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Féll fyrir Völuspá

Jón Gnarr féll fyrir krafti 
Völuspár sem hann flytur í 
Landnámssetrinu.  ➤ 28

Stækkuðu sjálfið

Kolbrún Björnsdóttir gekk 
Laugaveginn með átta börn, 
foreldra og ömmur. ➤ 22

Tíu ár frá voða- 
verkunum í Útey

Aud Lise Norheim, sendiherra 
Noregs, segir nauðsynlegt 
uppgjör nú eiga sér stað.  ➤ 20
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Árni H. Kristjánsson er elstur 
fimm systkina sem ólust öll 
að miklu leyti upp á stofn-
unum, þar á meðal vöggu-
stofum Reykjavíkurborgar. 
Árni segir þau systkini hafa 
sloppið ágætlega, en með-
ferðin hafi haft skelfilegar af-
leiðingar fyrir flesta. Eins hafi 
mæður í bágri stöðu verið 
beittar þrýstingi til að afsala 
sér börnum sínum. ➤ 16

það má skipta
um skoðun
Þú hefur 30 daga til að ákveða þig.
Sjá nánar á elko.is/skilarettur.



Í fréttunum var viðtal 
við gamla konu sem 
líkti eyðileggingunni 
við ástandið í seinni 
heimsstyrjöldinni.

Kristín Hall-
dórsdóttir í 
Königswinter 
Oberpleis.

Flækjustig á flugvellinum

„Þessi smit sem eru að dreifast núna frá landa mærunum eru aðal lega frá Ís lendingum,“ segir Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir, sem boðar tillögu um 
hertar sóttvarnaraðgerðir á landamærunum. Enn hefur ekki verið opnað fyrir sjálfsinnritun á Keflavíkurflugvelli. Allir farþegar þurfa að sýna PCR-próf eða 
bólusetningarvottorð. Miklar raðir myndast því farþegar geta heldur ekki fengið rafrænan flugmiða í símann og farið beint í öryggisleit.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

KRÍT
23. JÚLÍ - 03. ÁGÚST

 FLUG OG GISTING  VERÐ FRÁ:

95.900 KR. 
*Á MANN M.V.  2 FULLORÐNA  OG 1 BARN. 

FLUG, GISTING, INNRITAÐUR FARANGUR
BEINT FLUG FRAM OG TIL BAKA. 

FLUG, SKATTUR OG HANDFARANGUR

 FLUG EINGÖNGU VERÐ FRÁ:

69.900 KR. *
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svavamarin@frettabladid.is

FERÐAMENN „Ferðamönnum hefur 
fjölgað og við finnum gríðarlegan 
mun þar sem stanslaust streymi er 
í kirkjuna,“ segir Sigríður Hjálmars-
dóttir, framkvæmdastjóri Hall-
grímskirkju.

Hallgrímskirkjusókn varð fyrir 
miklu tekjufalli í heimsfaraldr-
inum, einna helst vegna hruns í 
ferðamannastraumi til landsins. 
Tekjur af aðgangseyri, sem gestir 
sem fara upp í Hallgrímskirkjuturn 
eru rukkaðir um, hafa verið helsta 
tekjulind kirkjunnar undanfarin 
ár. Námu tekjur þessar um það bil 
200 milljónum króna árið 2016, 
að því er fram kom í frétt í Frétta-
blaðinu það ár.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 

í fyrrasumar var Hallgrímskirkju-
sókn eina kirkjusóknin á lista 
Vinnumálastofnunar yfir fyrirtæki 
með f leiri en sex starfsmenn, sem 
nýttu hlutabótaleið stjórnvalda.

Sigríður segir að f jölgað hafi 
verið í starfsliði kirkjunnar á ný.

„Við héldum eftir tveimur kirkju-
vörðum sem voru á hlutabótaleið, 
en þau eru komin í hundrað pró-
sent vinnu aftur, sem og tveir nýir 
starfsmenn sem voru ráðnir.“ n

Stanslaus straumur upp turninn á ný 
og Hallgrímskirkja réttir úr kútnum

Sigríður 
Hjálmarsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri Hallgríms-
kirkju. 

ingunnlara@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Íbúi í Mývatnssveit 
segir aðstæður á vegum þar  stór-
hættulegar. Tvær fjölskyldur lentu 
í árekstri austan við Námaskarð í 
gær. Ítali var lagður inn á sjúkrahús 
með áverka á bringu og  fótlegg.

„Þetta var harkalegur árekstur en 
ég hef séð verri slys á þessu svæði,“ 
segir Marcin Kozaczek, slökkviliðs-
maður og íbúi á Mývatni.

