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FJÁRMÁL Hlutdeild lífeyrissjóða 
í nýjum húsnæðislánum hefur 
hrunið frá byrjun árs í takt við 
stóraukna eftirspurn eftir óverð-
tryggðum lánum. „Ef tölurnar fyrir 
útlán bankanna í júní eru réttar 
gæti hann orðið fyrsti mánuðurinn 
í langan tíma þar sem það eru meiri 
uppgreiðslur en útlán hjá lífeyris-
sjóðunum,“ segir Ólafur Sigurðs-
son, framkvæmdastjóri Birtu líf-
eyrissjóðs.

Nettó ný útlán lífeyrissjóða til 
heimila námu einungis 918 millj-
ónum króna í maí samanborið við 
27,5 milljarða útlán bankanna í 
júní. Tölurnar fyrir útlán lífeyris-
sjóða í júní hafa ekki verið birtar 

en umsvif bankanna gefa til kynna 
að töluverður samdráttur sé hjá 
mörgum sjóðum.

Harpa Jónsdóttir, framkvæmda-
stjóri Lífeyrissjóðs starfsmanna 
ríkisins, segist hafa merkt tölu-
verðar uppgreiðslur sjóðsfélaga á 
allra síðustu mánuðum. Bankarnir 

hafi lækkað vexti meira en lífeyris-
sjóðirnir.

„Án þess að hafa séð bækur bank-
anna er mín ágiskun sú að þeir eigi 
erfiðara með að koma peningum í 
vinnu því samdráttur í hagkerfinu 
gerir það að verkum að þeir lána 
ekki eins mikið til fyrirtækja en 
vextir á húsnæðislánum eru lækk-
aðir til að lána meira til heimil-
anna,“ segir Harpa.

Ný óverðtryggð húsnæðislán 
banka til heimila, að frádregnum 
uppgreiðslum, hafa á síðustu 
þremur mánuðum numið samtals 
146 milljörðum króna samkvæmt 
gögnum Seðlabanka Íslands. Á 
sama tímabili hafa ný verðtryggð 

lán verið nettó neikvæð um 5,8 
milljarða. Þá hefur hlutfall óverð-
tryggðra lána af húsnæðislánasafni 
bankanna hækkað úr 38 prósentum 
upp í 43 prósent frá byrjun árs.

„Vægi verðtryggingarinnar verð-
ur ekki neitt ef þetta heldur svona 
áfram. Þó að vextir hækki lítillega 
í framtíðinni held ég að heimilin 
muni áfram sækja í óverðtryggð 
lán,“ segir Konráð S. Guðjónsson, 
aðstoðarframkvæmdastjóri Við-
skiptaráðs og bætir við að allar for-
sendur séu fyrir því að vaxtastig 
verði lágt til lengri tíma litið. „Ef 
lágvaxtaumhverfið verður varan-
legt deyr verðtryggingin drottni 
sínum.“ – þfh / sjá síðu 8

Sópa til sín húsnæðislánum
Júní gæti orðið fyrsti mánuðurinn í langan tíma þar sem uppgreiðslur eru meiri en ný útlán lífeyrissjóða. 
Hafa tapað mikilli hlutdeild til bankanna á skömmum tíma. Mikil ásókn er í óverðtryggð lán bankanna.

Hlutfall óverðtryggðra 
lána af húsnæðislánasafni 
bankanna hefur hækkað úr 
38 prósentum upp í 43 
prósent frá byrjun árs.

ú t s a l a
27.07 – 16.08

sjáðu
öll tilboðin

á elko.is

Þessir glæsilegu reiðskjótar á Fjallabaksleið nyrðri tilheyra hópi hestamanna sem áðu í Hólaskjóli í fyrrinótt áður en leið þeirra lá áfram að Landmannalaugum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

LÍFIÐ Ólafur Arnalds hlaut sína 
fyrstu Emmy-tilnefningu fyrr í 
vikunni fyrir titillagið í bandarísku 
sjónvarpsþáttunum Defending 
Jacob.

Ólafur, sem lá veikur heima er 
hann frétti af tilnefningunni, seg-
ist vanalega rólegur yfir slíku. Þetta 
sé engu að síður skemmtilegt, sér-
staklega ef um stór verðlaun sé 
að ræða.

Fr á þv í að 
COVID-19 far-
aldurinn braust 
út hefur hann 
unnið í nýrri 
t ó n l i s t 
s e m  e r 
væntan-
leg bráð-
lega. – fbl 
/ Sjá síðu 
38

Veikur heima er 
tilnefning barst



Hann var sjéní og 
það er ekki auðvelt 

að vera sjéní.
Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri

Veður

Hæg breytileg átt, skýjað með 
köflum og stöku smáskúrir. Hiti 9 
til 16 stig að deginum.  SJÁ SÍÐU 26

Þeir fiska sem róa

Þetta þríeyki kom á hægri siglingu á sjónum með fram Sæbraut í gær og stefndi í átt að innsiglingunni að Reykjavíkurhöfn. Meðferðis höfðu báts-
verjar veiðistöng og reyndu fyrir sér. Ekki var gott að sjá úr landi hvernig af laðist en eitt er víst og það er að þeir fiska sem róa. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SAMFÉLAG Gísli Rúnar Jónsson féll 
frá þann 28. júlí síðastliðinn, 67 ára 
að aldri. Eftir hann liggja ógrynni 
öll af persónum og verkum sem lifa 
munu áfram með þjóðinni.

Leikstjórinn Þórhildur Þorleifs
dóttir segir að fallinn sé frá mikill 
hæfileikamaður sem verði sárt 
saknað.  Samvinna þeirra spann
aði hálfa öld eða allt frá því að 
Gísli Rúnar birtist skyndilega fyrir 
framan útidyr hennar og eigin
manns hennar, Arnars Jónssonar, á 
Akureyri og vildi nema leiklist.

„Ég hafði aldrei séð þennan pilt 
fyrr og man sérstaklega hvað klæða
burður hans var sérstakur. Hann 
var klæddur í glæsilegan ullar
frakka og hélt á stresstösku þannig 
að hann minnti helst á háttsettan 
opinberan starfsmann. Mér brá 
síðan þegar í ljós kom að hann var 
bara á sautjánda aldursári,“ segir 
Þórhildur og hlær að minningunni.

Þórhildur segir hæfileika Gísla 
Rúnars hafa verið augljósa og að 
samvinna þeirra í leikhúsinu hafi 
verið afar ánægjuleg. „Hann var 
sjéní og það er ekki auðvelt að vera 
sjéní.  En það var frábært að leik
stýra honum og þá má ekki gleym
ast að hann var einn okkar allra 
besti þýðandi.“

Þýðingarnar lágu svo vel fyrir 
Gísla Rúnari að oft skilaði hann 
inn f jölmörgum hugmyndum 
um hvernig tilteknar setningar 
skyldu vera þýddar.

„Gallinn var sá að tillögurnar 
voru iðulega allar svo góðar að 
maður lenti í stökustu vandræðum. 
Ég bað hann því oft sjálfan um að 
velja það sem honum þætti best, 
ég gæti ekkert staðið í þessu,“ segir 
Þórhildur kímin.

Gísli Rúnar átti auðvelt með að 

skapa eftirminnilegar persónur og 
ein sú minnisstæðasta sem hann 
átti þátt í er brúðan Páll Vilhjálms
son sem vann hug og hjörtu lands
manna á sínum tíma. Kjarabarátta 
við Sjónvarpið varð til þess að Gísli 
Rúnar gaf út hina sígildu hljómplötu 
Algjör Sveppur sem byggðist á Páli 
án þess að það kæmi fram vegna 
réttindamála.

„Ég var aðdáandi og þegar verið 
var að ákveða heitið á okkar fyrstu 
kvikmynd –  „Algjör Sveppi  og 
leitin að Villa“ –  var nafnið augljós 
tilvísun í verk Gísla Rúnars,“ segir 

skemmtikrafturinn Sverrir Þór 
Sverrisson, Sveppi. Sú tilvísun var 
tekin alla leið er Gísli Rúnar skrifaði 
handrit að barnaleikritinu „Algjör 
Sveppi“ árið 2010 með Sveppa í aðal
hlutverki.

„Ég fékk áfall þegar Gísli Rúnar 
færði okkur handritið að sýning
unni. Þetta voru um 200 síður og 
hugmyndaauðgin ótrúleg. Ef ein
hver maður gat grínað yfir sig þá var 
það Gísli Rúnar,“ segir Sveppi. Hann 
og leikstjóri sýningarinnar, Felix 
Bergsson, hafi átt fullt í fangi með 
að velja bestu bitana svo sýningin 
yrði ekki heill skóladagur að lengd.

„Ég nötraði af stressi þegar Gísli 
Rúnar kom á sýninguna en sem 
betur fer hló hann manna mest. 
Hláturinn var svo smitandi að ég 
vildi að hann hefði mætt á hverja 
einustu sýningu.“ 
bjornth@frettabladid.is

Gísli Rúnar var maður 
sem gat grínað yfir sig 
Hæfileikamaðurinn Gísli Rúnar Jónsson er fallinn frá. Gísli Rúnar var einn 
dáðasti skemmtikraftur landsins og brautryðjandi á því sviði. Hugmynda-
auðgin, húmorinn og allir hæfileikarnir eru samstarfsfólki ofarlega í huga.

Gísli Rúnar Jónsson, þýðandi og skemmtikraftur með meiru. FRÉTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNSÝSLA Guðni Th. Jóhannes
son, for seti Ís lands, frestar mót töku 
fyrir ættingja og vini á Bessa stöðum 
í kjöl far inn setningar at hafnar á 
laugar dag um ótiltekinn tíma.

„Þessu ráða sótt varnasjónar mið 
og aukin hætta á veiru smitum að 
mati sér fræðinga,“ segir í bréfi sem 
var sent á fyrir hugaða gesti.

For seta hjónin hvetja alla til að 
fylgja öllum á bendingum, leið
beiningum og til mælum sótt varna
yfir valda og al manna varna. „Við 
megum ekki láta deigan síga í bar
áttu okkur við þennan vá gest.“ – gar

Frestar móttöku 
vegna COVID-19

Forseti Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

LÖGREGLUMÁL „Samherji mun 
áfram eiga samskipti við þar til 
bær stjórnvöld sem sýnt hafa vilja 
til gagnkvæmrar samvinnu og 
bjóða fram aðstoð vegna rann
sókna á ásökunum sem tengjast 
starfseminni í Namibíu,“ segir 
Eiríkur S.  Jóhannsson, formaður 
stjórnar Samherja, í yfirlýsingu í 
gær vegna loka rannsóknar norsku 
lögmannsstofunnar Wikborg Rein 
á umsvifum Samherja í Namibíu og 
meintum lögbrotum þar í landi.

Eiríkur segir í yfirlýsingunni að 
nú hafi Wikborg Rein, að lokinni 
átta mánaða vinnu, skilað ítarlegri 
skýrslu með helstu niðurstöðum. 
Skýrslan hefur ekki verið birt opin
berlega og uppgefinn tengiliður 
Samherja vegna yfirlýsingarinnar 
svaraði ekki ósk Fréttablaðsins um 
samtal við Eirík eða aðra hjá fyrir
tækinu til að fá nánari skýringar á 
því sem fram kemur í yfirlýsingu 
stjórnarformannsins.

Í yfirlýsingunni segir hins vegar 
að þegar Wikborg Rein hafi fundað 
með fulltrúum viðeigandi stjórn
valda þurfi að taka afstöðu til fjöl
margra atriða. „Þar á meðal hvaða 
niðurstöður rannsóknarinnar 
er hægt að birta opinberlega og 
hvernig. Í því sambandi þarf að 
meta hvort birting kunni að hafa 
áhrif á rannsóknir í öðrum ríkjum. 
Þá þarf að meta hvort birting á upp
lýsingum gangi í berhögg við lög og 
reglur vegna þeirra einstaklinga 
sem kunna að koma við sögu.“

Enn fremur segir að þegar liggi 
fyrir samkomulag um að lögmenn 
Wikborg Rein eigi fund með emb
ætti héraðssaksóknara með haust
inu. „Þá hafa nokkrir fundir verið 
haldnir með fulltrúum namibískra 
stjórnvalda til að kanna grundvöll 
fyrir svipuðu samstarfi við þau,“ 
segir í yfirlýsingunni. – gar

Vilja samvinnu 
við stjórnvöld

Eiríkur S.  
Jóhannsson
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Allir sem eru nú þegar með lykil eða kort frá Olís eða ÓB eru sjálfkrafa í Vinahópnum 
og njóta afsláttar og annarra sérkjara þegar greitt er með lykli eða korti.

Kynntu þér Vinahópinn á olis.is

-26 kr. 

af lítranum í dag, 30. júlí
og styrkjum Slysavarna-

félagið Landsbjörg

Saman gefum við

5 krónur

að auki, fyrir lykil- og korthafa í Vinahópi Olís og ÓB

FJÓRFALDIR VILDARPUNKTAR ICELANDAIR
hjá Olís og ÓB alla verslunarmannahelgina, 30. júlí–3. ágúst

*Afslátturinn gildir á öllum Olís- og ÓB-stöðvum landsins nema við Arnarsmára, Bæjarlind og Fjarðarkaup. Þar gildir alltaf lægsta verð ÓB.



Skilaboð þeirra 
hafa þvert á móti 

verið þau að við munum 
þurfa að lifa með þessari 
veiru næstu 
árin.

Sigríður Á. 
Andersen

UMBOÐSAÐILI JEEP®  OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18

VERÐ FRÁ: 11.990.000 KR.

JEEP® WRANGLER RUBICON

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

FÁANLEGUR MEÐ 35”, 37” EÐA 40” BREYTINGU

Á ALVÖRU JEPPA MEÐ ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIFI

STAÐALBÚNAÐUR M.A.:

FERÐASTU UM            ÍSLANDALLT

BÍLL Á MYND: JEEP® WRANGLER RUBICON 35” BREYTTUR

IÐNAÐUR Sú ákvörðun Rio Tinto 
Alcan að afskrifa álverið í Straums-
vík úr bókum sínum hefur engin 
áhrif á samningaviðræður fyrir-
tækisins við Landsvirkjun. Þetta 
segir Ragnhildur Sverrisdóttir, upp-
lýsingafulltrúi Landsvirkjunar.

„Okkur er fyllilega kunnugt 
um erfiða stöðu á álmörkuðum 
og höfum leitast við að styðja við-
skiptavini okkar af því tilefni, Rio 
Tinto sem aðra,“ segir Ragnhildur 
og bætir við:

„Við gerum áfram allt sem í valdi 
okkar stendur til að koma til móts 
við mikilvæga viðskiptavini og 
höfum lagt fram tilboð sem gerir 
ISAL mjög samkeppnishæft, en við 
látum ekki íslensku þjóðina niður-
greiða framleiðslukostnað alþjóð-
legra stórfyrirtækja.“

Alls nemur afskrift Rio Tinto 
á starfseminni í Straumsvík 269 
milljónum Bandaríkjadala, eða 
sem nemur 37 milljörðum króna. 
Þetta kemur fram í uppgjöri félags-

ins fyrir fyrri helming árs 2020. Í 
skýringum með uppgjörinu kemur 
fram að fyrirtækið hafi gert margar 
tilraunir til „að eiga í uppbyggileg-
um viðræðum við Landsvirkjun, en 
hafi nú komist að þeirri niðurstöðu 
að Landsvirkjun sé ekki reiðubúin 
að lækka raforkuverð [til ÍSAL] sem 
einhverju nemur.“

Jafnframt sagði Rio Tinto að 
ef ekki næðist að gera bragarbót 
á stöðu þeirra gagnvart Lands-
virkjun sé fyrirtækinu sá eini 

kostur mögulegur að slíta raf-
orkusamningnum og hefja lokun 
álversins. Rio Tinto lokaði nýverið 
einu álvera sinna við Tiwai Point 
á Nýja-Sjálandi. Álverið við Tiwai 
Point tapaði um 46 milljónum 
dala á árinu 2019, eða um 6,5 millj-
örðum króna.

Til samanburðar tapaði álverið 
í Straumsvík um 13 milljörðum 
króna á síðasta ári, en er fram-
leiðslugeta Straumsvíkur þó nærri 
helmingi minni en Tiwai Point. – thg

Afskrift á álverinu ekki sögð hafa áhrif á viðræðurnar við ÍSAL

Álver Ísal í Straumsvík. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

SVÍÞJÓÐ Þó að einmitt þessar vik-
urnar sé helsti sumarfrístími Svía 
hefur dregið verulega úr ferða-
lögum þeirra miðað við sama tíma 
í fyrra að sögn sænska ríkissjón-
varpsins. Þó eru nokkur svæði sem 
þetta á ekki við um.

„Það er meiri hreyfing á vissum 
fjallasvæðum,“ er haft eftir Krist-
ofer Ågren, yfirmanni gagnagrein-
inga hjá símafyrirtækinu  Telia. 
Byggja tölurnar á gögnum sem Telia 
safnar  upp úr símanotkun Svía. 
Leiða gögnin meðal annars í ljós að 
umferðin út úr stórborgunum hefur 
minnkað um fimmtung.

Í Gotlandi var óttast að þröngt 
yrði á þingi en raunin er sú að ferða-
fólki þar fækkar um fjórðung. Hins 
vegar eru nokkrir staðir sem finna 
fyrir aukningu. Á það meðal annars 
við um Åre och Härjedalen. – gar

Síminn sér Svía 
sækja í fjallasali

Stokkhólmsbúar halda sig frekar en 
áður á heimaslóð. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

VEÐUR „Það er að koma lægð úr 
suðri aðfaranótt föstudags og það 
verður blautt og vindasamt á land-
inu,“ segir Haraldur Eiríksson, veð-
urfræðingur á Veðurstofu Íslands.

Viðvörun er vegna vindstrengs 
með suðausturströndinni á föstu-
dag. „Á laugardag verður vindurinn 
hægari og áframhaldandi úrkoma 
en sennilega lítil á Norðurlandi. Á 
sunnudaginn hangir lægðin áfram 
yfir en ekki verður mikill vindur 
eftir í henni. Þetta er milt en frekar 
blautt,“ segir Haraldur.  gar

Milt og blautt

COVID -19 Svandís Svavarsdóttir, 
heilbrigðisráðherra, liggur nú 
undir feldi með minnisblað frá 
sóttvarnalækni sem inniheldur 
tillögur um hertari aðgerðir í bar-
áttunni við kórónaveiruna. Ljóst 
er að verið er að skoða hvort breyta 
þurfi áherslum á landamærum sem 
og frekari aðgerðir innanlands, til 
dæmis breytingar á fjöldatakmörk-
unum og mögulega innleiðingu á 
tveggja metra reglunni í einhverju 
formi.

Ragnar Freyr Ingvarsson læknir 
var umsjónarmaður COVID-19 
göngudeildar Landspítalans á 
meðan faraldurinn reis sem hæst 
fyrr á árinu. Hann var gagnrýninn 
á þá ákvörðun stjórnvalda að opna 
landið þann 15. júní síðastliðinn og 
sagði önnur sjónarmið greinilega 
ráða för en heilbrigði Íslendinga. 
Ákvörðunin hafi verið tekin án víð-
tæks samráðs við heilbrigðisstarfs-
fólk og núna bendi margt til þess að 
í óefni sé komið.

„Ég mæli eindregið með því að 
yfirvöld hlusti á raddir heilbrigðis-
starfsfólks og bregðist hratt við 
með harðari aðgerðum og ítarlegri 
skimun. Að mínu mati er tækifæri 
til þess að forða stórslysi með því 
að innleiða slíkar reglur fyrir versl-
unarmannahelgina. Við verðum 
að snúa vörn í sókn,“ segir Ragnar 
Freyr.

Hann segir margt benda til þess 
að einkennalitlir smitberar séu úti 
í samfélaginu. „Það er mjög óþægi-
legt að vita til þess að fjórir ólíkir 
hópar hafi smitast af veirunni og 
ekki hafi tekist að finna sameigin-
legan snertif löt þessara hópa. Við 

verðum að vera á varðbergi.“
Skilaboð Ragnars eru skýr. „Ég 

held að Íslendingar ættu að forðast 
fjöldaskemmtanir og njóta helgar-

innar í faðmi sinnar nánustu,“ segir 
læknirinn.

Ljóst er að skoðanir eru skiptar. 
Sigríður Á. Andersen, alþingismað-
ur og fyrrum ráðherra, birti hug-
leiðingar á Facebook-síðu sinni þar 
sem hún sagði greinilega farið að 
örla á nýju markmiði heilbrigðis-
yfirvalda. Áður hafi verið talað 
um „að f letja út kúrfuna“ en nú sé 
markmiðið að ekkert smit greinist 
hérlendis.

