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VIÐSKIPTI „Það er alveg skýr afstaða 
af okkar hálfu að greiðslur fyrir 
þjónustu sem hefur verið veitt skulu 
vera inntar af hendi af hálfu þessara 
fyrirtækja – algjörlega skilyrðis-
laust,“ segir Jóhannes Þór Skúlason, 
framkvæmdastjóri Samtaka ferða-
þjónustunnar.

Borgun tilkynnti á föstudag þeim 
fyrirtækjum sem skipta við korta-
fyrirtækið um skilmálabreytingar 
sem falla í afar grýtta jörð. Í bréfi til 
viðskiptavina segir Borgun að tekin 
verði upp svokölluð veltutrygging 
frá 1. október.

„Með veltutryggingu er átt við að 
Borgun heldur eftir 10 prósentum 
heildarfjárhæðar allra færslna á 
uppgjörum. Veltutryggingu er hald-
ið eftir í sex mánuði,“ segir í bréfi 

Borgunar. Þá fá allir gert upp aðeins 
mánaðarlega en ekki örar. „Ofan-
greindar breytingar eru gerðar til 
varnar aukinni endurkröfuáhættu."

Jóhannes segir útspil Borgunar 
nú í rauninni það nýjasta í langri 
röð vandamála sem tengist skil-
málum kortafyrirtækja. Samtök 
ferðaþjónustunnar hafi látið gera 
lögfræðilegar úttektir. „Það er alveg 
skýrt af okkar hálfu og við höfum 
komið því á mjög skilmerkilegan 
máta til þessara þriggja stóru korta-
þjónusta,“ segir Jóhannes og á þar 
við Valitor og Korta auk Borgunar.

Jóhannes segir kortafyrirtækin 
eðlilega vera að reyna að tryggja sig 
gagnvart því sem þau upplifa sem 
aukna áhættu í þessum viðskiptum. 
Það komi hins vegar ekki til greina 

að kortafyrirtæki haldi eftir tíu pró-
sentum af greiðslum jafnvel þótt 
þjónustan hafi verið veitt.

„Kortafyrirtækin eiga að skila á 
réttum tíma öllum greiðslum fyrir 
þjónustu sem hefur verið veitt. Við 
teljum að þau hafi ekki í neinum 
tilfellum rétt til þess að halda slíku 
eftir,“ segir Jóhannes, sem kveðst 
hafa skilning á því að kortaþjón-
ustufyrirtækin meti áhættu.

„Hins vegar er það algjörlega klárt 
að þegar að þjónusta hefur verið 
veitt að þá er engin áhætta lengur 
til staðar fyrir kortafyrirtækin. Og 
það er algjörlega óásættanlegt af 
okkar hálfu og jaðrar við lögbrot, 
myndi ég telja, að fyrirtækin haldi 
eftir greiðslum vegna þjónustu sem 
hefur verið veitt.“  – gar

Borgun heldur eftir greiðslum
Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir að Borgun hafi engan rétt til að halda eftir hluta af 
greiðslum jafnvel eftir að þjónusta hafi verið veitt líkt og kortafyrirtækið boðar að taki gildi 1. október.

Það er algjörlega 
óásættanlegt af 

okkar hálfu og jaðrar við 
lögbrot, myndi ég telja, að 
fyrirtækin haldi eftir 
greiðslum vegna þjónustu 
sem hefur verið 
veitt.

Jóhannes 
Þór Skúlason, 
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
ferðaþjónustunnar

DÓMSMÁL Alvar Óskarsson, sem 
sakfelldur var ásamt tveimur 
öðrum fyrir stórfellt fíkniefnabrot 
í Landsrétti, óskar eftir að Hæsti-
réttur veiti honum áfrýjunarleyfi.

Með beiðninni ætlar Alvar 
Hæstarétti að kveða upp fordæm-
isgefandi dóm vegna ákvörðunar 
refsinga fyrir fíkniefnaframleiðslu 
og hvað sé framleiðsla. Alvar hlaut 
sex ára fangelsi í Landsrétti. 

Í dómi Landsréttar segir að ein 
tegund brots gegn ákvæðinu sé 
alvarlegri en önnur. Í hegningar-
lagaákvæðinu sjálfu er ekki gerð-
ur greinarmunur á framleiðslu 
fíkniefna eða sölu og dreifingu 
og hvort einn þáttur eigi að vega 
þar þyngra en annar. – aá / sjá síðu 6 

Telur þörf á 
nýju fordæmi

Í hegningarlagaákvæð-
inu er ekki gerður greinar-
munur á framleiðslu fíkni-
efna og sölu og dreifingu.

Það var fátt sem raskaði ró þessara golfara sem stunduðu íþrótt sína á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði í gær, á frídegi verslunarmanna, enda tilvalið að nýta daginn til að vinna í forgjöfinni. 
Sveif lan virðist ósvikin og boltinn hefur sjálfsagt svifið langt í áttina að holunni. Hvaleyrarvöllur golf klúbbsins Keilis er af mörgum talinn meðal bestu golfvalla landsins með holunum 
sínum átján. Veðurspá dagsins gerir ráð fyrir vætu, einkum á landinu sunnan- og vestanverðu síðdegis. Spáin gerir ráð fyrir að hitinn verði á bilinu átta til þrettán stig. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 



Veður

Hæg breytileg átt og skýjað. Aust-
lægari áttir seint og fer að rigna um 
landið vestanvert um kvöldið. Hiti 
yfirleitt 8 til 13 stig.  SJÁ SÍÐU 16

Rennt í bæinn
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SAMFÉLAG „Þetta er efni sem ég 
kynnti mér þegar ég var ungur 
maður. Eftir að hafa leitað til allra 
helstu útgefenda á Íslandi 1980 og 
fengið höfnun ákvað ég bara að láta 
þetta bíða,“ segir Erlingur Hansson 
um 40 ára gamla þýðingu sína á 
bókinni Byltingin svikin eftir Leon 
Trotsky sem kom loksins út á vor-
dögum.

Erlingur segir að hann hafi öðru 
hverju reynt að fá bókina útgefna á 
þessum 40 árum. „Það sögðu alltaf 
allir útgefendurnir að þetta væri vel 
gert hjá mér en þeir vildu samt ekki 
gefa bókina út. Það voru náttúru-
lega Stalínistar sem stjórnuðu Máli 
og menningu 1980.“

Þýðingin fór í gegnum ákveðna 
endurskoðun og las vinur Erlings, 
sagnfræðingurinn Guðmundur 
Jón Guðmundsson, meðal annars 
yfir handritið.

„Svo fékk ég bara loksins mann 
til að gefa þetta út. Steingrímur 
Steinþórsson sem á Skruddu féllst 
á að gefa bókina út. Það er ekkert 
f lóknara en það,“ segir Erlingur 
aðspurður hvers vegna bókin hafi 
loksins komið út nú.

Hann viðurkennir að það hafi 
verið afar góð tilfinning að fá bók-
ina loksins í hendurnar eftir öll 
þessi ár. Erlingur segir að Byltingin 
svikin sé án efa eitt af merkustu 
ritum Trotsky.

„Stalín rak Trotsky úr landi 1929 
og hann var raunar alltaf á f lótta 
eftir það. Trotsky kom til Noregs 
í árslok 1935 og fékk þar næði í 
nokkra mánuði eða þangað til norsk 
stjórnvöld þorðu ekki að hafa hann 
lengur. Þá voru kratarnir í stjórn en 
þeir voru mjög róttækir.“

Trotsky settist niður í Noregi 
sumarið 1936 til að skrifa formála 

að endurútgáfu á bók sem hann 
samdi um byltingarnar 1917 sem 
hafði selst mjög vel.

„Það endaði hins vegar á því að 
verða þessi bók sem er nú loksins 
komin út á íslensku. Þetta er mjög 
málefnaleg greining á ástandinu 
eins og það var í Sovétríkjunum 
á þessum tíma en við vitum auð-
vitað núna að Stalín átti eftir að 

drepa margar milljónir í viðbót 
eftir þetta.“

Erlingur segir að Trotsky fari í 
bókinni yfir mögulega framtíðar-
þróun Sovétríkjanna.

„Helst vildi hann að gerð yrði 
pólitísk bylting og aftur komið á 
lýðræði. Ef það yrði ekki gert myndi 
það enda á því að gerð yrði félags-
leg gagnbylting og komið á kapít-
alisma. Það rættist en ekki fyrr en 
1990.“

Erlingur sem er nýlega kominn á 
eftirlaun kenndi lengi félagsfræði og 
sögu við Fjölbrautaskólann í Breið-
holti. En á þessi bók erindi í dag, 
80 árum eftir að útsendari Stalíns 
myrti Trotsky í Mexíkóborg?

„Mér finnst þessi bók tvímæla-
laust eiga erindi í dag og það var 
þarft verk að koma henni út og það 
tókst loksins í vor.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Þurfti að bíða í fjóra  
áratugi eftir útgáfunni
Erlingur Hansson þýddi bókina Byltingin svikin eftir Leon Trotsky árið 1980. 
Hann fékk bókina loks útgefna á vordögum og viðurkennir að það hafi verið 
góð tilfinning að fá hana loksins í hendurnar og segir hana enn eiga erindi. 

Erlingur Hansson með bókina sem hann þýddi fyrir 40 árum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Svo fékk ég bara 
loksins mann til að 

gefa þetta út. Það er ekkert 
flóknara en það.

Erlingur Hansson

VESTMANNAEYJAR „Þetta var bara 
mjög sérstakt allt saman. Það voru 
bara rólegheit og náttúrlega ekki 
gerður nokkur skapaður hlutur,“ 
segir Hörður Orri Grettisson, for-
maður þjóðhátíðarnefndar í Vest-
mannaeyjum um nýliðna versl-
unarmannahelgi.

„Menn gerðu gott úr þessu og 
voru  með vinum og fjölskyldu í 
heimahúsum. Og svo var horft á 
Ingó í sjónvarpi Símans. Það var 
smá sárabót að fá okkar mann á 
skjáinn,“ segir Hörður Orri. Ekki 
sé annað í stöðunni en að hefja 
undirbúning fyrir þjóðhátíðina 
að ári. „Vonandi fáum við að halda 
hana þá.“ – gar

Horfðu á Ingó í 
sjónvarpinu

Hörður Orri 
Grettisson, 
formaður þjóð-
hátíðarnefndar í 
Eyjum.

 Óvenju lítil umferð var um landið um verslunarmannahelgina enda óvenjulegir tímar. Síðdegis í gær var straumurinn um Suðurlandsveg í átt til 
Reykjavíkur tekinn að þyngjast er fólk sneri við úr ferðalögum sínum. Klukkan átta í gærkvöldi höfðu tæplega 11.300 bílar átt leið um vegar-
kaf lann milli Litlu-Kaffistofunnar og Þrengsla-af leggjara frá því á miðnætti í fyrrinótt samkvæmt mælum Vegagerðinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

UMFERÐ „Það verður að segjast eins 
og er að ég er furðu lostin,“ segir 
Ásta María Sigurðardóttir í bréfi 
til byggðaráðs Rangárþings eystra 
þar sem hún gagnrýnir lausagöngu 
búfénaðar.

Ásta býr rúma 500 metra frá þjóð-
vegi 1. Hún kveðst í bréfinu undrast 
hversu mikið af sauðfé gangi laust 
við þjóðveginn.

„Í sumum tilfellum er hægt að 
tala við bændur, og kindurnar eru 
sóttar, en þær koma alltaf aftur. Ár 
eftir ár, sömu skepnurnar. Við erum 
farin að þekkja þær. Aðra bændur 
er ekki hægt að tala við, og þeir vísa 
alltaf ábyrgðinni á eitthvað annað 
en sjálfa sig,“ skrifar Ásta.

Að sögn Ástu eru kindurnar spak-
ar og vanar flauti og hamagangi og 
gangi yfir veginn þegar þeim sýnist 
og lömbin á eftir þeim.

„Ég er bara hreinskilnislega mjög 
stressuð yfir því að það verði þarna 
stórslys einhvern daginn,“ skrifar 
Ásta og spyr hvers vegna lausaganga 
búfjár sé ekki bönnuð í Rangárþingi 
eystra.

Ásta segir að ástandið sé líka 
mjög slæmt undir Eyjafjöllum. „Það 
er ekki hægt að verða þekkt sveitar-
félag fyrir það að það sé sérstaklega 
hættulegt að aka hér um því maður 
geti ekið á kindur, hesta, kálfa eða 
hvað sem er, vegna þess að það má 
bara vera út um allan veg.“

Byggðaráð Hvolsvallar þakk-
aði Ástu fyrir erindið og tók undir 
mikilvægi þess að tryggja öryggi á 
vegum  og vísaði málinu til umfjöll-
unar í landbúnaðarnefnd og sam-
göngu- og umferðarnefnd. – bb

Spakar kindur 
skapa hættu

Fé á vegum úti. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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HÆLISLEITENDUR Úkraínski blaða-
maðurinn Ihor Stakh, sem sækist 
eftir dvalarleyfi á Íslandi vegna 
ofsókna sem hann sætir í heima-
landi sínu, hefur verið boðaður í 
viðtal hjá kærunefnd útlendinga-
mála um miðjan ágúst.

Ihor var synjað um dvalarleyfi af 
Útlendingastofnun í mars síðast-
liðnum en hann kærði ákvörðunina 
til kærunefndarinnar.

„Ég tel ákvörðun Útlendinga-
stofnunar einfaldlega vera ranga 
og ég vona að kærunefndin leiðrétti 
þetta,“ segir Arndís A. K. Gunnars-
dóttir, lögfræðingur hjá Rauða 
krossinum.

Arndís tók nýverið við máli Ihor 
en fyrrum talsmaður hans hjá 
Rauða krossinum sendi kærunefnd-
inni greinargerð vegna ákvörðunar 
Útlendingastofnunar í lok mars. 
Síðan hafa viðbótargögn verið send 
nefndinni en Ihor segist enn verða 
fyrir hótunum á samfélagsmiðlum.

„Þegar mál eru í efnismeðferð 
snýst þetta svo mikið um trú-
verðugleika. Hvernig manneskjan 
kemur fyrir og hvort þú trúir henni 
og hennar sögu. Það er okkar 
reynsla að fólk sé boðað í viðtal hjá 
kærunefndinni þegar ákvörðun 
Útlendingastofnunar veltur á trú-
verðugleika,“ segir Arndís.

Fréttablaðið fjallaði um mál Ihor 
í mars síðastliðnum en hann kom 
til landsins í september á síðasta 
ári. Hann hefur í starfi sínu sem 
blaðamaður fjallað um spillingu 
meðal úkraínskra stjórnmála- og 
viðskiptamanna.

Í greinargerðinni til kærunefnd-
arinnar er gerð alvarleg athugasemd 
við að Útlendingastofnun hafi ekki 
fjallað í úrskurði sínum um slæmar 
aðstæður blaðamanna í Úkraínu og 
sértækar aðstæður Ihor.

„Úkraína er almennt talin nægi-

lega örugg til að fólk geti notið 
verndar stjórnvalda sinna. Hins 
vegar höfum við opinberar heim-
ildir fyrir slæmri stöðu blaðamanna 
þar og ofsóknum gegn þeim. Oft 
höfum við engar sannanir en í þessu 

máli höfum við mikið af sönn-
unum,“ segir Arndís.

Kröfur Ihor og talsmanns hans 
eru þær að ákvörðun Útlendinga-
stofnunar verði felld úr gildi og 
að honum verði veitt staða f lótta-
manns. Til vara er þess krafist að 
honum verði veitt viðbótarvernd og 
til þrautavara að honum verði veitt 
dvalarleyfi af mannúðarsjónar-
miðum.

Nýlega fannst úkraínskur þing-
maður látinn á skrifstofu sinni. Ihor 
sem starfaði með þingmanninum 
er sannfærður um að um morð hafi 
verið að ræða þótt lögreglan rann-
saki málið sem sjálfsmorð.

„Mér var hótað vegna starfa 

minna fyrir hann. Stjórnmálamenn 
og blaðamenn eru myrtir í Úkraínu 
og málin eru ekki einu sinni rann-
sökuð. Hvað ætti að stoppa þá í að 
drepa mig ef ég þyrfti að fara aftur 
til Úkraínu?“ spyr Ihor.

Ihor lætur vel af dvöl sinni á 
Íslandi en hann hefur stundað 
íslenskunám undanfarna mánuði. 
Frítíma sínum ver hann að miklu 
leyti til útivistar og ýmiss konar 
líkamsræktar. Hefur hann meðal 
annars stundað sjósund og dreymir 
um að synda Viðeyjarsund.

„Ég reyni bara að hafa nóg fyrir 
stafni svo ég geti dreift huganum 
frá því að hugsa um framtíð mína,“ 
segir Ihor. sighvatur@frettabladid.is

Vonar að kærunefndin snúi 
ákvörðuninni um synjun við
Arndís A. K. Gunnarsdóttir, lögfræðingur hjá Rauða krossinum, segist vona að kærunefnd útlendinga-
mála felli úr gildi ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja úkraínska blaðamanninum Ihor Stakh 
um dvalarleyfi á Íslandi. Ekki hafi verið tekið tillit til aðstæðna blaðamanna í Úkraínu við ákvörðunina.

Ihor Stakh hefur verið á Íslandi frá því í september  í fyrra og stundar nám í íslensku. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Stjórnmálamenn og 
blaðamenn eru 

myrtir í Úkraínu og málin 
eru ekki einu sinni rann-
sökuð. Hvað ætti að stoppa 
þá í að drepa mig ef ég þyrfti 
að fara aftur til Úkraínu?

Ihor Stakh blaðamaður

COVID-19 „Þetta lítur ekkert vel út 
og kannski verr en ég átti von á,“ 
segir Thor Aspelund, prófessor í líf-
tölfræði við Háskóla Íslands í sam-
tali við Fréttablaðið en hann var 
hluti af hópi vísindamanna sem 
útbjó spálíkan fyrir heilbrigðisyfir-
völd í vor. 

Hann segir þróunina undan-

farna daga minna á upphaf far-
aldurs. Hann áréttar að enn sé of 
snemmt að segja til um hvort að 
önnur bylgja faraldursins sé hafin 
hér á landi. Til þess þurfi frekari 
gögn og ætti myndin að skýrast á 
næstu sjö til fjórtán dögum. Nú sé 
þó mjög mikilvægt að vakta stöð-
una vel.

„Maður er farinn að hafa áhyggj-
ur af því hvort þetta sé að fara að 
breiðast út,“ segir hann.

Að sögn Thors er það líkt núna og  
með þróuninni í mars að einnig sé 
verið að glíma við hópsmit.

„Núna er kannski ólíkt, eins og 
Kári [Stefánsson, forstjóri Íslenskr-
ar erfðagreiningar] hefur verið að 

hamra svolítið á, að það er fullt af 
smitum sem eru ótengd.“

Slíkt veki upp spurningar um 
hvort veiran sé útbreiddari en við 
gerum okkur grein fyrir.

„Þá hljóta að vera einhverjar 
manneskjur þarna á milli sem eru 
veikar og við vitum ekki um þær.“  
– eþá

Segir þróun smits undanfarna daga minna á upphaf faraldurs

Thor Aspelund prófessor.

SPÁNN Juan Carlos, hinn 82 ára fyrr-
verandi konungur Spánar, hyggst 
f lytja frá Spáni. Hann gerir það til 
að auðvelda Felipe konungi, syni 
sínum, að rækja skyldur sínar sem 
konungur. The Guardian segir frá.

Hvert hneykslismálið hefur rekið 
annað varðandi fjármál konungsins 
fyrrverandi og hefur hæstiréttur 
Spánar nýlega fyrirskipað rann-
sókn á tengslum Juans við samning 
spænsks fyrirtækjahóps um smíði 
lestarbrautar í Sádi-Arabíu.

Síðdegis í gær birti spænska kon-
ungshöllin bréf frá Juan til konungs 
þar sem hann tilkynnti um flutning 
sinn frá landinu. Ekki kom fram 
hvert Juan hygðist f lytja né hvenær. 
Fram kom í bréfinu að hann tæki 
þessa ákvörðun nærri sér eftir nærri 
fjörutíu ára setu á konungsstóli, en 
Felipe tók við af föður sínum fyrir 
sex árum. Var það í kjölfar ferðar 
sem Juan hélt í til Botswana til að 
veiða fíla, þegar hans hefði verið 
þörf í heimalandinu sem var illa 
leikið eftir fjármálakreppuna.

Þá hafa saksóknarar í Sviss rann-
sakað svissneska bankareikninga 
Juans. Því er haldið fram að kon-
ungurinn hafi þegið 100 milljóna 
dollara framlag frá konungi Saudi- 
Arabíu sem runnið hafi inn á afla-
ndseyjareikning hans árið 2008. – jþ

Juan Carlos flýr 
Spán í kjölfar 
hneykslismála 

Juan Carlos var konungur Spánar 
um nærri fjögurra áratuga skeið, en 
lét af völdum fyrir fjórum árum.

Ekki kom fram hvert 
Juan hygðist flytja né 
hvenær.
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DÓMSMÁL Alvar Óskarsson hefur 
óskað eftir áfrýjunarleyfi til Hæsta-
réttar vegna dóms Landsréttar frá 
26. júní síðastliðnum. Þar var hann 
ásamt tveimur öðrum sakfelldur 
fyrir stórfellt fíkniefnabrot.

Með beiðninni ætlar Alvar Hæsta-
rétti að kveða upp fordæmisgefandi 
dóm vegna ákvörðunar refsinga 
fyrir fíkniefnaframleiðslu og hvað 
sé framleiðsla.