Marcin segir nær alla vegi á 
Norðurlandi eystra bjóða hætt-
unni heim. „Vegirnir eru holóttir 
og ferðamenn keyra um þessi vegi 
á fullri ferð og eru margir teknir 
fyrir hraðakstur. Ég fer kannski tíu 
sinnum á dag til að hreinsa vegina 
og á meðan við reynum að hægja 
á umferð koma ferðamennirnir á 
fleygiferð og gefa manni puttann.“

Aðspurður segir Marcin veginn 
frá Mývatni að Jökulsá á Fjöllum 
vera sá hættulegasti á Íslandi. „Fjöl-
skyldurnar sluppu til allrar lukku 
ómeiddar eftir slysið í gær. En ef 
þessir vegir eru ekki teknir í gegn 
þá getum við átt von á banaslysi.“ n

Styttist í banaslys

Bílarnir voru stórskemmdir. 
 MYND/MARCIN KOZACZEK

„Fólk veit ekki hvort vinir og 
vandamenn hafi verið í hús-
unum sem eyðilögðust,“ segir 
Kristín Halldórsdóttir, sem 
býr á flóðasvæðunum í Þýska-
landi. Minnst 120 eru látnir 
eftir hamfarirnar í vestan-
verðri Evrópu. Í héraðinu 
Ahrweiler eru allt að þrettán 
hundruð manns ófundnir.

gar@frettabladid.is 
thorgrimur@frettabladid.is

HAMFARIR „Það eru allir mjög slegnir 
og mikið óvissuástand. Heilu þorpin 
hafa verið rýmd,“ segir Kristín Hall-
dórsdóttir, sem býr í Königswinter 
Oberpleis nærri Bonn og ekki langt 
frá Ahrweiler, Euskirchen, Erftstadt 
og Schuld, sem urðu einna verst úti í 
hamfaraflóðunum sem kostað hafa 
yfir eitt hundrað manns lífið í Þýska-
landi.

„Fólk veit ekki hvort vinir og 
vandamenn hafi verið í húsunum 
sem eyðilögðust og fólkið sé látið 
þar eða í fríi í útlöndum. Enginn 
veit í rauninni enn þá hvað margir 
létust,“ segir Kristín.

Að því er Kristín segir er rafmagn 
og símasamband ýmist ekki gott eða 
algjörlega farið.

„Þar sem straumur fór af öllu 
þurfti að f lytja alla sjúklinga úr 
sjúkrahúsi á annað sjúkrahús. Það 
þurfti að bera sjúklingana í rúm-
unum niður stiga því lyftur virkuðu 
ekki. Í fréttunum var viðtal við 
gamla konu sem líkti eyðilegging-
unni við ástandið í seinni heims-
styrjöldinni,“ segir Kristín, sem segir 
úrkomuna hafa verið gífurlega. „Ég 
er búin að búa hér síðan 1993 og 
aldrei upplifað aðra eins rigningu. 
Það varð allt á floti hér á augabragði.“

Að minnsta kosti 120 manns 
hafa látist í Vestur-Evrópu vegna 
hamfaraflóðanna, þar af hundrað í 
Þýskalandi og tuttugu í Belgíu. Flóð-

in hafa einnig náð til Lúxemborgar 
og Hollands. Rín og fleiri stórfljót 
hafa f lætt yfir bakka sína vegna 
mestu úrhellisrigningar síðustu 
öldina og hafa valdið gríðarlegri 
eyðileggingu. Yfirvöld í þýska sam-
bandsríkinu Rínarlandi-Pfalz segja 
að allt að 1.300 manns séu ófundnir 
eftir hamfarir í héraðinu Ahrweiler.

Filippus Belgakonungur fór í 
heimsókn til bæjarins Chaudfonta-
ine, sem hefur orðið fyrir gríðarlegu 
tjóni vegna flóðanna, á fimmtudag-
inn til að votta hinum látnu virðingu 
sína ásamt Matthildi Belgadrottn-
ingu. „Við erum enn að bíða eftir 
endanlegu mati en þessi flóð kunna 
að vera þau verstu sem landið okkar 
hefur nokkurn tímann orðið fyrir,“ 
sagði forsætisráðherrann, Alexander 
De Croo.

Frank-Walter Steinmeier, forseti 
Þýskalands, taldi að f lóðin væru 
loftslagsbreytingum um að kenna. 
„Við getum aðeins haldið böndum 
á atburðum sem þessum þegar við 
ráðumst í aðgerðir gegn loftslags-
breytingum.“ Loftslagsvísindamenn 
eru á sama máli um að aukinn hiti 
geti leitt til aukinnar og ofsafengnari 
úrkomu. n

Enginn veit hversu margir 
eru dánir eftir hamfarirnar

Byggingar og bílar í bænum Schuld í Þýskalandi illa leikin.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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fyrirtaekjaskra@skatturinn.is 442 1000

Upplýsingaver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

Forráðamenn félaga sem ekki hafa nú þegar skilað ársreikningi 
eru hvattir til að bregðast skjótt við og senda ársreikning rafrænt. 
Frestur til að halda aðalfund og skila ársreikningi rennur út átta 
mánuðum eftir lok reikningsárs. Senda skal inn til opinberrar 
birtingar þann ársreikning sem staðfestur var á aðalfundi félagsins. 
Óheimilt er að breyta eða fella niður neinar upplýsingar í þeim 
ársreikningi sem sendur er inn til opinberrar birtingar. 

Örfélög geta nýtt sér Hnappinn að því tilskyldu að þau hafi skilað 
skattframtali. Ef félag nýtir sér Hnappinn þá er ársreikningi skilað 
með aðstoð Skattsins. Ekki er heimilt að staðfesta hefðbundinn 
ársreikning á aðalfundi félags en senda svo inn hnappsreikning í 
stað þess reiknings sem staðfestur var á aðalfundi.