„Samkvæmt helstu sérfræðingum 
í þessum efnum er það þó allsendis 
óraunhæft markmið. Skilaboð 
þeirra hafa þvert á móti verið þau að 
við munum þurfa að lifa með þess-

ari veiru næstu árin. Verkefnið hlýt-
ur því að vera að undirbúa okkur 
fyrir það. Ekki með hræðsluáróðri 
eða síendurteknum opinberum 
hugleiðingum um „skref til baka“ í 
átt að einangrun og hafta sem við 
vitum nú þegar að hefur feigðina 
í för með sér þótt ekki endilega af 
völdum C19,“ skrifaði Sigríður.

Hún  kallar eftir því viðhorfi 
stjórnvalda að upplýsingum um 
sjúkdóminn og meðhöndlun hans 
verði miðlað með jákvæðum hætti 
svo hver og einn, ekki síst þeir sem 
tilheyra viðkvæmum hópum, geti 
lagt mat á eigin lífsstíl á næstu miss-
erum. bjornth@frettabladid.is

Yfirmaður á COVID-deild vill 
herða reglur og forða stórslysi
Fyrrum yfirlæknir COVID-19 teymis Landspítalans hvetur heilbrigðisráðherra eindregið til þess að herða 
aðgerðir fyrir stærstu ferðahelgi ársins. Hann hefur áhyggjur af því að smitrakning gangi illa. Alþingis-
maður telur einangrun og höft alvarlegra vandamál enda útlit fyrir að veiran verði á sveimi næstu ár.

Ragnar Freyr Ingvarsson hvetur heilbrigðisráðherra til þess að herða aðgerðir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON BRINK 

3 0 .  J Ú L Í  2 0 2 0   F I M M T U D A G U R4 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Fylgdu okkur á Fagebook.
facebook.com/hondaisland

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

3.790.000 kr. 
Honda Jazz hybrid kostar frá

Sjálfskiptur, 109 hestöfl,  
meðaleyðsla 4,5 l/100km*WLTP
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Hybrid
sem örvar

Nýr

Ný og glæsileg Jazz-lína er komin á sviðið. 
Nýja Jazz-línan er hönnuð með tæru samfelldu sniði sem hefur lítið viðnám og er einfaldlega 
glæsilegt. Jazz Crosstar er nýr í hópnum. Hann er hannaður fyrir virkan lífsstíl þar sem útlitið er 
nútímalegt og hraustlegt. Upplifðu næstu kynslóð e:HEV blendingstækni sem veitir rafmagnaða 
og kraftmikla akstursupplifun með frábærum afköstum og hagkvæmi ásamt lítilli losun. 

Komdu í heimsókn í Honda á Fosshálsi 1 og upplifðu nýjan Honda Jazz og Crosstar.



Allt sem við   
getum gert er að 

biðja fólk um að virða 
leiðbeiningarnar.

Michael Boolsen, lögreglustjóri í 
Þórshöfn í Færeyjum

Það jákvæða er að 
það segjast lang-

flestir sækja þjónustu og 
verslun í miðbæinn. Það er 
líka mjög áhugavert hvað 
miðbærinn virkar líka sem 
ákveðinn hverfiskjarni og 
fólk sem býr nálægt er 
líklegra til að sækja þjón-
ustu þangað.
Sigurborg Ósk 
Haraldsdóttir, 
formaður skipu-
lags- og sam-
gönguráðs

Tekjur Vinnslustöðvar-
innar drógust saman um 
innan við tvö prósent þrátt 
fyrir að engin loðna hefði 
verið veidd.

n Einkabíl 67,2
n Fótgangandi 16,2
n Strætó 11,2
n Hjólandi 3,4
n Annað 2,0

n Bílastæðahús í nágrenninu 28,3
n Aðliggjandi götur Laugavegar 27,9
n Bílastæði í nágrenninu 24,9
n Við Laugaveg 10,8
n Annað 8,1

Hvaða samgöngur hefur þú notað 
oftast sl. 12 mánuði þegar þú 
sækir verslun og þjónustu við 
Laugaveg?

Hvar leggur þú bílnum oftast 
þegar þú sækir verslun og þjón-
ustu við Laugaveg?

✿   Íbúar á höfuðborgarsvæðinu

FÆREYJAR Eftir opnunarathöfn 
hinnar árlegu Ólafsvöku á þriðju-
dagskvöld í Þórshöfn í Færeyjum 
sagði Michael Boolsen lögreglu-
stjóri að Færeyingar virtust hafa 
metið Ólafsvökuhefðirnar ofar 
öryggisreglum vegna Covid-19.

Að sögn vefsíðu færeyska ríkisút-
varpsins vísaði Boolsen þar í ótal 
brot á tilmælum um fjarlægð milli 
manna.

„Að biðja almenning um að halda 
Ólafsvökuna hátíðlega á annan hátt 
en venjulega í ár er dálítið eins og að 
biðja fólk um að sleppa jólunum,“ er 
haft eftir lögreglustjóranum. 

„Lögreglan hefur ekki heimild til 
að framfylgja fjarlægðarreglunum. 
Allt sem við getum gert er að biðja 
fólk um að virða leiðbeiningarnar,“ 
bætti Boolsen við.

Hátíðarhöldin vörðu alla nóttina. 

Lögreglumenn fóru um og minntu 
þá sem voru úti við að halda öruggri 
fjarlægð við daufar undirtekir eins 
og áður segir.

Þá þurftu laganna verðir að fást 
við marga sem voru drukknir á 
götum Þórshafnar að sögn færeyska 
ríkisútvarpsins. Fáeinir pústrar og 
slagsmál sem brotist hafi út hafi að 
lokum verið leyst að siðaðra manna 
hætti. – gar

Lögreglustjóri segir Covid-reglur hafa verið hunsaðar á Ólafsvöku

Frá Ólafsvökunni sumarið 2017. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SAR

S TJ Ó R N S ÝS L A  Kvör tun Félags 
atvinnurekenda (FA) vegna Íslands-
pósts ohf. (ÍSP) hefur verið vísað 
frá vegna aðildarskorts. Þetta er 
niðurstaða Úrskurðarnefndar fjar-
skipta- og póstmála, sem staðfestir 
ákvörðun Póst- og fjarskiptastofn-
unar (PFS) nr. 1/2020 þar að lútandi.

Kvörtun FA laut að gjaldskrá ÍSP 
fyrir pakkasendingar innan alþjón-
ustu, en félagið taldi að um ólög-
mæta niðurgreiðslu væri að ræða 
sem skaðaði samkeppnishagsmuni 
fjögurra tiltekinna fyrirtækja innan 
félagsins.

Í úrskurði úrskurðarnefndar-
innar kemur fram að aðild hags-
munasamtaka að slíkum málum sé 
háð því skilyrði að slík hagsmuna-
gæsla samrýmist tilgangi félagsins 
og að umtalsverður fjöldi félags-
manna eigi beina, verulega og lög-
varða hagsmuni af úrlausn málsins. 
„Í ljósi þess að fyrirtæki innan 
vébanda FA eru um 180 talsins af 
ýmsum stærðum og gerðum og 
starfa á mörgum og ólíkum sviðum 
atvinnulífsins taldi PFS að ekki væri 
uppfyllt skilyrði um að umtals-
verður fjöldi félagsmanna FA ætti 
beinna, sérstakra, verulegra og 
lögvarinna hagsmuna að gæta af 
úrlausn kvörtunarmálsins, segir í 
ákvörðun Póst- og fjarskiptastofn-
unar og hefur úrskurðarnefndin nú 
staðfest þá niðurstöðu. – aá

Vísa frá kvörtun 
um gjaldskrá

SJÁVARÚTVEGUR Sala á birgðum af 
loðnuhrognum var meðal þess sem 
studdi við stöðugar rekstrartekjur 
Vinnslustöðvarinnar í Vestmanna-
eyjum (VSV) milli ára þrátt fyrir 
brest á loðnuvertíð,“ segir Sigur-
geir Brynjar Kristgeirsson, fram-
kvæmdastjóri VSV.

Tekjur fyrirtækisins drógust 
saman um innan við tvö prósent 
á árinu og námu um 69 milljónum 
evra á síðasta ári, þrátt fyrir að 
engin loðna hefði verið veidd á 
árinu, samanborið við tæplega 20 
þúsund tonna loðnuafla árið áður. 
Hagnaður eftir skatta jókst um 28 
prósent og var 8,6 milljónir evra.

VSV brást við loðnubresti með 
breyttri birgðastýringu. Við árslok 
2019 námu afurðabirgðir rétt um 
fimm milljónum evra, samanborið 
við tíu milljónir árið áður. Sigurgeir 
Brynjar segir að loðnubresturinn 
hafi haft þau áhrif að verð á loðnu-
hrognum hafi hækkað mikið á 
heimsmarkaði.

Góð birgðastaða VSV á hrognum 

hafi því komið sér vel. Eitt dóttur-
fyrirtækjanna vinnur loðnuhrogn 
fyrir Japansmarkað sem notar þau 
fyrst og fremst í sushi, sem er eftir 
sem áður afar vinsæll réttur þar í 
landi og jafnvel talinn ómissandi.

VSV er ekki eina útgerðarfyrir-
tækið sem náði að hagnýta sér 
snarhækkandi verð á loðnuhrogn-
um. Greint var frá því í febrúar að 
Loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði 
hefði selt töluvert af loðnuhrognum 
frá vertíðinni 2018 á síðasta ári. 
Jókst hagnaður Loðnuvinnslunnar 
á Fáskrúðsfirði hraustlega á síðasta 
ári og hljóðaði upp á ríf lega tvo 
milljarða króna eftir skatta, borið 
saman við 700 milljóna hagnað á 
árinu 2018. – thg

Hrognasala studdi við afkomu Vinnslustöðvarinnar

Ólafur Stephensen, framkvæmda-
stjóri Félags atvinnurekenda.

REYKJAVÍK Rúmlega tveir af hverj-
um þremur íbúum höfuðborgar-
svæðisins sem sóttu verslun og 
þjónustu við Laugaveg síðastliðna 
tólf mánuði komu þangað á einka-
bíl. Þetta sýna niðurstöður nýrrar 
könnunar sem Zenter rannsóknir 
gerðu fyrir Fréttablaðið.

Alls sögðust rúm 84 prósent 
hafa sótt verslun og þjónustu við 
Laugaveg undanfarna tólf mánuði. 
Eins og fyrr segir komu flest þeirra 
þangað með einkabíl en rúm 16 pró-
sent komu oftast fótgangandi, rúm 
ellefu prósent með strætó og rúm 
þrjú prósent á hjóli.

Hlutfall þeirra sem oftast komu 
á Laugaveg á einkabíl eykst með 
hærri aldri, þó með þeirri undan-
tekningu að hlutfallið er nokkuð 
hærra hjá 18-24 ára en hjá 25-44 ára.

Þá var nokkur munur á svörum 
fólks eftir búsetu. Þannig sögðust 
tæp 57 prósent Reykvíkinga oftast 
koma með einkabíl, tæpur fjórð-
ungur oftast fótgangandi, rúm ell-
efu prósent með strætó og um fimm 
prósent á hjóli.

„Það jákvæða er að það segjast 
langflestir sækja þjónustu og versl-
un í miðbæinn. Það er líka mjög 
áhugavert hvað miðbærinn virkar 
líka sem ákveðinn hverfiskjarni og 
fólk sem býr nálægt er líklegra til 
að sækja þjónustu þangað,“ segir 
Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, for-
maður skipulags- og samgönguráðs 
borgarinnar.

Hlutfall þeirra sem koma oftast 
á bíl var á bilinu 81 til 94 prósent 
í öðrum sveitarfélögum á höfuð-
borgarsvæðinu og hjá íbúum lands-
byggðarinnar.

Einnig var nokkur munur á ferða-
venjum fólks eftir menntun. Þann-
ig nota áberandi færri einstaklingar 
sem lokið hafa háskólamenntun 
einkabíl þegar þeir sækja verslun og 
þjónustu á Laugaveg en aðrir hópar.

Þeir sem oftast nota einkabíl voru 
einnig spurðir að því hvar þeir legðu 
bílnum oftast. Rúm 28 prósent not-
ast við bílastæðahús í nágrenninu, 
tæp 28 prósent leggja við aðliggj-
andi götur, um fjórðungur í bíla-
stæðum í nágrenninu en tæp ellefu 
prósent leggja við Laugaveg.

Sigurborg segir þær niðurstöður 

nokkuð rökréttar. „Það eru svo fá 
bílastæði á Laugaveginum sjálfum 
og því eðlilegt að langf lestir leggi 
annars staðar. Í heildarsamhenginu 
skiptir aðgengi mestu máli. Þá eru 
það ekki endilega stæðin sem eru 
fimm metra frá verslunardyrunum 
sem skipta máli.“

Sigurborg bendir líka á að það sé 
í raun komin verslun og þjónusta í 
f lestar hliðargötur, Hverfisgötu og 
aðrar nálægar götur. „Þannig að fólk 
er ekki einhliða að sækja þjónustu 
á Laugaveginn heldur í miðbæinn.“

Konur eru líklegri en karlar til að 

nota bílastæðahúsin og hið sama 
gildir um tekjuhærri hópa sem nota 
húsin meira en tekjulægri hópar. Þá 
er fólk á aldrinum 24-54 ára mun 
líklegra til að nota bílastæðahúsin 
heldur en yngri og eldri hópar.

Síðastliðinn vetur var samþykkt 
að gera hluta Laugavegar, Skóla-
vörðustígs og Vegamótastígs að var-
anlegum göngugötum. Til stendur 
að útvíkka svæðið í áföngum þann-
ig að allur Laugavegur að Hlemmi 
verði varanleg göngugata.

Könnunin sem var send á könn-
unarhóp Zenter var framkvæmd 
16. til 28. júlí. Í úrtaki voru 2.600 
manns 18 ára og eldri en svarhlut-
fall var rúm 55 prósent. Gögnin 
voru greind eftir kyni, aldri og 
búsetu. sighvatur@frettabladid.is

Flestir nota einkabílinn til að 
sækja þjónustu á Laugaveginn
Um tveir þriðju þeirra höfuðborgarbúa sem sækja verslun og þjónustu á Laugaveginn nota einkabíl til 
að komast þangað. Fáir leggja þó á Laugaveginum. Formaður skipulags- og samgönguráðs segir jákvætt 
hversu margir sæki þjónustu á Laugaveg en um 85 prósent höfuðborgarbúa hafa gert það undanfarið ár.

SJÁVARÚTVEGUR Mun minna er af 
makríl í íslenskri lögsögu heldur 
en undanfarin ár. Þetta sýna bráða-
birgðaniðurstöður árlegs sumar-
leiðangurs í Norðurhöfum sem 
hófst í byrjun júlí og rannsókna-
skipið Árni Friðriksson tók þátt í.

Í tilkynningu frá Hafrannsókna-
stofnun segir að einnig hafi mælst 
minna af kolmunna samanborið við 
fyrri ár en svipað magn af síld.

Alls tóku sex skip frá Íslandi, Fær-
eyjum og Grænlandi þátt í leiðangr-
inum og verða gögn frá þeim tekin 
saman og greind í ágústmánuði. 
Auk rannsókna á uppsjávarvist-
kerfinu voru tekin sýni úr mið-
sjávarlögum fyrir tvö alþjóðleg 
rannsóknarverkefni sem Hafrann-
sóknastofnun er aðili að. – sar

Minna af makríl
Rannsóknaskipið Árni Friðriksson.

Sigurður VE er eitt skipa Vinnslustöðvarinnar. MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON
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Spennandi steikarsósur sem 

þú verður að prófa
 

Verð frá 499 kr/stk

25% 
afsláttur

Grillleiðbeiningar
Til að fá góða skorpu og safaríkt kjöt, 
er best að setja álpappír undir kjötið. 

Við mælum með að grilla við háan 
hita fyrst, lækka hann svo smám 

saman og leyfa kjötinu að grillast við 
vægan hita. Lambalæri er best við 

60-63°C kjarnhita og getur það tekið 
frá 1-2 klukkustundir að ná því. Fer 

eftir krafti grillsins. Látið kjötið 
standa í 10 mínútur við stofuhita 

áður en það er skorið.

  
Sérvaldar íslenskar lambalæris- 

sneiðar með salvíu, oregano og chilli  

2.719 kr/kg

Verð áður 3.199 kr/kg

   Hagkaups nautavöðvi með 
kryddjurtasmjöri  

2.889 kr/kg

Verð áður 3.399 kr/kg

   Kjúklingaspjót í Argentínu 
kryddblöndu  

1.424 kr/kg

Verð áður 1.899 kr/kg

  
Harðfiskur - frábær ferðafélagi

 

Verð frá  1.099 kr/pk

25% 

afsláttur

15% 

afsláttur

15% 

afsláttur

Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

 
Sérvalið íslenskt lambalæri
með ferskum kryddjurtum, 

sítrónuberki og hvítlauk 

2.174 kr/kg

Verð áður 2.899 kr/kg

Hagkaups grilllæri

  Tilbúið meðlæti 
Beint á grillið 

 
Rib world grísarif
Þarf aðeins að hita 

1.099 kr/pk



 Ef tölurnar fyrir 
útlán bankanna í 

júní eru réttar gæti hann 
orðið fyrsti mánuðurinn í 
langan tíma þar sem það eru 
meiri uppgreiðslur en útlán 
hjá lífeyris-
sjóðunum. 

Ólafur Sigurðsson, 
framkvæmda-
stjóri Birtu lífeyris-
sjóðs

✿   Húsnæðislán
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n Lífeyrirssjóðir    
n Bankar

 Verðtryggt Óverðtryggt
01.07.2020 57% 43%
01.01.2020 62% 38%
01.01.2019 68% 32%

✿   Húsnæðislánasafn 
bankanna

Lít il l munu r á verð-
tr yg gðum og óverð-
t r y g g ð u m  v ö x t u m 
veldur því að það er lítill 
hvati til að taka verð-
tryggð lán í langflestum 

tilfellum. Heimilin eru að sýna 
að þau eru með á nótunum, segir 
Konráð S. Guðjónsson, aðstoðar-
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs 
Íslands, í samtali við Fréttablaðið.

Ný óverðtryggð húsnæðislán 
banka til heimila, að frádregnum 
uppgreiðslum, hafa á síðustu 
þremur mánuðum numið samtals 
146 milljörðum króna samkvæmt 
gögnum Seðlabanka Íslands. Á 
sama tímabili hafa ný verðtryggð 
lán verið nettó neikvæð um 5,8 
milljarða.

Húsnæðislán íslensku bankanna 
til heimila námu samtals 1.052 
milljörðum króna í lok júní. Hlut-
deild verðtryggðra lána nam 57 
prósentum á móti 43 prósenta 
hlutdeild óverðtryggðra lána. 
Til samanburðar nam hlutdeild 
óverðtryggðra lána 38 prósentum í 
byrjun árs og 32 prósentum í byrjun 
árs 2019.

Konráð segir að þróunin hafi 
verið í þessa átt um nokkurt skeið. 
Vægi verðtryggingarinnar hafi 
minnkað hægt og bítandi, en nú fari 
það hratt minnkandi.

„Vægi verðtryggingarinnar verð-
ur ekki neitt ef þetta heldur svona 
áfram. Þó að vextir hækki lítillega 
í framtíðinni held ég að heimilin 
muni áfram sækja í óverðtryggð 
lán,“ segir Konráð og bætir við að 
allar forsendur séu fyrir því að 
vaxtastig verði lágt til lengri tíma 
litið. „Ef lágvaxtaumhverfið verður 
varanlegt deyr verðtryggingin 
drottni sínum.“

Hlutdeild lífeyrissjóða í nýjum 
húsnæðislánum hefur hrunið frá 
byrjun árs. Nettó ný útlán lífeyris-
sjóða til heimila námu einungis 918 
milljónum króna í maí samanborið 
við 11,6 milljarða króna í janúar. Á 
sama tíma hefur hlutdeild bank-
anna stóraukist en nettó útlán 
þeirra námu 27,5 milljörðum króna 
í júní samanborið við tæplega 11 
milljarða í janúar.

Tölurnar fyrir útlán lífeyrissjóða í 
júní hafa ekki verið birtar en umsvif 
bankanna gefa til kynna að tölu-
verður samdráttur sé hjá mörgum 
sjóðum.

„Ef tölurnar fyrir útlán bankanna 
í júní eru réttar gæti hann orðið 
fyrsti mánuðurinn í langan tíma 
þar sem það eru meiri uppgreiðslur 
en útlán hjá lífeyrissjóðunum,“ segir 
Ólafur Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Birtu lífeyrissjóðs.