Í beiðninni er vísað til þess að 
Hæstiréttur hafi aðeins einu sinni 
kveðið upp dóm um framleiðslu 
amfetamíns. Það var í máli tveggja 
manna sem sakfelldir voru fyrir 
að hafa komið á fót sérútbúinni 
verksmiðju í iðnaðarhúsnæði með 
mikilli afkastagetu og staðið þar að 
stórfelldri amfetamínframleiðslu. 
Fyrir það brot fengu mennirnir átta  
og tíu ára fangelsisdóma.

Mál Alvars og félaga er fyrsta mál 
sinnar tegundar frá því fyrrnefndur 
dómur Hæstaréttar féll árið 2010. 
Málið er fordæmisgefandi um sak-
fellingu og refsingu, þrátt fyrir að 
ætluð framleiðsla sé smærri í snið-
um. Ekki er um að ræða framleiðslu 
frá grunni, og ljóst af vettvangi að 
aðstaðan bauð ekki upp á fram-
leiðslu fíkniefna í mörgum lotum.

Alvar hlaut sex ára fangelsi í 
Landsrétti. Refsingin er í miklu 
ósamræmi við dóma fyrir innflutn-
ing á sambærilegu magni efna. Vísað 
er til þess að í júlí var kveðinn upp 
dómur í þriðja framleiðslumálinu. 
Þar voru sex menn dæmdir í þriggja  
og fjögurra ára fangelsi fyrir amfeta-

mínframleiðslu. Flestir þeir sem þar 
voru dæmdir hafi áfrýjað dómi til 
Landsréttar. Í því ljósi er brýnt að 
Hæstiréttur taki af skarið um túlk-
un ákvæðis almennra hegningar-
laga um stórfelld fíkniefnabrot.

Ákvæðið er frá árinu 1974 og 
komið til ára sinna. Gerð er athuga-
semd við þá réttarframkvæmd sem 
myndast hafi um ákvæðið á sama 
tíma og miklar breytingar hafi orðið 
í samfélaginu. Hæstiréttur þurfi að 
taka af skarið um hvort ákvæðið geti 
staðið undir mismunandi refsingum 
vegna ólíkra brota sem öll séu heim-
færð á sama ákvæðið.

Í dómi Landsréttar er því haldið 

fram að ein tegund brots sé alvar-
legri en önnur. Í ákvæðinu sjálfu er 
ekki gerður greinarmunur á fram-
leiðslu fíkniefna, innflutningi eða 
sölu og dreifingu og hvort einn 
þáttur eigi að varða þyngri refsingu 
en annar.

Í beiðni Alvars eru gerðar alvar-
legar athugasemdir við meðferð 
málsins. Málið hafi verið illa rann-
sakað. Þannig hafi DNA fundist í 
andlitsgrímum frá vettvangi sem 
var ekki úr neinum þeirra sem 
sakfelldir voru. Ekki liggi fyrir úr 
hverjum það DNA er.

Þá var byggt á því að hrærivél sem 
meðákærði keypti í Elko hafi verið 
notuð til framleiðslunnar, þrátt 
fyrir að sannað væri að hrærivélin 
hafi verið gefin í brúðargjöf. Sú vél 
bar ekki sama framleiðslunúmer 
og vélin sem haldlögð var í sumar-
bústaðnum. Bar brúðguminn vitni 
um gjöfina við aðalmeðferð málsins.

Í dómsforsendum hafi framburð-
ur lögreglumanna sem staðhæfðu að 
þeir hafi verið í sjónlínu við sumar-
húsið, verið lagður til grundvallar. 
Lögreglumennirnir neituðu að gefa 
upp hvar þeir voru staðsettir við eft-
irlitið og báru við mikilvægi leyndar 
um rannsóknaraðferðir lögreglu.

Í beiðninni segir að óviðunandi sé 
að byggja á framburði sjónarvotts 
sem neiti að tilgreina hvar hann var 
þegar hann sá eða heyrði það sem 
hann beri vitni um. Rétt hefði verið 
að fara á vettvang við meðferð máls-
ins til að sannreyna vitnisburð lög-
reglunnar. adalheidur@frettabladid.is

Hæstiréttur Íslands leggi nýja 
línu í stórum fíkniefnamálum
Óskað hefur verið eftir nýju fordæmi Hæstaréttar um ákvæði hegningarlaga um stórfelld fíkniefna-
brot. Tvívegis hefur verið sakfellt fyrir framleiðslu fíkniefna á þessu ári og vísað í fordæmalausan dóm 
Hæstaréttar frá 2010. Maður sem dæmdur var í sex ára fangelsi í Landsrétti vill fá málið fyrir Hæstarétt.

Hæstiréttur hefur einu sinni kveðið upp dóm um framleiðslu amfetamíns, 
árið 2010. Þá voru tveir dæmdir í átta og tíu ára fangelsi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stefán Karl er verjandi Alvars 
Óskarssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SVÍÞJÓÐ Tólf ára stúlka sem skotin 
var til bana í Norsborg í Svíþjóð á 
sunnudag  var úti að ganga með 
heimilishundinn er hún lenti í eld-
línu stríðandi fylkinga glæpagengja 
sem áttu í átökum um fíkniefna-
markaðinn.

Fréttastofa Sænska ríkissjón-
varpsins segir á vef sínum, svt.se, 
að klofningur hafi orðið meðal  
umrædds hóps glæpamanna fyrir 
um hálfu ári síðan. Einn með-
limurinn var þá myrtur á heimili 
sínu. Samkvæmt heimildum hafi 
skotmark byssumannsins á sunnu-
dag verið hópur manna sem báru 
skotheld vesti og voru á bílastæði 
sem stúlkan gekk yfir. Nokkrir 
hafa verið yfirheyrðir vegna  þessa 
atburðar. – gar

Tólf ára skotin  
í stríði dópsala

Beðið eftir vagninum

 Íbúar Manilla, höfuðborgar Filippseyja, röðuðu sér upp í gær og biðu þess að vagninn kæmi. Í dag taka á ný gildi strangar tveggja vikna takmark-
anir í borginni  og nágrenni hennar til að sporna við útbreiðslu kórónaveirunnar. Alls hafa greinst í landinu yfir 100.000 tilfelli veirusýkingarinn-
ar. Forseti landsins, Rodrigo Duterte, lét loks undan ákalli 80.000 lækna og yfir milljón hjúkrunarfræðinga um að grípa til lokananna. MYND/GETTY

NEW YORK Eigendur og skipstjóri 
f ljótabátsins  The Liberty Belle 
voru handteknir um helgina fyrir 
að brjóta gegn reglum um varnir 
gegn COVID-19.

Að sögn BBC var The Liberty Bell, 
sem tekur alls 600 farþega, með 170 
gesti um borð og vínbarina opna í 
óleyfi. Íbúar New York, sem voru 
gríðarhart leiknir af kórónavírusn-
um, standa nú frammi fyrir auknu 
smiti. Um það bil 650 hafa greinst 
þar með smit á hverjum degi undan-
farna viku. – gar

Handtökur  
á fljótabáti

The Liberty Belle. MYND/EMPIRE CRUISES

SPÁNN Ósk hefur komið frá Spáni 
um lánafyrirgreiðslu til að mæta 
erfiðleikum í atvinnulífinu af völd-
um COVID-19. Um eitt þúsund ný 
tilfelli hafa greinst daglega á Spáni 
að undanförnu.

Efnahagslíf Spánar hefur orðið 
fyrir einna mestu skakkaföllunum af 
völdum kórónaveirunnar af löndum 
ESB. El País segir að á þeim 40 dögum 
sem liðnir séu frá því neyðarástandi 
var aflýst í landinu hafi fjöldi stað-
festra smita áttfaldast, farið úr 334 
þann 20. júní síðastliðinn í 2.789 
þann 30. júlí. Sérstaklega hefur orðið 
aukning í Aragón, Madríd og Kata-
lóníu þar sem yfirvöld tilkynntu í 
gær að fjöldi smitaðra væri kominn 
yfir eitt hundrað þúsund. – gar

Spánn biður um 
fjárhagsaðstoð

Í Barcelona. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Talvert há glæpatíðni 
er í Norsborg í Botkyrka 
þar sem gengi hafa hreiðr-
að um sig.
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Á Íslandi eru átta KFC-staðir og bílalúgur við þá alla.

Í bílalúgunni talar þú ekki við fólk heldur við vegginn.

Þú færð posann út og borgar snertilaust.

Við réttum þér ekki matinn, þú þarft bara að taka hann.
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Við gleym-
um svo oft 
sjálfsfórn 
brautryðj-
andans sem 
fyrstur 
vekur máls á 
málefnum 
sem vekja 
reiði og 
viðbjóð.

 

Kóvítið 
kemur í veg 
fyrir að við 
göngum öll 
saman ár. 
Við munum 
samt ganga 
áfram. Skref 
fyrir skref. 

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

Planið var að verja fyrri hluta dags í að finna 
réttu fylgihlutina fyrir opnunarhátíð Hinsegin 
daga sem átti að fara fram í kvöld. Fara í hefð-

bundið fyrirpartý með góðum vinum og njóta þess 
sérstaklega að opnunarhátíðina átti í ár að bera upp á 
afmælisdaginn minn. Fylkja svo liði niður á Lista-
safn Reykjavíkur þar sem opnunin var fyrirhuguð 
með pompi og prakt. Verja kvöldinu með vinum og 
kunningjum úr hinsegin-samfélaginu og hlakka til 
vikunnar fram undan, stútfullrar dagskrár af fræðslu 
og skemmtun.

Það eina sem stendur eftir er afmælisdagurinn. 
Hann tekur kóvítið ekki af mér. En að öllu gamni 
og svekkelsi slepptu, þá tekur kóvítið heldur ekki 
hinsegin-hátíðina af okkur. Hún verður vissulega 
öðruvísi að þessu sinni, látlausari og varkárari, en 
skilaboð Hinsegin daga eiga við sem aldrei fyrr.

Gleðigangan hefur verið hápunktur Hinsegin 
daga á ári hverju. Ganga fjölbreytileika, sýnileika og 
baráttu þar sem við fögnum hverju skrefi sem gengið 
hefur verið í átt að bættum réttindum hinsegin fólks 
á Íslandi og minnum á þau skref sem enn á eftir að 
stíga. Hvert einasta skref geymir sögu fólks sem hefur 
verið óþreytandi við að berjast fyrir tilverurétti 
sínum og um leið tilverurétti annarra. Sem hefur 
barist fyrir frelsinu, hvað sem það hefur kostað. Hin-
segin dagar í ár eru tileinkaðir þessu fólki.

Gleðigangan hefur fyrir löngu fest sig í sessi í 
íslensku þjóðlífi. Það er ekki bara hinsegin fólk sem 
fagnar, meginþorri þjóðarinnar tekur undir, enda fátt 
sem staðfestir betur stöðu okkar sem opið, frjálslynt 
og umburðarlynt samfélag en akkúrat gleðigangan og 
önnur hátíðarhöld sem fylgja Hinsegin dögum.

Kóvítið kemur í veg fyrir að við göngum öll saman 
í ár. Við munum samt ganga áfram. Skref fyrir skref. Í 
sömu átt, hvert á sínum tíma og hvert á sínum hraða. 
Það skiptir máli að vera ekki ein. Það eru skilaboð 
Hinsegin daga. Í ár líkt og önnur ár fögnum við fjöl-
breytileikanum og frelsinu.

Stolt í hverju skrefi. Af hverju ættum við að vera 
eitthvað annað?

Skref fyrir skref

Hanna Katrín 
Friðriksson
þingflokksfor-
maður Við-
reisnar

Klóróformið
Á Árbæjarsafni hefur verið 
komið upp sýningu í tilefni 
aldarafmælis Nóa Síríus. 
Þar er bláum Ópal gert hátt 
undir höfði, en hann hefur 
ekki verið framleiddur um 
langt árabil. Ástæða þess er 
að eitt innihalds efnanna kvað 
vera klóróform og var fram-
leiðslunni sjálf hætt þegar 
bannað var með lögum að nota 
það í matvæli. Sagt var frá því 
í RÚV að nú stæði yfir söfnun 
undirskrifta almennings þar 
sem þrýst verði á stjórnvöld að 
heimila framleiðslu á einum 
skammti af bláum Ópal með 
klóróformi í tilefni afmælis 
framleiðandans. Líklega eru 
til þarfari málefni til að safna 
undirskriftum vegna.

Fornmunir
Það er hins vegar góð dægra-
dvöl að ganga um Árbæjasafn. 
Þar er menningarsögu okkar 
haldið til haga og allir ættu 
að hafa gagn af því að skoða 
ótrúlega fjölbreytta muni sem 
þar eru til sýnis úr daglegu 
lífi liðinna daga. Við því er að 
búast að komandi kynslóðir 
geti áfram haldið að sækja 
safnið og fræðast um hvernig 
lífið gekk fyrir sig forðum. 
Búast má við að sprittbrúsar og 
andlitsgrímur verði áberandi 
í sýningum framtíðarinnar og 
settið úr upplýsingafundum 
Almannavarna eins og það 
leggur sig.

Það er því miður landlægur íslenskur plagsið-
ur að úthýsa afburðafólki. Það er þægilegra 
að hafa slíkt fólk utan sviðsins því þá eru þeir 
sem minna geta ekki sífellt minntir á, hvað 
þeir eiga langt í land. Á meðan valsa aðrir um 
listasviðið með óverðskuldaðar nafnbætur,“ 

sagði Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir réttilega í minn-
ingarorðum um vin sinn, Gísla Rúnar Jónsson listamann 
sem lést í síðustu viku.

Við kunnum þeim svo oft litlar þakkir sem vinna 
landi sínu og þjóð mest gagn.

Fyrir bráðum hálfri öld kom Hörður Torfason opin-
berlega út úr skápnum í viðtali við tímaritið Samúel. Við 
tók þriggja ára undirbúningur að stofnun Samtakanna 
´78, sem eiga án vafa heiðurinn af því að réttindi hinsegin 
fólks á Íslandi eru höfð að fyrirmynd um allan heim.

En Hörður hafði ekki lokið starfi sínu. Þrjátíu árum 
eftir stofnun samtakanna leiddi hann stærstu fjölda-
hreyfingu í sögu landsins, sem gekk skipulega til verks 
og steypti tugum manna í opinberum valdastöðum af 
stóli í kjölfar efnahagshrunsins.

Það má segja að Hörður hafi helgað líf sitt starfi í 
þágu þjóðarinnar, þótt hann hafi aldrei haft slík störf 
að atvinnu. Hann fær engin listamannalaun heldur og 
hefur aldrei verið sæmdur fálkaorðu. Það eru þakkirnar 
fyrir ævistarf Harðar.

Kannski er eðlilegt að þjóðir hati gersemar sínar 
meðan þær enn lifa og hætta er á nýjum uppátækjum 
hvern dag sem þær draga andann. Við hötum upp-
ljóstrara, mótmælendur, listamenn og aðra boðbera 
óþægilegra sanninda. Allavega meðan þeir lifa og boð-
skapur þeirra hefur ekki síast inn í meginstrauminn. 
Við hötuðum Hörð Torfason þegar það var ógeðslegt 
að vera hommi og vorum fljót að gleyma öllu sem hann 
fórnaði til að ryðja brautina fyrir þá sem á eftir komu til 
að flytja boðskap sem þegar var orðinn samfélagslega 
samþykktur og Hörður fallinn á sverðið.

Við gleymum svo oft sjálfsfórn brautryðjandans sem 
fyrstur vekur máls á málefnum sem vekja reiði og við-
bjóð. Það er mun minni fyrirhöfn að vinna að málefnum 
eftir að brautin hefur verið rudd og samfélagið náð úr sér 
hrollinum.

Heimsfaraldurinn hefur þó vonandi kennt okkur 
flestum að taka Kára Stefánsson í sátt, eða í versta falli 
viðurkenna örlæti hans og umbera hve óumræðilega 
óþægur, erfiður og uppátækjasamur hann er. Enginn 
getur lengur afneitað framlagi Kára til íslensku þjóðar-
innar með góðri samvisku.

Við erum auðvitað ekki ein um þetta hatur á hæfi-
leikafólki. Yfirburðafólk um allan heim fær iðulega að 
kenna á afbrýðisemi og smásálarhætti samborgara 
sinna. Styttan af fjöllistamanninum og snillingnum 
Zlatan Ibrahimovich fær aldrei að standa óáreitt í 
Malmö og þótt Maradona-mark Lionels Messi sé 
kannski fegursta mark sögunnar er óumdeilanlegt að 
enginn í sögu knattspyrnunnar á fleiri glæsimörk en 
Ibra. Hann verður fertugur á næsta ári en leikur enn 
listir sínar á vellinum við andköf gæsahúðaðra áhorf-
enda. Enginn raðar honum þó í efstu sæti bestu knatt-
spyrnumanna sögunnar. Hann er of erfiður, of óþolandi 
og of góður.

Íslenskir Íbrar
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Lykillinn
margborgar
sig á Kvikk
stöðvunum*
Þú nálgast lykilinn
í verslunum Kvikk
eða á Orkan.is

Pylsupartí
Pylsa + ½ lítri af gosi að
eigin vali frá Ölgerðinni
499 kr.

Red Bull
Orkudrykkir
199 kr.

Frítt á könnunni
Ókeypis kaffi og kakó

Sbarro tilboð á
Vesturlandsvegi
Sneið + drykkur
690 kr.

OPIÐ
24/7
Kvikk: Dalvegi, Suðurfelli,
Vesturlandsvegi og Fitjum
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Covid veiran æðir enn yfir 
heiminn smýgur inn i æðstu 
stofnanir og sýkingar aukast 

um víða veröld.
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

hefur varað við annarri bylgju.
Þetta hefur víða leitt til endur-

skoðunar á fyrri aðgerðum og lok-
unum. Umræður hafa jafnvel heyrst 
hér um mögulegar frekari heim-
sóknartakmarkanir á hjúkrunar-
heimili.

Það var lofsvert af Gísla Páli Gísla-
syni, forstjóra Grundar og núverandi 
formanni Samtaka fyrirtækja í vel-
ferðarþjónustu, SFV, að viðurkenna 
í útvarpsviðtali að betur hefði átt að 
standa að heimsóknarbanni á elli- og 
hjúkrunarheimili og gera yrði betur 
ef þyrfti að endurtaka, sem gæti 
komið til greina.

Þessi viðurkenning var virðingar-
verð þar eð heimsóknarbannið 
hafði verið lofað og réttlætt af hjúkr-
unarforstjóra og lækni innan SFV 
í tveimur blaðagreinum, og síðar 
lofsungið af þingmanni í eldhús-
dagsumræðum.

Forstjórinn afsakaði sérstaklega 
að engin fyrirvari hafði verið gef-
inn til undirbúnings og kynningar. 

Bannið var algert við heimsóknum 
ættingja án nokkurra undantekn-
inga, en ekkert var kynnt varðandi 
eftirlit á heilbrigði starfsfólks sem 
annast og er í nánasta sambandi við 
vistmenn.

Viðurkennt var að þetta hafi 
verið erfitt fyrir hjón til margra ára-
tuga þar sem annað var á stofnun, 
oft vegna heilabilunar og dvínandi 
minnis. Þetta viðurkenndi einnig 
landlæknir 78 dögum eftir að bent 
var á það.

Ættingjum gafst ekkert ráðrúm til 
undirbúnings samskiptaleiða eða 
skýra sjúkum vistmönnum fjarveru.

Tæplega níræður maður var rek-
inn burtu eins og rakki þegar hann 
kom í sína daglegu heimsókn til 
heilabilaðrar konu sinnar til um 70 
ára, sem gat ekki einu sinni notað 
síma. Þau fengu ekki að hittast í tæpa 
þrjá mánuði. Fleiri urðu fyrir svip-
aðri reynslu um leið og starfsmenn 
gengu inn og út án eftirlits.

Fjöldi heilabilaðra var þannig 
sviptur samskiptum við ættingja 
sem þeir enn þekktu og þannig settir 
í félagslega einangrun. Slíkt stuðlar 
varla að geðheilbrigði. Umhyggju-
samt starfsfólk bætir slíkt ekki.

En hvernig tókst til með megin-
tilgang heimsóknarbannsins sem 
átti að vernda gamalmennin fyrir 
veirunni?

Forstjóri Karólínska sjúkrahússins 
benti á hið augljósa í Silfrinu, að smit 
bærust ekki síður inn á elliheimili 
með starfsfólki en ættingjum. Þenn-
an möguleika hafði þegar verið bent 
á í bréfi til landlæknisembættisins 7. 

mars, sem svaraði með bréfi 30. apríl.
Þetta sannaðist heldur betur.
Smit barst fljótlega inn á stofnun 

þáverandi formanns SFV sem hafði 
lofað öryggi vistmanna og þurfti 
smitunin aðgerða við.

Smit barst inn hjúkrunardeild 
sjúkrahúss í Reykjavík og olli tals-
verðum veikindum en ekki manns-
láti.

Alvarlegust voru smit inni á elli-
heimili á Vestfjörðum sem ollu 
dauða tveggja eða 20% heildar 
dauðsfalla vegna kórónaveirunnar.

Þessi smit bárust ekki með ætt-
ingjum.

Ef þyrfti að endurtaka heim-
sóknartakmarkanir ætti að kynna 
það betur og gefa ættingjum kost 
á undirbúningi. Viðurkenna ætti 
þörf á heimsóknum í sérstökum 
undantekningartilfellum, til dæmis 
gamalla hjóna þar sem annað er inni 
á stofnun.

Meginatriði ætti þó að vera að 
kanna betur heilsufar starfsmanna 
sem annast um vistmenn með til 
dæmis skimunum og hitamælingum 
sem eru auðveldar.

Ég tel að starf þríeykisins varðandi 
skimun og viðbrögð hafi verið vel 
heppnað og starfsfólk LSH staðið sig 
af burðavel. Sérstaklega er ánægju-
legt að faraldurinn varð ekki neinum 
heilbrigðisstarfsmanni að aldurtila 
eins og varð í mörgum löndum.

