sé eitt meginhlut
verk stjórnvalda að ef la sam
keppnisstöðu landsins og styðja 
við iðnaðinn í landinu. Þó að 
mjólk sé góð, þurfa þeir alltaf að 
vera svona góðir við mjólkina?

Er mjólk góð?

Thomasar 
Möller

BAKÞANKAR

HENTAR SÉRSTAKLEGA VEL 
MEÐ ÖLLUM KJÖTRÉTTUM

— BROKKOLÍ —

SALAT
MEÐ BEIKONI OG TRÖNUBERJUM


