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DÓMSMÁL Lögmaður, sem gætti 
hagsmuna kvenna sem kærðu svo-
kallaðan meðhöndlara til lögreglu 
fyrir kynferðisbrot, fær ekki skipun 
sem réttargæslumaður þeirra fyrir 
dómi, þar sem ákærði hyggst leiða 
hana fram sem vitni í málinu. 
Úrskurðað var um málið í Héraðs-
dómi Reykjaness í gær. 

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
leituðu nokkrar konur til Sigrúnar 
Jóhannsdóttur vegna meintra kyn-
ferðisbrota ákærða og fjölgaði þeim 
eftir að fjölmiðlar hófu að fjalla um 
málið. Sigrún var réttargæslumaður 

kvennanna á meðan málið var í 
rannsókn hjá lögreglu.   

Maðurinn hefur nú verið ákærð-
ur fyrir að nauðga fjórum konum, 
en við þingfestingu málsins mun 
ágreiningur hafa risið um skip-

un Sigrúnar sem réttargæslumanns.
„Ég get ekki tjáð mig um hvað 

fram fer í dómsalnum, þar sem þetta 
er lokað þinghald,“ segir Steinberg-
ur Finnbogason, verjandi ákærða. 
Aðspurður segir Steinbergur þó að 
lögfræðilegur tilbúningur málsins 
eigi sér aðdraganda sem standist 
tæpast skoðun og hann hyggist 
draga það fram í vitnaleiðslum.

Hann segir vísbendingar um að 
lögmaðurinn hafi sjálfur staðið að 
baki auglýsingar eftir skjólstæð-
ingum í fyrirhugaða hópmálsókn 
gegn ákærða, undir dulnefni, á 

samfélagsmiðlum. „Aftakan á skjól-
stæðingi mínum hefur þegar farið 
fram, enda fjölmiðlar ítrekað upp-
lýstir um árangur af þessari smölun 
á meintum fórnarlömbum hans.“

Ekki náðist í Sigrúnu við vinnslu 
fréttarinnar, en vegna úrskurðarins 
um vitnaskylduna er ljóst að hún 
uppfyllir ekki lengur skilyrði til að 
vera réttargæslumaður í málinu. 

Þá var skipun annars réttargæslu-
manns í málinu einnig afturkölluð 
með úrskurði dómara í gær, eftir að 
í ljós kom að um sambýlismann Sig-
rúnar er að ræða. – aá

Réttargæslumaður brotaþola 
á vitnalista meints nauðgara
Lögmaður, sem gætti hagsmuna fjölda kvenna sem kærðu svokallaðan meðhöndlara fyrir kynferðisbrot, 
verður á vitnalista ákærða í málinu. Hún uppfyllir því ekki skilyrði til að vera réttargæslumaður brota-
þola. Skipun sambýlismanns hennar í stöðu réttargæslumanns var sömuleiðis afturkölluð með úrskurði.

Það má segja að 
aftakan á skjólstæð-

ingi mínum hafi þegar farið 
fram. 
Steinbergur Finnbogason,  
lögmaður

Gaukur Hjartarson  áhugaljósmyndari fékk heimild Umhverfisstofnunar til að mynda fálka við hreiður í sumar. Óheimilt er að mynda fálka á hreiðrum sínum nema með sérstöku leyfi. Í 
vikunni fór Gaukur í leiðangur og náði fágætum myndum af kvöldverði fálkafjölskyldu. Fuglunum til verndar vill hann ekki gefa upp hver heimkynni þeirra eru.  MYND/GAUKUR HJARTARSON

HEILBRIGÐISMÁL „Niðurstaða rann-
sóknarinnar er sú að ekki er ljóst 
hvort íbúinn hafi látist af völdum 
áverka, eða undirliggjandi sjúk-
dóma,“ segir Kjartan Hreinn Njáls-
son, aðstoðarmaður landlæknis, um 
mál manns sem lést eftir að skápur 
féll yfir hann á hjúkrunarheimili.

Um miðjan janúar á þessu ári varð 
sjúklingur á tíræðisaldri á hjúkr-
unarheimili á Hvolsvelli fyrir því að 
fataskápur féll á hann, er hann var 
einn í herbergi sínu. Skápurinn var 
ekki naglfastur og var þar að auki 
á hjólum. Maðurinn lést innan við 
sólarhring eftir slysið. – bþ / sjá síðu 6

Óljóst hvort slys 
varð vistmanni 
að aldurtila

Kjartan Hreinn 
Njálsson, að-
stoðarmaður 
landlæknis



Þá sagði ég krökk-
unum að ég hefði 

misst pabba minn úr 
krabbameini þegar ég var 
lítil og sagði 
þeim frá 
Ljósinu

Katla Njálsdóttir, 
jafningjafræðari

Veður

Norðvestan 5-10 í dag og bjart að 
mestu S- og V-lands og svipaður 
hiti, en 8-13 og dálítil rigning á 
Norður- og Austurlandi með hita 7 
til 12 stig.  SJÁ SÍÐU 20

Rækta sjálf sig

Þessir drengir voru meðal fjölda gesta sem kíktu í Hljómskálagarðinn og tengdust sinni innri plöntu þegar Mannyrkjustöð borgarinnar var opnuð 
við hátíðlega athöfn í gær. Stöðin aðstoðar borgarbúa við að tengjast sinni innri plöntu og vaxa og dafna. Þar er einnig hægt að festa rætur, vökva 
hvirfilinn, sóla sig og stunda umpottun. Hugvit, tilfinningar, orka og vöxtur eru í forgrunni í stöðinni sem verður opin í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SAMFÉLAG „Þetta er hátíð sem við í 
Jafningjafræðslunni höfum planað 
alveg sjálf og við erum að gera þetta 
til styrktar góðu málefni,“ segir 
Katla Njálsdóttir, jafningjafræðari 
hjá Hinu húsinu, en í dag slær Jafn-
ingjafræðslan upp götuhátíð þar 
sem safnað verður fjármunum til 
styrktar Ljósinu, endurhæfingar- 
og stuðningsmiðstöð fyrir fólk 
sem hefur fengið krabbamein og 
aðstandendur þess.

Hátíðin verður haldin í Hinu 
húsinu á Rafstöðvarvegi 7 í Ell-
iðaárdalnum milli klukkan 15.30 
og 18 í dag og fram koma hinir 
ýmsu listamenn. „Allir sem koma 
fram á hátíðinni gefa vinnu sína og 
meðal þeirra sem koma fram eru Jói 
P & Króli og Svala Björgvins,“ segir 
Katla.

„Við höfðum samband við lista-
mennina í síma og á Instagram og 
langflestir tóku ótrúlega vel í þetta, 
það er eiginlega alveg magnað að 
allt þetta fólk sé til í að gera þetta 
fyrir okkur,“ bætir hún við. Á hátíð-
inni verður einnig happdrætti með 
frábærum vinningum og seldar 
verða pítsur, vöff lur og kleinu-
hringir. Allur ágóðinn af sölunni 
rennur beint til Ljóssins.

Aðspurð að því hvers vegna Ljósið 
varð fyrir valinu, segir Katla að hug-
myndin hafi verið hennar. „Þegar 
við byrjum í Jafningjafræðslunni 
förum við á þriggja vikna nám-
skeið þar sem við lærum um ýmsa 
hluti sem eru í gangi í samfélaginu, 
eins og Black Lives Matter, baráttu 
hinsegin fólks og femínisma og svo 
nýttum við líka tímann til þess að 
kynnast hvert öðru,“ útskýrir Katla.

„Það gerðum við með því að opna 
okkur fyrir hverju öðru og þá sagði 
ég krökkunum að ég hefði misst 

pabba minn úr krabbameini þegar 
ég var lítil og sagði þeim frá Ljósinu. 
Svo vorum við bara öll sammála 
um að það væri málefnið sem við 
vildum styrkja,“ heldur hún áfram.

Jafningjafræðslan er hópur á 
vegum Hins hússins sem saman-
stendur af ungu fólki á aldrinum 
16-19 ára. Starf hópsins felst í því að 

fræða ungmenni sem starfa í vinnu-
skólanum um ýmis samfélagsmál og 
efla gagnrýna hugsun. Katla segir 
starfið einkar skemmtilegt og að 
hún sjálf hafi lært mikið.

„ Þet t a er eit t hvað a n nað 
skemmtilegt. Að fá borgað fyrir það 
að vera í leikjum og tala er frábært, 
ég viðurkenni að ég hef mjög gaman 
af því að tala og segja frá mínum 
skoðunum svo þetta hentar mér 
mjög vel,“ segir Katla og hvetur þá 
sem hafi gaman að því að tala eins 
og hún, að mæta á lifandi bókasafn 
sem er einn viðburður hátíðarinnar.

„Það verða hérna þekktir Íslend-
ingar með það eitt að markmiði að 
tala við gesti. Þau koma úr ólíkum 
áttum og sitja hér við borð, svo 
getur hver sem er sest hjá þeim og 
spjallað. Þetta verða til dæmis Pat-
rekur Jamie og Hildur Yeoman.“
birnadrofn@frettabladid.is

Blása til götuhátíðar 
til styrktar Ljósinu
Jafningjafræðarar Hins hússins halda götuhátíð í dag til styrktar Ljósinu, en 
málefnið á sérstakan stað í lífi eins skipuleggjanda hátíðarinnar. Fram koma 
hinir ýmsu listamenn og meðal annars verður boðið upp á lifandi bókasafn.  

Í Jafningjafræðslu Hins hússins eru sextán ungmenni 16-19 ára. MYND/AÐSEND

DÓMSMÁL Anna Kolbrún Árna-
dóttir, þingmaður Miðf lokksins, 
þarf að greiða danska innheimtu-
fyrirtækinu Lowell Danmark A/S 
um 65.000 danskar krónur af skuld 
sinni við fyrirtækið. Dómur þess 
efnis féll í Héraðsdómi Reykjaness 
í gær. Fjárhæðin er um 10 prósent af 
heildarskuld Önnu Kolbrúnar við 
fyrirtækið.

Málið snerist um greiðslur af 
húsnæðisláni sem Anna Kolbrún 
tók ytra í kringum aldamótin frá 
Fionia Bank. Þingmaðurinn, sem 
síðar seldi eignina, gerði sátt við 
bankann árið 2006, um að hún 
myndi greiða ákveðna fjárhæð af 
láninu mánaðarlega. Þegar tiltekin 
upphæð hefði verið greidd þá yrðu 
eftirstöðvarnar felldar niður.

Málið flæktist þegar Fionia Bank 
fór í þrot á hrunárunum. Að end-
ingu eignaðist innheimtufyrirtækið 
Lowell kröfuna á hendur Önnu Kol-
brúnu.

Málsvörn þingmannsins fólst í 
stuttu máli í því að erfitt hafi verið 
að koma greiðslum til skila í Dan-
mörku á meðan rekstur Fionia 
Bank var í uppnámi. Anna Kolbrún 
greiddi af láninu fram til ársins 2009 
og óreglulega fram til ársins 2014.

Þegar Lowell Danmark A/S eign-
aðist síðan kröfuna, hafi innheimtu-
fyrirtækið krafist þess að öll upp-
hæðin yrði greidd, vegna meintra 
vanefnda á áðurnefndu samkomu-
lagi. Sáttaviðræður báru ekki árang-
ur og því fór málið fyrir dóm.

Katrín Smári Ólafsdóttir, lög-
maður Lowell Danmark A/S, segir 
niðurstöðu málsins hafa komið 
umbjóðanda sínum á óvart. „Ég 
tel allar líkur á því að málinu verði 
áfrýjað til Landsréttar,“ sagði Katrín 
Smári. – bþ

Þingmaður þarf 
að greiða af láni

Anna Kolbrún 
Árnadóttir

KJARAMÁL Bogi Nils Bogason, for-
stjóri Icelandair segir það hafa 
komið á óvart að afgerandi meiri-
hluti félagsmanna Flugfreyjufélags 
Íslands felldi nýja kjarasamninginn.

Félagsmenn FFÍ felldu samning-
inn með 72,56 prósentum atkvæða.

„Við erum að meta stöðuna eins 
og er, en við ætlum að koma félag-
inu í gegnum þetta,“ segir Bogi sem 
kveður Icelandair ekki geta gefið 
meira eftir.

„Við fórum inn í þessar viðræður 
til að tryggja samkeppnishæfni 
félagsins til framtíðar, en á sama 
tíma standa vörð um ráðstöfunar-
tekjur flugfreyja og flugþjóna," segir 
forstjóri Icelandair. – uö

Flugfreyjur 
hafna samningi

Bogi Nils  
Bogason,  
forstjóri 
Icelandair
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AUSTURLAND Norræna kemur í höfn  
á Seyðisfirði í dag með um 750 far-
þega. Tíu manna sýnatökuteymi 
starfsfólks Heilbrigðisstofnunar 
Austurlands auk tæknimanna kom 
um borð í Færeyjum og skimar far-
þega úti á sjó.

Samkvæmt tilkynningu Aðgerða-
stjórnar Austurlands hefst skimun 
tuttugu og fjórum sjómílum undan 
strönd landsins og standa vonir 
til að henni verði lokið áður en til 

hafnar kemur. Taka þarf sýni úr 
rétt um fimm hundruð farþegum, 
nokkuð f leirum en í síðustu ferð. 
Þeir sem dvalið hafa í Færeyjum, á 
Grænlandi eða Íslandi síðustu fjór-
tán daga, eða eru fæddir árið 2005 
eða síðar þurfa ekki í sýnatöku.

Aðgerðastjórn á Austurlandi 
áréttar að farþegar fá allir ítarlegar 
leiðbeiningar um það hvernig beri 
að haga sér þegar í land er komið 
og þá sér í lagi áður en niðurstöður 

sýnatöku liggja fyrir, að jafnaði 
innan við sólarhring eftir komu. 
Mælst er til að þeir fari varlega, 
haldi kyrru fyrir á heimili eða 
áfangastað, haldi hæfilegri fjar-
lægð frá öðru fólki, forðist snertingu 
eins og faðmlög og handabönd auk 
þess sem hvatt er til reglulegs hand-
þvottar. Ekki eru gerðar athuga-
semdir við að þeir fari til að mynda 
í verslanir og kaupi nauðsynjar. 
– bb

Hefja skimun 750 farþega 24 sjómílur frá landi

Í dag koma 750 manns til landsins 
með Norrænu. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓLI KR.

LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögreglu 
á bruna á Bræðraborgarstíg miðar 
vel og hafa kennsl einstaklinganna 
þriggja sem létust í brunanum verið 
staðfest af kennslanefnd Ríkislög-
reglustjóra.

Þau sem létust voru öll pólskir 
ríkisborgarar sem störfuðu hér á 
landi. Að ósk aðstandenda verða 
nöfn þeirra ekki gefin upp.

Tvö þeirra sem létust voru par, 
samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins.

Einn þeirra sem slasaðist í brunan-
um er enn á gjörgæslu. Lögregla getur 
ekki tjáð sig frekar um framvindu 
rannsóknarinnar að svo stöddu. – uö

Kennsl borin á 
þau sem létust

Húsið sem brann á Bræðraborgar-
stíg.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

HAGSTOFAN Heildarfjöldi þinglýstra 
leigusamninga um íbúðarhúsnæði 
í landinu jókst um tæplega sjö pró-
sent á milli mánaða. Voru þeir 901 í 
júní á þessu ári, en 843 í maí.

Þá fjölgaði þinglýstum leigu-
samningum um rúm 60 prósent í 
júní, sé miðað við sama mánuð á 
síðasta ári. Þetta kemur fram vef 
Þjóðskrár Íslands.

Langflestir þinglýstir leigusamn-
ingar um íbúðarhúsnæði í júní á 
þessu ári voru á höfuðborgarsvæð-
inu, eða rúmlega 600 talsins. Næstur 
var fjöldinn á Suðurnesjum, 123 
samningar. Fæstir voru þeir á Vest-
fjörðum, einungis sex.

Fjölgun var á þinglýstum leigu-
samningum í öllum landshlutum 
í júní nema á Vestur- og Austur-
landi, fjöldi slíkra samninga stóð í 
stað milli mánaða á Vestfjörðum. 
Á Vesturlandi fækkaði þinglýstum 
leigusamningum um tæp 46 prósent 
milli mánaða og á Austurlandi um 
rúm sjö prósent. – bdj

Leigusamningar 
fleiri en í fyrra

UMFERÐ  Samtök iðnaðarins hafa 
sent sveitarfélögum á höfuðborg-
arsvæðinu bréf og skorað á þau að 
taka til skoðunar að gatnagerð á 
þeirra vegum fari fram utan álags-
tíma á daginn.

„Eins og verklag umræddra 
framkvæmda hefur verið í sumar 
þá hefur fræsun og malbikun að 
meginstefnu verið framkvæmd á 
dagvinnutíma á virkum dögum 
með tilheyrandi umferðartöfum á 
höfuðborgarsvæðinu,“ segir í bréfi 
Samtaka iðnaðarins (SI). Aðildar-
fyrirtæki  samtakanna hafi vakið 
athygli þeirra á því óhagræði sem 
þær tafir hafa haft á starfsemi 
fyrirtækja. „Sér í lagi fyrirtæki sem 
grundvalla starfsemi sína á að koma 
til skila vörum eða sækja vörur, s.s. 
af hending á aðföngum eða sorp-
hirða svo dæmi séu tekin.“

Þá segir að framkvæmdaað-
ilum megi vera ljóst að verulegar 
umferðartafir  séu  vegna fram-
kvæmda yfir daginn, sérstaklega á 
umferðarþungum götum á höfuð-
borgarsvæðinu. „Ljóst er að þetta 
felur bæði í sér óhagræði fyrir bæði 
atvinnulíf og almenning, svo ekki 
sé talað um umhverfisáhrif, svo 
sem losun gróðurhúsalofttegunda, 
þegar bílar eru langtímum saman í 
umferðarteppu.“

Til viðbótar þessu segir í bréfi SI 
að samtökunum hafi borist ábend-
ingar um að víða sé merkingum og 
viðvörunum um framkvæmdir, hjá-
leiðir og öðrum upplýsingum áfátt. 
„Samtökin telja verulega mikilvægt 
að upplýsingaf læði, aðvaranir og 
leiðbeiningar séu með skýrum 
hætti og aðgengilegar, til að varna   

álagi kringum framkvæmdasvæði 
og liðka fyrir umferð,“ segir í bréfi 
SI.

„Í ljósi þessa skora Samtök iðn-
aðarins á sveitarfélög að taka til 
skoðunar að þessar framkvæmdir 
á þeirra vegum fari fram utan álags-
tíma á daginn, svo sem kvöldin og 
nóttunni, og þá sér í lagi þessa 
björtustu daga ársins eins og áður 
var gert og víða eru dæmi erlendis 
frá,“ leggja samtökin til. „Má gefa sér 
að þrátt fyrir að slíkar breytingar 

kunni að fela í sér aukinn kostnað 
þá er líklegt að samfélagslegur ábati 
verði því mun meiri.“

Að endingu er  skorað á fram-
kvæmdaaðila að huga að þessum 
atriðum við fræsingu og malbikun 
með það að leiðarljósi að lágmarka 
áhrif þeirra framkvæmda á bæði 
almenning og atvinnulíf.