Að halda því fram að vel hafi 
tekist til með þetta harkalega heim-
sóknarbann er klassísk fölsk frétt. Ég 
voga mér að segja að það var nánast 
klúður.

Heimsóknarbann uppgjör
Birgir  
Guðjónsson 
læknir

Oft heyrist að ferðaþjónusta 
sé láglaunagrein sem ekki 
sé rétt að byggja mikið á, 

en hvað er ferðaþjónusta? Sam-
kvæmt alþjóðlegri hagfræðilegri 
skilgreiningu er ferðaþjónusta 
samansafn atvinnugreina sem 
selja ferðamönnum afurðir sínar. 
Með öðrum orðum, ferðaþjónusta 
er ekki ein atvinnugrein heldur 
summa atvinnugreina sem selur 
misstóran hluta afurða sinna 
ferðamönnum. Þær atvinnugreinar 
sem selja meirihluta afurða ferða-
mönnum eru í fræðunum kallaðar 
einkennandi ferðaþjónustugreinar, 
en það eru greinar eins og gisting, 
veitingar og samgöngur. Aðrar 
atvinnugreinar veita einnig ferða-
þjónustu í mismiklum mæli eins og 
verslun, af þreying, menning og svo 
framvegis.

Eftirfarandi taf la sýnir sam-
setningu á ferðaþjónustuneyslu 
á Íslandi og á Nýja-Sjálandi sam-
kvæmt alþjóðlegum ferðaþjón-
ustureikningum. Fram kemur að 
45 prósent af ferðaþjónustuneyslu 
á Nýja-Sjálandi tengist öðrum 
atvinnugreinum en einkennandi 

ferðaþjónustugreinum, en aftur 
aðeins 15 prósent hér á landi.

Sóknarfæri – hagstjórnartæki
Líta má á hinn mikla fjölda ferða-
manna sem heimsækir Ísland sem 
auðlind sem hægt er að nýta til 
frekari virðisauka fyrir land og 
þjóð. Í fræðunum segir að megintil-
gangur ferðalaga sé (1) frí/afþreying, 
(2) vinir/vandamenn, (3) verslun, (4) 
viðskipti, (5) menntun, (6) heilbrigð-
isþjónusta, (7) trúarbrögð, (8) frí-
höfn og (9) annað. Sé horft til ferða-
þjónustu vítt og breitt um heiminn 
þá er samsetning hennar afar mis-
munandi, eða allt frá megináherslu 
á sól/afþreyingu (Spánn), verslun/
viðskipti (Bretland), menningu 
(Frakkland), náttúru (Nýja-Sjáland), 
menntun (Bandaríkin), heilbrigðis-
þjónustu (Ungverjaland) og trúar-
brögð (Sádi-Arabía). Hér á landi 
hafa til dæmis skapast tækifæri í 
ferðaþjónustu tengdri heilbrigðis-
þjónustu með áformum um rekstur 
sérhæfðra sjúkrahúsa í Reykja-
nesbæ (2010) og Mosfellsbæ (2016). 
Á sviði ferðaþjónustu eru því fjöl-
mörg sóknarfæri, en það er áskorun 
okkar að sækja fram og bjóða þær 
afurðir sem gefa samfélaginu hvað 
mest til lengri tíma litið.

Fyrir stefnumótun og ákvarðana-
töku í ferðaþjónustu til lengri tíma 
þarf að styrkja verulega ferðaþjón-
ustuþáttinn í þjóðhagslíkönum 
(sem vaxið hefur gífurlega undan-
farin ár). Með slíku skrefi er hægt að 
styrkja verulega áætlana- og spágerð 

í ferðaþjónustu og meta mun betur 
möguleg sóknarfæri og ávinning 
fyrir þjóðarbúið.

Virðisauki í ferðaþjónustu – 
næstu skref
Framlag (virðisauki) ferðaþjónustu 
til landsframleiðslunnar 2019 var 
um 240 milljarðar króna eða rúm-
lega 8 prósent af landsframleiðslu. 
Rætur virðisaukans eru í vinnu-
afli, fjármagni og auðlindanotkun. 
Mikið vinnuaf l starfar í ferða-
þjónustu, en fjármagn er þar einn-
ig mjög mikið í gistingu, veitingum 
og samgöngutækjum. Arðurinn 
(virðisaukinn) af auðlindanýtingu 
er hins vegar að mestu óbeinn en þó 
eru dæmi um beina nýtingu eins og 
tengt Kerinu og Bláa lóninu.

Fyrir hagvöxt næstu ára og ára-
tuga þarf að líta á ferðaþjónustu 
með jákvæðum hætti og skoða vel 
hvaða sóknarfæri eru til staðar. Til 
að svo verði sem best gert þarf að: 
Líta á ferðamenn sem auðlind sem 
stækkar til muna efnahagskerfi 
okkar með aukinni spurn eftir inn-
lendum afurðum. Styrkja verulega 
þátt ferðaþjónustu (hegðunar-
jöfnur) í þjóðhagslíkönum til að 
meta nákvæmar breytingar/áhrif 
og sóknarfæri á landsframleiðslu 
og styrkja til muna áætlana- og 
spágerð til lengri tíma. Ef la veru-
lega hagfræðilega þekkingu og 
rannsóknir á sviði ferðaþjónustu 
á háskólastigi þannig að stefnu-
mörkun í ferðaþjónustu verði með 
sem faglegustum hætti.  

Ferðaþjónusta –  framtíðaratvinnugrein
Jóhann Rúnar 
Björgvinsson
hagfræðingur

Ísland - m.ISK  2016 2017 2018 2019
Neysla í ferðaþjónustu 494.383 528.235 553.459 552.565

Einkennandi atvinnugreinar í ferðaþjónustu, alls  1416.532 445.124 462.930 463.737
Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu, alls                    77.851          83.111           90.529  88.828
Einkennandi atvinnugreinar í ferðaþjónustu, % af heild 84,3 84,3 83,6 83,9
Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu, % af heild     15,7               15,7 16,4        16,1
    
Nýja-Sjáland - m.NZ$  2016 2017 2018 2019
Neysla í ferðaþjónustu (tourism expenditure) 31.983 32.934 35.580 37.059

Einkennandi atvinnugreinar í ferðaþjónustu, alls 17.347 18.005 19.292 20.188
Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu, alls                   14.635         14.928             16.288   16.871
Einkennandi atvinnugreinar í ferðaþjónustu, % af heild 54,2 54,7 54,2 54,5
Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu, % af heild     45,8              45,3 45,8        45,5

✿  Samanburður á neyslu í ferðaþjónustu á Íslandi og Nýja-Sjálandi



Arges bor-/skrúfvél  
18V, 1,8Ah rafhlaða 

 7.800 
  Áður kr. 13.900 

   40%
     afsláttur

BoZZ sturtusett 
með hitastýrðum  
blöndunartækjum 

18.668
Áður 24.890 kr.

   25%

     afsláttur

Delta GRAY ANZIO SWEAT 
JACKET

4.495
Áður kr. 8.990

   50%
     afsláttur

DELTA GRAY TRENTO 
Vatnsheld úlpa

6.995
Áður kr. 13.990

   50%
     afsláttur

Borðsög Flip-over 1800W  
bl. 255mm

52.496
Áður 69.995 kr.

   25%

     afsláttur

MaxPro Smergel 250W

6.392
Áður 7.990 kr.

   20%
     afsláttur

LuTool Gráðukúttsög 254 mm blað

26.372 Áður kr. 32.965

með 305 mm blaði  36.392
                                  Áður 45.490 kr.

   20%
     afsláttur

Guoren-BO Hitastýrt 
sturtutæki með niðurstút

9.793
Áður 13.990 kr.

            LuTool 
      stein/við/járn  
 sög 600W

9.951
   Áður 16.585 kr.

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður Selhellu 6. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is

Fyrirvari um prentvillur. Tilboðin gilda í öllum verslunum 
Múrbúðarinnar. Takmarkað magn af sumum vörum.

ALVÖRU  SUMARÚTSALA 
Kaliber ferðagasgrill 

21.735
  Áður 28.980 kr.

2 brennarar (5kW) 
Grillflötur 53x37cm
Grillgrind úr pottstáli
Þrýstijafnari fylgir

Lavor HPC Galaxy 150
Orka Max: 2100W
Þrýstingur Max: 150 bör
Vatnsflæði Max: 450 l/klst

17.592
   Áður 21.990 kr.

Riga salerni með setu,   
gólf- eða veggstútur

19.916
Áður 24.895 kr.

Slípirokkur 125mm 950W 

6.795
   Áður 7.995 kr.

Colorex Projekt 10, 
10 lítrar (Málarahvítt)

6.717
Áður 8.395 kr.

Harðparket
8mm verð frá 1.183 kr/m2 (AC4)
12mm verð frá 1.868 kr/m2 (AC5)
 

MIKIÐ ÚRVAL 
AF PARKETI OG  

FLÍSUM MEÐ             

   20-50%
AFSLÆTTI

Flísar
Gólf- og veggflísar  
verð frá 954 kr./m2

Delta föðurland 
buxur  

2.792 
Áður 3.490 kr.

Colorex Vagans PRO 
St. A innimálning 9L

6.796
Áður 8.495 kr.

   20%
     afsláttur

   15%

     afsláttur

   40%

     afsláttur

MOWER CJ18
BS 3,5hp Briggs&Stratton  

mótor, rúmtak 125 CC, 
skurðarvídd 46cm/18”. 

Safnpoki að aftan 60 L, 
skurðhæð og staða 

25-80mm/10

33.739
Áður 44.985 kr.

   25%

     afsláttur

   20%
     afsláttur

LuTool fjölnota sög 
/hjakktæki/juðari. 300W.  

5.592
  Áður kr. 6.990

   20%
     afsláttur

Hrærivél 120C 
1200W 40-60 lítr.

14.996
   Áður 19.995 kr.

140C 1600W 40-80 lítr.  18.739
                                Áður 24.985 kr.

   25%

     afsláttur

Bíla & gluggaþvotta-
kústur, gegn um 
rennandi 116>180cm, 
hraðtengi með lokun 

2.097
Áður 2.995 kr.

   30%
     afsláttur

21.739
   Áður 28.985 kr.

Sláttuorf Mow
FBC310

Sláttuorf: 
1cylinder 
loftkældur 
mótor. 0,7 kW  
Rúmtak 31CC,  
Stærð bensíntanks 0,65 L

   25%

     afsláttur    25%
     afsláttur

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
34.872
  Áður 43.590 kr.

3-6 lítra 
hnappur

   20%

     afsláttur

Ceravid vegghengd handlaug

5.857Áður 6.890 kr.

   15%
     afsláttur

Ceravid Hand-
laugarsett 45cm 
með blöndunartæki 

14.995
Áður 18.890 kr.    20%

     afsláttur

Steypugljái 
á stéttina
– þessi sem endist

Creative Super Seal 5 litrar

10.192
Áður 11.990 kr.

25 litrar 24.638
Áður 28.985

   15%
     afsláttur

Guoren Sturtusett 
með hitastýrðum  
blöndunartækjum 

28.425
Áður 37.900 kr.

   25%

     afsláttur

Drive Pro Ryk-  
& vatnssuga  
20L, 1400W mótor
Sogkraftur 17 KPa

10.792
Áður 13.490 kr.

   20%
     afsláttur

Joker 1400W  
Ryk-/blautsuga

9.995
Áður 12.995 kr.

   23%
     afsláttur

   20%
     afsláttur

Oden Þekjandi  
viðarvörn 2,7L 

4.995
Áður 6.695 kr.

   25%

     afsláttur
Ladora premium  
tréolía 3L 

2.246
Áður 2.995 kr.

   25%

     afsláttur

   20%
     afsláttur

Colorex Sköld þakmálning 9L Stofn A 

9.746
Áður 12.995 kr.

   25%

     afsláttur

Colorex Betopaint útimálning 
Stofn A 9L

7.496
Áður 9.995 kr.

   25%

     afsláttur

Gólfmálning - Grágrænn 3 L

3.777
Áður 5.395 kr.

   30%

     afsláttur

   30%

     afsláttur

Wineo vínyl parketi m/áföstu undirlagi

   40%
     afsláttur

2.994 kr./m2

Áður 4.990 kr.

Lavor HPC fast 120
Orka Max: 1700W
Þrýstingur Max: 120 bör
Vatnsflæði Max: 510 l/klst

9.995
   Áður 12.990 kr.

   20%

     afsláttur

   10-50%  afsláttur

   20%
     afsláttur

Made by Lavor

Made by Lavor

Ódýrasta vínilparket  með undirlagi á Íslandi!

Veglegur auka-

hlutapakki fylgir.



Arges bor-/skrúfvél  
18V, 1,8Ah rafhlaða 

 7.800 
  Áður kr. 13.900 

   40%
     afsláttur

BoZZ sturtusett 
með hitastýrðum  
blöndunartækjum 

18.668
Áður 24.890 kr.

   25%

     afsláttur

Delta GRAY ANZIO SWEAT 
JACKET

4.495
Áður kr. 8.990

   50%
     afsláttur

DELTA GRAY TRENTO 
Vatnsheld úlpa

6.995
Áður kr. 13.990

   50%
     afsláttur

Borðsög Flip-over 1800W  
bl. 255mm

52.496
Áður 69.995 kr.

   25%

     afsláttur

MaxPro Smergel 250W

6.392
Áður 7.990 kr.

   20%
     afsláttur

LuTool Gráðukúttsög 254 mm blað

26.372 Áður kr. 32.965

með 305 mm blaði  36.392
                                  Áður 45.490 kr.

   20%
     afsláttur

Guoren-BO Hitastýrt 
sturtutæki með niðurstút

9.793
Áður 13.990 kr.

            LuTool 
      stein/við/járn  
 sög 600W

9.951
   Áður 16.585 kr.

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður Selhellu 6. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is

Fyrirvari um prentvillur. Tilboðin gilda í öllum verslunum 
Múrbúðarinnar. Takmarkað magn af sumum vörum.

ALVÖRU  SUMARÚTSALA 
Kaliber ferðagasgrill 

21.735
  Áður 28.980 kr.

2 brennarar (5kW) 
Grillflötur 53x37cm
Grillgrind úr pottstáli
Þrýstijafnari fylgir

Lavor HPC Galaxy 150
Orka Max: 2100W
Þrýstingur Max: 150 bör
Vatnsflæði Max: 450 l/klst

17.592
   Áður 21.990 kr.

Riga salerni með setu,   
gólf- eða veggstútur

19.916
Áður 24.895 kr.

Slípirokkur 125mm 950W 

6.795
   Áður 7.995 kr.

Colorex Projekt 10, 
10 lítrar (Málarahvítt)

6.717
Áður 8.395 kr.

Harðparket
8mm verð frá 1.183 kr/m2 (AC4)
12mm verð frá 1.868 kr/m2 (AC5)
 

MIKIÐ ÚRVAL 
AF PARKETI OG  

FLÍSUM MEÐ             

   20-50%
AFSLÆTTI

Flísar
Gólf- og veggflísar  
verð frá 954 kr./m2

Delta föðurland 
buxur  

2.792 
Áður 3.490 kr.

Colorex Vagans PRO 
St. A innimálning 9L

6.796
Áður 8.495 kr.

   20%
     afsláttur

   15%

     afsláttur

   40%

     afsláttur

MOWER CJ18
BS 3,5hp Briggs&Stratton  

mótor, rúmtak 125 CC, 
skurðarvídd 46cm/18”. 

Safnpoki að aftan 60 L, 
skurðhæð og staða 

25-80mm/10

33.739
Áður 44.985 kr.

   25%

     afsláttur

   20%
     afsláttur

LuTool fjölnota sög 
/hjakktæki/juðari. 300W.  

5.592
  Áður kr. 6.990

   20%
     afsláttur

Hrærivél 120C 
1200W 40-60 lítr.

14.996
   Áður 19.995 kr.

140C 1600W 40-80 lítr.  18.739
                                Áður 24.985 kr.

   25%

     afsláttur

Bíla & gluggaþvotta-
kústur, gegn um 
rennandi 116>180cm, 
hraðtengi með lokun 

2.097
Áður 2.995 kr.

   30%
     afsláttur

21.739
   Áður 28.985 kr.

Sláttuorf Mow
FBC310

Sláttuorf: 
1cylinder 
loftkældur 
mótor. 0,7 kW  
Rúmtak 31CC,  
Stærð bensíntanks 0,65 L

   25%

     afsláttur    25%
     afsláttur

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
34.872
  Áður 43.590 kr.

3-6 lítra 
hnappur

   20%

     afsláttur

Ceravid vegghengd handlaug

5.857Áður 6.890 kr.

   15%
     afsláttur

Ceravid Hand-
laugarsett 45cm 
með blöndunartæki 

14.995
Áður 18.890 kr.    20%

     afsláttur

Steypugljái 
á stéttina
– þessi sem endist

Creative Super Seal 5 litrar

10.192
Áður 11.990 kr.

25 litrar 24.638
Áður 28.985

   15%
     afsláttur

Guoren Sturtusett 
með hitastýrðum  
blöndunartækjum 

28.425
Áður 37.900 kr.

   25%

     afsláttur

Drive Pro Ryk-  
& vatnssuga  
20L, 1400W mótor
Sogkraftur 17 KPa

10.792
Áður 13.490 kr.

   20%
     afsláttur

Joker 1400W  
Ryk-/blautsuga

9.995
Áður 12.995 kr.

   23%
     afsláttur

   20%
     afsláttur

Oden Þekjandi  
viðarvörn 2,7L 

4.995
Áður 6.695 kr.

   25%

     afsláttur
Ladora premium  
tréolía 3L 

2.246
Áður 2.995 kr.

   25%

     afsláttur

   20%
     afsláttur

Colorex Sköld þakmálning 9L Stofn A 

9.746
Áður 12.995 kr.

   25%

     afsláttur

Colorex Betopaint útimálning 
Stofn A 9L

7.496
Áður 9.995 kr.

   25%

     afsláttur

Gólfmálning - Grágrænn 3 L

3.777
Áður 5.395 kr.

   30%

     afsláttur

   30%

     afsláttur

Wineo vínyl parketi m/áföstu undirlagi

   40%
     afsláttur

2.994 kr./m2

Áður 4.990 kr.

Lavor HPC fast 120
Orka Max: 1700W
Þrýstingur Max: 120 bör
Vatnsflæði Max: 510 l/klst

9.995
   Áður 12.990 kr.

   20%

     afsláttur

   10-50%  afsláttur

   20%
     afsláttur

Made by Lavor

Made by Lavor

Ódýrasta vínilparket  með undirlagi á Íslandi!

Veglegur auka-

hlutapakki fylgir.



FÓTBOLTI Ciro Immobile, leikmað-
ur Lazio, varð markahæsti leik-
maður ítölsku deildarinnar með 36 
mörk og fær hann gullskó Evrópu. 
Lionel Messi hafði unnið gullskó-
inn þrjú ár í röð og reyndar hafa 
hann og Cristiano Ronaldo skipt 
gullskónum bróðurlega á milli sín 
undanfarinn áratug. Aðeins Luis 
Suárez hefur skipt sér af málum 
en hann vann hann með Ronaldo 
árið 2014 og svo aftur með Barce-
lona 2016.

Immobile kom til Lazio frá Dort-
mund árið 2016 og kostaði innan 
við 10 milljónir evra. Ferillinn var 
svona frekar á leið niður á við og 
það var ekkert búist við sérstak-
lega miklu. Hann skoraði jú aðeins 
þrjú mörk fyrir Dortmund og var 
lánaður til Sevilla sem skilaði 
honum eftir sex mánuði. Hjá Dort-
mund var Jurgen nokkur Klopp 
við stjórnvölinn og sá kann nú 
að ná því besta út úr sínum leik-
mönnum. Dortmund leyfði honum 
að fara til Lazio þar sem Simeone 
Inzaghi var mættur til að taka við 
Rómarliðinu. Þar var spilaður fót-
bolti sem smellpassaði Immobile. 
Hann hefur varla getað reimt á sig 
takkaskóna án þess að skora fyrir 
Lazio og er kominn með 103 mörk 
í 142 leikjum.

Immobile jafnaði markamet 
Gonz alo Higuain um helgina sem 
hann setti fyrir f jórum árum. 
Séu markametin skoðuð sést að 
Higuain skoraði þrjú mörk úr 
vítaspyrnum en Immobile hefur 
skorað 14. Ekki að það geri lítið úr 
afrekinu – það þarf jú að skora úr 
þessum vítaspyrnum.

Immobile er fæddur við rætur 
Vesúvíus-eldfjallsins. Hann sló í 
gegn með unglingaliðinu Sorrento 
Calcio þar sem hann skoraði 30 
mörk. Gamli varnarjaxl Juventus, 
Ciro Ferrara, sá hann í einum leik 
og mælti með honum við félag-
ið sem stökk á pilt og borgaði 80 
þúsund evrur fyrir þjónustu hans. 
Hann byrjaði í U-19 ára liðinu og 
skoraði töluvert fyrir liðið. Hann 
fékk smjörþefinn af aðalliðinu árið 
2009 þegar hann kom inn á fyrir 
sjálfan Alessandro Del Piero.

Hann gekk þessa hefðbundu leið 

ungra leikmanna og fór í lán til 
Siena, Grosseto og Pescara í Seríu 
B. Hjá Pescara fann hann marka-
skóna og skoraði 28 mörk og endaði 
markahæstur í deildinni. Genoa 
keypti piltinn en þar gekk illa og 
endaði hann ári síðar hjá Tórinó – 
þar sem hann var í eitt ár og raðaði 
inn mörkum og endaði marka-
hæstur í Seríu A með 22 mörk.