Hægt er að ganga úr skugga um hvort að ársreikningi hafi verið 
skilað á vefnum skatturinn.is.

Sekt vegna vanskila er 600.000 kr. 
og leggst á eftir 31. ágúst.

Ársreikningur

2020

Lokafrestur til að 
skila ársreikningi 
er til 31. ágúst 2021



BJÓÐUM UPP Á 37” - 40” BREYTINGAPAKKA

BREYTINGAVERKSTÆÐI ÍSBAND, 
SMIÐSHÖFÐA 5, SÉRHÆFIR SIG Í 

BREYTINGUM Á RAM PALLBIFREIÐUM.

 ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

RAM 3500

BÍLL Á MYND RAM 3500 LARAMIE SPORT MEGACAB MEÐ  35” BREYTINGU

VERÐ FRÁ 7.421.210 KR. ÁN VSK. 
9.202.300 KR. M/VSK. 

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

fanndis@frettabladid.is

COVID-19 Þórólfur Guðnason sótt-
varnalæknir hefur ekki sérstakar 
áhyggjur af þátttöku Íslands í 
Ólympíuleikunum í Japan, sem 
hefjast næsta föstudag.

Neyðarástandi hefur verið lýst 
yfir víða í Japan vegna stöðu farald-
ursins í landinu. Nýlega var tilkynnt 
um fleiri smit þar á einum degi en 
greinst hafa í landinu í sex mánuði.

Ólympíuleikar geti dreift miklu smiti eins og EM

Þórólfur Guðna-
son sóttvarna-
læknir.

„Þetta eru bara keppendur og fólk 
í kringum þá sem er að fara. Þetta er 
ekki stór hópur og allir bólusettir. 
Þannig að ég hef engar sérstakar 
áhyggjur af því fyrir okkur, en auð-
vitað eru margar þjóðir sem hafa 
áhyggjur af því,“ segir Þórólfur.

Aðspurður um hættuna sem af 
því stafar að stefna fólki alls staðar 
að á einn stað, nefnir Þórólfur 
nýlokið Evrópumót í knattspyrnu 
sem dæmi. „Það var mikil smitupp-

spretta þar. Það var til dæmis mikill 
fjöldi Finna sem fór til Sankti Péturs-
borgar á völlinn og smitaðist þar og 
kom til baka með smit,“ segir hann.

Ísland hafi heldur ekki farið var-
hluta af þessu.

„Nú höfum við séð að fólk sem fór 
héðan á úrslitaleikinn í Lundúnum, 
helgina sem úrslitaleikurinn var, 
kom til baka með smit. Allar svona 
samkomur geta verið uppspretta 
fyrir mikla dreifingu.“ n

Þrátt fyrir að notkun rafmagns 
sem orkugjafa sé ákjósanleg-
ust, er það ekki alltaf raunhæft 
eða tæknilega mögulegt. Ráð-
gjafarfyrirtækið Ice Fuel hefur 
unnið skýrslu sem snýr að 
fýsileika framleiðslu rafelds-
neytis hér á landi.

thg@frettabladid.is

ORKUMÁL Eina leiðin til að uppfylla 
markmið og skyldur Íslands í lofts-
lagsmálum, felst í orkuskiptum í 
samgöngum. Mikilvægt er að hefja 
strax framleiðslu eldsneytis með 
rafgreiningu, sama hvort það heitir 
vetni, metan, metanól eða hefð-
bundin hráolía. Þetta er meðal þess 
sem kemur fram í nýlegri skýrslu 
Ice Fuel, sem unnin var fyrir hönd 
Þróunarfélags Grundartanga.

Í skýrslunni kemur fram að raf-
magn sé ávallt besti valmöguleik-
inn sem orkugjafi samgöngu- og 
farartækja. Hins vegar sé það ekki 
alltaf raunhæft og því sé nauðsyn-
legt að byggja upp framleiðslu á raf-
eldsneyti hér á landi.

Í skýrslunni er rafeldsneyti skil-
greint sem „kolefnishlutlaus orku-
gjafi sem nýtist til samgangna eða 
þar sem ekki er fýsilegt að nota 
rafmagn beint“, en þar er vísað til 
metanóls, metans, vetnis eða jafnvel 
bensíns sem unnið er með rafgrein-
ingu, knúinni af endurnýjanlegri 
orku. Til þess er Fischer Tropsch-   
efnahvarfið notað.

Sú tækni sem nýtt er til að fram-
kalla Fischer Tropsch-efnahvarfið 
er ekki ný af nálinni. Til að mynda 
nýttu Þjóðverjar sömu aðferð til 
að búa til hráolíu úr kolum í síðari 
heimsstyrjöldinni. Á Íslandi yrði 
hins vegar hrein orka nýtt til að 
búa til bensín, dísilolíu og einna 
helst f lugvélaeldsneyti úr vetni og 
kolmónoxíði, sem að sögn Bjarna 
Más Júlíussonar, framkvæmda-
stjóra Ice Fuel, yrði kolefnishlutlaus 
framleiðsla.