Ólafur segir að munurinn á 
nýjum útlánum bankanna annars 
vegar og lífeyrissjóðanna hins vegar 
komi sér á óvart. Mikil ásókn hafi 
verið í sjóðsfélagalán Birtu í júní en 
sjóðurinn býður upp á óverðtryggð 
lán með breytilegum vöxtum sem 
eru þeir lægstu á markaðinum.

„Það eru ekki svo margir lífeyris-
sjóðir sem bjóða upp á óverðtryggð 
lán með breytilegum vöxtum og 
bankarnir bjóða betri kjör á þessum 
lánum en flestir sjóðir. Skýringin á 
þessari sundurleitni milli útlána 
bankanna og lífeyrissjóðanna gæti 
verið sú að fólk finnur frekar lánin 
og kjörin sem það er að leita eftir hjá 

bönkunum. Og það gæti skýrt hvers 
vegna við höfum ekki séð eins mik-
inn samdrátt og aðrir sjóðir,“ segir 
Ólafur.

Alls námu sjóðsfélagalán lífeyris-
sjóða 544 milljörðum króna í lok 
maí. Þar af voru 422 milljarðar verð-
tryggð lán og 122 óverðtryggð lán.

Harpa Jónsdóttir, framkvæmda-
stjóri Lífeyrissjóðs starfsmanna rík-
isins (LSR), segist hafa merkt tölu-
verðar uppgreiðslur sjóðsfélaga á 
allra síðustu mánuðum. Bankarnir 
hafi lækkað vexti meira en lífeyris-
sjóðirnir.

„Án þess að hafa séð bækur bank-
anna er mín ágiskun sú að þeir eigi 
erfiðara með að koma peningum í 
vinnu því samdráttur í hagkerfinu 
gerir það að verkum að þeir lána 

ekki eins mikið til fyrirtækja en 
vextir á húsnæðislánum eru lækk-
aðir til að lána meira til heimil-
anna,“ segir Harpa.

Aðspurð segir Harpa að upp-
greiðslur sjóðsfélaga haf i ekki 
valdið miklum röskunum fyrir 
lífeyrissjóðinn. „Á tímabili var of 
mikil aukning í sjóðsfélagalánum 
og þá þrengdum við lánareglurnar. 
Við erum með þúsund milljarða af 
eignum og aðeins meiri uppgreiðsl-
ur í nokkra mánuði telja því lítið,“ 
segir Harpa.

Innlán lífeyrissjóða í íslensku 
bönkunum hefur aukist um tæp-
lega 40 milljarða króna frá ársbyrj-
un, eða úr 153 milljörðum og upp í 
190 milljarða. Spurð hvort LSR eigi 
auðvelt með að finna peningunum 
annan farveg segir Harpa að svarið 
sé bæði já og nei.

„Við komum peningunum í vinnu 
með öðrum hætti en það verður 
að segjast eins og er að lækkandi 
vextir eru áskorun í því að ná þeirri 
ávöxtun sem við þurfum að ná til 
þess að geta staðið við okkar skuld-
bindingar.“

Merki um töluverðar 
uppgreiðslur lána
Óverðtryggð lán nálgast það að vera helmingur af húsnæðislánum bankanna. 
Sópa til sín hlutdeild á lánamarkaði á kostnað lífeyrissjóða. Framkvæmda-
stjóri LSR segist hafa merkt töluverðar uppgreiðslur á sjóðsfélagalánum.

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Verðtryggingin er á undanhaldi í lágvaxtaumhverfi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

MARKAÐURINN
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Agnar Sverrisson, Michelin-stjörnukokkur og 
heimsborgari, segir það ”töfra að baka svona 
akkúrat þétt og mjúkt hamborgarabrauð - 
eina rétta brauðið fyrir góðan hamborgara. 
Íslendingar eiga eftir að elska þetta brauð frá 
Myllunni. Ánægjulegt að eiginleikar íslensku 
kartöflunnar komi við sögu.“

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

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

fyrir hamborgarann! 

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

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

Skoðaðu myllan.is

   Skannaðu 
QR kóðan  

og lestu um leyndarmálið    

 bakvið þéttle
ikann  

  og mýktina í brauð
inu

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

Súlutindar eru með tignarlegustu tindum 
landsins en þeir draga nafn sitt af súlulaga 
klettadrangi sem gnæfir upp af vestan-
verðum Skeiðarárjökli, stærsta skriðjökli 
sunnan úr Vatnajökli. Sjálf Súlan er ekki 
hæst Súlu tinda, heldur syðsti tindurinn sem 

úr fjarlægð sýnist illkleifur en er tiltölulega auðveldur 
uppgöngu úr suðvestri. Af honum er gríðarlegt útsýni 
yfir Skeiðarárjökul og litrík Skaftafellsfjöllin sem 
afmarka Skeiðarárjökul austan megin. Enn austar er 
Öræfajökull með Hvannadalshnjúk, Hrútsfjallstindar 
og skógi vaxin Austurheiði norðan Skaftafells. Óvíða 
sést betur hvílíkt f læmi Skeiðarársandur er, en hann 
þekur næstum 2% af yfirborði landsins og á honum 
er þétt æðakerfi jökuláa, sem voru miklir farartálmar 
áður en þær voru brúaðar 1974 og hringvegurinn 
opnaður. Best er að ganga á Súlutinda úr Núpsstaðar-
skógi sem er með fallegustu stöðum á landinu. Eftir 
að jökuláin Súla breytti farvegi sínum í Gígjukvísl í 
stað Núpsár, er mun auðveldara en áður að komast 
í Núpsstaðarskóg því ekki þarf lengur að aka yfir 
straumhörð og vatnsmikil Núpsvötn, en svo hétu 
sameinuð Núpsá og Súla. Í staðinn má þræða sein-
farinn jeppaslóða austan megin Núpsár, þar sem ekki 
er yfir neinar ár að fara.

Óvíða er fallegra að slá upp tjaldi en á kjarri vöxn-
um aurum Núpsstaðarskóga, undir Sniðabrekku inn 
af Valabjörgum. Þarna er ekkert skipulegt tjaldsvæði, 
sem eykur á upplifunina. Í vestur blasir Björninn 
við, sundurskorið fjall og gróið líkt og Lómagnúpur 
sunnar. Frá tjaldstæðinu er þrætt milli brattra gilja í 
austur upp Sniðabrekkur, sunnan við fjallið Bunka. 
Síðan er stefnan tekin á syðsta Súlutindinn sem er 
696 m hár. Á leiðinni upp sést í sunnanverðan Vatna-
jökul og fjöll í honum eins og Geirvörtur og Þórðar-
hyrnu. Áður en haldið er heim er gaman að kíkja í 
bæði skörðin, sérstaklega það nyrðra. Þar má í návígi 
virða fyrir sér fagurlega skapaða 60 m háa Súluna og 
þverhnípta veggi Súlutinda. Súla var fyrst klifin 1990 
og þótti mikil frægðarför, enda bergið afar laust í sér. 

Þetta er með fallegra útsýni á Íslandi, sann-
kallaður súlnasalur þar sem rákóttur Skeið-
arárjökull er dansgólfið. Skynsamlegt er að 

halda sömu leið niður Sniðabrekkur, en 
eftir því sem farið er sunnar eru minni 

líkur á því að lenda í völundarhúsi 
snarbrattra gilja.

Súlnasalur 
Skeiðarárjökuls

Súla er einhver fallegasti tindur landsins og rís upp af vestanverðum Skeiðarárjökli.  MYNDIR/TG

Súlutindar séðir úr vestri neðan Bunka, baðaðir kvöldsól með hvönn og eyrarrós í forgrunni.

Horft í norður 
af hæsta 
Súlutindinum 
en skuggar af 
þeim bregða 
á leik á fallega 
rákóttum 
Skeiðarárjökli.
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Afgreiðslutímar á www.kronan.is Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Jalapeño ...
lauflétt trix en algjör

LEIKBREYTIR
Á GRILLIÐ!

SNILLD Á GRILLIÐ

JALAPEÑO

Ódýrt

179 
kr.
pk.

First Price dijon sinnep

998 
kr.
pk.

Hamborgarar 4 stk með brauði

119 
kr.
pk.

Steiktur laukur, 200 g

Fáðu töfra 
innblástur á 
kronan.is/

töfrar

Ódýrt

Ódýrt

1899 
kr.
kg

Bara beikon sneiðar

Lambagrillsneiðar úr læri

1899 
kr.
kg

199 
kr.
stk.

Ferskir maísstönglar

599 
kr.
pk.

Fingies jalapeño/osta bitar

429 
kr.
pk.

Bara pylsur, 10 stk.



Frá degi til dags

Halldór
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Fróðlegt væri 
að vita hvort 
þeir sem þar 
góla hæst, og 
umlykja sig 
helgislepju, 
treysti sér til 
að framvísa 
hreinu 
siðferðisvott-
orði.

 

Þetta þýðir 
að í það 
minnsta 225 
– 240 
milljónir 
verða eftir 
hjá olíu-
félögunum, í 
boði ríkis-
stjórnar-
innar.

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

Styttur eru yfirleitt til prýði í umhverfi sínu, 
jafnvel þótt sá einstaklingur sem á þær horfir 
viti ekki alltaf af hverjum viðkomandi stytta 
er. Stundum er einfaldlega engin merking 
til að skýra það út fyrir honum. „Þetta var 
greinilega einhver merkilegur sem gerði 

mannkyninu gagn,“ hugsar hinn jákvæði áhorfandi 
sem er gefinn fyrir styttur.

Styttur eru venjulega af hvítum karlmönnum, enda 
hafa þeir um aldir fengið að valsa um frjálsir og hampa 
hver öðrum. Einhver breyting er þó að verða á þessu 
en í kjölfar grimmdarlegs morðs á blökkumanninum 
George Floyd hefur karlastyttum fækkað nokkuð. 
Æstur lýður hefur fellt þær af stalli, hverja á fætur ann
arri.

Eins og alkunna er þá er rökhugsun ekki efst í huga 
þess sem er reiður og æstur. Þannig framkallar það 
sjálfkrafa gremju hjá einhverjum hópum að sjá styttu af 
hvítum karlmanni í gamaldags múnderingu og hann er 
samstundis stimplaður sem afturhaldssinni, afsprengi 
nýlenduveldis og hatursmaður minnihlutahópa. Ekki 
er lagt upp úr því að kanna hvort svo hafi raunverulega 
verið, enda er það alltof tímafrekt. Styttan skal eyði
lögð, meðan gleðióp viðstaddra hljóma.

Eins og alltaf gerist þegar fólk gengur berserksgang 
þá falla hinir saklausu einnig. Það þykir nánast sjálf
sagður fórnarkostnaður í þágu málstaðarins. Ekki er 
langt síðan sjá mátti safnvörð í Noregi nánast grátandi 
vegna þess að í Bandaríkjunum var eyðilögð stytta 
af norskum innflytjanda, Hans Christian Heg, sem var 
einarður talsmaður mannréttinda svartra og barðist 
í þrælastríðinu. Hann var hvítur karlmaður í múnd
eringu og þar að auki barn síns tíma. Það nægir til að 
setja hann út af sakramentinu.

Vitaskuld er engin ástæða til að allar styttur standi 
um aldir og ævi. Sumar hefði aldrei átt að reisa. 
Ástæðulaust er til dæmis að hylla sérstaklega þá 
grimmdarseggi, sem lögðu allt upp úr því að auðgast 
sem mest af þrælasölu og þrælahaldi. Þeir sem fá af sér 
styttu verða helst að hafa gert eitthvað jákvætt, sem 
skiptir máli fyrir marga. Sem merkir samt alls ekki 
að þeir þurfi að hafa verið gallalausir og aldrei gert 
afdrifarík mistök.

Manneskjur eru ekki englar. Þær eru mótsagna
kenndar, þeim verður á og gera alls kyns mistök. 
Skyndilega er einhver sem uppgötvar að Baden Powell, 
Churchill og Gandhi voru ekki algóðir og samstundis 
er æpt: Styttan skal falla! Fróðlegt væri að vita hvort 
þeir sem þar góla hæst, og umlykja sig helgislepju, 
treysti sér til að framvísa hreinu siðferðisvottorði.

Lið æsingafólks tekur sér vald til að ákveða hvort 
styttur skuli standa eða ekki og fær sitt í gegn með 
handafli. Grænlendingar fóru góða leið á dögunum 
þegar þeir efndu til íbúakosningar um það hvort stytta 
af danska trúboðanum Hans Egede skyldi standa eða 
víkja. Mikill meirihluti kaus að Egede skyldi fá að vera 
á sínum stað. Fólkinu þykir vænt um styttuna og notar 
það ekki gegn Egede að hann var barn síns tíma – eins 
og við erum öll.

Fallnar styttur

Fyrir lok vorþings voru samþykkt ríflega 130 laga
frumvörp á Alþingi. Meðal þeirra voru lög um 
breytingar á lögum um svæðisbundna flutnings

jöfnun. Lög um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara 
voru jafnframt felld úr gildi. Byggðastofnun verður 
eftirleiðis falið á grundvelli reglugerðar ráðherra að 
annast úthlutun styrkja vegna flutningskostnaðar 
olíuvara. Þessar breytingar skipta ekki sköpum fyrir 
þjóðarhag en hafa þýðingu fyrir íbúa í dreifðum 
byggðum á Íslandi.

Eflaust kann einhverjum að finnast tímaskekkja 
að viðhalda flutningsjöfnun á jarðefnaeldsneyti sem 
samfélagið er markvisst að hverfa frá. Hafa verður 
þó í huga að framboð á orkugjöfum til samgangna 
á byggðarlega viðkvæmum stöðum er misjafnt. 
Enn verður því ekki við komið að nýta stór og þung, 
vélknúin tæki með nýjum orkugjöfum, til dæmis í 
landbúnaði, í vöruflutningum og smábátaútgerð sem 
er snar þáttur á ýmsum svæðum á landsbyggðinni. 
Þeir tímar munu koma að þarna verði breytingar á, en 
á meðan er eðlilegt að leitað sé viðleitni til jafnræðis. 
Lykilatriði er að lagabreytingin hafi ekki letjandi áhrif, 
að ekki verði gefinn minnsti afsláttur af markmiðum 
Íslendinga um orkuskipti í samgöngum. Á þessu sviði 
er þróunin ör og spennandi lausnir handan við hornið.

Enginn vafi er á að með þessari lagabreytingu er 
verið að létta álögum af olíufélögunum. Til þessa 
hafa þau verið að greiða, eða réttara sagt kaupendur 
eldsneytis, ríf lega 400 milljónir árlega með sérstöku 
flutningsjöfnunargjaldi en samkvæmt nýjum lögum 
fellur það burt. Mun lægri fjárhæð rennur til f lutn
ingsjöfnunar eða 175 milljónir króna eins og staðan er 
um þessar mundir og verður innheimt með breyttum 
vörugjöldum af olíuvörum.

Þetta þýðir að í það minnsta 225240 milljónir verða 
eftir hjá olíufélögunum, í boði ríkisstjórnarinnar. 
Það verður fróðlegt að sjá hvort neytendur fá að njóta 
þessara hagstæðu breytinga í lægra verði á eldsneyti. 
Ef hinn elskaði samkeppnismarkaður sem núverandi 
stjórnvöld hafa svo mikla trú á virkar, ætti það 
sannarlega að gerast.

Olíufélögin hrósa happi

Guðjón S. 
Brjánsson
þingmaður 
Samfylkingar-
innar

Riddarar réttlætisins
Fyrir áhugamenn um réttlæti 
eru það ánægjuleg tíðindi að 
norska lögmannsstofan Wik-
borg Rein hefur lokið rannsókn 
á starfsemi Samherja í Namibíu. 
Búið er að kynna skýrslu stof-
unnar fyrir stjórn fyrirtækisins 
sem mun síðan meta hvað sé 
hægt að birta opinberlega.

Í tilkynningu á vef fyrir-
tækisins er haft eftir formanni 
stjórnar Samherja að frá fyrstu 
tíð hafi stjórnendur fyrir-
tækisins verið sannfærðir um að 
ásakanirnar væru tilhæfulausar.

Það skyldi því enginn fá áfall 
ef Wikborg Rein kemst að sömu 
niðurstöðu eftir að hafa kynnt 
sér innihald milljóna skjala. 
Ekki er með öllu útilokað að 
niðurstaðan verði sú að allt sé 
Jóhannesi Stefánssyni að kenna 
og réttlætinu þar með fullnægt.

Stutt stopp
Átta berjast um tvö laus 
embætti í Hæstarétti Íslands.  
Athygli vekur að lögum sam-
kvæmt geta hæstaréttardóm-
arar farið á eftirlaun við 65 ára 
aldur. Flestir ákveða um það 
leyti að stíga til hliðar.

Elsti umsækjandinn um emb-
ættin tvö er Davíð Þór Björg-
vinsson, varaforseti Landsrétt-
ar, sem verður 65 ára næsta vor. 
Enginn vafi er á að Davíð Þór er 
í hópi hæfustu umsækjendanna 
og því talsverðar líkur á því að 
hann hljóti aðra stöðuna. Það 
gæti orðið stutt stopp.
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AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn  
Pálsson

Á síðustu áratugum hefur 
norrænt samstarf ekki 
verið jafn metnaðarfullt 
og það var fram eftir 
síðustu öld. Fjölþætt 

tengsl landanna hafa eigi að síður 
dafnað ágætlega.

Á öllum Norðurlöndum er góð pól
itísk eining um að viðhalda tengsla
netinu þótt þunginn og metnaðurinn 
í fjölþjóðasamstarfi þeirra liggi 
að mestu í Evrópusambandinu og 
Atlantshafsbandalaginu.

Vönduð og hnitmiðuð skýrsla
Fyrir skömmu var birt skýrsla, sem 
Björn Bjarnason fyrrum dómsmála
ráðherra vann, um aukið samstarf 
Norðurlanda á sviði utanríkis og 
öryggismála. Hún er eins og vænta 
mátti hnitmiðuð og markviss með 
ábendingum um tiltekin verkefni.

Sum málefni geta löndin leyst í 
innbyrðis samstarfi. Önnur, einkum 
stærri pólitísk og efnahagsleg við
fangsefni, ráðast í samvinnu f leiri 
þjóða.

Í þessu ljósi er vert að virða frum
kvæði Norðurlanda að margvíslegu 
samstarfi, sem síðar hefur þróast í 
stærra samhengi.

Norrænt myntbandalag  
verður evrópskt
Norræna myntbandalagið, sem 
stofnað var 1873, er trúlega metnaðar
fyllsta og áhrifaríkasta samstarfs
verkefni landanna. Þá urðu til norr

ænar jafngildar krónur. Bandalagið 
stóð í nær hálfa öld og var ein helsta 
forsenda atvinnulífsbyltingarinnar á 
Íslandi í byrjun síðustu aldar.

Áratugum síðar tók Evrópusam
bandið upp þráðinn með mynt
einingu, sem í framhaldi leiddi til 
stofnunar myntbandalags um evruna. 
Hún er nú ein af þremur öf lugustu og 
stöðugustu myntum heimsins.

Norræn lagasamræming  
verður evrópsk
Fram eftir síðustu öld fór einnig fram 
mikil og metnaðarfull vinna til að 
ná fram samræmingu norrænna laga 
á fjölmörgum sviðum. Í dag taka öll 
Norðurlönd þátt í miklu víðtækari og 
markvissari lagasamræmingu, með 
aðild að innri markaði Evrópusam
bandsins og þrjú þeirra með fullri 
aðild.

Norðurlönd gerðu einnig með sér 
samkomulag um gerðardóma til 
að útkljá deilumál sín á milli. Segja 
má að með Evrópudómstólnum og 
EESdómstólnum hafi það verkefni 
verið sett í stærra samhengi, þar sem 
einstaklingar og fyrirtæki fá skorið úr 
ágreiningsefnum, sem snerta reglu
verk Evrópusambandsins.

Norrænt vegabréfasamband  
verður evrópskt
Norræna vegabréfasambandið, sem 
stofnað var um miðja síðustu öld, var 
brautryðjendaverkefni til að tryggja 
frjálsa för fólks milli landa.

Hálfri öld síðar var það beinlínis 
f lutt inn í Schengensamstarf Evrópu
sambandsins. Sama hugsjón er nú 
tryggð í miklu víðtækara samstarfi 
innan Schengen og með reglum innri 
markaðar Evrópusambandsins um 
frjálsa för fólks.

Tvær hliðar á sama peningi
Það metnaðarfulla fjölþjóðasam
starf, sem hófst á norrænum vett
vangi, hefur smám saman þróast yfir í 
evrópskt samstarf. Höfuðsvið þeirrar 
samvinnu eru þau sömu og áður. En 
í samræmi við breytta tíma og nýjar 
áskoranir eru verkefnin fjölþættari.