Jurgen Klopp sá gæðin og keypti 
hann í framlínuna fyrir 18 milljón-
ir evra. Það gekk ekki eins og fyrr 
segir en um leið og hann fór í bláa 
búning Lazio gengu hlutirnir vel og 
mörkin hafa varla hætt að koma.

Þetta er í fyrsta sinn síðan 2007 
sem gullskór Evrópu endar á Ítalíu 
en þá vann Fransesco Totti þennan 
margfræga skó. Pólverjinn Robert 

Lewandowski, hjá FC Bayern varð 
annar og Ronaldo fékk bronsskó-
inn. Lionel Messi skoraði „aðeins“ 
25 mörk þetta árið sem dugði þó 
til að verða markahæstur í Spánar-
sparki. benediktboas@frettabladid.is

Gullskór Evrópu endaði á 
Ítalíu í fyrsta sinn í þrettán ár
Ciro Immobile fékk gullskó Evrópu fyrir mörkin sín 36 í Seríu A. Hann rauf þar með einokun Lionel 
Messi og Ronaldo sem hafa verið fastir áskrifendur að skónum gyllta. Immobile hefur skorað 103 mörk í 
142 leikjum fyrir Lazio, en hann kostaði aðeins átta milljónir evra þegar hann kom frá Dortmund 2016.

Gamli varnarjaxl 
Juventus, Ciro Ferrara, sá 
hann í einum leik og mælti 
með honum við félagið sem 
stökk á pilt og borgaði 80 
þúsund evrur fyrir þjónustu 
hans. 
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FÓTBOLTI Knattspyrnusamband 
Íslands fundar með yfirvöldum í 
dag og mun stjórn sambandsins 
funda í kjölfarið. Eftir fundinn 
mun sambandið svo upplýsa frekar 
um stöðu mála. KSÍ frestaði öllum 
sínum leikjum til 5. ágúst en í svari 
Þórólfs Guðnasonar sóttvarna-
læknis til ÍSÍ var ákveðið að fresta 
öllum æfingum og keppnum til 13. 
ágúst. Á morgun ætti að skýrast 
hvort knattspyrnufólk geti hafið 
æfingar og keppni að nýju.

Guðni Bergsson formaður KSÍ 
sagði í útvarpsþættinum Fótbolta.
net að hann væri bjartsýnn á að 
hægt yrði að klára Íslandsmótið. 
„Við erum búin að gefa út reglugerð 
þar sem við kveðum á um að við 
ætlum að gefa okkur allavega til 1. 

desember til að klára mótið ef við 
þurfum á að halda. Ef okkur seinkar 
um eina til tvær vikur þá gerir það 
okkur erfiðara fyrir en við höfum 
tíma upp á að hlaupa,“ sagði Guðni 
í þættinum.

Flest liðin hafa spilað átta eða 
níu leiki nema Stjarnan sem hefur 
aðeins leikið sex leiki. Sjöundi leikur 
Stjörnunnar í fyrra var 3. júní gegn 
Val. Næsta umferð efstu deildar 

karla er áætluð 9. ágúst. Það skýrist 
á morgun hvort það þurfi að blása 
þá umferð af eins og þá sem átti að 
hefjast í dag með leik KA og HK.

Samkvæmt sérstakri reglugerð 
sem stjórn KSÍ samþykkti í júlí er 
nóg að spila tvo þriðju af mótinu 
til að krýna meistara og skera úr 
um hvaða lið falla eða fara upp um 
deildir. „Ég er bjartsýnn á að við 
klárum mótið,“ sagði formaðurinn 
og bætti við að 1. desember væri 
viðmið. „Við vildum ekki alveg fara 
fram að jólum eða inn í næsta ár. 
Við töldum að 1. desember væri gott 
viðmið. Við viljum allavega klára 
tvo þriðju leikja svo að mótin verði 
í raun og veru gild. Ég held að það 
hafi verið gott að vera búin að setja 
þessa reglugerð,“ sagði Guðni. – bb

Upplýsingar um framhald fótboltans berast eftir fund stjórnar KSÍ

Blikakonur eru efstar í Pepsi-deild kvenna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Samkvæmt sérstakri 
reglugerð sem stjórn KSÍ 
samþykkti í júlí er nóg að 
spila tvo þriðju af mótinu til 
að krýna meistara og skera 
úr um hvaða lið falla eða 
fara upp um deildir.

Immobile ásamt Cristiano Ronaldo leikmanni Juventus sem endaði þriðji markahæsti í Evrópu en hann hefur 
unnið gullskóinn fjórum sinnum á ferlinum. Immobile skoraði eitt mark í lokaumferðinni á laugardag. MYND/GETTY

Þetta er í fyrsta sinn sem leikmaður 
Lazio vinnur gullskóinn. Immobile 
hefur verið magnaður fyrir félagið 
síðan hann kom á klink frá Dortmund. 

FÓTBOLTI Liverpool hefur lagt fram 
tilboð í Alsíringinn Aissa Mandi 
sem spilar með Real Betis. Mandi 
er með 25 milljóna punda klásúlu 
í samningnum sínum en Liverpool 
vonast til að fá hann ódýrar þar 
sem hann er að renna út af samn-
ingi. Enskir miðlar greina frá því 
að tilboð Liverpool hafi verið níu 
milljónir punda og er þar fullyrt að 

Jurgen Klopp sjái Mandi 
sem leikmann sem 
gæti fyllt skarð Dejan 
Lovren sem fór til Zenit 
í Rússlandi. Mandi yrði 
annar Alsíringurinn í 

enska boltanum en 
R iyad Mahrez, 

l e i k m a ð u r 
M a n c h e s t e r 
City, er sá eini 
eins og staðan 
er núna. – bb

 Klopp vill fá 
Mandi í liðið

Jurgen Klopp 
stjóri Liver-
pool.

FÓTBOLTI Didier Drogba vill verða 
forseti knattspyrnusambands Fíla-
beinsstrandarinnar en kosið verður 
fimmta september. Þrír aðrir eru í 
kjöri. „Það er ekkert leyndarmál að 
fótboltinn í landinu er ekki á góðum 
stað. Þess vegna vil ég – og mitt lið 
á bak við kjörið, snúa blaðinu við,“ 
sagði Drogba við blaðamenn en 
þúsundir manna fylgdu honum síð-
asta spölinn að húsi knattspyrnu-
sambandsins þar sem hann skilaði 
framboði sínu. Drogba er gífurlega 
vinsæll í heimalandinu enda spilaði 
hann þrisvar á HM fyrir Fílabeins-
ströndina, tvisvar kom hann liðinu 
í úrslit Afríkukeppninnar og vann 
fjölda titla með Chelsea. – bb

Drogba vill 
verða forseti í 
heimalandinu

Didier Drogba í þá gömlu góðu daga 
með Chelsea. MYND/GETTY
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Birgitta fékk áhuga á heimilisplöntum fyrir örfáum árum og rekur nú Instagram-síðu tileinkaða þeim. Hún nýtur þess að fylgjast með plöntunum sínum 
vaxa og dafna og segir að tíminn sem fer í umhirðu þeirra sé gefandi. Í gegnum síðuna hefur hún kynnst öðrum með sama áhugamál. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fylgist með kraftaverki 
náttúrunnar í stofunni
Birgitta Saga Jónsdóttir rekur Instagram-síðuna Heimilisplöntur, þar sem hún 
fjallar um plöntur og umhirðu þeirra. Hún segir að þetta skemmtilega áhuga-
mál sé vinsælla en margir halda og bæði gefandi og gott fyrir sálina.   ➛2

Pizza í 
matinn?
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Birgitta Saga Jónsdóttir er 
25 ára Kópavogsmær sem 
er að hefja síðustu önnina í 

meistaranámi í lögfræði og rekur 
Instagram-síðuna Heimilisplöntur, 
sem samkvæmt lýsingunni er 
„plöntusíða fyrir plöntuperra og þá 
sem vilja fræðast um þær heim-
ilisplöntur sem fást á íslenskum 
markaði“. Birgitta býr í 30 fermetra 
íbúð með kærastanum sínum, 
hundi og um 60 heimilisplöntum. 
Hún segir að sér líði vel þegar hún 
hugsar um plönturnar og fylgist 
með þeim vaxa og blómstra og að 
þetta sé bæði skemmtilegt áhuga-
mál og góð leið til að hugsa um 
sjálfan sig.

Birgitta segir að kærastanum 
finnist plönturnar stundum vera að 
taka yfir. „En það skiptir ekki máli. 
Við nýtum plássið vel. Það verður 
líka að taka það með í reikninginn 
að margar af þessum plöntum eru 
bara litlar, það telur,“ segir hún létt.

Birgitta hafði lengi engan áhuga 
á plöntum, þrátt fyrir að alast upp í 
kringum fólk með græna fingur.

„Ég var alveg svona plastblóma-
týpan og skildi ekki af hverju fólk 
vildi eiga plöntur,“ segir hún. „En 
mamma og pabbi voru alltaf með 
rosa mikið af plöntum og ég ólst 
upp með tveggja metra háan kaktus 
í stofunni sem pabbi minn hafði átt 
síðan hann var 15 ára og sá vel um.

Einu sinni datt þessi kaktus 
næstum á stóru systur mína þegar 
hún var barn, en pabbi náði að grípa 
hann áður og fékk nálar í sig allan. 
En hann hefur samt alltaf fylgt 
okkur,“ segir Birgitta. „Núna skil 
ég þetta. Hann var búinn að hugsa 
um þennan kaktus og fylgjast með 
honum vaxa og við það myndast 
ákveðin tengsl.“

Áhuginn óx hratt
„Ég byrjaði að hafa áhuga á plöntum 
fyrir tveimur til þremur árum og 
þá heltók áhuginn mig. Ég byrjaði 
með nokkrar plöntur, en það gekk 
auðvitað ekki alltaf fyrst, þegar 
ég var að læra,“ segir Birgitta. 
„Tengdaforeldrar systur minnar 
reka blómabúðina Auði í Garðabæ 
og ég byrjaði að fara þangað, sem 
mér finnst rosa gott. Eftir að ég fór 
að vera umkringd áhugafólki um 
plöntur byrjaði áhuginn að aukast 
og ég fór að sanka að mér plöntum 
hægt og rólega.

Fljótlega varð þetta svona eins 
og að safna Pokémon, „Gotta Catch 
‘Em All!,““ segir Birgitta í gríni. „Það 
er kannski ekki alveg raunsætt, að 
minnsta kosti ekki í þessari íbúð 
sem ég er í núna. Ég byrjaði líka að 
sanka að mér fróðleik og kaupa fullt 
af bókum. Núna er ég með svona 
tíu bækur um plöntur og umhirðu 
þeirra, því ég vil auðvitað að þær 
séu hamingjusamar hjá mér.“

Gerir heimili heimilislegri
Birgitta segir að það sé gefandi og 
gott dundur að sjá um eitthvað og 
horfa á það vaxa. „Plöntunum fylgir 
auðvitað umhirða en það er tími 
fyrir sjálfa mig. Ég tek alltaf laugar-
daga í að labba um stofuna og tékka 
á öllum plöntunum og sinna þeim,“ 
segir hún. „Mér líður vel þegar ég er 
að hugsa um plönturnar mínar og 
sé eitthvað blómstra. Ég á til dæmis 
loftplöntu sem er að blómstra núna 
og þær blómstra bara einu sinni 
á lífsleiðinni. Það er æðislegt að 
fylgjast með kraftaverki náttúr-
unnar gerast heima hjá þér.“

Birgitta er óvirkur alkóhólisti og 
segir að allur peningurinn sem hún 
hefði eytt í áfengi og leigubíla fari 
núna í plönturnar í staðinn.

„Ég hef glímt við kvíða og þung-
lyndi síðan ég var 12 ára, en hef 
verið rosa góð á þessu ári og þetta 

hjálpar rosalega mikið,“ segir hún. 
„Þetta er leið fyrir mig til að ná mér 
niður og núllstilla mig. Þannig að 
þetta er bæði áhugamál og líka leið 
til að hugsa um sjálfan sig.

Plönturnar hjálpa líka við að 
hreinsa loftið, þó að þær séu fyrst 
og fremst augnayndi, og mér finnst 
heimili verða heimilislegri með 
plöntum,“ segir Birgitta.

Þetta vantaði á Instagram
„Ég byrjaði að pósta mikið um 
plöntur á mína eigin Instagram-
síðu, en vinkonurnar sýndu því 
ekki mikinn áhuga. Ég sá hins 
vegar að það var ekkert íslenskt 
Instagram að tala um plöntur og 
umhirðu þeirra á markvissan og 
aðgengilegan hátt, þó að það væri 
til stórt og gott samfélag kringum 
þetta á Facebook,“ segir Birgitta. 
„Mig langaði að fylla í þetta skarð 
og þar sem ég hef líka áhuga á ljós-

myndun byrjaði ég að taka myndir 
af plöntunum mínum, segja hvernig 
á að hugsa um þær og dreifa því.

Viðbrögðin hafa verið mjög góð 
og ég er búin að eignast vinkonur 
í gegnum þetta sem deila sama 
áhugamáli. Samfélagið í kringum 
þetta er miklu stærra en maður býst 
við. Mér finnst þetta yndislegt og ég 
er búin að eignast mjög yndislega 
vinkonu í gegnum þetta, hana Silju 
Hönnu. Maður kynnist fólki út frá 
þessu sameiginlega áhugamáli og 
það gerir rosa mikið fyrir mann, 
það vilja nefnilega ekki allir spjalla 
við mann um plöntur.

Þar sem ég er komin með yfir 
1000 fylgjendur ætla ég að fara í 
gjafaleik og gefa plöntu. Ég ætla líka 
að vera duglegri að pósta og ég held 
líka að það gæti verið gaman að 
leyfa öðru áhugafólki að taka yfir 
Instagrammið,“ segir Birgitta.

Þar sem hún hefur enga menntun 

sem við kemur plönturækt býður 
Birgitta einfaldlega upp á ráðlegg-
ingar. „Mér finnst ég ekki geta sett 
mig á stall. Þetta er líka pínu loðið, 
því þetta er allt breytilegt eftir 
aðstæðum. Í fyrsta lagi eru allar 
plöntur mismunandi og svo skapa 
ólíkar aðstæður ólíkar þarfir,“ segir 
hún. „En ég gef upplýsingar um 
æskilega birtu og æskilega vökvun 
miðað við þá birtu og reyni að vera 
dugleg að taka fram hvaða plöntur 
er barnvænar og dýravænar.“

Birgitta segir að aðrir sem séu 
fróðari en hún geti gefið fólki 
leiðbeiningar. „Til dæmis hann Haf-
steinn Hafliðason inni á Facebook 
hópnum „Stofublóm inniblóm 
pottablóm“, hann er algjört plöntu-
séní. Svo eru líka aðrar stelpur á 
Instagram, til dæmis Ingibjörg 
Andrea, sem er meira að segja með 
heimagerða mold og alls konar, 
og Arna Sif Eirberg, sem safnar 

fágætum plöntum. Þær eru báðar 
stjórnendur í hóp á Facebook sem 
heitir Sjaldgæfar/Exotic Plöntur 
Íslands.“

Margt í boði fyrir byrjendur
Birgitta segir að henni sýnist 
Monstera Deliciosa vinsælasta 
heimilisplantan um þessar mundir. 
„Reyndar eru flestar Monstera- 
plöntur á Íslandi Monstera Bors-
igiana, sem eru aðeins öðruvísi og 
það hefur verið umræða um það,“ 
segir hún. „Það er líka mikil eftir-
spurn eftir Variegated Monstera 
Deliciosa, sem er með hvítar skellur 
á laufunum. Svo eru Hoya- plöntur 
líka mjög vinsælar, sem og Gyðing-
urinn gangandi, sem er til í mörgum 
litaafbrigðum.

Fyrir þá sem eru að byrja með 
heimilisplöntur eru Monstera 
og Mánagull góð byrjun, sem og 
Sansevieria, sem heitir tannhvöss 
tengdamamma á íslensku. Það eru 
plöntur sem þarf voða lítið að hugsa 
um eða vökva. Fyrir þá sem vilja 
vökva og finnast eins og þeir séu 
að sinna þeim meira eru kólusar 
sniðugir og þeir eru til í mörgum 
fallegum litum. Ég held að ég eigi 
svona tíu afbrigði, það er enda-
laust úrval. Það er líka hægt að fá 
afleggjara á netinu í Facebook-hóp-
unum Afleggjarar og Markaðstorg 
inniplantna.“

Græddi ömmu í faraldrinum
„Ég held að mín uppáhalds planta 
sé Hoya-plantan sem ég var með 
í glugganum á meðan ég vann í 
meistararitgerðinni minni hjá 
ömmu þegar COVID-faraldurinn 
fór af stað, en þá vantaði mig sama-
stað til að vinna. Amma sá um hana 
fyrir mig og hún byrjaði að spretta 
eins og hún sé tryllt,“ segir Birgitta. 
„Hún minnir mig alltaf á ömmu, en 
mér þykir mjög vænt um hana. Við 
náðum mjög vel saman á meðan ég 
var að vinna heima hjá henni, en 
höfðum ekki verið mjög nánar fyrir 
það, og ég tileinkaði henni ritgerð-
ina. Ég held að það besta sem kom 
út úr COVID fyrir mig hafi verið að 
fá ömmu mína.“

Birgitta hafði 
lengi engan 
áhuga á plöntum, 
en þegar hann 
vaknaði óx hann 
hratt. Fljótlega 
fór hún að sanka 
að sér plöntum 
og bókum um 
umhirðu þeirra. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Birgitta hefur fengið frábær viðbrögð 
við síðunni og eignast góða vini sem 
deila áhugamálinu með henni. 

Birgitta segir að það sé stórt og gott samfélag í kringum heimilisplöntur á 
Facebook en það hafi vantað íslenskt Instagram sem talaði um plöntur og 
umhirðu þeirra á markvissan og aðgengilegan hátt og hún vildi bæta þar úr.

Þetta er leið fyrir 
mig til að ná mér 

niður og núllstilla mig. 
Þannig að þetta er bæði 
áhugamál og líka leið til 
að hugsa um sjálfan sig.

Framhald af forsíðu ➛

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Birgitta deilir 30 fermetra íbúð með kærastanum sínum, hundi og um 60 
heimilisplöntum.  Kærastanum finnst plönturnar stundum vera að taka yfir 
en Birgitta segir að þau nýti plássið vel og margar af plöntunum séu litlar.

Á Instagram-síðunni Heimilisplöntur 
veitir Birgitta alls kyns ráðleggingar 
varðandi umhirðu heimilisplantna.
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Hafið samband við sérfræðinga Olís í síma 515 1100 
eða pontun@olis.is og fáið nánari upplýsingar.

ÖRUGGT START 
MEÐ EXIDE 
RAFGEYMUM
Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir 
flestar gerðir bifreiða. Veldu þaulreynda vöru 
frá gæðaframleiðanda.

MG er nýtt bílamerki á Íslandi 
og fyrsti bíllinn sem umboðs-
aðili þess, BL kynnir er rafbíllinn 
ZS EV. Hann er boðinn á verði 
sem ekki hefur sést fyrir rafbíl 
áður í þessum stærðarflokki.  6

MG ZS EV – Bíllinn  
með skrýtna nafnið

28

Hummer í haustNý tækni  
í S-línu



Fisker tilkynnti nýlega að merkið 
væri að ganga frá samningi við 
Volkswagen um að nota MEB- 
undirvagninn fyrir nýja Ocean- 
raf bílinn. Með tilkynningunni 
fylgdi mynd sem að sýnir að 
merkið ætli sér að framleiða fleiri 
bíla, en stofnandi fyrirtæksins, 
Henry Fisker sér fyrir sér að Fisker 
bjóði upp á fjórar gerðir bíla árið 
2025. Ocean-bíllinn er svipaður 
að stærð og Ford Mustang Mach-E 
og fer hann í framleiðslu á næsta 
ári. Næsti bíll er fjögurra dyra 
sportbíll sem byggir á Emotion- 
hugmyndabílnum og á eflaust að 
keppa við Porsche Taycan og Tesla 
Model S. Síðan kemur sportlegur 
jepplingur sem keppir við BMW 
iX4 og loks er einnig von á pallbíl 
frá Fisker, nema hvað?

Fisker með fjóra 
bíla árið 2025

GMC hefur í nýju myndbandi sýnt 
bestu mynd hingað til af nýjum 
Hummer-rafjeppa og einnig til-
greint að hann verði frumsýndur í 
haust. Einnig kemur fram að fram-
leiðsla hefjist haustið 2021 og að 
væntanlegir kaupendur geti farið 
að forpanta bílinn. Bíllinn kemur 
í tveimur útgáfum, sem jeppi og 
pallbíll sem stuttum palli. Dekkin 
eru vel sýnileg og gefa sterklega 
til kynna að bíllinn verði torfæru-
tæki. Einnig eru akstursstillingar 
eins og Gra-b Mode og Adrenalin 
Mode nefnd á nafn en ekkert 
útskýrt frekar hvað er átt við. Á 
mynd af jeppanum á hönnunar-
stofu má sjá sterkbyggða króka og 
stuðara að framan ásamt veglegri 

undirakstursvörn. Hann verður 
með þaki sem hægt verður að taka 
af, líkt og í nýjum Bronco. Eins og 
fram hefur komið verður honum 
ekki afls vant en hann mun hafa úr 
1000 hestöflum að spila.