„Það er ekki einhver ein tegund 
rafeldsneytis sem passar fyrir allar 
samgöngur á sjó, landi og í lofti. Það 
þarf mismunandi lausnir fyrir mis-
munandi samgöngumáta. Það er 
til að mynda óraunhæft að skipta 
út fiskiskipum og f lugvélum til 
skemmri tíma,“ segir Bjarni. Amm-
oníak mætti til dæmis nota sem 
orkugjafa fraktskipa. „Fiskiskipin 
eru hins vegar full af græjum og 
mannskap. Sem stendur myndi 
ammoníak ekki ganga á fiskiskip, 
rúmmál þess er tvöfalt meira en  
olíu sem notuð er á skip í dag.“

Bjarni bendir á að öll teikn séu á 
lofti um það að jarðefnaeldsneyti 
verði bannað í Evrópu fyrir 2050.

„Fyrir okkur Íslendinga er mjög 
mikilvægt að hefja þessa vegferð 
í orkuskiptum fyrr en síðar. Ekki 
síst til að tryggja orkuöryggi, sem 
er undirstaða annarra mikilvægra 

þátta, eins og matvælaöryggis. 
Vetnið er þó grunnurinn að þessu 
öllu, vegna þess mikla aðgengis að 
endurnýjanlegri orku sem við búum 
yfir á Íslandi,“ segir Bjarni.

Í ljósi þess að almenn rafmagns-
notkun á Íslandi hefur um langa 
hríð verið knúin af hreinni orku, 
hefur Ísland í raun enga aðra kosti 
en að leggja mikla áherslu á orku-
skipti í samgöngum, til að ná þeim 
markmiðum sem liggja fyrir í 
Parísar sáttmálanum.

„Framleiðsla rafeldsneytis hér á 
landi er eina leiðin til að ná mark-
miðum okkar í kolefnishlutleysi. 
Vegna þess að við erum svo óhepp-
in, ef svo má að orði komast, að fyrri 
orkuskipti við kyndingu og annað 
slíkt geta ekki farið fram, við getum 
því ekki dregið úr losun þar. Sam-
göngur eru það eina þar sem við 
getum bætt okkur í raun og veru.“ n

Ísland þarf að framleiða rafeldsneyti

Þróunarfélag Grundartanga lét vinna skýrslu um framleiðslu rafeldsneytis.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
thorgrimur@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Stærstur hluti Íslend-
inga ferðast til vinnu eða skóla á 
einkabíl, samkvæmt Þjóðarpúlsi 
Gallup sem birtur var í gær. Alls 
nýta um þrír fjórðungar lands-
manna sér þennan ferðamáta, en 
aðrir fara fótgangandi, á reiðhjóli 
eða með almenningssamgöngum. 
Niðurstöðurnar eru í takti við það 
sem mældist í sams konar könnun 
fyrir þrettán árum.

Konur virðast ólíklegri en karlar 
til að ferðast til vinnu eða skóla 
á reiðhjóli. Einnig er talsverður 
munur eftir aldurshópum, en fólk 
yfir fimmtugu er líklegra en hið 
yngra til að fara fótgangandi og 
fólk undir fertugu líklegra til þess 
að nýta sér aðra ferðamáta. Íbúar 
höfuðborgarsvæðisins eru líklegri 
til að keyra en landsbyggðarfólkið, 
en íbúar miðbæjarins nota þó bíla 
í mun minna mæli en aðrir borgar-
búar. n

Flestir keyra  
enn í vinnuna

Fyrir okkur Íslendinga 
er mjög mikilvægt að 
hefja þessa vegferð í 
orkuskiptum fyrr en 
síðar. Ekki síst til að 
tryggja orkuöryggi.

Bjarni Már 
Júlíusson, 
framkvæmda-
stjóri Ice Fuel.

adalheidur@frettabladid.is

NÁTTÚRUVERND Umhverfisstofnun 
mun framlengja lokun Gróttu í Sel-
tjarnarnesbæ fyrir umferð gesta til 
31. júlí og biður fólk að virða við-
kvæmt  fuglavarp á svæðinu um 
þessar mundir. Um skyndilokun á 
svæðinu er að ræða, að því er segir á 
vef Umhverfis stofnunar.

Svæðið í Gróttu er skilgreint sem 
friðland  og samkvæmt auglýs-
ingu er umferð óviðkomandi bönn-
uð frá 1. maí til 15. júlí. Umhverfis-
stofnun hefur hins vegar ákveðið 
að framlengja þá lokun um hálfan 
mánuð, vegna hættu á  verulegri 
röskun á fuglalífi ella. n

Lokun í Gróttu 
framlengd út júlí

Mikið fuglavarp er í Gróttu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Troðfull verslun af merkjavöru
frá eftirtöldum verslunum
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Mikið úrval til af 
gólfteppum á lager

Kíktu við og saman finnum 
við draumateppið á stigann þinn.
Helstu eiginleikar gólfteppanna 
okkar eru mýkt, hlýleiki og 
mikil gæði.

Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi  |  595 0570Finndu okkur á Facebook!
facebook.com/Parki.interiors

Margir Miðflokksmenn eru 
reiðir Þorsteini Sæmundssyni 
fyrir að beita sér gegn ungri 
konu sem til stóð að tæki 
við af honum sem oddviti í 
Reykjavík. Sjálfur segir hann 
lýðræðið hafa sigrað á félags
fundi sem felldi tillögu upp
stillingarnefndar. 

adalheidur@frettabladid.is  
arib@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Mikil ólga er nú innan 
Miðflokksins eftir að félagsfundur 
felldi tillögu uppstillingarnefndar 
um framboðslista í Reykjavíkurkjör
dæmi suður fyrir komandi alþingis
kosningar.