Helstu málum, sem Norðurlönd 

þurfa að vinna með öðrum þjóðum, 
er nú ráðið til lykta innan Evrópu
sambandsins og á vettvangi Atlants
hafsbandalagsins, sem í raun eru sín 
hvor hliðin á sama peningnum.

Þrjú Norðurlanda eiga nú fulla 
aðild að Evrópusambandinu en önnur 
tvö að kjarna þess, innri markaðnum. 
Síðan eiga þrjú landanna fulla aðild 
að Atlantshafsbandalaginu en önnur 
tvö, sem lengi voru hlutlaus, eiga nú 
náið og virkt samstarf við bandalagið.

Lokaskrefið minna en þau  
sem tekin hafa verið
Viðbótarskrefin til fullrar aðildar eru 
tiltölulega lítil. Þau eru sannarlega 
pólitískt viðkvæm í hverju landi. En 
það breytir ekki hinu að þau skref, 
sem þegar hafa verið stigin, voru 
stærri en það sem eftir er í báðum 
tilvikum.

Þegar litið er á þau verkefni, sem 
tilgreind eru í skýrslu Björns Bjarna
sonar, er engum vafa undirorpið að 
samstaða Norðurlanda um mörg 
þeirra yrði sterkari og markvissari, ef 
löndin ættu öll sæti við borðið í þeim 
tveimur fjölþjóðasamtökum, sem 
úrslitum ráða um þau.

Vilji menn ríkan metnað í nor
rænt samstarf, gæti næsta skref verið 
umræða um möguleika á fullri aðild 
allra landanna að þessum tveimur 
höfuð fjölþjóðasamtökum Evrópu
ríkja.

Er ekki kominn tími til að taka nor
ræna samvinnu skrefi lengra?

Skrefi lengra

 Vilji menn ríkan metnað í nor-
rænt samstarf gæti næsta skref 
verið umræða um möguleika 
á fullri aðild allra landanna að 
þessum tveimur höfuð fjöl-
þjóðasamtökum Evrópuríkja.

LÍKA Á  
SUMRIN!
Auglýsing í Fréttablaðinu er 
ávallt jafn verðmæt

  júní júlí ágúst

88% af lesendum dagblaða* á 
höfuðborgarsvæðinu á aldurs-
bilinu 18-49 ára lesa Fréttablaðið 
daglega allan ársins hring

*meðallestur þeirra sem lesa bara Fréttablaðið og þeirra sem lesa Fréttablaðið og 
  Morgunblaðið. Heimild: Prentmælingar Gallup apr. - júní og júlí - sept. 2019.

– mest lesna dagblað landsins, líka á sumrin

Landsmenn lesa Fréttablaðið 
allan ársins hring 88%
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miður engin önnur leið að orða 
núverandi ástand en svo að kalt 
stríð sé hafið á milli stjórnvalda í 
Kína og í hinum vestræna heimi. 
Samskiptin á milli Kína og Banda-
ríkjanna hafa ekki verið svona slæm 
síðan heimsókn Nixons til Kína árið 
1972. Bresk stjórnvöld hafa bannað 
fjarskiptafyrirtækjum sínum að 
nota búnað frá Huawei og hefur for-
sætisráðherra Ástralíu kallað eftir 
alþjóðlegri sjálfstæðri rannsókn 
á uppruna kórónaveirunnar, sem 
leiddi til þess að kínversk stjórn-
völd lögðu 80% innflutningstoll á 
ástralskt bygg. Yfirvöld í Ástralíu 
hafa nú einnig lagt fram yfirlýsingu 
til Sameinuðu þjóðanna sem sakar 
Kínverja um að fara fram með 
offorsi og þjösnaskap og í þessum 
töluðu orðum er verið að loka bæði 
bandarískum og kínverskum ræðis-
skrifstofum í Houston og Chengdu.

Alþjóðasamfélagið hefur staðið í 
miklum deilum undanfarin ár við 
kínversk stjórnvöld, ekki aðeins út 
af deilum í Suður-Kínahafi, heldur 
einnig í tengslum við aðgerðir stjórn-
valda í Hong Kong, fangelsun Úýgúr-
múslima í svokölluðum „endur-
menntunarbúðum“ og ásakanir um 
njósnir af hálfu Huawei. Viðbrögð 
kínverskra yfirvalda á fyrstu vikum 
COVID-19 og ævintýrið sem fylgdi í 
kjölfarið var einungis dropinn sem 
fyllti mælinn. Þær munnlegu árásir 
stjórnvalda sem beinast nú hvor 
gegn annarri virðast eiga það mark-
mið að komast að því hverjum þetta 
núverandi ástand er að kenna. Þó 
að það séu vissulega sumir sem beri 

meiri ábyrgð en aðrir, þá var þetta 
nýja kalda stríð því miður óhjá-
kvæmilegt.

Í Alþjóðasamskiptum tölum við 
oft um „gildru Þúkýdídes“, sem 
nefnd er eftir hinum gríska sagna-
ritara sem ritaði sögu Pelópsskaga-
stríðsins. Gildran lýsir sér þannig að 
þegar nýtt heimsveldi rís upp mun 
þáverandi heimsveldi líta á það sem 
ógn og í kjölfarið brýst út stríð á milli 
þeirra tveggja. Á seinustu 500 árum 
hefur þetta verið raunin í 12 af 16 
slíkum tilfellum. Þrátt fyrir að eiga 
sinn uppruna í forngrískri sögu, þá 
er þetta einungis átta ára gamalt 
hugtak og var það í raun samið til 
að lýsa núverandi sambandi á milli 
Kína og Bandaríkjanna.

Það er hins vegar ólíklegt að stór 
hernaðarátök muni brjótast út. 
Á tímum Sovíetríkjanna var það 
ótti okkar við kjarnorkuvopn, eða 
„MAD“ (Gagnkvæm Altryggð Ger-
eyðing Allra) sem hélt báðum hlið-
um í skefjum. Nú eru það efnahags-
legu tengslin á milli stórveldanna 
sem passa upp á að allir viðhaldi 
ákveðinni ró. Báðar hliðar geta ekki 
brugðist of harkalega við án þess að 
skjóta sig samtímis í fótinn og má líta 
á það sem jákvæðan hlut.

Engu að síður þá þarf að horfast 
í augu við breytta framtíð. Það má 
í raun líta á þessi núverandi „átök“ 
sem hálfgerðar þreifingar af hálfu 
stjórnvalda til að meta hvernig 
hægt sé að standa vörð um gildi og 
öryggi þjóða, samhliða því að við-
halda efnahagslegum samskiptum 
og tryggja þannig stöðugleika. Þrátt 
fyrir að vera lítil þjóð, þá erum við 
Íslendingar ekki eins stikkfrí frá 
þessum breytingum og við viljum 
halda. Við vorum fyrsta vestræna 
þjóðin til að undirrita fríversl-
unarsamning við Kína og sitjum 
við einnig í Heimskautsráðinu. Við 
erum friðsæl þjóð og viljum að sjálf-
sögðu geta leikið okkur fallega með 
hinum börnunum í sandkassanum, 
en við verðum líka að mynda skýra 
afstöðu til að forðast illkynja utan-
aðkomandi áhrif. Ef engin stefna er 
nú þegar til staðar af hálfu íslenskra 
stjórnvalda til að ávarpa þetta 
breytta landslag, þá vona ég inni-
lega að slík stefna sé að minnsta kosti 
komin á teikniborðið.

Þrátt fyrir að vera lítil þjóð, 
þá erum við Íslendingar 
ekki eins stikkfrí frá þessum 
breytingum og við viljum 
halda.

Á undanförnum mánuðum 
höfum við orðið vitni að 
því hvað við eigum öflugt 
fagfólk á sviði heilbrigðis-
þjónustu og löggæslu. 

Hand leiðslu félag Íslands 
fagnar um þessar mundir 
20 ára starfsafmæli. Félag-

ið var stofnað 23. júní árið 2000 
og samanstendur af fagfólki sem 
hefur aflað sér reynslu og réttinda 
til að handleiða einstaklinga og 
hópa við þróun starfa sinna. Á vef-
síðu félagsins (handleidsla.is) er að 
finna lista yfir þá aðila sem veita 
handleiðslu fyrir starfsfólk í heil-
brigðisþjónustu, félagsþjónustu og 
skólaþjónustu en jafnframt á öðrum 
sviðum atvinnulífsins. Handleiðsla 
er þýðingarmikill þáttur í því að 
skapa fólki heilbrigð starfsskilyrði. 
Þar gefst tækifæri til að ígrunda starf 
sitt, hugmyndir, áskoranir og líðan 
í starfi í öruggu og óháðu umhverfi 
undir handleiðslu sérhæfðs aðila af 
sama eða skyldu fagsviði. Ávinn-
ingur sem af handleiðslu hlýst felst 
meðal annars í faglegu aðhaldi, 
aukinni sjálfsþekkingu, þjálfun í 
greinandi hugsun, öflugri fagþróun, 
auknu sjálfstæði í starfi og meiri 
starfsánægju.

Þær fagstéttir sem starfa á áður-
nefndum sviðum eiga það sam-
eiginlegt að hafa valið sér störf þar 
sem stutt er við fólk með einum eða 
öðrum hætti. Þótt starfsumhverfi 
þeirra kunni að vera ólíkt er þeim 
sammerkt að hafa með störfum 
sínum bein áhrif á lífsgæði fólks sem 
oftar en ekki eru í viðkvæmri stöðu 
og jafnvel valdlítið um eigin hag. Því 
fylgir ábyrgð sem getur orðið íþyngj-
andi, sérstaklega ef starfsskilyrði 
eru erfið, eftirfylgd og samráð lítið 
og úrræði takmörkuð. Starfsþreyta 
í slíkum aðstæðum er óhjákvæmi-
leg og getur leitt til starfsþrots ef 
ekki er brugðist við. Neikvæð starfs-
tengd streita er ekki einkamál þeirra 
sem við hana glíma. Hún varðar 
almannaheill þegar grant er skoðað 
og er fyrst og fremst stofnana- og 
stjórnunarvandi sem bregðast þarf 
við með öflugum hætti. Hér er því 
haldið fram að handleiðsla geti gert 
gæfumuninn þegar fagfólk verður 
vart við þverrandi starfsgleði og 
vinnuþrek. Handleiðslu skyldi þó 
ekki síður að sækja í verndandi 
skyni þegar allt gengur að óskum og 
ætti í raun að vera viðvarandi þáttur 
í þróun eigin starfshæfni.

Ekki standa allar þessar fag-
stéttir jafnar að vígi þegar kemur að 

Handleiðsla og 
starfsheilbrigði

Ævintýraleið
um Norðurland

demantshringurinn.is

Árið 2016 skrifaði ég grein sem 
bar heitið „Vaxandi þjóð-
ernishyggja í Kína“. Greinin 

var skrifuð eftir að dómur féll hjá 
Alþjóða hafréttadómstólnum sem 
sagði að stjórnvöld í Peking höfðu 
hvorki lagalegan né sögulegan 
grunn fyrir því tilkalli sem þau 
gerðu í Suður-Kínahafi. Lögsögu-
deilur Kínverja við nágrannalönd 
sín voru þá að hitna þar sem kín-
versk stjórnvöld byrjuðu að reisa 
f lotastöðvar og f lugvelli á mann-
gerðum eyjum í kringum þessi 
umdeildu svæði.

Kínverska ríkisstjórnin brást 
harkalega við ákvörðun dóm-
stólsins og neitaði að viðurkenna 
hana. Almenningur í Kína leit 
einnig á þessa ákvörðun sem árás á 
þjóð sína og upp blómstraði mikil 
þjóðernishyggja í borgum lands-
ins. Þrátt fyrir þennan árekstur þá 
voru þáverandi samskipti Kína við 
umheiminn frekar jákvæð. Engu að 
síður lýsti ég yfir áhyggjum mínum 
á þeirri þróun að sjá stækkandi 
heimsveldi neita að virða niður-
stöður alþjóðasamfélagsins.

Á sama tíma gagnrýndi ég Donald 
Trump sem þá var nýkjörinn forseti 
Bandaríkjanna. Aðal ógnin sem ég 
benti á var sú að fáfræði þessarar 
veruleikastjörnu á alheimsmálefn-
um og samskiptum ríkjanna beggja 
myndi á endanum skapa mikla 
áhættuklemmu. Sú grein endaði 
orðrétt: „Ef Donald Trump kýs að 
bregðast við aðgerðum Kínverja 
á næstu árum með sömu hvatvísi 
og hann hefur brugðist við stór-
stjörnum á Twitter klukkan þrjú að 
morgni, þá verður samband þessara 
tveggja þjóða óumdeilanlega það 
mikilvægasta á 21. öldinni, en engan 
veginn eins friðsælt og allir hefðu 
vonast eftir.“

Einungis fjögur ár eru liðin síðan 
þessar greinar voru birtar og er því 

Hið nýja kalda stríð

Kristín  
Lilliendahl
aðjunkt við HÍ 
og sjálfstætt 
starfandi hand-
leiðari

aðgengi að handleiðslu. Sumar eiga 
langa hefð fyrir handleiðslusókn á 
meðan aðrar hafa haft lítil sem engin 
kynni af henni. Það getur skýrst af 
mörgum þáttum til dæmis ef hún 
hefur ekki verið kynnt til hlítar í 
námi viðkomandi fagstétta eða að 
hvatinn er jafnan ekki fyrir hendi í 
starfsumhverfi þeirra. Handleiðsla 
við fagfólk er ekki munaður heldur 
ávinningur viðkomandi þjónustu-
stofnana og í raun lykilþáttur í gæða-
þróun þeirra. Samráð við kollega, 
teymisvinna og hverskyns jafningja-
stuðningur á vinnustað getur aldr-
ei orðið ígildi faghandleiðslu þrátt 
fyrir að vera styðjandi, en hætt er 
við að litið sé þannig á ef hand-
leiðsla er stjórnendum framandi 
eða að þrengt er rækilega að stofn-
unum fjárhagslega. Í hnotskurn eru 
störf þessa fagfólks þess eðlis að það 
hlýtur að varða öryggi almennings 
að það njóti sjálft faglegs stuðnings 
af hæstu gæðum við störf sín. Það 
er umhugsunarvert að á tímum 
aukinnar áherslu á fagmennsku og 
gæði skuli handleiðsla vera jafn van-
ræktur þáttur og raun ber vitni.

Á undanför num mánuðum 
höfum við orðið vitni að því hvað 
við eigum öf lugt fagfólk á sviði 
heilbrigðisþjónustu og löggæslu. 
Framganga þessa fólks hefur vakið 
verðskuldaða aðdáun. Hún ein-
skorðast þó ekki við þær aðstæður 
sem sköpuðust af völdum COVID-
19 heldur endurspeglar hún það 
hugarfar og siðferði sem almennt 
einkennir fagstéttir sem starfa við 
að bæta lífskjör annarra. Hætt er 
þó við að góðir eiginleikar gangi til 
þurrðar þegar álag verður meira en 
getan til að mæta því. Fagfólk er í æ 
meira mæli meðvitað um nauðsyn 
þess að standa vörð um starfsheil-
brigði sitt og verjast starfsþroti. Um 
leið verður kallið hærra eftir öflugri 
stuðningi og eftirfylgd. Handleiðsla 
er meðal þess sem svarað getur því 
kalli. Aðgangur að faghandleiðslu 
án íþyngjandi kostnaðar er lykill-
inn að innleiðingu hennar í störf 
allra hjálparstétta og þyrfti að vera 
innbyggður og tryggður með lög-
bundnum hætti í starfskjörum 
þeirra. Ástæða er til að hvetja fag-
félög, stéttarfélög og sveitarfélög 
landsins til að beita sér fyrir því að 
svo geti orðið, okkur öllum til heilla.

Helgi Steinar 
Gunnlaugsson
alþjóðastjórn-
málafræðingur
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Opnunartímar:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

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

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

RENAULT Megane Sport Tourer Bose

Nýskr. 01/18, ekinn 19 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.000 kr.

HYUNDAI i30 Wagon dísil
Nýskr. 10/14, ekinn 90 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 1.490.000 kr.

TOYOTA Auris Active Hybrid
Nýskr. 05/15, ekinn 62 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.790.000 kr.

SKODA Octavia Combi 4x4
Nýskr. 02/18, ekinn 75 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000 kr.

RENAULT Clio Panorama
Nýskr. 09/14, ekinn 77 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.390.000 kr.

HYUNDAI Santa Fe III Comfort

Nýskr, 04/18, ekinn 99 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 5.390.000 kr.

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

Rnr. 430811 

Rnr. 146760 

Rnr. 430830

Rnr. 146522

Rnr. 392349

Rnr. 146468 Rnr. 146406

TILBOÐSVERÐ! 

3.190.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

990.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.190.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.390.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

990.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

4.690.000 kr.

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

TILBOÐSVERÐ!

2.490.000 kr.

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

38.211 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

SUBARU Forester Lux Plus
Nýskr. 08/15, ekinn 103 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.390.000 kr.

Rnr. 146687 

TILBOÐSVERÐ!

2.990.000 kr.
35.838 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

12.110 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

HYUNDAI i20 Classic
Nýskr. 04/17, ekinn 43 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.590.000 kr.

Rnr. 150028

TILBOÐSVERÐ!

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

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

26.347 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

40.583 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

12.110 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

56.007 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

VW E-Up!
Nýskr. 05/15, ekinn 47 þ.km, 
rafmagn, sjálfskiptur. 
Verð 1.690.000 kr.

Rnr. 431034

TILBOÐSVERÐ!

1.290.000 kr.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

15.669 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

38.211 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

ÁstandsskoðunAllt að 80% lán Fjármögnun á staðnum

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
0

0
1

9
5

6
7

 B
íl
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*Mánaðargreiðsla er samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir hvattir til að kynna sér 
lánaskilmálana á heimasíðunni lykill.is. Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalaána frá lykill.is er 
breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

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

HEILSAÐU SUMRI
Á NOTUÐUM BÍL

ÞÚ FINNUR BÍLINN Á WWW.BILALAND.IS

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

NISSAN Micra Acenta
Nýskr. 02/18, ekinn 11 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 2.290.000 kr.

TOYOTA Aygo X-Play 

Nýskr. 05/18, ekinn 42 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000 kr.

RENAULT Captur Intens
Nýskr. 02/17, ekinn 49 þ.km,
dísil, beinskiptur. 
Verð 2.090.000 kr.

Rnr. 146570 Rnr. 130286 Rnr. 130278 Rnr. 147062

TILBOÐSVERÐ!

1.790.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

1.890.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

1.190.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

1.690.000 kr.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

21.601 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

22.788 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 14.483 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 20.415 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

46.515 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

BMW I3 94ah
Nýskr. 11/18, ekinn 16 þ.km, 
rafmagn, sjálfskiptur. 
Verð 4.390.000 kr.

Rnr. 146711

TILBOÐSVERÐ!

3.890.000 kr.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

ALLT AÐ700.000 kr.AFSLÁTTUR!



Mér finnst mikil-
vægt að fá börn til 

þess að stunda hreyfingu og 
fá þau út úr símanum og 
tölvunni í smá tíma hið 
minnsta. 

FÓTBOLTI Þar mætir Moli vopnaður 
knattspyrnubúnaði og visku sinni 
og dreifir þeirri gleði sem knatt-
spyrnan á að veita fólki. Moli er 
Akureyringur í húð og hár og lék um 
árabil með Þór, auk þess sem hann 
hefur þjálfað hjá félaginu í mörg ár. 
Þess má einnig geta að hann á tvo 
A-landsleiki að baki.

Settar eru upp skemmtilegar og 
fjölbreyttar fótboltabúðir á hverj-
um stað, til að efla áhuga iðkenda og 
styðja við bakið á knattspyrnustarf-
inu á staðnum. Moli hefur nú þegar 
farið í 22 heimsóknir víðs vegar um 
landið en hann fór alls til 35 sveitar-
félaga síðasta sumar. Hann ætlar að 
efna loforð sitt um að heimsækja 
þessa staði á nýjan leik en áætlað er 
að verkefnið standi til loka ágúst-
mánaðar í ár. Mola langar að stækka 
og þróa verkefnið næstu misserin.

„Þetta er náttúrulega fyrst og 
fremst ótrúlega gaman og gefandi 
að sjá glampann í augunum á 
krökkunum á þeim stöðum sem 
ég hef heimsótt. Það er ánægjulegt 
að sjá núna í ár meirihluta þeirra 
andlita sem ég sá í fyrra skjóta 
upp kollinum aftur að þessu sinni. 
Markmiðið er bara að vekja gleði og 
hjálpa til við að minnka kvíða hjá 
börnunum með knattspyrnuna að 
vopni ef svo má segja,“ segir Moli í 
samtali við Fréttablaðið.

