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STJÓRNSÝSLA Um sjötíu þúsund 
Íslendingar hafa sótt sér ferðagjöf 
stjórnvalda, en gjöfin er liður í því 
að styðja við bakið á íslenskri ferða-
þjónustu í kjölfar kórónaveirufarald-
ursins. Allir Íslendingar, átján ára 
og eldri, eiga rétt á gjöfinni sem er í 
formi fimm þúsund króna gjafabréfs.

Alls hafa rúmlega 20 þúsund 
manns þegar nýtt ferðagjöfina. Sam-
kvæmt upplýsingum frá stjórnvöld-
um nota nú að meðaltali um þúsund 
til fimmtán hundruð manns gjöfina 

á degi hverjum. Vigdís Jóhannsdóttir, 
markaðsstjóri verkefnastofu um 
Stafrænt Ísland, segir ánægjulegt að 
sjá hversu jafnt notkun ferðagjafar-
innar dreifist á svið innan ferða-
þjónustunnar.

Um 29,7 prósent þeirra sem nýtt 
hafa gjöfina hafa keypt veitingar, 
32,7 prósent hafa greitt með gjöfinni 
fyrir gistingu, 28,4 prósent fyrir 
afþreyingu og 9,2 prósent fyrir sam-
göngur.

Vigdís segir að verkefnið hafi farið 
afar vel af stað og að ferðaþyngstu 
mánuðirnir, júlí og ágúst, séu fram-
undan. Þá hafi fyrirtæki verið dugleg 
að skrá sig til þátttöku í verkefninu 
en um 4.100 fyrirtæki taka nú við 
ferðagjöfinni. – bjd / sjá síðu 4

Yfir 20 þúsund hafa 
nýtt ferðagjöf ríkisins
Viðtökur Íslendinga við ferðagjöf stjórnvalda hafa verið góðar. Alls hafa sjötíu 
þúsund landsmenn sótt gjöfina og um tuttugu þúsund þegar nýtt hana. Þá 
hafa meira en fjögur þúsund fyrirtæki skráð sig til að taka við ávísuninni.

Vigdís  
Jóhannsdóttir

SAMFÉLAG Í dag eru 50 ár liðin frá 
því að þáverandi forsætisráðherra, 
Bjarni Benediktsson, eiginkona 
hans, Sigríður Björnsdóttir og 
barnabarn þeirra, Benedikt Vil-
mundarson, létust í bruna á Þing-
völlum. Atburðurinn skók þjóðina 
og heimsbyggðina alla. Richard 
Nixon, forseti Bandaríkjanna, varð 
harmi lostinn þegar hann frétti um 
atburðinn. „Ísland hefur misst mik-
inn leiðtoga og við, í þessu landi, 
góðan vin,“ sagði Nixon.

„Það vissi enginn hvort einhver 
væri í húsinu eða ekki,“ rifjar Jón 
Eiríksson upp með Fréttablaðinu. 
Jón var einn þeirra sem fyrstur 
kom að vettvangi. Minningarstund 
verður um atburðinn á Þingvöllum í 
dag á vegum Katrínar Jakobsdóttur, 
forsætisráðherra. 
– bb / sjá síðu 8

Hálf öld frá 
brunanum á 
Þingvöllum

LÖGREGLUMÁL Mál manns sem 
grunaður er um að hafa slasað 
lögreglumann í Reykjavík um 
síðustu helgi, hefur enn ekki verið 
sent héraðssaksóknara til með-
ferðar. Þetta staðfestir Friðrik 
Smári Björgvinsson saksóknari 
hjá embættinu.

Jóhann Karl Þórisson, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni 
á höfuðborgarsvæðinu, lýsti atvik-
inu þannig að tveir lögreglumenn 
hafi verið á hlaupum á eftir manni 
í miðborginni þegar vegfarandi brá 
fæti fyrir annan þeirra með þeim 
af leiðingum að hann féll í jörðina 
og sé líklega handleggsbrotinn. 
Sagði Jóhann Karl að atvik sem 
þetta yrði ekki liðið og að málið 
yrði kært.

Enn liggur ekki fyrir hve alvar-
leg meiðsl lögreglumannsins eru. 
Hann fer í myndatöku þann 13. júlí. 
– aá / sjá síðu 4

Meiðslin ekki 
enn metin

Blásið var til suðrænnar veislu í Þingholtsstræti í gær þegar hið árlega „Carnival“ veitingastaðarins Sushi Social fór fram í blíðskaparveðri. Mikið var um dýrðir fyrir utan veitingastaðinn 
og ekki síður innandyra þar sem gestir gæddu sér á dýrindis veitingum og nutu fjölbreyttra skemmtiatriða með suðrænni sveif lu frá landsþekktum listamönnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 



Ástæðan eru 
náttúruspjöll sem 

unnin voru á umhverfi 
myndverksins sem 
var órjúfan-
legur hluti 
þess.

Ólöf Nordal

Helmingur einstaklinga 
var með tekjur undir 473 
þúsund krónum á mánuði á 
síðasta ári

Veður

Hæg vestlæg eða breytileg átt í 
dag og víða bjartviðri, en skýjað 
við sjávarsíðuna og sums staðar 
dálítil væta þar. Hiti 5 til 12 stig á N-
verðu landinu, annars 12 til 17 stig, 
hlýjast syðst.  SJÁ SÍÐU 18

Lögð til hinstu hvílu

Fjölmenni fylgdi Jóhönnu S. Sigurðardóttur og Finni Einarssyni til grafar í gær en útförin fór fram frá Lindakirkju. Hjónin létust í mótorhjólaslysi á 
Vesturlandsvegi þann 28. júní síðastliðinn. Meðlimir mótorhjólaklúbbsins HOG Chapter Íslands stóðu heiðursvörð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐ

SKIPULAG World Class hefur sótt um 
að setja upp stöð í  Kringlunni.

Samkvæmt umsókninni verður 
stöðin á tveimur hæðum. Fyrir utan 
líkamsræktartæki verður þar veit
ingastofa og ráðgert er nýtt útisvæði 
með heitum pottum við vesturhlið 
Suðurhússins.

 Byggingafulltrúinn í Reykjavík 
frestaði afgreiðslu málsins með 
vísan til athugasemda heilbrigðis
eftirlits.

World Class er með ómannaða 
líkamsræktarstöð við Kringluna 
sem opin er allan sólarhringinn. – bb

Vilja heita potta 
við Kringluna

Við Kringluna. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ALLT 
fyrir listamanninn

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

Verkfæralagerinn

SELTJARNARNES Útilistaverkinu 
Bollasteini við svokallaðar Kisu
klappir í fjörunni á Seltjarnarnesi 
hefur verið lokað tímabundið að 
beiðni listamannsins, Ólafar Nor
dal. Ástæðan er aðf lutt möl og 
grjót í fjörunni sem raskar ásýnd 
verksins að mati listamannsins. 
„Ástæðan eru náttúruspjöll sem 
unnin voru á umhverfi mynd
verksins sem var órjúfanlegur hluti 
þess. Ég er mjög hrygg yfir gjörningi 
þeim sem átt hefur sér stað við Kisu
klappir. Fjörukamburinn og fjaran 
eru nú aðf lutt möl og grjót sem 
tekið hefur yfir náttúrulegu fjöruna 
og lífríki hennar,“ sagði Ólöf í færslu 
á samfélagsmiðlum þegar hún til
kynnti að verkinu hafi verið lokað 
í vikunni.

Samkvæmt heimildum Frétta
blaðsins má rekja mölina og grjótið 
til þess að bæjarstarfsmenn hafi 
gengið fullhart fram í vetur við að 
verja strandlengjuna fyrir ágangi 
sjávar. Það efni sem var nýtt til 
þess hafi síðan skolast inn að Kisu
klöppum og gjörbreytt umhverfi 
listaverksins.

Verkið Bollasteinn var pantað 
af Menningarnefnd Seltjarnarness 
árið 2004 og var síðan sett upp í júní 
2005. Verkið er úr heilum grágrýtis
steini sem í er sorfin hringlaga laug 
sem í rennur forkælt jarðhitavatn úr 
borholum bæjarins. Á það að vísa 
til fornrar laugahefðar Íslendinga. 
Frá því að verkið var vígt hefur 
það notið mikilla vinsælda meðal 
bæjarbúa og annarra sem sækja 
Seltjarnarnes heim.

Lokun listaverksins vakti því 
talsverða athygli og brugðust bæjar
yfirvöld skjótt við gagnrýni lista
mannsins.

„Það er by r jað að lag færa 

umhverfið og við ætlum að reyna 
að ná því í upprunalegt horf. Það 
mun þó taka einhvern tíma,“ segir 
Ólöf. Fyrstu viðbrögð hennar við að 
sjá breytt umhverfi verksins voru 
þau að hún taldi verkið hreinlega 
ónýtt. Hún segist vera mjög ánægð 
með viðbrögð Seltjarnarnesbæjar 
sem hafi verið til fyrirmyndar. „Þau 
ætla að koma til móts við allt sem ég 
hef beðið um.“

Ólöf er bjartsýn á að hægt verði 
að opna Bollastein að nýju fyrr en 
síðar. „Núna er verið að taka til í 
kringum það. Eftir það verður vatni 
hleypt á aftur. Endanleg lagfæring 
verður svo í haust,“ segir Ólöf.
bjornth@frettabladid.is

Óttaðist eyðileggingu 
listaverks úti á Nesi
Listakonan Ólöf Nordal lét loka vinsælu útilistaverki sínu á Seltjarnarnesi 
vegna náttúruspjalla. Aðflutt möl og grjót höfðu breytt fjörunni sem var 
órjúfanlegur hluti verksins. Bæjaryfirvöld hófu þegar að laga umhverfið. 

Hafist var handa við að lagfæra umhverfi verksins.  MYND/SIGTRYGGUR ARI

SAMFÉLAG Meðaltekjur Íslendinga 
árið 2019 voru 573 þúsund krónur 
á mánuði eða um 6,9 milljónir á 
ári. Þetta kemur fram á vef Hag
stofunnar.

Helmingur einstaklinga var með 
tekjur undir 473 þúsund krónum á 
mánuði á síðasta ári og helmingur 
yfir. Miðgildi heildartekna var 5,6 
milljónir sem er tæplega eins pró
sents hækkun sé miðað við árið 
á undan og er það töluvert minni 
hækkun en síðustu ár.

Tekjur voru hæstar hjá ein
staklingum á aldrinum 5574 ára, 
eða tæpar 700 þúsund krónur á 
mánuði og lægstar í aldurshópnum 
1624 ára, um 230 þúsund krónur 
á mánuði. Í f lestum aldurshópum 
eru atvinnutekjur stærsti hluti 
heildartekna en í aldurshópnum 
67 ára og eldri vega aðrar tekjur 
þyngst. Til annarra tekna teljast 
meðal annars atvinnuleysisbætur, 
félagsleg aðstoð og lífeyris eða 
bótagreiðslur. Meðaltekjur hjá ein
staklingum 67 ára og eldri voru 
517 þúsund krónur en helmingur 
einstaklinga í þeim aldurshópi var 
með 410 þúsund krónur eða minna 
í mánaðarlegar heildartekjur á síð
asta ári. – bdj

Unga fólkið með 
lægstu launin

Helmingur eldriborgara er með 
undir 410 þúsund krónur í tekjur

1 0 .  J Ú L Í  2 0 2 0   F Ö S T U D A G U R2 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Við hjálpum þér 
að endurfjármagna

Það borgar sig að kynna sér kjör á íbúðalánum reglulega. Þú getur alltaf reiknað  
þitt lán og sótt um á netinu, eða pantað tíma í ráðgjöf og við hjálpum þér að velja  
lán sem hentar þínum markmiðum.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn



Málið hefur ekki enn 
verið sent til héraðssaksókn-
ara, en hann fer með rann-
sókn valdstjórnarbrota

LYFSALINN  GLÆSIBÆ
Álfheimum 74   104 Reykjavík
Sími 517 5500     
www.lyfsalinn.is
lyfsalinn@lyfsalinn.is

OPNUNARTÍMI
Mán.- fös. kl. 08:30-18:00

Laugardaga: Lokað

GLÆSIBÆ

Þú hringir í síma 517 5500
eða sendir póst á 
lyfsalinn@lyfsalinn.is

Fáðu ly�n send frítt heim LAXVEIÐI Hátt í eitt þúsund fiskar 
hafa nú skilað sér í gegnum teljar-
ann í Elliðaánum. Er það mikil 
breyting frá í fyrra þegar aðeins 
355 fiskar voru gengnir að kvöldi 
8. júlí.

Á vefnum riverwatchdaily.com 
er hægt að fylgjast með göngum í 
ýmsar veiðiár, þar meðtaldar Elliða-
árnar. Sjá má hversu margir fiskar 
hafa gengið hvern dag og jafnvel 
myndband af því þegar þeir stinga 
sér í gegnum teljarann.

Af veiðinni í Elliðaánum er það að 
frétta að samkvæmt nýjustu tölum, 
frá því miðvikudagskvöldið 8. júlí, 
var búið að færa 119 laxa til bókar. 
Veiðireglum í Elliðaánum var breytt 
fyrir sumarið þannig að það má 
aðeins veiða á f lugu og skylt er að 
sleppa öllum löxum að frátöldum 
þeim sem eru örmerktir því þá þarf 
að færa veiðiverði.

Af lahæsta laxveiðistöðin það 
sem af er sumri er Eystri-Rangá þar 
sem 667 laxar hafa veiðst. Urriða-
foss í Þjórsá fylgir þar á eftir með 

589 laxa og Norðurá í Borgarfirði 
með 404 fiska.

Veiðimenn eru býsna ánægðir 
með stöðu mála nú, sérstaklega 
miðað við algert hörmungarsumar 
í fyrra, sérstaklega sunnanlands og 
vestan. Sem dæmi um breytinguna 

til þess betra má nefna að 10. júlí í 
fyrra höfðu aðeins 83 laxar veiðst 
í Norðurá og þeir urðu samtals 
aðeins 577 þegar upp var staðið 
í fyrrahaust. Í Norðurá veiðast 
gjarnan á bilinu 1.500 til 3.000 laxar 
á sumri. – gar

Laxagöngurnar í Elliðaánum miklu betri en í fyrra

Árleg uppsetning laxateljarans í Elliðaánum var í maí. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Mál manns sem 
grunaður er um að hafa slasað lög-
reglumann í Reykjavík um síðustu 
helgi, hefur enn ekki verið sent hér-
aðssaksóknara til meðferðar. Þetta 
staðfestir Friðrik Smári Björgvins-
son saksóknari hjá embættinu.

Samkvæmt fyrstu upplýsingum 
sem bárust frá lögreglunni til 
fjölmiðla um málið, var ráðist á 
lögreglumann við skyldustörf í 
miðborginni og hann talinn hand-
leggsbrotinn. Málið sé í rannsókn.

Skömmu eftir að tilkynningin 

barst fjölmiðlum lýsti Jóhann Karl 
Þórisson, aðstoðaryfirlögreglu-
þjónn hjá Lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu, atvikinu þannig 
í samtali við Fréttablaðið að tveir 
lögreglumenn hafi verið á hlaupum 
á eftir manni í miðborginni þegar 
vegfarandi brá fæti fyrir annan 
þeirra með þeim af leiðingum að 
hann féll í jörðina og sé líklega 
handleggsbrotinn. „Þetta verður 
ekki liðið,“ sagði Jón Karl. Um brot 
gegn opinberum starfsmanni sé að 
ræða og það yrði kært.

Enn liggur ekki fyrir hve alvar-
leg meiðsl lögreglumannsins eru. 
Aðspurður segir Jón Karl ekki liggja 
fyrir hvort um handleggsbrot sé að 
ræða. „Nei hann fer í myndatöku 13. 

júlí þá kemur þetta allt í ljós,“ segir 
í svari Jóns Karls við fyrirspurn 
Fréttablaðsins.

Samkvæmt lögreglulögum fer 
Héraðssaksóknari með rannsóknir 
nokkurra brotaflokka, þar á meðal 
svokölluðum valdstjórnarbrotum 
og of beldi gegn lögreglumönnum 
og málum tengdum meintu of beldi 
af hálfu lögreglumanna.

Að sögn Jóns Karls verður umrætt 
mál sent héraðssaksóknara, en það 
hefur sem fyrr segir ekki borist 
þangað enn. – aá

Ekki vitað hvort lögreglumaðurinn er handleggsbrotinn né hve alvarleg meiðsl hans eru

Fer í myndatöku eftir helgina og þá 
munu meiðsl hans koma í ljós.

COVID -19 Í gær höfðu um sjötíu 
þúsund manns sótt sér ferðagjöf 
stjórnvalda en gjöfin er liður í því 
að styðja við bakið á íslenskri ferða-
þjónustu í kjölfar kórónaveirufar-
aldursins, ef la ferðaþjónustu og 
hvetja Íslendinga til þess að ferðast 
innanlands. Allir Íslendingar, átján 
ára og eldri, eiga rétt á gjöfinni sem 
er í formi fimm þúsund króna gjafa-
bréfs.

Þá hafa 20.350 manns nú þegar 
nýtt ferðagjöfina og að meðaltali 
nota þúsund til fimmtán hundruð 
manns gjöfina á degi hverjum. 29,7 
prósent þeirra sem nýtt hafa gjöfina 
hafa keypt veitingar, 32,7 prósent 
hafa greitt með gjöfinni fyrir gist-
ingu, 28,4 prósent fyrir afþreyingu 
og 9,2 prósent fyrir samgöngur.

Vigdís Jóhannsdóttir, markaðs-
stjóri verkefnastofu um Stafrænt 
Ísland, segir ánægjulegt að sjá 
hversu jafnt notkun ferðagjafar-
innar dreifist á svið innan ferða-
þjónustunnar. „Dreifingin er í raun 
mjög jöfn og það er ekki einhver 
einn hluti innan ferðaþjónustunnar 
sem er að éta allt upp til sín,“ segir 
hún.

Þá segir Vigdís verkefnið hafa 
gengið afar vel og fólk virðist ánægt 
með gjöfina. „Þetta fer ótrúlega vel 
af stað, nú eru á bilinu þúsund til 
fimmtán hundruð manns að nota 
gjöfina daglega og við gerum ráð 
fyrir því að þunginn sé núna í júlí 
og ágúst, það er megin ferðatími 
Íslendinga.“

Ferðagjöf in varð aðgengileg 
einstaklingum með lögheimili 
á Íslandi fæddum 2002 eða síðar 

þann 19. júní síðastliðinn á vefnum 
island.is, þar má einnig gefa gjöfina 
áfram sjái fólk sér ekki fært að nota 
hana sjálft. Jóhanna segist ekki hafa 
upplýsingar um fjölda þeirra sem 
gefið hafi ferðagjöfina áfram en að 
unnið hafi verið að því að einfalda 
það ferli.