Hvorki náðist í borgarstjórann í 
Reykjavík né bæjarstjórana í Kópa-
vogi og Hafnarfirði við vinnslu 
þessarar fréttar. gar@frettabladid.is

Tefji ekki hjól atvinnulífsins 
með malbikun á háannatíma
Samtök iðnaðarins segja að jafnvel þótt dýrara kunni að vera að malbika götur á kvöldin og nóttunni 
heldur en á daginn, sé líklegt að af því yrði samfélagslegur ábati því þá slyppi bæði almenningur og at-
vinnulíf við mikið óhagræði. Samtökin skora á sveitarfélög og framkvæmdaaðila að huga að þessu.

Frá malbikunarframkvæmdum sem fram fóru á Vesturvör í Kópavogi fyrr í vor. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í sumar hefur 
fræsun og malbikun 

að meginstefnu verið 
framkvæmd á dagvinnu-
tíma á virkum dögum með 
tilheyrandi umferðartöfum 
á höfuðborgarsvæðinu.

Samtök iðnaðarins

Fáðu fréttablað dagsins í  
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana. 
Skráðu þig á póstlista blaðsins á 
www.frettabladid.is#nyskraning 
Það kostar ekkert.
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Með hliðsjón af 
atvikinu fyrirhugar 

embættið að benda öðrum 
hjúkrunarheimilum á að 
gera ráðstafanir svo sam-
bærilegt atvik eigi sér ekki 
aftur stað.

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

GEGGJAÐ Í TACO

WASABI

Fáðu töfra 
innblástur á 
kronan.is/

töfrar

SEM OPNAR
NÝJAR VÍDDIR!

Logandi létt trix ...

HEILBRIGÐISMÁL Niðurstaða rann-
sóknar Embættis landlæknis á 
voveif legu slysi á hjúkrunar- og 
dvalarheimili aldraðra á Hvols-
velli, er sú að ekki sé hægt að segja 
með vissu hvort íbúinn hafi látist af 
völdum áverka í kjölfar slyssins, eða 
annarra undirliggjandi þátta.

Slysið átti sér stað um miðjan 
janúar á þessu ári. Þá varð sjúkling-
ur á tíræðisaldri, sem búsettur var 
á heimilinu, fyrir því að fataskápur 
féll á viðkomandi, þegar hann var 
einsamall inni í herbergi sínu. Talið 
er að maðurinn hafi reynt að styðja 
sig við skápinn þegar hann var að 
rísa á fætur, með þessum hörmu-
legu afleiðingum.

Fataskápurinn var ekki naglfast-
ur og var þar að auki á hjólum, sem 
gerði það að verkum að hann var 
afar valtur. Þegar starfsfólk á vakt 
þennan umrædda dag kom aðvíf-
andi, í kjölfar hávaða frá herbergi 
sjúklingsins, lá maðurinn slasaður 
undir skápnum. Innan við sólar-
hring síðar lést hinn slasaði og var 
málið þegar tilkynnt til Embættis 
landlæknis, eins og skylt er sam-
kvæmt lögum þegar alvarleg atvik 
sem valdið hafa, eða geta valdið, 
sjúklingum alvarlegu tjóni. Frétta-
blaðið greindi frá því í byrjun febrú-
ar að rannsókn málsins væri hafin.

Niðurstaða rannsóknar land-
læknisembættisins er sú, að ekki 
er tekin afstaða til þess hvert bana-
mein mannsins var.

Ekki skorið úr um banamein öldungs
Sjúklingur á tíræðisaldri lést á hjúkrunarheimili á Hvolsvelli í kjölfar þess að fataskápur féll á hann. Niðurstaða rannsóknar sem 
Landlæknir gerði er sú að ekki sé hægt að fullyrða um hvort að slysið eða undirliggjandi sjúkdómar hafi ollið dauða mannsins.

FERÐALÖG Stefnumót við náttúr-
una er yfirskrift hvatningarátaks 
sem miðar að því að hvetja lands-
menn til að heimsækja friðlýst 
svæði á Íslandi í sumar. Að átakinu 
stendur umhverfis- og auðlindar-
áðuneytið í samstarfi við Umhverf-
isstofnun, Vatnajökulsþjóðgarð og 
þjóðgarðinn á Þingvöllum. Þetta 
kemur fram í tilkynningu á vef 
Stjórnarráðsins.

Fram kemur að tæplega 120 frið-
lýst svæði séu hér á landi, þar sem 
njóta megi ólíkra hliða íslenskrar 
náttúr u, allt f rá viðk væmum 
gróðri og skordýrum til stórbrot-
inna fjalla og landslags. Á mörgum 
svæðanna veita landverðir fræðslu 
og upplýsingar.

„Í sumar hafa landsmenn ein-
stakt tækifæri til að ferðast um 
landið sitt og njóta þess besta sem 
íslensk náttúra hefur upp á að 
bjóða,“ er haft eftir Guðmundi Inga 
Guðbrandssyni, umhverf is- og 
auðlindaráðherra, í tilkynningu. 

„Það er hvergi betra tækifæri til 
að gera akkúrat það en á friðlýstu 
svæðunum okkar. Þar höfum við 
lagt mikla áherslu á uppbyggingu 
innviða á undanförnum árum, sem 
auðvelda aðgengi almennings að 
þessum náttúruperlum.“ – jþ 

Ísland býður landsmönnum á stefnumót

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Innan við sólarhring eftir að sjúklingur á tíræðisaldri á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Lindarhvoli fékk yfir sig skáp, var hann andaður.

„Niðurstaða rannsóknarinnar er 
sú að ekki er ljóst hvort íbúinn hafi 
látist af völdum áverka, eða undir-
liggjandi sjúkdóma,“ segir Kjartan 
Hreinn Njálsson, aðstoðarmaður 
landlæknis.

Hann segir að dreginn verði lær-
dómur af hinu voveiflega slysi. „Með 
hliðsjón af atvikinu fyrirhugar emb-
ættið að benda öðrum hjúkrunar-

heimilum á að gera ráðstafanir svo 
sambærilegt atvik eigi sér ekki aftur 
stað,“ segir Kjartan Hreinn.

Sólveig Unnur Eysteinsdóttir, 
deildarstjóri á Kirkjuhvoli og stað-
gengill hjúkrunarforstjóra, segir að 
þegar hafi verið gripið til aðgerða 
á hjúkrunarheimilinu í kjölfar 
slyssins. Öll húsgögn hafi verið fest 
kyrfilega og öryggi tryggt. Aðspurð 

hvort krafa um skaðabætur frá 
aðstandendum sjúklingsins hafi 
borist, sagði Sólveig: „Ekki svo mér 
sé kunnugt um.“

Rangárþing eystra sér um rekstur 
Kirkjuhvols, en hann hófst þann 1. 
mars 1985. Heimilismenn á Kirkju-
hvoli eru  yfirleitt um 30 talsins. 
Hjúkrunarrými eru 28 og dvalar-
rými tvö. bjornth@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Samskipti voru 
höfð við heilsugæslu 18 prósentum 
oftar á tímabilinu þegar COVID-19 
faraldurinn gekk yfir, frá lokum 
febrúar í samanburði við sama 
tímabil árið 2019.

Mikil aukning varð í símtölum 
og rafrænum samskiptum, en fjöldi 
viðtala dróst saman á samanburð-
artímabilinu. Á sama tíma fækk-
aði útskriftum af sjúkrahúsum að 
meðaltali um 11 prósent og komum 
á dag- og göngudeildir fækkaði 
að meðaltali um 30 prósent. Þetta 
kemur fram í nýjum Talnabrunni, 
fréttabréfi Embættis landlæknis um 
heilbrigðisupplýsingar.

Jafnframt segir að samskipti við 
sjálfstætt starfandi sérfræðinga hafi 
minnkað um fjórðung frá fyrra ári.

Þá  segir að erlendis hafi það 
vakið athygli að innlögnum vegna 

tiltekinna sjúkdóma hafi fækkað 
á tímum COVID-19. Þetta eigi til 
dæmis við um innlagnir vegna 
hjartaáfalla og heilablóðfalla. Ekki 
virðast áberandi merki um slíka 
fækkun á Íslandi. Fyrirvari er þó 
gerður við þessar tölur vegna þess 
að þær eru lágar og sveiflur milli ára 
geta verið miklar.

Skoðun á tilteknum lyfjaflokkum 
leiddi í ljós að f leiri einstaklingar 
leystu út lyf á fyrstu vikum farald-
ursins þó svo að samdráttur hafi 

orðið í sumum lyfjaflokkum. Þetta 
á eingöngu við um fyrstu þrjár til 
fjórar vikur faraldursins, en fjöldi 
útleystra lyfjaávísana færðist f ljótt 
aftur í sama horf. Mikill samdráttur 
varð þó á útleystum sýklalyfjaávís-
unum í mars og apríl, einkum vegna 
barna undir fjögurra ára aldri.

Fram kemur í fréttabréfinu að 
fljótt á litið virðist engar markverð-
ar breytingar hafa orðið varðandi 
innlagnir vegna hjartaáfalla, heila-
blóðfalla og botnlangabólgu miðað 
við árin á undan. Mikill munur sé 
sé hins vegar á fjölda tiltekinna 
skurðaðgerða miðað við sama tíma-
bil í fyrra og skýrist væntanlega af 
fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda að 
ekki skuli framkvæma valkvæðar 
skurðaðgerðir á tímabilinu 23. mars 
til og með 3. maí. Fréttabréfið má 
nálgast á vef landlæknis. – jþ

Mismunandi áhrif faraldursins á heilbrigðiskerfið
Skoðun á tilteknum 

lyfjaflokkum leiddi í ljós að 
fleiri einstaklingar leystu út 
lyf á fyrstu vikum farald-
ursins.

Í sumar hafa lands-
menn einstakt 

tækifæri til að ferðast um 
landið sitt.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson 
umhverfis- og auðlindaráðherra
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Við gætum talað um þennan nýja,
100% rafmagns Opel Corsa-e í fleiri tíma ...
Það er hægt að tala um framtíðina endalaust en efst á baugi hjá mörgum er rafmagnsvæðing bílaflotans.  Við hjá Opel erum að setja 
á markað nokkra nýja rafmagnaða bíla þannig að við höfum mikið að ræða. Vissir þú til dæmis að ný Opel Corsa fæst sem rafmagns-
bíll? Byrjum þar. Ný Opel Corsa-e er með drægi sem nemur allt að 330 km á einni hleðslu sem dugar hæglega fyrir alla daglega 
notkun og rúmlega það. Þó er einnig hægt að hlaða rafgeyminn  í 80% hleðslu á aðeins 30 mínútum2. Corsa hentar fullkomlega fyrir 
daglega notkun en það er líka auðvelt að ferðast lengri vegalengdir þökk sé frábærum sætum og góðum aksturseiginleikum enda 
er hún þýsk og kröfunar eftir því. Rafmagns Corsa fer úr 0 í 50 km/klst. á aðeins 2,8 sekúndum en samt kostar það ekki botninn úr 
skónum að reka hana. Bensín reikningurinn hverfur og þar sem færri hlutir þarfnast viðhalds en í bifreið með sprengihreyfil, hagnast 
Corsa-e eigendur líka á lægri viðhalds- og rekstarkostnaði3. Stöðumælasektir heyra síðan sögunni til, því að ökumenn rafbíla fá frítt 
í stæði í Reykjavík4. En þetta stoppar ekki bara bara við akstureiginleika og lágan rekstarkostnað því að lífið er ekki bara Excel 
töflureiknir. Með fallegu útliti og vangasvip sem vekur athygli rammar Corsa-e sig inn sem klassísk þýsk hönnun á hraðferð inní 
framtíðina. Útlitið er kórónað með Intellilux LED ® Matrix aðalljósum5, sem gefa bílnum mjög áberandi yfirbragð og stilla sig eftir 
umferðinni og umhverfinu með því að  skera umferð á móti úr ljósgeislanum. Í bílnum er einnig búnaður sem maður finnur oftast 
einungis í dýrari tegundum bifreiða. Til dæmis er skriðstillir5,6,7 og akgreinavari5,7,8 sem  gera akstur á vegum úti öruggari. Hljómflut-
nings- og leiðsögukerfi í frábærum gæðum, með 10” snertiskjá5,  7” stafrænt mælaborð5 og 3D leiðsöguskjá sem sýnir umferðarup-
plýsingar í rauntíma og er með innbyggðu kort fyrir alla Evrópu (með OpelConnect9). Það er auðvelt að leggja Opel Corsa-e eins og 
atvinnumaður með bílastæða aðstoð5,7, sem þekkir bílastæði og getur lagt sjálfvirkt í þau, en einnig tryggir 180° bakkmyndavél5 

góða yfirsýn yfir veginn og aðstæður. Að lokum er svo auðvitað líka úrval sjálfvirks öryggisbúnaðar sem passar uppá það sem er 
mikilvægast! Ef þér líkar við rafbíla muntu elska Corsa-e. Meiri upplýsingar - https://nyir.opel.is/corsa-e/. Ertu ennþá að lesa? --- Fyrir 
svona áhugasama er hérna alveg hellingur af tölum og upplýsingum (með kveðju frá lögfræðideildinni okkar) -: 1Rafmagnsnotkun 
Opel Corsa-e xx kWh/100 km; CO2 útblástur 0g/km; drægi allt að 330 km (WLTP). Upplýsingarnar hafa verið fengnar með prófun 
WLTP samkvæmt aðferð (R (EC) No. 715/2007 og R (EU) No. 2017/1151). Dagleg notkun getur verið önnur og skýrist af ýmsum 
atriðum. Þar má nefna: Aksturs stíl ökumanns, hvernig leiðin sem ekin er liggur, umhverfishita, hvort miðstöð sé í gangi eða bifreiðin 
hafi verið geymd í hita. Meiri upplýsingar er að finna á https://nyir.opel.is/corsa-e/. 2Útreikningar eru byggðir á 330km WLTP forsen-
dum. DC hraðhleðslutæki (100 kW). Tóm rafhlaða. Hleðslutími getur verið breytilegur eftir tegund og afli hleðslustöðvarinnar, hitas-
tigi sem hleðslustöðin er  í og hita rafhlöðunnar. 3Fer eftir lögum viðkomandi lands, er byggt á takmörkuðum tíma og tegund 
bifreiðar. 4Byggist á lögum viðkomandi lands og tegund ökutækis. 5Ekki staðalbúnaður. 6Búnaður virkjast á milli 30-180 km. hraða. 
7Búnaðurinn er hannaður til að styðja við aksturslag ökumanna innan ramma umferðareglna. Ökumaður er ávallt ábyrgur fyrir akstri 
bifreiðarinnar. 8Hendur verða ávallt að vera á stýri þegar búnaðurinn er notaður. 9Opel Connect þjónustan er mismunandi á milli 
landa og sumir möguleikar eru ennþá í þróun fyrir íslenska markaðssvæðið. Þjónustan getur krafist áskriftar og/eða þjónustugjalds 
og takmarkast við símkerfa net sem eru í boði.

 

... en það er ennþá 
skemmtilegra að keyr’ann.
NÝ OPEL CORSA-e
FRUMSÝND Á LAUGARDAG OPEL GOES ELECTRIC
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Álverð er í lægstu 
lægðum núna, 

meðal annars vegna mik-
illar framleiðslu í Kína [...] 
Álstaflar standa víða um 
heim á kaja og hreyfast ekki, 
það setur þrýsting á verð.

Jóhann S. Sigurbergsson, forstöðu-
maður viðskiptaþróunar HS Orku

Lækkandi álverð mun 
hafa neikvæð áhrif á 
tekjumyndun HS Orku 
og  ON Power  á þessu 
ári, en veiking krón-
unnar vinnur á móti 

þeirri þróun að einhverju leyti. ON 
Power, dótturfélag Orku náttúr-
unnar, hefur keypt áhættuvarnir 
gegn lækkandi álverði, sem mildar 
höggið upp að vissu marki.

Bæði ON Power og HS Orka eru 
með orkusölusamninga við Norður-
ál á Grundartanga, sem tengdir eru 
verðþróun áls. Lengi vel var Lands-
virkjun með sambærilega samninga, 
en fyrirtækið hefur á síðustu árum 
horfið frá því og tengt orkuverð til 
stórnotenda við neysluverðsvísitölu 
í Bandaríkjunum, eða Nord Pool-raf-
orkumarkaðinn í Evrópu.

Fastverðssamningar tengdir við 
verðlag í Bandaríkjunum, hafa eðli 
máls samkvæmt haldist nokkuð 
stöðugir að undanförnu, þó Lands-
virkjun hafi að vísu veitt ríf legan 
afslátt til stórnotenda að undan-
förnu, til að bregðast við erfiðum 
markaðsaðstæðum.

Nord Pool-raforkuverð hefur 
hins vegar hrunið að undanförnu, 
vegna minnkandi eftirspurnar raf-
magns á meginlandinu og mikillar 
vætutíðar í Skandinavíu, þar sem 
nokkur fjöldi vatnsaflsvirkjana er 
starfræktur. HS Orka og ON Power 
eru því að fá nokkuð meira fyrir 
sinn snúð frá stórnotendum um 
þessar mundir, samanborið við 
Landsvirkjun.

Álverð niður frá áramótum
Samkvæmt gögnum frá London 
Metal Exchange stóð álverð í tæp-
lega 1600 Bandaríkjadölum á tonn-
ið um miðbik þessarar viku, saman-
borið við 1800 dali undir lok síðasta 
árs. Er því um að ræða lækkun upp 
á ríflega 11 prósent.

Í ársreikningi HS Orku fyrir árið 
2019 er að finna næmnigreiningu er 
snýr að þróun álverðs. Þar segir að 
10 prósenta lækkun álverðs myndi 
hafa neikvæð áhrif upp á 930 millj-

ónir króna á hagnað fyrirtækisins 
eftir skatta, en hagnaður ársins 2019 
nam 9,6 milljörðum.

Þó verður að hafa í huga að á 
árinu 2019 seldi HS Orka þriðjungs-
hlut sinn í Bláa Lóninu fyrir um 15 
milljarða króna. Rekstrartap síð-
asta árs fyrir fjármagnsliði, skatta 
og afskriftir var um 1,3 milljarðar 
króna. Einskiptiskostnaður vegna 
virðisrýrnunar lífeyriseigna upp á 
906 milljónir króna var þó tekinn í 
gegnum rekstrarreikning á síðasta 
ári, en þar er einnig um einskiptis-
kostnað að ræða.

Lækkun álverðs sem er mælt í 
Bandaríkjadölum, er að einhverju 
leyti vegna styrkingar Bandaríkja-
dals gagnvart öðrum gjaldmiðlum. 
Þar að auki hefur krónan veikst á 
þessu ári gagnvart öðrum gjald-
miðlum, sem mildar höggið á rekst-
ur HS Orku vegna lækkandi álverðs, 

segir Jóhann Snorri Sigurbergsson, 
forstöðumaður viðskiptaþróunar 
HS Orku.

„Álverð er í lægstu lægðum 
núna, meðal annars vegna mikill-
ar framleiðslu í Kína. Síðan hefur 
orðið mikill, tímabundinn sam-
dráttur eftirspurnar vegna stöðv-
unar margs konar iðnaðar víða um 
heim í mars, apríl og maí. Álstaf lar 
standa víða um heim á kaja og 
hreyfast ekki, það setur þrýsting á 
verð,“ bætir Jóhann Snorri við.

Samanlagt, uppsett af l jarð-
varmavirkjana HS Orku er 175 
megavött, en þar eru um 76 mega-
vött helguð  álveri Norðuráls við 
Grundartanga.