Tillagan fól í sér að Fjóla Hrund 
Björnsdóttir, framkvæmdastjóri 
þingflokks Miðflokksins, yrði odd
viti í kjördæminu. Sitjandi þing
maður kjördæmisins, Þorsteinn 
Sæmundsson, hafði gefið kost á sér 
til að leiða listann, en samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins var hann 
ekki á lista uppstillingarnefndar.

Heimildir blaðsins herma að 
stuðningsmenn og fjölskylda Þor
steins hafi fjölmennt á félagsfund
inn til að fella listann. Féllu atkvæði 
á fundinum þannig að fjórtán vildu 
styðja staðfesta listann, en þrjátíu 
greiddu atkvæði gegn honum.

Formaður kjördæmafélagsins í 
Reykjavíkurkjördæmi suður, segir 
ekki liggja fyrir hvað gerist næst 
í framboðslistamálum, og hvort 
uppstillingarnefndin haldi áfram 
störfum og skili nýjum lista. „Það 
sem gerist núna er að stjórnin hitt
ist og ræðir málið. Svo sendum við 
eitthvað frá okkur þegar við höfum 
tekið ákvörðun.“

Niðurstaða félagsfundarins kom 
flestum í opna skjöldu, þrátt fyrir 
að ljóst hafi verið að tveir vildu leiða 
listann. Herma heimildir blaðsins að 

allt leiki á reiðiskjálfi innan flokks
ins og f lokksmenn séu ósáttir við 
framgöngu Þorsteins. Fjóla er hins 
vegar mjög vinsæl í flokknum og af 
mörgum sem Fréttablaðið ræddi við, 
talin einn allra öflugasti liðsmaður 
flokksins. Þá herma heimildir einn

ig að mjög hafi verið þrýst á hana 
að þiggja oddvitasæti og því mikið 
áfall að hún fái þessa útreið á félags
fundi. Eins og Fréttablaðið hefur 
áður fjallað um hafa framámenn í 
flokknum unnið sérstaklega að því 
að auka hlut kvenna í framvarða
sveit flokksins.

Sjálf segist Fjóla Hrund ekkert vita 
um framhaldið. „Það sem gerist er að 
uppstillingarnefnd kemur fram með 
ákveðinn lista. Það var skýr áhugi 
meðal f lokksmanna að það yrðu 
breytingar,“ segir hún og bætir við: 
„Þarna var kynntur nýr, öflugur listi, 
en sitjandi oddviti fór þá leið að fella 
listann, sem er afar sjaldgæft.“

Þorsteinn segir aftur á móti að 
þetta sýni að lýðræðið sé virkt í Mið
flokknum. „Stuðningsmenn mínir 
voru ekki ánægðir með minn hlut 

og nýttu sér sinn lýðræðislega rétt 
til að gera athugasemdir,“ segir Þor
steinn og telur að málið muni leysast 
og flokkurinn koma sterkari fram en 
áður.

„Þetta mál beinist ekki gegn 
einum né neinum og allra síst Fjólu 
Hrund Björnsdóttur, sem er stór
kostleg kona,“ segir Þorsteinn, sem 
hefur ekki í hyggju að hætta í stjórn
málum á næstunni. „Ég hef margoft 
lýst því yfir að ég vilji leiða þennan 
lista áfram. Landssamband eldri 
borgara hefur kallað eftir því að 
fólk á þeim aldri sé í áhrifastöðum 
í flokkunum, ég er 67 ára gamall og 
flokkurinn getur svarað þessu kalli. 
Ég á líka eftir að klára ýmis mál, ég 
tel að þegar allt kemur til alls verði 
Miðflokkurinn með stefnu í málum 
eldra fólks líkt og enginn annar.“n

Uppnám í flokknum vegna Þorsteins  

Þorsteinn Sæmundsson er ekki tilbúinn að hætta í stjórnmálum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þetta mál beinist ekki 
gegn neinum og allra 
síst Fjólu Hrund, sem 
er stórkostleg kona.

Þorsteinn Sæmundsson  
alþingismaður.

mhj@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Ferðamenn frá Ísrael 
voru þeir einu sem heimsóttu Ísland 
í meira mæli í vor en vorið 2020. Um 
fjórfalt f leiri Ísraelar heimsóttu 
Ísland á tímabilinu janúar til júní í 
ár en á sama tímabili í fyrra, sam
kvæmt tölum frá Ferðamálastofu.

Alls fóru 1.129 Ísraelar í gegnum 
Keflavíkurflugvöll á tímabilinu en 
einungis 277 í fyrra. Á sama tímabili 
fækkaði ferðamönnum frá öllum 
öðrum löndum.

Árangur Ísraels og Íslands í bólu

setningum spilar þar líklegast 
stærstan hlut, en í janúar 2021 var 
tilkynnt að Ísraelar hefðu bólusett 
rúmlega milljón manns.