„Nú er hægt að gefa ferðagjöfina 
áfram bæði á island.is og í gegnum 
appið svo það er auðveldara en áður 
og einnig auðveldara fyrir þá sem 
eru ekki með snjallsíma að nýta 

gjöfina, við höfum reynt okkar 
besta til að hafa þetta eins auðvelt 
og mögulegt er fyrir alla,“ segir Vig-
dís.

Ferðagjöfina er hægt að nota 
hjá 4.118 fyrirtækjum um land allt 
og má finna upplýsingar um þátt-
takendur verkefnisins inni á vef-
síðunni ferdalag.is. Vigdís segir afar 
ánægjulegt að sjá hversu mörg fyrir-
tæki hafi tekið upp á því að bjóða 
ýmis tilboð fyrir þá sem greiði með 
gjöfinni.

„Fólk virðist vera að nota gjöf-
ina hingað og þangað og það er 
skemmtilegt að sjá hvaða leiðir 
fyrirtæki hafa farið til þess að ýta 
undir að fólk noti gjöfina sína bæði 
með alls konar tilboðum og jafnvel 
aukagjöfum fyrir þá sem nota hana 
hjá þeim,“ segir Vigdís.

„Það er ótrúleg hvatning úr öllum 
áttum og fyrir mér erum við í þessu 
öll saman, þannig verður þetta 
extra gott hvatningarátak,“ bætir 
hún við. birnadrofn@frettabladid.is

Flestir nýta ferðagjöfina til að 
kaupa veitingar og gistingu
Um 70 þúsund manns hafa sótt ferðagjöf stjórnvalda og yfir 20 þúsund hafa nú þegar notað gjöfina. Jöfn 
dreifing er á notkun gjafarinnar, en flestir hafa nýtt hana til að kaupa gistingu og veitingar. Markaðs-
stjóri segir afar ánægjulegt að sjá hversu mörg fyrirtæki taka við gjöfinni en þau eru um 4.100 talsins.  

Fjölmargir hafa þegar nýtt sér ferðagjöf stjórnvalda. Mikil ánægja er með viðtökurnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNSÝSLA Ásmundur Einar 
Daðason, félags- og bar na-
málaráðherra, hefur ákveðið 
að styrkja starfsemi Stígamóta 
um 20 mill jónir króna næsta 
árið til að bregðast við auknu 
álagi í þjónustu samtakanna og 
draga þar með úr biðtíma eftir 
þjónustu, að því er segir á vef 
Stjórnarráðsins.

Stígamót hafa undanfarið lagt 
áherslu á að ef la þjónustu og 
stytta biðtíma eftir viðtali, en 
eftirspurn eftir þjónustu sam-
takanna hefur aukist undan-
farin misseri í kjölfar umræðu 
um kynferðisof beldi. Sömu-
leiðis hefur COVID-19 sett strik 
í reikninginn og aukið enn á 
þjónustuþörf ina. Styrkurinn 
gerir samtökunum kleift að ráða 
tvo nýja ráðgjafa til starfa og þar 
með stytta bið eftir viðtali.

„Of beldi eykst oft í samfélag-
inu í kjölfar erfiðra tímabila, 
líkt og COVID-19 faraldursins. 
Það er því mjög mikilvægt að 
við aukum úrræði fyrir ein-
staklinga sem verða fyrir hvers 
kyns of beldi og greiðum aðgengi 
þeirra að þjónustunni. Stígamót 
hafa um áratugaskeið unnið 
vandað og mikilvægt starf með 
þolendum kynferðisof beldis og 
stuðningurinn við samtökin er 
hluti af félagslegum aðgerða-
pakka þar sem við ætlum að 
grípa þá hópa sem verða fyrir 
miklum áhrifum vegna farald-
ursins,“ er haft eftir ráðherra í 
tilkynningu. – jþ

Styrkja 
starfsemi 
Stígamóta

Ásmundur Einar 
Daðason, félags- 
og barnamála-
ráðherra
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Spennandi steikarsósur sem 

þú verður að prófa
 

Verð frá 499 kr/stk

 
Santa Maria grillolíur

 

Verð frá 449 kr/stk
 

 Sérvaldar íslenskar lambakótilettur 
með pipar- trufflumarineringu 

 

3.399 kr/kg

Verð áður 3.999 kr/kg

 
Kjúklingaleggir 

699 kr/kg
Verð áður 999 kr/kg

15% 

afsláttur

30% 

afsláttur

  
Kjúklingabringur 

2.039 kr/kg

Verð áður 2.549 kr/kg

20% 
afsláttur

Smash Style hamborgarar 
2 x 120 g

 

509 kr/pk

Verð áður 599 kr/pk

 
 Hvort ert þú Crunchy, 

Puff eða Flamin´Hot
  

verð frá 649 kr/pk

 
Sweet Baby Ray´s 

BBQ sósur 

verð frá 479 kr/stk

 
Rib world grísarif
Þarf aðeins að hita 

1.099 kr/pk

15% 

afsláttur

Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni



AÐALFUNDUR 
FARFUGLA 

Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla verður haldinn 
þriðjudaginn 18. ágúst  n.k. kl. 16.00 í 

Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.

Venjuleg aðalfundarstörf og 
lagabreytingar

Stjórnin.

Fyrirtæki í kjölfar COVID 19 - Úrræði

Aðstoðum fyrirtæki við fjárhaglega endurskipulagningu, greiðsluskjól og 
nauðasamninga samkvæmt nýjum lögum um úrræði í kjölfar COVID 19.

Upplýsingar í síma 780 2728
Eco&LawConsult ehf.

Tuttugu og fimm ár frá þjóðarmorðunum í Srebrenica

Teknar hafa verið grafir fyrir kistur með líkum þeirra níu fórnarlamba þjóðarmorðanna í Srebrenica í Bosníu og  Herzegóvínu, sem nýlega fund-
ust. Til stendur að jarðsetja jarðneskar leifar þeirra í grafreit fórnarlamba á morgun, 11. júlí sem hluta minningarathafnar um voðaverkin. Tuttugu 
og fimm ár verða þá liðin frá þjóðarmorðunum þegar bosnískir Serbar drápu f leiri en 8.000 bosníska múslima í Srebrenica í júlí 1995. MYND/GETTY

BANDARÍKIN „Þetta er mikilvægur 
sigur fyrir réttarkerfi þjóðarinnar 
og þá grundvallarreglu að enginn, 
ekki einu sinni forsetinn, sé hafinn 
yfir lögin,“ sagði Cyrus R. Vance 
Jr., saksóknari í New York, síð-
degis í gær, eftir að Hæstiréttur 
Bandaríkjanna komst að þeirri 
niðurstöðu í gær að veita honum 
aðgang að skattagögnum Donald 
Trump Bandaríkjaforseta. Beiðni 
um aðgang að umræddum gögnum 
hefur velkst um í kerfinu í tæpt ár 
en hún tengist rannsókn á meintum 
þöggunargreiðslum til kvenna sem 
segjast hafa haldið við Trump.

„Rannsóknin hefst nú aftur, undir 
handleiðslu ákærukviðdóms sem 
hefur þá skyldu að fylgja eingöngu 
lögunum og staðreyndunum, hvert 
sem þær leiða,“ bætti Vance við.

Meðal helstu úrlausnarefna 
Hæstaréttar var staða forsetans 
með tilliti til sakamálarannsókna 
en lögfræðingar Trumps hafa hald-
ið því fram að hann eigi að njóta 
algerrar friðhelgi meðan hann situr 
í embætti.

„Í réttarkerf inu okkar hefur 
almenningur rétt til aðgangs að 
sönnunargögnum hvers manns. Frá 
fyrstu dögum ríkisins hefur forseti 
þess talist þar með,“ stendur í for-
sendum dómsniðurstöðunnar.

Trump mótmælti niðurstöðunni 
á Twitter og hélt því fram að dóm-
arar hefðu gefið forsetanum svig-
rúm í fortíðinni en hann fengi ekk-
ert svigrúm.

Athygli hefur vakið að báðir 
dómararnir sem Trump hefur skip-
að í Hæstarétt studdu niðurstöðu 
meirihlutans en tveir dómarar voru 
í minnihluta; Clarence Thomas og 
Samuel A. Alito.

Niðurstaða réttarins er hins 
vegar ekki án vonbrigða fyrir and-
stæðinga Trumps því þrátt fyrir að 
saksóknarinn hafi fengið heimild 
til að krefjast gagnanna frá endur-
skoðendum forsetans, var málið 

Enginn hafinn yfir lög
Hæstiréttur Bandaríkjanna komst að þeirri niðurstöðu í gær að veita skuli 
saksóknara í New York aðgang að skattagögnum forseta Bandaríkjanna. 

Forseti Bandaríkjanna lýsti vonbrigðum með niðurstöðuna á samskipta-
miðlinum Twitter, venju samkvæmt. MYND/SAUL LOEB /AFP

sent aftur til lægri dómstiga til 
frekari vinnslu. Ólíklegt þykir því 
að upplýsingarnar liggi fyrir áður 
en forsetakosningarnar fara fram í 
nóvember.

Önnur vonbrigði felast í því að 
beiðni þingsins um aðgang að fjár-
málaupplýsingum Trumps í öðru 
máli var hafnað af Hæstarétti í gær 
með vísan til árekstra við grunn-
regluna um þrígreiningu ríkisvalds.

Beiðni þingsins lýtur ekki að 
rannsóknum eða eftirlitshlutverki 
þingsins heldur óskar þingið eftir 
upplýsingunum í þeim tilgangi að 
undirbúa löggjöf um fjárhagslega 
hagsmuni.

Nancy Pelosi forseti Bandaríkja-
þings og þingflokksformaður þing-
flokks Demókrata, bað félaga sína 
að örvænta ekki þrátt fyrir niður-
stöðuna. „Við höfum fengið farveg 
til að fylgja sem Hæstiréttur hefur 
nú veitt leiðsögn um. Við munum 
að sjálfsögðu ekki hundsa hana. 
Við munum aldrei láta af aðhaldi 
okkar,“ sagði Pelosi eftir niður-
stöðuna. „Það er okkar skylda sam-
kvæmt stjórnarskrá Bandaríkj-
anna.“

Pelosi sagðist aldrei hafa átt von 
á því að gögnin yrðu afhent núna, 
heldur að dómstóllinn myndi veita 
leiðbeiningu um réttu leiðina að 
þeim. adalheidur@frettabladid.is 

Þetta er mikilvægur 
sigur fyrir réttar-

kerfi þjóðarinnar og þá 
grundvallarreglu að enginn, 
ekki einu sinni forsetinn, sé 
hafinn yfir lögin.
Cyrus R Vance Jr.,  
saksóknari í New York

ÖRYGGI S M ÁL Heilbrigðisnefnd 
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis 
vill víðtækt samstarf til að koma í 
veg fyrir búsetu í húsnæði þar sem 
öryggi er ábótavant.

„Í framhaldi af einum mann-
skæðasta bruna síðastliðinna 30 til 
40 ára þar sem þrír létust á Bræðra-
borgarstíg, hefur athygli verið vakin 
á því að víða á starfssvæði Heil-
brigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis er ólögleg búseta 
og misbrestur er á að reglugerðum 
um hollustuhætti og brunavarnir sé 
fylgt,“ segir heilbrigðisnefndin.

Kveðst nefndin hvetja til sam-
ræmdra aðgerða allra aðila sem 
koma að þessum málum og nefnir í 
því sambandi  heilbrigðiseftir-
lit, byggingafulltrúa, lögregluna, 
slökkviliðið og bæjarfélögin. Þessir 
aðilar ættu þegar að hefja samstarf 
um að koma í veg fyrir slíka starf-
semi og gera ætti úttekt á því hvar sé 
misbrestur á því að lögum og reglu-
gerðum sé fylgt. – gar

Taki saman á 
ólöglegri búsetu

FRAMKVÆMDIR Lokið hefur verið 
við að malbika að nýju vegarkafl-
ann á Kjalarnesi þar sem karl og 
kona létust 26. júní er bifhjól þeirra 
rann til á hálum veginum.

Að sögn Sólveigar Gísladóttur hjá 
Vegagerðinni lauk framkvæmdum 
í fyrrakvöld. „Notað er samskonar 
efni en í réttum hlutföllum,“ svarar 
hún aðspurð um efnið sem að þessu 
sinni var notað á veginn.

Sólveig segir að gerð hafi verið 
viðnámsmæling á nýja veginum 
og að verið sé að vinna úr niður-
stöðunum. „Allt bendir þó til að 
viðnámið sé viðunandi. Vegurinn 
verður þó áfram merktur háll og 
hraðinn tekinn niður í 50 þangað 
til búið er að staðfesta að viðnámið 
sé í lagi,“ útskýrir hún.

„Það er ekki vitað nákvæmlega,“ 
svarar Sólveig spurð hvers vegna 
efnið sem fyrr var lagt á Kjalarnesi 

hafi ekki verið í réttum hlutföll-
um. „Við vonumst til að vita meira 
þegar búið er að rannsaka sýni sem 
send voru til Svíþjóðar og Nýsköp-
unarmiðstöðvar Íslands.“ –  gar

Malbik komið á Kjalarnes

Vegakaflinn á Kjalarnesi skömmu 
eftir slysið í júní. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Frá Bræðraborgarstíg

1 0 .  J Ú L Í  2 0 2 0   F Ö S T U D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

mailto:adalheidur@frettabladid.is


benni.is
Reykjavík
Krókhálsi 9
590 2000

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16
Verið velkomin í reynsluakstur

 

 
 

OPEL GOES ELECTRIC

2020

BEST
BUY CAR
OF EUROPE 

autobest.org

Porsche Taycan 
100% rafmagnsbíll
Var frumsýndur í júní

Opel Corsa-e
100% rafmagn
Frumsýndur í júlí

Opel Grandland X E-Hybrid
300 hestö� og 4x4
Frumsýndur í júlí

„Ég er kominn heim“
Nýr Opel Corsa-e – 100% rafmagn

Opel Corsa „Bestu bílakaupin í Evrópu“ 
frumsýnd á laugardag

1975 | Sérfræðingar í bílum | 2020

Við höldum áfram með afmælissumarið og frumsýnum Opel Corsa-e 100% rafmagnsbíl. 
Kíktu í heimsókn og sjáðu rafmagnsbílinn sem var valinn „Bestu bílakaupin í Evrópu“.

Velkomin á Krókháls 9 á laugardag, milli klukkan 12 og 16.    

Afmælissumar!
Bílabúð Benna er stofnað í maí árið 1975 og því fagnar fyrirtækið 45 ára afmæli sínu í 
ár. Í tilefni þessara tímamóta mun Bílabúð Benna halda upp á sannkallað afmælis- 
sumar með veglegum viðburðum. Þar munu nýjustu bílarnir frá Opel og Porsche verða 
frumsýndir, hver á fætur öðrum. 

 

OPEL CORSA-E
Drægni
Rafhlaða
Hröðun 0-50km

frá 3.990.000 kr.
337 km

50  kWh
2.8 sek
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Sérstakur rekstrarstuðningur til einkarekinna fjölmiðla
Auglýst er eftir umsóknum einkarekinna fjölmiðla um sérstakan rekstrarstuðning sem veittur verður á árinu 2020.  
Umsóknir skulu sendar fjölmiðlanefnd fyrir 7. ágúst 2020.

Í 9. gr. laga nr. 37/2020 er mennta- og menningarmálaráðherra veitt heimild til að veita sérstakan rekstrarstuðning til 
einkarekinna fjölmiðla. Í greininni eru tilgreind nokkur skilyrði fyrir rekstrarstuðningi og einnig getið sérstakra atriða 
sem þurfa að koma fram í umsókn. Þá segir í 2. mgr.: „Við ákvörðun um fjárhæð sérstaks rekstrarstuðnings skal m.a. 
litið til launa, fjölda starfsmanna og verktakagreiðslna vegna miðlunar á fréttum og fréttatengdu efni á ritstjórnum 
árið 2019, útgáfutíðni og fjölbreytileika fjölmiðla. Endanlegt hlutfall ræðst af fjölda umsókna og skal setja hámark á 
stuðning til einstakra fjölmiðla. Úthlutun sérstaks rekstrarstuðnings til einkarekinna fjölmiðla skal fara fram eigi síðar 
en 1. september 2020.“

Samkvæmt ákvæðum fyrrgreindrar 9. gr. laga nr. 37/2020 hefur mennta- og menningarmálaráðherra sett reglugerð  
nr. 670/2020 um fyrirkomulag sérstaks rekstrarstuðnings til einkarekinna fjölmiðla. Til úthlutunar verða 400 millj.kr.

Í reglugerðinni eru tilgreind skilyrði fyrir stuðningi og er umsækjendum bent á að kynna sér þau.  
Einnig hvaða kröfur eru gerðar um gögn sem eiga að fylgja umsókn.

Einnig geta þeir sem starfrækja staðbundna fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins sótt um styrk úr byggðaáætlun.  
Til ráðstöfunar úr byggðaáætlun eru 5 millj.kr. og ræðst styrkfjárhæð til hvers umsækjanda af fjölda gildra umsókna.

Umsóknargögn og leiðbeiningar eru á vefsíðu fjölmiðlanefndar, www.fjolmidlanefnd.is.  
Þar eru tvö skjöl sem umsækjendur sækja og fylla út. Mikilvægt er að öll fylgiskjöl fylgi með umsókn.

Umsóknir skulu berast á netfang fjölmiðlanefndar, postur@fjolmidlanefnd.is, fyrir miðnætti 7. ágúst nk. Ef spurning-
ar vakna um hvernig eigi að fylla umsóknina út er hægt að senda fyrirspurn á framangreint netfang.

Fjölmiðlanefnd, 10. júlí 2020

Mynd sem Gunnar V. Andrésson tók fyrir Tímann daginn eftir. Lítið stóð eftir af bústaðnum nema skorsteinninn. Mikið vetrarveður gekk yfir landið þessa 
nótt eins og sjá má í baksýn þar sem fjöll eru grá en slökkviliðið tafðist vegna færðar. Fyrir neðan eru forsíður blaðanna þar sem hjónanna var minnst.

FIMMTÍU ÁR FRÁ HARMLEIK Á ÞINGVÖLLUM
Í dag eru 50 ár liðin síðan þáver-

andi forsætisráðherra, Bjarni 
Benediktsson, eiginkona hans 

Sigríður Björnsdóttir og dótturson-
ur þeirra, Benedikt Vilmundarson 
sem aðeins var fjögurra ára, létust í 
eldsvoða á Þingvöllum.

Slökkviliðið í Reykjavík fékk til-
kynningu um eldinn skömmu eftir 
miðnætti og sendi tvo slökkviliðs-
bíla. Mjög slæmt veður var þessa 
nótt og slæm færð tafði slökkviliðið. 
Þegar það kom loks á vettvang var 
ekkert hægt að gera.

Hollenskir ferðamenn urðu fyrst 
varir við eldinn en þeir höfðu flúið 
inn í Valhöll eftir að tjaldið þeirra 
fauk af þeim, samkvæmt frásögn 
Þjóðviljans. Fólkið sá eldglæringar 
birtast um hálf tvö og hljóp að kon-
ungsbústaðnum, eins og hann var 
kallaður. Þegar að var komið logaði 
eldur út um stofuglugga og var barið 
að dyrum og á glugga en húsið var 
læst.