Álverðsvarnir ON
Eini stórnotandinn sem er í við-
skiptum við ON er álver Norður-
áls við Grundartanga, en nærri 
helmingur alls rafmagns sem 
Grundartangi notar að jafnaði, 
kemur frá ON. „Álverð hefur farið 
lækkandi undanfarið en Banda-
ríkjadollar hefur hins vegar styrkst 
gagnvart íslensku krónunni. ON 
er með virka álvarnarsamninga, 
sem minnka tekjusveif lur vegna 
álverðsþróunar,“ segir Berglind 
Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri 
ON, móður félags ON Power. 
Hagnaður ON Power á síðasta ári 
var tæplega fimm milljónir Banda-
ríkjadala, eða um 700 milljónir 
króna. 

Veikari krónan vegur 
upp lækkandi álverð
Lækkandi álverð það sem af er ári mun hafa áhrif á tekjur HS Orku og ON 
Power, sem samanlagt selja Norðuráli um tvo þriðju alls rafmagns til álversins 
á Grundartanga. Enginn afsláttur er veittur hjá Landsvirkjun til smásala.

griað sumar
Þe�a verður

10-60%  
AFSLÁTTUR

ÚTSALAN ER Í 
FULLUM GANGI

SMÁRATORGI  |  KRINGLAN  |  GLERÁRTORGI  |  LINDESIGN.IS

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

Enginn afsláttur til smásala

Enginn afsláttur hefur verið 
veittur á raforku sem Landsvirkj-
un selur til íslensku orkusmá-
salanna, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins. Um 15-20 prósent 
af þeirri orku sem Landsvirkjun 
selur fer til smásala, sem selja 
svo orku áfram til heimila og 
annarra smærri notenda. Alls eru 
sjö fyrirtæki sem sinna smásölu 
raforku á Íslandi: HS Orka, Orka 
náttúrunnar, Orkusalan, Fallorka, 
Orkubú Vestfjarða, Rafveita 
Reyðarfjarðar, Íslensk orku-
miðlun og Orka heimilanna. Að 
tveimur síðastnefndu slepptum 
eru allir smásalar raforku á Ís-

landi með eigin framleiðslu, en 
kaupa breytilega orku af Lands-
virkjun þegar þeirra eigin fram-
leiðsla annar ekki eftirspurn.

Heildsöluverð Landsvirkjunar 
til smásala er breytilegt yfir árið, 
en nemur á bilinu 4,5-6 krónum á 
kílóvattstund, samkvæmt verð-
lista frá 2019, sem jafngildir um 
32-43 Bandaríkjadölum á mega-
vattstund. Sökum lækkunar 
krónunnar gagnvart Bandaríkja-
dal hafa tekjur Landsvirkjunar 
vegna heildsölu til smásala engu 
að síður lækkað í uppgjörsmynt 
Landsvirkjunar, þar sem sú orka 
er seld í krónum.

Álverð hefur lækkað um ríflega 11% það sem af er ári, sem hefur neikvæð áhrif á raforkusamninga HS Orku og ON.

Þórður 
Gunnarsson
thg@frettabladid.is

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

Í Kverkfjöllum eru náttúruperlur við hvert 
fótmál og fjölmargar spennandi gönguleiðir 
í boði. Flestir skoða íshellana og bregða 
sér jafnvel upp á Kverkjökul. Stórkost-
legasta gönguleiðin liggur þó upp Löngu-
fönn að háhitasvæðinu í Efri Hveradal sem 

liggur í 1700 m hæð. Er þá annað hvort gengið yfir 
Kverkjökul eða fyrir jökultunguna. Þetta er 10-12 
klukkustunda ferðalag og ekki gefið að svo löng 
og krefjandi jöklaganga henti öllum. Þá er hálfs 
dags ganga á Biskupsfell (1240 m) frábær valkostur, 
en fram og til baka eru þetta 8 km og hækkunin 
450 m. Biskupsfell trónir upp úr tindaröð Kverk-
fjallarana og minnir á dómkirkju innan um öll 
þessi litfögru fjöll sem urðu til við gos undir jökli. 
Það dregur nafn sitt af tilkomumiklum kletta-
drangi í norðurhlíðum þess sem líkist biskupi í 
fullum skrúða með mítur á höfði, en það er ávalt 
höfuðfat sem kardínálar, ábótar og biskupar bera 
við hátíðleg tækifæri. Ein af fjórum hjartalokum 
manns líkist einnig slíku höfuðfati og kallast því 
míturloka. 

Tilvalið er að hefja gönguna frá Sigurðarskála 
sem er besti hálendisskáli á Íslandi og liggur í 
850 m hæð. Að honum er 100 km jeppavegur frá 
Möðrudal sem liggur beint í suður yfir stórkost-
legar sandauðnir og hraun, en ekki þarf að fara yfir 
stórar ár á leiðinni. Upp Biskupsfell er stikuð leið 
frá skálanum og er gengið fram hjá Virkisfelli (1108 
m) sem einnig er stórkostlegt útsýnisfjall. Þangað 
er gaman að koma síðla kvölds og fylgjast með 
miðnætursólinni sem er óvíða fallegri, enda Herðu-
breið, Trölladyngja, Dyngjufjöll og píramídalaga 
Upptyppingar sem sjá um leikmyndina. Biskups-
fellið liggur aðeins austar og er leiðin stór grýtt á 
köflum en samt greiðfær. Af tindinum er stórkost-
legt útsýni yfir Kverkfjallarana og Kreppu tungu 
og óvíða betra útsýni yfir sjálfa Kverkina og bæði 
Austur- og Vesturfjöll Kverkfjalla sem skarta hæsta 
tindinum, Skarphéðinstindi (1920). Lengra í austur 
sést síðan til Snæfells (1833 m), sem er hæsta fjall 

utan jökla á Íslandi. Af hátindi Biskupsfells má 
halda aðeins lengra í norður og virða fyrir sér 

biskupinn í návígi. Þarna verður að fara var-
lega því bratt er að Bisk upnum. Gengin 

er sama leið til baka, en áður en komið 
er að Virkisfelli má halda í norður og 

þannig ganga í kringum Virkisfell að 
Sigurðarskála.

Biskupinn í 
Kverkfjöllum

Biskupsfell 
minnir á kirkju í 
tindaröð Kverk-
fjallanna, en 
nafnið er dregið 
af klettadrangi 
sem líkist 
biskupi í fullum 
skrúða.  
MYND/ÓMB

Það er gaman 
að virða fyrir 
sér Biskupinn í 
návígi. Kverk-
fjallarani og 
Herðubreið í 
fjarska. MYND/ 
REYNIR BJÖRNS-
SON

Miðnætursólin er óvíða fallegri en í Kverkfjöllum, ekki síst ofan af Virkisfelli. Kattbekingur eins og kattareyru í 
fjarska og Dyngjujökull og Jökulsá á Fjöllum í forgrunni. MYND/ÓMB
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Sætt og salt fyrir sælkera!
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Ríkisstjórnin 
á að banda 
frá sér 
kerfisfólkinu 
sem vinnur á 
hraða snigils-
ins og fá í 
staðinn til 
liðsinnis fólk 
sem getur 
unnið hratt 
og vel.

  

Í kjölfarið 
hefur 
barna- og 
ungbarna-
bókaútgáfa 
aukist um 
47 prósent.

Heitustu 
grillin!

weber.is

Kolagrill

Gasgrill

Rafmagns
grill

Hinn skarpi en um leið óútreiknan-
legi Kári Stefánsson hefur einstaka 
hæfileika til að koma umhverfi sínu 
í uppnám. Þar á meðal stjórnvöldum 
sem óska þess sjálfsagt að hann 
væri hógværari, stilltari og skoð-

analausari en hann er og léti þau í friði. Slíkt er hins 
vegar ekki í karakter Kára Stefánssonar. Hann fer 
ætíð eigin leiðir og lætur ekki að stjórn. Um leið býr 
hann yfir þeim einstaklega frumlega hæfileika að 
geta hundskammað sjálfan sig opinberlega fyrir eitt-
hvað sem hann sagði nokkrum dögum áður. Mikið 
væri hressandi tilbreyting að sjá fremur stofnana-
lega ráðamenn þjóðarinnar leika þetta eftir, svona 
einstaka sinnum. Slík opinber sjálfsskoðun myndi 
óneitanlega gera þá að áhugaverðari karakterum.

Kári gagnrýndi nýlega frest sem ríkisstjórnin 
tók sér vegna hugmyndar hans um stofnun faralds-
fræðistofnunar sem hefði það hlutverk að takast 
á við COVID-19. Kári hafði fengið það svar að slíkt 
tæki dágóðan tíma og verkefnisstjóri yrði að skoða 
tillöguna – og á víst að fá að dunda sér við það alveg 
fram í september. Kári sagði í viðtali við RÚV: „Það 
vill svo til að við erum að fara í gegnum faraldur 
sem er þess eðlis að við höfum séð ástæðu til þess að 
svipta fólk grundvallarmannréttindum til þess að 
takast á við faraldurinn. Þegar þú ert á slíkum stað 
þá hreyfir þú þig ekki hægt.“

Ekki er annað hægt en að taka undir með Kára. 
Á tímum eins og þessum þarf að bregðast hratt við 
og af öryggi. Af einhverjum ástæðum virðist það 
ekki vera í boði. Vísast er mikið álag á ríkisstjórn 
Íslands, sem hefur í mörg horn að líta, en þegar svo 
er háttað þarf einmitt að forgangsraða. Þar hljóta 
aðgerðir vegna COVID að vera í forgangi. Það er ekki 
í boði að gera ekki neitt, í von um að vandamálið 
hverfi, heldur þarf einmitt að vinna hratt. Vitað er 
að í íslensku þjóðfélagi er allt fullt af kerfiskörlum 
og -kerlingum, sem hafa unun af að sitja í nefndum 
og taka sér dágóðan tíma til að ræða málin fram og 
aftur. Ríkisstjórnin á að banda frá sér kerfisfólk-
inu sem vinnur á hraða snigilsins og fá í staðinn til 
liðsinnis fólk sem getur unnið hratt og vel og leggur 
fram raunhæf úrræði sem ekki tekur óratíma að 
koma í framkvæmd.

Í fyrrnefndu viðtali á RÚV nefndi Kári að í 
baráttunni við COVID hefði fólk verið svipt grund-
vallarmannréttindum sínum. Þetta hefur lítið verið 
rætt á síðustu vikum og mánuðum. Einhver hefði 
nú talið að stjórnmálamönnum bæri einmitt að 
halda vöku sinni, þegar kemur að því að vernda 
mannréttindi fólks. Vissulega hefur almenningur 
tekið því með jafnaðargeði að frelsið sé takmarkað 
á farsóttartímum, en slíkt má ekki festa sig í sessi 
og verða hið viðtekna. Þegar ástandið verður orðið 
nokkurn veginn eðlilegt á ný, má alls ekki fara þann-
ig að almenningur verði áfram sviptur mannrétt-
indum vegna þess að hugsanlega geti eitthvað slæmt 
gerst í náinni framtíð.

Lífið er einfaldlega þannig að því fylgir áhætta. Að 
afneita því er að afneita raunveruleikanum.  

Kerfisfólkið

Landsréttarmambó
Það má treysta því að 
þegar staða dómara losnar í 
Landsrétti upphefst kapphlaup 
milli lysthafenda. Í gær var 
tilkynnt um hverjir hefðu sótt 
um tvö embætti dómara sem 
auglýst voru. Sum nöfnin eru 
kunnugleg – önnur síður. Einn 
umsækjenda hefur ekki þurft að 
verja miklum tíma í umsóknina, 
því þetta er í fimmta sinn sem 
hann sækir um – þetta kemur! 
Aðrir eru þegar dómarar við 
réttinn en sækja samt um. Það er 
svo sem ekki nýlunda því annað 
dómaraembættanna sem nú 
var auglýst losnaði, því í því var 
dómari við réttinn sem sótti um 
auglýst starf dómara við réttinn 
og fékk. Landsréttur er sannar-
lega atvinnuskapandi.

Stefnumótamarkaður
Umhverfis- og auðlindaráðu-
neytið kynnti í gær nýtt átak 
til að hvetja landsmenn til 
að heimsækja friðlýst svæði 
á landinu. Ráðuneytið valdi 
átakinu yfirskriftina „Stefnu-
mót við náttúruna“. Þetta er 
ekki í fyrsta sinn sem hvatt er til 
ferðalaga með tvíræðni. „Fancy 
a dirty weekend in Iceland?“ 
varð frægt forðum og óhætt að 
segja að ekki hafi allir verið 
himinsælir með þá línu. Það er 
öruggt að einhverjir munu eiga 
stefnumót í sumar og þá yfirleitt 
við náttúruna. Náttúrulausir 
sitja heima og horfa á línulega 
dagskrá.

Lilja  
Alfreðsdóttir
mennta- og 
menningar-
málaráðherra

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er fjallað um 
aðgerðaáætlun um máltækni þannig að íslenskan 
verði gjaldgeng í stafrænum heimi. Alþingi sam-

þykkti þingsályktun um að efla íslensku sem opin-
bert mál á Íslandi vorið 2019. Meginmarkmiðið er að 
íslenska verði notuð á öllum sviðum samfélagsins, 
að íslenskukennsla verði efld á öllum skólastigum og 
að framtíð íslenskrar tungu í stafrænum heimi verði 
tryggð. Tilteknar eru 22 aðgerðir til að ná þessum mark-
miðum og það er afar ánægjulegt að vinna er hafin við 
allar aðgerðirnar. Aldrei fyrr hefur jafn umfangsmikil 
stefna verið mótuð og aðgerðum hrundið í framkvæmd 
til að auka veg móðurmálsins okkar.

Ákveðið var að styðja við bókaútgáfu á íslensku með 
25 prósenta endurgreiðslum á hluta kostnaðar sem 
fellur til við útgáfu bóka á íslensku. Í kjölfarið hefur 
barna- og ungbarnabókaútgáfa aukist um 47 prósent.

Unnið er samkvæmt verkáætlun um máltækni 
fyrir íslensku og fjárfesting ríkissjóðs er rúmlega 1,8 
milljarðar. Um er að ræða tímamótavinnu sem mun 
tryggja að við getum talað við tækin okkar á íslensku.

Til marks um áherslu stjórnvalda um að bæta læsi 
og styrkja stöðu íslenskrar tungu, hækka framlög í 
bókasafnssjóð höfunda um 62 prósent.

Verið er að auka vægi íslensku í almennu kennara-
námi og í viðmiðunarstundatöflu grunnskólanna. 
Áhersla er lögð á að örva áhuga á tungumálinu. Það 
er ánægjulegt að sjá aukna aðsókn í kennaranám, eða 
um 46 prósent.

Loks rís Hús íslenskunnar. Það mun hýsa fjöl-
breytta starfsemi Stofnunar Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum og Íslensku- og menningardeild 
Háskóla Íslands. Hér er um að ræða byltingu í aðstöðu 
stofnunarinnar til að varðveita, rannsaka og miðla 
menningararfi þeim sem handritin geyma.

Hér eru aðeins nefndar nokkrar aðgerðir sem hefur 
verið hrint í framkvæmd. Fjöreggið er tungumálið og 
eitt það fallegasta sem ritað hefur verið um mikil-
vægi móðurmálsins eru orð Vigdísar Finnbogadóttur, 
fyrrum forseta: „Ef íslenskan hverfur tapast þekking 
og við hættum að vera þjóð.“

Móðurmálið okkar
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Lífeyrissjóðirnir eru horn
steinn velferðarsamfélagsins 
og um leið ein helsta undir
staða hagkerfisins. En rétt 
eins og unglingar vaxa upp 

úr fermingarfötunum, hafa lífeyris
sjóðirnir vaxið hagkerfinu yfir höfuð. 
Senn mun stærð þeirra nema tvöfaldri 
landsframleiðslu.

Jafn ágætt og það er verður augunum 
ekki lokað fyrir hinu, að hlutfallið 
milli stærðar sjóðanna og smæðar 
peningakerfisins veldur vandræðum.

Ný gjaldeyrishöft
Um leið og gjaldeyristekjur ferðaþjón
ustunnar skruppu saman, brustu 
for sendur fyrir frjálsum gjaldeyrisvið
skiptum. Ný víðtæk gjaldeyrishöft 
voru því eðlilega fyrsta viðbragð 
stjórn valda.

Ísland er reyndar eina Evrópuríkið, 
sem þurfti að grípa til hafta vegna 
kór  óna  veirunnar. Áfallið var þó ekki 
þyngra hér en annars staðar. Afleið
ingarnar geta hins vegar orðið verri 
vegna haftanna.

Verðgildi krónunnar ræðst ekki 
lengur af aðstæðum á markaði. Það 
hefur aftur í för með sér að gjaldmið
illinn getur síður sinnt því meginhlut
verki að leiðbeina þjóðinni um 
arð semi hlutanna. Slíkur áttaviti er 
for senda þess að markaðshagkerfið 
dafni og þrífist eðlilega.

Höftin nú eru óvenjuleg um þrennt. 
Þau beinast aðeins gegn hagsmunum 
lífeyrisþega. Að formi til eru þau sett 
á með samningum þar sem gagnaðili 
stjórnvalda hefur enga samnings
stöðu eða er stillt upp við vegg eins og 
í amerískum vestra. Engin lagastoð er 
fyr ir þessari aðgerð.

Mismunun
Fylgifiskurinn er skýr: Kostir 
launafólks, sem þarf að ávaxta 
lífeyrissparn að sinn, eru heftir. En 
aðrir, þar á með al þeir sem þurfa að 
ávaxta ein ok un ar hagn  að af nýtingu 
náttúru auðlinda, hafa frjálsar hendur.

Höftin, sem sett voru eftir hrun, 
giltu í rúm átta ár. Þá hækkaði heims
vísitala hlutabréfa um ríf lega 140 
prósent. Á þeim þremur árum, sem 

gjaldeyrisviðskipti voru síðan frjáls, 
hækkað hún aðeins um 3 prósent. 
Eftir að höftin voru sett aftur á í mars 
hefur hún svo hækkað um 25 prósent.

Þetta er vitaskuld gróft dæmi af 
sveiflu kenndum heimsmarkaði. 
En það sýnir hversu mismunandi 
tækifær in eru innan og utan hafta. Og 
nú er það bara félagslega fjármagnið, 
sem er heft við krónur. Tilgangur 
stjórnvalda er örugglega ekki að stór
auka eignalega mismunun, en hætt er 
við að það verði afleiðingin.

Skekkir verðmyndun  
og veldur hættu á eignabólu
Þegar lífeyrissjóðirnir hafa vaxið upp 
úr fermingarfötunum er of lítið um 
innlendar eignir þar sem pund þeirra 
getur ávaxtast. Þessi vandi magnast 
þegar þeir eru aftur settir í höft.

Stjórnvöld segja nú við fjármagns
eigendur að þeir verði að taka áhættu 
með kaupum á innlendum hlutabréf

um. Klípan er sú að hér er mjög lítið 
um almennt einkafjármagn. Einok
unarfjármagn vegna auðlindanýtingar 
er talsvert. Félagslegur sparnaður í 
lífeyrissjóðum er stærsti hluti áhættu 
fjármagnsins.