Tvö ísraelsk f lugfélög ætla að 
fljúga til Íslands það sem eftir er af 
sumri og má því búast við að ferðum 
Ísraelsmanna til Íslands fjölgi enn. 
Fyrsta f lug vél ísra elska flug fé lags
ins El Al lenti á Kefla vík ur flug velli 
síðdeg is á fimmtudaginn, en hún 
kom frá frá Tel Aviv.

Ferðin var sú fyrsta af fimm hjá 
félaginu til Íslands í sumar, með hóp 
ferðafólks frá Ísrael.

El Al bættist þannig í hóp tuttugu 
flugfélaga sem þegar hafa hafið flug 
til og frá Keflavíkurflugvelli í sumar.

Þann 27. júlí næstkomandi bæt
ist annað ísraelskt flugfélag, Arkia, 
í hópinn. Arkia f lýgur fimm ferðir 
með ísraelska ferðahópa til landsins 
fram til 31. ágúst.

Hvorugt f lugfélagið hefur f logið 
áður til Keflavíkurflugvallar. Búast 
má því við að ísraelskum ferða
mönnum á Íslandi haldi áfram að 
fjölga. Af þeim 1.129 Ísraelum sem 
heimsóttu landið í vor voru um 900 
í síðasta mánuði. n

Tvö ísraelsk flugfélög hefja flug til Íslands

thorgrimur@frettabladid.is

FRAKKLAND Eiffelturninn í París var 
opnaður fyrir almenningi í gær eftir 
að hafa staðið lokaður í níu mánuði.

Frá því að sala hófst á aðgangs
miðum í turninn í byrjun júní hafa 
70 þúsund miðar selst fram til loka 
ágúst.

Þrátt fyrir opnunina verður 
aðeins helmingsfjöldi mögulegra 
gesta leyfður í turninum á dag vegna 
sóttvarnareglna um hámarksfjölda 
fólks í lyftum í Frakklandi. Munu 
því um 13 þúsund manns á dag geta 
heimsótt turninn.

Grímuskylda verður þó í gildi 
fyrir gesti yfir ellefu ára aldri og frá 
21. júlí verður gestum gert að fram
vísa bólusetningarvottorði. n

Eiffelturninn 
opnaður á ný

Gestir snúa aftur. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

gar@frettabladid.is

BANDARÍKIN Bifvélavirki í South 
Kingsýslu í Washington var dreg
inn út í bólusetningarhappdrætti 
Washingtonríkis og er orðinn millj
ón dollurum ríkari.

Vélvirkinn, sem aðeins er nefndur 
Kameron M., kom fram á blaða
mannafundi með Jay Inslee ríkis
stjóra. „Hann fær milljón dollara 
ávísun en hann hefur sjálfur gert 
sitt fyrir Washingtonríki, sem er að 
láta bólusetja sig og bjarga þannig 
lífi annarra,“ sagði ríkisstjórinn að 
því er fram kom á vef The Seattle 
Times. Milljón dalir eru jafnvirði 
124 milljóna króna.

Áður höfðu verið dregnir út fjórir 
250 þúsund dollara vinningar í 
bólusetningarhappdrættinu, sem 
var komið á fót til að hvetja almenn
ing til að láta bólusetja sig gegn 
Covid19. Af öðrum vinningum 
í happdrættinu má nefna náms
styrki, f lugmiða, aðgöngumiða að 
íþróttaviðburðum og tölvuleiki. n

Bólusettur vann 
milljón dollara

Vaxandi straumur ferðamanna er 
nú á Keflavíkurflugvelli. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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899 
kr.
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Grænn aspas í búnti

Mmm ...
Allt svooo gott 
og gómsætt 
á grillið!

2499 
kr.
kg

Saffran kjúklingur

199 
kr.
stk.

Ferskir maísstönglar

1099 
kr.
pk.

Grænmeti með mozzarella

998 
kr.
pk.

Sætar kartöflur 400 g

1389 
kr.
pk.

Grænmetisturnar með parmesan



Götur 
miðborg-
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hafa tekið 

stakka-
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og eru nú 
óðum að 
fyllast af 

erlendum 
ferða-
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og gagg-

andi hjóla-
töskum.

Í ljós kom 
að þótt 

fylgst væri 
með fólki 
svindlaði 

það ekkert 
síður.

Jón  
Þórisson

jon@frettabladid.is
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Sif  
Sigmarsdóttir

n Mín skoðun

n Gunnar

Það er lyginni líkast að Ísland skuli vera komið 
á þann stað að hafa nær lokið bólusetningu 
allra þeirra sem til stóð að bólusetja. Öll sú 
framkvæmd er þeim sem að henni komu til 
sóma. Það skal viðurkennt að ekki leit vel út 

með aðgang að bóluefni framan af, en margt lagðist 
okkur til. Samflot með Evrópuríkjum reyndist farsælt 
og ákvarðanir ríkja í grenndinni um að nota ekki hin og 
þessi bóluefni urðu til þess að meira kom í okkar hlut.