Samkvæmt Alþýðublaðinu vissi 
lögregla  ekki að neinn væri innan-
dyra. Það kom ekki í ljós fyrr en 
síðar um nóttina.

Daginn eftir sagði Alþýðublaðið 
að dagurinn hefði verið sorgar-
dagur, þjóðarleiðtogar hefðu sent 
samúðarkveðjur og fánar blöktu í 
hálfa stöng um allt land.

Richard Nixon, forseti Banda-
ríkjanna, varð harmi lostinn þegar 
hann frétti atburðina á Þingvöllum. 
„Ísland hefur misst mikinn leiðtoga 
og við, í þessu landi, góðan vin,“ 
sagði Nixon.

Ljósmyndarinn kunni, Gunnar V. 
Andrésson, fór snemma, ásamt Kára 
Jónassyni fyrir Tímann á vettvang.

„Þetta var ótrúlegur dagur og er 
ljóslifandi í minningunni. Við höfð-
um fengið fréttir af þessu um sjö um 
morguninn og brunuðum austur. 
Það var snjóslydda og sendiferða-
bíll sem var á undan okkur, hann 
var næstum fokinn út af hvað eftir 
annað vegna roks,“ segir Gunnar.

Hann byrjaði að smella af og 
skoða rústirnar. „Þetta var nú í þá 
daga að blaðamenn og ljósmynd-
arar gátu nánast staðið í sporum 
rannsakenda og lögreglunnar. 
Það sem ég var mest hissa á var að 
baðkar hafði bráðnað að verulegu 
leyti sem lýsir kannski hitanum. 
Fyrir ungan mann var þetta mikil 
reynsla,“ bætir Gunnar við. – bb

Ljósmyndir nýttust við að upplýsa upptökin

Jón Eiríksson jarðfræðingur var 
á Þingvöllum þessa nótt og man 
vel eftir atburðarásinni. Ljós-
myndir sem hann tók nýttust 
við rannsóknina. „Ég var að 
vinna sem hótelstjóri á þessum 
tíma og það skall á ofsaveður 
með slydduhríð að norðan. Upp 
úr miðnætti, þegar við vorum 
nýbúin að loka hótelinu, kom 
hópur af ungu fólki frá Hollandi 
og sagði að það væri brennandi 
hús. Við kíktum út, ég og lög-
regluþjónn sem þarna var með 
mér, og sáum húsið standa í 
ljósum logum.“

Jón segir að hann hafi byrjað 
að hringja á slökkviliðið en illa 

gekk að ná sambandi við Reykja-
vík. „Það var svo lélegt síma-
samband á þessum tíma. Þegar 
slökkviliðið kom var húsið eigin-
lega fallið en það vissi enginn 
hvort einhver væri í húsinu eða 
ekki. Það var enginn bíll fyrir 
utan, því bílstjórinn þeirra hafði 
ekið þeim á Þingvelli og farið í 
bæinn aftur. Það var ekki fyrr en 
síðar um nóttina sem það kom 
í ljós.

Ég tók myndir af þessu sem 
lögreglan notaði svo við rann-
sóknina. Þeir komust að því að 
rafmagninu hafði slegið niður í 
rokinu og að eldurinn hafi byrjað 
í miðstöðvarklefanum.“

Frá minningarathöfninni í janúar 1971 og afhjúpun minnisvarða um þau 
sem létust. Herra Sigurbjörn Einarsson helgaði minnisvarðann.
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Á að hafa það notalegt og horfa á eitthvað 
gott í kvöld? Þú færð allt naslið og drykkina 
á næstu Kvikk-stöð Orkunnar.

Gerðu
viðeigandi
ráðstafanir



Frá degi til dags
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Vilji starfs
menn, sem 
kjósa að 
vera ekki í 
félagi við 
FFÍ, semja 
við Iceland
air þá er 
erfitt að sjá 
að hægt 
verði að 
banna það.

 

Við erum 
þannig ekki 
að banna í 
blindni 
hvaða plast 
sem er, heldur 
einnota 
óþarfa sem 
veldur skaða 
í náttúrunni. 

Hvaða vit er í því að nota einnota plastáhöld í 
nokkrar mínútur og síðan aldrei meir? Áhöld 
sem endast samt í mörghundruð ár eftir það, 

þ.e.a.s. plastið í þeim, oft með alvarlegum áhrifum á 
lífríkið, ekki síst í hafi? Hvað ætli hvert og eitt okkar 
hafi t.d. notað margar plastskeiðar um ævina? Og 
hversu margar þeirra (sem ekki hafa verið endur-
unnar) ætli að séu ennþá til?

Við þinglok á Alþingi í síðustu viku varð frumvarp 
mitt um bann við sölu ýmiss konar einnota plastvara 
að lögum. Yfir því gleðst ég einlæglega. Plastskeiðar 
eru á meðal þessara vara, en líka plasthnífar, -gafflar, 
-diskar, -sogrör, -blöðrustangir, -hræripinnar og 
bómullarpinnar. Í öllum tilfellum eru fáanlegar á 
markaði aðrar sambærilegar vörur sem eru margnota 
eða búnar til úr öðrum hráefnum en plasti.

Það er engin tilviljun að frumvarpið tók til ein-
mitt þessarar vöru. Frumvarpið byggði á tilskipun 
Evrópuþingsins og -ráðsins um að draga úr áhrifum 
tiltekinnar plastvöru á umhverfið sem rannsóknir 
höfðu sýnt að væri hvað líklegust til þess að finnast 
sem rusl á ströndum. Um 80-85% rusls á ströndum í 
Evrópu er úr plasti, þar af um helmingurinn einnota 
plastvörur.

Við erum þannig ekki að banna í blindni hvaða 
plast sem er, heldur einnota óþarfa sem veldur skaða 
í náttúrunni. Rétt er að taka fram að undanþágur eru 
gerðar ef vörur flokkast sem lækningatæki.

Þessi nýju lög leiða líka til þess að matarílát, 
drykkjarílát, glös og bollar úr frauðplasti verða 
óheimil. Þar að auki verður ekki lengur leyfilegt að 
afhenda einnota plastílát undir skyndibita ókeypis. 
Með þessu er stutt við myndun hringrásarhagkerfis 
og dregið úr myndun úrgangs. Auðlindir jarðar eru 
ekki óþrjótandi. Við megum ekki umgangast þær 
eins og þær séu það.

Auk þess komum við í veg fyrir óþarfa plast-
mengun í náttúrunni, með því einu að neita okkur 
um einnota óþarfa úr plasti. Það þykir mér lítil fórn 
með miklum ávinningi.

Bann á einnota óþarfa

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson
umhverfis- og 
auðlindaráð-
herra

Bastían bæjarfógeti
Það er ekki í kot vísað að taka að 
sér að vera bæjarstjóri. Frétta-
blaðið hefur greint frá því að 
búast megi við að fá upp undir 
2,1 milljón á mánuði fyrir að 
taka á móti útsvari og fasteigna-
gjöldum íbúanna og passa að 
slá blettina í bæjarfélaginu, 
sópa kantana og úthluta lóðum. 
Láta setja blóm á stöku stað og 
svona.  Þægileg innivinna. Það 
er þó ekki víst að íbúarnir séu 
sáttir við laun bæjarstjóranna. 
En skítt með það, hvert ætla þeir 
að f lytja? Í annað bæjarfélag þar 
sem allt er eins? Nei, þeir f lytja 
ekki neitt.

Soffía frænka
Vegagerðin lét leggja nýtt 
malbik á f lughála nýmalbikaða 
spottann á Kjalarnesi í vikunni. 
Valinn var til þess tími þegar 
ganga mátti út frá að umferðin 
væri þung. Stórfelldar truf l-
anir urðu á umferð því annarri 
akreininni var lokað meðan á 
framkvæmdum stóð. Bílaraðir 
teygðu sig beggja vegna við 
og  hálftíma ferð tók klukku-
stundir. Fremur frekt sé litið 
til þess sem á undan er gengið. 
Í Fréttablaðinu í gær var greint 
frá bréfi Samtaka iðnaðarins 
til sveitarfélaga þar sem hvatt 
var til að framkvæmdir sem 
þessar fari fram utan annatíma. 
Í öðrum löndum er malbikað á 
nóttunni. Af hverju er það ekki 
gert hér, að minnsta kosti þegar 
dagljóst er allan sólarhringinn?

Björgunaraðgerðir Icelandair ætla ekki að 
ganga þrautalaust fyrir sig. Eftir að mikill 
meirihluti félagsmanna Flugfreyjufélags 
Íslands (FFÍ) felldi nýjan kjarasamning, 
meðal annars stór hópur sem er á uppsagn-
arfresti eftir að hafa verið sagt upp störfum, 

er ekki að sjá að áform flugfélagsins um að sækja sér allt 
að 30 milljarða með hlutafjárútboði gangi eftir í bráð. 
Frekari viðræður við FFÍ eru til einskis en Icelandair 
getur ekki gefið afslátt af hóflegum kröfum sínum, sem 
felast einkum í meiri sveigjanleika og vinnuframlagi 
f lugliða, um að ná yfir 20 prósenta hagræðingu í launa-
kostnaði. Enginn fjárfestir, þar á meðal lífeyrissjóðirnir, 
mun leggja Icelandair til aukið fjármagn nema því 
takist að sýna fram á að rekstrarhæfi félagsins sé tryggt 
til lengri tíma. Endurskoðaðir kjarasamningar skipta 
þar lykilmáli.

Flugfreyjufélagið hefur kosið að gera lítið úr þeirri 
staðreynd að þrátt fyrir breyttan kjarasamning yrðu 
kjörin eftir sem áður ein þau bestu sem þekkjast. Í 
því samhengi er rétt að hafa í huga að flugfélagið Play, 
sem enn á eftir að hefja starfsemi, hefur stært sig af því 
að hafa náð um 30 til 40 prósenta kostnaðarlækkun í 
samningum við flugmenn og flugliða borið saman við 
þá samninga sem WOW air var með við sínar flugstéttir 
– og voru þeir þó mun samkeppnishæfari en í tilfelli 
Icelandair.

Forstjóri Icelandair hefur sagt að skoða verði aðrar 
leiðir eigi að takast að bjarga félaginu. Þar hlýtur að 
koma til greina að Icelandair láti reyna á forgangsrétt-
arákvæði í kjarasamningum fyrir félagsdómi svo unnt 
verði að ráða flugfreyjur sem eru utan FFÍ. Dæmin sýna 
að ólíklegt er að slíkt ákvæði, sem er barn síns tíma og 
er ætlað að tryggja félagsmönnum forgang að störfum 
hjá Icelandair, muni standast skoðun fyrir félagsdómi. 
Þar hlýtur að vega þyngst sú grundvallarregla í félaga-
rétti að einstaklingar geti staðið utan tiltekins stéttar-
félags. Vilji starfsmenn, sem kjósa að vera ekki í félagi 
við FFÍ, semja við Icelandair þá er erfitt að sjá að hægt 
verði að banna það.

Icelandair hefur í raun að undanförnu leitað nauða-
samninga til að koma í veg fyrir að stöðva þurfi rekstur 
félagsins. Auk þess að semja upp á nýtt við flugstéttirnar 
hefur áherslan í þeirri vinnu verið – sem má kalla Plan A 
– að ná samkomulagi við lánveitendur, birgja, leigusala, 
Boeing vegna samninga um kaup á MAX-vélunum og 
færsluhirði félagsins. Viðræður við suma hafa gengið vel, 
aðra síður. Jákvæð niðurstaða við alla er forsenda þess 
að hægt verði að efna til hlutafjárútboðs – samkvæmt 
nýjustu áætlun á það að fara fram í ágúst – og eins að 
ríkið veiti félaginu lánalínu með ríkisábyrgð.

Takist það ekki, sem er þá til marks um að hvorki 
stjórnendur Icelandair né fjárfestar telji reksturinn sjálf-
bæran, er erfitt að sjá að stjórnvöld geti réttlætt það að 
stíga inn í og leggja því til fjármuni. Leita þarf þá annarra 
leiða. Með þeirri niðurstöðu sem liggur fyrir í viðræðum 
við FFÍ er líklega aðeins tímaspursmál hvenær Icelandair 
óskar eftir heimild fyrir tímabundnu greiðsluskjóli þar 
sem félaginu verður skipaður sérstakur um sjónarmaður 
með fjár hags legri end ur skipu lagn ingu og sam skipt um 
við kröfu hafa og lán adrottna Það styttist í plan B.

Plan B

HAFÐU FJÖLPÓSTINN 
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

Auglýsingaefnið lendir á eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað!
                                           Íslendingar lesa Fréttablaðið      
                                    daglega að meðaltali.*

Kannaðu dreiileiðir og verð í síma 550 5050
eða sendu tölvupóst á orn@frettabladid.is.

ÚÚtvegum einnig hagstæð verð í prentun.

93.000

*Prentmæling Gallup, 12 - 80 ára,  okt. - des. 2019. 
Mannnöldatölur Hagstofu Íslands 2019

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is
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Ég er yfirleitt ósammála dómum 
um gamanmyndir. Þær gaman-
myndir sem ég emja af hlátri yfir 

fá nánast undantekninglaust glataða 
dóma. Ég kýs að láta þetta ekki hafa 
áhrif á mig. Ég hlæ samt.

Nýjasta dæmið um þessa gjá milli 
mín og gagnrýnenda snýst um hina 
bráðskemmtilegu, að mínu mati, 
kvikmynd Eurovision Song Con-
test - The Story of Fire Saga. Tón-
listin í myndinni er meira smitandi 
en kórónaveiran. Þegar ég skrifa þetta 
er ég að sjálfsögðu með lagið Volcano 
Man á heilanum, sem er ein sigur-
stranglegasta leiðin, fyrir utan Double 
Trouble, til að hafa ekki Jaja Ding Dong 
á heilanum. Einstaka sinnum dett ég 
í Lion of Love og fæ taugaveiklunar-
kjánahrollshláturskast.

Myndin fjallar sem kunnugt er um 
músíkalst par á Húsavík sem á sér 
þann draum æðstan að taka þátt í 
Júróvisjón. Draumurinn rætist. Þess 
hefur gætt að erlendir menningar-
rýnar sjái sig knúna til að taka upp 
hanskann fyrir íslenskt mannlíf, sögu 
og menningu í dómum sínum um 
myndina. Menningarritstjóri BBC, 
Nick Gompertz, gaf myndinni til 
dæmis falleinkunn vegna þess meðal 
annars að hann taldi að myndin af 
Íslandi sem þarna væri dregin upp 
væri of einföld og í raun ósönn. Ísland 
væri margbrotið samfélag, stútfullt 
af sköpun. Listamenn eins og Ragnar 
Kjartansson og Björk Guðmundsdóttir 
væru dæmi um það hvað Íslendingar 
væru á háu stigi menningarlega og 
myndin væri því engan veginn sann-
gjörn.

Grín er grín
Mér finnst gaman að lesa gagnrýni 
og mér finnst gaman að upplifa hvað 
skoðanir geta verið ólíkar. Það er líka 
mikilvægt að minna sig á að skoðun 
gagnrýnanda er bara skoðun einnar 
manneskju, en ekki afstaða miðils, 
félagasamtaka, þjóðríkja eða stefna 
löggjafarþings. Og þegar kemur að 
kvikmyndum eins og þessari er fram-
tíð jarðar sjaldnast undir og óþarfi að 
fara á límingunum þótt skoðanir séu 
skiptar.

Og þó. Mér finnst viss þráður hér 
æði bitastæður. Í kjölfar myndarinnar 
um þau Lars og Sigrit frá Húsavík við 
Skjálfanda hefur þess semsagt gætt 
í erlendum miðlum að fólk móðgist 
fyrir hönd Íslendinga. Við séum 
ekki svona. Mér finnst það mergjuð 
umræða.

Í fyrsta lagi. Þetta element. Að 
móðgast fyrir hönd annarra. Slíkt 
endar alltaf úti í skurði. Á ákveðinn 
hátt finnst mér eiginlega móðgandi að 
upplifa það að einhver haldi virkilega 
að ég sem Íslendingur sé móðgaður 
yfir því að Will Ferrell fjalli ekki um 
menningarstig Íslendinga, nýjustu 
myndlistarsýningar og þess háttar, á 
raunsannan hátt í gamanmynd sinni. 
Hvers lags týpa þyrfti ég að vera til að 

gera slíka kröfu? Ætti ég að móðgast, 
myndi ég líka frekar móðgast yfir því 
að einhver teldi virkilega að ég teldi 
að fólk héldi að mynd Ferrels drægi 
upp sanna mynd af Íslendingum og 
að ég væri stressaður út af því. Ég held 
að maður þurfi að vera ákaf lega við-
kvæmur til að hafa slíkar áhyggjur. 
Hafa ber í huga að þetta er jú grín-
mynd en ekki heimildarmynd. Flestir 
kunna að gera þennan greinarmun, 
þótt stundum vilji hann gleymast. 
Grín er grín. Will Ferrel er að djóka.

Husavik
Eins og staðan er í dag og miðað við 
það hvernig ástandið er víða myndi 
maður satt að segja vilja óska þess að 
f leiri væru að djóka, í stað þess að vera 
fúlasta alvara með fáránlegu framferði 
sínu.

En hvað um það. Í öðru lagi. Hver 
væri sönn mynd af Íslendingum, ef út í 
það er farið? Í myndinni eru Íslending-
ar einhvers konar sambland af veiði-
mönnum, jólasveinum og álfum sem 
drekka mikinn bjór. Á ákveðinn hátt 
er það ekki alveg rétt, vissulega, og það 
má taka undir með Nick Gompertz, að 
margir Íslendingar hafa afrekað margt 

annað og merkilegra, ekki síst í menn-
ingu og listum. En svo er líka hitt: 
Sönn mynd drægi væntanlega einnig 
fram hvað þessi þjóð getur líka verið 
átakanlega mikið úti á þekju.

Á meðan kraftballaðan Husavik fer 
sigurför á tónlistarveitum og dregur 
athygli heimsbyggðarinnar að þessu 
fallega sjávarþorpi við Skjálfanda-
f lóa — með tilheyrandi möguleikum, 
væntanlega, á aukinni ferðaþjónustu 
og atvinnuuppbyggingu — hrynur 
nýleg en óhemju gamaldags atvinnu-
stefna stjórnvalda til grunna rétt 
norðar á Bakka. Hið kolareykspúandi 
kísilver er stopp, þrátt fyrir milljarða 
fyrirgreiðslu stjórnvalda. Starfsmenn 
þar, sem fæstir eru úr fjórðungnum, fá 
vinnu við slátrun tímabundið, ef ske 
kynni að báknið fari af stað að nýju.