Allir eru frjálsir að því að taka þess
ari áskorun stjórnvalda, nema lífeyris
sjóðirnir. Þeir eiga ekki annarra kosta 
völ. Fyrir eiga þeir um helming skráðra 
hlutabréfa. Hætta er á að höftin skekki 
verðmyndun hlutabréfa enn frekar og 
valdi bólumyndun á eignamarkaði.

Þannig eru höftin ekki bara ógn við 
hagsmuni launafólks og lífeyrisþega. 
Þau geta líka veikt samkeppnisstöðu 
atvinnulífsins.

Tímabundnar aðstæður  
ýkja grundvallarvanda
Þær óvenjulegu aðstæður, sem eru 
orsök haftanna, ýkja grundvallar
vanda þar sem stórt lífeyrissjóðakerfi 
situr á vegasalti lítils peningahag

kerfis. Þó að gjaldeyristekjur aukist 
smám saman á næstu árum hverfur 
vandinn ekki. Hlutföllin halda áfram 
að skekkjast.

Eftir því sem skuldir ríkisins verða 
stærri hluti af eignum lífeyrissjóða, 
eykst svo hættan á að forsendurnar 
fyrir sjálfstæðu sjóðsöfnunarkerfi 
veikist. Vilja menn það?

Skiljanlega sér verkalýðshreyfingin 
skammtímahag í því að fallast á að 
stjórnvöld noti eða misnoti lífeyris
sjóðina sem hagstjórnartæki til að 
koma í veg fyrir frekara fall krónunnar. 
En sá ávinningur er dýrkeyptur: Aukin 
áhætta með lífeyrissparnað almenn
ings, hætta á aukinni misskiptingu og 
líkur á lélegri framleiðni og arðsemi.

Hér er ekki við verkalýðshreyfinguna 
að sakast. Það stendur upp á stjórnvöld 
að svara hvernig þau vilja skipa þessum 
málum til framtíðar. Þar er fátt um svör. 
Aðallega þögn. Hún er einn helsti veik
leiki hagþróunar á Íslandi.

Að vaxa upp úr fermingarfötunum

25%
af öllum búsáhöldum

9.-13. júlí

AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn  
Pálsson
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Orkan býður lítrann á lægsta 
verðinu í öllum landshlutum 
— án allra skilyrða. 

LÆGSTA
VERÐIÐ 
Í ÖLLUM 
LANDS-
HLUTUM 

Umtalsverð f jölgun hefur 
orðið á félagslegu leigu-
húsnæði síðustu árin. Þrátt 

fyrir fjölgun íbúða hefur kerfinu 
ekki tekist að saxa á biðlistana, en 
meðalfjöldi umsókna í bið eftir 
félagslegu húsnæði hefur haldist í 
kringum 850 síðustu sex árin.

Heimatilbúinn vandi
Eitt af grunnhlutverkum hvers 
sveitarfélags er að tryggja nægi-
legt magn af byggingalóðum fyrir 
íbúðarhúsnæði á hagstæðu verði. 
Reykjavíkurborg hefur mistekist 
þetta og sýnir þessi fjölmenni bið-
listi þá gríðarlegu eftirspurn sem 
er eftir ódýru húsnæði í höfuð-
borginni.

Í þeirri viðleitni að stytta biðlista 
hefur borgin keypt upp mikið magn 
húsnæðis af frjálsum markaði, en 

Borgarbúar fastir í viðjum kerfisins
Egill Þór Jónsson
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins 

það hefur aukið vandann enn frek-
ar. Félagsbústaðir eiga nú tæplega 
2.000 almennar íbúðir en síðustu 
ár hafa verið keypt hundruð íbúða 
af frjálsum fasteignamarkaði, en 
einungis fimm íbúðir voru byggðar 
allt síðasta kjörtímabil sérstaklega 
fyrir Félagsbústaði. Afleiðingin er 
augljós, minna framboð er af ódýr-
um íbúðum til sölu á almennum 
markaði. Hefur þetta fyrirkomulag 
Félagsbústaða leitt til þess að tekju-
lágir einstaklingar neyðast til þess 
að sækja um félagslegt húsnæði í 
stað þess að geta keypt sitt eigið.

Fátæktargildra
Tölur sýna að á síðustu tíu árum 
hafa rúmlega 20 leigjendur, eða 
einungis um 1% þeirra, komist úr 

félagslega kerfinu á ári. Félagslega 
kerfið er þannig byggt upp að fólk 
festist í því og á raunar litla sem 
engan möguleika á að komast út 
á almennan markaðinn. Eigna- 
og tekjumörk eru svo lág að ein-
staklingar sem hyggjast komast 
út úr kerfinu mega ekki vera með 
hærri mánaðarlaun en 445.000 kr. 
og sambúðarfólk samtals 624.000 
kr. á mánuði og eignir þeirra mega 
ekki vera hærri en 5,8 milljónir. Það 
þýðir að fólk getur ekki safnað sér 
fyrir útborgun í íbúð og leigt félags-
legt húsnæði á sama tíma.

Meðal atriða sem koma leigjend-
um þannig í hættu á að missa íbúð-
ina sína eru til dæmis launahækk-
anir, eignamyndun og nýr maki. 
Enginn ætti að þurfa að búa við 
slíkar aðstæður. Myndu Félagsbú-
staðir til dæmis bjóða upp á þann 
möguleika að fólk gæti eignast 
íbúðirnar sem það býr í myndi það 
virka sem stökkpallur aftur út í lífið 
og úr viðjum kerfisins.

Sjálfstæðisflokkurinn í borginni 
leggur áherslu á að félagslega kerfið 
sé byggt þannig upp að það grípi 
fólk í neyð en hjálpi því aftur út í 
lífið um leið og tækifærin gefast. 
Hjálpum fólki til sjálfshjálpar.

Th o m a s 
M ö l l e r 
s k r i f a ð i 

bakþanka á fimmtudaginn þar sem 
hann spyr hvort mjólk er góð?

Já mjólk er góð! Þar er um að 
ræða einn næringarríkasta drykk 
sem er fáanlegur. Hann inniheldur 
mörg af þeim næringarefnum sem 
manneskja þarf. Ef þú átt 500 kr. í 
vasanum er þeim peningum líklega 
einna best varið í mjólkurpott og 
íslenskt grænmeti.

Landbúnaður er á öllum stöðum 
heimsins verndaður og varinn af 
ríkjum heims með mismunandi 
hætti. Sem dæmi er áætlað að 45% 
af framleiðslukostnaði mjólkur hafi 
verið greiddur með ríkisstuðningi 
í Bandaríkjunum árið 2016. Þessi 
prósenta er 33 á Íslandi.

Ef við beinum svo sjónum okkar 
að tollum. Í dag eru nærri því 90 
prósent tollskráanúmera sem ekki 

bera toll við innflutning á vörum til 
Íslands. Þessi tala er aðeins 26 pró-
sent í ESB-ríkjunum samkvæmt 
WTO, alþjóðaviðskiptastofnuninni. 
Það er því aðeins tollur í dag á þeim 
vörum sem Ísland hefur samfélags-
lega hagsmuni af að vernda, innan-
landsframleiðslu. Ef skoðaður er 
meðaltollur ESB og Íslands er hann 
4,6 prósent á Íslandi samanborið við 
6,3 prósent hjá ESB. Ef við horfum á 
einstaka tollsamninga sem gerðir 
hafa verið um til dæmis osta, má sjá 
að viljir þú flytja inn osta frá ESB er 
hægt að flytja inn án tolla 610 tonn 
af ostum til Íslands á hverju ári. Ef 
Íslendingar ætluðu að flytja út ost 
til ESB á móti, væri sú heimild ein-
ungis 50 tonn. Það er því augljóst að 
Ísland er mjög opið fyrir viðskiptum, 
kannski of?

Rúmlega þúsund fjölskyldur hafa 
afkomu beint af mjólkuriðnaðinum 
á Íslandi, þetta er án allra afleiddra 
starfa, sem telja í kringum landbún-
aðinn í heild um 6000-7000 manns. 
Það væri hægt að hætta stuðningi 
við innlenda matvælaframleiðslu og 
flytja inn vörurnar, en þá væri verið 
að kasta krónunni fyrir aurinn. Það 
eru aðeins 4 mánuðir síðan að stjórn-
völd könnuðu birgðastöðu matvæla 
og matvælaframleiðenda í landinu, 

vegna COVID-19. Mjólkuriðnaður-
inn var þar skilgreindur strax sem 
þjóðhagslega mikilvægur. Matvæli 
teljast til grunnþarfa hvers manns.

Það er eins og sjá má stórt hags-
munamál fyrir þjóðir að hafa 
sterka innlenda framleiðslu. Við 
kúabændur styðjum innlenda 
framleiðslu, líka á sælgæti, en það 
verður að gæta þess að fólk fái laun 
við hæfi fyrir vinnuna. Velferð, 
laun og aðbúnaður á Íslandi er ekki 
sambærilegur ódýrari framleiðslu-
svæðum í heiminum. Það væri vel 
ef allir gætu staðið með íslensku 
vinnuaf li, alla keðjuna frá haga í 
maga. Þakka má fyrir skynsemi 
lýðræðislega kjörinna stjórnvalda í 
gegnum tíðina, sem hafa ekki breytt 
stuðningi sínum, sérstaklega fyrir 

Já mjólk er góð!
Landbúnaður er á öllum 
stöðum heimsins verndaður 
og varinn af ríkjum heims 
með mismunandi hætti. 

Eitt af grunnhlutverkum 
hvers sveitarfélags er að 
tryggja nægilegt magn af 
byggingalóðum fyrir íbúðar-
húsnæði á hagstæðu verði. 

Jóhanna  
Hreinsdóttir
kúabóndi  
og formaður 
Samtaka 
afurðastöðva í 
mjólkuriðnaði
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Hópurinn fór því í ferð sem 
engan innan hans langaði í 
raun að fara.

Abilene mótsögnin fær því 
miður ekki nægilega mikla 
umfjöllun í samfélaginu og 

vil ég endilega leggja mitt á vogar
skálarnar í þeirri von að fólk verði 
vakandi fyrir aðstæðum þar sem 
mótsögnin á við og geti vonandi 
veitt henni mótvægi.

Í hverju felst mótsögnin?
Mótsögninni má lýsa á þann hátt 
að fjölskylda er að spila saman og 
einn í fjölskyldunni stingur upp á 
að þau skreppi til bæjarins Abilene 
(sem er í nokkurri fjarlægð). Hin í 
fjölskyldunni samþykkja tillöguna 
og þau leggja af stað. Eftir langa og 
erfiða keyrslu stoppa þau á veitinga
stað í Abilene og var maturinn þar 
jafnslæmur og keyrslan. Þau fara 
síðan aftur til baka og eru öll upp
gefin eftir ferðina.

Þrátt fyrir það spyr eitt þeirra 
hin með leiðandi hætti hvort þeim 
þyki ferðin ekki hafa verið frábær. 
Eitt þeirra svaraði að það hefði ekki 
notið ferðarinnar og hefði eingöngu 
farið í hana til að hin gætu notið 
ferðarinnar. Annað þeirra svaraði 
að það hefði eingöngu farið til að 
auka ánægju hinna, enda þyrfti 
það að vera brjálað til að fara út í 
þessum hita. Sá sem stakk upp á 
ferðinni sagðist svo eingöngu hafa 
gert það því hann taldi að hinum 
væri að leiðast. Hópurinn fór því í 
ferð sem engan innan hans langaði 
í raun að fara.

Orsök og afleiðingar hennar
Þessi mótsögn er dæmi um með
virkni í framkvæmd þar sem hver 
og einn í hópnum hélt að sitt fram
lag yrði til þess að hópurinn sem 
heild myndi hagnast, hvort sem 
það var hugmyndin sjálf eða undir
tektir hennar. Raunin varð síðan sú 
að allur hópurinn tapaði á því að 
fara í þessa ferð, enda var hvert og 
eitt þeirra alveg sátt við það að vera 
áfram heima og lysti ekki mjög að 
fara.

Orsökina má líklega rekja til þess 
að fólk getur verið tregt til að tjá 
skoðanir sem það telur að hópurinn 
í heild taki illa, og hafi þar af leið
andi neikvæð áhrif á samfélagslega 
stöðu þess. Fólk er oft hrætt við að 
vera einangrað frá hópnum með 
því að vera eina manneskjan með 
tiltekna skoðun og þá gætu aðstæð
urnar leitt til ferðar til Abilene í 
óþökk allra í hópnum.

Mótsögnin þarf ekki endilega að 
vera takmörkuð við hugmyndina 
sjálfa, heldur gæti hún einnig náð 
til útfærslu hennar. Fólkið gæti 
alveg verið raunverulega sam
mála um að fara til Abilene, en 
gæti lent í þessari mótsögn um 
ferðamáta, ferðatíma, val á veit
ingastað, eða hvað eina annað er 

Abilene mótsögnin
Svavar  
Kjarrval

snýr að ferðinni. Hver sem stakk 
upp á ferðinni til Abilene gæti lent 
í því að útfærslan þróist á þann veg 
að viðkomandi hefði aldrei stungið 
upp á ferðinni, ef vitað hefði verið 
að ferðin yrði með þeim hætti sem 
var ákveðinn, og hin í fjölskyld
unni haldi að þau séu að gera það 
sem þau telja vera best fyrir heild
ina, með því að útfæra ferðina með 
þeim hætti.

Hvað er hægt að gera?
Til að sporna gegn aðstæðum eins 
og þessum, hvort sem það eru 
ferðir til fjarlægra staða eða önnur 
verkefni, er mikilvægt að fólk sé 
duglegt við að tjá efasemdir sínar 
ef það telur tillöguna ekki stand
ast skoðun og eftir atvikum tjái 
hreina andstöðu. Umhverfið þarf 
auðvitað að vera slíkt að fólk geti 
óhrætt tjáð efasemdir og and
stöðu án þess að það eitt sé litið 
hornauga. Stundum þarf bara ein 
manneskja að tjá andstöðu sína til 
þess að f leiri í hópnum þori það 
líka. Andstaðan þarf ekki endilega 
að leiða til þess að hugmyndin sé 
slegin út af borðinu, en gæti alveg 
leitt til betrumbóta, sem gerir hana 
ásættanlegri í framkvæmd fyrir 
hvern og einn, eða jafnvel æðislega 
fyrir þau öll.

Mótsögnin á ekki einvörðungu 
við persónulega lífið, enda getur 
þetta einnig gerst á öðrum vett
vangi, svo sem á vinnufundum, 
þjóðþingum, stjórnarfundum og 
aðalfundum. Í tilvikum þegar ein
hverjum er falið að framkvæma 
ákvörðunina gæti það verið ein
staklingur sem var svo ekki sérstak
lega fylgjandi ákvörðuninni, sem 
gæti eftir atvikum leitt til slapprar 
framkvæmdar eða jafnvel sýndar
framkvæmdar.

Mögulegar leiðir til að minnka 
líkurnar á að slíkt eigi sér stað 
eru ýmist að setja umhverfið upp 
þannig að fólki sé hvorki refsað 
samfélagslega né stöðulega fyrir 
andmæli. Fólkið þarf einnig að gera 
sér fulla grein fyrir því, og mögu
lega með þeim hætti að hvetja eða 
skylda það til að koma með sjónar
mið á móti, jafnvel þótt þau virðist 
ómerkileg við fyrstu sýn. Enn önnur 
leið væri að bjóða hverjum og einum 
í hópnum að leggja fram andstæð 
sjónarmið nafnlaust og þau yrðu svo 
borin upp fyrir hópinn í heild þegar 
ákvörðun væri tekin, og fólk fengi 
þar tækifæri til að taka undir efa
semdir annarra. Útfærslan yrði auð
vitað mismunandi eftir aðstæðum.

Vitneskjan er eingöngu helm
ingur baráttunnar, eins og G.I. Joe 
myndi segja, og vona ég að þessi 
grein hafi gegnt ágætu hlutverki í 
þessum helmingi baráttunnar gegn 
meðvirkni.

Happdrætti SÍBS er hornsteinn 
framkvæmda á Reykjalundi

7. flokkur 2020
Útdráttur 7. júlí 2020

PENINGAVINNINGAR     kr.  100.000

PENINGAVINNINGAR     kr.  500.000

AUKAVINNINGAR     kr.  100.000AÐALVINNINGUR     kr.  5.000.000

PENINGAVINNINGAR     kr.  50.000

PENINGAVINNINGAR     kr.  25.000

VÖRUÚTTEKT     kr.  30.000

VINNINGASKRÁ

Tryggðu þér miða á sibs.is eða í síma 560 4800 Afgreiðsla vinninga hefst þann 20. júlí 2020
Birt án ábyrgðar um prentvillur
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77987
78187
78488
78584
79368
79646
79850

39
498
511
558
631
729
920
980

1003
1013
1814
1861
1978
2109
2152
2253
2715
3232
3249
3399
3510
3515
3653
3694
3770
3784
3800
3960
3968
3972
3990
4290
4328
4879
4960
5156
5192
5240
5271
5343
5505
5679
5754

5983
6018
6185
6195
6318
6624
6666
6809
7174
7231
7305
7312
7336
7561
7610
7661
7868
7877
8250
8267
8397
8552
8669
8716
8784
8924
8968
9036
9101
9129
9398
9450
9625
9716
9841
9865
9920
9925

10096
10302
10552
10639
10645

10857
10950
11073
11102
11146
11503
11513
11537
11786
11831
11880
11887
11903
12060
12241
12310
12374
12563
12579
12818
12842
12929
13099
13117
13339
13554
13630
13932
14357
14577
14787
14808
14820
15029
15227
15364
15402
15571
15646
15877
15941
15998
16162

16238
16267
16297
16377
16523
16535
16595
16778
17053
17209
17243
17871
17973
18063
18196
18291
18344
18360
18411
18522
18690
18719
18870
18903
19027
19076
19215
19264
19280
19385
19521
19541
19545
19641
19664
19686
19810
19841
19889
20093
20117
20218
20424

20441
21023
21115
21150
21186
21321
21367
21570
21627
21728
21782
21797
21868
21878
21949
22097
22150
22154
22185
22264
22488
22523
22584
22744
22813
23012
23124
23164
23340
23372
23448
23611
23957
24004
24024
24191
24357
24461
24488
24586
24852
24929
25099

25148
25253
25386
25459
25781
25797
26215
26329
26472
26844
26940
27019
27207
27608
27867
27877
27912
28090
28259
28285
28373
28500
28645
28716
28821
29077
29164
29171
29414
29484
29640
29688
29711
29828
29942
30067
30107
30199
30417
30478
30662
30897
31189

31583
31708
31762
31768
31869
31918
31946
32072
32247
32324
32459
32557
32674
32694
32993
33283
33517
33537
33583
33795
33897
33924
34033
34034
34140
34244
34350
34361
34381
34405
34493
34501
34578
34687
34764
34988
35378
35583
35671
35904
35912
35946
35975

35980
35983
36148
36174
36214
36248
36260
36296
36379
36458
36614
36636
36782
36895
36966
37091
37183
37470
37657
37739
37878
37960
37985
38007
38115
38323
38447
38611
38777
39102
39103
39165
39265
39301
39434
39648
39761
39782
39797
39870
40030
40298
40324

40654
40787
40822
40867
40930
41115
41197
41227
41299
41302
41304
41409
41502
41682
41747
41976
42160
42198
42223
42263
42352
42492
42496
42658
43119
43371
43692
43753
43850
43979
44018
44270
44347
44514
44644
44681
44771
44803
44853
44878
44945
44968
45042