Það er sömuleiðis lygilegt hversu öflug viðspyrna 
efnahagslífsins ætlar að reynast, aðeins örfáum mán-
uðum eftir að tugþúsundir manna gengu um atvinnu-
lausir og fyrirtæki sem áður stóðu í fullum blóma, 
felldu lauf og lognuðust út af í dvala. Þó enn séu allt of 
margir atvinnulausir gátu fáir séð þetta fyrir.

Götur miðborgarinnar hafa tekið stakkaskiptum 
á aðeins örfáum vikum og eru nú óðum að fyllast af 
erlendum ferðamönnum og gaggandi hjólatöskum. 
Forsvarsmenn bílaleiga vitna um góða bókunarstöðu 
og sums staðar í dagatalinu er uppselt. Þessir erlendu 
gestir fara nú um allt land og glæða efnahag gististaða, 
veitingahúsa og ferðamannastaða lífi á ný eftir fimbul-
vetur.

Fólk streymir af atvinnuleysisskrá og nýverið kom 
fram að hlutfall atvinnulausra hafi fallið úr 9,1 prósenti 
í maí, niður í 7,4 prósent í júní. Atvinnulausum hafi því 
fækkað um rúmlega þrjú þúsund á einum mánuði.

Í frétt Fréttablaðsins í vikunni kom fram að Ferða-
málastofa geri ráð fyrir að ferðamannafjöldinn á 
Íslandi verði svipaður í ágústmánuði og var fyrir 
faraldurinn. Þær áætlanir ganga út á að 200 þúsund 
erlendir ferðamenn heimsæki Ísland í ágúst. Þá sé ráð 
fyrir því gert að 890 þúsund erlendir ferðamenn sam-
tals sæki landið heim á árinu og verði um tvær milljónir 
á því næsta.

Þær verða varla öflugri viðspyrnurnar, verði sú 
raunin. En þetta er ekki vandalaust. Ásberg Jónsson, 
forstjóri ferðaþjónustufyrirtækisins Nordic Visitor, 
sagði í viðtali í Markaðinum í vikunni að ýmis vand-
kvæði fylgi því að ferðaþjónustan hrökkvi svo snögg-
lega í gang.

„Það má segja að það sé umframeftirspurn eftir 
því að ferðast til Íslands, sem virðiskeðjan nær ekki 
að anna. Það vantar bílaleigubíla, erfiðlega gengur að 
ráða starfsfólk og ekki er hægt að skipuleggja stórar 
hópferðir með skömmum fyrirvara. Mörg fyrirtæki 
eru löskuð og eiga erfitt með að koma sér í gang,“ segir 
Ásberg. Hann segir að nú berist bókanir með stuttum 
fyrirvara. „Allt tekur lengri tíma. Það er töf á svörum 
frá birgjum, flug frestast, og fólk er pínu ryðgað eftir 
langt tímabil í dvala. Það er gríðarlegt álag á starfsfólki í 
greininni þessa dagana.“ Þetta eru ljúfsárar fréttir.

En mitt í öllu þessu er hollt að minnast þess sem 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn benti á í skýrslu sinni í vor 
um stöðu landsins, að of mikil áhersla á ferðaþjónustu 
hafi verið einn helsti veikleikinn þegar faraldurinn 
brast á. Fleiri hafa tekið í sama streng.

Þótt við fögnum komu erlendra ferðamanna á ný, þá 
ber brýna nauðsyn til að við finnum fleiri körfur til að 
setja eggin okkar í. Þekking og færni íslensks vinnu-
afls er mikil, en þau verðmæti sem sköpuð eru í öðrum 
greinum en ferðaþjónustu eru ekki samsvarandi.

Að því þarf að huga. n

Viðspyrnan

Slúður hefur á sér illt orð. Árið 2019 fór 
bæjarstjóri á Filippseyjum í herferð gegn 
lausmælgi í umdæmi sínu. Ramon Guico 

III gerði sér lítið fyrir og bannaði slúður í 
bænum Binalonan. Þeir sem gerðust sekir um 
að skiptast á sögum um nágrannann – hver 
var skuldum vafinn, hver átti í framhjáhaldi 
með hverjum – fengu sekt og urðu að sópa 
götur bæjarins eitt eftirmiðdegi.

Bæjarstjórinn er ekki eini krossfarinn sem 
hefur ásett sér að fægja almennan orðróm. 
Við Íslendingar eigum okkar eigin Ramon 
Guico III. Lögmaðurinn Vilhjálmur Vil-
hjálmsson II er ötull baráttumaður fyrir 
ómþýðri orðræðu. Hann hefur nú tekið upp á 
sína arma tónlistarmanninn Ingó Veðurguð 
sem „leitar réttar síns gagnvart þeim sem hafa 
farið óvarlegum orðum um hann á inter-
netinu undanfarnar vikur“, eins og segir í 
frétt um málið.

Þeir Ramon og Vilhjálmur ganga vafalaust 
hrekklausir fram í hreinsunum sínum. En 
þótt baráttan gegn slúðri kunni við fyrstu sýn 
að virðast barátta góðs gegn hinu illa kemur 
annað í ljós ef betur er að gáð.

Ljón í leyni
Fyrir 100.000 árum byggðu jörðina að 
minnsta kosti sex mismunandi afbrigði 
manna. Nú lifir þar aðeins eitt. Homo sapi-
ens.