Ég skal viðurkenna að ég hefði orðið 
ótrúlega dapur, og líklega sammála 
Nick Gompertz, ef myndin hefði sýnt 
þá mynd af Íslendingum. Lars að 
brenna kol í deyjandi iðnaði. Þá er hin 
klisjukennda staðalmynd um okkur 
sem drykkfellda jólasveinavíkingaálfa 
alltaf betri.

En yfir að allt öðru: Hvar eigum við 
að halda keppnina?

Sagan af Eldsögu

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Menningarritstjóri BBC, Nick 
Gompertz, gaf myndinni til 
dæmis falleinkunn vegna þess 
meðal annars að hann taldi að 
myndin af Íslandi sem þarna 
væri dregin upp væri of einföld 
og í raun ósönn. 
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Með gríðarlegri skógar-
eyðingu og breyttum land-
búnaðarháttum og mann-
virkjagerð í a.m.k. 2-3 aldir 
hafa jarðarbúar rýrt bindi-
getu lands með afgerandi 
áhrifum í öllum loftslags-
beltum jarðar.

Úrræðaleysi stjórnvalda í 
málefnum yngri hjúkrunar-
sjúklinga hefur verið okkur 

ofarlega í huga að undanförnu. MS-
félag Íslands og Parkinsonsamtökin 
eru bæði með skjólstæðinga yngri 
en 67 ára sem eru í mikilli og bráðri 
þörf fyrir hjúkrunarrými en gengur 
erfiðlega að fá pláss.

Í gegnum tíðina hafa birst fréttir 
og umfjöllun um þessi mál en ekki 
er hægt að sjá að gripið hafi verið til 
aðgerða sem hafa leyst þann vanda 
sem uppi er. Það verður að segjast 
eins og er að stefnuleysi ríkir í mál-
efnum yngri hjúkrunarsjúklinga 
og í Heilbrigðisstefnu fyrir íslenska 
heilbrigðisþjónustu til ársins 2030 
er ekki minnst einu orði á þann hóp.

Um hjúkrunarheimili fer skv. 
lögum um málefni aldraðra nr. 
125 frá 1999. Hjúkrunarheimili eru 
hönnuð og rekin sem úrræði fyrir 
aldraða lasburða einstaklinga. 
Með einfaldri lagabreytingu frá 
2018 voru einstaklingar yngri en 67 
felldir undir úrræðið án nokkurrar 
aðlögunar á aðstöðu, þjónustu, 
tekjum eða kostnaðarþátttöku, 
þrátt fyrir að það megi vera öllum 
ljóst að yngra fólk sem á jafnvel ung 
börn og maka er í allt annarri stöðu 
en aldraðir. Það er ljóst að fara þarf 
fram greining á þörfum þessa hóps 
og hvernig þeim verður best mætt 
þannig að hann geti notið réttrar 
þjónustu á réttum stað.

Vandinn sem okkar skjólstæð-
ingar standa frammi fyrir í dag er 
tvíþættur. Í fyrsta lagi hentar núver-
andi kerfi ekki yngri hjúkrunar-
sjúklingum enda var það hannað 
fyrir aldraða lasburða einstaklinga. 
Í öðru lagi geta verið takmarkanir 
á möguleikum á að komast inn á 
hjúkrunarheimili vegna reglna um 
inntöku á hjúkrunarheimili og dag-
gjaldagreiðslna.

Nauðsynlegt er að breyta og þarf 
þá að horfa til margra atriða, þar á 
meðal þörf á húsnæði fyrir yngri 
hjúkrunarsjúklinga auk breytinga 
á lögum og reglugerðum. MS-félag-
ið og Parkinsonsamtökin eru í sam-
starfi um að vinna þessum breyt-
ingum framgang.

Í reglugerð nr. 466 frá 2012 um 

færni- og heilsumat kveður á um 
að þegar hjúkrunarrými losni á 
stofnun skuli stofnunin fá aðgang 
að upplýsingum um tvo einstakl-
inga sem óskað hafa eftir að dvelja 
þar og eru metnir í mestri þörf fyrir 
slíkt rými. Ákvörðun um þessa tvo 
einstaklinga skal byggð á stiga-
fjölda samkvæmt færni- og heilsu-
mati, einnig skal höfð hliðsjón af því 
hvort viðkomandi hafi legið lengur 
en 6 vikur á sjúkrahúsi án mögu-
leika á útskrift nema í hjúkrunar-
rými eða hvort viðkomandi hafi 
beðið lengi í mikilli þörf fyrir dvöl.

Ekki virðist að finna nein ákvæði 
í þessum lögum eða reglugerðum 
sem ver rétt einstaklinganna, t.d. 
með hámarki á fjölda hafnana eða 
að tímafrestur sé settur um útvegun 
hjúkrunarrýmis að fenginni niður-
stöðu úr færni- og heilsumati. Heil-
brigðisráðherra hefur það t.d. á sínu 
valdi að setja slík ákvæði í reglu-
gerðina um framkvæmd á lögum 
um málefni aldraðra. Einnig hefur 
Heilbrigðisráðherra það á sínu valdi 
að semja við hjúkrunarheimilin um 
hærri daggjöld fyrir þennan hóp til 
að koma til móts við auknar þarfir 
um hjúkrun og margvíslega þjón-
ustu, sem gæti liðkað fyrir inntöku.

Þann 8. júní síðastliðinn sendum 
við ákall til heilbrigðisráðherra, 
Embættis landlæknis og velferðar-
nefndar Alþingis vegna skjólstæð-
inga í neyð en þegar þetta er skrifað, 
rúmum mánuði síðar, höfum við 
enn ekki fengið nein efnisleg svör 
og skjólstæðingar okkar enn á ver-
gangi í kerfinu.

Að okkar mati er úrvinnsla mála 
skjólstæðinga okkar klárt mann-
réttindabrot og krefjumst við þess 
enn og aftur að úr málum þeirra 
verði leyst hið fyrsta þar sem þessir 
einstaklingar og aðstandendur 
þeirra búa við mikla neyð.

Í dag eru 146 einstaklingar yngri 
en 67 ára á hjúkrunarheimilum, 91 
karl og 55 konur, skv. upplýsingum 
frá Landlækni og 33 eru á biðlista 
eftir hjúkrunarrými. MS-félag 
Íslands og Parkinsonsamtökin 
telja mikilvægt að stjórnvöld leggi 
áherslu á að mæta þörfum yngri 
hjúkrunarsjúklinga og horfa til þess 
hvernig hægt sé bregðast við þeirri 
neyð sem uppi er.

Neyð yngri 
hjúkrunarsjúklinga

Á dögunum kynntu stjórnvöld 
uppfærða aðgerðaáætlun 
í loftslagsmálum. Þar má 

sjá metnaðarfullar og fjölbreyttar 
aðgerðir til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda á næstu 
árum. Orku- og veitufyrirtæki 
landsins láta sig þessi mál mikið 
varða enda er hrein orka og traustir 
orkuinnviðir um allt land lykill-
inn að árangri í loftslagsmálum. Á 
aðalfundi Samorku var eftirfarandi 
ályktun samþykkt.

Í fremstu röð í orkuskiptum
Samorka fag nar mark miðum 
stjórnvalda í loftslagsmálum og 
þeim aðgerðum sem boðaðar hafa 
verið í baráttunni gegn loftslags-
breytingum. Að skipta út jarð-
efnaeldsneyti fyrir endurnýjanlega 
orkugjafa í samgöngum er lykilat-
riði í því að Ísland geti staðið við 
þau markmið og þar með alþjóð-
legar skuldbindingar í loftslags-
málum. Til þess þarf öf luga inn-
viði og nægt framboð af innlendri, 
grænni orku sem ætlunin er að 
komi í stað jarðefnaeldsneytis. 

Orkuskipti í samgöngum eru þjóð-
hagslega hagkvæm og ávinningur 
fyrir loftslagið er mikill. Ísland á að 
vera í fremstu röð í þessari þróun 
og ráðast í orkuskipti af fullum 
þunga. Í því felast tækifæri fyrir 
fólk og fyrirtæki.

Styrking innviða nauðsynleg
Atburðir síðustu mánaða hafa 
minnt á mikilvægi rafmagns og 
hitaveitu í okkar daglega lífi og 
starfi. Mikilvægið fer vaxandi með 
aukinni rafvæðingu samfélagsins 
auk þess sem þörf fyrir heitt vatn 
eykst eftir því sem þjóðin vex og 
dafnar. Það sama á við um þörfina 
fyrir heilnæmt drykkjarvatn og 
uppbyggingu fráveitu. Sterkir inn-
viðir með nægilegri af kastagetu 
þjóna íbúum og atvinnulífi um allt 
land og eru hornsteinn þjóðarör-
yggis og lífsgæða. Núverandi reglu-
verk framkvæmda styður ekki við 
nauðsynlegt viðhald og styrkingu 
orkuinnviða. Nauðsynlegt er að 
bæta úr því.

Græn orka til framtíðar
Í dag er hlutfall endurnýjanlegra 
orkugjafa á Íslandi með því hæsta 
sem gerist í heiminum og hagnýt-
ing grænna orkuauðlinda hefur 
lagt grunninn að lífsgæðum og 
verðmætasköpun í landinu síð-
ustu hundrað árin. Til að svo megi 
áfram vera þarf að skapa samstöðu 
um aðgengi þjóðarinnar að orku-
lindum sínum enda nauðsynlegt 
að horfa áratugi fram í tímann og 

geta mætt orkuþörf og orkuöryggi 
heimila og atvinnulífs til framtíðar.

Tækniþróun og nýsköpun mun 
leiða af sér betri orkunýtingu og 
nýjar lausnir til sparnaðar, en 
því til viðbótar mun þurfa aukna 
endurnýjanlega orku til að upp-
fylla þarfir heimila og atvinnulífs 
auk markmiða um græna framtíð 
fyrir núverandi og komandi kyn-
slóðir. Samorka lýsir yfir áhyggjum 
af því að markvisst er unnið að því 
að takmarka orkunýtingu á sífellt 
stærra landsvæði sem ríkt er af 
endurnýjanlegum orkulindum. 
Áður en frekari ákvarðanir um 
slíkar takmarkanir eru teknar 
er nauðsynlegt að því sé svarað 
hvaðan hreina orkan, sem uppfylla 
á þarfir samfélagsins nú og til fram-
tíðar, eigi að koma.

Lykillinn að árangri  
í loftslagsmálum

Kolefnisbinding i gróðri og 
jarðveg i er mik ilvæg u r 
skerfur til andófsins gegn 

alvarlegum loftslagsbreytingum. 

Upp með kolefnisbindinguna!
Ari Trausti 
Guðmundsson
þingmaður 
Vinstri grænna

Bindingin fer fram með plöntun, 
sáningu, sjálfsuppgræðslu og einnig 
verndun, til dæmis verndun skóga 
sem þá ná að ef last að bindigetu. 
Nýgræðsla getur farið fram á landi, 
til dæmis á skemmdu eða örfoka 
gróðurlendi, eða með ræktun, til 
dæmis trjáa á grónu eða ógrónu 
landi, allt eftir því sem hentar og 
vilji er til. Bindigeta gróðurs er auð-
vitað háð plöntutegundum og aldri 
tegundanna, veðurfari og öðrum 
aðstæðum. Bindinguna má mæla og 
er mikið til af gögnum og gagnleg-
um rannsóknum. Kolefnisbinding 
fer líka fram í sjó. Á strandsvæðum 

er hægt að herða á henni með friðun 
gróðursvæða út að mörkum sjávar-
falla en nýta sjávargróður ann-
ars staðar með sjálf bærum hætti. 
Með gríðarlegri skógareyðingu 
og breyttum landbúnaðarháttum 
og mannvirkjagerð í a.m.k. 2-3 
aldir hafa jarðarbúar rýrt bindi-
getu lands með afgerandi áhrifum 
í öllum loftslagsbeltum jarðar. Því 
verður að linna og snúa þarf taflinu 
snarlega við.

Kolefnisbinding fer líka fram með 
því að menn herða á jarðvegsmynd-
un og hægja á, eða stöðva, jarðvegs-
eyðingu ásamt því að endurheimta 

votlendi í samræmi við þekkingu 
á losun gróðurhúsalofttegunda úr 
þornandi mýrum, og í samræmi við 
sjálf bærar landnytjar.

Á síðasta degi nýlokins þings var 
samþykkt samhljóða frumvarp sem 
ég lagði fyrst fram á Alþingi á þinginu 
þar á undan, og varðar lög um tekju-
skatt. Samkvæmt breytingunni á lög-
unum mega lögaðilar (fyrirtæki) nú 
leggja fram 0,75% af árlegum tekjum 
til hvers kyns kolefnisjöfnunar án 
þess að greiða tekjuskatt af upp-
hæðinni. Þarna er kjörið tækifæri 
til þess að sýna umhverfis- og sam-
félagsábyrgð í verki.

SUMARJÓGA
JÚLÍ & ÁGÚST

19.000 kr.

Skráning á: jogasetrid.is

Gildir í Jógaflæði, 
Kundalini og Nidra

Björg Ásta
Þórðardóttir
formaður MS-
félags Íslands

Vilborg  
Jónsdóttir
formaður 
Parkinson- 
samtakanna

Páll Erland
framkvæmda-
stjóri Samorku

Samorka lýsir yfir áhyggjum 
af því að markvisst er unnið 
að því að takmarka orku-
nýtingu á sífellt stærra land-
svæði sem ríkt er af endur-
nýjanlegum orkulindum.

Nauðsynlegt er að breyta og 
þarf þá að horfa til margra 
atriða, þar á meðal þörf á 
húsnæði fyrir yngri hjúkr-
unarsjúklinga auk breytinga 
á lögum og reglugerðum. 
MS-félagið og Parkinson-
samtökin eru í samstarfi 
um að vinna þessum breyt-
ingum framgang.
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TAKK LJÓSAVINIR
Þið veitið krabbameinsgreindum ómetanlegan stuðning ljosid.is

Nafn: Anna Guðrún Auðunsdóttir

Aldur: 49

Starf/nám: Viðskiptafræðingur í 
Fjárhagsbókhaldi Landspítala

Hvernig myndir þú lýsa tilfinningunni þegar 

þú mætir í Ljósið: Mér fannst það skrítið 
fyrst en núna er það eins og að koma 
heim. Dásamlegt starfsfólk sem tekur 
alltaf vel á móti manni með brosi, hlýju 
og húmor. Ég er líka svo þakklát fyrir 
þennan vettvang til að hitta fólk í 
svipaðri stöðu og geta borið saman bækur 
um líðan og fengið góð ráð.

Hvernig fréttir þú af Ljósinu: Var bent á 
það af vinum og fjölskyldu.

Hver er uppáhalds dagskrárliðurinn þinn í 

Ljósinu: Það er tvennt sem stendur uppúr. 
Annars vegar námskeið fyrir nýgreindar 
konur þar sem ég eignaðist góðar vinkonur. 
Hins vegar hreyfingin, en ég er dugleg að 
mæta í tækjasalinn.

Nýtti einhver ástvinur sér þjónustu fyrir 

aðstandendur: Nei

Ljósavinir eru ómetanlegur þáttur í starfsemi Ljóssins. Með þínu framlagi geta nú yfir  
500 ljósberar eins og Anna Guðrún notið endurhæfingar og stuðnings í hverjum mánuði.
Það er ekkert sem býr mann undir að greinast með krabbamein en með þinni hjálp 
getum við boðið þeim sem greinast faglega endurhæfingu.
Fyrir það erum við ævinlega þakklát.



Ég spilaði mína 
fyrstu deildarleiki 

19 ára gamall árið 2017. Á 
þeim tíma átti ég ekki von á 
því að ég myndi spila í efstu 
deild með Gróttu. 

Ég hlakka mikið til 
þess að keppa á 

Memoral í næstu viku. 

FÓTBOLTI Seltirningar réðust á ansi 
háa garða í frumraun sinni og næsta 
leik þar á eftir í deildinni í sumar. 
Fyrsti leikur liðsins var gegn læri-
sveinum fyrrum leiðtoga liðsins, 
Óskari Hrafni Þorvaldssyni og Hall-
dóri Árnasyni hjá Blikum.

Þar lenti Grótta á vegg og því næst 
mættu Valsmenn sem fyrirliðar og 
forráðamenn deildarinnar spáðu 
Íslandsmeistaratitlinum á Vivaldi-
völlinn. Þar reyndist Valur ofjarl 
Gróttuliðsins.

Eftir hörkuleik við Fylki í þriðju 
umferð beið Grótta lægri hlut og 
sparkspekingar voru farnir að spá 
því að Gróttuliðið myndi ekki ná að 
brjóta ísinn við markaskorun í efstu 
deild fyrir verslunarmannahelgi 
og stigasöfnun myndi ekki ná tug 
þegar upp yrði staðið í eldskírninni 
í deild þeirra bestu.

Ágúst Þór Gylfason sem fékk það 
verðuga verkefni að feta í fótspor 
Óskars Hrafns og Halldórs síðast-
liðið haust og búa til samkeppnis-
hæft í efstu deild án þess að greiða 
leikmönnum fastar launagreiðslur 
var hins vegar keikur og engan bil-
bug var á honum að finna.

Eftir fylgdu jafntefli við HK þar 
sem Grótta lék einum leikmanni 
færri frá því undir lok fyrri hálf-
leiks. Á miðvikudagskvöldið var svo 
komið að enn einni stóru stundinni 
í sögu Gróttufélagsins þegar fyrsti 
sigurinn kom í efstu deild í nýliða-
slagnum gegn Fjölni.

Þar skoraði Grótta þrjú mörk 
og hefur þar af leiðandi skorað sjö 
mörk í deildinni í sumar og eru 
tæplega hálfnaðir við að koma 
stigafjöldanum upp í tuginn. Fall-
draugurinn mun líklega svífa yfir 
vötnum á Nesinu fram á haustið en 
liðið hefur sýnt það að það er ekki 
boðf lenna í hæsta lagi íslenskrar 
knattspyrnu.

Var nálægt því að leggja skóna á 
hilluna fyrir fjórum árum síðan
Kristófer Orri Pétursson er uppalinn 
hjá Gróttu og hefur gengið í gegnum 
tröppugang síðustu ára með Gróttu-
liðinu. Hann hefur leikið alla fimm 
deildarleiki Gróttu í sumar og lagt 
upp tvö af þeim sjö mörkum sem 
liðið hefur skorað. Kristófer Orri 
var nálægt því að hætta í fótbolta 
þegar hann var 19 ára gamall eftir 
að þrálát meiðsli höfðu valdið því 
að áhuginn á íþróttinni var farinn 
að minnka.

„Ég var búinn að vera að glíma við 
meiðsli aftan í læri í eitt og hálft ár 
og fannst ég ekki fá þann möguleika 
sem ég ætti skilið með meistara-
flokknum. Ég var að spá í að hætta 
þegar ég hitti Bjarka Má [Ólafsson] 
sem var þá að þjálfa 2. f lokkinn. 
Eftir þann fund fann ég neistann 
aftur og hann spilaði mér sem fram-
herja það sumarið,“ segir Kristófer 
Orri í samtali við Fréttablaðið.