„Fyrirkomulagið er í raun sára-
einfalt þar sem ég set upp svokall-
aða pönnuvelli. Sem er í raun bara 
lítill battavöllur og þar er spilað 
einn á móti einum og það eru allir 
velkomnir, sama á hvaða aldri fólk 
er. Uppleggið er að krakkarnir fái 
sem mest út úr þessu og þau hafa 
gaman af því að kljást við jafn-
aldra, vini á öðrum aldri og tækla 
mömmu, pabba og frænda. Svo set 
ég líka upp skemmtilegar þrauta-
brautir,“ segir hann um uppsetn-
inguna á verkefninu.

„Mér finnst mikilvægt að fá börn 
til þess að stunda hreyfingu og fá 
þau út úr símanum og tölvunni í 
smá tíma hið minnsta. Þá held ég 
smá fyrirlestur um mikilvægi hollr-
ar næringar og svefns. Aðaláherslan 
er eins og áður segir að vekja gleði 
í hjörtum barnanna og freista þess 
að minnka kvíðann hjá þeim Það 
getur fylgt því mikil pressa að spila 
fótbolta en ég vil fara í grunninn 
og minna á að fótbolti á að vera 
skemmtun,“ segir þessi margreyndi 
þjálfari.

„Ætli ég hafi ekki keyrt hringinn 
svona sirka þrisvar sinnum síðasta 
sumar og þetta stefnir í annað 
eins sumar. Það er hins vegar klár-
lega þess virði þegar ég sé gleðina 
í augum krakkanna og eldmóðinn 
í þeim sem standa að knattspyrn-
unni í þessum minni bæjarfélögum. 

Gefandi að sjá gleðina skína
Siguróli Kristjánsson eða Moli, eins og hann er ávallt kallaður, er annað sumarið í röð á ferð um landið. 
Moli er í forsvari fyrir „Komdu í fótbolta“ sem felur í sér heimsóknir til minni sveitarfélaga um land allt. 

Næst á dagskránni hjá Mola er að heimsækja Vestfirðina. Hann stefnir á að fara þangað um miðjan ágúst. 

Siguróli Kjartansson, Moli, hefur ferðast um landið síðustu tvö ár og breitt út boðskap knattspyrnunnar. MYND/KSÍ

Ég set ekki fyrir mig að keyra frá 
Akureyri til Patreksfjarðar, sem 
eru tæpir 600 kílómetrar svo dæmi 
sé tekið. Það er mikilvægt að sinna 
grasrótinni vel og ég geri það með 
glöðu bragði,“ segir Moli um ferða-
lögin sem fylgja verkefninu.

„Síðasta sumar heimsótti ég 
35 sveitarfélög og ég lofaði þeim 
sem ég hitti að ég ætlaði að koma 
aftur í sumar. Ég ætla að standa við 

gefið loforð. Svo væri ég meira en 
til í að stækka verkefnið og bæta 
öðrum 35 sveitarfélögum við og 
hafa verkefnið í gangi allan ársins 
hring. Það er hins vegar í höndum 
KSÍ hversu stórt verkefnið verður. 
Til er ég allavega og ég merki gleði 
og þakklæti í þeim bæjum sem ég 
heimsæki,“ segir Þórsarinn um 
framhaldið.
 hjorvaro@frettabladid.is

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Alþjóða frjáls-
íþróttasambandið, tilkynnti í gær 
á hvaða tímum og lengdum frjáls-
íþróttamenn þurfa að hlaupa,  kasta 
eða stökkva, til þess að ná lágmarki 
fyrir Ólympíuleikana sem áætlað er 
að halda í Tókýó á næsta ári.

Lokað var fyrir þann glugga að 
komast á Ólympíuleikana þegar 
kórónaveirufaraldurinn skall á og 
leikunum var frestað. 

Fram kemur í  t ilk y nning u 
alþjóða frjálsíþróttasambandsins 
að  ákveðið hafi verið  að opna á 
nýjan leik möguleikann á að ná lág-
mörkum fyrir leikana, 1. september 
í staðinn. Íþróttafólk hefur svo tíma 
til loka nóvembermánaðar til þess 
að tryggja sér farseðilinn til Tókýó.  

Eins og staðan er núna er sund-
maðurinn Anton Sveinn McKee 
eini íslenski keppandinn sem hefur 
tryggt sér þátttökurétt á leikunum 
sem fram eiga að fara á næsta ári. – hó 

Þrír mánuðir 
til þess að ná 
lágmörkum

FÓTBOLTI Ragnar Sigurðsson, lands-
liðsmaður í knattspyrnu, hefur 
framlengt samning sinn við danska 
úrvalsdeildarliðið FC Köbenhavn út 
ágústmánuð. Það er vefmiðillinn 
Copenhagen Sundays sem greinir 
frá þessu.

Samningur Ragnars við FC 
Köbenhavn átti að renna út 30. júní 
síðastliðinn, en hann var fram-
lengdur fyrst fram í lok júlí og nú 
aftur til loka ágústmánaðar vegna 
seinkunar keppnistímabilsins í 
Danmörku og þátttöku FC Köben-
havn í Evrópudeildinni.

FC Köbenhavn leikur seinni leik 
sinn við nýkrýnda Tyrklandsmeist-
ara, Istanbul Basaksehir, á heima-
velli sínum, Parken, miðvikudaginn 
5. ágúst. Ragnar sem varð 34 ára 
gamall fyrr í sumar, kom á frjálsri 
sölu til FC Köbenhavn í upphafi 
þessa árs eftir dvöl sína hjá Rostov 
í Rússlandi. – hó

Ragnar verður 
áfram í Köben

FÓTBOLTI Alþjóðaknattspyrnusam-
bandið, FIFA, kynnti á heimasíðu 
sinni í gær að sambandið hefði 
ákveðið að styrkja aðildarsam-
bönd sín um 1,5 milljónir Banda-
ríkjadala. 

Það samsvarar rúmlega 200 millj-
ónum íslenskra króna. Þriðjungur 
þeirrar upphæðar er eyrnamerktur 
kvennaknattspyrnu í löndunum.

Styrkurinn er vegna þeirra áhrifa 
sem kórónaveirufaraldurinn hefur 
haft á knattspyrnusamfélagið um 
allan heim. Fram kemur í frétt FIFA 
að KSÍ fái styrkinn í sinn hlut  í 
næsta mánuði. – hó

FIFA styrkir 
sambönd sín 
vegna COVID 

Ragnar er hérna í leik með FCK. 
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FÓTBOLTI Knattspyrnudeild Vals 
kynnti í  gær til leiks nýjan leik-
mann hjá karlaliði félagsins. Um er 
að ræða 19 ára danskan framherja, 
Kasper Högh, sem gengur í raðir 
félagins þegar félagaskiptaglugginn 
opnar 5. ágúst næstkomandi.

Högh er samningsbundinn Rand-
ers í Danmörku en hann kemur til 
Vals á lánssamningi sem gildir út 
yfirstandandi leiktíð.

Hann hefur leikið 17 leiki í 
dönsku úrvalsdeildinni með Rand-
ers og skorað í þeim leikjum eitt 
mark, auk þess að hafa leikið fyrir 

U-18 og U-19 ára landslið Dan-
merkur.

Þessi efnilegi leikmaður hefur 
raðað inn mörkum fyrir U-19 ára 
lið Randers og skorað 48 mörk í 47 
leikjum. Hann skrifaði undir fimm 

ára atvinnumannasamning við 
Randers sumarið 2019.

Honum er ætlað að veita sam-
landa sínum, Patrick Pedersen, 
samkeppni og liðsinni í fremstu 
víglínu hjá Valsliðinu, en Peder-
sen fór meiddur af velli í sigri Vals 
gegn Fylki á dögunum og missti af 
sigurleiknum gegn Fjölni í síðustu 
umferð Íslandsmótsins, vegna 
þeirra meiðsla.

Högh verður löglegur með Val 
þegar liðið mætir FH í næstu umferð 
Íslandsmótsins, en sá leikur fer fram 
miðvikudaginn 5. ágúst. – hó

Valur bætir framherja í flóruna

Kasper Högh er nýr leikmaður Vals. 

Félagaskiptaglugginn 
opnar hér heima miðviku-
daginn 5. ágúst og félögin 
eru farin að styrkja hópa 
sína fyrir seinni hluta 
keppnistímabilsins. 
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Ísold Halldórudóttir er alltaf á flakki um heiminn vegna fyrirsætustarfa. Hún hóf ferilinn árið 2016 og hefur meðal annars unnið með þekktum vörumerkj-
um eins og Dazed Magazine og Marc Jacobs. Hún segist hafa unnið mikið fyrir stöðu sinni en hún hafi líka verið heppin með verkefni. MYNDIR/ANNA MARGRÉT

Menningarlegur 
sígauni í djúpu lauginni
Fyrirsætan Ísold Halldórudóttir er hluti af auglýsingaherferðinni fyrir nýjasta 
ilm Marc Jacobs. Hún segir að það sé bæði skemmtilegt og lærdómsríkt að 
starfa sem fyrirsæta en að það sé nauðsynlegt að geta þolað höfnun.   ➛2

Sumarið er fljótt að líða 
og bráðum verður komið 
haust með tilheyrandi 
hausttísku. Fimmti ára-
tugurinn snýr aftur með 
haustinu að minnsta 
kosti hvað tískuna áhrær-
ir samkvæmt hönnuðum.
 ➛4

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, 

Fyrirsætan Ísold Halldóru-
dóttir hefur ferðast um 
allan heim vegna starfsins 

og meðal annars unnið með 
þekktum vörumerkjum eins og 
Dazed Magazine og Marc Jacobs. 
Hún segir að samkeppnin sé hörð 
og það sé nauðsynlegt að þola 
höfnun, en fyrirsætustörfin hafi 
kennt henni að vera stolt af eigin 
líkama og elska sjálfa sig.

Ísold, sem verður 24 ára í ágúst, 
segist líta á sig sem menningarleg-
an sígauna. „Ég er alltaf á f lakki. 
En mér finnst erfitt að lýsa sjálfri 
mér,“ segir hún. „Hvenær veit 
maður í rauninni hver maður er? 
Ég er endalaust að þróast og með 
tímanum er ég orðin allt öðruvísi 
manneskja en ég var fyrir viku 
síðan.“

Ísold segir að hún hafi ekki 
vitað hvað hana langaði að verða 
þegar hún var yngri og að hún 
hafi ekki haft áhuga á fyrirsætu-
störfum lengi áður en hún fór að 
starfa sem slík. „En ég hef alltaf 
verið mjög listnæm og hef þróast 
mjög mikið með listinni,“ segir 
hún.

Í nýrri herferð Marc Jacobs
Fyrirsætuferillinn hófst svo í lok 
ársins 2016. „Ég tók þátt í keppni 
fyrir Love Magazine, sem er tíma-
rit úti í Bretlandi. Keppnin var 
eftirsótt af fólki um allan heim 
því hún bauð upp á tækifæri til 
að fá auglýsingu í blaðinu og hún 
var mynduð af Kendall Jenner,“ 
segir hún. „Eftir það hélt ég áfram 
að vinna sem fyrirsæta og þó að 
byrjunin hafi verið hæg hélt það 
ekki aftur af mér og ég lét það ekki 
koma í veg fyrir að ég elti drauma 
mína.

Eitt af stærstu verkefnunum 
mínum var þegar ég vann með 
Dazed Magazine í fyrra. Þar birt-
ust 12 blaðsíður af mér í f líkum 
eftir þekkta hönnuði, þar á meðal 
Vivienne Westwood. Það var eitt-
hvað sem ég hafði aldrei upplifað 
áður,“ segir Ísold. „En nýjasta og 
kannski skemmtilegasta tækifær-
ið sem ég hef fengið var að vinna 
með Marc Jacobs fyrir auglýsinga-
herferð fyrir nýja ilmvatnið hans, 
sem fjallar um það hvað það þýðir 
að vera fullkomin.“

Ilmurinn ber nafnið Perfect 
Marc Jacobs og kemur út í dag, 30. 
júlí.

Allt eða ekkert í þessu starfi
„Eitt af því skemmtilegasta við 
að vinna sem fyrirsæta er að 
geta ferðast um allan heim, þó 
að maður sé oftast ekki lengi á 
hverjum stað,“ segir Ísold. „Eftir 
að COVID-19 faraldurinn hófst 
hefur mér líka þótt það mjög 
áhugavert hvernig það er alltaf 
hægt að finna nýjar lausnir til 
þess að skapa.

Ég hef líka lært óskaplega mikið 
af þessu starfi. Til dæmis að elska 
sjálfa mig fyrir framan myndavél-
ina en ekki bakvið hana. Áður en 
ég varð fyrirsæta var ég lengi að 
reyna að fela mig og líkama minn, 
þrátt fyrir að allir í kringum mig 
og ég sjálf vissu að ég væri feit,“ 
segir Ísold. „Í dag ber ég það með 
stolti. Ekki fyrir aðra, heldur fyrir 
sjálfa mig, því þetta er mitt líf og 
minn líkami.

Það erfiðasta við þetta starf 
er að þurfa mjög oft að vera 
undirbúin undir höfnun. Það er 
mjög mikil samkeppni um hvert 

Ísold segir að 
þrátt fyrir hæga 
byrjun á ferl-
inum hafi hún 
ekki látið neitt 
aftra sér frá því 
að elta drauma 
sína. 

Það erfiðasta 
við starf fyrir-
sætunnar er að 
þurfa að þola 
mikla höfnun, 
segir Ísold. 
Það er mikil 
samkeppni um 
hvert verkefni 
en það þarf 
alltaf að henda 
sér út í djúpu 
laugina með því 
að sækjast eftir 
verkefnunum 
sem allir hafa 
áhuga á.

Ísold segist 
hafa lært mikið 
af starfinu. Til 
dæmis það að 
elska sjálfa sig 
og hætta að 
reyna að fela 
sig. Á mynd-
unum er hún 
klædd í íslenska 
hönnun frá 
Geysi.

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

verkefni og það getur verið erfitt 
að sætta sig við það að fá ekki 
þau verkefni sem mann langar í 
og dreymir um,“ segir Ísold. „Þú 
þarft alltaf að vera að henda þér 
út í djúpu laugina með því að 
sækjast eftir tækifæri sem allir 
hafa áhuga á. Það er ekki hægt að 
fela sig eða vera feimin. Það er allt 
eða ekkert.“

Gefur öðrum hugrekki
Ísold segir að árangurinn sem hún 
hefur náð hingað til sem fyrir-
sæta hafi ekki beint komið henni 
á óvart. „Ég held að innst inni geri 
ég mér alveg grein fyrir því hvað ég 
er búin að vinna mikið fyrir stöðu 
minni í dag sem fyrirsæta, en ég 
hef líka verið ótrúlega heppin með 
verkefni og tek því alls ekki sem 
sjálfsögðum hlut,“ segir hún.

Hún veit ekki hvort hún 
hafi komið öðrum á óvart með 
árangrinum. „Jú, örugglega 
svona yfir höfuð. Það finnst ekki 
öllum raunhæft að sjá mann-
eskju eins og mig njóta velgengi 
í þessum bransa,“ segir hún. „Þó 
að ég láti það ekki hafa áhrif á 
mína reynslu, þá er það að vissu 
leyti mjög mikilvægt að fólk tali 
um fjölbreytni og sjái mig bera 
höfuðið hátt, því þá finnur það 
hugrekki til að gera það sama.“

Núna er kvikmynd næst á dag-
skrá hjá Ísold. „Ég er að undirbúa 
mig fyrir að leika aðahlutverk 
í kvikmynd sem gerist í Þýska-
landi, en annars er ég alltaf að 
sækjast eftir nýjum tækifærum til 
þess að breyta heiminum,“ segir 
hún að lokum.

Nýjasta og 
kannski skemmti-

legasta tækifærið sem ég 
hef fengið var að vinna 
með Marc Jacobs fyrir 
auglýsingaherferð fyrir 
nýja ilmvatnið hans, 
sem fjallar um það hvað 
það þýðir að vera full-
komin.

LÍTTU VIÐ Á BELLADONNA.IS
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Verð: 24.980
Nú: 19.984

Verð: 20.980
Nú: 10.490

Verð: 24.980
Nú: 12.490

Verð: 25.980
Nú: 12.990

Buxnadagar!
20-60% 

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM BUXUM

Verð: 20.980
Nú: 16.784



Fimmti áratugurinn með til-
heyrandi hnésíðum kjólum 
og pilsum verður fyrir-

ferðarmikill með haustinu. Margir 
helstu tískuhönnuðir heimsins 
boða dragtir, jafnt pils- sem 
buxnadragtir og fallega, kvenlega, 
hnésíða kjóla. Michael Kors, Prada, 
Dior, Valentino, Givenchy og Saint 
Lauren sýndu slíkan fatnað fyrir 
haust- og vetrartískuna 2020-2021. 
Tískan verður kvenleg og konur 
geta farið að nota aftur hanska 
sem ná upp að olnboga. Tískan 
eftir stríðsárin á fimmta og í upp-
hafi sjötta áratugar er það sem 
hönnuðirnir horfa til.

Tískan verður elegant og stíl-
hrein. Efnin vönduð og sniðin 
falleg. Tískan höfðar til flestra 
kvenna enda eru buxnadragtir 
þægilegur fatnaður og praktískur. 
Það má segja að nokkurs konar 
stríð sé í gangi í heiminum, stríð 
við COVID-19. Fólk bíður eftir betri 
tíð, alveg eins og það gerði í stríðs-
lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Á 
meðan karlmennirnir voru á víg-
vellinum fóru konur í stórum stíl 
út á vinnumarkaðinn, en við það 
breyttist klæðnaður þeirra töluvert 
og ný efni eins og viskós og jersey 
urðu til í staðinn fyrir silki og ull, 
sem voru dýr klæði. Ullin var þar 
að auki notuð í hermannafatnað og 
silki í fallhlífar.

Hvað sem því líður er gaman að 
skoða myndir af þeirri tísku sem 
mun birtast okkur í haust og til 
samanburðar að kíkja á gamlar 
myndir af Hollywoodstjörnunni 
Katharine Hepburn sem var fædd 
árið 1907 og lék í mörgum frægum 
kvikmyndum.

Horft til baka í hausttískunni
Sumarið er fljótt að líða og bráðum verður komið haust með tilheyrandi hausttísku. Fimmti ára-
tugurinn snýr aftur með haustinu að minnsta kosti hvað tískuna áhrærir samkvæmt hönnuðum.

Buxnadragt frá Dior sem verður áberandi í 
hausttískunni. Buxurnar eru víðar. Dragtin 
var sýnd á tískuviku í París í lok febrúar, 
stuttu áður en allt lokaði vegna COVID-19. 
MYNDIR/GETTY

Katharine Hepburn í buxnadragt í kringum 1950. Dragtin er 
ekki ósvipuð þeim sem koma á markað í haust. Þessi glæsilega 
Hollywoodstjarna kom oft fram í tímaritum og hafði mikil áhrif á 
kventískuna á sínum tíma, þegar hún var að breytast mjög mikið.

Pilsdragt frá Dior sem kynnt var 
á tískuviku í París fyrir haust-og 
vetrartískuna 2020-2021. 

Katharine Hepburn árið 1955. 
Þarna er hún í hnésíðum, köflóttum 
kjól en marga líka þessum má sjá í 
hausttískunni fram undan. 

Þessi fallega og kvenlega dragt er 
frá Altuzarra fyrir 2020-2021. 

Glæsileg og kvenleg dragt frá Mic-
hael Kors fyrir haustið. Pilsin síkka.

Önnur dragt frá Michael Kors fyrir 
haustið og veturinn, mjög flott snið. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 
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LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is



Í sumum tilfellum er hálstau hluti 
af einkennisbúningi, í öðrum 
eru þau notuð sem skrautmun-

ur, og í einstaka tilfellum getur það 
jafnvel jaðrað við pólitíska yfir-
lýsingu að skarta ekki bindi.

Tískukóngurinn Loðvík XIV.
Forfaðir hálsbindisins, sem við 
þekkjum flest vel í dag, er rekjan-
legur aftur á sautjándu öld, þar 
sem króatískir málaliðar í franska 
hernum skörtuðu litlum, hefð-
bundnum, hnýttum hálsklútum 
sem nefndust kravat-klútar. Þessi 
framandi tíska vakti áhuga Parísar-
búa sem þyrsti í nýja tískustrauma. 
Þessi nýja og spennandi tíska 
stimplaði sig rækilega inn í hefðar-
lífið þegar Loðvík fjórtándi byrjaði 
að ganga með kravat-klút upp úr 
1646, þegar hann var einungis sjö 
ára. Stuttu síðar fór tískufyrirbærið 
eins og eldur í sinu um alla Evrópu. 
Bæði menn og konur kepptust við 
að binda upp fínofna blúnduklúta 
eftir kúnstarinnar reglum í slaufur 
og fallega knúta.