Nýr Hummer frumsýndur í haust

Eitt af undirmerkjum PSA, Peu-
geot, hefur kynnt nýjan undirvagn 
samsteypunnar sem fyrst má sjá 
undir næstu kynslóð Peugeot 3008. 
Er hans að vænta innan þriggja ára 
og mun undirvagninn heita eVMP, 
og geta notað rafhlöður með allt 
að 650 km drægi. Byggir undir-
vagninn að miklu leyti á EMP2 
undirvagninum og mun öflugasta 
útgáfan vera 335 hestöfl með fjór-
hjóladrifi. Peugeot mun geta boðið 
næstu kynslóð 3008 bílsins einnig 
sem tengil tvinnbíl, en systurmerk-
ið Citroen mun ekki geta það með 
nýjum C4, þar sem hann byggir 
á CMP- rafbílaundirvagninum. 
Núverandi tengiltvinnútgáfa er 
296 hestöfl með 65 km drægi en 
næsta kynslóð mun örugglega gera 
betur en það.

PSA kynnir undir- 
vagn fyrir rafbíla Þegar ný S-lína Mercedes er 

kynnt er tækifærið venjulega 
notað til að kynna nýjasta 
tæknibúnað framleiðandans. 
Væntanleg S-lína er engin 
undantekning á þeirri reglu og 
við höfum séð njósnamyndir af 
því að undanförnu.

Mercedes-Benz hefur látið frá sér 
meiri upplýsingar um væntan-
lega kynslóð S-línunnar og er 
greinilegt að hönnuðir merkisins 
fengu að fara nokkrar ferðir í 
nammibúðina. Meðal þess sem 
við munum sjá í bílnum er nýjasta 
útgáfa E-Active Body Control- 
kerfisins sem er með fjölstillan-
legum dempurum, fimm tölvum 
og tuttugu skynjurum víða um 
bílinn. Er kerfinu ætlað að skynja 
hreyfingar bílsins og yfirborð 
vegarins þúsund sinnum á sek-
úndu og stilla fjöðrun og undir-
vagn bílsins samkvæmt því.

Meðal aksturskerfa bílsins 
verður svokölluð „Curve“-still-
ing sem að hallar bílnum eins 
og mótorhjóli inn í beygjurnar. 
Aksturskerfin verða líka tengd 
öryggiskerfi bílsins og geta 
skynjararnir meðal annars 

skynjað hættu á hliðarárekstri. 
Ef að það gerist munu demparar 
bílsins lyfta honum snögglega upp 
til að minnka hættu á að höggið 
nái til farþegarýmis en beinist 
þess í stað að undirvagni bílsins. 
Auk þess verður bíllinn með 
nýjum öryggispúða milli farþega 
í framsætum, og er honum ætlað 
að minnka hættu á að höfuð þeirra 
rekist saman við hliðarárekstur. 
Bíllinn verður með næstu kynslóð 
fjórhjólastýringar sem að minnkar 

snúningshring hans um tvo metra 
frá fyrri kynslóð.

Ný S-lína verður sú fyrsta með 
næstu kynslóð MBUX-upplýsinga-
kerfisins. Það mun geta virkað 
samtímis á allt að fimm skjám í 
bílnum í einu. Stærsti skjárinn 
verður 12,8 tommu OLED-skjár 
í miðjustokki. Hann mun stýra 
mörgum af stjórntækjum bílsins 
og losa hann við 27 takka í mæla-
borðinu. Nýr upplýsingaskjár á 
framrúðu bílsins mun sýna leið-

söguupplýsingar eins og þær væru 
tíu metrum fyrir framan bílinn, og 
koma þannig í veg fyrir að notkun 
þess dreifi athygli ökumannsins. 
Myndavélar í innanrými munu 
geta skynjað hreyfingar farþega 
og ökumanns, til dæmis er nóg að 
ökumaður horfi á hliðarspegla 
til að upp komi stillingar hans á 
skjánum. Loks getur nýja MBUX- 
kerfið geymt upplýsingar um allt 
að sjö notendur og helstu stillingar 
þeirra á sætum, miðstöð, útvarpi 
eða ljósastillingum.

Ekki hafa verið gefnar út upp-
lýsingar um vélbúnað S-línunnar 
ennþá, en líklega verða sex strokka 
bensín- og dísilvélar með tvinnút-
færslu helst í boði. Auk þess má 
vænta V8-útgáfu og jafnvel V12, 
auk EQS-rafútgáfunnar. Sá bíll fer í 
framleiðslu seint á næsta ári.

Nýjar upplýsingar um S-línuna
Lítið dulbúin S-lína við prófanir nálægt hönnunarsetri Mercedes-Benz í Þýskalandi.

Stóri OLED skjárinn verður næstum 13 tommur og stýrir flestu í bílnum.

Útlínurnar vísa til útlits fyrri kynslóða þótt um nýja hönnun sé að ræða.

Kraftalegur framendi og undirakst-
ursvörn bendir til torfærugetu.

Pallbíllinn er sá eini sem er falinn 
en hinir þrír eru vel sýnilegir.

Nýi eVMP-undirvagninn kemur 
fyrst í næstu kynslóð Peugeot. 

Auk þess má vænta 
V8-útgáfu og jafn-

vel V12, auk EQS rafút-
gáfunnar. Sá bíll fer í 
framleiðslu seint á næsta 
ári.

Meirihluti nýskráðra Honda-bíla 
á árinu eru tvinnbílar, en Honda 
CRV er söluhæsti Honda-bíllinn 
það sem af er ári. Hann var meðal 
annars valinn jepplingur ársins 
í Bandaríkjunum í fyrra og hjá 
tímaritinu WhatCar? sem og 
valinn græni jepplingur ársins 
hjá Green Car Journal. Nú hafa 
bæst við tveir nýir tvinnbílar hjá 
Honda, annars vegar Honda Jazz 
og hins vegar Honda Jazz Crosstar 
sem er smájepplingur frá japanska 
framleiðandanum.

Meirihluti nýrra 
Honda tvinnbílar

Honda CRV er vinsælasti bíll Honda- 
merkisins hérlendis og reyndar víðar.
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Verslun Tunguhálsi 10 - Sími 415 4000 – www.kemi.is - kemi@kemi.is

INTERFLON  

Matvælavottaðar efnavörur

Nýjar umbúðir, 
sömu gæða efnin

BÍLAVARAHLUTIR
• Robert Bosch er einn stærsti framleiðandi heims í íhlutum fyrir bílaframleiðendur.

• Fyrirtækið er með yfir 400.000 starfsmenn að störfum um allan heim.

Bílaframleiðendur velja Bosch, kannski ættu fleiri að gera það sama. 

Þú færð bílavarahluti frá Bosch 
í Kemi, Tunguháls 10. 

Pantanir í síma 519 1519 og 415 4000. 



Lægra lántökugjald við 
kaup á vistvænum bílum
Viðskiptavinir Landsbankans greiða ekkert lántökugjald 
við fjármögnun rafbíla og fá 50% afslátt af lántökugjaldi 
við fjármögnun bíla sem skil greindir eru sem vistvænir.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Náðst hefur á mynd dulbúin útgáfa 
næsta raf bíls Kia sem kallast ein-
faldlega CV og er væntanlegt f lagg-
skip merkisins. Er bílnum ætlað að 
sýna næstu kynslóð raftækni Kia, 
meðal annars nýja hleðslutækni 
ásamt nýjum undirvagni, sem er 
sérhannaður fyrir raf bíla. Kia CV 
byggir á grunni Imagine-tilrauna-
bílsins sem sýndur var á bílasýn-
ingunni í Genf í fyrra. 

Af því sem er sýnilegt á myndinni 
má sjá að bíllinn verður með 
svipuðu Coupé-byggingarlagi og 
hlaðbaks-afturenda og tilrauna-
bíllinn. Kia CV verður fyrsti bíll 
Kia/Hyundai til að nota E-GMP- 
undirvagninn og fær hann rafhlöðu 
sem gefur honum um það bil 500 
km drægi og 20 mínútna hleðslu-
tíma. Mun rafbúnaðurinn notast 
við svipað 800 volta rafkerfi og er í 
Porsche Taycan sem notast getur við 
350 kW hleðslustöðvar. Að sögn yfir-
manns hjá Kia í Evrópu er einnig von 
á GT útgáfu sem mun geta keppt við 
Taycan Turbo S, með upptak undir 
þremur sekúndum í 100 km hraða.

Njósnamyndir af 
rafjepplingi Kia

Það er rafmögnuð framtíð sem 
blasir við BMW líkt og öðrum 
bílaframleiðendum. Á næstu 
misserum verða 25 nýir rafbílar 
kynntir hjá framleiðandanum. 
Eru það bæði nýir bílar og raf-
magnaðar útgáfur fyrri gerða.

BMW-bílaframleiðandinn hefur 
tilkynnt að ný, rafdrifin útgáfa X1 
sé á leiðinni. Bíllinn fær nafnið 
iX1 og verður líklega hluti af 
næstu kynslóð X1-línunnar, þar 
sem stutt er síðan hann fékk and-

litslyftingu. Mun bíllinn koma á 
markað fyrir 2023 þar sem BMW 
hefur sagt að hann sé hluti af 

þeim 25 nýju raf bílum sem panta 
má frá BMW Group innan þessa 
tímaramma. Mun nýr iX1 koma á 
endurhönnuðum UKL undirvagni 
en sá er í notkun á Mini Electric, 
en fá stærri og öflugri rafhlöðu 
en hann notar. Verður ný lína 
X1 boðinn í tvinnútfærslum og 
einnig sem tengiltvinnbíll líkt og 
stefnan er með næstu kynslóðir 
5-línu og 7-línu.

BMW hefur einnig tilkynnt að 
næsta kynslóð 5-línunnar verði 
einnig fáanleg sem 100% raf bíll, 

og að hans sé að vænta seint á því 
25 bíla tímabili sem fram undan 
er fyrir 2023. Fyrstu bílarnir af 
þessum 25 verða næsta útgáfa iX3, 
i4 og iNEXT sem koma á markað 
á næsta ári. Loks er von á rafdrif-
inni 7-línu árið 2022 með fimmtu 
kynslóð eDrive-raftækninnar, en 
fyrsti bíllinn búinn eDrive verður 
iX3-rafjepplingurinn. Kerfið 
parar saman rafmótor, skiptingu 
og annan raf búnað í einu stykki 
sem að einfaldar alla samsetningu 
bílsins og minnkar þyngd hans.

Rafmögnuð framtíð BMW
Fyrstu bílarnir af 
þessum 25 verða 

næsta útgáfa iX3, i4 og 
iNEXT sem koma á 
markað á næsta ári. 

Er bílnum ætlað að 
sýna næstu kynslóð 

raftækni Kia.

Meðal fyrstu 
hinna 25 rafbíla 
sem kynntir 
verða á næstu 
árum er nýr 
BMW i4 sem 
keppa á við 
Tesla Model 3.

Það sést vel að bíllinn líkist Imagine 
hugmyndabílnum frá því í fyrra.
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Fasteignamarkaðurinn ehf., s. 
570-4500 kynnir fasteignina nr. 
4 við Klettagarða í Reykjavík, 
sem er byggt verkstæðishús, 
söluskrifstofa og starfsmanna-
aðstaða fyrir ferðaþjónustu-
fyrirtækið Allrahanda.

Verkstæðishúsnæðið er á einni 
hæð en starfsmannaaðstaða 
og skrifstofur eru á tveimur 

hæðum í suðvestur enda bygging-
arinnar. Eignin er samtals 2.048,2 
m² að gólffleti, byggð úr forsteypt-
um einingum og með límtrésþaki. 
Eignin stendur á afgirtri, fullfrá-
genginni og malbikaðri 8.604,0 
fermetra leigulóð þar sem er mjög 
gott athafnasvæði og mögulegur 
viðbótarbyggingarréttur.

Verkstæðisrými: Um er að ræða 
iðnaðarhúsnæði með allt að 7,5 
metra lofthæð í mæni og átta inn-
keyrsludyrum frá norðri, sem hver 
um sig er 4,5 metrar á hæð. Einnig 
eru einar 4,5 metra innkeyrsludyr 
norðan megin á austasta hluta 
iðnaðarhúsnæðisins, sem innrétt-
aður er sem þvottastöð fyrir rútur 
með öllum tilheyrandi tækjum. 
Stærstur hluti húsnæðisins er inn-
réttaður sem verkstæði og er vel 

tækjum búinn, en einnig er lager-
húsnæði og sprautuverkstæði. 
Loftskiptikerfi er í húsnæðinu og 
við norðaustur-hlið er niðurgrafin 
sandgildra og olíuskilja. Ástand 
verkstæðishúsnæðis er afar gott að 
innan sem utan. 

Skrifstofur á tveimur hæðum – 
vesturendi: Á neðri hæðinni eru 
meðal annars móttaka, afstúkaðar 
skrifstofur og snyrtingar. Auk 
þess er mötuneyti með eldhúsinn-
réttingu, starfsmannaaðstaða og 
búningsklefar fyrir bæði kynin 
með salernisaðstöðu og sturtum 
á neðri hæð þessa hluta hússins. Á 

efri hæð eru meðal annars afstúk-
aðar skrifstofur, opin vinnurými, 
fundaherbergi, eldhúskrókur, 
salerni og ræstikompa. Lagerrými 
er inn af hæðinni, en þar er loft-
ræstikerfi hússins einnig staðsett. 
Auk þess eru á efri hæð loftkælt 
tæknirými o.fl. Linoleumdúkar 
og flísar eru á gólfum og loft eru 
kerfisloft með innbyggðri lýsingu.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Guðmundur Th. Jónsson lögg. 
fasteignasali í síma 570-4500 eða 
á netfanginu gtj@fastmark.is

Atvinnuhúsnæði til sölu

Stórt og mikið atvinnuhúsnæði er til sölu hjá Fasteignamarkaðnum.

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800

www.midborg.is

Sólveig Fríða Guðrúnardóttir
Nemi til löggildingar í fasteigna-
sölu og lögfræðingur.

Grensásvegur 11   I   Sími 588 9090   I   www.eignamidlun.is

FÁÐU RÁÐGJÖF SEM 
BYGGIR Á REYNSLU

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

sími

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

Friðjón Ö. Magnúss.
lögg. fasteignasali
Sími: 692 2704

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Sérlega falleg endaíbúð  
við Laugardalinn 

 • 4ra herbergja, skráð 108,4 fm 
 • Björt með glugga á þrjá vegu 
 • Staðsett á jarðhæð með 
góðar suðursvalir 

 • Stór og fallegur garður 
með leiktækjum 

 • Stutt í skóla og leikskóla 
og alla þjónustu

Álfheimar 60
104 Reykjavík

Verð:  48,9 millj.

154 fm íbúð á efstu hæð 
ásamt aukaíbúð í kjallara

 • 4 svefnherbergi, baðherbergi. 

 • Búr innaf eldhúsi. Borðkrókur. 

 • Stofa og svalir sem 
eru rúmgóðar

 • Aukaíbúð í kjallara sem 
eru tvö herbergi og að 
auki er sérgeymsla

 • Stæði í bílakjallara

Neðstaleiti 1
103 Reykjavík

Verð:  68,9 millj.

4ra herb. íbúð 122,9 fm 
með sérinngangi á annarri 
hæð ásamt stæði í bílskýli 

 • 3 svefnherbergi

 • Stofa og svalir, alrými, eldhús, 
bað og þvottaherbergi,  
samtals 115,3 fm

 • Geymsla 7,6 fermetrar 

 • Bílstæði í kjallara.

Þórðarsveigur 22 (203)
113 Reykjavík

Verð:  53,9 millj.

Glæsilegt 174 fm heilsárs
hús á Þingvöllum
 • Steyptur grunnur með gólfhita

 • 3 svefnherbergi, borðstofa 
og stofa með arni og 
að auki er sólstofa

 • Á vel skipulögðu lokuðu 
svæði við Þjóðgarðinn

 • 38200 fm eignarlóð

 • Stór gestaálma

Skálabrekkugata 8
801 Þingvellir

Verð:  92 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. ágúst  

 milli kl. 17:00 17:45

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
sími: 775 1515
jko@miklaborg.is 

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
sími: 775 1515
jko@miklaborg.is 

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515PANTIÐ SKOÐUN  

hjá Jason í síma 775 1515

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
sími: 775 1515
jko@miklaborg.is 

Nánari upplýsingar veitir:

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
sími: 691 1931
ohb@miklaborg.is 
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Verð:  26,5 millj.

Vel byggt og fallegt 61 fm  
sumarhús í Skorradal

 • Skjólsælt og afar 
fallegt land

 • Húsið er hvíttað að innan 
 • Tvö svefnherbergi, stór 
stofa með fallegri kamínu 

 • Parket á gólfum en náttúru
steinn á anddyri og wc 

 • Eldhús með góðu skápa  
plássi og útgengt 
á stóra verönd

Vatnsendahlíð 130
311 Skorradalur

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

.       

 Verð :   49,9 millj.

Glæsilegt heilsárshús 
í Vaðnesi

 • 155,6 fm á steyptri plötu. 

 • Skilast tilbúið til innréttinga, 
hægt að fá lengra komið 

 • 34 svefnherbergi, frábært 
skipulag. Hjónaherbergi m 
fataherbergi og sér wc 

 • Sólpallur í suður, stórir 
útsýnisgluggar 

 • Tæplega 1 hektara 
eignarland

Hrauntröð 44
801 Grímsnes

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

Gott sumarhús í landi Bjarteyjrsands 
Hvalfirði

 • Bústaðurinn er 68,9 fm að stærð og stendur á 4912 fm leigulandi  
 • Eldhús og stofa í opnu rými, útgengt á 
pall sem snýr að mestu í suður

 • Húsið er með heitu vatni, viðarverönd með heitum potti

Verð :   23,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fornistekkur 26

s. 695 5520

301 Akranes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

42 fm sumarhús ofarlega í landinu
 • Tvö svefnherbergi og svefnloft
 • Fallegt útsýni 
 • Stofa og eldhús í opnu rými 
 • Flestir gluggar nýlega endurnýjaðir 
 • Upp í taka á húsbíl kemur til greina

Verð :   12,7 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur 35

s. 695 5520

301 Akranes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

.       

Verð:  55,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5. ágúst kl. 17:30  18:00

Falleg 106 fm retró íbúð í 
Vesturbæ Rreykjavíkur

 • Á tveimur hæðum
 • 3 góð svefnherbergi
 • Rúmgóðar og bjartar stofur
 • Frábær staðsetning
 • Mikið endurnýjað m.a. 
neysluvatnslagnir, skolp 
gler á 2. hæð og þakið 
yfirfarið í sumar

Sólvallagata70
101 Reykjavík

Mjög falleg og rúmgóð 99 fm íbúð á 1. hæð  
 • Yfirbyggðar svalir til vesturs
 • Stæði í bílageymslu
 • Eldhúsið er opið inn í stofurýmið með fallegri 
innréttingu og vönduðum tækjum 

 • Pallur með sérafnotarétti til austurs, alls 24,7 fm

Verð :   55 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 15

s. 775 1515

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  32,5 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 6. ágúst kl. 17:00  17:30

Góð 2ja herb íbúð á 3. hæð

 • Alls 58 fm ásamt geymslu

 • 21,8 fm sérstæði í 
lokaðri bílgeymslu

 • Góður rekstur á húsfélagi

 • Gæludýr leyfð í húsinu

 • Laus fljótlega

Vindás 2
110 Reykjavík

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

 
 • Sameiginleg lokuð bílgeymsla. Íbúðir 
afhendast fullbúnar án gólfefna í öðrum rýmum 
en votrýmum (baðherbergjum og þvottahúsi). 

 • Öllum íbúðum fylgir sér afnotageymsla í 
kjallara auk afnotaréttar af rúmgóðri hjóla og 
vagnageymsla með beinu aðgengi úr húsi. 

 • Flestum íbúðum fylgir að lágmarki 
eitt bílastæði í bílageymslunni. Að 
auki eru bílastæði á yfirborði.

Pantið söluskoðun eða kynningu hjá sölumönnum okkar.

 • Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir

 • Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna

 • Sameiginleg lokuð bílgeymsla 

 • Kynntu þér skipulag og stærðir  
á miklaborg.is

 • Frábær staðsetning þar sem stutt er  
í alla þjónustu og stofnæðar

 • Traustur verktaki með alþjóðlega vottun

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri
65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ

Fullbúin sýningaríbúð

BJARKARHOLT 8-20

50+
Nýjar

íbúðir fyrir

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
sími: 691 1931 
ohb@miklaborg.is 

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5. ágúst

milli kl. 17-17:30

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Með þér alla leið

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Úlfar Freyr 
Jóhannsson
hdl og lögg.  
fasteignasali
ulfar@fastmark.is

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fast
eignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Vantar allar gerðir eigna á söluskrá.  Mikil sala. 
Skoðum og verðmetum samdægurs. Hafðu samband.

• Glæsileg 178,1 fm.  6 herbergja íbúð á 2. hæð 
með rúmgóðum suðvestur svölum í nýlegu 3ja 
hæða lyftuhúsi við Freyjubrunn. Sér stæði í bíla-
geymslu fylgir íbúðinni. 

• Íbúðin var hönnuð af ítalska arkitektinum Paolo 
Gianfrancesco og eru allar innréttingar sér-
smíðaðar. Gólfefni eru gegnheil hvíttuð eik frá 
Kährs og flísar. 

• Eldhús með brúnbæsaðri innréttingu. Stórt 
sjónvarps- og bókaherbergi er nú skipt í 2 
barnaherbergi en lítið mál að breyta aftur.

• Sameign er einstaklega glæsileg sameign 
hönnuð af Rut Káradóttur, flísalögð og niður-
tekin loft. 

Verð 81,9 millj.

Freyjubrunnur 25-27. Glæsileg 6 herbergja íbúð.

 

• Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 120,1 fm. íbúð 
á 4. hæð eftirsóttym stað í vesturbæ Reykja-
víkur. Bæði baðherbergi og gestasnyrting eru í 
íbúðinni, ný eldhúsinnrétting og tæki, nýleg raf-
magnstafla og ljósleiðari er kominn inn í íbúðina.