45258
45300
45308
45375
45423
45695
45749
45787
46062
46214
46248
46253
46317
46344
46535
46787
46869
46927
46961
47365
47422
47789
48004
48014
48030
48232
48301
48329
48377
48675
48736
48781
48835
49116
49216
49248
49307
49317
49356
49403
49415
49466
49496

49725
49976
49996
50119
50413
50478
50656
50786
51155
51460
51668
51848
52009
52058
52190
52195
52380
52410
52516
52726
52790
52892
53037
53051
53093
53106
53125
53199
53289
53470
53599
53610
53647
53733
53851
53861
53879
54066
54112
54375
54640
54724
54745

54836
55157
55181
55397
55409
55472
55799
55807
55840
55920
55935
55973
55977
56083
56234
56279
56326
56362
56404
56414
56440
56490
56634
56708
56720
56757
56805
56862
56933
57021
57025
57416
57671
57802
57851
58244
58476
58479
58510
58560
58664
58909
58955

59165
59173
59356
59362
59389
59455
59468
59490
59516
59550
59764
59959
60100
60141
60238
60290
60479
60510
60569
60575
60989
61075
61307
61317
61514
61843
61892
62064
62147
62293
62485
62909
63020
63145
63328
63405
63808
63848
64093
64179
64310
64335
64416

64642
64981
65000
65019
65048
65091
65231
65468
65620
65826
65933
65953
65985
66099
66133
66181
66380
66413
66746
66821
67041
67460
67498
67627
67644
67656
67681
67852
68152
68561
68820
68823
69152
69285
69328
69399
69425
69495
69670
69701
69702
70136
70146

70255
70377
70451
70503
70736
70812
70890
71073
71083
71091
71258
71407
71569
71580
71819
71832
71844
71976
72083
72173
72231
72344
72346
72386
72403
72439
72487
72739
73013
73090
73253
73310
73318
73382
73431
73498
73688
73774
73790
73964
73965
74338
74377

74751
75057
75093
75136
75405
75823
75999
76014
76134
76286
76339
76414
76553
76613
76625
76629
76646
76688
76701
76937
77017
77063
77087
77101
77330
77535
77552
77611
77734
77792
77840
77952
77954
78094
78095
78177
78387
78397
78690
78770
78879
79014
79044 

79181 
79242 
79413 
79491 
79506 
79513 
79572 
79637
79732 
79858 
79983 
79999

232
327
424
560
757
812
953

1113
1286
1394
1542
1610
1628
1755
1777
1817
1929
1968
2166
2171
2372
2431
2453
2485
2512
2532
2579
2582
2620
2820
2830
3027
3041
3314
3369
3410
3414
3437
3492
3503
3587
3597
3610
3632
3634
3644
3930
3986
4068

4211
4229
4639
4644
4648
4768
4822
4838
4927
4966
5039
5085
5183
5189
5344
5570
5622
5703
5889
5902
5956
5975
6113
6242
6451
6462
6527
6577
6591
6617
6628
6731
6778
6896
6909
7002
7036
7088
7270
7502
7556
7587
7693
7720
7796
7811
8017
8093
8149

8331
8468
8472
8510
8637
8816
8819
8840
9054
9148
9372
9518
9620
9673
9755
9830

10061
10384
10543
10557
10746
10783
10841
10991
11008
11074
11348
11397
11526
11545
11636
11644
11773
11914
11987
12041
12080
12092
12314
12363
12419
12448
12477
12518
12560
12662
12739
12793
12981

13065
13126
13355
13467
13486
13489
13527
13544
13569
13581
14145
14174
14272
14508
14757
14773
14785
14806
14973
15062
15095
15157
15240
15351
15372
15414
15484
15610
15655
15813
16247
16289
16590
16645
16880
16949
16957
17175
17412
17478
17696
17897
18035
18248
18269
18369
18509
18511
18718

18915
19018
19094
19141
19175
19206
19220
19304
19318
19341
19445
19656
19699
19812
19813
19832
19913
19924
20206
20220
20452
20666
20718
20924
20987
21003
21114
21178
21211
21225
21358
21530
22140
22157
22326
22380
22392
22418
22862
22866
22918
22943
22953
23077
23121
23198
23309
23322
23797

23944
24205
24209
24442
24494
24769
24770
24829
24902
25008
25109
25139
25334
25423
25434
25452
25623
25712
25841
26026
26232
26261
26319
26322
26448
26509
26543
26645
26717
26860
26872
26913
27003
27152
27212
27305
27411
27430
27645
27680
27688
27743
27788
27939
27978
28122
28207
28250
28311

28367
28671
28881
28903
28962
29279
29398
29422
29462
29747
29884
30006
30102
30308
30311
30445
30470
30540
30600
30607
30614
30630
30685
30777
30899
31090
31396
31398
31564
31587
31666
31736
31799
31893
31934
32061
32166
32262
32307
32353
32610
32665
32930
32997
33021
33186
33246
33293
33453

33513
33592
33773
33856
34143
34176
34268
34292
34368
34567
34623
34766
34779
35012
35088
35217
35288
35402
35411
35418
35525
35536
35960
35970
36079
36149
36151
36242
36303
36462
36465
36492
36517
36618
36668
36796
36942
37002
37086
37107
37389
37442
37532
37667
37695
37721
37761
37874
37876

37997
38107
38211
38250
38475
38506
38531
38635
38679
38779
39132
39178
39347
39410
39441
39506
39666
39838
39849
39904
39928
40014
40102
40452
40495
40517
40699
40907
40908
40994
40998
41153
41200
41230
41389
41467
41539
41658
41740
41741
41788
41832
41883
42045
42074
42158
42186
42193
42433

42449
42510
42537
42542
42567
42653
42662
42728
42758
42784
42851
42946
43054
43106
43181
43223
43517
43624
43642
43964
44083
44102
45002
45138
45153
45524
45532
45616
45640
46145
46348
46547
46594
46727
46828
46839
46861
46947
47333
47473
47509
47519
47651
47707
47823
47846
47848
47884
48022

48071
48335
48341
48371
48375
48383
48424
48483
48666
48746
48833
48858
49118
49197
49352
49444
49621
49633
49664
49697
49774
49788
49845
49851
49909
50025
50039
50164
50264
50364
50495
50596
50686
50726
50829
50899
51166
51298
51323
51527
51551
51628
51671
51673
51683
51782
51859
51954
52025

52054
52150
52225
52268
52284
52346
52362
52495
52584
52662
52681
52705
52771
52814
52991
53032
53206
53281
53293
53314
53318
53472
53494
53682
53778
53971
54003
54084
54210
54362
54493
54494
54669
54788
54831
54906
54917
55131
55211
55476
55566
55587
55600
55645
55806
55875
56053
56152
56198

56388
56534
56596
56709
56724
56770
57019
57153
57175
57366
57372
57401
57413
57541
57635
57644
57800
57820
57861
58077
58172
58173
58190
58196
58203
58336
58583
58696
58776
58935
58936
58988
58992
59048
59110
59112
59421
59837
59905
60323
60393
60422
60423
60426
60494
60720
60722
60984
61013

61033
61043
61447
61496
61501
61504
61763
61840
62142
62196
62406
62427
62722
62743
62823
62842
62876
62881
62942
63135
63250
63256
63437
63679
63981
64091
64103
64116
64216
64265
64396
64515
64527
64675
64684
64714
64732
64848
64876
64942
64955
65094
65112
65183
65227
65234
65289
65328
65370

65466
65560
65824
65908
65949
66055
66354
66370
66408
66573
66657
66757
66854
66928
67132
67202
67304
67344
67514
67659
67953
68017
68070
68086
68234
68256
68327
68408
68478
68748
68749
68900
68908
68922
69111
69127
69198
69210
69329
69378
69463
69515
69543
69642
69764
69899
70010
70068
70110

70193
70267
70350
70355
70387
70576
70658
70720
70751
70888
70957
71204
71347
71502
71691
71853
71870
71997
72067
72484
72521
72585
72605
72651
72660
72979
73077
73133
73209
73326
73339
73475
73476
73482
73644
73743
73766
73987
74062
74121
74226
74246
74316
74329
74392
74535
74548
74549
74666

74667
74750
74779
74927
74950
75118
75208
75385
76170
76175
76255
76343
76398
76399
76609
76628
76699
76732
77129
77241
77467
77489
77694
77753
77881
77894
78014
78026
78059
78087
78119
78137
78150
78233
78262
78376
78650
78700
78835
79128
79157
79206
79452
79564
79684
79728
79803
79825

2500 5455 5995 14655 15090 24564 28705 53311 53843 62062

30783 30785 30784

F I M M T U D A G U R   9 .  J Ú L Í  2 0 2 0



25%
af allri heimilisvöru

9.-13. júlí

HANDBOLTI Dregið var í forkeppni 
fyrir heimsmeistaramótið í hand-
bolta kvenna sem fram fer á Spáni 
árið 2021, í hádeginu í gær.

Íslenska liðið, sem var í öðrum 
styrkleikaflokki þegar dregið var, 
lenti í riðli með Norður-Makedóníu, 
Litháen og Grikklandi.

Forkeppnin verður öll spiluð um 
eina helgi og mun riðill íslenska 
liðsins annað hvort vera spilaður 
27. – 29. nóvember næstkomandi 
eða 4. – 6. desember.

Leikið verður í fimm riðlum í 
forkeppninni og tvö efstu liðin í 
hverjum riðli komast áfram í und-
ankeppni heimsmeistaramótsins.

Íslenska liðið hefur æft stíft í 
sumar undir stjórn þjálfara liðsins 
Arnars Péturssonar og hundtryggs 
aðstoðarmanns hans, Ágústar Þórs 
Jóhannssonar. – hó

Forkeppni fyrir 
HM 2021 fer 
fram í lok ársins 

FÓTBOLTI Gary John Martin kom 
ÍBV yfir með marki sem hann skor-
aði með því að nota hendina, í leik 
Vestmannaeyjaliðsins gegn Leikni 
Reykjavík í 1. deild karla í knatt-
spyrnu síðastliðið þriðjudagskvöld.

Enski framherjinn, sem hefur 
skorað fimm mörk í fyrstu fjórum 
leikjum Eyjamanna, sem hafa fullt 
hús stiga á toppi deildarinnar, 
viðurkenndi sök sína í málinu á 
Twitter-síðu sinni eftir leikinn. Þar 
bað hann Leiknismenn afsökunar, 
sem hafa líklega hugsað honum 
þegjandi þörfina frá því að markið 
var skorað.

Markið sem krakkinn frá Dar-
lington skoraði fyrir ÍBV er að sjálf-
sögðu  ekki eina tilvikið þar sem 
knattspyrnumenn hafa fengið að 
nota hendina til þess að koma bolt-
anum í netið á ögurstundu.

Hér fyrir neðan má sjá nokkur 
atvik úr knattspyrnusögunni þar 
sem svindlmörk skoruð með hend-
inni hafa fengið að standa, and-
stæðingum þeirra leikmanna sem 
skoruðu mörkin til mikillar gremju.  
– hó

Svindl sem fékk að standa
Í gegnum knattspyrnusöguna hafa nokkur svindlmörk komist í gegnum nálarauga dómara leikjanna. 
Slíkt atvik átti sér stað í 1. deild karla hér heima í vikunni, þegar Gary Martin komst upp með svindl. 

Frægasta svindlmark sögunnar var gert þegar argentínski knattspyrnusnillingurinn Diego Armando Maradona 
skoraði með hönd guðs, í leik Argentínu gegn Englandi í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins á heitum degi í 
Mexíkó 1986. Englendingar hafa margir hverjir enn ekki fyrirgefið Maradona háttsemi hans í þessum fræga leik. 

Hinn ljúfi 
spænski fram-
herji Raul, 
notaði hönd 
sína lymsku-
lega þegar hann 
skoraði fyrir 
Real Madrid 
gegn Leeds Uni-
ted, í Meistara-
deild Evrópu 
árið 2001. 

Franski framherjinn Thierry Henry notaði það örþrifaráð að slá boltann 
inn, þegar franska liðið var í baráttu við Írland um að komast í lokakeppni 
heimsmeistaramótsins sem haldið var í Suður-Afríku það herrans ár 2010. 

Úrúgvæinn Luis Suárez skoraði reyndar ekki með hendinni, en á HM 2010 
varði hann meistaralega á línu með hendinni og kom í veg fyrir mark Gan-
verja í framlengingu í útsláttarkeppni mótsins. Úrúgvæ fór að lokum með 
sigur af hólmi í leiknum, þökk sé markvörslu úrúgvæska framherjans. 

Lionel Messi 
ákvað að herma 
eftir samlanda 
sínum Mara-
dona, þegar 
hann skoraði 
með hönd guðs 
í nágrannaslag 
Barcelona gegn 
Espanyol.

Rut Jónsdóttir verður í eldlínunni 
með íslenska liðinu í lok ársins. 

Íslenska liðið er í riðli 
með Norður-Makedóníu, 
Litháen og Grikklandi í 
forkeppni HM 2021. 
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KYNNINGARBLAÐ

Hér áður fyrr saumuðu 
konur eftir tískublöðum, 
sem gjarnan fylgdu snið. 
Þá var sagt um flottar 
konur að þær væru sem 
klipptar út úr móðins-
blöðum. Hér eru þessir 
tískutímar raktir.   ➛4

Tíska

 F
IM

M
TU

D
A

G
U

R
  9

. J
Ú

LÍ
 2

02
0

Tónlistarmaðurinn Joseph Cosmo segist hafa verið gangandi tískuslys þegar hann var unglingur, en að tískuáhugi hans hafi þroskast í gegnum árin og að í 
dag klæði hann sig yfirleitt á frekar einfaldan og stílhreinan hátt. Hann fór að velta fatnaði mun meira fyrir sér eftir að hann byrjaði að taka upp tónlistar-
myndbönd, en hann segir að hvert myndband verði að spegla ákveðinn karakter og hver flík skipti máli í því samhengi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Engin tíska  
fyrir fallegar sálir
Tónlistarmaðurinn Joseph Cosmo klæðir sig á einfaldan hátt, nema 
þegar hann fer á svið, eða að skemmta sér í bænum. Hann segir að 
auðmýkt sé holl og það eigi ekki að dæma aðra eftir útlitinu. ➛2

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019
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Joseph Cosmo er 32 ára fram-
leiðandi og söngvari sem býr 
í Breiðholti. Joseph hefur 

verið lagahöfundur í næstum tvo 
áratugi, en hann byrjaði að gera 
raftónlist í byrjun ársins 2009 og 
hefur komið að alls kyns verk-
efnum.

„Nýjasta útgáfan mín var stutt-
skífa sem ég gaf út á Spotify undir 
mínu eigin nafni í byrjun maí 
síðastliðins og kallast „Self Love“,“ 
segir Joseph. „Svo má búast við 
annarri smáskífu frá hljóm-
sveit minni, Seint, en það verður 
fimmta útgáfan frá því verkefni.“

Áhrif frá kvikmyndum
Joseph segist vera frekar stíl-
hreinn í klæðnaði og að hvers-
dagslega gangi hann í heimilis-
legum fatnaði. „Maður skreytir 
sig nú ekki mikið nema þegar 
maður fer í bæinn, hvort sem það 
er þegar ég kem fram eða fer út að 
skemmta mér,“ segir hann.

„Ég get ekki sagt að ég eigi ein-
hverjar sérstakar tískufyrirmynd-
ir en ég horfi mikið á bíómyndir 
og ég myndi segja að sterkustu 
áhrifin á fatastílinn minn komi 
þaðan. Annars hef ég oftast bara 
augun opin fyrir f líkum sem fara 
mér vel. Þegar ég prófa föt sé ég 
strax hvort þau passi við mig.“

Joseph segir að hann hafi 
verið eitt gangandi tískuslys sem 
unglingur, en að það hafi að vísu 
verið viljandi. Síðan hafi tísku-
áhugi hans þroskast í gegnum 
árin. „Ég fór allavega mun meira 
að spá í fatnað eftir að ég byrjaði 
að taka upp tónlistarmyndbönd,“ 
segir hann. „Það er eins og að 
leika í mörgum stuttmyndum. 
Hvert myndband verður að spegla 
ákveðinn, sérstakan karakter og 
hver f lík skiptir máli í því sam-
hengi.“

Joseph segist aðallega horfa 
eftir tískunni með því að fylgjast 
með öðrum tónlistarmönnum. 
„Mér finnst það nóg til að vita 
hvað er í tísku,“ segir hann. „En 
annars er ég með mjög ákveðinn 
stíl, þó að ég sé alltaf opinn fyrir 
nýjungum ef þær passa við það 
sem ég er að gera hverju sinni.“

Joseph segir að hip hop-tíska 
virðist almennt hafa mikil áhrif 
á klæðnað ungra karlmanna á 
Íslandi. „Allir vilja vera f ly, sem 
er gott,“ segir hann. „Það leiðir til 
þess að það er meira hreinlæti á 
mönnum.

En það er mikilvægt að dæma 
fólk alls ekki bara af útlitinu,“ 
segir Joseph. „Það er engin tíska 
til fyrir fallegar sálir. Auðmýkt 
er lykillinn. Restin er bara til 
gamans.“

Notaði aldrei fokdýr  
sólgleraugu
Joseph segist ekki eyða miklu í föt 
og að hann kaupi þau mjög víða. 

„H&M er gott fyrir ferskar buxur 
og boli, en jakka og annað kaupi 
ég bara út um allar trissur. Svo 
finn ég vintage-föt oftast á f lóa-
mörkuðum,“ segir hann.

„Ég myndi segja að bestu fata-
kaupin mín hafi verið þegar ég 
keypti virkilega f lotta og þægilega 
skó sem passa við f lestallt fyrir 
slikk, árið 2017. Verstu kaupin 
sem ég hef gert voru svo þegar ég 
keypti fokdýr sólgleraugu sem ég 
endaði svo með að nota aldrei,“ 

segir hann og hlær.
Sú f lík sem Joseph hefur átt 

lengst er grá hettupeysa úr 
Dogma. „Ætli það séu ekki komin 
átta ár síðan ég keypti hana. En 
ég nota hana eingöngu á veturna 
þegar það er sem kaldast því hún 
er ekki með rennilás að framan.“

Hann á samt enga sérstaka 
uppáhaldsf lík. „Ég get varla gert 
upp á milli. Það fer aðallega eftir 
því í hvaða skapi ég er,“ segir 
Joseph.

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Joseph segist ekki 
eiga neinar sérstakar 
tískufyrirmyndir, 
en að sterkustu 
áhrifin á fatastílinn 
hans komi frá kvik-
myndum. Hann 
horfir aðallega eftir 
tískunni með því að 
fylgjast með öðrum 
tónlistarmönnum.

Joseph segist hafa augun opin fyrir flíkum sem fara sér vel og að hann sjái strax hvort föt fari sér vel. Hann segir líka að það sé mikilvægt að dæma fólk 
alls ekki bara eftir útlitinu og það sé engin tíska til fyrir fallegar sálir. Hann segir að auðmýkt sé lykillinn og restin sé bara til gamans. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Framhald af forsíðu ➛

H&M er gott fyrir 
ferskar buxur og 

boli, en jakka og annað 
kaupi ég bara út um allar 
trissur. Svo finn ég 
vintage-föt oftast á 
flóamörkuðum.
Joseph Cosmo
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Sniðin eru flokkuð 
eftir tímabilum, 

tegund klæðnaðs, hönn-
uðum og fleira og veitir 
safnið þrælskemmtilega 
sýn á tískusöguna sem 
slíka. 