„Þórhallur Dan [Jóhannesson] og 
Sigurður [Brynjólfsson] sem voru þá 
að þjálfa meistaraf lokkinn vissu 
ekkert hver ég var en gáfu mér svo 
sjénsinn um veturinn og ég spilaði 

mína fyrstu deildarleiki 19 ára sum-
arið 2017. Á þeim tíma átti ég ekki 
von á því að ég myndi spila í efstu 
deild með Gróttu,“ segir sóknar-
tengiliðurinn.

„Hlutirnir hafa hins vegar þró-
ast þannig að við erum með gott 
lið þessa stundina sem á klárlega 
heima í efstu deild. Okkur finnst við 
vera með lið sem getur alveg haldið 
sér uppi og við vitum alveg hvað við 
getum. Umræðan var svolítið þann-
ig að við yrðum fallbyssufóður eftir 
leikina við Blika og Val. Það hefur 
hins vegar sýnt sig í leikjunum þar á 
eftir að við eigum í fullu tré við liðin 
í deildinni,“ segir hann.

Gleymist stundum í umræðunni 
að við erum góðir í fótbolta
„Mér finnst stundum gleymast að 
leikmannahópurinn er skipaður 
góðum leikmönnum sem hafa fína 
reynslu af meistaraflokksfótbolta. 
Vissulega var skrekkur í okkur í 
leiknum við Breiðablik og ég viður-
kenni það alveg að við fengum smá 
sviðsskrekk að spila fyrir framan 

fullan völl gegn frábæru liði,“ segir 
Kristófer.

„Það er mikill léttir að hafa náð að 
landa fyrsta sigrinum en við förum 
í alla leiki í þessari deild með það 
að markmiði að ná í stig og fyrir 
leikinn í gær fannst mér við sigur-
stranglegri aðilinn. Þannig líður 
okkur. Það féll ekkert með okkur í 
leiknum við Fylki og okkur fannst 
við eiga meira skilið á móti HK.

Það var stór stund að ná í fyrstu 
þrjú stigin í efstu deild fyrir framan 
bestu stuðningsmenn landsins. Við 
erum með þéttan leikmannahóp og 
stemningin er frábær í hópnum. Svo 
eru margir stuðningsmenn liðsins 
bestu vinir mínir.

Við fórum saman leikmennirnir 
og stuðningsmannahópurinn á 
Rauða Ljónið eftir leikinn og horfð-
um á tilþrif kvöldsins saman. Svo er 
bara áfram gakk og stutt í næsta leik 
og undirbúningur fyrir þann leik er 
hafinn,“ segir hann um framhaldið 
en Grótta fær Skagamenn í heim-
sókn á sunnudaginn kemur. 
hjorvarolafsson@frettabladid.is

Grótta braut enn eitt blaðið
Gróttumenn eru að leika í efstu deild karla í knattspyrnu í fyrsta skipti í sögu félagsins á yfirstandandi 
leiktíð og gengur frumraun liðsins bara alveg ágætlega. Liðið hefur fjögur stig eftir fyrstu fimm leiki sína.  

Gróttumenn lönduðu sínum fyrsta sigri í sögu félagsins í efstu deild fyrr í vikunni. MYND/EYJÓLFUR GARÐARSSON

A L M E N N I N G S Í Þ R Ó T T I R   Fr a m-
kvæmdanefnd Unglingalandsmóts 
UMFÍ hefur ákveðið í samráði við 
sóttvarnalækni og Almannavarnir 
að fresta mótinu um ár. Þetta kemur 
fram í frétt á heimasíðu UMFÍ.    
Unglingalandsmót UMFÍ er vímu-
laus íþrótta- og fjölskylduhátíð og 
hefur hún verið ein af stærstu og 
fjölmennustu hátíðunum um Versl-
unarmannahelgina.

Mótið átti að fara fram á Selfossi 
um Verslunarmannahelgina í sam-
starfi við Héraðssambandið Skarp-
héðin og Sveitarfélagið Árborg.

Eins og á fyrri mótum mátti búast 
við hátt í 10.000 mótsgestum, þátt-
takendum á 11-18 ára aldri, foreldr-
um þeirra, systkinum og öðrum.

Undirbúningur mótsins hefur 
staðið yfir um langt skeið. Dagskrá-
in var fullkláruð og átti að bjóða 

upp á um 20 keppnisgreinar alla 
Verslunarmannahelgina og tón-
leika á kvöldin ásamt fjölda annarra 
viðburða og afþreyingar. Skráning 
hefur jafnframt verið í fullum gangi 
síðan um mánaðamót.

„Fjöldi fólks hefur lagt mikið á sig 
og hlakkað til Unglingalandsmóts 
UMFÍ á Selfossi. En við verðum að 
sýna ábyrgð og tryggja heilsu og 
öryggi allra þátttakenda og gesta 
mótsins. Þess vegna höfum við 
ákveðið að fresta mótinu um ár,“ 
segir Ómar Bragi Stefánsson, lands-
fulltrúi og framkvæmdastjóri móta 
UMFÍ.

Ómar segir mótshaldara harma 
þessa niðurstöðu en ákvörðunin 
sé hins vegar vel ígrunduð og með 
almannahagsmuni í huga. „Síðan 
sjáumst við saman á Selfossi 2021,“ 
segir Ómar Bragi enn fremur. – hó

Landsmóti unglinga hefur verið frestað um eitt ár

HJÓLREIÐAR Chris Froome sem 
hefur fjórum sinnum unnið Frakk-
landshjólreiðarnar mun yfirgefa 
herbúðir Ineos en hann hef ur verið 
þar síðustu tíu árin.

Froome mu n keppa f y r i r 
hönd Ineos í Frakk lands hjól-
reiðunum  sem haldnar verða  29. 
ágúst næstkomandi. Bretinn vann 
keppnina árin 2013, 2015, 2106 og 
2017.

Í kjölfarið mun hann svo ganga 
til liðs við Isra el Start-Up Nati on, 
sem er nýtt lið sem er að safna að sér 
þekktum hjól reiðaköppum á borð 
við Dan Mart in og Alex Dow sett.

Froome er að skríða saman eftir 
að hafa lent í hjól reiðaslysi á síðasta 
ári en hann hefur takmarkað getað 
keppt síðan slysið varð þar sem 
hann hlaut nokkur beinbrot. – hó

Fjórfaldur 
meistari færir 
sig um set

Chris Froome er að skipta um lið. 

Keppt var á Höfn í Hornafirði í fyrra en keppa átti á Selfossi í ár. MYND/UMFÍ

GOLF Kylfingurinn sigursæli Tiger 
Woods mun mæta til leiks á PGA-
mótaröðina þegar keppt verður 
á Muirfield Village í næstu viku. 

Mótaröðin hófst nýverið á nýjan 
leik eftir hlé vegna kórónaveirufar-
aldursins en Woods hefur ekki spil-
að á mótunum sem fram hafa farið 
eftir að byrjað var að spila aftur.

Bandaríski kylfingurinn hefur 
ekki leikið á PGA-mótaröðinni 
síðan í febrúar fyrr á þessu ári. Þá 
meiddist þessi 44 ára kylfingur og 
í kjölfarið skall veiran á heiminn.

Woods, sem hefur unnið risamót 
15 sinnum á ferlinum, hefur unnið 
PGA-mótið fimm sinnum á Muir-
field Village. Hann er einum PGA-
mótstitli frá því að bæta met Sam 
Snead í f lestum  titlum sögunnar 
en þeir hafa unnið 82 PGA-mót.

Síðasta mótið sem Woods tók þátt 
í var góðgerðarleikur þar sem hann 
var í liði með Peyton Manning og 
lék á móti Phil Mickelson og Tom 
Brady. Manning og Brady eru báðir 
NFL-goðsagnir.

„Ég hlakka mikið til þess keppa 
á Memoral í næstu viku. Ég hef 
saknað þess að spila keppnisgolf og 
hitta kollega mína á vellinum,“ segir 
Woods á twitter-síðu sinni. – hó

Tiger Woods 
boðar komu 
sína í PGA

Woods hefur boðað endurkomu. 
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Uppistandarinn Jonathan Duffy lifði draum allra uppistandara í fyrra þegar hann túraði um Evrópu og skemmti fyrir fullu húsi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elskar að fá fólk til að 
hlæja en er þreyttur
Uppistandarinn Jonathan Duffy kom til Íslands fyrir fimm árum og ætlaði 
að stoppa í mánuð. Hann hefur getið sér gott orð sem uppistandari en nú er 
hann þreyttur og því mögulega síðasti séns að sjá hann koma fram.    ➛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



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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

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

Jonathan eða Jono eins og 
hann er kallaður talar gjarnan 
um sjálfan sig sem eina sam-

kynhneigða ástralska uppistand-
arann á Íslandi. Hann frumsýndi 
á miðvikudagskvöldið uppi-
standssýninguna I‘m Tired, eða 
Ég er þreyttur. Sýningin er hluti 
af Reykjavík Fringe hátíðinni sem 
lýkur núna um helgina. Sýningin 
er auglýst sem mögulega síðasta 
uppistandssýning Jono.

En hvernig stendur á því að 
uppistandari frá Ástralíu f lytur til 
Íslands af öllum stöðum?

„Mér var sagt upp eftir næstum 
tíu ára samband. Ég var ekki viss 
hvað ég ætti að gera, ég vissi bara 
að ég vildi komast í burtu frá 
Ástralíu og skoða heiminn aðeins. 
Þannig að ég ferðaðist um Evrópu 
og síðasta stoppið mitt var hér á 
Íslandi,“ útskýrir Jono.

Hann gisti hjá vini sínum og 
hugsaði með sér að stoppa í svona 
mánuð. Síðan eru liðin fimm ár. 
Jono segir að það hafi alls ekki 
verið erfitt að aðlagast lífinu í 
svona köldu landi.

„Það elska ekki allir frá heitum 
löndum hitann. Mér finnst hlýir 
dagar góðir eins og öllum öðrum, 
en ég kem frá stað þar sem er yfir 
40 stiga hiti sex mánuði ársins. Ég 
upplifði það í 30 ár svo ég held ég 
hafi fengið nóg. Mér líkar kuldinn. 
Mér finnst ég meira skapandi á 
veturna en á sumrin og mér finnst 
snjórinn alltaf töfrandi.“

Hélt ég væri bestur í öllu
Á síðasta ári mætti segja að Jono 
hafi lifað draum allra uppistand-
ara. Hann ferðaðist um Evrópu 
ásamt Hugleiki Dagsyni með uppi-
standssýningu og var stöðugt bók-
aður á Íslandi. Þetta var eitthvað 
sem hann hafði dreymt um frá því 
hann var rúmlega tvítugur en Jono 
verður 35 ára á árinu. En í lýsing-
unni á uppistandssýningunni I‘m 
Tired, sem er sýnd í Tjarnarbíó um 
helgina, segir að hann hafi áttað 

Eini sam-
kynhneigði 
ástralski uppi-
standarinn 
á Íslandi er 
mögulega að 
hætta. Eða taka 
sér hlé. En fyrst 
kveður hann 
með einlægu 
uppistandi.

Nýjasta uppi-
standið hans 
Jono fjallar 
um að hann sé 
þreyttur.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

sig á því að þetta væri kannski ekki 
draumurinn lengur.

„Síðasta ár var æðislegt! En 
svo í lok ársins þá byrjaði ég að 
skrifa nýja sýningu og var alveg 
hugmyndalaus. Það var þá sem 
ég byrjaði að efast um að ég vildi 
halda þessu áfram. Á síðustu fimm 
árum hef ég samið klukkutíma 
af nýju efni árlega. Það eru fimm 
ólíkar uppistandssýningar og 
allt í einu var ég orðin uppgefinn 
og leiður á sjálfum mér. Ég var 
orðin þreyttur á að þurfa alltaf að 
vera að auglýsa mig og fullvissa 
fólk um að ég væri hér ennþá. Ég 
íhugaði þess vegna að taka mér 
hlé. Svo kom Covid og ég missti 
allar bókanirnar mínar út árið svo 
ég hugsaði að kannski væri það 
tákn um að ég ætti að hætta,“ segir 
Jono.

Hann segir þó að hann sé ekki 
viss um hvað hann myndi gera ef 
hann væri ekki uppistandari því 
það hefur verið draumurinn svo 
lengi. Hann kom fyrst fram með 
uppstand í Ástralíu 19 ára gamall. 
Þá var hann að læra leiklist og var 
sannfærður um að hann vissi allt 
um heiminn.

„Ég hefði átt að vera stressaður 
en ég var það ekki því ég var viss 
um að ég væri bestur í öllu. Ég var 
samt virkilega lélegur. Það tók 
langan tíma að verða góður. Núna 
verð ég stressaður fyrir sýningar. 
en það er ekki sviðsskrekkur. Mér 
er bara mjög annt um það sem ég 
er að gera og ég vil að áhorfend-
urnir skemmti sér. Þetta er svipað 
og að halda óvænta veislu fyrir ein-
hvern sem þér þykir vænt um. Þú 
ert spenntur en líka hræddur um 
að eitthvað fari úrskeiðis.“

Vildi verða alvörugefinn 
leikari í kvikmyndum
Frá því Jono var krakki hefur hann 
haft unun af því að fá fólk til að 
hlæja.

„Ég var feitur krakki sem gekk 
vel í skóla og augljóslega samkyn-
hneigður, þó ég hafi ekki vitað það 
þá, brandarar voru því góð vörn. 
Fólk var alltaf að segja mér að ég 

væri fyndinn. En ég vildi leika 
aðalhlutverkið í kvikmyndum. Ég 
vildi vera alvörugefinn leikari. Ég 
áttaði mig svo á því að þó ég gæti 
gert bæði, leikið gamanhlutverk 
og alvarleg hlutverk þá var meiri 
vinnu að fá í gamanleik þannig að 
ég færðist meira í þá átt. Ég væri 
samt ennþá til í að gera bæði.“

Á sýningum sínum gerir Jono 
gjarnan grín að sjálfum sér og 
hvernig hlutirnir koma honum 
fyrir sjónir.

„Ég byrja alltaf að horfa á sjálfan 
mig því ég held það hjálpi áhorf-
endunum að sjá að ég er ekki 
ónæmur. Ég held ég hafi alltaf 
gert þetta af því ég ólst upp með 
systur með þroskahömlun. Börn 
eru grimmustu mannverurnar á 
jörðinni og ég man að ég reyndi 
að fá þau til að horfa á hlutina frá 
hennar sjónarhorni til að fá þau til 
að hætta að vera vond. Það hjálp-
aði alltaf ef ég gat fengið þau til að 
hlæja í leiðinni,“ útskýrir Jono.

„Ef ég ætla að kvarta undan ein-
hverju þá vil ég að áhorfendur viti 
að ég gagnrýni sjálfan mig á sama 
hátt. Á sýningunum mínum hef 
ég talað um hluti eins og að vera 
útlendingur á Íslandi, að vera sam-
kynhneigður, að eiga ekki börn og 
vera sáttur við það, fjölskylduna 

mína, stefnumót, hitt og þetta. Ef 
ég ætti að skilgreina grínið mitt 
þá get ég sagt að stundum tek ég 
fyrir hluti sem áhorfendurnir vita 
kannski ekki mikið um og fræði þá 
í gegnum grín. Það vita til dæmis 
ekki allir hvernig það er að fara á 
stefnumót sem samkynhneigður 
maður á fertugsaldri, ég gerði heila 
sýningu um það, þannig að ég geri 
grín að því og kannski læra áhorf-
endurnir eitthvað í leiðinni.“

Íslendingar kunna að  
hlæja að sjálfum sér
Jono er kannski þekktastur á 
Íslandi fyrir grín sitt um það 
hvernig hann sér Íslendinga með 
augum útlendings. Brandarinn 
hans um hvernig íslenska orðið 
hilla hljómar eins og ónefndur 
sögufrægur maður sem var foringi 
Þýskalands í seinni heimstyrjöld-
inni er til dæmis löngu orðinn 
frægur.

„Þessi brandari bókstaflega 
borgaði leiguna mína í tvö ár. Svo 
það mætti segja að Íslendingar 
kunni að hlæja að sjálfum sér. Ég 
mundi segja að Íslendingar séu 
mjög hrifnir af því þegar útlend-
ingar gefa sér tíma til að kynnast 
sérkennum þeirra og gera grín að 
þeim. Þessir brandarar hafa bara 
móðgað eina manneskju af þeim 
þúsundum sem hafa heyrt þá. Ég 
vona að hún lesi þetta og sjái að 
það var hún sem var húmorslaus 
og öllum öðrum fannst þetta drep-
fyndið.“

Jono segir að sýningarnar hans 
hafi þróast mikið undanfarið ár. 
„Þær eru ekki bara klukkutíma 
langur brandari. Ég er orðin ber-
skjaldaðri í sýningunum og er það 
í nýju sýningunni líka. En í grunn-
inn er þetta samt grín,“ segir hann.

Jono segir fyrstu sýninguna af 
I‘m tired hafa gengið mjög vel og 
hann áttaði sig á því að hann hefur 
ennþá gaman af að skemmta fólki 
en það er samt óvíst hvort hægt 
verði að sjá hann sýna uppistand á 
Íslandi aftur.

„Ég er ennþá þreyttur og ég 
verð að leggja mig. Þannig að ef 
þið hafið elskað það sem ég hef 
gert áður, eða hafið misst af því, 
þá verðið þið að kaupa miða núna 
strax!“

Ég var feitur 
krakki sem gekk 

vel í skóla og augljóslega 
samkynhneigður, þó ég 
hafi ekki vitað það þá, 
brandarar voru því góð 
vörn.

Framhald af forsíðu ➛
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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



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

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

 Garðyrkja

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

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

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

ÓSKA EFTIR SMIÐI.
Óska eftir vandvirkum og 
sanngjörnum smiði í verkefni. Upp. 
s: 618-1310

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
Breytingar á deiliskipulagi Suðurhafnar 
og Kaplakrika í Hafnar�rði.

Suðurhöfn - Háibakki og Fornubúðir 20
Skipulags- og byggingarráð samþykkti á fundi 
sínum þann 16.06. 2020 að auglýsa tillögu að 
breyttu deiliskipulagi Suðurhafnar vegna 
breytinga við Hábakka og nýrrar lóðar að 
Fornubúðum 20 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. 
Skipulagslaga nr.123/2010. Bæjarstjórn 
Hafnar�arðar staðfesti, þann 24.06. 2020, 
afgreiðslu skipulags- og byggingarráðs á 
erindinu. 

Deiliskipulagsbreytingin felur í sér breikkun 
Háabakka og mótun nýrrar lóðar, Fornubúða 20, 
þar sem gert er ráð fyrir byggingarreit fyrir 
þjónustuhús veitna við Háabakkann.  