• Rúmgóð stofa með svölum til vesturs. Eldhús, 
mjög rúmgott með gluggum til suðurs. 4 svefn-
herbergi. 

• Verið er að taka allt húsið í gegn að utan og 
mun seljandi greiða fyrir þær framkvæmdir.  
Stigahús er allt nýendurnýjað, teppalagt og 
málað. 

• Lóðin er með fjölda malbikaðra bílastæða og 
tyrfðum flötum.  Stutt í skóla og sund.  

Verð 57,9 millj.

• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 
fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm. 

• Stutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist. 
Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, miðbæinn og 
borgina. 

• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, 
efnisvali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar 
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sér-
stök hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og 
full loftræsting skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir 
gluggar í stofum skapa einstakt og óhindrað 
sjávarútsýni.

• Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska 
arkitektastofa Schmidt Hammer Lassen (SHL) 
hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

• Nánari upplýsingar á www.105midborg.is

• Vel skipulögð 51,2 fermetra 2ja herbergja íbúð 
á 1. hæð með sérinngangi og viðarverönd 
til suðurs í nýlegu húsi við Lindargötu 28 í 
Reykjavík.

• Innréttingar eru frá GKS trésmiðju. Íbúðin 
skiptist í forstofu, opið eldhús, rúmgott bað-
herbergi með sturtu, eitt svefnherbergi og stofu 
með útgengi á svalir

• Íbúðin getur verið laus til afhendingar fljótlega.

Verð 38,9 millj.

Hjarðarhagi.  5 herbergja íbúð.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Eignin verður til sýnis nk. fimmtudag frá kl. 
17.00 – 17.30
• Virkilega glæsileg, björt og vel skipulögð 187,6 

fm. efri sérhæð í nýlegu þríbýlishúsi auk 33,8 
fm. bílskúrs.

• Íbúðin er virkilega opin, björt og glæsileg og loft-
hæð er mikil í nánast allri íbúðinni. Gluggar efst 
á milliveggjum sem auka mjög flæði á birtu milli 
rýma. Innréttingar eru sérsmíðaðar og sami stíll 
látinn halda sér gegnum íbúðina.

• Vandað gegnheilt eikarparket er á íbúðinni að 
stærstum hluta, lagt með fiskibeinamynstri 
og er það nýlega slípað og lakkað. Svalir útaf 
stofum til suðurs og útaf stigapalli til vesturs.  

• Stutt er í alla þjónustu og skóla.
Verð 92,9 millj.

• Mjög falleg 3ja herbergja 78,6 fm. íbúð á 2. hæð 
með aukinni lofthæð í steinsteyptu fjórbýlishúsi á 
þessum eftirsótta stað í Þingholtunum. 

• Íbúðin er afar sjarmerandi með loftlistum, rósettu 
og fallegri gluggasetningu. Stór hellulögð verönd 
í bakgarði sem er afgirtur og skjólsæll.

• Rúmgóð stofa og borðstofa með gluggum til 
austurs. Tvö svefnherbergi.  Möguleiki er að 
stækka borðstofu á kostnað svefnherbergis II. 

• Húsið er nýlega endurnýjað að utan, múrviðgert 
og málað. 

Verð 48,9 millj.

Sólheimar 15. Efri sérhæð ásamt bílskúr.

Grundarstígur 2a. 3ja herbergja íbúð.Lindargata 28. 2ja herbergja íbúð - sérinngangur.

• 94,4 fm. nýlega innréttuð og vönduð 4ra her-
bergja íbúð á 1. hæð.

• 41,2 fm. nýlega innréttuð 2ja herbergja íbúð á 
baklóð í sérstæðu húsi. 

• Báðar íbúðirnar eru mikið endurnýjaðar og eru í 
góðu ástandi. Möguleiki á góðum leigutekjum.

•  Íbúðunum fylgir sér innkeyrsla/bílastæði við 
Leifsgötuna sem þinglýst er eingöngu á þessar 
íbúðir. 

• Frábær staðsetning í miðborginni. 

Verð 67,9 millj.

• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum 
2ja – 5 herbergja lúxusíbúðum. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-
staði og útivist.  

• Eignin er byggð úr afar vönduðum bygg-
ingarefnum og eru m.a. allir gluggar úr áli og 
klæðning hússins úr anodiseraðri álklæðningu. 
Klæðningin er sérhönnuð og meðhöndluð með 
sérstakri aðferð. Hljóðvist er verulega aukin í 
eigninni og er gengið mun lengra í þeim efnum 
en alla jafna tíðkast í íslenskum byggingum.

• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og 
Studio Arnhildur Palmadottir.

• Byggingaraðili er ÍAV hf. sem er eitt stærsta, 
elsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins. 

• Nánari upplýsingar á www.105midborg.is

Leifsgata 9. Tvær íbúðir- 3ja – 4ra herbergja íbúð og studióíbúð.

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

• Mjög fallegt og þó nokkuð endurnýjað um 
310,0 fm. 7 herbergja einbýlishús á 4 pöllum. 
Eldhúsinnrétting og tæki eru nýleg, aðal bað-
herbergi hússins er nýlega endurnýjað og 
þakjárn og þakkantur eru frá árinu 2018.  

• Stórar stofur með mikilli lofthæð, arni og útgengi 
á svalir til suðausturs þaðan sem nýtur útsýnis 
til fjalla. Stór eyja er í eldhúsi og góð borðað-
staða. Fjögur herbergi. Útgengi á verönd til 
suðurs úr hjónaherbergi og sjónvarpstofu.

• Lóðin er ræktuð og skjólsæl með fallegum 
trjágróðri.  Steypt innkeyrsla og hellulögð stétt 
eru fyrir framan hús.  Viðarverönd er fyrir framan 
hús til austurs og suðurs og stór afgirt viðarver-
önd til suðurs er fyrir aftan húsið og er þar hita-
veituskel.                        Verð 89,9 millj.

Klapparberg 17. Einbýlishús á grónum og skjólsælum stað.
• 328,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að 

meðt. 51,0 fm. bílskúr og 51,0 fm. 2ja herb. íbúð 
á neðri hæð, með sérinngangi, innst í götu á 
glæsilegum útsýnisstað. Stórar svalir til suðurs 
og austurs. Mikil lofthæð er yfir hluta efri hæðar.

• Í dag eru 4 herbergi á aðalhæð en gætu verið 
5 þar sem eitt svefnherbergið var stækkað á 
kostnað annars. Auk þess er möguleiki á að 
bæta við þremur svefnherbergjum í kjallara 
hússins með því að lækka lóðina og koma fyrir 
gluggum á vesturhlið hússins (ofan hús). 

• Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin. 
Eldhús var endurnýjað árið 2016, aðal bað-
herbergi var endurnýjað árið 2015 og þakið var 
málað árið 2018. 

Verð 105,0 millj.

Trönuhólar. Einbýlishús með aukaíbúð.

Strikið – Sjálandi Garðabæ / Naustavör – Bryggjuhverfið Kópavogi.
Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu. Leitið upplýsinga á skrifstofu.
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VARAHLUTIR

www.bilanaust.is

Dalshrauni 17
220 Hafnarfirði
S. 555 4800

Hafnargata 52
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

Hrísmýri 7
800 Selfossi
S. 482 4200

Furuvöllum 15
600 Akureyri
S. 535 9085

Sólvangi 5
700 Egilsstöðum
S. 471 1244

STÓRVERSLUN
DVERGSHÖFÐA 2
110 REYKJAVÍK
S. 535 9000

Vatnagarðar 12
104 Reykjavík
S. 535 9000

FARANGURSBOX
Í MIKLU ÚRVALI

NORDRIVE 430

74.990 krSvart
53.499 krSilfur

430 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg

HAPRO ROADY 350

48.990 kr300 lítra

Burðargeta allt að 50 kg

HAPRO ROADY 450

59.990 kr420 lítra

Burðargeta allt að 50 kg

HAPRO TRAXER 8.6

Silfurgrátt 124.990 kr
530 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg 

Svart 139.990 kr

HAPRO TRAXER 6.6

119.990 krSvart410 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg

Silfurgrátt 94.990 kr
94.990 krSteingrátt

NORDRIVE 530

92.169 krSvart530 lítra

Burðargeta
allt að 75 kg 79.889 krSilfur

79.889 krHvítt

NORDRIVE 330

58.989 krSvart330 lítra

Burðargeta allt að 75 kg

HAPRO TRAXER 4.6

84.995 kr370 lítra Svart

Burðargeta allt að 75 kg



MG er nýtt merki á Íslandi sem 
er í mikilli sókn á mörkuðum 
erlendis. Hefur framkvæmda-
stjórn MG einsett sér að kynna 
merkið í 100 löndum á næstu 
árum og því þarf engan að 
undra þótt bílar þessarar 
gerðar reki á fjörur okkar. 

Svona til að byrja með er gott 
að útskýra aðeins hvað nafnið 
MG ZS EV stendur fyrir. MG er 
merki framleiðanda sem var 
betur þekktur fyrir framleiðslu 
sportbíla á sjöunda áratugnum. 
Merkið er nú í eigu kínversku 
samsteypunnar SAIC sem að hefur 
hafið mikla markaðsherferð með 
nafnið í Evrópu. ZS er upphaflega 
bíll með brunahreyfli og varla 
einu sinni jepplingur því að hann 
er aðeins boðinn með framdrifi. 
EV viðbótin kemur þegar bílnum 
er breytt í hreinræktaðan raf bíl á 
grunni gamla bílsins. Þar sem að 
hann er nánast óbreyttur í útliti 
þýðir lítið hjólhafið það að raf-
hlaðan er aðeins 44,5 kWst sem að 
dugar honum fyrir 263 km akstur.

Vel búinn en …
Það vakna blendnar tilfinningar 
við að setjast undir stýri á þessum 
nýja bíl. Auðvitað er spennandi 
að fá nýtt merki á markaðinn en 
um leið setur maður upp betri 
gleraugun enda margt sem er ekki 
kunnuglegt eins og hjá öðrum 
merkjum. Fyrir það fyrsta er um 
vel búinn bíl að ræða í MG ZS EV og 
þá sérstaklega Luxury-útgáfunni. 
Má þar nefna rafdrifið ökumanns-
sæti, opnanlegt glerþak, bakk-
myndavél, fjarlægðarskynjara 
og umferðarmerkjalesara. Hann 
er dálítið klunnalegur í stjórn-
tækjum og hefur bílablaðamaður 
Fréttablaðsins ekki séð skriðstilli 
sem er jafn fyrirferðarmikill og í 
þessum bíl. Það er ágætis upp-
lýsingakerfi í bílnum með Apple 
Carplay en þar sem að hita-
stig er aðeins sýnt á skjánum í 
miðjustokki, dettur það út þegar 
kviknar á Apple Carplay. Miðstöð-
in er eins og í 50 ára gömlum bíl að 
því leyti að maður sér rauðan og 
bláan borða á upplýsingaskjánum 
þegar hún er stillt, en aftur ekkert 
hitastig. Loks er eins og bíllinn sé 
einu númeri of lítill fyrir einhvern 

Bíllinn með skrýtna nafnið
Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

KOSTIR OG GALLAR

MG ZS EV
Grunnverð: 3.990.000 kr.
Hestöfl: 143
Tog: 353 Newtonmetrar
0-100 km/klst: 8,5 sek
Hámarkshraði: 140 km/klst.
Rafhlaða: 44,5 kWst

Drægi: 263 km
L/B/H: 4.314/2.048/1.620 mm
Hjólhaf: 2.579 mm
Farangursrými: 470 lítrar
Eigin þyngd: 1.502 kg

n Verð
n Farangursrými
n Búnaður

n Hitamælir
n Miðstöð
n Enginn aðdráttur á stýri

KOSTIR GALLAR

Kostir: 
Verð, 
farangursrými, 
búnaður

Gallar: 
Hitamælir, 
miðstöð, 
enginn aðdráttur á stýri
Grunnverð: 3.990.000 kr
Hestöfl: 143
Tog: 353 Newtonmetrar
0-100 km/klst: 8,5 sek
Hámarkshraði: 140 km/klst
Rafhlaða: 44,5 kWst
Drægi: 263 km
L/B/H: 4.314/2.048/1.620 mm
Hjólhaf: 2.579 mm
Farangursrými: 470 lítrar
Eigin þyngd: 1.502 kg

Útlit MG ZS EV er nánast eins og á fyrri útgáfu með brunahreyfli og því er skögun meiri og hjólhaf í minna lagi. MYNDIR/TRYGGVI ÞORMÓÐSSON

Búnaður er veglegur í Luxury útgáfu en ökumaður þarf að teygja sig í stýrið.

Rafmótorinn er aðeins 143 hestöfl 
og sá eini sem er í boði eins og er.

Farangursrýmið er rúmgott og einn-
ig djúpt og frekar aðgengilegt.

sem er meðalmaður að stærð, og 
finnst það vel á sætum sem eru 
með bríkum á köntunum, og eru 
aðeins of mjó. Eins þarf að teygja 
sig í f lest, meira að segja rafmagns-
rúður þegar búið er að stilla sæti í 
hentuga stillingu meðalmannsins. 
Loks er enginn aðdráttur á stýri 
sem er mikill ókostur í þessum 
bíl. Bíllinn er samt rúmgóður og 
höfuðrými ágætt sem og útsýni, en 
síður í aftursætum. Farangursrými 
er mjög gott eða 470 lítrar og ekki 
hægt að kvarta yfir því.

Hefðbundið upptak
Ólíkt mörgum raf bílum er MG ZS 
EV enginn kraftabíll og upptakið 
svipað og í meðal fólksbíl. Hann er 
líka fyrsti raf bíll sem undirritaður 
hefur prófað sem að spólar ekki 
við snögga inngjöf. Stýrið veitir 
ekki mikla tilfinningu, en hægt er 
að velja um þrjár akstursstillingar 
á stýri sem gefa ekki svo mikinn 
mun. Auk þess er hægt að segja 
það sama um endurhleðsluna á 
bremsum sem er með þrjár still-
ingar, sem gefa ekki mikinn mun í 
akstri. Það er eins og vanti aðeins 
upp á fjöðrun bílsins sem mætti 

vera stífari, svo að ekki er eins 
skemmtilegt að keyra þennan 
eins og margan raf bílinn. Á móti 
kemur að bíllinn er í léttara lagi 
af raf bíl að vera. Loks verður ekki 
komist hjá því að nefna sérstak-
lega afskiptasaman akreinavara 
sem hendir bílnum til á akrein 
ef að ökumaður vogar sér hálfan 
metra frá vegbrún.

Milljón króna munur
Í samanburði við nýrri raf bíla er 
helst að MG ZS EV líði fyrir saman-
burð á drægi, en ekki verði. Helstu 
keppinautar hans væru nýkominn 
Peugeot e-2008 eða Hyundai 
Kona með minni rafhlöðunni. 
Drægi MG-bílsins er 263 km 
með 44 kWst rafhlöðu en Peu-
geot e-2008 er með 320 km drægi 
og Hyundai Kona með 39 kWst 
rafhlöðunni 289 km. MG ZS EV 
er aðeins fyrir 50 kW hleðslustöð 
sem þýðir að hann er 40 mínútur 
að fara upp í 80 prósent hleðslu á 
CCS-hleðslustöð. Verðið er hins 
vegar MG bílnum í hag og vel það. 
Hann kostar frá 3.990.000 kr. og 
Luxury bíllinn 4.390.000 kr. sem 
er ansi gott. Hyundai Kona kostar 
5.290.000 kr. í Comfort-útgáfu með 
minni rafhlöðunni og Peugeot 
e-2008 kostar frá 4.650.000 kr. í 
sinni ódýrustu útgáfu. Hægt er að 
fyrirgefa honum nokkra smá-
galla fyrir þennan mun á verði, en 
hann er um milljón krónum undir 
sambærilegri samkeppni þessara 
keppinauta.

Um vel búinn bíl er 
að ræða í MG ZS EV 

og má nefna rafdrifið 
ökumannssæti og opn-
anlegt glerþak.
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Land Rover hefur ákveðið að 
seinka frumsýningu styttri gerð-
ar Defender- jeppans um meira en 
sex mánuði vegna framleiðslutafa 
vegna COVID-19 faraldursins. Til 
stóð að hefja forsölu á Defender 
90 núna í vor en á heimasíðu Land 
Rover stendur einfaldlega að hægt 
verði að panta hann snemma í 

september, og að uppgefin verð 
séu aðeins til viðmiðunar. 

Báðar gerðir Defender eru 
smíðaðar í verksmiðju Land 
Rover í Slóvakíu, en sú verksmiðja 
er nú rekin á einni vakt eins og 
er. Von er á að f leiri útgáfum nýs 
Defender muni einnig seinka 
eitthvað.

Land Rover seinkar 
frumsýningu Defender 90 

Subaru BRZ og Toyota GT86 eru 
systurbílar japönsku framleið-
andanna en vélbúnaðurinn í bíl-
unum kemur frá Subaru meðan 
mest annað kemur frá Toyota.

Subaru hefur tilkynnt að ekki verði 
lengur hægt að panta BRZ- sport-
bílinn hjá merkinu og aðeins verði 

seldir þeir bílar sem þegar eru til á 
lager. 

Sambærileg tilkynning hefur 
ekki komið frá Toyota eins og er, en 
systurbíllinn Toyota GT86 er fram-
leiddur í sömu verksmiðju og BRZ 
í Gunma í Japan. Arftaki þessara 
bíla er væntanlegur á næsta ári og 
verður hann með 252 hestafla 2,4 

lítra boxervél með forþjöppu. 
Hjá Toyota fær hann nafnið GR86 

og verður hann seldur samhliða GR 
Supra. Subaru hefur ekki tilkynnt 
enn þá hvort að nýi bíllinn muni 
bera BRZ-nafnið áfram. Bílarnir 
verða byggðir á TNGA-undirvagn-
inum sem er einnig hannaður með 
afturhjóladrif í huga.

Subaru hættir framleiðslu á BRZ-sportbílnum 
Subaru BRZ af eldri gerðinni er nú ekki hægt að sérpanta lengur en von er á nýjum bíl á næsta ári.

Ekki þarf að bíða lengi í viðbót eftir að hægt verði að panta nýjan Defender 90.

arionbanki.is

Græn bílafjármögnun 
Við viljum öll leggja okkar af mörkum fyrir græna framtíð. 
Allt skiptir máli, stórt og smátt. 
Þess vegna fellum við niður lántökugjöld á lánum vegna 
kaupa á umhverfisvænni bílum.

Kynntu þér græna bílafjármögnun Arion banka.
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FYRIR 
ÆVINTÝRIN

ARCTIC TRUCKS BREYTINGALAUSNIR

Arctic Trucks Ísland ehf     Kletthálsi 3  110 Reykjavík      
540 4900     info@arctictrucks.is     verslun.arctictrucks.is

Stutt er síðan Land Rover 
Defender var kynntur og þótt 
ekki sé búið að kynna styttri 
gerðina ennþá er þegar verið að 
hanna nýjar útgáfur Defender.

Það er ekkert leyndarmál að von 
er á nýjustu kynslóð Defender 
með V8-vél á næstunni. Það sást til 
bílsins við prófanir á norðurslaufu 
Nurburgring á dögunum og var 
hann þar án dulargervis. Það fer 
ekki á milli mála á myndunum að 
um V8-bíl sé að ræða enda sést vel 
í fjórfalt pústkerfið og skráningar-
gögn númeraplötu segja að um 
4.999 rsm-vél sé að ræða í bílnum. 
Það þýðir að verið er að prófa 
bílinn með sömu fimm lítra vél 
og er í Range Rover Sport SVR, en 
hætt verður að framleiða þá vél 
fyrir lok þessa árs. Mun Jagúar 
Land Rover nota V8-vél frá BMW 
sem arftaka hennar, en sú vél er 4,4 
lítra og með tveimur forþjöppum. 
Hvort JLR ætli sér að nota fimm 
lítra vélina í einhverju magni til 
að byrja með er óráðið, en ef svo 
er mun hún eflaust vera undir 500 
hestöflum, en hún er 567 hestöfl í 
SVR-bílnum. Helsti keppinautur 
þessa bíls er Mercedes-Benz AMG 
G63, en hann er með fjögurra lítra 
V8-vél með tveimur forþjöppum, 
og skilar sá bíll 577 hestöflum, í 
talsvert þyngri bíl en nýr Defender. 
Búast má við að hið sterka bygg-
ingarlag nýs Defender henti öflugri 
V8-vélinni, en líklegast sjáum við 
hann ekki í því formi fyrr en seint 
á næsta ári.

Land Rover prófar Defender V8 á Nurburgring

Honda framleiddi á árum áður 
lítið mótorhjól sem mátti pakka 
saman og setja aftur í Honda City 
bílinn, og kallaðist það Honda 
Motocompo. Núna hefur Honda 
sótt um einkaleyfi fyrir rafhjóli 
sem kallast Motocompacto og 
minnir nafnið mjög svo á hjólið 
gamla. Hvort um nýja útgáfu af 
samanbrjótanlegu rafhjóli sé að 
ræða á þó eftir að koma í ljós, sem 
og hvort það verði í boði með ein-

hverjum bílum Honda. Honda e 
væri líklegur kostur þar sem hann 
er einnig rafdrifinn og útlitið af 
gamla skólanum.

Honda Motocompacto

 Honda e væri 
líklegur kostur þar 

sem hann er einnig 
rafdrifinn og útlitið af 
gamla skólanum.

Prófanir á bílnum án dulargervis benda til þess að stutt sé í frumsýningu hans þótt engin formleg tilkynning þess efnis hafi borist ennþá.

Gamla Motocompo-hjólinu mátti pakka saman og setja aftur í Honda-bílinn.