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Á hverjum einasta áratug 
frá upphafi 20. aldarinnar 
hefur komið fram ný tíska 

í klæðaburði, sem einkennir ára-
tuginn sem þar fer á eftir. Tískan 
er líka hringrás og við sjáum sömu 
sniðin koma upp aftur og aftur. Til 
að mynda er ekki ýkja langt síðan 
tíska tíunda áratugarins gekk aftur 
með sínum gegnsæju nælonefnum, 
stóru íþróttapeysum og Dr. Mar-
tens-skóm. Þar áður var leitað í 
eldri tískustrauma.

85.000 snið á netinu
McCall‘s, Butterick, Simplicity, 
Vogue, Burda. Þeir kannast kannski 
við þessi nöfn sem hafa saumað 
mikið í gegnum tíðina, en um er að 
ræða vinsælustu sníðablöð síðustu 
aldar. Fandom- vefsíðan hefur 
tekið saman og birt undir nafninu 
„Vintage Patterns,“ yfir 85.000 
saumasnið sem gaman er fyrir 
tískuáhugamenn að dást að. Sniðin 
eru öll komin yfir 25 ára aldurinn, 
þau elstu eru frá um 1850 og yngstu 
eru frá 1995.

Sniðin eru öll flokkuð eftir tíma-
bilum, tegund klæðnaðar, hönnuð-
um og fleiru og veitir safnið þannig 
þrælskemmtilega sýn á tískusög-
una sem slíka. Því er tilvalið fyrir 
tískuáhugamenn að skoða sniðin 
sem voru í boði í gamla daga. Einn-
ig eru tengingar inni á vefsíðunni á 
sölustaði á netinu, fyrir safnara eða 
hugrakka einstaklinga sem hafa 
áhuga á að sauma upp úr snið-
unum. Að minnsta kosti er hægt að 
fá þar feykinógan innblástur. Nú 
er loksins kominn tími til að dusta 
rykið af saumavélinni og reyna 
færni sína á gömlum saumasn-
iðum.

„Tventís“
Glamúr, gleði og glæsileg höfuðföt. 
Tíska þriðja áratugarins (1921-1930) 
einkenndist af leikgleði og styttri 
pilsum en höfðu áður verið vinsæl. 
Einnig voru flíkurnar lausari á 
líkamanum og minna aðsniðnar. 
Flapper kjóllinn frá þessu tíma-
bili kom hönnuðum eins og Coco 

Tískusagan rakin með klæðasniðum
Flapper-kjólar, eitís-kjólar með púffermum, flæðandi pils og þröng, útvíðar buxur, samfestingar, 
síð vesti, stutt vesti, buxnapils og svo mætti lengi áfram telja. Nú má skoða gömul snið á netinu.

Snið sjötta áratugarins einkenndust af aðsniðum efri-
hluta og annars vegar fylltum pilsum eða þröngum.

Jacqueline Kennedy Onassis var og er tískufyrirmynd sjöunda áratugarins. Hún var hrifin af 
franskri hönnun, en sem forsetafrú var búist við því að hún klæddist bandarískri hönnun. 

Hér má sjá 
gullfallegan 
silkiflauels-
kvöldkjól í 
flapper-stíl úr 
smiðju Coco 
Chanel 1926, 
með skraut-
steinum og 
glerperlum. 

Engillinn Farah Fawcett var tískutákn áttunda ára-
tugarins með sitt mikla, túberaða hár. Hér má sjá hana í 
útvíðum buxum og íþróttapeysu æfa sig á hjólabretti.

Chanel og Paul Poiret á tískukortið. 
Tískan hjá körlunum breyttist 
einnig, en föt sem hentuðu íþrótta-
iðkun urðu vinsælli og partur af 
daglegum klæðnaði.

„Fiftís“
Rokkið hefur áhrif á tískuna að 
því leyti að konurnar fóru að sýna 
meira hold og buxurnar hjá körl un-
um fóru að þrengjast. Kjólar sjötta 
áratugarins áttu það flestir sam-
eiginlegt að vera sniðn ir að mittinu 
með pílum. Pils in voru ýmist 
þrengri og löguð að leggjunum eða 
hringlaga með ýktri fyllingu. Á 

þessum áratug urðu sníðablöð eins 
og McCall’s, Butterick, Simplicity 
og Vogue æ vinsælli.

„Seventís“
Tíska áttunda áratugarins hófst 
sem áframhald af þeim sjöunda, 
en snemma fór að bera á nýjum 
straum um. Útvíðar buxur full-
komn uðu diskó-útlitið, ásamt 
rúllu kragapeysum, og flæðandi 
vafningskjólar með óríental- og 
blómamynstrum í anda hippanna 
voru einnig vinsælir. Áratugurinn 
endaði svo á því að pönkið ruddi 
sér til rúms.

LÍTTU VIÐ Á BELLADONNA.IS

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM FRÁ 
OG
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VARAHLUTIR

www.bilanaust.is

Dalshrauni 17
220 Hafnarfirði
S. 555 4800

Hafnargata 52
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

Hrísmýri 7
800 Selfossi
S. 482 4200

Furuvöllum 15
600 Akureyri
S. 535 9085

Sólvangi 5
700 Egilsstöðum
S. 471 1244

STÓRVERSLUN
DVERGSHÖFÐA 2
110 REYKJAVÍK
S. 535 9000

Vatnagarðar 12
104 Reykjavík
S. 535 9000

FARANGURSBOX
Í MIKLU ÚRVALI

NORDRIVE 430

74.990 krSvart
53.499 krSilfur

430 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg

HAPRO ROADY 350

48.990 kr300 lítra

Burðargeta allt að 50 kg

HAPRO ROADY 450

59.990 kr420 lítra

Burðargeta allt að 50 kg

HAPRO TRAXER 8.6

Silfurgrátt 124.990 kr
530 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg 

Svart 139.990 kr

HAPRO TRAXER 6.6

119.990 krSvart410 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg

Silfurgrátt 94.990 kr
94.990 krSteingrátt

NORDRIVE 530

92.169 krSvart530 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg 79.889 krSilfur

79.889 krHvítt

NORDRIVE 330

58.989 krSvart330 lítra

Burðargeta allt að 75 kg

HAPRO TRAXER 4.6

84.995 kr370 lítra Svart

Burðargeta allt að 75 kg



Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

The Supremes hóf ferilinn árið 
1959 í Detroit undir nafninu 
The Primettes. Stofnmeðlim-

ir sveitarinnar voru Mary Wilson, 
Florence Ballard, Diana Ross og 
Betty McGlown. Eftir að hafa sigr-
að hæfileikakeppni ákváðu þær 
að búa til plötu og beindu sjónum 
sínum að útgáfufyrirtækinu 
Motown. Ross bað nágranna sinn 
Smokey Robinson um hjálp við að 
koma sveitinni í áheyrnarprufu 
hjá Motown-stjórnandanum og 
lagasmiðnum Berry Gordy. Gordy 
hreifst af sveitinni en bað þær að 
koma aftur eftir að þær hefðu lokið 
gagnfræðaskóla, vegna þess hve 
ungar þær voru.

Stúlkurnar dóu ekki ráðalausar 
og gáfu út smáskífu með laginu 
Tears of Sorrow, á vegum útgáfu-
fyrirtækisins Lu Pine Records, en 
viðtökurnar voru dræmar. Um 
svipað leyti trúlofaðist McGlown 
og hætti í kjölfarið í sveitinni og í 
stað hennar kom Barbara Martin.

Snemma árs 1961 lét Gordy 
loksins undan og bauð sveitinni 
samning, gegn því skilyrði að 
sveitin myndi breyta um nafn. 
Gordy lét Ballard fá lista yfir uppá-
stungur en meðal þeirra voru: „The 
Darleens“, „The Sweet Ps“, „The 
Melodees“ og „The Jewelettes“. 
Á endanum valdi Ballard nafnið 
„The Supremes“. Vorið 1962 hætti 
Martin og varð Supremes þá að 
tríóinu goðsagnakennda.

Vaxandi velgengni
Sveitin gaf út sex smáskífur á 
árunum 1961-1963 en engin þeirra 
náði inn á topp 40 vinsældalista 
Billboard. Þetta varð til þess að 
farið var að kalla sveitina „No-Hit 
Supremes“ á göngum Motown. Á 

Hin heilaga tískuþrenning
Stúlknasveitin The Supremes kom fram á sjónarsviðið snemma á sjöunda áratug síðustu aldar. 
Sveitin naut gríðarlegra vinsælda og er talin ein áhrifamesta og dáðasta sveit poppsögunnar.

Ljósklæddar og tignarlegar á barmi heimsfrægðar árið 1964, árið sem sveitin sigraði heiminn. MYND/GETTY

Dentilegar í drögtum. MYND/GETTY

Reffilegar með bindi. MYND/GETTY

The Supremes 
klæddust oft 
nákvæmlega 
eins fötum og 
þá einna helst 
íburðarmiklum 
síðkjólum. 
MYND/GETTY

Töfrandi tríó í tökum. MYND/GETTY

höfundateymið Holland-Dozier-
Holland sem átti eftir að reynast 
mikið gæfuspor.

Sumarið 1964 kom lagið „Where 
Did Our Love Go?“ sem rataði 
beint á topp Billboard-vinsælda-
listans. Í kjölfarið kom hver 
slagarinn á fætur öðrum og náði 
sveitin þeim merka áfanga að ná 
fimm lögum í röð á toppinn, en 
lögin sem fylgdu voru „Baby Love“, 
„Come See About Me“, „Stop! In 
the Name of Love“ og „Back in My 
Arms Again“.

Sorgarsaga Ballard
En ekkert varir að eilífu og eftir 
því sem athyglin beindist meira að 
Ross varð Ballard stöðugt ósáttari 
við þróunina. Hún varð þunglynd, 
fór að drekka meira, mæta verr og 
jafnvel mæta svo drukkin að hún 
gat ekki komið fram. Vorið 1967 
var Gordy búin að finna staðgengil 
fyrir Ballard, söngkonu að nafni 
Cindy Birdsong, og í kjölfarið bað 
hann Ballard að hætta í sveitinni 
af sjálfsdáðum.

Um sumarið breytti Gordy nafni 
sveitarinnar í Diana Ross & the 
Supremes sem ýtti frekar undir 
þrálátan orðróm þess efnis að Ross 
hygðist yfirgefa sveitina og hefja 
sólóferil, sem hún gerði svo árið 
1970. Sveitin hélt áfram að koma 
fram, með tíðum meðlimabreyt-
ingum, til 1977, og var eini upphaf-
legi meðlimurinn Mary Wilson.

Ballard yfirgaf hljómsveitina 
formlega í febrúar 1968 og fékk ein-
greiðslu sem nam tæpum 140.000 
dollurum. Hún fékk fljótlega 
samning hjá ABC Records, gaf út 
tvær smáskífur sem náðu ekki vin-
sældum og var samningnum slitið 
árið 1970. Ári síðar fór hún í mál 
gegn Motown sem hún tapaði og 
skömmu síðar sleit hún samvistir 
við eiginmann sinn, en samband 
þeirra var afar stormasamt. Ballard 
fór að drekka enn meira og fréttir 
bárust af því að hún hefði neyðst til 
að sækja um fjárhagsaðstoð. Á ein-
hverjum tímapunkti bauð Wilson 
Ballard að ganga aftur til liðs við 
Supremes, en hún hafnaði boðinu.

Eftir að hafa svo lokið sex vikna 
áfengismeðferð reyndi hún að 
endurvekja tónlistarferilinn og 
kom fram í fyrsta skipti í fimm 
ár þann 25. júní 1975, í heima-
borg sinni Detroit. Endurkoman 
reyndist skammlíf en þann 22. 
febrúar árið 1976 lést Ballard langt 
fyrir aldur fram af völdum hjarta-
stopps.

Áhrifamikil arfleifð
Dapurleg örlög Ballard hafa verið 
mörgum hugleikin, þau varpa 
óneitanlega upp spurningum um 
stöðu kvenna í tónlist, og þá sér-
staklega kvenna af afrískum upp-
runa, ásamt því að setja ákveðinn 
blett á sögu sveitarinnar.

En þrátt fyrir sorgarsögu Ball-
ard skín sól The Supremes enn 
skært og er arfleifð sveitarinnar 
enn þann dag í dag áþreifanleg. 
Stelpusveitirnar (og annað tón-
listarfólk) sem fylgdu á eftir næstu 
áratugina voru margar undir 
miklum áhrifum af The Supremes 
og velgengi Ross var slík að hún er 
talin ein áhrifamesta söngkona 
poppsögunnar.

Klæðaburður The Supremes var 
og er órjúfanlegur hluti af ímynd 
þeirra, en sveitin klæddist gjarnan 
nákvæmlega eins eða svipuðum 
fötum. Fötin voru af ýmsu tagi 
en áttu það flest sameiginlegt að 
endurspegla tíðarandann. 

Þær klæddust oft sams konar 
síðkjólum, skreytta gimsteinum 
með stóra, hangandi eyrnalokka. 
Þær voru alltaf óaðfinnanlega til 
fara, vel farðaðar og með hárið 
uppsett (eða hárkollur). 

Einnig klæddust þær meðal ann-
ars jakkafötum, pilsum og stuttum 
kjólum. Þá voru yfirhafnirnar oft 
vandaðar kápur í anda sjöunda 
áratugarins.

þessum tíma skiptust Ballard, Ross 
og Wilson á að syngja aðalröddina, 
en þrátt fyrir að Ballard hafi þótt 
hafa öflugustu röddina ákvað 
Gordy, síðla árs 1963, að Ross 
yrði aðalsöngkona sveitarinnar. 
Framan af voru helstu lagasmiðir 
sveitarinnar Gordy og Robinson, 
en í lok ársins 1963 byrjaði sveitin 
að flytja lög eftir bræðra- og laga-
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Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

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

Sláttur og öll almenn garðvinna. 
Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

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

 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

 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

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

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

 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 lítil stúdíóíbúð í 200 kóp.
sér inng.lítið eldhús,rafmagn, hiti og 
internet innifalið í leiguverði. Verð 
135 þús á mánuði. Uppl. s:699-5552

ÍBÚÐ TIL LEIGU
Dalsás 2 Hafnarfirði til leigu frá 
og með 1.08.2020 mjög góð 3ja 
herbergja 94,5 fm íbúð á 3ju 
hæð með glæsilegu útsýni til 
langtímaleigu. Leiguverð 220.000.- á 
mánuði og er hússjóður innifalinn 
í leigu. Gæludýr ekki leyfð. Allar 
nánari upplýsingar veitir Steinar S: 
898-5254

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Tilkynningar

 Tapað - Fundið

Heyrnartæki tapaðist annað hvort á 
bílastæði við Hallgrímskirkju eða á 
Skólavörðustíg. Sími 893 4995

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

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr. 
og dáleiðslukennari 
s. 864 2627•bernhoft@gmail.comwww.bernhoft.is

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is
Formbólstrun

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og 
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar 
og öll almenn bólstrun. Við erum 
þekktir fyrir fljóta og góða 
þjónustu. Skoðið video af vinnslu 
á www.hsbolstrun.is

FYRIR EFTIR

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

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Álit Skipulagsstofnunar 

9,3 MW virkjun í Hverfisfljóti í Skaftárhreppi 
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum sam-
kvæmt lögum nr. 106/2000.  Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, 
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu framkvæmdaraðila er 
einnig að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.  

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F I M MT U DAG U R   9 .  J Ú L Í  2 0 2 0 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



Í KVÖLD 21:20

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

PEPSI MAX
DEILDIN

3.990KR./MÁN.

MÖRKIN



Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
systir, dóttir og tengdadóttir,

Erla Dís Arnardóttir 
textílkennari og textílhönnuður,

varð bráðkvödd mánudaginn 6. júlí. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Reynar Kári Bjarnason
Ísafold Eva Reynarsdóttir

Halldóra Móey Reynarsdóttir
Bjarney Ósk Reynarsdóttir

Lovísa Arnardóttir
Hafdís Arnardóttir

Ólafur Snær Ólafsson
Örn Geir Arnarson

Eygerður Sunna Arnardóttir
Sigríður Ósk Jónsdóttir Ólafur S. Björnsson
Örn Geirsson Steinunn Hreinsdóttir
Bjarni Reynarsson Jóhanna Einarsdóttir

Yndisleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Bryndís Ottósdóttir
Kópavogstúni 12,

varð bráðkvödd fimmtudaginn 2. júlí.  
Hún verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju 

miðvikudaginn 15. júlí, kl. 15.00

Kristján Árni Baldvinsson
Ingigerður Guðmundsdóttir Haraldur Eiríksson
Edda Guðmundsdóttir Angus Brown
Rannveig Ása Guðmundsdóttir Ármann Davíð Sigurðsson
Magnús Ari Guðmundsson

Jake Alexander, Goði, Kári, Bryndís Aría og Viktor Breki

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Ingibjörg B. 
Kolbeins

andaðist á Hrafnistu,  
Hafnarfirði, mánudaginn 6. júlí. 

 Útför hennar fer fram frá Háteigskirkju, 
mánudaginn 13. júlí, klukkan 15.00.

Bjarnþór G. Kolbeins
Anna Lára Kolbeins Halldór Bergmann
Ragnheiður G. Kolbeins Haraldur Stefánsson
Halldór Kolbeins
Eyþór Ingi G. Kolbeins Dagný Marinósdóttir

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður og vinur, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Trausti Friðfinnsson
fyrrverandi sjómaður, 

Arahólum 4,
lést mánudaginn 29. júní á 

Landspítalanum. Hann verður jarðsunginn 
frá Fella- og Hólakirkju, föstudaginn 10. júlí, klukkan 13.

Katrín Gróa Jóhannsdóttir
Ragnar Bergmann Traustason Chao Geng
Hólmfríður Sylvía Traustadóttir Benedikt Viðarsson

Kristófer Máni Benediktsson
Viðar Breki Benediktsson

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Viðar Tryggvason
frá Akureyri,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Mörk, 
29. júní sl., verður jarðsunginn frá 

Langholtskirkju, 13. júlí, kl. 13.00.   
Sérstakar þakkir til starfsfólks Markarinnar fyrir góða 

umönnun og hlýtt viðmót. 

Guðrún Rakel Viðarsdóttir  Hilmar Sigurðsson
Ragnheiður Björk Viðarsdóttir Jón Sverrir Bragason
Drífa Viðarsdóttir Ásgeir Örn Ásgeirsson

barnabörn, langafabörn og aðrir ástvinir.

Auður djúpúðga nam Dal-
ina, þangað barst írska 
kóngsdóttirin Melkorka 
og Hallgerður langbrók 
var Dalamær. Ástir og 
örlög sem lýst er í Lax-

dælu  áttu sér stað í Dölunum og þar 
hófst veldi Sturlunga. Dalirnir hafa líka 
fóstrað skáld og fræðimenn síðari tíma, 
þeirra á meðal Árna Björnsson þjóð-
háttafræðing sem er höfundur nýrrar 
bókar, Söguslóðir í Dölum, sem Ferða-
félag Íslands gefur út.