Upp úr 1715 fór svo að bera á 
nýrri tísku í hálstaui. Komu þá 
fram svokallaðir stokkar og á 
hugtakið við meðal annars um 
leðurkraga sem reimaður er saman 
að aftan. Hermenn skörtuðu 
þessum krögum til að sýna að þeir 
bæru höfuðið hátt, en að auki veitti 
kraginn nokkra vörn fyrir stórar 
slagæðar í hálsinum gegn byssu-
stingsárásum.

Bindið kemur til sögunnar
Á sama tíma var enn mikill áhugi 
fyrir því hvernig binda skyldi 
kravat-klúta sem leiddi af sér 
blómlega bóka- og bæklingaút-
gáfu, um hinar ýmsu leiðir til 
kravat-bindinga. Árið 1818 var 
gefin út Neckclothitania, sem var 
handrit með teiknuðu kennsluefni 
um fjórtán leiðir til þess að binda 
kravat-klút. Þetta er alla jafna talið 
fyrsta ritið sem notar orðið „bindi“ 
í tengslum við hálstau.

Með iðnbyltingunni eða upp 
úr 1820 jókst krafan um þægi-
legri, einfaldari og endingarbetri 
bindi. Fólk vildi hálstau sem voru 
þægileg og entust út vinnudaginn. 
Hálsbindin voru því hönnuð til 

að vera lengri og grennri og væri 
auðvelt að binda saman án þess að 
þau losnuðu í tíma og ótíma. Þessi 
tegund hálsbindis er enn þann dag 
í dag vinsælasta hálstauið.

Langsdorfinn mætir á svæðið
Um 1926 fann bindagerðarmaður-
inn Jesse Langsdorf upp nýja aðferð 
við að klippa bindisefnið á ská, á 
móti því hvernig efnistrefjarnar 
liggja og sauma bindið saman í 
þremur pörtum. Þessi tækni jók 
teygjanleika bindisins og sá til 

þess að bindið hélt betur formi 
sínu. Síðan þá eru flest bindi svo-
kölluð „Langsdorf“-bindi.

Fyrir síðari heimsstyrjöld var 
bindatískan styttri en hún er í dag, 
að hluta til vegna þess að buxur 
voru hærra sniðnar. Auknar vin-
sældir jakkavesta gerðu það einnig 
að verkum að lengd bindis skipti 
ekki jafnmiklu máli. Um 1944 urðu 
bindin bæði þykkari og villtari 
sem tengist meðal annars heim-
komu hermanna, sem voru komnir 
með nóg af einkennisbúningum 

herþjónustunnar. Bindisþykktin 
var allt að 13 cm í þvermál og 
fór að bera á alls konar litríkum 
myndum, mynstrum og jafnvel 
landslagsmyndum. Lengdin var í 
kringum 120 cm.

Mister T
Þetta villta útlit dvínaði upp úr 
1951 þegar „Herra T“-útlitið („Mis-
ter T“ eins og Esquire-tímaritið 
nefndi það) var kynnt til sögunnar. 
Þetta nýja og ferska útlit einkennd-
ist af frammjókkandi jakkafötum, 

grennri boðungum, minni hatta-
brík sem og einfaldari og grennri 
bindum. Bindisþykkt fer niður í 
ríflega 8 cm og þau héldu áfram 
að mjókka fram til 1960 í kjölfar 
vinsælda breskra hljómsveita eins 
og Bítlanna og the Kinks. Bindin 
lengdust í 130 cm eftir því sem 
karlar fóru að ganga í buxum sem 
sátu neðar á mjöðmunum. Um 
1960 voru einlit, dökk og allt niður 
í 2,5 cm mjó bindi mest í tísku. Svo 
fór aftur að bera á villtari litum og 
þykkara hálstaui.

Strax um 1970 slógu mjóu bindin 
aftur í gegn með nýbylgjunni og 
popphljómsveitum eins og Knack, 
Blondie og Duran Duran. Upp úr 
1980 og fram til 1990 fór einnig að 
bera á grínbindum og bindum sem 
skörtuðu meðvitað hallærislegu 
mynstri og myndum.

Seint á tíunda áratugnum tóku 
tveir menn að nafni Thomas Fink 
and Yong Mao, sig til á vegum Cam-
bridge Cavendish rannsóknar-
stofunnar og svöruðu aldagamalli 
spurningu, sem hafði líklega legið 
þungt á mörgum, um fjölda leiða til 
þess að binda bindi. Þessir fræknu 
menn notuðu stærðfræðilíkan til 
þess að finna út hina 85 hnúta sem 
mögulegir eru, þegar kemur að 
bindingu hálsbindis. Rannsóknir 
þeirra miðuðust við að hreyfingar 
við bindishnútagerðina væru eigi 
fleiri en níu, þar sem fleiri yrðu til 
þess að hnúturinn yrði of stór eða 
endarnir of stuttir. Af þessum 85 
hnútum völdu Mao og Fink þret-
tán bindishnúta með aðferðum 
fagurfræðinnar og útnefndu sem 
þá nothæfustu. Af þessum þrettán 
eru fjórir algengastir enn í dag, og 
er hinn svokallaði „fjórir í hendi“ 
þeirra allra vinsælastur. Einnig 
eru þar á meðal Pratt hnúturinn, 
hálfur Windsor hnútur og svo 
Windsor hnútur. Upp úr 2000 
þróast meðalþvermál binda í að 
vera um 9-9,5 cm og hefðbundin 
lengd binda í um 140 cm. Tískan 
er afar fjölbreytt þegar kemur að 
mynstrum, myndum og litum.

Tískutau fyrir góða hálsa
Hálstau eru til margs nýtanleg og geta verið til mikillar prýði. Þau koma í ýmsum stærðum og 
gerðum, þykktum og lengdum og fólk hefur fundið ótal leiðir til að gera bindishnúta við hæfi.

Paul McCartney, John Lennon, George Harrison og Ringo 
Starr eru flottir með mjóbindin sín í kringum 1962. 

Loðvík XIV. með fylgdarliði sínu. Að sjálfsögðu skarta 
allir forkunnarfögru hálstaui fyrir tíma bindanna.

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Myndin er tekin í Borg englanna árið 1977. Sjá má meðlimi hljómsveitarinnar Blondie með söngkonuna Debbie 
Harry til hægri. Tveir meðlimir skarta reffilegum mjóbindum af mikilli reisn. MYNDIR/GETTY IMAGES.

Bindin lengdust í 
130 cm eftir því sem 

karlar fóru að ganga í 
buxum sem sátu neðar á 
mjöðmunum. 

 

HJÓLABLAÐ
Föstudaginn 7. ágúst gefur Fréttablaðið út sérblaðið Hjólablað.

Í þessu skemmtilega blaði er fjallað um allt sem viðkemur hjólreiðum á Íslandi.
Allir sem stunda hjólreiðar að einhverju marki munu finna áhugavert efni í blaðinu.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir
Arnar Magnússon sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 550 5652 / arnarm@frettabladid.is

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Bílar 
Farartæki

Nýir 2020 Mitsubishi Outlander 
PHEW. Flottur lúxus bíll á lægra 
verði en jepplingur. 800.000 
undir listaverði á kr. 5.890.000,- 5 
ára ábyrgð. Til sýnis á staðnum í 
nokkrum litum.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Bátar

Þjónusta

 Garðyrkja

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

 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

 Nudd

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

VIÐHALD FASTEIGNA
Tökum að okkar viðhald 
fasteigna ásamt nýsmíði. 

Einnig pípulagnir, flísalagnir, 
múrviðgerðir, málningarvinna og 

gluggaviðgerðir.
Uppl. í s. 780 3344 eða netfangið 

mavar@mavar.is

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

 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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu einstaklingsherbergi á 
svæði 201 með aðgangi að eldhúsi, 
wc, þvottavél og þurrkara. Leiga 
60þ. á mán. Laust 5. ágúst. Uppl í s: 
893-3475

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.isSími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Save the Children á Íslandi

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
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Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT NOTKUN

Mosfellsbær

SVART/HVÍTT
Tákn og letur – 100% svartur

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur negatíft á bakgrunni í 100% Pantone 371

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% svartur

TÁKN TIL HLIÐAR VIÐ LETUR
Eingöngu til notkunar á reikningsform Mosfellsbær

Tákn og letur – negatíft í 100% svörtum bakgrunni

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

100% Pantone 371
100% svartur

100% Pantone 371

100% svartur

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær
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PANTONE 371
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Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371

Efnistaka í Seljadalsnámu 
í Mosfellsbæ
Mat á umhverfisáhrifum. Kynning á drögum að tillögu 
að matsáætlun og athugasemdafrestur. 

Drög að tillögu að matsáætlun, athugasemdafrestur 
frá 31. júlí til og með 14. ágúst 2020.

Efni hefur verið unnið í Seljadalsnámu með hléum frá 
árinu 1986. Umhverfismat fyrir námuna hefur áður 
farið fram og lauk því með áliti Skipulagsstofnunar 
árið 2014. Nú stendur til að stækka vinnslusvæði 
námunnar og er nauðsynlegt að fjalla um viðbótina 
í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2000.

Drög að tillögu að matsáætlunum eru nú birt til 
kynningar á heimasíðu Mosfellsbæjar, www.mos.is, og 
heimasíðu verkfræðistofunnar EFLU, www.efla.is.

Allir geta gert athugasemdir við drögin á fyrrnefndu 
tímabili. Koma skal rafrænum athugasemdum til 
Önnu R. Arnardóttur hjá EFLU verkfræðistofu á 
netfangið anna.rut.arnardottir@efla.is. 

Skriflegar athugasemdir skal merkja „Seljadalsnáma 
- Efnistaka“ og senda til Önnu Rutar Arnardóttur, 
EFLA Verkfræðistofa, Lynghálsi 4, 110 Reykjavík.

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær þitt 
fyrirtæki til 89% lesenda 

dagblaða* á höfuð-
borgarsvæðinu.
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Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

FIMMTUDAG
20:00

FIMMTUDAG 17:50

FIMMTUDAG 17:20

MJÓLKURBIKAR KARLA
16 LIÐA ÚRSLIT

FÖSTUDAG
19:05



bónus.is  Verð gildir til og með 2. ágúst eða meðan birgðir endast. Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi og Skeifunni:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

EKKERT
BRUDL

Kristall 10 x 330 ml
2 tegundir

kr./kassinn750

DÓSIN
75 kr.

Pepsi 10 x 300 ml
Pepsi Max 10 x 300 ml

kr./kassinn750

DÓSIN
75 kr.Ferðalagið byrjar í Bónus

UpGrade 
500 ml - 4 tegundir

kr./500 ml98

Fanta
330 ml x 4

Bónus Hangiálegg
í sneiðum - 170 g

kr./pk.579kr./pk.298

Bónus Flatkökur
5 stk.

Bónus Nýbökuð Tebolla
með súkkulaði

Bónus Nýbakaðar Mjúkar Kringlur
4 stk.

120 g
2X

kr.498 
Smash Style Ungnauta Hamborgarar

120 g x 2 - verð áður 539 kr.

kr./5 stk.129

Pringles Snakk
40 g - tvær tegundir

kr./dósin98

ÍL Blandaðar Grillsneiðar
blandaðar

kr./kg1.998

Britvic Tonic
Britvic Ginger Beer

kr./500 ml98
Euro Shopper Orkudrykkur

500 ml

Bónus Kornbrauð
1 kg.

OLW Snakk
175 g - þrjár tegundir

kr./pokinn179

Kjarnafæði Kryddað Heiðalamb
ferskt læri

Smash Hamborgarabrauð
2 stk.

kr./pk129

kr./200 ml98

kr./1 kg279

Verslunarmannahelgin í Bónus
Fim. 30. júlí: 11:00 – 19:00*
Fös. 31. júlí: 10:00 – 19:00

Lau. 1. ágúst: 10:00 – 19:00
Sun. 2. ágúst: 11:00 – 18:00**

Mán. 3. ágúst 
Frídagur Verslunarmanna

Lokað *Smáratorg og Skeifan 10:00 - 19:00
**Lokað í Kringlunni og Skútuvogi

kr./stk.198 kr./4 stk.259

330 ml
4X

 1 kg DUGAR Í
13 SAMLOKUR

Vinsælasti hamborgarinn í Bónus

Númer Eitt Handspritt
50 ml - tvær tegundir

kr./50 ml579
Staropramen Léttöl

í gleri 330 ml - 0,0% alkahól

kr./330 ml129
kr./kg1.398

Vinsælasta
Grillkjötið
í Bónus

SAMA VERd
um land allt

0,0%
Alkahól

Bónus Allra
Landsmanna

4stk.
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, bróðir og afi,  

Björn Kristján Hafberg   
frá Flateyri,   

Boðagranda 7 í Reykjavík,
sem lést laugardaginn 18. júlí, verður 

jarðsunginn frá Neskirkju, miðvikudaginn 
5. ágúst, kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast 

afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Krabbameinsfélag Íslands.

Kristbjörg Sunna Hafberg Gunnar Geirsson
Arnheiður G. Björnsd. Hafberg
Friðrik E. Hafberg Halldóra Helgadóttir
Ægir E. Hafberg Margrét Thorarensen
Sesselja Hafberg Theódór Vilbergsson
Sigurður Jóhann Hafberg Þorbjörg Sigþórsdóttir
Ágústa Margrét Hafberg
afastelpurnar Ísabella, Hafdís og Ingibjörg Þórdís.

Ástkær bróðir okkar, 
Einar Friðriksson 

húsasmiður,  
Krummahólum 6, 

lést á Landspítalanum þann 21. júlí,  
eftir skamma legu.

Páll Friðriksson
Ólafur Þór Friðriksson

Okkar dásamlegi, 
Úlfar Daníelsson
kennari og víkingur, 

Skógarhlíð 7, Hafnarfirði, 
lést fimmtudaginn 23. júlí.  

Útför hans fer fram frá Víðistaðakirkju, 
fimmtudaginn 6. ágúst, kl. 11.00.

Adda María Jóhannsdóttir
Hildur Jónsdóttir Silja Úlfarsdóttir
Sara Úlfarsdóttir Sindri Dan Vignisson
Melkorka Rán Hafliðadóttir Snævar Dan Vignisson 
Kormákur Ari Hafliðason Þorkell Magnússon

og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát  

og útför ástkærs eiginmanns,  
föður, tengdaföður og afa,

Sveins Óla Jónssonar
hljóðfæraleikara.

Sérstakar þakkir færum við yndislegu starfsfólki 
líknardeildarinnar í Kópavogi sem annaðist hann af 

einstakri umhyggju og hlýju.

                                    Anna Lilja Kvaran
Anna Katrín Sveinsdóttir Guðni Jónsson
Sveinn Óli, Kolbrún Elsa, Jón Atli og Hafdís Rún.

Okkar elskaði eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi, 
Guðmundur Pálmar 

Ögmundsson
rafeindavirki,  

Brekkugötu 7, Hafnarfirði, 
lést á Líknardeildinni í Kópavogi, 13. júlí sl.  

Útförin hefur farið fram í kyrrþey.  
Þeim sem vilja minnast Pálmars er bent á Umhyggju – 

félag langveikra barna, eða önnur líknarfélög. 

Þórunn Blöndal
Bryndís Pálmarsdóttir Hannu von Hertzen
Hjördís Pálmarsdóttir Guðlaugur Hjaltason
Halldóra Pálmarsdóttir Jón Júlíus Tómasson
Grímur Jóhannsson Justine Piret
Egill Øydvin Hjördísarson Íris Ösp Traustadóttir

Þórunn Hjördísardóttir, Álfheiður Dís Stefánsdóttir, 
Pálmar Stefánsson, Hildur Rut Egilsdóttir,  

Snædís Grímsdóttir Piret

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og langalangafi,

Guðmundur Maríasson
Faxabraut 13, Keflavík,

lést á Hrafnistu, Hlévangi,  
laugardaginn 25. júlí.

  Útförin mun fara fram í kyrrþey, 
      að ósk hins látna.
 Innilegar þakkir til starfsfólks Hlévangs, fyrir 
 einstaka umönnun og hlýtt viðmót. 

Anna Margrét Guðmundsdóttir  Brynjar Sigtryggsson,
Ingigerður Guðmundsdóttir         Gissur Bachmann Bjarnason 

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Það var meiningin að halda 
upp á afmælið, ég var með 
það á prjónunum en COVID-
ferlið hefur gert að verkum 
að af því getur ekki orðið. 
Því verður bara nánasta fjöl-

skylda mín sem hittist,“ segir Árni Þór 
Sigurðsson sem er sextugur í dag.

Undanfarið hefur Árni Þór verið 
sendiherra í Finnlandi og er tekinn við 
sambærilegri stöðu í Moskvu. Hann 
kveðst vonast til að komast þangað út 
í kringum 10. ágúst. „Upphaf lega var 
meiningin að ég færi beint frá Hels-
inki til Moskvu í byrjun sumars en af 
COVID-ástæðum var því slegið á frest 
svo ég kom heim 10. júní og tók sumarfrí 
sem var ágætt.“

Enn er lokað fyrir f lug- og lestarsam-
göngur inn og út úr Rússlandi, en Árni 
Þór ætlar að keyra sjálfur yfir landa-
mærin frá Finnlandi. „Það er leyfilegt 
þeim sem á annað borð mega fara inn 
í landið og ég er einn þeirra. Ég á bíl í 
Helsinki, þangað ætla ég að fljúga gegn-
um Osló. Það er verið að af létta sótt-
kvínni í Rússlandi að einhverju leyti og 
mér sýnist ég þurfa bara að fara í prufu 
á heilsugæslu eftir þriggja daga veru í 
landinu. En mér er sagt að fólk sé með 
hanska og grímur þegar það fer út í búð.“ 
Fjölskyldan verður eftir heima á Íslandi. 

„Við konan mín höfum verið í fjarbúð 
síðustu ár og verðum áfram og börnin 
eru uppkomin,“ lýsir hann.

Árni Þór segir bæði gefandi og lær-
dómsríkt að vera sendiherra. „Það 
reyndi mikið á utanríkisþjónustuna í 
vor, þegar Íslendingar um víða veröld 
streymdu heim út af faraldrinum, en 
ég held að hún hafi staðist það próf. 
Undir venjulegum kringumstæðum er 
starfið fjölbreytt, snýst um viðskipti, 
menningarsamskipti og svo borgara-
þjónustuna. Það eru engir tveir dagar 
eins.“ Hann kveðst taka við af Berglindi 
Ásgeirsdóttur. „Berglind hefur verið að 

gera góða hluti. Þrátt fyrir viðskipta-
bann á sjávarafurðum okkar í Rússlandi 
eru heilmikil umsvif á öðrum sviðum, 
meðal annars í hátæknibúnaði og þekk-
ingu. Mitt hlutverk verður að viðhalda 
þeim og byggja ofan á. Menningar-
samskiptin eru mikilvæg líka og bæði 
Ragnar Kjartansson og Björk verða í 
Rússlandi á næsta ári.“

Verkefnin fram undan eru spenn-
andi og ögrandi að mati Árna Þórs en 
hann segir ekki ákveðið hversu lengi 
hann verði í Moskvu. „Algengt er að 
fólk sé fjögur ár á sama pósti en ég var 
tvö og hálft í Helsinki, það var í styttri 
kantinum. Kannski helgaðist það af því 
að Moskva var laus og það þótti heppi-
legt að ég færi þangað með minn bak-
grunn. Ég stúderaði alþjóðastjórnmál 
við Háskóla Íslands og þar var rússnesk 
utanríkisstefna mín sérgrein, þannig að 
það hentaði að mörgu leyti að ég f lytti 
þangað. Í Helsinki var ég líka sendiherra 
fyrir Eystrasaltsríkin og Úkraínu og var 
með augun á þessu svæði.“ Aðspurður 
kveðst  hann bjarga sér á rússnesku 
því eftir grunnnám í hagfræði og mál-
vísindum í Osló og Stokkhólmi á sínum 
tíma hafi hann haldið til Moskvu að 
læra hana. „Ég er svona sæmilegur í rúss-
neskunni,“ segir hann. „En þarf að dusta 
af henni rykið!“ gun@frettabladid.is

Dustar rykið af rússnesku
Árni Þór Sigurðsson stendur á sextugu og er staddur á landinu en stefnir á að flytja 
til Moskvu í næsta mánuði, því þar hefur hann tekið við sendiherrastöðunni.