Honda Motocompo ásamt City smábílnum sem gat borið það í skottinu.
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ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

FOSSALEYNI 16
112 REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS

AUKAHLUTIR S.S. LUKT OG VASI FYLGJA EKKI MEÐ Í TILBOÐI
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Hér hvíla hjónin

Rósa Margrét Jónsdóttir
f. 10. 2. 1924    d. 21. 3. 2012

Blessuð sé minning ykkar

Páll Grétar Karlsson
f. 5. 12. 1930     d. 21. 5. 2009

281.750 kr.

214.900 kr.
529.750 kr.354.750

518.750 kr.

 497.750 kr.

422.750 kr. 410.750 kr.

með öllum legsteinum
allt innifalið

451.900 kr.
 343.900 kr.

434.750
367.900 kr.

415.900 kr.

355.900 kr.

 430.900 kr. 369.900 kr.

ÖLL VERÐ MIÐAST VIÐ 
FULLBÚINN STEIN MEÐ UPPSETNINGU

287.900 kr.

522.750 kr.
455.900 kr.

353.900 kr.420.750 kr.

 436.450 kr.



Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Renault Capture Intense 7/2018 
ekinn aðeins 28 þ. Km. Sjálfskiptur. 
Tvílitur hvítur / svartur. Nettur 
fjölskyldubíll fyrir aðeins 2.480.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar til sölu

MERCEDES-BENZ SPRINTER
Fallegur og góður bill, vel umgengin 
. Með gott viðhald. Rúmgóður, 
fallegur kassi og lyfta. Nýskoðaður í 
toppformi. Innfluttur frá Þýskalandi 
‘17. Verð aðeins : 2.3 m. Uppl. í Síma 
: 868-3144.

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 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

VIÐHALD FASTEIGNA
Tökum að okkar viðhald 
fasteigna ásamt nýsmíði. 

Einnig pípulagnir, flísalagnir, 
múrviðgerðir, málningarvinna og 

gluggaviðgerðir.
Uppl. í s. 780 3344 eða netfangið 

mavar@mavarehf.is

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 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
50 fm. íbúð/atvinnuhúsnæði fyrir 
ýmis konar smárekstur. Stórir 
gluggar. Til leigu við Reykjavíkurveg 
68 í Hafnarfirði. Hentar vel fyrir 
hvers konar rekstur eða sem íbúð. 
Uppl. í s: 899-7004

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Jet 1 - 105 cm

Kíktu á úrvalið af loftviftum

Tilboð
21.990 kr

(var 23.075 kr)

Tilboð
59.990 kr

(var 65.373 kr)

Jet II - 105 cm

Tilboð
19.990 kr

(var 21.484 kr)

Tilboð
24.990 kr

(var 27.367 kr)Cyclone 
 132 cm

Loftviftur eru snjöll leið til að 
dreifa varma og koma hreyfingu á 

loft. Loftviftur henta því vel í 
stofur, svefnherbergi, skrifstofur, 

í vöruhús og verksmiðjur. 
Á sumrin henta vifturnar til að 
kæla en á veturna til að jafna 
hitastig og draga úr kyndingu.

Risavifta - 254 cm
Fyrir stór rými eða mikla lofthæð

Tilboð
134.990 kr

(var 150.853 kr)

Save the Children á Íslandi

intellecta.is

RÁÐNINGAR

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  4 .  ÁG Ú S T  2 0 2 0  Þ R I ÐJ U DAG U R550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar





Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar  í Fréttablaðinu þarf að senda 

tölvupóst á   timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

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

Margrét S. Einarsdóttir
fv. sjúkraliði og forstöðumaður, 

Norðurbrú 1, Garðabæ,
sem lést 16. júlí sl., verður jarðsungin  

frá Vídalínskirkju í Garðabæ, föstudaginn  
7. ágúst kl. 13.00. Vegna aðstæðna í samfélaginu er 

athöfnin einungis fyrir allra nánustu en verður einnig 
streymt á slóðinni: www.utformse.is. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Barnaspítalasjóð Hringsins.

                                   Atli Pálsson
Hallgrímur Atlason Guðbjörg Jónsdóttir
Guðjón Atlason Ana Isorena Atlason
Atli Atlason Elin Svarrer Wang
              barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulega móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Valgerður Hrefna Gísladóttir 
lést á Hrafnistu, sunnudaginn 26. júlí sl.  

Hún verður jarðsungin frá Áskirkju, 
miðvikudaginn 5. ágúst, kl. 13.00. 

                                 Fyrir hönd aðstandenda,
Guðríður Andrésdóttir 
Grímheiður Andrésdóttir Jóhann Bogason 
Kristjana Friðbjörnsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn. 

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Við erum með smábúskap, 
sextíu og fjórar ær, og 
höfum bara selt kjötið 
í gegnum hefðbundið 
kerfi sláturleyfishafa. En 
hluti af skrokknum er 

lítið nýttur af almenningi sem yfirleitt 
kaupir sér bara læri, hrygg og súpukjöt, 
eins og gengur, svo okkur langar að 
reyna að auka virði kindanna.“ Þannig 
byrjar Freyja Magnúsdóttir á Eysteins-
eyri að útskýra fyrir mér drauma þeirra 
hjóna um að framleiða matvæli úr van-
metnu hráefni.

„Við höfum verið að gera rúllupylsur 
úr slögum, bara upp á gamla mátann og 
salta og reykja. Svo hef ég líka búið til 
kæfu og þessar afurðir hafa mælst vel 
fyrir hjá þeim sem hafa smakkað. Erum 
með frystiklefa hér og getum tekið það 
kjöt heim úr sláturhúsinu á Blönduósi 
sem við viljum. En við erum ekki að fara 
út í neina stórframleiðslu, horfum bara 
til svæðisins hér í kring og ferðamanna.“

Freyja segir sérstakri aðstöðu hafa 
verið komið upp fyrir kjötmetið en 
framleiðsla afurðanna sé ekki komin á 
rekspöl enn. „Það vantar eitt leyfi en ég 
á von á að það fáist á næstu dögum. Enn 
sem komið er höfum við bara gefið ætt-
ingjum, vinum og kunningjum það sem 
við erum að gera og þeim hefur líkað vel. 
Maturinn okkar er ekki með neinum 
aukaefnum, eina kryddið sem ég nota 
er salt og pipar, það er eina aðkeypta 
efnið.“

Freyja kveðst allan sinn búskap hafa 
búið til súrmat. „Ég lærði til verka hjá 
tengdamóður minni og mömmu og bý 
að því. Hef aldrei keypt slátur. Við borð-
um þetta og fólkið í kringum okkur,“ 
segir hún en sér hún fyrir sér sölu á 
súrmat líka? „Ég þarf að skoða hvort ég 
þurfi frekara leyfi til þess því þá væri ég 

að meðhöndla soðinn mat. Við förum 
mjög rólega í þetta, enda er þetta ekki 
eitthvað sem maður verður ríkur af.“

Það er ekki bara kjötmetið sem þau 
hjón vinna úr af sínum kindum heldur 
súta þau gærurnar líka og selja í heilu 
lagi. „Ef ég er ekki nógu ánægð með gær-
urnar klippum við þær niður til að nýta 
á annan hátt og erum að koma okkur 
upp vinnuaðstöðu fyrir það áhugamál 
á smiðjuloftinu.“

Í lokin lætur hún þess getið að fyrir-
tækið Tungusilungur í Tálknafirði sé í 
eigu fjölskyldunnar, við það starfi faðir 
hennar, tvær systur og sonur. „Við erum 
aðallega í útflutningi á ferskri bleikju en 
reykjum líka fisk og fengum verðlaun á 
þessu ári í fagkeppni matreiðslumeist-
ara.“ gun@frettabladid.is

Okkur langar að reyna 
að auka virði kindanna
Hjónin Freyja Magnúsdóttir og Marinó Bjarnason á Eysteinseyri í Tálknafirði eiga 
kindur og vilja auka verðmæti þess hluta kjötsins sem ekki selst í búðum með því að 
framleiða afurðir sjálf. Bleikja frá þeim fékk verðlaun í fagkeppni matreiðslumeistara.

Hjónin Marinó og Freyju langar að skapa sér aukin verkefni og verðmæti heima hjá sér á Eysteinseyri í Tálknafirði.

Prufueintök af framleiðslunni á Eysteinseyri sem hefur verið til einkanota til þessa.

Enn sem komið er höfum við 
bara gefið ættingjum, vinum og 
kunningjum það sem við erum 
að gera og þeim hefur líkað vel. 
Maturinn okkar er ekki með 
neinum aukaefnum
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Skráðu þig
í sumarfrí!

Veldu þínar 4 vikur og tankaðu með 26 kr. afslætti á 62 stöðvum, 
vítt og breitt um landið með Orkulyklinum! Þú gætir líka unnið gistinótt 
á Icelandair hóteli eða 50.000 kr. eldsneytisinneign. Dregið vikulega.

Orkan — Ódýrasti hringurinn.

26 kr. afsláttur og glæsilegir vinningar

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

mán. þri. mið. fim. fös. lau. sun.

Gildir með Orkulyklum og -kortum á öllum stöðvum Orkunnar nema á Dalvegi og Reykjavíkurvegi, til 31. ágúst 2020. 



LÁRÉTT
1. hirta
5. stafur
6. í röð
8. hnýsast
10. átt
11. ónóg
12. kurteisi
13. yndi
15. titill
17. gapa

LÓÐRÉTT
1. oddaður
2. verma
3. skordýr
4. kk. nafn
7. meðhöndla
9. f lík
12. fordæða
14. gogg
16. klafi

LÁRÉTT: 1. tyfta, 5. ell, 6. gh, 8. njósna, 10. na, 11. 
van, 12. kurt, 13. unun, 15. rektor, 17. flaka.
LÓÐRÉTT: 1. tenntur, 2. ylja, 3. fló, 4. agnar, 7. 
hantera, 9. svunta, 12. kukl, 14. nef, 16. ok.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Zeipel átti leik gegn Arnegaard 
árið 1902.  

1. De7+! Hxe7 2. d7! 1-0. 
Úrslitum Skákgoðsagna á 
Chess24 gæti lokið í dag. 

www.skak.is:  Skákgoðsagnir 
á Chess24. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Hæg breytileg átt og 
skýjað. Austlægari áttir 
seint og fer að rigna um 
landið vestanvert um 
kvöldið. Hiti yfirleitt 8 
til 13 stig.

9 1 4 6 2 5 8 3 7

6 2 7 8 3 4 1 9 5

3 5 8 9 7 1 6 4 2

5 3 2 1 8 7 9 6 4

8 4 9 3 6 2 5 7 1

7 6 1 4 5 9 2 8 3

1 8 5 7 4 6 3 2 9

2 7 3 5 9 8 4 1 6

4 9 6 2 1 3 7 5 8

1 5 7 3 2 8 4 6 9

2 6 3 9 7 4 5 8 1

4 8 9 6 5 1 2 7 3

6 2 4 1 8 7 9 3 5

9 7 1 2 3 5 6 4 8

8 3 5 4 6 9 7 1 2

3 9 8 5 4 6 1 2 7

5 4 2 7 1 3 8 9 6

7 1 6 8 9 2 3 5 4

1 7 3 5 9 6 8 2 4

4 6 8 7 1 2 5 9 3

2 5 9 3 4 8 7 6 1

9 2 6 4 3 7 1 5 8

3 8 7 6 5 1 9 4 2

5 1 4 8 2 9 6 3 7

8 3 1 9 6 4 2 7 5

6 4 2 1 7 5 3 8 9

7 9 5 2 8 3 4 1 6

8 3 4 1 2 6 9 5 7

6 9 5 4 3 7 1 2 8

7 1 2 5 8 9 6 4 3

1 4 6 2 5 8 3 7 9

9 8 3 7 6 4 2 1 5

2 5 7 9 1 3 4 8 6

3 7 1 8 9 2 5 6 4

4 2 9 6 7 5 8 3 1

5 6 8 3 4 1 7 9 2

8 1 4 3 7 5 9 2 6

7 5 9 8 6 2 3 1 4

6 2 3 4 9 1 7 8 5

5 8 2 9 1 4 6 3 7

9 6 7 5 8 3 1 4 2

3 4 1 6 2 7 5 9 8

1 3 5 2 4 6 8 7 9

2 7 8 1 5 9 4 6 3

4 9 6 7 3 8 2 5 1

9 4 5 1 3 8 7 2 6

8 3 6 2 5 7 4 9 1

1 2 7 4 6 9 8 3 5

2 1 3 6 8 5 9 4 7

4 5 9 3 7 1 2 6 8

6 7 8 9 2 4 1 5 3

3 8 1 5 9 2 6 7 4

5 9 4 7 1 6 3 8 2

7 6 2 8 4 3 5 1 9

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ég veit að þetta er 
langsótt þegar svona 
dís eins og þú á í hlut! 
En, ég reyni samt ...

Mætti ég bjóða þér 
út í málsverð?

Tja…
Eigum við að kíkja 
út og skipta með 

okkur afganginum 
af nestinu mínu?

Þá sagði hún 
þvert nei! Held-

urðu að hún eigi í 
slæmu sambandi 

við mat?

Ég held hún 
eigi frekar 

í slæmu 
sambandi við 

þig! Það er 
algengara!

Pierce, ertu á 
leiðinni? Já, um leið og ég er 

búinn að skreyta.

Eruð þið með 
stórt tré þetta 

árið?

Tré?

Ætlarðu að 
nota gamla 

brýnið í kvöld?

Já, ég 
ætla að 
leyfa því 
að svitna 
aðeins.

Ég held að 
tími sé til 
kominn að 
henda því.

Af hverju? 
Bara vegna 
útlitsins?

En það styðst 
við garðálf og 

gamla golfkylfu!

Jább, svona 
gripir eru ekki 

framleiddir 
lengur.

– MEÐ ÞÉR Í SUMAR

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

hvar sem þú ert í sumar

FRÉTTABLAÐIÐ MEÐ 
Í FERÐALAGIÐ!
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RAUÐI ÞRÁÐURINN Í 
FYRRI HLUTA BÓKAR-

INNAR SEM HEITIR TAUGABOÐ Á 
HÁSPENNULÍNU ER TJÁNING OG 
AÐ KOMA MERKINGU TIL SKILA 
Á MILLI FÓLKS.Arndís Lóa Magnús-

dóttir hlaut nýlega 
Nýræktarstyrk Mið-
stöðvar íslensk ra 
bók mennt a f y r ir 
ljóðabókina Tauga-

boð á háspennulínu, sem kemur út 
hjá Unu útgáfuhúsi í október.

„Nýræktarstyrkurinn er mikil 
viðurkenning fyrir ungan, óþekkt-
an og óútgefinn höfund og hvatning 
til að halda áfram að skrifa,“ segir 
Arndís.

Spurð hvenær hún hafi fyrst byrj-
að að skrifa skáldskap segir hún: „Ég 
hef alltaf lesið mjög mikið. Það kom 
fyrst. Bókum var haldið að mér. Ég 
er alin upp á heimili þar sem alltaf 
var verið að bæta við bókahillum. 
Það voru bækur í öllum herbergjum.

Ég hef skrifað eitthvað frá því ég 
var barn en ekki sýnt það neinum 
fyrr en ég ákvað að senda ljóða-
handrit í Nýræktarsjóðinn í vor. 
Ég tók BA-próf í frönsku og bók-
menntafræði og var í skiptinámi 
í París og þá kviknaði áhugi á alls 
kyns jaðarskáldskap. Ég hef verið 
að vinna að þessari ljóðabók í vetur 
með námi í þýðingafræði og lauk við 
hana í fyrstu bylgju COVID.“

Hún segir eiga eitthvað af óbirtu 
efni, aðallega ljóð og smásögur. 
„Þannig að ég er upptekin af hinu 
smáa formi. Sem fæstum orðum.“

Að geta ekki gert  
sig skiljanlegan
Spurð um ljóðabókina segir Arn-
dís: „Rauði þráðurinn í fyrri hluta 
bókarinnar sem heitir Taugaboð 
á háspennulínu er tjáning og að 
koma merkingu til skila á milli 

Er upptekin af 
hinu smáa formi
Arndís Lóa Magnúsdóttir hlaut Nýrækt-
arstyrk fyrir ljóðabókina Taugaboð á 
háspennulínu. Fjallar þar um tjáningu.

Vegahandbókin er búin að 
vera í fyrsta sæti á Metsölu-
lista Eymundsson frá því í 

byrjun júní og situr þar enn sem 
fastast. Á hæla hennar er Sumar í 
París eftir Sarah Morgan og í þriðja 
sæti er hin ágæta glæpasaga Þerap-
istinn eftir Helene Flood. 

Í fjórða sæti er Þorpið eftir hina 
vinsælu Camillu Sten og Mitt ófull-
komna líf, fjörug skáldsaga eftir 
Sophie Kinsella er í fimmta sæti. 
Í sjötta sæti er Sjáðu mig falla eftir 
Mons Kallentoft og Handbók fyrir 
ofurhetjur – Horfin er í sjöunda 
sæti.

Ármann Jakobsson má vel við 
una því nýjasta glæpasaga hans, 
Tíbrá, er í áttunda sæti en hún 
hefur hlotið  góða dóma og vegnað 
vel á listanum allt frá útkomu.

Vegahandbókin á toppnum

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

„Bókum var haldið að mér,“ segir Arndís. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

fólks. Eða réttara sagt að geta ekki 
gert sig skiljanlegan og sem speglast 
í samskiptum tveggja manneskja 
á ólíkum aldri. Þær standa fyrir 
utan tungumálið af mismunandi 
ástæðum og passa ekki inn í það 
norm sem tjáning felur í sér. Ég get 
sjálf speglað mig í því.

Seinni hlutinn sem ég kalla Lif-
andi vísindi segir, held ég, ástar-
sögu tveggja undarlegra líkama. 
Titillinn og hugmyndin á rætur að 
rekja til þess að ég var áskrifandi að 
tímaritinu Lifandi vísindum þegar 
ég var barn, en þar er meðal annars 
fjallað um aðrar plánetur og ýmsar 
furðuverur. Ég fann einmitt bunka 

af tímaritinu í kassa þegar ég var í 
tiltekt í vetur.“

Móðir Arndísar, Auður Ava Ólafs-
dóttir, er þekktur og virtur rithöf-
undur. Arndís segist ekki leita til 
hennar í sambandi við yfirlestur. 
„Hún er svo upptekin. Það er hún 
sem leitar til mín! Til að spyrja mig 
hvað ég sé að lesa. Síðan vill hún vita 
hvort bókin sé vel skrifuð!“

Tvö láglaunastörf
Spurð hvort f leiri bækur eftir hana 
séu væntanlegar segir Arndís: „Ég 
vona það. Ég er allavega komin með 
hugmyndir. Næst á dagskrá er samt 
að ljúka MA náminu í vetur.“

Þar sem hún stundar meistara-
nám í þýðingafræði liggur beinast 
við að spyrja hvort hún ætli að 
leggja þýðingar fyrir sig. „Já, það 
verða þá tvö láglaunastörf, þýðingar 
og ritstörf. Þýðingafræðin er rosa-
lega skemmtilegt fag. Krefjandi 
skemmtilegt. Hún sameinar svo 
margt sem ég hef áhuga á: bók-
menntir, tungumál og skriftir. Að 
þýða er að endurskrifa bók á sínu 
eigin tungumáli og það getur verið 
mjög skapandi ferli. Ég hef verið að 
þýða bók úr frönsku í sumar sem 
stendur til að komi út á næsta ári og 
mér finnst ég eiga örlitla hlutdeild 
í verkinu sjálfu. Meistaraverkefnið 
mitt verður líka þýðing á skáldsögu 
úr frönsku.“

Vegahandbókin slær í gegn.

VERTU Í RÉTTA PAKKANUM Í SUMAR!
– MEÐ ÞÉR Í SUMAR

Þú getur lesið blað dagsins á frettabladid.is og í 
Fréttablaðsappinu, hvar sem þú ert í sumar

FRÉTTABLAÐIÐ MEÐ 
Í FERÐALAGIÐ!

M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 17Þ R I Ð J U D A G U R   4 .  Á G Ú S T  2 0 2 0



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

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.15 Grey’s Anatomy
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 The Village
10.50 First Dates
11.35 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 The X-Factor
14.00 The X-Factor
14.40 Jane Fonda in Five Acts
16.50 Ísskápastríð
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.48 Sportpakkinn
18.55 Einkalífið
19.35 Mom
19.55 God Friended Me
20.40 Blindspot
21.25 Strike Back
22.15 Room 104
22.50 Last Week Tonight with 
John Oliver
23.25 The Bold Type
00.05 Absentia
00.55 Cherish the Day
01.35 Humans
02.20 Humans
03.10 Humans
04.00 Humans

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Big Bang Theory
21.05 Supernatural
21.50 Insecure
22.15 Orange is the New Black
23.15 Krypton
23.55 Friends
00.20 Friends
00.40 The Big Bang Theory

11.45 Love and Friendship
13.20 All Saints
15.05 Grænuvellir - sjúklegt 
svínarí 2
16.20 Love and Friendship
17.55 Grænuvellir - sjúklegt 
svínarí 2
19.10 All Saints
21.00 Pacific Rim. Uprising
22.45 The Book of Love
00.30 The First Purge
02.05 Pacific Rim. Uprising

10.00 World Golf Championship 
2020  Útsending frá FedEx St. Jude 
Invitational.
16.00 PGA Highlights 2020
16.55 European Tour 2020 - Hig-
hlights
17.55 PGA Highlights 2020
18.50 LPGA Tour 2020
20.50 World Golf Championship 
2020  Útsending frá FedEx St. Jude 
Invitational.