Kaplakriki - reitur 3.2.3
Skipulags- og byggingarráð samþykkti á fundi 
sínum þann 30.06. 2020 að auglýsa tillögu að 
breytingu á deiliskipulagi Kaplakrika, reits 3.2.3, 
vegna gatnamóta Flatahrauns og Skútahrauns 
við Kaplakrika, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 
nr 123/2010. Bæjarráð Hafnar�arðar í umboði 
bæjarstjórnar, staðfesti afgreiðslu skipulags- og 
byggingarráðs á erindinu þann 02.07. 2020.

Breytingin tekur til gatnamóta Skútahrauns og 
Flatahrauns auk innkeyrslu á íþróttasvæði FH í 
Kaplakrika. Breytingin er gerð sem hluti af 
endurskoðun á leiðaker� Strætó innan 
Hafnar�arðar og er ætlað að bæta 
umferðaröryggi og umferðar�æði með 
staðsetningu hringtorgs á gatnamótunum, sem 
gerir strætisvögnum kleift að taka 180 gráðu 
snúningsbeygju.

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri 
Hafnar�arðar Strandgötu 6 og hjá umhver�s- 
og skipulagssviði Norðurhellu 2, frá 10.07. til 
21.08.2020.  Einnig er hægt að skoða gögnin á 
www.hafnar�ordur.is undir íbúar/skipulag í 
kynningu. 

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er 
ge�nn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar í 
síðasta lagi 21.08.2020. Athugasemdir óskast 
sendar á skipulag@hafnar�ordur.is eða á:

Hafnar�arðarkaupstaður
bt. umhver�s- og skipulagssvið
Strandgata 6 
220 Hafnar�örður

Nánar á hafnar�ordur.is

SKIPULAGSBREYTING

hafnar�ordur.is585 5500

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir 

· Kolsýruframleiðsla á Hellisheiði, Sveitarfélaginu 
Ölfusi 

· Uppbygging ferðaþjónustu á Heyklifi, Kambanesi í 
Fjarðabyggð 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 10. ágúst 
2020. 

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir 

· Efnistaka í námunum Miðfirði 1 og 2, 
 Langanesbyggð 
· Ölfusvegur, Sunnumörk í Hveragerði og brú yfir 

Varmá, Hveragerðisbæ 
skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 7. ágúst 2020. 

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Erum við 
að leita að þér?





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

eða hringja í síma 550 5055 .

Sigurborg langalangamma mín 
réri ein á árabáti í snjóbyl um 
næturtíma yfir Ísafjarðardjúpið 
til Súðavíkur til að taka á móti 
barni, hún var ljósmóðir. Úr 
hverju er svoleiðis kona búin 
til? Mér finnst spennandi að 
hugsa til einhvers konar sameig-
inlegs þráðar á milli hennar og 
okkar hinna yngri sem göngum 
á jörðinni í dag.

Við Andri Freyr Arnars-
son (Framfari) dveljum 
í Dalbæ eins og er, við 
tökur á stuttmyndinni 
Eldingar eins og við og 
ákváðum að slá í leiðinni 

upp tónleikum fyrir fólkið í sveitinni,“ 
segir Kristín Björk Kristjánsdóttir (Kira 
Kira) glaðlega. Hún er að tala um menn-
ingarviðburð í félagsheimilinu Dalbæ á 
Snæfjallaströnd á sunnudaginn, 12. júlí, 
klukkan 15.

„Við erum fimm sem komum fram á 
tónleikunum, allt eldingar - tónlistar-
fólk sem leikur í myndinni,“ heldur 
hún áfram. „Með mér verða sem sagt 
Framfari, Teitur Magnússon söngva-
skáld, Hermigervill og Arnbjörg Kristín 
Konráðsdóttir sem spilar á Gong og er 
frumkvöðull í hljóðböðum á Íslandi. Við 
Teitur erum líka að gefa út smáskífu sem 
við fögnum með frumf lutningi á litlu 
samstarfsverkefni á sunnudaginn.“

Au k tónlist a r f lut nings verðu r 
svo opnuð örsýning í Dalbæ um 
alvarlega atburði sem gerðust við 
Vébja r na r núp, m i l l i  Snæ f ja l la-
st randar og Gr u nnav ík u r, f y r ir 
rúmum 100 árum, eða veturinn 1920. 
Þau Kristín og Andri Freyr eiga bæði 
ættir að rekja til svæðisins sem þau eru 
stödd á. „Andri Freyr átti heima fyrstu 
árin sín á Tyrðilmýri, þar sem vegurinn 
endar hér á Snæfjallaströndinni, þar 
lærði hann að ganga og tala og á mynd af 
sér að dansa á eldhúsgólfinu. Þannig að 
það er mikils virði að fá að taka myndina 
á þessum slóðum. Langalangafi minn 
og amma bjuggu hér í Unaðsdal, Kol-
beinn og Sigurborg. Ég kom frekar seint 
hingað en er alveg dolfallin yfir þessari 
paradís. Við Andri Freyr erum svo líka 
að gera vögguvísuplötu saman og ætlum 
að leyfa fólki að heyra eitthvað af henni í 
Steinshúsi við Kaldalón 19. júlí.

Handrit stuttmyndarinnar Eldingar 
eins og við er eftir Kristínu Björk sjálfa, 
hún kveðst hafa verið að nostra við það í 

níu ár. Það byggi á sögum kjarnakvenna 
sem eru miklir naglar og líka blóm.

„Mér þykir afar vænt um að fá að vera 
hér í Unaðsdal þar sem formæður mínar 
bjuggu. Ég kalla aðeins í þær þegar ég 
loka augunum og hugsa líka - hvaðan 
kemur þessi kjarni í kvendinu? Er það 
tímalaus orka sem drífur manneskjuna 
áfram til að láta gott af sér leiða? Sigur-
borg langalangamma mín réri ein á ára-
báti í snjóbyl um næturtíma yfir Ísa-
fjarðardjúpið til Súðavíkur til að taka á 
móti barni, hún var ljósmóðir. Úr hverju 
er svoleiðis kona búin til? Mér finnst 
spennandi að hugsa til einhvers konar 
sameiginlegs þráðar á milli hennar og 
okkar hinna yngri sem göngum á jörð-
inni í dag."

Ætlarðu að fara eitthvað inn í þessa 
sögu á tónleikunum á sunnudaginn, eða 
er hún bara meðal áhrifavalda þinna í 
myndinni? spyr ég. „Mér finnst allt vera 
tengt og yfirleitt flæða umfjöllunarefnin 
hjá mér áreynslulaust á milli miðla."
gun@frettabladid.is

Þykir afar vænt um að  
fá að vera í Unaðsdal
Haldin verður tónlistarhátíð í félagsheimilinu Dalbæ á Snæfjallaströnd á sunnu-
daginn. Hátíðin nefnist Vökuvísur í Unaðsdal. Meðal listamanna þar er Kristín Björk 
Kristjánsdóttir (Kira Kira). Hún er nú þegar á svæðinu vegna kvikmyndatöku.

Okkar kæri
Bragi Björnsson

Ísafold, Garðabæ,  
áður Vogatungu 12, Kópavogi,
lést fimmtudaginn 25. júní sl. 

Útförin fór fram í kyrrþey, 8. júlí sl. frá 
Digraneskirkju, að ósk hins látna. 

Við þökkum öllum kærlega fyrir auðsýnda samúð. 
Starfsfólki á Ísafold færum við þakkir fyrir hlýju og  

góða umönnun.

Björn Bragason Elín Heiður Kristjánsdóttir
Anna S. Bragadóttir Ægir Magnússon
Sveinn Heiðar Bragason Svandís Kristinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þórður Árni Björgúlfsson
fyrrverandi rennismiður  

og verslunarmaður, 
lést 5. júlí á öldrunarheimilinu Hlíð, 

Akureyri. Útför auglýst síðar.

Björg Þórðardóttir
Friðrik Viðar Þórðarson Kristín Jónína Halldórsdóttir
Björgúlfur Þórðarson Helga Guðrún Erlingsdóttir

og fjölskyldur.

Kira Kira, Framfari, Teitur, Hermigervill og Arnbjörg Kristín koma fram á tónlistarhátíðinni Vökuvísum í Unaðsdal.

Andri Freyr Arnarsson og Kristín Björk Kristjánsdóttir á slóðum forfeðra sinna og 
mæðra á Snæfjallastönd við norðanvert Ísafjarðardjúp. MYND/DAVIÐ ALEXANDER CORNO

Árlega er haldið upp á dag 
villtra blóma á Norður-
löndunum. Af því tilefni 

býður Grasagarður Reykja-
víkur, í samstarfi við Flóruvini, 
upp á blómaskoðun fyrir börn í 
móanum fyrir neðan Áskirkju 
í Reykjavík á morgun, laugar-
daginn 11. júlí.

Gangan hefst klukkan 10 og 
mæting er á bílastæðinu fyrir 
ofan Áskirkju við Vesturbrún.

 „Við skoðum móann og líf-
ríki hans og sérstaklega þær 
villtu plöntur sem hafa gert 
hann að heimkynnum sínum,“ segir Björk Þorleifsdóttir, 
verkefnastjóri fræðslu og miðlunar í Grasagarðinum. „Það 
verður spennandi að sjá hvað við getum fundið margar teg-
undir villtra blóma þarna og það er líka gaman að velta fyrir 
sér hvernig þær plöntur gagnast öðrum lífverum.“  Hún hvetur 
gesti til að taka með sér stækkunargler og handhægar bækur 
um íslensku flóruna. -gun

Á morgun er  
dagur villtra blóma

Björk Þorleifsdóttir garðyrkjufræðingur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fífilinn þekkja allir - en svo 
verður hann að biðukollu.
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KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is

Sjáðu allt úrvalið á 

www.byggtogbuid.is
Bætum við 

vörum daglega

Á MÖGNUÐU TILBOÐI!
YFIR 4000 VÖRUR

ÚTSALAN
ER HAFIN

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Líkaðu við okkur 

á Facebook:

 www.facebook.com/

byggtogbuid

KAFFIVÉLAR, 
ELDHÚSÁHÖLD, 

POTTAR OG PÖNNUR, 
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR, 

DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL, 
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR, 

BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAR- 
OG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR, 

HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT, 
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR, 

BAÐVOGIR OG MARGT 
FLEIRA! 

ALLT AÐ 
75% afsl.



LÁRÉTT
1. blundar
5. stafur
6. stríðni
8. vanhirða
10. átt
11. frostsár
12. lauga
13. staðalgildi
15. harðneskja
17. veiki

LÓÐRÉTT
1. stofnun
2. kk nafn
3. sjúkrahús
4. f lanað
7. málfæri
9. stutt
12. kirtill
14. vörumerki
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. sefur, 5. ess, 6. at, 8. trassa, 10. na, 11. 
kal, 12. baða, 13. norm, 15. grimmd, 17. astmi.
LÓÐRÉTT: 1. setning, 2. esra, 3. fsa, 4. rasað, 7. 
talandi, 9. skammt, 12. bris, 14. ora, 16. mm.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Vanka átti leik gegn Skal í Prag 
árið 1960.  

1. Dxf6+! Kxf6 2. Bb2# 1-0. 
Hannes Hlífar Stefánsson lauk 
í gær þátttöku á móti í Tékk-
landi. Hann hlaut 4½ vinning í 
9 skákum. Skákhátíð á Akureyri 
hefst á morgun.  

www.skak.is:  Skákhátíð á 
Akureyri   

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

Hæg vestlæg eða breyti-
leg átt í dag og víða 
bjartviðri, en skýjað við 
sjávarsíðuna og sums 
staðar dálítil væta þar. 
Hiti 5 til 12 stig á N-
verðu landinu, annars 12 
til 17 stig, hlýjast syðst.

8 5 3 1 9 6 2 4 7

6 1 7 2 4 3 5 8 9

9 2 4 5 7 8 3 1 6

5 3 8 6 1 9 7 2 4

4 6 1 7 2 5 8 9 3

7 9 2 8 3 4 1 6 5

1 7 6 9 5 2 4 3 8

2 4 9 3 8 7 6 5 1

3 8 5 4 6 1 9 7 2

9 8 5 1 2 3 6 7 4

1 2 7 4 6 9 5 8 3

3 4 6 5 7 8 9 2 1

5 9 3 7 1 4 8 6 2

2 6 8 3 9 5 4 1 7

7 1 4 2 8 6 3 9 5

8 3 1 6 4 2 7 5 9

4 7 9 8 5 1 2 3 6

6 5 2 9 3 7 1 4 8

9 6 5 8 2 7 4 1 3

8 1 3 5 9 4 6 7 2

2 7 4 1 6 3 5 8 9

7 2 6 4 1 9 8 3 5

1 3 8 6 5 2 7 9 4

4 5 9 3 7 8 1 2 6

6 9 1 7 3 5 2 4 8

3 8 7 2 4 6 9 5 1

5 4 2 9 8 1 3 6 7

2 9 8 3 6 1 5 7 4

7 5 1 8 2 4 9 6 3

3 6 4 5 7 9 1 8 2

9 1 6 4 3 7 2 5 8

4 7 2 6 8 5 3 1 9

5 8 3 9 1 2 6 4 7

6 2 9 1 4 8 7 3 5

8 3 5 7 9 6 4 2 1

1 4 7 2 5 3 8 9 6

3 4 9 8 7 1 6 5 2

5 7 8 6 4 2 9 3 1

1 2 6 9 3 5 7 4 8

6 8 3 1 9 4 5 2 7

2 5 4 3 6 7 1 8 9

7 9 1 2 5 8 3 6 4

4 3 2 7 1 6 8 9 5

8 6 7 5 2 9 4 1 3

9 1 5 4 8 3 2 7 6

4 2 5 1 3 9 6 7 8

6 8 3 7 2 4 9 1 5

7 9 1 5 6 8 2 4 3

9 6 8 2 4 5 1 3 7

1 3 2 6 8 7 5 9 4

5 4 7 9 1 3 8 6 2

8 5 4 3 9 6 7 2 1

2 7 9 4 5 1 3 8 6

3 1 6 8 7 2 4 5 9

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið
Reynsluheimur listamanns með sjö fingur

„Það er mismunandi hvort þú fæðist 
svona eða missir eitthvað,“ segir Magnús 
Jochum Pálsson, 23 ára listamaður, sem 
fæddist með aðeins tvo fingur á vinstri 
hendi. Hann leitar í eigin reynsluheim 

og annarra í sýningu um óhefðbundna 
útlimi.

Kók og Prins með Ringo
Ringo Starr varð 80 ára í vikunni. Mynd-
listarmaðurinn Jón Óskar varð heitur 
Ringó-maður þegar hann sá A Hard Days 
Night og áttaði sig á að Ringo er gæinn 
sem væri til í að koma með út í sjoppu.

Gríma jarðtengdist átrúnaðargoði æskunnar
Gríma Kristjánsdóttir er barnabarn og jarð-

tenging Eddu Björgvinsdóttur í gaman-
myndinni Amma Hófí þar sem Edda 
leikur roskinn bankaræningja. Gríma 
lá yfir Stellu í orlofi í æsku og þurfti að 

halda aftur af frösum þaðan fyrir framan 
æskuhetjuna.

Takk fyrir, Haraldur! Nú 
tókst þér að upphefja 
ímynd mína af öðrum 

sem var að æfa hjá mér!

Það var eldri 
dama! Sú var 
gagnslaus á 
áður óséðu 

stig!

Drottinn 
minn! Daman 
kom í meira 
en 200 tíma 

til mín!

Náði hún 
tökunum 
á þessu á 
endanum?

Þetta var að vísu 
þegar ég 
vann sem 

ökukennari! …
 og, 
nei!

Sara talar ekki 
við mig svo hún 
réð verktaka.

Grimmt en 
áhrifaríkt.

Hún er að reyna, 
Hannes.

Að reyna sitt 
besta.

Farðu og keyptu 
þér nammi.

Í að vera 
glötuð?Reyna að vera 

glötuð?

Solla er 
glötuð í 

fótbolta.

Ég mun aldrei skilja 

stráka! Aldrei!
Farðu til hennar og 

biddu hana afsökunar!

Hvað er eigin-

lega að þér?

Varstu 

alinn upp í 

fjósi?

Þetta þarf ekki að 

vera stórmál?
Æj, góði 

besti!
Af hverju 

læturðu svona?
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eða

Bylgjan ætlar að gefa beinharða peninga...

OG ÞAÐ ER MILLJÓN Í POTTINUM!

Við leggjum fyrir þig "fjölda stafa í leyniorði", þú hringir inn í síma 567-1111 og giskar á staf í orðinu. 
Þú þarft að vera nr. 9 í röðinni til að taka þátt og við hvert já, færðu að halda áfram að giska.

Þú giskar á staf og ef það er rétt, þá getur þú haldið áfram að giska, svo getur þú tekið áhættuna á því að giska á orðið,
en ef svarið er rangt, þá ertu úr leik.

Upphæðin hækkar um 10.000 kr. í hvert skipti sem það kemur rangt svar.

FYLGSTU MEÐ ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 10-16



Listamaðurinn
Sigurður Atli Sigurðsson 
(f.1988) stundaði nám við 
Listaháskóla Íslands og fram-
haldsnám við École Supérieure 
d’Art et de Design Marseille-
Méditerranée á árunum 
2008-2013. Hann hefur meðal 
annars haldið einkasýningar í 
PRÁM Studio í Prag og Skaft-
felli á Seyðisfirði og tekið þátt í 
sýningum á Listasafni Íslands, 
Gallerí i8, Palais de Tokyo í 
París og International Print 
Center New York. Sigurður Atli 
rekur Prent & vini ásamt Leifi 
Ými Eyjólfssyni og hefur kennt 
við Listaháskóla Íslands frá 
2016.

 Á ÞEIM TÍMA RANN-
SAKAÐI ÉG MISMUN-

ANDI UPPRAÐANIR AF STÓLUM Í 
ALLS KYNS RÝMI, HVORT SEM 
UM VAR AÐ RÆÐA FUNDARSAL, 
KENNSLUSTOFU EÐA FYRIR-
LESTRARSAL, SEM SAGT ALLS 
KYNS RÝMI ÞAR SEM EINHVERS 
KONAR MIÐLUN FER FRAM.

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynd- og textabrengl.

Reykjavík
Krókhálsi 9
Sími: 590 2020 

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330 

Opið
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

opel.is

FRÁBÆR FERÐAFÉLAGI
Opel Grandland X – takmarkað magn

Verð 4.490.000 kr.
Sjálfskiptur

1975 | Sérfræðingar í bílum | 2020
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Sætaskipan Sigurðar Atla Sigurðssonar
Sýnir verk sín í Ásmundarsal, í aðalsal, á hliðargöngum og á svölum. Listasafn Íslands hefur keypt stærsta 
verkið en það samanstendur af 39 verkum. Listamaðurinn lagði mikla áherslu á að nýta húsið til fulls.
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MENNING

Stigveldi er yfirskrift sýn-
ingar Sigurðar Atla Sig-
urðssonar í Ásmundarsal 
á Freyjugötu. Óhætt er 
að segja að listunnendur 
verða ekki sviknir af því 

sem þar gefur að líta.
Stærsta verkið er Sætaskipan sem 

samanstendur af 39 verkum sem 
unnin eru sem silkiþrykk á striga. 
Sætaskipan er þegar selt en Lista-
safn Íslands festi kaup á öllum 39 
verkunum.