Stutt er síðan Árni Þór stúderaði alþjóðastjórnmál við HÍ með rússneska utanríkisstefnu sem sérgrein. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Undir venjulegum kringum-
stæðum er starfið fjölbreytt, 
snýst um viðskipti, menn-
ingarsamskipti og svo borgara-
þjónustuna. Það eru engir tveir 
dagar eins.
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LÁRÉTT
1. grön
5. djúp
6. ekki
8. talin
10. tveir eins
11. svolítið
12. mjög
13. verkfæri
15. rembast
17. garðperla

LÓÐRÉTT
1. ýkir
2. hróp
3. óvissa
4. missa marks
7. hugarþel
9. yndisþokki
12. gat
14. slit
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. skegg, 5. kaf, 6. ei, 8. álitin, 10. ll, 11. 
ögn, 12. afar, 13. alur, 15. rogast, 17. karsi.
LÓÐRÉTT: 1. skáldar, 2. kall, 3. efi, 4. geiga, 7. inn-
ræti, 9. töfrar, 12. auga, 14. lok, 16. ss.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

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

Hæg breytileg átt, 
skýjað með köflum og 
stöku smáskúrir. Hiti 9 
til 16 stig að deginum. 

7 1 3 9 2 5 8 6 4

2 6 5 7 4 8 3 9 1

8 9 4 3 6 1 5 7 2

9 4 6 5 7 3 1 2 8

5 2 8 1 9 6 4 3 7

1 3 7 2 8 4 9 5 6

6 5 9 8 1 7 2 4 3

3 7 1 4 5 2 6 8 9

4 8 2 6 3 9 7 1 5

6 2 4 7 8 1 3 9 5

5 7 8 3 9 2 1 4 6

3 9 1 5 4 6 7 2 8

7 3 6 4 1 9 5 8 2

8 1 9 2 3 5 4 6 7

2 4 5 6 7 8 9 3 1

4 5 7 8 6 3 2 1 9

9 6 3 1 2 7 8 5 4

1 8 2 9 5 4 6 7 3

6 9 3 2 7 4 8 1 5

8 7 5 3 9 1 6 2 4

1 2 4 5 6 8 3 7 9

5 8 6 7 2 3 9 4 1

9 3 1 6 4 5 7 8 2

2 4 7 8 1 9 5 6 3

7 6 9 4 3 2 1 5 8

3 5 2 1 8 7 4 9 6

4 1 8 9 5 6 2 3 7

5 4 7 9 2 8 3 6 1

6 8 1 7 3 4 9 2 5

9 2 3 5 6 1 4 7 8

7 9 4 1 8 2 5 3 6

2 1 5 3 9 6 7 8 4

3 6 8 4 5 7 2 1 9

8 7 2 6 4 5 1 9 3

1 5 9 8 7 3 6 4 2

4 3 6 2 1 9 8 5 7

5 6 1 3 7 2 4 8 9

4 3 7 5 8 9 2 6 1

8 9 2 1 6 4 3 7 5

6 4 3 7 9 5 8 1 2

9 7 8 4 2 1 5 3 6

1 2 5 6 3 8 7 9 4

2 1 9 8 4 3 6 5 7

7 8 4 9 5 6 1 2 3

3 5 6 2 1 7 9 4 8

6 1 2 7 5 4 3 8 9

3 4 5 9 6 8 2 1 7

7 8 9 1 2 3 4 5 6

1 9 4 5 3 7 6 2 8

2 6 3 4 8 9 5 7 1

8 5 7 2 1 6 9 3 4

9 2 8 3 4 1 7 6 5

4 3 1 6 7 5 8 9 2

5 7 6 8 9 2 1 4 3

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Þetta 
voru tveir 

bjórar, 
Haraldur!

Mmh! 
Ég myndi þiggja 
tvo í viðbót, en 

nú ætla ég beint 
heim! Einmitt 

eins og ég lofaði!

Vel gert, 
Haraldur! Nú 
færðu stig 
hjá frúnni!

Mögulega! En þar sem 
ég er húsbóndinn á 

mínu heimili ætla ég 
að leyfa mér smá 

smók á leiðinni heim! 
Fæ að sníkja frá þeim 

fyrsta sem ég sé!
Þú ert 

maðurinn!

Já, ekkert 
mál, vinur!

Viltu kantarellu- 
sveppi á 

samlokuna?

Já, já, 
takk. Eru þeir ekki dýrir?

Ef þú kaupir 
þá, jú.

Þessir vaxa bara 
í skápnum mínum.

Gætirðu beðið son þinn 
að hætta að hræða fiskana 
með tartar- 
sósunni sinni?

Hannes!

Eliskases átti leik gegn Kan í 
Kaupmannahöfn árið 1935. 

1. Re4! De6 2. Rf5! g6 3. Hxc8 
Hxc8 4. Re7+! 1-0.  Indverska 
undrabarnið Praggnanandha, 
sem er aðeins 13 ára, sigraði 
á Xtracon-mótinu sem lauk í 
fyrradag á Helsingjaeyri í Dan-
mörku. Nú er hafið at- og hrað-
skákmót í París þar sem flestir 
sterkustu skákmenn heims 
taka þátt, að heimsmeistar-
anum undanskildum. 

www.skak.is:  Skákgoðsagnir 
á Chess24. 

Hvítur á leik

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

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

Komið og skoðið úrvalið

Opið virka daga  
10-18

laugardaga 
11-15

Klassísk gæða  
hönnun á  
góðu verði

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lí�ð á frettabladid.is �allar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt �eira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Tilboðin gilda 30. júlí - 2. ágúst

Nautagúllas

2.099KR/KG
ÁÐUR: 2.799 KR/KG

HELGIN BYRJAR Í NÆSTU NETTÓ!

SJÁVARFANG Í KVÖLD?

Kjúklingabringur
Grillmarinering

2.174KR/KG
ÁÐUR: 2.899 KR/KG

Hrossafille
Grillsteik

1.450KR/KG
ÁÐUR: 2.899 KR/KG

Bleikjuflök
Með roði

1.152KR/KG
ÁÐUR: 2.399 KR/KG

Lambaframpartssneiðar
Kryddaðar

1.300KR/KG
ÁÐUR: 2.599 KR/KG

Hamborgari
4x90 gr m/brauði

798KR/PK
ÁÐUR: 998 KR/PK

-52%

Grísagrillsneiðar
Marineraðar

893KR/KG
ÁÐUR: 1.489 KR/KG

Bláber, hindber, brómber og rifsber 
á góðum afslætti!

-20%

-25%

-50%

GOTT
VERÐ!

-50%
GOTT
VERÐ!

-30%

-25%

-40%

Lægra verð – léttari innkaup



BÍLAR

Erum með mikið úrval af allskonar 
bílaverkfærum á frábæru verði!

ViAir 12V loftdælur  
í miklu úvali.

Hleðslutæki
12V 6A 

6T Búkkar 
605mm Par

Jeppatjakkur  
2.25t 52cm.

Omega 
Viðgerðarkollur 

4.995
9.999

17.995
7.495

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

Verkfæralagerinn

Formúla 1 hefur afturkallað áætl-
anir um að halda keppnir í bæði 
Norður- og Suður-Ameríku á þessu 
ári vegna aukinnar útbreiðslu 
COVID-19 í þeim þremur löndum 
sem halda áttu keppnirnar. Halda 
átti bandaríska kappaksturinn í 
Austin 23. október og svo kapp-
akstur í Mexíkóborg viku síðar. 
Loks átti að halda keppni í Brasilíu 
13. nóvember en nú hefur hætt við 
þessar þrjár keppnir. Þess í stað 
verða keppnirnar haldnar í Evrópu 
til að minnka flutninga milli 
landa. Verða þær á Imola, Por-
timao í Portúgal og síðast en ekki 
síst Nurburgring, sem ekki hefur 
haldið formúlukeppni síðan 2013.

Formúlukeppnum  
í Ameríku frestað

Engir nýir bílar kynntir í Evr-
ópu og Norður-Ameríku en þær 
gerðir sem nú eru í sölu verða í 
boði áfram.

Mitsubishi-merkið tilkynnti við 
lokun markaða síðastliðinn mánu-
dag að fyrirtækið muni fresta inn-
leiðingu nýrra bílgerða í Evrópu og 
einbeita sér að mörkuðum í Asíu. 
Auk þess mun merkið hætta fram-
leiðslu á Pajero-jeppanum og loka 
verksmiðju hans í Japan, en hann 
hefur ekki verið seldur á Evrópu-
markaði síðan 2018.

Að sögn Friðberts Friðberts-
sonar, forstjóra Heklu mun Hekla 
halda áfram sölu núverandi 
tegunda Mitsubishi. „Málið er 
nýtilkomið og erum við að afla 
frekari upplýsinga um framhald-
ið,“ sagði Friðbert í fréttatilkynn-
ingu. „Ákvörðun MMC hefur engin 
áhrif á eigendur Mitsubishi-bif-
reiða. Hekla mun áfram þjónusta 
bílana og ábyrgðarskilmálar 
verða óbreyttir, fimm ára ábyrgð á 

Ólíkt því sem margir myndu spá er 
mest seldi raf bíll Evrópu fyrstu sex 
mánuði ársins ekki Tesla Model 3, 
heldur litli Renault Zoe smábíll-
inn. Bíllinn var fyrst kynntur sem 
hugmyndabíll árið 2009 og hefur 
ekki mikið breyst gegnum þann 
tæpa áratug sem hann hefur verið 
á boðstólum.

Nýjasta útgáfan kom á síðasta 
ári og kostar hérlendis frá 
4.450.000 krónur og býður upp 
á næstum 400 km drægi. Við 
tilkomu hennar byrjaði boltinn 
fyrst að rúlla fyrir alvöru og sölu-
aukningin á fyrri hluta ársins nam 
næstum 50 prósentum. Á fyrstu 
sex mánuðum ársins hafa 37.540 
Renault Zoe verið seldir sem gerir 
hann að vinsælasta raf bíl Evrópu. 
Í júní voru hvorki meira né minna 
en 11.000 Zoe-bílar pantaðir. Þeir 
bílar sem koma næstir eru Tesla 
Model 3, VW Golf-e og Nissan 
Leaf. En hvað veldur þessari góðu 

Mest seldi rafbíllinn er Renault Zoe

Mitsubishi-fyrir-
tækið mun fresta 

innleiðingu nýrra bíl-
gerða í Evrópu og ein-
beita sér að mörkuðum í 
Asíu.

Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

Er Mitsubishi að hverfa frá Evrópu?
Pajero-jeppinn hefur löngum verið vinsæll á Íslandi og veitti Toyota Land Cruiser harða samkeppni, en Pajero hvarf úr sölu í hittiðfyrra.

Renault Zoe er mest seldi rafbíllinn í Evrópu fyrstu sex mánuði ársins.

sölu? Það er ekki síst að þakka 
styrkjum stjórnvalda í Frakk-
landi og Þýskalandi við kaup á 
raf bílum. Í Frakklandi nemur 
styrkurinn allt að 7.000 evrum 
og mögulega bætast 5.000 evrur 
við ef viðkomandi losar sig við 

mengunarríkan bíl í leiðinni. Í 
Þýskalandi nema styrkir allt að 
9.000 evrum. COVID-19 faraldur-
inn hefur líka breytt hugsana-
gangi bílakaupenda sem horfa nú 
í auknum mæli til bíla sem menga 
minna.

Hertz bílaleigan í Bandaríkjunum 
hefur komið með áætlun um 
hvernig bjarga megi fyrirtækinu 
frá gjaldþroti, svo að það geti 
haldið sjó fram á næsta ár. Áætl-
unin gengur út á að selja 182.521 
bíl og minnka flotann niður í 
500.000 bíla. Meðal þeirra bíla 
sem fara á sölu eru 100 eintök af 
C7 Corvette Z06 í sérstakri útgáfu. 
Bílarnir voru upphaflega keyptir 
til að halda uppá 100 ára afmæli 
Hertz, en fara nú á sölu enda 
partíið búið. Allir bílarnir eru í 
Racing-gulum Corvettulit og eru 
með svörtum strípum og felgum. 
Gulur og svartur eru einnig litir 
Hertz – sagði einhver „Gulur bíll?“

Áætlun Hertz að selja næstum 
200.000 bíla mun fara fram á þessu 
ári og á að skapa viðbótartekjur 
upp á 650 milljónir dollara. Þetta 
er talsverð viðbót við þá 144.000 
bíla sem selja átti upphaflega en 
á þó að skilja eftir nægan flota til 
að fyrirtækið geti haldið áfram 
rekstri þegar markaðurinn tekur 
aftur við sér. Hvað sala þessara 
bíla muni gera fyrir markaðinn í 
Bandaríkjunum á eftir að koma í 
ljós en líklega mun verða hægt að 
gera góð kaup þegar nær dregur 
tímamörkum, sem eru þann 31. 
desember næstkomandi.

Hertz selur hátt  
í 200.000 bíla

Mitsubishi Out-
lander og aðrir 
bílar merkisins 
sem nú eru 
í boði verða 
áfram seldir 
hérlendis.

bifreiðum og átta ára ábyrgð á raf-
hlöðum,“ sagði Friðbert einnig.

Mitsubishi Motors sá fram 
á mikið tap á þessu ári en það 
er annað árið í röð sem það 
gerist. Ekki þarf að taka fram að 
COVID-19 faraldurinn hefur sett 
framleiðslu og sölu nýrra bíla úr 
skorðum og Mitsubishi telur að yfir 
1,3 milljarðar dollara muni tapast 
frá mars í ár til mars 2021. Áætlanir 

eru um að lækka kostnað um 20 
prósent, meðal annars með því að 
loka sölustöðum sem ekki skila 
hagnaði og fækka starfsfólki. Auk 
þess hefur verið ákveðið að greiða 
hluthöfum ekki arð í ár. Þetta tap 
verður það stærsta sem Mitsubishi 
hefur orðið fyrir í 18 ár, segir í frétt 
hjá Automotive News. Framleiðsla 
hefur minnkað um meira en 
helming hjá Mitsubishi milli ára.

100 eintök C7 Corvette verða seld.
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20%
Mv. almennt verð

afsláttur !

ATH
 m

yndir eru aðeins settar til viðm
iðunar og m

öguleiki á því að tilteknar vörur séu uppseldar eða til í takm
örkuðu m

agni.

Verð gildir til og með sunnudeginum 2.ágúst

Allt að

60%
Mv. almennt verð

afsláttur af  
baðinnréttingum 
sem hætta í sölu!

Mur akrýlmálning 3 l
Góð akrýlmálning á stein 
utanhúss. Silkimött. Hægt að 
blanda í mörgum litum. Glans 
7 silkimött. Þekur 4-8 m² á ltr.

Einnig til í 9L á 12.000.-

MTD 96 Sláttutraktor
– Svæði allt að 4.000 4.000 m².
– Fjöldi sláttuhnífa 2. 
– Tegund Mótors MTD með rafræsingu.
– Sláttubreidd: 96 cm
– Sláttuhæð 30–95mm. 5 stillingar.

4.500.-
Lagerhreinsun

Allt að

50%
Mv. almennt verð

afsláttur af inniljósum 
sem hætta í sölu

Mv. almennt verð

60%
afsláttur  

af öllum flísum 
sem hætta í sölu 

Lagerhreinsun

359.995.-
449.995.- 

bauhaus.is

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

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

LAGERHREINSUN!



Tónlistarhátíðin Berja
dagar hefst í dag, 
fimmtudaginn 30. júlí 
kl. 20.00, og stendur 
til sunnudagskvölds 
2. ágúst. Nokkrir af 

fremstu tónlistarmönnum lands
ins koma fram í Ólafsfjarðarkirkju 
og Menningarhúsinu Tjarnarborg. 
Leikin verður tónlist eftir íslensk 
og erlend tónskáld. Þarna verður 
óperutónlist, kammertónlist og 
ljóðasöngur. Hátíðin er nú haldin 
í 22. skiptið og listrænn stjórnandi 
frá 2014 er sellóleikarinn Ólöf Sigur
sveinsdóttir.

„Til að hægt sé að halda úti svona 
hátíð þurfa margir þættir að koma 
saman. Á Ólafsfirði er guðs græn 
náttúran, jurtirnar, yndisleg hljóm
hús og fjórtán dalir. Sviðið er því til
búið þegar ég mæti,“ segir Ólöf.

Heimspeki í skíðaskála
Fjöldi listamanna kemur fram á 
hátíðinni, rúmlega fimmtíu og 
hafa aldrei verið fleiri. Þar á meðal 
er Hrólfur Sæmundsson baríton. 
„Hann starfar í tónleikahúsinu í 
Aachen í Þýskalandi við mjög góðan 
orðstír. Hann átti upphaf lega að 
syngja í Ástralíu á þessum tíma, en 
vegna COVID varð ekki af því. Hann 
kemur nú norður til að syngja, þar 
á meðal með Sigrúnu Pálmadóttur, 
sem var aðalsöngkona óperunnar í 
Bonn um langt skeið.“

Á hátíðinni verður haldið upp á 
250 ára ártíð Beethovens. „Við sem 
störfum við tónlist verðum öll fyrir 
áhrifum frá Beethoven. Flutningur 
á hluta af sellósónötu eftir Beet
hoven verður í höndum okkar Þor
steins Gauta Sigurðssonar píanó
leikara sem hefur ekki komið fram 
á stórum tónleikum í langan tíma. 
Heimspeki kemur einnig við sögu 
vegna þessa fæðingarafmælis Beet
hovens, en Jón Thoroddsen verður 
með heimspekikvöld í skíðaskál
anum þar sem er einstakt útsýni 
yfir allan Ólafsfjörð.“

Staðföst stefna
Ólafsfjörður á 75 ára kaupstaðaraf
mæli í ár. „Þar er hópur fólks sem 
vill fyrir alla muni halda upp á 
afmælið á sama tíma og Berjadagar 
eru haldnir, sem gerir hátíðina sér
staka. Á laugardaginn verður grill 
og kaffi úti við, opnun Pálshúss og 
myndlistarsýningar, en síðast en 
ekki síst leiksýning sem vísar til 
söguannáls. Þetta er sýning sem 
Guðmundur Ólafsson skapaði árið 
1995, Horfðu glaður um öxl og félag
ar úr Leikfélagi Fjallabyggðar sjá um 
flutninginn,“ segir Ólöf.

Hún segist vera afar þakklát 

stefnu Fjallabyggðar þegar kemur 
að svona starfsemi. „Það er staðföst 
stefna Fjallabyggðar að styðja Berja
daga tónlistarhátíð og fyrir hverja 
og eina hátíð er mér þakklæti efst 
í huga. Þessi stefna Fjallabyggðar 
hefur orðið til þess að einkaaðilar 
og fyrirtæki vilja einnig gera leiðina 
greiða fyrir hátíðina til að vaxa og 
dafna, sem og er raunin síðustu ár. 
Þess njóta listamenn sem koma 
árlega.“
Nánar má lesa um viðburði og tíma-
setningar á heimasíðu hátíðarinnar 
www.berjadagar-artfest.com og á 
www.facebook.com/berjadagar.

Hátíð sem vex og dafnar
Tónlistarhátíðin Berjadagar hefst í dag og stendur til sunnudagskvölds. Rúmlega 
fimmtíu listamenn koma þar fram. Ólöf Sigursveinsdóttir er listrænn stjórnandi.

Ólöf Sigursveinsdóttir hefur verið listrænn stjórnandi hátíðarinnar frá árinu 2014. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Fertugsafmælis Harry Potter 
er víða fagnað, þar á meðal 
í Reykjavík og á Akureyri. 

Pott erhátíðin mikla hófst í gær, 
miðvikudag, á Amtsbókasafninu á 
Akureyri og stendur áfram í dag og 
föstudag. Boðið verður upp á leiki 
og fjör í anda Harry Potter og félaga: 
f lóttaherbergi, galdrakústasmiðju, 
Quidditch og ýmislegt f leira.

Stórafmælinu er einnig fagnað í 
Borgarbókasafninu í Kringlunni. 
Hugdjarfir geta leitað helkrossa, 
forvitnir geta komist að því í hvaða 
vist þeir eru eða tekið myndir af 
nýsloppnum Azkabanföngum. Hægt 
er að föndra öskrara fyrir þá sem 
þurfa orð í eyra eða hjálpa Harry að 
föndra Hedwig og ferðatösku til þess 
að hann komist í skólann.

Á sjálfan afmælisdag Harry Pott
ers, föstudaginn 31. júlí, nær fögn
uðurinn síðan hámarki á báðum 
bókasöfnunum.

 Stórafmæli heimsfrægs galdrastráks

Potter-lestrarhestar.

ÞAÐ ER STAÐFÖST 
STEFNA FJALLA-

BYGGÐAR AÐ STYÐJA BERJA-
DAGA TÓNLISTARHÁTÍÐ OG 
FYRIR HVERJA OG EINA HÁTÍÐ 
ER MÉR ÞAKKLÆTI EFST Í HUGA.