„Þetta eru eiginlega 60 ára gömul skrif 
að stofni til. Ég bjó efnið til fyrir Bókaút-
gáfu Menningarsjóðs en ekkert varð af 
útgáfu þess. Svo rakst ég á það í tiltekt 
og spurði Ferðafélagið hvort það hefði 
áhuga á því og þar var hlaupið upp til 
handa og fóta,“ segir Árni. Hann hefur 
skrifað árbækur fyrir Ferðafélagið um 
þetta svæði, þar er meira lagt upp úr 
landslaginu. Nýja bókin fjallar um það 
sögulega og er prýdd kortum og mynd-
um frá ýmsum tímum. Á forsíðunni eru 
Laugar í Sælingsdal, vatnslitamynd Coll-
ingwoods frá 1897.

Dalirnir eru gamlar heimaslóðir Árna, 
hann ólst upp á bænum Þorbergsstöð-
um í Laxárdal til fermingar. „Þorbergs-
staðir eru um tíu kílómetrum sunnan 
við Búðardal, við þjóðveginn, nálægt 
Laxánni. Langafi minn og afi  bjuggu 
þar og þar er enn búið, en jörðin er ekki 
í eigu fjölskyldu minnar lengur. Staður-
inn kemur lítið við sögu nema hvað þar 
voru oft haldnir fundir, alveg frá forn-
öld, því þar skárust leiðir sunnan af 
Mýrum, utan af Snæfellsnesi, sunnan 
úr Borgarfirði og norðan úr Hrútafirði.“

Ég giska á að Árni hafi drukkið í sig 
sögur og fróðleik úr Dölunum með móð-
urmjólkinni. „Já, kannski,“ segir hann. 
„Fólk talaði um Guðrúnu Ósvífurs-
dóttur og hennar samtíðarfólk eins og 
kunningja, og skiptist í f lokka eftir því 
með hverjum það hélt. Ég þóttist finna 
að gömlu og ráðsettu konurnar voru 

ekki alltof hrifnar af Guðrúnu Ósvíf-
ursdóttur, þótti hún óþarflega lauslát. 
Auður djúpúðga var þeirra kona því hún 
var svo ráðsett. Í Laxdæla sögu er ekk-
ert getið um að Auður hafi verið kristin, 
bara í Landnámabók. Í Laxdælu kemur 
fram að til sé orpinn haugur eftir hana, 
sem er frekar heiðið, en í Landnámabók 
er sagt að hún sé grafin í f læðarmáli, 
því hún hafi ekki viljað hvíla í óvígðri 

mold. Svo það fer eftir höfundum hvaða 
áherslur eru lagðar.“

Árni minnist þess ekki að hafa átt 
uppáhaldssögupersónu í uppvextinum. 
„Auðvitað leist manni misjafnlega á 
þær, en ég var ekkert upptekinn af því á 
æskuárum. Var miklu spenntari fyrir 
Fornaldarsögum Norðurlanda því þar 
voru svo miklir bardagar. Fannst það 
meira krassandi efni en eitthvert sál-
fræðivesen í Íslendingasögunum. En 
ég fór að vinna við þessi skrif, sem nú 
eru komin út á bók, þegar ég hafði lokið 
námi í háskólanum. Gekk bæ frá bæ í 
Dölunum og þá hafði ég orðið vit á að 
spyrja fólkið um hvað því fannst.“

Árni naut fulltingis barna sinna við 
gerð nýju bókarinnar, Mörður sonur 
hans er ritstjóri hennar og í formála 
þakkar Árni Emblu Ýr, dóttur sinni, 
fyrir síðasta yfirlestur. „Frumritið var 
skrifað á ritvél þess tíma og var alls ekki 
fullbúið til prentunar, þannig að það 
voru mörg handtök núna við að koma 
því í bókarform,“ lýsir hann.

En skyldi Árni heimsækja Dalina oft í 
seinni tíð? „Á hverju ári, yfirleitt. Þar er 
vinalegt landslag. Ég hef stundum sagt 
– við litla hrifningu sveitunga minna – 
að af því Dalamenn hafi enga háa fossa, 
tignarlega hamra eða annað stórbrotið 
til að státa af, þá hafi þeir orðið að búa til 
sögur um sjálfa sig. Dalirnir eru afskap-
lega söguríkt svæði, miðað við stærð,og 
skáld og sagnamenn hafa alist þar upp. 
Þar má nefna Stefán frá Hvítadal, Jón 
frá Ljárskógum og Jóhannes úr Kötlum. 
Jóhannes kenndi sig við Katla, sem eru 
skoðunarverð náttúrufyrirbrigði í Laxá, 
það er mynd af þeim í bókinni.“ 

Í bókinni kemur líka fram að Jökull 
Jakobsson hafi skrifað sína fyrstu skáld-
sögu, Tæmdur bikar, í Ljárskógum, 17 
ára gamall. „Hann var þar um sumar-
tíma 1951,“ rifjar Árni upp. „Ég var þá 
heima á Þorbergsstöðum, hann kom 
og heimsótti mig, við vorum bekkjar-
bræður.“

Gekk bæ frá bæ í Dölunum
Dalirnir eru söguríkir og nú er komin út nett kilja hjá Ferðafélagi Íslands, sem nefnist 
Söguslóðir í Dölum. Hana ritar Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur og Dalamaður.

„Þetta eru eiginlega sextíu ára gömul skrif að stofni til,“ segir Árni, um efni nýju bókarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ég þóttist finna að gömlu og 
ráðsettu konurnar voru ekki 
alltof hrifnar af Guðrúnu Ósvíf-
ursdóttur, þótti hún óþarflega 
lauslát. Auður djúpúðga var 
þeirra kona því hún var svo 
ráðsett.

9 .  J Ú L Í  2 0 2 0   F I M M T U D A G U R18 T Í M A M Ó T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 9 .  J Ú L Í  2 0 2 0   F I M M T U D A G U R

TÍMAMÓT



Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18
LOKAÐ UM HELGAR

Á TILBOÐI

STÆRÐ 55” : KR. 179.900,-
STÆRÐ 75” : KR. 349.900,-

STÆRÐ 65” : KR. 329.900,- STÆRÐ 75” : KR. 476.910,-STÆRÐ 65” : KR. 239.900,-
STÆRÐ 82” : KR. 469.900,- 

ormsson

70 Á TILBOÐI85

800

2020 ÁRGERÐIN AF QLED ER MÆTT Í ORMSSON! 

° 8K Artificial Upscaling with Quantum Processor 8K / Gervigreind 
tækisins sér um fullkomna uppskölun á öllu efni 
° Immersive sound with OTS+ / Ennþá skemmtilegri upplifun á 
hljóði með OTS+ 
° Anti-Reflection Screen / Segðu bless við speglun á skjá

° QLED Tækni og gæði, breytir sjónvarpinu í listaverk!
° Settu þinn stíl á tækið með flottu úrvali lita af römmum.
"No-Gap" veggfesting fylgir ásamt One Connect tengiboxi sem 
felur allar snúrur.
° Smart TV Forrit: Netflix, Youtube, Viaplay og margt fleira…

The Frame 2020
Stærðir: 43“ 50“ 55“ 65“ og nú líka í 75“ Stærðir: 65“ og 75“ 

30.000 til 60.000 kr afsláttur
50.000 kr afsláttur

LÁGMÚLA 8 - 530 2800



LÁRÉTT
1. slímdýr
5. starfssvið
6. rómversk tala
8. f lökta
10. samtök
11. stígur
12. nauða
13. samtals
15. uppréttra
17. stoð

LÓÐRÉTT
1. skekkir
2. gersigra
3. skóla
4. alltaf
7. þreyttar
9. slaga
12. lok
14. lærir
16. í röð

LÁRÉTT: 1. amaba, 5. fag, 6. ld, 8. blakta, 10. aa, 
11. rís, 12. suða, 13. alls, 15. reista, 17. staur.
LÓÐRÉTT: 1. afbakar, 2. mala, 3. aga, 4. altíð, 7. 
dasaðar, 9. krussa, 12. slit, 14. les, 16. tu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Uhlmann átti leik gegn Paehtz 
í Halle árið 1984.  

1. Dxc8+!! Bxc8 2. exd3 Dxf3+ 
3. Bg2 1-0.  Hannes Hlífar 
Stefánsson hefur hlotið 3 
vinninga eftir sjö umferðir á 
alþjóðlegu móti í Tékklandi. 
Um næstu helgi fara fram tvö 
hraðskákmót á Akureyri. 

www.skak.is:  Hannes í Tékk-
landi.   

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

Norðvestan 5-10 í dag 
og bjart að mestu S- og 
V-lands og svipaður hiti, 
en 8-13 og dálítil rigning 
á Norður- og Austur-
landi með hita 7 til 12 
stig.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

7 1 6 5 2 9 8 3 4

4 8 3 6 7 1 2 9 5

2 5 9 8 3 4 6 1 7

6 7 1 3 9 5 4 8 2

3 4 8 2 1 7 5 6 9

5 9 2 4 6 8 3 7 1

9 3 5 7 4 6 1 2 8

8 6 7 1 5 2 9 4 3

1 2 4 9 8 3 7 5 6

8 1 6 9 2 5 3 4 7

7 2 4 1 6 3 8 5 9

9 3 5 7 4 8 2 1 6

2 8 9 3 7 4 5 6 1

4 6 1 5 8 9 7 3 2

3 5 7 2 1 6 4 9 8

6 7 8 4 3 1 9 2 5

1 9 3 8 5 2 6 7 4

5 4 2 6 9 7 1 8 3

8 2 6 3 5 9 4 7 1

3 9 5 1 4 7 2 8 6

7 4 1 2 8 6 3 9 5

2 3 9 4 6 1 8 5 7

1 6 7 5 2 8 9 3 4

4 5 8 7 9 3 6 1 2

5 8 3 6 1 4 7 2 9

9 1 4 8 7 2 5 6 3

6 7 2 9 3 5 1 4 8

8 5 3 1 9 6 2 4 7

6 1 7 2 4 3 5 8 9

9 2 4 5 7 8 3 1 6

5 3 8 6 1 9 7 2 4

4 6 1 7 2 5 8 9 3

7 9 2 8 3 4 1 6 5

1 7 6 9 5 2 4 3 8

2 4 9 3 8 7 6 5 1

3 8 5 4 6 1 9 7 2

9 8 5 1 2 3 6 7 4

1 2 7 4 6 9 5 8 3

3 4 6 5 7 8 9 2 1

5 9 3 7 1 4 8 6 2

2 6 8 3 9 5 4 1 7

7 1 4 2 8 6 3 9 5

8 3 1 6 4 2 7 5 9

4 7 9 8 5 1 2 3 6

6 5 2 9 3 7 1 4 8

9 6 5 8 2 7 4 1 3

8 1 3 5 9 4 6 7 2

2 7 4 1 6 3 5 8 9

7 2 6 4 1 9 8 3 5

1 3 8 6 5 2 7 9 4

4 5 9 3 7 8 1 2 6

6 9 1 7 3 5 2 4 8

3 8 7 2 4 6 9 5 1

5 4 2 9 8 1 3 6 7

Jahá? Þú situr þarna 
og hugsar um hvað þú 

ert heppin að vera með 
ókeypis aðgang 

að þessum 
skemmtigarði?

Já... 
það var 
einmitt 

það sem 
ég var 

að hugsa 
um!

Það grunaði 
mig! Sælubros 
þitt hrópaði 
það til mín!

Þetta er 
næstum of 
gott til að 
vera satt!

Mig grunar að 
þetta sé nánast 

yfirþyrmandi! 
Veistu hverjir 

opnunar-
tímarnir eru?

Já! Það er, 
tja… alltaf?

Þá birtist ég 
skyndilega!

Rétt! 
24/7!

Skyndilega 
virkar vel! 

3-6-5!

Opið! 
Náði því!

Eruð þið með 
einhver 

helgarplön? Mmm! 
Heldur 
betur!

Ég ætla að hreinsa 
ísskápinn, og pabbi þinn 

ætlar að laga 
tvær innstungur.

Sama gamla 
blússandi gúrkutíðin 

hjá ykkur.
Þá laga ég bara 

þrjár innstungur! 
Hvað finnst þér 

um það?

Gerðu 
sultubrauð 

fyrir mig, líka. Gerðu það sjálfur.
Ég gæti gert það… 

eða kannski bara sleikt 
sultukrukkuna eins og venjulega. Takk fyrir brauðið!

Ég ætla aldrei að borða morgunmat aftur!

– MEÐ ÞÉR Í SUMAR

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

hvar sem þú ert í sumar

FRÉTTABLAÐIÐ MEÐ 
Í FERÐALAGIÐ!
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VIÐ ERUM ALLTAF AÐ 
SPILA FYRIR FÓLK OG 

TÖKUM ÞÁTT Í VERKEFNUM 
ANNARRA, EN ÞEGAR ÞAU VORU 
ÖLL KOMIN Á ÍS ÞÁ HÖFÐUM VIÐ 
LOKSINS TÍMA TIL AÐ VINNA Í 
EIGIN VERKEFNUM.

Dúplum Dúó, skipað 
Björk Níelsdóttur 
söngkonu og Þóru 
Marg réti Sveins-
dóttur víóluleikara, 
kemur fram á tón-

leikum í Hörpu laugardaginn 11. 
júlí klukkan 17.00. Efnisskráin 
samanstendur af söngljóðum eftir 
Greg Saunier úr Deerhoof, Sóleyju 
Stefánsdóttur, Svein Lúðvík Björns-
son, Aart Strootman og Björk Níels-
dóttur, en ljóðin eru meðal annars 
sótt í sjóð skáldanna Maya Angelou, 
Daniil Kharms og Shakespeare.

Spurð hverskonar áhrif skapist 
þegar mannsröddin og víólan leggja 
saman segir Björk: „Þar sem við 
erum bara tvær drögum við fram 
það hráa og brothætta. Víólan fær 
að njóta sín og sömuleiðis ljóðin.“

Öll lögin á efnisskránni eru samin 
sérstaklega fyrir Dúplum Dúó. „Það 
eru ekki til lög fyrir þessa samsetn-
ingu, þannig að þau voru samin 
fyrir okkur,“ segir Þóra, en faðir 
hennar, Sveinn Lúðvík Björnsson, er 
í hópi þeirra sem sömdu verk fyrir 
þær. Björk samdi einnig verk fyrir 
tónleikana, sem hún segir vera með 
því fyrsta sem hún semur. „Ég samdi 
tónlist við ljóð Maya Angelou og svo 
skrifaði ég smá grínljóðaflokk, Allt 
er ömurlegt, og samdi tónlist við 
hann. Þetta er gelgjuljóðaf lokkur 
sem fjallar um það að vera ungl-
ingur.“

Verk við ljóð Baudelaire
Dúóið hefur komið fram á tónlistar-
hátíðum í Hollandi og á Íslandi og 
vinnur nú að sinni fyrstu hljóm-
plötu. „Við fengum styrk á COVID-
tímum úr Menningarsjóði Amster-
dam til að búa til verk í samstarfi 
við tónskáldið Aart Strootman 
við ljóð Baudelaire, úr ljóðaflokki 
hans Fleur de mal. Þetta var þegar 
allir þurftu að vera heima hjá sér, 
enginn mátti hittast og við unnum 
í gegnum netið, tókum upp heiman 
frá og sendum tónskáldinu og hann 
sendi okkur sína hluta verksins. 
Tónverkið er innblásið af núverandi 
ástandi í samfélaginu og verður 
um 15 mínútur að lengd. Mynd-
band af okkur að f lytja verkið var 
tekið upp í tómum tónleikasölum 

Draga fram það 
hráa og brothætta
Björk Níelsdóttir söngkona og Þóra Mar-
grét Sveinsdóttir víóluleikari  halda tón-
leika í Hörpu. Tvær plötur eru á leiðinni.

Seinustu mánuðir hafa verið eins og vítamínsprauta, segja Björk og Þóra. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

í Amsterdam. Það verður frum-
sýnt á Face book um miðjan júlí og 
síðan streymt frá tónleikastöðum 
og söfnum í Amsterdam seinna í 
mánuðinum,“ segir Þóra.

Eins og vítamínsprauta
Tónverkið mun koma út á smáskífu 
og önnur plata mun fylgja í kjölfar-
ið. „Öll verkin sem verða á henni eru 
tilbúin, en það á eftir að taka þau 
upp. Þau eru meðal annars eftir mig, 
Sóleyju Stefánsdóttur, Svein Lúðvík 
Björnsson og Aart Strootman,“ segir 
Björk.

Það er því nóg að gera hjá þeim 
stöllum á tímum þar sem kyrrstaða 
er ríkjandi. „Seinustu mánuðir hafa 

verið eins og vítamínsprauta. Við 
erum alltaf að spila fyrir fólk og 
tökum þátt í verkefnum annarra, 
en þegar þau voru öll komin á ís þá 
höfðum við loksins tíma til að vinna 
í eigin verkefnum. Við fengum rými 
og erum ekki í kapphlaupi við tím-
ann,“ segir Þóra.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Sýning á verkum Hreins Frið-
finnssonar og Sólons Guð-
mundssonar stendur yfir í Gall-

erí Úthverfu á Ísafirði. Sýningunni 
lýkur 12. júlí.

Sýningin kannar tengslin milli 
listamannsins Hreins Friðfinns-
sonar og Ísfirðingsins Sólons Guð-
mundssonar (1860-1931). Þórbergur 
Þórðarson lýsir Sóloni sem aðals-
manni í bók sinni Íslenskum aðli. 
Sólon bjó í Slunkaríki og á efri árum 
byggði hann sér annað hús sem var 
úthverft. Hann setti veggfóður á 
veggi hússins úti og útskýrði þann-
ig: „Veggfóður er til skrauts, elska, 
og þess vegna sjálfsagt að hafa það 
þar, sem flestir hafa gaman af því.“ 
Árið 1974 gerði Hreinn Friðfinnsson 
skúlptúr með tilvísun í Slunkaríki 
Sólons, sem var lítið hús á afviknum 
stað, veggfóður að utan og bárujárn 
að innan. Fyrir Hreini þýddi þessi 
umsnúningur að allur heimurinn 

væri nú inni í húsinu. Hreinn gerði 
síðan annað hús fyrir franskan 
skúlptúrgarð árið 2008 og sneri þá 
húsinu aftur við og hafði bárujár-
nið að utan. Þriðja og fjórða húsið 
voru búin til 2011 og 2017, í þeim 
eru veggir og innréttingar horfnar, 
húsið geymir ekki lengur heiminn.

Á sýningunni eru ljósmyndir 
af húsi Sólons og vatnslitamyndir 
sem gerðar hafa verið af því. Einnig 
er líkan af húsaskúlptúr Hreins og 
ljósmyndir af öllum fjórum hús-
unum.

Hreinn og Sólon á Ísafirði
Ljósmynd af Slunkaríki, en þar bjó Ísfirðingurinn Sólon Guðmundsson. 

FYRIR HREINI ÞÝDDI 
ÞESSI UMSNÚNINGUR 

AÐ ALLUR HEIMURINN VÆRI NÚ 
INNI Í HÚSINU.

25%
af öllu garni

9.-13. júlí
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bónus.is  Verð gildir til og með 12. 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

Lambhagasalat
 í potti

kr./stk.259

Lambhagablanda
125 g

kr./pk.359
Lambhaga Spínatkál

125 g

kr./pk.359

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

DÓSIN
75 kr.