„Þetta er óhlutbundið mynd-
verk en titill þess er lykill að mynd-
efninu. Ég var í eitt og hálft ár að 
undirbúa þessa sýningu og á þeim 
tíma rannsakaði ég mismunandi 
uppraðanir af stólum í alls kyns í 
rými, hvort sem um var að ræða 
fundarsal, kennslustofu eða fyrir-
lestrasal, sem sagt alls kyns rými 
þar sem einhvers konar miðlun 
fer fram. Síðan bjó ég til yfirlit yfir 
allar þessar mimunandi útfærslur. 
Verkið er 39 útfærslur af þessum 
uppröðunum í sama rýminu. Allar 
útfærslurnar eru í sömu stærð, 
70x100 cm og sætin eru einnig öll 
í sömu stærð,“ segir Sigurður Atli. 
Verkin eru einnig til sölu sem silki-
þrykk á grafíkpappír.

Litróf myndlistarinnar
Nokkur önnur verk, hvít, svört 
og í lit eru í sömu stærð og verkin 
í Sætaskipan. „Þau eru byggð á 
öðrum verkum sem ég hef unnið 
úr útskornu kartoni. Þarna saman-
stendur verkið einungis af efnivið 
innrömmunarinnar, sem er kart-
on, gler og rammi,“ segir Sigurður 
Atli.

Verkið Róf samanstendur af 27 
verkum. „Í þeim sýni ég litrófið á 

Sigurður Atli fyrir framan stærsta verkið, Sætaskipan, sem Listasafn Íslands hefur keypt. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

innrömmunarkartonum, en þeim 
litum er ætlað að vera umgjörð 
myndlistarinnar og styðja við 
myndlistarverk. Þetta verk er mjög 
opið. Í dag er mikið talað um róf 
og þarna er fyrirfram gefið litróf 
myndlistarinnar,“ segir Sigurður 
Atli.

Vildi nýta húsið
Verkin á sýningunni eru áberandi 
stílhrein. Spurður hvort hann hrífist 
af því stílhreina segir listamaðurinn: 
„Ég veit ekki hvort ég hrífst af því en 
það hentar verkinu. Það hvernig 
maður endar á því að gera það sem 
maður gerir byggist ekki endilega á 

persónulegri fagurfræðilegri afstöðu 
heldur því hvað hentar verkinu.“

Verkin eru ekki einungis í aðal-
sal safnsins heldur einnig á hliðar-
göngum og á svölum hússins eru 
tveir skúlptúrar. „Þegar ég var að 
vinna sýninguna stóð til að halda 
hana annars staðar en mér fannst 

verkin passa svo vel í þessu húsi 
þar sem arkitektúrinn er svo fal-
legur. Ég vildi líka nýta húsið og 
í staðinn fyrir að hafa sýninguna 
bara í sýningarsalnum ákvað ég að 
tengja hana inn í hliðargang og upp 
á svalir,“ segir Sigurður Atli.

Sýning hans stendur til 3. ágúst.



Listamaður í skjóli á Íslandi 
Wilhelm Ernst Beckmann (1909-1965) kom til Íslands árið 1935 á flótta frá 

Þýskalandi nasismans og settist hér að. Hann vann um árabil við útskurð og 
skúlptúragerð, málaði og teiknaði myndir og vann við grafíska hönnun. Eftir 

hann liggja margvísleg tréskurðarverk, mörg með trúarlegri skírskotun og 
smærri hlutir úr tré, beini, horni og silfri (sjá t.d. myndir á sarpur.is).

Einar og Hrefna Beckmann, börn Wilhelms og Valdísar Einarsdóttur,  
höfðu frumkvæði að því að Stofnun Wilhelms Beckmanns  

var sett á laggir árið 2013 til að kynna listamanninn, halda nafni hans 
á lofti og styrkja efnilega myndlistarmenn til verka. 

Bók um ævi og listsköpun Wilhelms Beckmann verður gefin út í haust.

Stofnun Wilhelms Beckmann, sem starfar 
samkvæmt staðfestri skipulagsskrá nr. 790/2013, 
auglýsir eftir umsóknum um starfslaun/styrk frá 
ungum myndlistamanni/-mönnum (yngri en 35 
ára) skv. reglum þar að lútandi en þar segir:

Styrki/starfslaun er heimilt að veita 
myndlistarmanni/-mönnum sem starfa að 
höggmyndalist, tréskurðarlist og annarri 
mótunarlist (skúlptúr), listteikningu, listskrift, 
málaralist, listrænni ljósmyndun, grafíklist, 
þráðlist (textíllist) og leirlist (keramík). 

Heildarfjárhæðin, 2,4 milljónir króna, jafngildir 
starfslaunum í þrjá til sex mánuði eftir því hvort 
einn eða fleiri styrkir eru veittir.

Þriggja manna matsnefnd fer yfir umsóknir og 
mælir með einum eða fleiri umsækjendum. Stjórn 
Stofnunar Wilhelms Beckmann tekur endanlega 
ákvörðun um styrkþega.

Styrkþegar fá að kynna verk sín í Gerðarsafni/
Listasafni Kópavogs eða annars staðar 
samkvæmt ákvörðun stjórnar Stofnunar Wilhelms 
Beckmann. Listamennirnir eiga eignar- og 
höfundarrétt verka sinna.

Umsóknir með ferilsskrá og greinargóðri lýsingu á 
verkefni/verki sem umsækjandi hyggst vinna að, 
hvar/hvenær, skulu berast formanni matsnefndar, 
Jónu Hlíf, forstöðumanni Gerðarsafns, á netfangið 
jona.hlif@kopavogur.is fyrir kl. 12 á hádegi  
10. ágúst 2020. Nánari upplýsingar um
úthlutunarreglur og umsóknarform er að finna á
vefnum gerdarsafn.kopavogur.is.

Stofnun Wilhelms Beckmann

Styrkir/starfslaun fyrir ungt listafólk

Lokadagar Sumartónleika í Skál-
holti:

Föstudagur 10. júlí
KIMI tríó kl. 20.00. Á efnisskránni 
eru meðal annars þrjú verk sem 
samin eru sérstaklega fyrir KIMA.

Laugardagur 11. júlí
Barokkdagskrá tileinkuð Jaap 
Schröder og Helgu Ingólfsdóttur 
kl. 14.00.

Flautuhópurinn Aulos Ensemble 
flytur kl. 16.00 dagskrána Landið 
okkar en þar eru einungis ný 
íslensk verk á efnisskránni.

Sunnudagur 12. júlí
Fjölskyldutónleikar með fiðludú-
ettinum Bachelsi kl. 14.00.

Lokatónleikar: KIMI tríó, 
Þóranna og Gunnar Karel. KIMI 
flytur ný verk eftir staðartónskáld 
Sumartónleika kl. 17.00, á undan 
tónleikunum kl. 16.15 verður 
spjallað við staðartónskáldin.

Tónleikar í Skálholti

M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I ÐM E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 21F Ö S T U D A G U R   1 0 .  J Ú L Í  2 0 2 0

BÆKUR

Í hjarta mínu

Ólíver Þorsteinsson

Fjöldi síðna: 238 bls
Útgefandi: Leó bókaútgáfa

Í hjarta mínu er ný skáldsaga eftir 
Ólíver Þorsteinsson þar sem hann 
fjallar um erfið og þung mál ungs 
karlmanns, sem 
Ó l í v e r  h e f u r 
sjálfur sagt að 
byg g i á eig in 
rey nslu . Aðal-
persónan, Ómar, 
er þunglyndur 
og í sjálfsmorðs-
h u g l e i ð i n g u m 
en bókin fjallar 
öll um glímu hans við sjálfan sig og 
erfitt bataferli hans.

Bókin er afar einsleit og fjallar 
aðeins um þetta eina viðfangsefni; 
djúpt þunglyndi Ómars. Bókin hefst 
á því að hann tilkynnir systkinum 
sínum um áform sín um að binda 
endi á líf sitt en með hjálp bróður 
síns kemst hann til sálfræðings, sem 
semur við hann um að hann klári 
lista yfir verkefni og áskoranir áður 
en hann taki endanlega ákvörðun 
um sjálfsmorðið. Sagan rekur svo 
tilraunir Ómars til að klára þessi 
verkefni.

Umfjöllunarefnið verður f ljótt 
ansi þreytandi og það verður óneit-
anlega lýjandi að lesa frásögnina, 
sem er öll sögð í gegnum hugsanir 
Ólívers, sem er sem fyrr segir djúpt 
sokkinn í niðurdrepandi hugleið-
ingar um lífið og sjálfan sig. Slík frá-
sögn ætti þó eflaust að geta hjálpað 
einhverjum sem hefur tekist á við 
svipuð veikindi eða aðstandendum 
þeirra.

Margt hefði þó mátt fara mun 
betur hér. Viðfangsefnið er auð-
vitað mikilvægt og beinar frásagnir 
og lýsingar þeirra sem hafa glímt 
við andleg veikindi eru þarfar svo 
aðrir geti gert sér almennilega grein 
fyrir reynslu þeirra. Bókina hefði 
þó mátt vanda betur, byggja meira 
í kringum söguna og persónur 
hennar, sem voru flestar frekar ein-
faldar og aðeins sýndar í samhengi 
við áhrif þeirra á líf Ómars.

Textinn sjálfur er ekki sérlega 
lipur og má jafnvel velta því fyrir sér 
hvort ekki hafi verið lesið yfir ein-
staka kafla hennar sem eru margir 
hverjir morandi í mál- og stafsetn-
ingarvillum. Höfundur hefði þurft 
að vanda betur til verks, bæði þegar 
kom að textanum og frásögninni 
sjálfri. Óttar Kolbeinsson Proppé

NIÐURSTAÐA: Þung frásögn af and-
legum veikindum manns sögð frá hans 
sjónarhorni. Söguna og textann hefði 
mátt vanda betur.

Óvönduð frásögn 
um brýnt málefni

TÓNLIST

Óperugala á Sönghátíð  
í Hafnarborg

Hafnarborg

Söngvarar: Dísella Lárusdóttir  
og Bjarni Thor Kristinsson 
Píanó: Antonia Hevesi
laugardaginn 4. júlí

Til er lag sem samanstendur að 
mestu af hlátri. Það er The Laug-
hing Policeman eftir Charles Jolly. 
Þar segir af gömlum og feitum lög-
regluþjóni sem er alltof vingjarn-
legur fyrir starf sitt, því hann er 
síhlæjandi. Viðlagið er brjálæðis-
legur hlátur sem er í takt við undir-
spilið. Þetta lag, sem finna má á You-
Tube, kemur mér alltaf í gott skap. 
Hláturinn er svo smitandi.

Óperútgáfuna af laginu mátti 
heyra á tónleikum á laugardaginn. 
Þeir voru hluti af árlegri Sönghátíð 
í Hafnarborg. Hér var það þó ekki 
lögga sem hló, heldur djöfullinn 
sjálfur. Um var að ræða aríu Mef-
istófelesar (sem er eitt af nöfnum 
myrkrahöfðingjans) úr óperunni 
Fást eftir Gounod. Mefistófeles er 
þar að gera gys að elskendum og af 
og til rekur hann upp miklar hlátur-
rokur. Bjarni Thor Kristinsson bassi 
var í hlutverkinu, og hann var svo 

Ha ha ha… ha ha ha

Söngur Dísellu Lárusdóttur var frábær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

fólki af holdi og blóði og fá tónlist-
ina beint í æð. Mikið hefur menn-
ingarlífið verið fábrotið undanfarna 
mánuði! Auk Bjarna Thors komu 
fram Dísella Lárusdóttir sópran, en 
Antonía Hevesi lék á píanó.

Fullkomið vald á röddinni
Söngur Dísellu var frábær. Það lék 
allt í höndunum á henni. Röddin var 
tær en að sama skapi stór, og Dís-
ella hafði fullkomið vald á henni. 
Ach, ich liebte úr Brottnáminu úr 
kvennabúrinu eftir Mozart var stór-
fengleg, og hvílík fegurð í Depuis le 
jour úr Louise eftir Charpentier. Já, 
hvílíkar tilfinningar! Söngurinn var 
einfaldlega unaðslegur áheyrnar. 
Sömu sögu er að segja af Bjarna 
Thor, hvort sem það var Wagner, 
Donizetti, Verdi eða fyrrnefndur 
Mozart. Hvert einasta atriði var 
mergjað.

Þetta voru svokallaðir óperu-
galatónleikar, nokkurs konar þver-
skurður af óperubókmenntunum. 
Antonia Hevesi var í hlutverki 
hljómsveitar og hún spilaði prýði-
lega, hver tónn var á sínum stað og 
stemningin ávallt sú rétta. Útkoman 
var afar skemmtileg; maður hló af 
gleði lengi eftir tónleikana. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Frábærar raddir og 
tilþrifarík túlkun gerðu tónleikana að 
mikilli skemmtun.

sannarlega í essinu sínu. Söngurinn 
var í senn kröftugur og húmorískur, 
svo mjög að það var alveg dásam-
legt. Þetta var mögnuð túlkun, og 
vitfirringslegur hláturinn ógleym-
anlegur.

Á barmi gjaldþrots
Óperusöngvarar hafa ekki haft 
mikið að gera undanfarna mánuði, 
ekkert frekar en tónlistarfólk yfir-
leitt. Óperuhúsin og tónleikasalirnir 
eru margir á barmi gjaldþrots. Þeir 

fáu tónleikar í boði undanfarið hafa 
verið í streymisformi, og hafa oftar 
en ekki verið hálfgerð vonbrigði. 
Upplifunin á netinu er einfaldlega 
ekki sambærileg við það að vera á 
lifandi tónleikum. Sjónvarpsútsend-
ingar eru oft fremur misheppnaðar 
vegna þjöppunar á hljóði sem þar 
tíðkast, en hún gerir að verkum að 
styrkleikabrigðin fletjast út og heild-
aráferðin verður leiðinlega dauf.

Það var því kærkomið að fara á 
tónleika í Hafnarborg og sitja með 



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

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

LÆGSTA
VERÐIÐ 
Í ÖLLUM 
LANDS-
HLUTUM 

Föstudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.20 Grey’s Anatomy
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Veep
10.35 Hand i hand
11.20 Jamie’s Quick and Easy 
Food
11.40 Dýraspítalinn
12.05 Splitting Up Together
12.35 Nágrannar
12.55 Head Full of Honey
15.00 The Art of Racing in the Rain
16.45 Föstudagskvöld með 
Gumma Ben og Sóla
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.48 Sportpakkinn
18.55 Impractical Jokers
19.15 Matters of the Heart
20.35 Fighting With My Family
22.20 FANatic
23.55 Stuber
01.25 Ad Astra
03.20 Night School

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Mindy Project
21.05 The Hundred
21.55 Major Crimes
22.35 Schitt’s Creek
23.00 American Dad
23.20 Bob’s Burgers
23.45 Friends
00.05 Friends
00.30 The Mindy Project

11.20 Robo-Dog
12.50 Honey. Rise Up and Dance
14.25 Ghostbusters
16.10 Robo-Dog
17.35 Honey. Rise Up and Dance
19.15 Ghostbusters
21.00 28 Days Later
22.55 Why Stop Now
00.20 A Vigilante
01.50 28 Days Later

07.25 PGA Tour 2020
10.30 PGA Tour. The Cut  Skyggnst 
á bak við tjöldin í PGA móta-
röðinni.
10.55 Solheim Cup 2019  Útsend-
ing frá lokadegi Solheim Cup.
15.55 PGA Tour 2020
19.00 PGA Tour 2020  Bein útsend-
ing frá Workday Charity Open.
22.00 PGA Highlights 2020
22.55 US Open 2015  Útsending 
frá lokadegi Opna bandaríska 
meistaramótsins árið 2015.

12.50 Heimaleikfimi 
13.00 Spaugstofan 2003-2004 
13.25 Sagan bak við smellinn - 
Viva la Vida 
13.55 Úr Gullkistu RÚV. Þú ert hér 
14.20 Gettu betur 2006 Mennta-
skólinn á Akureyri - Verzlunarskóli 
Íslands
15.35 Á fjöllum - Líf skýjum ofar s
16.25 Popp- og rokksaga Íslands 
Óþekkt endastöð
17.25 Veiðikofinn - Sjóbleikja 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie 
18.29 Sebastian og villtustu dýr 
Afríku 
18.45 Landakort Hasarblöð 
 Hasarblöð og bíóferðir voru stór 
hluti af lífi ungmenna, strákanna í 
það minnsta, upp úr miðri síðustu 
öld.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarlandinn 
19.40 Tónaflóð um landið Vest-
firðir
21.00 Íslenskt grínsumar. Fastir 
liðir eins og venjulega  Íslensk 
gamanþáttaröð frá árinu 1985. 
Léttur fjölskylduharmleikur 
sem á sér að mestu stað í þriggja 
eininga raðhúsi í smáborgaraborg 
á Íslandi. Fylgst er með þremur 
ólíkum fjölskyldum í gleði og 
harmi, starfi og leik. 
21.35 Íslenskt grínsumar. Tvíhöfði 
21.50 Séra Brown Father Brown 
 Breskur sakamálaþáttur um hinn 
slungna séra Brown sem er ekki 
bara kaþólskur prestur heldur 
leysir glæpsamleg mál á milli 
kirkjuathafna. Aðalhlutverk: Mark 
Williams.
22.40 Krydd í tilveruna Hope 
Springs  Rómantísk gamanmynd 
með Meryl Streep, Tommy Lee 
Jones og Steve Carell í aðalhlut-
verkum. Eftir 30 ára hjónaband 
fara hjón á miðjum aldri í viku-
langa hjónabandsráðgjöf til að 
endurvekja neistann. Leikstjóri: 
David Frankel. Handritshöfundur: 
Vanessa Taylor.
00.20 McMafía McMafia 
01.20 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show 
13.00 Bachelor in Paradise 
14.25 The Cool Kids 
14.50 Gordon Ramsay’s 24 Hours 
to Hell and Back 
15.50 Survivor 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 Fam 
19.30 Black-ish
20.00 Admission
21.50 Black Sea  Kafbátastjóra 
sem nýlega hefur misst vinnu sína 
er boðið að stjórna björgunarleið-
angri til Svartahafs þar sem þýskur 
kafbátur með gullfarm er sagður 
hafa sokkið. 
23.45 Star Trek Into Darkness
04.00 Síminn + Spotify

07.00 SPAL - Udinese
08.40 Eibar - Leganes
10.20 Real Mallorca - Levante
12.05 Athletic Bilbao - Sevilla
13.45 AC Milan - Juventus
15.25 Ítölsku mörkin 
16.20 Spænsku mörkin 
17.20 Real Sociedad - Granada 
 Bein útsending.
19.25 La Liga Show 
19.50 Real Madrid - Alaves  Bein 
útsending.
21.55 Barcelona - Espanyol
23.35 Leeds - Stoke City

08.15 Real Betis - Osasuna
10.00 Dregið í Meistaradeild 
Evrópu
10.30 Fréttaþáttur Meistara-
deildarinnar
11.00 Dregið í Evrópudeild UEFA
11.30 UCL Classic Matches  Eftir-
minnilegir leikir úr sögu Meistara-
deildar Evrópu rifjaðir upp. Inter - 
Arsenal (25.11.2003), Ajax - Bayern 
(19.4.1995), Real Madrid - Schalke 
(10.3.2015)
12.15 Fylkir - KA
14.00 Pepsi Max Stúkan - 5. um-
ferð
15.10 Thomas Partey  Viðtals-
þáttur frá La Liga á Spáni. 
15.35 Norðurálsmótið
16.15 FH - Þróttur R.  Útsending frá 
leik í Pepsi Max-deild kvenna.
18.00 Pepsi Max Mörkin
19.00 N1-mótið
19.50 Fylkir - Breiðablik  Bein út-
sending frá leik í 16 liða úrslitum 
Mjólkurbikars kvenna.
21.55 Genoa - Napoli
23.35 Atalanta - Sampdoria

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar Kapp-
hlaupið á Suðurpólinn 
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
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 Heimskviður 
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi Sumar. 
Sigurhæðir, Flóra og Davíð 
Stefánsson
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Glans LJÓSMYNDIR. 
myndir annarra
17.00 Fréttir
17.03 Úti að húkka bíla 
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Kvöldvaka. Sagnaþættir 
Atburðirnir á Kalsskála
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur Söngvar um öku-
tæki og ferðalög
19.45 Lofthelgin
20.35 Miðjan og jaðarinn 
Sagnadansar
21.38 Kvöldsagan. Njáls saga 
 (18 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

HRINGBRAUT
20.00 Helgarviðtalið (e)  Í viðtalinu 
ræðir Björk Eiðsdóttir við fólkið 
sem setur svip sinn á samfélagið.
20.30 Fjallaskálar Íslands (e) 
 Heillandi heimildaþáttur um land-
nám Íslendinga upp til fjalla og 
inni í óbyggðum.
21.00 Fasteignir og heimili (e) 
 Upplýsandi og fróðlegur þáttur 
um allt sem viðkemur fasteignum 
og góðum húsráðum.
21.30 Saga og samfélag (e)  Í þætt-
inum er málefni líðandi stundar 
rædd í sögulegu samhengi og vikið 
að nýjustu rannsóknum fræði-
manna á margvíslegum sviðum.
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Stöð 2, Stöð 2 Sport, Bylgjan, FM957 og X977 verða út um allt land í sumar og taka púlsinn á landanum.