Á tónleikum Orgelsumars í Hall
grímskirkju í dag, fimmtu
daginn 30. júlí kl. 12.30, leikur 

Tómas Guðni Eggertsson organisti 
við Seljakirkju hið fræga Adagio 
eftir Albinoni, Tokkötu og fúgu í d
moll og sálmforleikinn O Mensch, 
bewein' dein' Sünde groß eftir Bach, 
ásamt kafla úr verkinu L’Ascension 
eftir Messiaen.

Tómas Guðni hefur starfað sem 
píanókennari, blásarakennari og 
organisti og hefur verið tónlistar
stjóri Seljakirkju frá árinu 2009. 
Hann kemur reglulega fram sem ein
leikari eða meðleikari með kórum, 
söngvurum og hljóðfæraleikurum 
úr ólíkum tónlistarkimum.

Aðgangseyrir er 1.500 krónur fyrir 
fullorðna, ókeypis fyrir félaga í List
vinafélaginu og börn yngri en 16 ára. 
Miðasala er við innganginn.

Tómas leikur 
Albinoni

Orgelið hljómar í Hallgrímskirkju.

Flæði er yfirskrift sýningar 
Aðalheiðar S. Eysteinsdóttur 
í Einkasafninu í Eyjafjarðar

sveit. Aðalheiður vinnur með 
timbur og tengir það flæði líðandi 
stundar og því sjálfsprottna sem 
fyrir er.

Sýningin er opin laugardaginn 1. 
ágúst og sunnudaginn 2. ágúst frá 
14.0017.00.

Einkasafnið er 10 km sunnan 
Akureyrar og stendur við syðri 
afleggjara þjóðvegar 822, Kristnes
vegar.

Flæði Aðalheiðar
Verk á sýningu Aðalheiðar.
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Stökkt, salt og sætt fyrir sælkera!



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn
08.20 Grey’s Anatomy
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Gossip Girl
10.45 Divorce
11.15 Besti vinur mannsins
11.40 Friends
12.00 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 Sporðaköst 6
13.20 Golfarinn
13.55 Beauty Laid Bare
14.45 Leitin að upprunanum
15.25 Red Dog. True Blue
16.50 Hið blómlega bú
17.20 Bold and the Beautiful
17.45 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.48 Sportpakkinn
18.55 Nei, hættu nú alveg
19.25 Shipwrecked
20.15 Masterchef UK
21.15 Órói  Fimmtudagsbíó. Ís-
lensk kvikmynd um unglinga sem 
eru að stíga sín fyrstu skref í heimi 
hinna fullorðnu. 
22.50 NCIS. New Orleans
23.35 Rebecka Martinsson
00.25 Pennyworth
01.15 Whiskey Cavalier
01.55 Whiskey Cavalier
02.35 Whiskey Cavalier
03.20 Red Dog. True Blue

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Big Bang Theory
21.50 Góðir landsmenn
22.25 The Third Eye
23.10 The Hundred
23.55 Friends
00.15 Friends
00.35 The Big Bang Theory

11.05 Great Expectations
12.55 Lego Ninjago Movie
14.35 Monster in Paris
16.00 Great Expectations
17.50 Lego Ninjago Movie
19.30 Monster in Paris
21.00 Wedding Crashers
22.55 Superfly
00.50 55 Steps
02.40 Wedding Crashers

12.50 Heimaleikfimi 
13.00 Spaugstofan 2003-2004 
13.30 Manstu gamla daga? Djass-
geggjararnir
14.30 Gettu betur 2008 MA - MR, 
úrslit
15.50 Veiðikofinn - Sjóstangaveiði 
16.15 Ólympíukvöld ÓL 1952-
1976
16.55 Borgarsýn Frímanns 
17.10 Sumarlandinn
17.45 Hjá dýralækninum 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Nýi skólinn 
18.15 Allt í einum graut 
18.40 Sebastian og villtustu dýr 
Afríku 
18.50 Vísindahorn Ævars   Viðtal 
við Völu Garðarsdóttur, fornleifa-
fræðing.
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarlandinn  
19.40 Ólympíukvöld ÓL 1992
20.25 Innlit til arkitekta. Hemma 
hos arkitekten  Sænskir þættir 
þar sem litið er heim til þekktra 
arkitekta í Svíþjóð. Við fáum að 
sjá einstök og áhugaverð heimili 
þeirra.
20.55 Hið sæta sumarlíf. Det søde 
sommerliv
21.10 Griðastaður Sanctuary 
 Spennuþáttaröð um tvíbura-
systurnar Siri og Helenu sem voru 
skildar að í æsku. Mörgum árum 
síðar býður Helena Siri að heim-
sækja sig á setrið Himmelstal í 
Ölpunum. Ekki er allt sem sýnist 
og breytist dvölin fljótt í martröð. 
Sálfræðitryllir sem spyr áhorfand-
ann áleitinnar spurningar: Hver 
myndir þú verða til þess að lifa 
af? Þættirnir eru byggðir á skáld-
sögunni Himmelstal eftir Marie 
Hermanson. Aðalleikarar: Josefin 
Asplund og Matthew Modine. 
Leikstjórn: Endrivo Maria Artale og 
Óskar Þór Axelsson.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Sveitasæla. Fred til lands  
 Dönsk spennuþáttaröð um íbúa 
smábæjar sem eiga það sameigin-
legt að vera haldið í heljargreipum 
af Mike, einum íbúa bæjarins. 
Lög og regla hafa engan hemil á 
Mike og íbúarnir ákveða að taka 
málin í eigin hendur í von um að 
losna við hann úr bænum fyrir 
fullt og allt. Aðalhlutverk: Claus 
Riis Østergaard, Anders Juul, Lene 
Maria Christensen og Morten Hee 
Andersen. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi barna.
23.20 22. júlí. 22. juli 
00.10 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show 
13.00 The Bachelor 
14.25 Black-ish 
14.50 The Block
16.05 Survivor
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 American Housewife 
19.30 The Unicorn  Gamanþátta-
röð um mann sem er ekkill og 
einstæður faðir tveggja dætra. 
Ári eftir andlát eiginkonunnar fer 
hann að prófa stefnumót á nýjan 
leik.
20.00 Almost Family 
20.50 Get Shorty 
21.45 Mr. Robot 
22.35 Agents of S.H.I.E.L.D.
23.20 The Late Late Show
00.05 Love Island 
01.00 Hawaii Five-0 
01.45 Godfather of Harlem 
02.45 City on a Hill 
03.35 Síminn + Spotify

09.10 Fylkir - Breiðablik  Út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
kvenna.
10.50 Swansea - Brentford
12.35 Cardiff - Fulham
14.15 Pepsi Max Tilþrifin - 9. um-
ferð  Kjartan Atli Kjartansson fer 
yfir leiki dagsins í Pepsi Max deild 
karla ásamt sérfræðingi. 
15.00 Þór/KA - KR  Útsending frá 
leik í Pepsi Max deild kvenna.
15.20 Valur - FH
15.40 Stjarnan - Þróttur R.
16.00 ÍBV - Selfoss
17.50 FH - Þór  Bein útsending frá 
leik í Mjólkurbikar karla.
20.00 Pepsi Max Mörkin  Helena 
Ólafsdóttir ásamt sérfræðingum 
Stöðvar 2 Sports fara yfir síðustu 
leiki í Pepsi Max deild kvenna.
21.00 Fylkir - Breiðablik
22.40 Breiðablik - Keflavík  Út-
sending frá leik í Mjólkurbikar 
karla.

RÚV RÁS EITT

06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér með Viktoríu 
Hermannsdóttur  Jasmina Vajzo-
vic Crnac
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál. Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Tónlist í straujárni 
 „Iceland Swing“
15.00 Fréttir
15.03 Óborg  (1 af 5) 
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Saga hlutanna. Peningar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar  Djass frá 
Sænska útvarpinu
20.30 Á reki með KK
21.30 Kvöldsagan. Sjálfstætt 
fólk  (7 af 49)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál. Fyrri hluti
23.05 Sumarmál. Seinni hluti
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
08.05 Sampdoria - AC Milan
09.45 Cagliari - Juventus
11.20 Brentford - Swansea
11.30 Leeds Utd - Barnsley 
13.15 Huddersfield - West Brom
15.00 Stoke - Brentford
18.35 Fulham - Cardiff  Bein út-
sending frá umspilsleik í ensku 1. 
deildinni.
20.40 Sampdoria - AC Milan
22.20 Cagliari - Juventus
00.05 Ítölsku mörkin

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

EGILS
LÍMONAÐI

BLEIKT - 500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

RIPPED
330 ML

 249
KR/STK

755 KR/L

MARCO
POLO - 34 G

 

99
KR/STK

2912 KR/KG

LION
MILK DUO

60 G  

149
KR/STK

2483 KR/KG

CLEAN
BCAA

330 ML 

199
KR/STK

603 KR/L

COKE
ÁN SYKURS

500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

PRINCE
POLO
35 G  

99
KR/STK

2929 KR/KG
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Sumarblóm, trjáplöntur, garðrósir og fjölærar plöntur -50%
Útipottar -25% • Gervisumarblóm -25%  • Gasgrill  (Gildir ekki af Weber) -20% • Kolagrill -20% 

Reiðhjól (Gildir ekki af rafmagnshjólum) -20% • Keðjusagir -20% • Garðhúsgögn -20% • Slönguhjól (Claber) -30% 
Áltröppur/stigar -20-25% • Sláttuvélar -20-25% •  Rafmagns- og bensín hekkklippur -20-30% 

Sláttuorf -20-30% • Hekk- og greinaklippur -30% • Háþrýstidælur (Nilfisk) -20-25% 
LADY málning -20% • Viðarvörn (Jotun) -20%  • Pallaolía -20% • Viðarvörn (Gori) -30%

Útimálning -20% •  Hnífapör og ýmis eldhúsáhöld -30% • Matarstell, glös og könnur -30% 
Pottar, pönnur og hitakönnur -30% • Regnföt -30% • Útivistarfatnaður -25% • Barnaöryggi -20% 

Vinnufatnaður -25%  • Vinnuhanskar -20% • Vinnuöryggisvara (hjálmar, grímur o.fl.) -20%

20%
Garðhúsgögn

afslátturTjaldstóll 600D
Tjaldstólar, svartir eða grænir. 
2990914-2990915

Kælibox 
Kælibox. 24 ltr. 3899342

3.490kr 2.890kr

Tjald 4ja manna
Campsite Rocky. Rautt fjagra manna. 3901640

21.990kr

Allt að 50% afsláttur

Afgreiðslutímaverslana um  verslunarmannahelgina má sjá á  
husa.is

ÚTSALA
ÚTSÖLUNNI LÝKUR UM HELGINA



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

ÞETTA KOM MÉR BARA 
SKEMMTILEGA Á 

ÓVART. ÉG ER BARA BÚINN AÐ 
LIGGJA VEIKUR MEÐ NÝRNA-
STEINA OG FÉKK SÍÐAN SKILA-
BOÐ FRÁ UMBOÐSMANNI 
MÍNUM Í AMERÍKU Í GÆR MEÐ 
ÞESSUM FRÉTTUM.

Tó n l i s t a r m a ð u r i n n 
og tónskáldið Ólafur 
Arnalds hefur verið 
tilnefndur til Emmy-
v e r ð l a u n a  f y r i r 
titillagið í sjónvarps-

þáttunum Defending Jacob en til-
kynningarnar voru opinberaðar 
síðastliðinn þriðjudag. Sjálfur bjóst 
hann ekki við tilnefningu þar sem 
hann vissi ekki til þess að tónlistin 
úr þáttunum hefði verið send inn.

„Ég vissi í rauninni ekki að ég 
væri gjaldgengur þannig þetta kom 
mér bara skemmtilega á óvart. Ég 
er bara búinn að liggja veikur með 
nýrnasteina og fékk síðan skilaboð 
frá umboðsmanni mínum í Amer-
íku í gær með þessum fréttum“ segir 
Ólafur léttur í bragði og bætir við að 
fréttirnar hafi vissulega gert daginn 
töluvert betri.

Vakti strax athygli
Aðspurður um hvernig verkefnið 
kom til segir Ólafur að þeir sem 
standa að baki þáttunum hafi 
óskað eftir honum vegna vinnu 
hans við tónlistina í bresku sjón-
varpsþáttunum Broadchurch, sem 
hann hlaut meðal annars BAFTA-
verðlaun fyrir. Hann hafi ákveðið 
að taka við verkefninu eftir að hafa 
lesið handritið fyrir um ári síðan og 
til stóð að hann myndi alfarið semja 
tónlistina í þáttunum.

„Svo breyttust aðeins aðstæður 
hjá mér og ég þurfti sem sagt að 
hætta við á miðri leið. Atli Örv-
arsson tók við af mér og samdi að 
lokum tónlistina við þættina en 
ég var búinn að klára þetta þema, 
svona titillagið í þáttunum, og þau 
héldu því,“ segir Ólafur.

Þættirnir, sem eru sýndir á Apple 
TV+, eru alls átta talsins en þeir hafa 
notið mikilla vinsælda frá því að 
þeir komu út síðastliðinn apríl og 

segir Ólafur viðtökurnar hafa verið 
mjög góðar. „Þetta þema vakti strax 
mikla athygli sem er gaman að sjá. 
Ég tók eftir því bara á samfélags-
miðlum að það væri mikið af fólki 
að deila því.“

Stór nöfn tilnefnd
Ólafur hefur unnið til fjölda verð-
launa á sínum ferli, til að mynda 
verðlauna bresku kvikmynda- og 
sjónva r psþát t aa k ademíu nna r 
BAFTA, en hann segir þetta vera í 
fyrsta sinn sem hann er tilnefndur 

til stórra verðlauna í Ameríku. „Ég 
er yfirleitt svona frekar rólegur, alla 
vega til að byrja með, en þetta eru 
auðvitað bara mjög ánægjulegar 
fréttir.“

Auk Ólafs eru tónskáldin Nathan 
Barr, Antonio Gambale og Laura 
Karpman tilnefnd fyrir besta titil-
lagið, sem og RZA, einn stofnandi 
hljómsveitarinnar Wu-Tang-Clan. 
Hann kippir sé þó ekki mikið upp 
við að vera tilnefndur ásamt öðrum 
stórum nöfnum í bransanum. 
„Þetta er bara eitthvað stöff á blaði 
þannig séð.“

Þá sé það óljóst hvernig verð-
launaaf hendingin fari í rauninni 
fram, hvort hún verði með hefð-
bundnu sniði eða í gegnum fjar-
skiptabúnað vegna COVID-19 
heimsfaraldursins, en stefnt er á að 
verðlaunahátíðin fari fram 20. sept-
ember næstkomandi.

„Það hefði verið gaman ef ég hefði 
fengið að sitja með þessum einstakl-
ingum og fá að eyða kvöldi með 
þeim en ég held bara að þetta fari 
fram á Zoom eða eitthvað svoleiðis,“ 
segir Ólafur. „Þannig að þetta er allt 
kannski svona abstrakt.“

Von á nýrri tónlist
Að sögn Ólafs hefur heimsfaraldur-
inn sett ákveðið strik í reikninginn 
hjá honum sjálfum en hann þurfti 
að hætta við tónleikaferðalög í 
haust og af lýsa um 60 tónleikum. 
Hann hefur þó ekki setið auðum 
höndum heldur hafi hann nýtt 
tímann í að vinna í nýrri tónlist.

„Ég fór bara að einbeita mér að því 
að búa til nýja tónlist og er búinn að 
vera að því allt árið og það fer að líða 
að því að eitthvað fari að koma út. 
Þannig að við erum bara að undir-
búa það og gera okkur tilbúin,“ segir 
Ólafur að lokum. 
fanndis@frettabladid.is

Nýtti heimsfaraldur í 
að skapa nýja tónlist 
Ólafur Arnalds vinnur nú að nýrri tónlist en hann var á dögunum 
tilnefndur til Emmy-verðlauna fyrir titillagið í sjónvarpsþáttunum 
Defending Jacob. Hann segir fréttirnar vera mjög ánægjulegar. 

Ólafur hefur unnið til fjölda verðlauna en hann var í vikunni tilnefndur til Emmy-verðlauna. MYND/HERRY SANTOSA

Þættirnir eru sýndir á Apple TV+.
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Hvort sem þig vantar 
inni eða útimálningu 
þá finnur þú gríðarlegt 
litaúrval hjá okkur. 
Kíktu við og finndu 
draumalitinn þinn.

Hvaða litur 
er þinn 
draumalitur?



Auðvelt að versla á byko.is
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ÚTSALA

Allt að 
50% 

afsláttur!

Opið  
til 21

alla fimmtu- 
daga út júlí í  

verslun Breidd

• Reiðhjól (ekki rafmagns) -25% • Garðhúsgögn -25% • Öll grill -25-30% 
• Háþrýstidælur -20-30% • Sláttuvélar -25-30% • Öll Damixa blöndunartæki -25% 

• Valin Grohe blöndunartæki -10-30% • Öll Gjöco málning -20% • Salerni -25% • Baðkör -25% 
• Handlaugar -25% • Sturtubotnar -25% • Sturtuvinklar og -klefar -25% • Stálvaskar -25% 

• Mottur og dreglar -25% • Baðfylgihlutir -25% • Baðinnréttingar -25% • Valinn Snickers 
vinnufatnaður -20-50% • Einhell ryksugur -20% • Járnhillur -20% • Tröppur og stigar -20-35% 

• Verkfæratöskur -20% • Verkfæraskápar -25% • Valin rafmagnsverkfæri -20-30% 
• Blá BOSCH verkfærasett -25% • Fræ -40% • Cofra öryggisskór 

og stígvél -20-50% • Blóm, tré og runnar -30%-25% 
• Ferðatöskur -40% • Leikföng -25% • Öll glös -30% 

• Endurvinnslutunnur -30% • Kósývörur -30% • Blómapottar 
og garðskraut -30% • Matar- og kaffistell -30% 

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

• SONAX bílavörur -20% • Emibig ljós -30% 

og fleiri sértilboð á byko.is

Lýkur 5. ágúst



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Thomasar 
Möller

BAKÞANKAR

Í dag byggir verðmætasköpun á 
Íslandi að miklu leyti á notkun 
takmarkaðra auðlinda, mikilli 

notkun jarðefnaeldsneytis og mjög 
stóru kolefnisfótspori, sem er með 
því hæsta í heiminum miðað við 
hvern íbúa. Fiskveiðar, landbún-
aður, ferðaþjónustan og stóriðja 
búa til risafótspor, sem verður að 
minnka á næstu árum.

Þess vegna tel ég mikilvægt að 
framtíðaratvinnuvegir okkar 
byggi á þeirri einu auðlind sem er 
óþrjótandi, mengar ekki og skilur 
ekki eftir sig lítið kolefnisfótspor: 
hugvitinu. Við sjáum árangurinn 
allt í kringum okkur. Við erum 
með fyrirtæki með þúsundir 
starfsmanna sem eru að framleiða 
þjónustu sem byggir á hugviti og 
sjálf bærni og er seld um allan heim.

Hér eru nokkur dæmi um slík 
íslensk fyrirtæki: Meniga, LS 
retail, NetApp, CrankWheel, 
Clara, SidekickHealth, Controlant, 
Lucinity, Teatime, Creditinfo, CCP, 
AwareGo, Syndis, dk-hugbúnaður, 
Mussila, Sabre-Calidris, SagaNat-
ura, Sæbýli, eTactica,Ýmir, Coori, 
Infomentor, Beedle, Atmonia, 
Handpoint, Digifresh, Hausmart 
og hundruð annarra fyrirtækja.

Þessi fyrirtæki eiga það sam-
eiginlegt að nota aðeins eina auð-
lind, hugvitið sem er óþrjótandi og 
mengar lítið sem ekkert.

Í Mattheusarguðspjalli segir frá 
því er Jesús mettaði 5.000 manns 
hafandi aðeins fimm brauð og tvo 
fiska í hendi. Raunsætt fólk eins 
og við sjáum strax að þetta dæmi 
gengur ekki upp og væri óleyfilegt 
í COVID-samkomubanni.

En dæmisagan snýst ekki um 
matvæli. Boðskapurinn er sá að 
við þurfum sálarfóður ekki síður 
en fóður fyrir líkamann. Jesús 
mettaði 5.000 manns með sínum 
boðskap um frið, hófsemi og 
velvild. Hann gekk ekki á neinar 
auðlindir við vinnu sína.

Óþrjótandi 
auðlind

GRILL-
MATURINN

ELSKAR

Gleðilegt sumar!

PRINCE
POLO
35 G  

99
KR/STK
2929 KR/KG

Fyrir svanga
ferðalanga