SFG Kirsuberjatómatar
250 g

kr./boxið298

Bónus Próteinbrauð
420 g

kr./420 g398

Lágkolvetna
Próteinbrauð
Inniheldur 25% prótein 
Aðeins 12g kolvetni pr. 100g

Gull Ýsubitar
100 g

kr./pokinn898

Náttúruleg
Próteinbomba

Inniheldur 84% 
prótein pr. 100g

kr./350 g159
SFG Íslenskar Agúrkur

350 g

Bónus Kjallarabollur 
Með osti, 4 stk.

ALLTAF
NÝBAKAÐ4stk.

kr./4 stk.359

Vatnsmelónur
í lausu

kr./kg198

kr./4,5 kg1.098
Bar-Be-Quick Grillkol

4,5 kg

4,5kg

Einnota Hraðgrill
620 g

kr./620 g598

Happy Planet Blautþurrkur 
60 stk.

Vistvænni blautþurrkur
60 stk. í pakka

Bambo Nature bleiur
4 tegundir - Dönsk gæðavara

kr./pk.1.198

kr./1 l395
Heima Uppkveikilögur

1 lítri

kr./255 g398
Pik-Nik
255 g

Bútan Camper Gashylki
450 g

kr./stk.598
Bútan Gashylki

227 g

kr./stk.298

Ferðalagið byrjar í Bónus

Bónus Pylsubrauð
260 g, 5 stk.

kr./pk.198
Bónus Hamborgarabrauð

4 stk.

kr./pk.198

UpGrade 
500 ml

kr./500 ml98

Vistvænni bleiur

kr./pk.298

SAMA VERd
um land allt



bónus.is  Verð gildir til og með 12. 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
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kr./stk.259
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kr./pk.359
Lambhaga Spínatkál

125 g

kr./pk.359
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2 tegundir

kr./kassinn750

DÓSIN
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Pepsi 10 x 300 ml
Pepsi Max 10 x 300 ml

kr./kassinn750

DÓSIN
75 kr.

SFG Kirsuberjatómatar
250 g

kr./boxið298

Bónus Próteinbrauð
420 g

kr./420 g398

Lágkolvetna
Próteinbrauð
Inniheldur 25% prótein 
Aðeins 12g kolvetni pr. 100g

Gull Ýsubitar
100 g

kr./pokinn898

Náttúruleg
Próteinbomba

Inniheldur 84% 
prótein pr. 100g

kr./350 g159
SFG Íslenskar Agúrkur

350 g

Bónus Kjallarabollur 
Með osti, 4 stk.

ALLTAF
NÝBAKAÐ4stk.

kr./4 stk.359

Vatnsmelónur
í lausu

kr./kg198

kr./4,5 kg1.098
Bar-Be-Quick Grillkol

4,5 kg

4,5kg

Einnota Hraðgrill
620 g

kr./620 g598

Happy Planet Blautþurrkur 
60 stk.

Vistvænni blautþurrkur
60 stk. í pakka

Bambo Nature bleiur
4 tegundir - Dönsk gæðavara

kr./pk.1.198

kr./1 l395
Heima Uppkveikilögur

1 lítri

kr./255 g398
Pik-Nik
255 g

Bútan Camper Gashylki
450 g

kr./stk.598
Bútan Gashylki

227 g

kr./stk.298

Ferðalagið byrjar í Bónus

Bónus Pylsubrauð
260 g, 5 stk.

kr./pk.198
Bónus Hamborgarabrauð

4 stk.

kr./pk.198

UpGrade 
500 ml

kr./500 ml98

Vistvænni bleiur

kr./pk.298

SAMA VERd
um land allt



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

EGILS
LÍMONAÐI

BLEIKT - 500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

RIPPED
330 ML

 249
KR/STK

755 KR/L

MARCO
POLO - 34 G

 

99
KR/STK

2912 KR/KG

LION
MILK DUO

60 G  

149
KR/STK

2483 KR/KG

CLEAN
BCAA

330 ML 

199
KR/STK

603 KR/L

COKE
ÁN SYKURS

500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

PRINCE
POLO
35 G  

99
KR/STK

2929 KR/KG

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn
08.15 Grey.s Anatomy
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Curb Your Enthusiasm
10.40 Gossip Girl
11.25 Divorce
11.50 Besti vinur mannsins
12.35 Nágrannar
12.55 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt
13.20 Hversdagsreglur
13.40 Blokk 925
14.05 Leitin að upprunanum
14.35 Mamma Mia. Here We Go 
Again
16.25 Hið blómlega bú
16.55 Stelpurnar
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.48 Sportpakkinn
18.55 Nei hættu nú alveg
19.25 Love in the Wild
20.10 Maður eins og ég
21.40 NCIS. New Orleans
22.25 Ástríður
22.55 Rebecka Martinsson
23.40 Pennyworth
00.35 Nashville
01.15 Nashville
02.00 Nashville
02.40 Nashville
03.20 Sally4Ever

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Mindy Project
21.55 Hreinn Skjöldur
22.20 The Third Eye
23.05 The Hundred
23.45 Friends
00.10 Friends
00.30 The Mindy Project

10.45 Breakthrough
12.40 The Swan Princess. A Royal 
Myztery
13.55 There.s Something About 
Mary
15.50 Breakthrough
17.45 The Swan Princess. A Royal 
Myztery
19.00 There.s Something About 
Mary
21.00 Call Me by Your Name
23.05 The Squid and the Whale
00.25 Partisan
02.00 Call Me by Your Name

08.30 PGA Tour 2019  Útsending 
frá lokadegi John Deere Classic.
13.30 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Rocket Mortgage Classic.
18.30 PGA Tour. The Cut  Skyggnst 
á bak við tjöldin í PGA móta-
röðinni.
19.00 PGA Tour 2020  Bein útsend-
ing frá Workday Charity Open.
22.00 PGA Tour 2019  Útsending 
frá Tour Championship.

12.50 Heimaleikfimi 
13.00 Spaugstofan 2003-2004 
13.30 Matarmenning 
14.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna  Bein útsending frá 
upplýsingafundi Almannavarna.
14.35 Reimleikar
15.05 Gettu betur 2006 Mennta-
skólinn á Akureyri - Menntaskól-
inn við Hamrahlíð
16.05 Neytendavaktin 
16.35 Úr Gullkistu RÚV. Gulli 
byggir 
17.00 Ekki gera þetta heima 
17.30 Borgarsýn Frímanns 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Nýi skólinn 
18.14 Allt í einum graut 
18.36 Sköpunargleði. Hannað 
með Minecraft 
18.50 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 Hemma 
hos arkitekten
20.40 Draugagangur Ghosts  Grín-
þættir frá BBC sem segja af hópi 
drauga frá ólíkum sögulegum 
tímum sem ganga aftur á sveita-
setri nokkru.
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.
23.2022. júlí 22. juli 
00.10 Dagskrárlok

11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show
13.00 Bachelor in Paradise 
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 
04.00 Síminn + Spotify

06.45 Stjarnan - Leiknir F.
08.25 Breiðablik - Keflavík
10.15 Leipzig - Tottenham
11.55 Valencia - Atalanta
13.35 Víkingur - Valur
15.15 Breiðablik - FH
17.00 N1-mótið  Þriðji þátturinn í 
nýrri þáttaröð Sumarmótanna á 
Stöð 2 Sport. Í þetta sinn er fjallað 
um N1-mótið sem fór fram á 
Akureyri.
17.45 Fylkir - KA  Bein útsending 
frá leik í Pepsi Max-deild karla.
20.00 Pepsi Max Stúkan
21.20 Pepsi Max Mörkin  Helena 
Ólafsdóttir ásamt sérfræðingum 
Stöðvar 2 Sports fara yfir síðustu 
leiki í Pepsi Max-deild kvenna auk 
þess sem rætt er vítt og breitt um 
knattspyrnu kvenna.
22.20 PSG - Borussia Dortmund
00.00 Liverpool - Atletico Madrid

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 
„Húsið“ á Eyrarbakka
15.00 Fréttir
15.03 Flakk  - Flakk um úti-
vistarsvæði borgarinnar
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Saga hlutanna Risaeðlur
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar  Carla Blay 
á djasshátíðinni í Stokkhólmi
20.30 Á reki með KK
21.30 Kvöldsagan. Njáls saga 
 (17 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

07.20 Getafe - Villarreal
09.05 Genoa - Napoli
10.45 Atalanta - Sampdoria
12.25 Bologna - Sassuolo
14.10 West Brom - Derby
15.55 Leeds - Stoke City  Bein út-
sending.
18.00 UCL Classic Matches  Há-
punktarnir úr þremur klassískum 
Meistaradeildarleikjum. Barcelona 
- PSG 8. mars 2017; Ajax - Totten-
ham 8. maí 2019 og Manchester 
United - Real Madrid 23. apríl 2003.
19.35 Hellas Verona - Inter Milan
21.40 Roma - Parma
23.20 Torino - Brescia

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  fjallar um uppáhalds-
bækur kunnra bókaorma landsins.
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Nei hættu nú alveg!
Stórskemmtilegur spurningaþáttur í umsjá Vilhelms Antons Jónssonar sem fer allt annað en troðnar 
slóðir sem spurningahöfundur. Í hverjum þætti mæta góðir gestir í keppnisskapi í sjónvarpssalinn, 
fyrirliðar eru Anna Svava Knútsdóttir og Vignir Rafn Valþórsson og því óhætt að lofa fjöri, 
stemmingu og almennum skemmtilegheitum.

HEFST Í KVÖLD 18:55

stod2.is   1817



Reykjanesið er mjög hrátt og 
dramatískt, og ekki þekkt 
fyrir regnboga eða sólskin,“ 

segir  Þráinn  Kolbeinsson ljós-
myndari sem tók myndirnar í nýút-
gefinni bók um Reykjanesið. Bókin, 
sem ber einfaldlega heitið Reykja-
nes, er gefin út á vegum Reykjanes 
UNESCO Global Geo park. „Okkur 
langaði að sýna svæðið fyrir það 
sem það er, því þetta er líka ofboðs-
lega spennandi og stórbrotið 
umhverfi,“ segir Þráinn.

Þráinn segist fyrst hafa kynnst 
Reykjanesinu þegar hann f lutti 
til Grindavíkur ásamt konu sinni 
fyrir tveimur árum. „Ég hafði 
varla skoðað Reykjanesið að neinu 
ráði fyrir það og hafði ekki hug-
mynd um að þar væri jafn mikið 
af perlum og raun ber vitni,“ segir 
Þráinn og bætir við að bókin geti 
líka reynst ágætis leiðarvísir þar 
sem myndirnar í bókinni eru allar 
vel merktar.

arnartomas@frettabladid.is

 Stórbrotið  
og dramatískt
Ljósmyndarinn Þráinn Kolbeinsson mynd-
aði nýútgefna bók um Reykjanesið. Hann 
segir það í senn hrátt og dramatískt. 

Brimketill 
og katlarnir í 
nágrenni hans 
urðu til vegna 
stöðugs nún-
ings brims við 
hraunklettana. 
MYNDIR/ÞRÁINN 
KOLBEINSSON

Brimbrettakappi fyrir utan Grindavík. Hópsnes í bakgrunni.

Í Krýsuvíkurbergi er mikið fuglalíf.

Spákonuvatn er spegilslétt á lygnum degi.

Þráinn hefur verið Grindvíkingur til tveggja ára. MYND/ANTON BRINK

25%
af öllum búsáhöldum

9.-13. júlí
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www.fi.is

Ferðafélag Íslands og deildir 
þess reka 40 fjallaskála á 
hálendinu og í óbyggðum. 
Sjá nánar á www.fi.is 

Ísland er landið 

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS   |  Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  Sími 568 2533  |  www.fi.is

Velkomin í skála Ferðafélags Íslands 



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is  
 FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason 
hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

ÞEGAR MENN VERÐA 
TUTTUGU OG FIMM 

ÁRA ÞYKJAST ÞEIR ALLT Í EINU 
HAFA MIKILVÆGARI HNÖPPUM 
AÐ HNEPPA EN AÐ LEIKA SÉR Á 
ALLT OF LITLU HJÓLI. 

BMX-ið dró okkur saman 
og við urðum vinir út 
frá því, segir Benedikt 
B ene d i k t s s on s em 
skipar þríeykið BMX 
BRÓS, ásamt Magnúsi 

Bjarka Þórlindssyni og Antoni Erni 
Arnarsyni.

Félagarnir prjónuðu inn á sjónar-
sviðið árið 2015, þegar þeir lentu í 
öðru sæti í hæfileikakeppninni 
Ísland Got Talent, en hafa síðan 
þá haldið fjölda sýninga og nám-
skeiða. Þeir verða með sýningu á 
Árbæjartorgi klukkan 11 í dag og er 
sýningin hluti af Barnamenningar-
hátíð Reykjavíkurborgar. Minna 
hefur verið að gera hjá brósunum 
í ár vegna faraldursins, miðað við 
undanfarin ár, en segir Benedikt 
þó að bókanirnar séu nú allar að 
koma til.

Dagskráin í dag hefst á tuttugu 
mínútna BMX-sýningu þar sem 
brósarnir munu leika listir sínar 
með tilheyrandi stökkum og öðrum 
kúnstum. „Sumt af þessu er frekar 
hættulegt,“ segir Benedikt, en tekur 
hlæjandi fyrir að stokkið verði í 
gegnum logandi hringi. „Við höfum 
reyndar pælt í að gera eitthvað í þá 
áttina, en ekki látið verða af því. Við 
ætlum samt að gera heljarstökk, 
snúa okkur í hringi og alls konar 
annað.“

BMX BRÓS taka líka iðulega 
stökk yfir sjálf boðaliða, allt að 
tuttugu talsins, og segir Benedikt 
að flestir séu almennt til í það. „Það 
kemur nú alveg fyrir að krakkar 
hætti við á síðustu stundu og hlaupi 
í burtu, en það er nú almennt traust 
sem fólk ber til okkar enda er þetta 
þaulæft.“

Eftir að sýningunni lýkur verður 
svo stutt námskeið fyrir krakka, 
þar sem þeim verður leyft að prófa 
hjólin og brósarnir munu leiða þau 
í gegnum þrautabrautir.

En hvernig er best fyrir áhuga-
sama að koma sér inn í þessa senu?

„Við höfum verið að bjóða upp á 
æfingar einu sinni í viku á veturna 
þar sem hægt er að fá lánað hjól, svo 
það er hægt að æfa BMX,“ segir Bene-
dikt, sem mælir með að áhugasamir 

kaupi notað hjól til að byrja með til 
að sjá hvort áhugamálið henti þeim. 
„Ef þú fílar þetta ekki þá ertu að 
minnsta kosti ekki búinn að eyða 
allt of miklum fjármunum í það.“

Margir komast þó inn í BMX- 
senuna með kalda vatninu. „Þetta 
er svipað og með sport eins og 
hjólabretti eða snjóbretti. Þú hittir 
félagana og ert að leika þér og hægt 
og rólega þá kemur þetta. Það er ein-
mitt þannig sem við komumst inn í 
þetta fyrir þrettán árum.“

Senan á Íslandi er þó ekki stór. 
„Af fólki á okkar aldri þekkjum við 
nánast alla með nafni og kennitölu,“ 
segir Benedikt. „Þegar menn verða 
tuttugu og fimm ára þykjast þeir 
allt í einu hafa mikilvægari hnöpp-
um að hneppa en að leika sér á allt 
of litlu hjóli.“ 
arnartomas@frettabladid.is

Kunnáttan kemur 
með kalda vatninu
Ofurhugarnir í BMX BRÓS leika listir sínar fyrir áhorfendur á Ár-
bæjartorgi klukkan 11 í dag. Eftir að sýningunni lýkur verður 
krökkum boðið að prófa hjólin og spreyta sig á þrautabrautum.

BMX-BRÓS hræðast ekki heljarstökk, jafnvel þótt þeir noti ekki hjálpardekk. MYNDIR/BENEDIKT HÁLFDÁNARSSON

Benedikt segir að bókanirnar séu allar að koma til eftir kófið í vor.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

RUM
ÚTSAL

S A
A

 
VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

VIÐ SENDUM FRÍTT

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

ALLT AÐ 60% 

AFSLÁTTUR

UNDRI
HEILSUINNISKÓR

DÚNVÖRUR
SÆNGURFÖT

SLOPPAR 
FYRIR HANN & HANA
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Verð gilda til og með 31. júlí eða meðan birgðir endast



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

Kolbeins 
Marteinssonar

BAKÞANKAR

PRINCE
POLO
35 G  

99
KR/STK
2929 KR/KG

Fyrir svanga
ferðalanga

Á þessum tíma árs þegar ég 
ek um sveitir landsins og 
horfi á nýslegin tún þá 

reikar hugurinn oft í sveitina mína 
í Ölfusi. Um leið finn ég aftur lykt-
ina af nýslegnu heyi og heyri Iron 
Maiden glymja úr vasadiskóinu, 
yfirgnæfandi taktfast dísilglamur 
grænu Deutz-dráttarvélarinnar. 
Um leið og kúplað var frá og drif-
skaftið tengt hristist dráttarvélin 
áfram og dró á eftir sér fjögurra 
arma snúningsvélina sem kastaði 
blautu heyinu aftur fyrir sig.

Þetta fannst mér alltaf skemmti-
legasta verkið í sveitinni, að snúa 
heyi. Sérstaka aðgát þurfti að 
viðhafa þegar maður keyrði fyrsta 
hringinn. Gæta þurfti að því snún-
ingsvélin lenti ekki ofan í skurði, 
þar sem hún var töluvert breiðari 
en dráttarvélin, eða hún f læktist 
í girðingu. Þegar þessum fyrsta 
hring var lokið var haldið áfram og 
nýr hringur tekinn innan við þann 
fyrri. Um leið gat maður verið 
kærulausari, fengið sér eina sígar-
ettu og hækkað í vasadiskóinu.

Eftir því sem verkinu vatt fram 
fór túnið að taka á sig annan lit. 
Eftir að dökkgrænni og þurrari 
hlið grassins var kastað upp lenti 
það aftur skærgrænt og blautt. 
Horfandi á þetta leið manni eins 
og maður hefði málað túnið skær-
grænt. Þetta þurfti svo að endur-
taka reglulega þangað til grasið 
var orðið þurrt í gegn og tilbúið að 
binda í bagga og fara með í hlöðu.

Svona heyskapur eins og ég 
þekkti hann er því miður liðin 
tíð. Nú þarf ekki lengur að 
þurrka hey á túnum áður en það 
er hirt. Heldur er því umsvifa-
laust pakkað inn í stórar hvítar 
plastrúllur að loknum slætti. Mér 
finnst enn þann dag í dag þetta 
vera ein heiðarlegasta vinna sem 
ég hef um ævina unnið. Framfarir 
í heyskap og annars staðar eru af 
hinu góða. Söknuður í bland við 
fortíðarþrá er það líka.

Heyskapur

• 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% 

• Silkiblóm -25% • Bílakerrur -20%  • Garðhús -20% 
• Tongrun bílavörur -20% • Motul bílavörur -30% 

• SONAX bílavörur -20% • Emibig ljós -30% 
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og fleiri sértilboð á byko.is
Auðvelt að versla á byko.is

20-
30%
afsláttur

Háþrýstidælur

Opið  
til 21

alla fimmtu-

daga út júlí í  

verslun Breidd

25%
afsláttur

Garðhús-
gögn

25%
afsláttur

Barna-
bílstólar

25%
afsláttur

Öll hjól 
(ekki rafmagns)

25-
30%
afsláttur
Sláttuvélar

25-
30%
afsláttur

Öll grill

ÚTSALA