EVA LAUFEY VERÐUR MEÐ MATARBÍLINN SINN ÚTI UM ALLAR TRISSUR, VEGFERÐIN, LEIKIN GAMANSERÍA 
MEÐ ÓLAFI DARRA VERÐUR Í UPPTÖKUM Á VESTURLANDI, FC ÍSLAND SKORAR Á LANDSBYGGÐINA, 

KRISTJÁN MÁR FER UM LAND ALLT, BIBBA FLÝGUR LANDSHORNA Á MILLI OG
STÖÐ 2 SPORT VERÐUR AÐ SJÁLFSÖGÐU MEÐ ALLAR SÍNAR VÉLAR Á VELLINUM.

 
BYLGJAN ER Á SUMARFERÐALAGI OG HEIMSÆKIR ALLA LANDSHLUTA OG

FM957 SÉR TIL AÐ BRENNSLAN VERÐI Á FLAKKI Í ALLT SUMAR.

Við ferðumst með þér í sumar



FÓLK GÆTI FENGIÐ AÐ 
NÝTA SÉR AÐSTÖÐU 

TIL AÐ LÁTA REYNA Á HUG-
MYNDIR SÍNAR ÁN ÞESS AÐ 
ÞURFA AÐ FESTA SIG Í HÚSNÆÐI 
Í MARGA MÁNUÐI OG KAUPA 
FOKDÝRAR ELDHÚSGRÆJUR.

Hópfjáröflun stendur 
nú yfir á Karolina-
fund fyrir deilield-
húsið Eldstæðið. 
Þar er stefnt á að 
matarfrumkvöðlar 

og smáframleiðendur geti unnið 
vörur sínar í vottaðri aðstöðu.

„Þetta byrjaði eiginlega fyrir tíu 
árum þegar ég fór af stað með blogg 
sem heitir Kökudagbókin þar sem 
ég dundaði mér við að deila upp-
skriftum,“ segir Eva Michelsen mat-
reiðslukona sem er frumkvöðullinn 
að baki verkefninu.

Eva segir að lesendur Kökudag-
bókarinnar hafi f ljótt fengið meiri 
áhuga á að fá að kaupa kökurnar 
beint frá henni en að fylgja upp-
skriftunum. „Það má náttúrulega 
ekki selja matvörur á opinberum 
markaði nema þú sért í vottuðu 
eldhúsi og með starfsleyfi frá Heil-
brigðiseftirlitinu. Svo ég fór á stúf-
ana og komst inn í tilraunaeldhúsið 
hjá Matís í Grafarholti“.

Síðar vann Eva í Sjávarklasanum 
og Lífsgæðasetri St. Jó þar sem 
hún fékk reynslu af deilirýmum. Á 
Íslandi eru nokkur tilraunaeldhús 
en Eldstæðið yrði fyrsta deilield-
húsið hér á landi. „Ef þú ert í stór-
framleiðslu er náttúrulega best að 
vera í eigin húsnæði, en Eldstæðið 
yrði til dæmis frábær vettvangur 
fyrir fólk sem vill sjá hvort að hug-
myndir þess séu lífvænlegar án þess 
að skuldbinda sig um of.“

Eva segir að leiga á aðstöðu í Eld-
stæðinu gæti verið allt frá nokkrum 
klukkustundum yfir í daga og 
mánuði. „Fólk gæti fengið að nýta 
sér aðstöðu til að láta reyna á hug-
myndir sínar án þess að þurfa að 
festa sig í húsnæði í marga mánuði 
og kaupa fokdýrar eldhúsgræjur.“

Aðspurð um hvernig matseld 
myndi henta í eldstæðinu segir Eva 
að möguleikarnir séu nánast enda-
lausir. „Það er bara spurning um 
hugmyndaflug. Í dag eru fimmtán 
aðilar sem hafa áhuga á að vera með, 
og það er allt frá brauðmeti og yfir í 
fiskrétti og jafnvel drykki.“

Eldstæðið fékk sína fyrstu send-
ingu af eldhústækjum í síðustu viku 
og stefnt er á að eldunarstöðvarnar 
verði fjórar.

Tæp vika er eftir af fjáröfluninni 
en hægt er að heita á verkefnið á 
Karolinafund. Meðal hvata fyrir 

Safnar áheitum fyrir deilieldhús
Eva Michelsen stendur fyrir hópfjáröflun fyrir Eldstæðið sem yrði fyrsta deilieldhús landsins. Hún segir að eld-
húsið gæti orðið frábær vettvangur fyrir fólk sem vill reyna fyrir sér í eldamennsku án of mikilla skuldbindinga.

Við ákváðum að fara í þetta 
því plötubúðir eru hlutur 
sem skiptir miklu máli, segir 

Lárus Jóhannesson eigandi 12 Tóna. 
„Það eru ekki allir sem átta sig á að 
þær eru ennþá starfandi og við 
vildum eiginlega bara vekja athygli 
á okkur, og sýna fólki hvað það eru 
fínar plötubúðir í miðbænum.“

Atburðurinn fer fram á þremur 
laugardögum í sumar, á morgun 
11. júlí og síðar 15. og 29. ágúst. 
Verkefnið er unnið í samstarfi við 
Tónlistarborgina Reykjavík og 
með stuðningi Sumarborgarinnar, 
Félags hljómplötuframleiðenda, 
Félags íslenskra hljómlistarmanna 
og STEFs. Verslanirnar sem taka 
þátt í verkefninu eru 12 Tónar, 
Lucky Records, Smekkleysa, Reykja-
vík Record Shop og Geisladiskabúð 
Valda.

„Hugmyndin er að fólk geti 
gengið á milli og notið þess að vera 
í bænum,“ segir Lárus. „Þetta eru 
allt ólíkar búðir en hver með sinn 
sjarma og saman myndum við eina 
heild sem lifir og hrærist í tónlist.“

En af hverju er fólk helst að missa 
þegar það sækir tónlist sína annað 
en í plötubúðirnar? „Fyrir það 
fyrsta er auðvitað annað að halda 
á og f letta í gegnum plötur heldur 
en að skruna á netinu,“ segir Lárus 
en búðirnar hafi einnig félagslegt 
gildi. „Svo er náttúrulega félags-
skapurinn, en þú hittir alls konar 
fólk og það eru oft skemmtilegir 
viðburðir í plötubúðum líka - alls 
konar hlutir sem maður upplifir 
ekki einn heima. Við gerum okkur 
auðvitað grein fyrir því að fólk 
er að neyta tónlistar sinnar með 
margvíslegum hætti í dag en við 

teljum að þetta ætti að styðja hvert 
annað.“

Þrátt fyrir að plötubúðir hafi átt 
undir högg að sækja að undanförnu 
eru þó vissir hópar sem eru dyggari 
kúnnar en aðrir samkvæmt Lárusi. 
„Viðskiptavinir okkar eru breiður 
og ansi flókinn hópur, en sem dæmi 
má nefna að fólk sem kaupir klass-
íska tónlist leitar mikið í hana á 
föstu formi. Eins eru dyggir aðdá-
endur ákveðinna fyrirtækja eins 
og ECM sem eru þekktir fyrir mikil 
gæði.“

Dagskráin á morgun hefst í 
Smekkleysu kl. 14 þar sem tónlist-
arkonan gugusar mun leika fyrir 
gesti. Því næst verður GDRN í Lucky 
Records kl. 15, Þórir Georg í Reykja-
vík Record Shop kl. 16 og loks Kælan 
mikla í 12 Tónum kl 17. 
arnartomas@frettabladid.is

Plötubúðir taka höndum saman

Eva er vongóð 
um að fjár-
öflunin nái 
takmarki sínu 
í næstu viku. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Fyrstu eldhústækin komu í hús í síðustu viku. Eldunar-
stöðvarnar sem verða til leigu eru alls fjórar. 

Á Eldstæðinu verður líka skrifstofuaðstaða og funda-
herbergi sem má nýta undir smökkun og námskeið.

Eigendur plötubúðanna sem taka þátt í verkefninu eru sammála um að 
hver búð hafi sinn sjarma sem myndi hluta af tónlistarlífi miðbæjarins.

áheit eru matarpakkar og prufuað-
gangur að Eldstæðinu. Auk þess 
verður hægt að styrkja sérstakan 
matarfrumkvöðul og veita við-
komandi prufuaðgang í Eldstæðinu.

„Svona hópfjáraf lanir eru nátt-
úrulega allt eða ekkert svo ég vona 
að þetta náist,“ segir Eva vongóð.  
arnartomas@frettabladid.is
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ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Mánudaga - sunnudaga 12-18

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

2. JÚLÍ - 10. ÁGÚSTÚtsala
ALLT AÐ 

50%
AF VÖLDUM VÖRUM

30% 
AF ÖLLUM
SUMARVÖRUM

20-50% 
AF VÖLDUM 
VÖRUM

20% 
AF ÖLLUM 
UMAGE LJÓSUM

30% 
AF ÖLLUM 
HANDKLÆÐUM



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

VIÐ VORUM ALLIR 
SAMMÁLA UM AÐ VIÐ 

LIFUM FYRIR SVONA DAGA - AÐ 
VERA BARA AÐ SKJÓTA, SEGJA 
SÖGUR, HLÆJA OG SKAPA.

Facade  
Beton er 
gæðamálning  
fyrir stein
• Málningin er sterk og teygjanleg

• 100% akrýlmálning

• Gljástig 5

• Einstaklega þægileg í vinnslu,  
fer vel í pensli, rúllu og sprautu

• Veðurþolin og hrindir frá óhreinindum

• Yfirborðið er öndunarvirkt, þannig  
að vatnsgufa sem kemur að innan  
á greiða leið út

• Hindrar myglu- og sveppagróður

Tónlistarmaðurinn og 
leikarinn Pétur Óskar 
Sig u rðsson, einnig 
þekktur sem Oscar 
Leone, gefur út lagið 
Lion í dag. Tónlistar-

mynband við lagið er væntanlegt í 
næstu viku.

„Það fjallar um von, og svo um 
stúlku sem ég var að deita fyrir 
mörgum árum,“ segir Pétur um 
innihald lagsins og útskýrir að 
heiti þess, Lion, sé tvöföld tilvísun. 
„Ljónið er stjörnumerkið mitt en 
þetta vísar líka til Leone-hlutans í 
listamannsnafninu mínu.“

Tónlistarmyndband lagsins var 
tekið upp á Djúpavík „Við vorum 
að leita að skemmu til að nýta 
við tökur og fengum ábendingu 
á Facebook,“ segir Pétur. „Okkur 
langaði að skjóta í svona rustic vin-
tage-fíling, eitthvað hrátt. Svo var 
þetta líka fín afsökun til að fara út 
á land og hafa gaman. Við vorum 
allir sammála um að við lifum fyrir 
svona daga – að vera bara að skjóta, 
segja sögur, hlæja og skapa.“

Tökuliðið var ekki af verri end-
anum, en Pétur fékk leikstjórann 
Anton Inga Sigurðsson með í för en 
hann leikstýrði meðal annars kvik-
myndinni Grimmd. Þá var Gunnar 
Auðunn Jóhannsson myndatöku-
maður.

Tökurnar á myndbandinu segir 
Pétur hafa gengið eins og í sögu og 
að fegurð Djúpavíkur hafi spilað 
þar lykilhlutverk. „Ég vissi eigin-
lega sjálfur ekki af þessum stað. 
Það er alveg rosalega fallegt þarna, 
og leiðin í gegnum firðina er alveg 
æðisleg líka.

Fegurð Djúpavíkur hefur dregið 
fleiri tökulið að, en ofurhetjumynd-
in Justice League var tekin þar upp 
þar sem Jason Momoa í hlutverki 
Aquaman baðaði sig eftirminnilega 
upp úr ísköldum sjónum.

Pétur hvetur fólk eindregið til að 
kíkja til Djúpavíkur í sumar en það 
virðist sem ferðaglaðir Íslendingar 
séu skrefinu á undan honum. „Við 
vorum að borða eftir tökur á hótel-
inu og það var fullt út að dyrum.“

Þegar Pétur gaf út lagið Superstar 
í fyrra var frumflutningur á laginu 
á skemmtistaðnum Miami og segir 
Óskar líklegt að eitthvað álíka verði 
gert fyrir Lion. „Ég er ekki alveg 
búinn að ákveða það en þetta yrði 
kannski svolítið spontant og yrði þá 
tilkynnt í lok vikunnar.“

Það er annars nóg á döfinni hjá 
Pétri, bæði í leiklist og lagasmíð-
um. „Ég lék lítið hlutverk í Verbúð 
hjá Vesturporti og verð svo áfram í 
Tjarnarbíói í haust í verkinu Polish-
ing Iceland sem var sett á ís vegna 
COVID. Annars er planið svo bara 
að halda áfram að semja og reyna 
að taka einhver gigg í kjölfar Lion.“ 
arnartomas@frettabladid.is

Stúlkan og vonin
Tónlistarmaðurinn og leikarinn Pétur Óskar Sigurðsson, einnig 
þekktur sem Oscar Leone, gefur út lagið Lion á Spotify í dag. 

Pétur segir tökurnar á Djúpavík hafa verið góða afsökun til að ferðast. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Lion vísar til stjörnumerkis Péturs og listamannseftirnafnsins Leone.
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VERSLUNIN LOKAR
ALLT VERÐUR AÐ FARA

OPIÐ 09:00 - 24:00
HALLVEIGARASTÍGUR 1  |   101 REYKJAVIK  |   SUPER1.IS
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NEUTRAL 
FLJÓTANDI ÞVOTTAEFNI
700ml

REMA BLEYJUR 
ALLAR TEGUNDIR

199kr. 199kr.

BARA Í

DAG

-25%
afsláttur 

af öllu*

Prentgripur
1234 5678

SVANSMERKIÐ



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

PRINCE
POLO
35 G  

99
KR/STK
2929 KR/KG

Fyrir svanga
ferðalanga

SÆNGURFÖT

SLOPPAR 
FYRIR HANN & HANAUNDRI

HEILSUINNISKÓR

DÚNVÖRUR

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 11–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is
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VEFVERSLUN

www.betrabak.is

OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

VIÐ SENDUM FRÍTT

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

Það var hundur í Minna-
Knarrarnesi á Vatnsleysu-
strönd þegar ég var barn, 

hann hét Ringo.
Ringo var svartur og því varð 

honum ógurlega heitt þegar sólin 
skein. En hann dó ekki ráðalaus, 
heldur skreið undir rabar-
barann og lá þar í vellystingum 
og slapp við sólbruna og óþarfa 
„tan“ – nóg var hann tanaður 
fyrir. Ringo þessi var nefndur 
eftir manni sem varð áttræður á 
dögunum, Ringo Starr.

Í dag býr einn af þingmönnum 
Miðf lokksins í Minna-Knarrar-
nesi og hefur ekki, eftir því sem 
ég best veit, haft vit á því að 
skríða undir rabarbarann, og 
hefur hann þó nægar ástæður til 
að fara í felur. Reyndar er hann 
ekki svartur, nema á sálinni, en 
það er ekki honum að þakka. Sá 
mun gjamma mest á Alþingi og 
opinberast hans eðla heimska í 
hvert eitt sinn hann þvælir upp 
kjaftinum.

Þetta rifjaðist upp fyrir 
mér þegar ég sá í sjónhending 
Knarrarnes á Mýrum. Þá kom 
mér í líka í hug hvað ég væri af 
góðu fólki kominn og þá mundi 
ég um leið hvað gott fólk getur 
verið dæmalaust vont.

Einu sinni kom Guðrún 
Bjarndís Þorvaldsdóttir ofan af 
Mýrum og eignaðist mann suður 
með sjó, Þórarinn Einarsson. 
Af því kom endalaust gott fólk. 
Endalaust, en ein skepna. Sá 
komst á þing.

Þegar móðir mín hafði búið á 
Vatnsleysuströndinni við besta 
orðstír, og verið elskuð og dáð í 
sinni sveit af öllum í áratugi þá 
birtist þar Ringo, sá svartasti af 
öllum svörtum, aldrei bítill en 
ætíð skíthæll – nú þingmaður.

Nú er Ringo áttræður, sá sem 
var í Bítlunum. Hinn er andlega 
dauður.

Ringo