13.00 Spaugstofan 2003-2004 
13.25 Ólympíukvöld ÓL 1980-
1984
14.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
14.35 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar 
2007-2008 Hveragerði - Kópa-
vogur
16.30 Fólkið mitt og fleiri dýr 
17.20 Fjandans hommi 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr 
18.29 Bílskúrsbras 
18.33 Hönnunarstirnin 
18.50 Svipmyndir frá Noregi 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarlandinn 
19.40 Ólympíukvöld ÓL 2004
20.15 Mömmusoð   Matreiðslu-
þátturinn Soð tekur áhorfendur 
aftur til framtíðar þar sem Kristinn 
eldar dýrindis mömmumat á sinn 
einstaka hátt. Dagskrárgerð og 
framleiðsla: Kristinn Guðmunds-
son.
20.30 Svona fólk Úr felum - 1978-
1983  Í öðrum þætti er fjallað 
um fyrstu ár Samtakanna ‘78, en 
þau voru engum auðveld. For-
ystunnar beið það snúna verkefni 
að berjast í senn gegn fordómum 
og fjandskap samfélagsins og að 
styrkja innviði eigin samfélags, því 
mikil togstreita var innan sam-
félags samkynhneigðra – hvert 
skyldi halda og eftir hvaða leiðum. 
Nú urðu lesbíur smám saman 
sýnilegar og konur og karlar 
náðu að sameinast í baráttunni. 
Baráttutækin voru mörg, blaðaút-
gáfa, fræðslu– og umræðufundir 
í skólum, vinsæl félagsmiðstöð 
varð að veruleika og tekist var á 
við varðmenn tungumálsins í fjöl-
miðlum.
21.20 Parísarsögur Paris ETC 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Djúpríkið Deep State  Breskir 
spennuþættir um fyrrverandi 
njósnara leyniþjónustunnar sem 
tekur að sér eitt verkefni til viðbótar 
í von um að endurheimta líf sitt.
23.10 Vegir Drottins Herrens veje  
00.10 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.15 The Late Late Show 
13.00 90210 
13.45 Will and Grace
14.10 Forever My Girl
16.05 Survivor 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.21 Dr. Phil 
18.05 The Late Late Show 
18.50 Venjulegt fólk
19.20 Jarðarförin mín  Ljúfsár en 
alvörugefin þáttaröð með Þórhalli 
Sigurðssyni í aðalhlutverki. 
20.00 The Block 
21.20 Reef Break 
21.50 Bull 
22.35 Love Island 
23.30 The Late Late Show 
00.15 Hawaii 
01.00 Blue Bloods
01.45 New Amsterdam
02.30 Girlfriend’s Guide to Di-
vorce 
03.15 Beyond
04.00 Síminn + Spotify

09.10 Napoli - Lazio
10.50 Bologna - Torino
12.30 Genoa - Hellas Verona
14.10 Sassulo - Udinese
15.50 Juventus - Roma
17.35 Ítölsku mörkin   Leikirnir í 
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
18:30 Brentford - Fulham  Bein út-
sending frá úrslitaleiknum í ensku 
1. deildinni.
20.45 Arsenal - Chelsea  Útsending 
frá úrslitaleik í FA Cup á milli Ars-
enal - Chelsea.
22.25 FA Cup - Highlight Show  
23.10 Arsenal - Chelsea 02/03
23.40 Arsenal - Chelsea 03/04

10.10 Hero Open  Hápunktarnir frá 
Evrópu mótaröðinni.
11.10 PGA Highlights 2020
12.05 PGA Highlights 2020
13.00 Fram - Þór  Útsending frá 
leik í Lengjudeild karla.
14.40 Kopparbergs/Göteborg 
- Rosengård  Útsending frá leik í 
sænsku úrvalsdeildinni.
16.20 Rosengård - Piteå
18.00 Fréttaþáttur Meistara-
deildarinnar
18.25 Fréttaþáttur Evrópudeildar-
innar 
19.00 Breiðablik - Stjarnan  Bein 
útsending frá leik í Pepsi Max- 
deild karla.
21.15 Pepsi Max Tilþrifin - 10. um-
ferð  Kjartan Atli Kjartansson fer 
yfir leiki dagsins í Pepsi Max-deild 
karla ásamt sérfræðingi. 
22.00 KA - HK

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  Steinþór Hróar 
Steinþórsson
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 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Millispil
17.00 Fréttir
17.03 Tengivagninn
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Útvarp Krakka RÚVAl-
heimurinn - Umhverfismál
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar Tónlistar-
hópar Bæverska útvarpsins
20.30 Á reki með KK
21.30 Kvöldsagan. Sjálfstætt 
fólk  (9 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

HRINGBRAUT
20.00 The Kokopelli Trail  Einn 
helsti hjólarúntur ævintýramanna 
farinn með glans og gleði. 
20:.30 Lífið er lag  Þáttur um mál-
efni fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri áranna. 
Umsjón: Sigurður K. Kolbeins-
son. 
21.00 Eldhugar: Sería 1  Í Eld-
hugum fara Pétur Einarsson og 
viðmælendur hans út á jaðar 
hreysti, hreyfingar og áskorana 
lífsins. 
21.30 Bærinn minn  Bærinn minn 
segir frá sjarma og sérstöðu 
bæjarfélaganna hringinn í kringum 
Ísland. 

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

RUM
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VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

VIÐ SENDUM FRÍTT

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

ALLT AÐ 60% 

AFSLÁTTUR

UNDRI
HEILSUINNISKÓR

DÚNVÖRUR
SÆNGURFÖT

SLOPPAR 
FYRIR HANN & HANA
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5. ÁGÚST

30-70%
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Bæjarlind 1-3 · 201 Kópavogur · Sími 564 0035

SUNDBOLIR OG SUNDFATNAÐUR

Hi n i r  f jöl mö r g u 
g læpasag nau nn-
endu r la nd si n s 
hljóta að hafa tekið 
eftir þeirri hneigð 
g l æ p a s a g n a höf-

unda að skrifa langar og þykkar 
bækur sem skortir tilfinnanlega 
snerpu. Færustu glæpasagnahöf-
undar 20. aldar kunnu að skrifa af 
snerpu og þurftu ekki 400-700 síður 
fyrir efni sitt. Fréttablaðið mælir 
hér með fjórum glæpasögum sem 
eru klassískar, og hafa allar verið 
kvikmyndaðar. Hér eru morð á 
eyju, örlagaríkar samræður í lest, 
töffari í vanda og elskendur á villi-
götum.

Myrk Christie
Agatha Christie er drottning saka-
málasagnanna, skrifaði rúmlega 
60 á farsælum ferli og skapaði hina 
ódauðlegu spæjara Hercule Poirot 
og Miss Marple. Bækur hennar eru 
einstaklega læsilegar og ekki bregst 
að lausn ráðgátunnar kemur á 

Sígildir krimmar sem svíkja engan
Sumarið er tíminn til þess að sökkva sér á kaf í glæpi og sögur af þeim. Ekki síst þegar ofan á vonbrigði með 
veðrið bætist sóttvarnaskellur. Þá er vissara að sigla á örugg lestrarmið og krimma sem hafa margsannað sig.

Bækur Agöthu Christie eru í stöðugri endurprentun víða um heim.

Farley Granger og Robert Walker í hinni frábæru mynd Strangers on a Train.

óvart. Bók hennar, And Then There 
Were None er ein mest selda bók 
allra tíma, um 100 milljónir eintaka 
hafa selst. Þessi bók, sem er hennar 
besta og jafnframt sú myrkasta, 
var sú sem henni fannst erfiðast 
að skrifa. Átta einstaklingar koma 
saman á eyju og smám saman fer að 
fækka í hópnum. Afar spennandi 
bók með hrollvekjandi endi.

Harðsoðinn Chandler
Það er alltaf mikil ánægja að gleyma 
sér í harðsoðnum stíl Raymon 
Chandler. Svefninn langi er ein af 
hans þekktustu sögum. Guðbergur 
Bergsson þýddi hana á sínum tíma 
á íslensku. Þar er töffarinn Philip 

Marlowe í essinu sínu, en annar 
töffari, Humphrey Bogart, gerði 
hann ódauðlegan á hvíta tjaldinu. 
Í þessari bók rannsakar einka-
spæjarinn hótanir sem gömlum 
hershöfðingja hafa borist. Sá á tvær 
dætur sem koma mjög við sögu. 
Gríðarlega skemmtilegur krimmi 
sem allir glæpasagnaunnendur 
með sjálfsvirðingu verða að lesa að 
minnsta kosti einu sinni á ævinni.

Sálfræðileg innsýn
Patricia Highsmith er framúr-
skarandi glæpasagnahöfundur. 
Sálf ræðiþáttur inn er f y r ir-
ferðarmikill í bókum hennar, 
þar sem jafnvel allra ólíklegasta 
fólk fremur morð. Þekktasta per-
sóna hennar er hinn listelski og 
siðblindi morðingi Tom Ripley. 
Ein af bestu bókum Highsmith 
er Strangers on a Train þar sem 
tveir menn hittast í lest og annar 
þeirra stingur upp á að þeir 

skipti á morðum. Alfred Hitchcock 
gerði rómaða mynd eftir bókinni.

Glæpur elskenda
James M. Cain skrifaði nokkrar 
frábærar glæpasögur, þar á meðal 
Pósturinn hringir alltaf tvisvar. Elsk-
endur ákveða að drepa eiginmann 
konunnar, en eftir morðið byrja þau 
að tortryggja hvert annað. Bókin 
hefur verið kvikmynduð sjö sinnum, 
orðið að óperu og leikriti. Hún er talin 
ein áhrifamesta glæpasaga 20. aldar. 
Bókin hefur tvisvar verið gefin út á 
íslensku. Eftir lestur á henni er svo 
upplagt að lesa aðra magnaða glæpa-
sögu eftir Cain, Tvöfaldar tjónabætur. 
Kolbrún Bergþórsdóttir
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Á aðeins einni viku seldust í 
Bandaríkjunum 615 þúsund 
eintök af nýjustu plötu söng

konunnar Taylor Swift, Folklore. Er 
það mesta sala á einni plötu þar í 
landi á öllu þessu ári að því er segir 
á vef Danmarks Radio, dr.dk.

Danmarks Radio vitnar til  Los 
Angeles Times sem kveður næstu 
mest seldu plötu ársins í Banda
ríkjunum hafa selst í 574 þúsund 
eintökum frá því hún kom út í 
febrúar. Er það platan Map Of Soul 
með hljómsveitinni BTS.

Þá segir að samkvæmt útgáfufyr
irtæki Taylor Swift hafi Folklore alls 
selst í tveimur milljónum eintaka í 
heiminum öllum.

Þessi sala þýðir að Swift rýkur 
beint í fyrsta sæti á lista Billboard 
yfir vinsælustu breiðskífurnar. 
Segir Danmarks Radio þetta í 
sjöunda skiptið sem hin þrítuga 
Swift vermir  fyrsta sæti á listan
um. Aðeins Barbra Streisand með 
ellefu skipti og Madonna með níu 
eru þær konur sem hafa oftar náð 
fyrsta sætinu.

Þess má geta að þeir sem eiga 
metið yfir f lest skipti í fyrsta skipti 
á bandaríska vinsældarlistanum 
eru Bítlarnir sjálfir, The Beatles, sem 
náðu fyrsta sætinu í nítján skipti.

Folklore er  áttunda hljóðversp
lata Taylor Swift og var hún tekin 
upp á meðan söngkonan var í sóttkví 
vegna kórunaveirufaraldursins. Og 
það er ekki aðeins að platan seljist 
vel því greiningarfyrirtækið Niel
sen Music segir að lögunum á Folk
lore hafi nú þegar verið streymt 290 
milljón sinnum. – gar

Metsala í Bandaríkjunum á nýrri plötu söngkonunnar Taylor Swift

Taylor Swift í Los Angeles í október 2018. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Einar Þor steins son, frétta
maður RÚV, og Milla Ósk 
Mag nú s dót t ir,  að stoða r

maður mennta og menningar
mála ráð herra, gengu í það heilaga 
síðast liðinn föstu dag.

Til stóð að brúð kaupið færi 
fram  nú á sunnudaginn með 
pompi og prakt, en heims far aldur 
kom í veg fyrir það og það ekki í 
fyrsta sinn. Upp haf  lega átti veisl
an að fara fram á Spáni í októ ber í 
haust en á kveðið var að halda hana 
á Ís landi vegna um rædds vá gests.

„Í dag ætluðum við Milla Ósk 
Magnús dóttir að giftast og halda 
stóra veislu í Borgar firðinum. En 
plönin breyttust ör lítið,“ skrifaði 
Einar á Face booksíðu sinni á 
sunnudag.

„Við giftum okkur í staðinn með 
dags fyrir vara síðasta föstu dag 
með nánustu fjöl skyldu. At höfnin 
var ein stak lega yndis leg og við 
erum ó skap lega hamingju söm.“

Fjöl miðla maðurinn ný kvænti 
kveðst þó ekki vera búinn að gef
ast upp á veislu höldunum enn. „Við 
höldum svo brúð kaups veisluna 
þegar að stæður leyfa.“ – kdi

Skyndibrúðkaup 
Einars og Millu

Einar Þorsteinsson.

Milla Ósk Magnús dóttir.

UPP HAF LEGA ÁTTI BRÚÐ-
KAUPSVEISLA EINARS OG MILLU 
ÓSKAR AÐ FARA FRAM Á SPÁNI Í 
OKTÓ BER Í HAUST  EN Á KVEÐIÐ 
VAR AÐ HALDA HANA Á ÍS LANDI 
VEGNA HEIMSFARALDURS 
KÓRÓNAVEIRUNNAR.
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Þessi áfengislausa bylgja 
er ekki bara bundin við 
Ísland heldur eitthvað 
sem hefur verið að gerj-
ast á heimsvísu. Skoski 
bjór f r a m leiða nd i n n 

BrewDog opnaði til dæmis bar í 
London fyrr á árinu sem býður ein-
göngu upp á áfengislausan bjór og 
það í mörgum tegundum.

Sturlaugur Jón Björnsson, brugg-
meistari hjá Borg, segir að Bríó 
Wheat Ale, fyrsti áfengislausi bjór 
landsins sé enn ein rósin í hnappa-
gatið í bjórmenningu landans. 
„Þetta hefur verið vaxandi á 
alþjóðavísu í talsverðan tíma og 
sennilega eru nokkrar ástæður fyrir 
því. Eins og Íslendingar hafa orðið 
varir við hefur gríðarleg gróska 
verið í bjórgerð á undanförnum 
árum. 

Nú erum við farin að tala um að 
drekka einn bjór í einu og njóta 
bragðgæðanna, para bjór með mat á 
metnaðarfyllri hátt og svona mætti 
lengi halda áfram. Þetta gerir að 
verkum að nú þegar við kunnum í 
auknum mæli að njóta gæðabjórs er 
aukinn áhugi fyrir að stunda slíkt 
í tilfellum þar sem við kjósum að 
verða ekki fyrir áhrifum af áfengi. 
Önnur og veigamikil ástæða er svo 
sífellt vaxandi áhersla á hollustu,“ 
segir Sturlaugur.

Hann vill árétta að Pilsner sé bjór-
stíll, ættaður frá Pilsen í Tékklandi, 

og sé oftast í kringum 5 prósent 
alkóhól af rúmmáli og komi alkó-
hóllausum bjór lítið við. „Pilsner í 
þessu samhengi er hins vegar bara 
málhefð og rangnefni sem samheiti 
yfir áfengissnauða bjóra sem kemur 
til vegna vörunnar Egils Pilsner sem 
verið hefur hér á markaði í rúma 
öld – en það er nú önnur saga,“ segir 
Sturlaugur léttur.

Hann segir að sykurinnihald sé 
lítið og kaloríuinnihaldið sé lágt, 
talsvert lægra en í hefðbundnum 
gosdrykkjum. „Áfengislaus bjór 
er í það minnsta hollari valkostur 
en margt annað sem drukkið er. 
Þá er bjór almennt unninn úr lítið 
unnum hráefnum og hægt að færa 
rök fyrir því að hann sé náttúrulegri 
en margt annað á markaðnum. Sem 
dæmi má nefna að áfengislaus bjór 
er mikið drukkinn í Þýskalandi og 
víðar, við endurheimt, af íþrótta-
fólki.“

Bjóráhugafólk hefur heyrt af 
þessari útgáfu í tæp fjögur ár enda 

hefur verið mikil þróun erlendis. 
„Við höfum verið í samskiptum 
við þá aðila sem hafa verið að þróa 
þessa tækni áfram. Nú loksins erum 
við tilbúin með þessa vöru og í þeim 
gæðum sem við erum til í að standa 
á bak við,“ segir Sturlaugur stoltur.

Aðspurður um merkinguna 
„Minna en 0,5% alkóhól af rúm-
máli,“ sem stendur á bjórnum en 
skammt frá stendur einnig Áfeng-
islaus, viðurkennir Sturlaugur 
að þetta kunni að hljóma rugl-
ingslega. „Minna en 0,5 prósent 
alkóhól af rúmmáli er hreinlega 
orðið snefilmagn. Alkóhól í snefil-
magni finnst víða í matvælum þó 
svo að fólk sé ekki upplýst um 
það, til dæmis í söfum, ávöxtum 
og f leiru. Lögin eru þannig að 
þegar alkóhól er komið undir 1,2 
prósent af rúmmáli er það orðið 
það lítið að ekki þarf að taka 
það fram á umbúðunum lengur. 
Við erum að elta hefðir og reglur 
á framleiðslu sams konar vara 
í Evrópu en þar gildir að vörur 
undir 0,5 prósent alkóhóli af rúm-
máli eru merktar „Alcohol Free“. 
Slíkar vörur hafa einmitt sést hér 
á landi undanfarið. Þetta eru því 
frábærar fréttir fyrir Komma og 
Skjöld sem geta leyft sér að vera 
Bríó allan daginn núna, ekki bara 
frá og með Drekkutímanum,“ 
segir bruggmeistarinn og skelli-
hlær. benediktboas@frettabladid.is

Drekkutíminn er loks 
orðinn spennandi á ný    
Vaxandi áhugi er nú fyrir áfengislitlum og áfengislausum bjórum 
sem bjóða upp á mun minna áfengi en þekkst hefur hér á landi til 
þessa. Borg Brugghús hefur sent frá sér bjór – sem varla telst bjór.  

Sturlaugur Jón Björnsson, bruggmeistari Borgar Brugghúss, glaður í bragði með fyrsta áfengislausa bjórinn sem 
hefur verið framleiddur hérlendis. Aðrir hafa verið með um 2,25 prósent að rúmmáli. MYND/ FINNUR MALMQUIST

ÞÁ ER BJÓR ALMENNT 
UNNINN ÚR LÍTIÐ 

UNNUM HRÁEFNUM OG HÆGT 
AÐ FÆRA RÖK FYRIR ÞVÍ AÐ 
HANN SÉ NÁTTÚRULEGRI EN 
MARGT ANNAÐ Á MARKAÐNUM
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FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

LUR.IS

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

Danskt handverk
síðan 1939

Dönsk
gæði

Margar

stærðir



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

Gerðu frábær kaup
NÝTT  OUTLET

Afsláttur af skiptidýnum, eldri gerðum, sófum, hvíldarstólum, mjúkvöru og fl.

ÚRVAL AF SÓFUM 
OG HVÍLDARSTÓLUM

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM

NÝ SENDING AF SÆNGUM
BY BRINKHAUS
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GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ
OG VERSLAÐU Í RÓLEGHEITUM

Í VEFVERSLUN OKKAR

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233   |   BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150   |   OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16
UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði og Bara snilld, Egilsstaðir 
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  *Samkvæmt könnun frá Gallup.PRINCE
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Fyrir svanga
ferðalanga

Það er ekkert auðveldara en 
að gagnrýna aðra. Og þá á 
ég ekki við í merkingunni 

að rýna til gagns, heldur niðurrif 
án uppbyggilegs tilgangs. Mark-
miðið er jafnvel að þagga niður í 
þeim sem hafa „ranga“ skoðun. 
Útiloka þá frá umræðunni. Margt 
bendir til þess að íslensk umræðu-
hefð sé á slíkri vegferð.

Kannanir í bandarískum 
háskólum sýna að tveir þriðju 
nemenda tjá ekki skoðun sína 
í kennslustund af ótta við að 
móðga samnemendur sína. 
Hræðslan við að vera fordæmdur 
er tjáningarþörfinni sterkari. Það 
er öruggara að þegja heldur en 
að eiga á hættu að vera sakaður 
um ranga skoðun eða nota óvart 
rangt orð til að lýsa henni. Þetta 
er hættuleg þróun enda eiga 
háskólar að kenna nemendum 
sínum gagnrýna hugsun.

Nú kunna sumir að telja þetta 
jákvæða þróun, þar sem fólk 
muni nú vanda orðalag sitt og taki 
ríkara tillit til aðstæðna annarra. 
Það er vissulega eitthvað til í því 
en það leiðir samt til þess að skoð-
anaskiptin hætta að fara fram. Til 
að styrkja skoðun, þá þarf að ögra 
henni. Svo má ekki gleyma því að 
rétttrúnaðurinn kann að reynast 
rangur – meirihlutinn hefur oft 
rangt fyrir sér. Við lærum ekki 
hvert af öðru ef stór hluti hópsins 
þorir ekki að tala.

Það er mikilvægt að geta tjáð 
skoðun sína um menn og málefni 
án þess að ummælin séu kölluð 
hatursfull af þeim sem eru manni 
ósammála. Þeir sem þannig láta, 
gera það vegna þess að þeir vita 
að fólk hættir að þora að andmæla 
þeim. Slík aðferðafræði er ekki 
heillavænleg og verður að mót-
mæla.

Sannleikurinn 
þagna bestur?