Fyrir 70.000 árum átti sér stað stökkbreyt-
ing í heila Homo sapiens, sem gerði honum 
kleift að tjá sig með mun víðfeðmari hætti en 
aðrar dýrategundir. Með tungumálinu gat 
maðurinn skipst á upplýsingum um aðsteðj-
andi hættur, sem hjálpuðu honum að lifa af: 
Hvar lá ljón í leyni? Hvaða sveppategundir 
voru eitraðar?

Svo kann þó að vera að það hafi verið 
annars konar upplýsingagjöf sem olli því að 
maðurinn lifði ekki aðeins af, heldur varð að 
endingu drottnari jarðar.

Sagnfræðingurinn og metsöluhöfundurinn 
Yuval Noah Harari heldur því fram í met-

sölubók sinni, Sapiens, að lykillinn að yfir-
burðum mannkynsins hafi verið geta hans til 
að mynda stór samfélög, þorp, bæi og borgir. 
Í veröld þar sem samfélagið lá til grundvallar 
því að einstaklingurinn lifði af, var mikil-
vægara að vita hver í bænum átti í deilum við 
hvern og hver var heiðarlegur og hver ekki, 
en upplýsingar um hvar ljónið vappaði þá 
stundina. Styrkur hins viti borna manns fólst 
í hæfileika hans til að slúðra.

Harari er ekki einn um þá skoðun að slúður 
sé undirstaða mannlegs samfélags. Þróunar-
sálfræðingurinn Robin Dunbar hefur gert 
víðtækar rannsóknir á slúðri. Hann telur 
slúður hafa haft mikilvægu hlutverki að 
gegna þegar fámennir hópar veiðimanna og 
safnara urðu að stórum samfélögum fólks 
sem þekktist ekki innbyrðis. Ekki aðeins var 
slúður gagnlegt fyrir einstaklinginn sem fékk 
upplýsingar um hverjum var treystandi og 
hvern bar að varast, án þess að þurfa að hafa 
persónuleg kynni af viðkomandi. Slúður setti 
samfélaginu einnig leikreglur, svo að öllum 
var ljóst hverslags hegðun þótti ásættanleg og 
hvað þótti ekki í lagi.

Þar með er gagnsemi slúðurs þó ekki 
talin. Bianca Beersma, félagssálfræðingur 
við háskóla í Amsterdam, segir slúður veita 
aðhald. Hún stóð að rannsókn þar sem þátt-
takendur köstuðu teningi og unnu fé. Því 
hærri tölu sem þeir sögðust hafa fengið því 
hærri upphæð unnu þeir. Aðstæður voru með 
þrennu móti: 1) Ekki var fylgst með teninga-
kastinu svo þátttakandi gat svindlað að vild. 2) 
Fylgst var með en trúnaði heitið. 3) Fylgst var 
með og þátttakanda sagt að upplýsingum um 
framferði hans gæti verið deilt með öðrum.

Í ljós kom að þótt fylgst væri með fólki 
svindlaði það ekkert síður. Þegar þátttakend-
ur áttu hins vegar á hættu að framferði þeirra 
yrði á milli tannanna á fólki, snarminnkaði 
svindlið.

Slúður þykir ekki fínt. Staðreyndin er hins 
vegar sú að barátta gegn slúðri er barátta gegn 
siðmenningunni. n

Óvarleg orð

www.steypustodin.is   Sími: 4 400 400
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Askja · Krókhálsi 11–13, 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir 
allar stærðir fyrirtækja og heimila. 
Nánar á askja.is/hledslulausnir

4.990.777 kr.
Kia e-Niro 39 kWh verð frá:Kia e-Niro er kraftmikill og einstaklega rúmgóður borgarjepplingur með allt að 455 km 

akstursdrægi og 80% hleðslu á 42 mínútum. Rúmgott 451 l farangursrými hentar vel á
ferðalögum. Einnig fylgir Niro hin einstaka 7 ára verksmiðjuábyrgð Kia.

Kia e-Niro er besti rafbíllinn í sínum flokki, skv. áreiðanleikakönnun J.D. Power. Afborgun á mánuði 34.735 kr.**

Einfalt að skipta.
Erfitt að snúa aftur. 
Prófaðu Kia e-Niro 100% rafbíl
með 455 km drægi.  



kristinnpall@frettabladid.is

Fyrrum heimsmeistari í 
fjallahlaupum, Skotinn And-
rew Douglas, keppir í Lauga-
vegshlaupinu í fyrsta sinn í 
dag. Hann segir gott skipulag 
skipta öllu máli þegar kemur 
að fjallahlaupum en þetta 
verður fyrsta ofurhlaup hans.

UTANVEGAHLAUP „Ég er nú ýmsu 
vanur þegar kemur að veðráttu 
enda frá Skotlandi en auðvitað 
vonast maður til að veðrið verði 
í góðu lagi. Spáin er fín og ég er 
orðinn mjög spenntur fyrir þessu,“ 
segir skoski utanvegahlauparinn 
Andrew Douglas léttur í lund, í 
aðdraganda Laugavegshlaupsins 
þetta árið.

Andrew er að keppa í sínu fyrsta 
ofurhlaupi (e. ultra marathon) um 
helgina. Hann hefur keppt fyrir 
hönd Bretlands í fjallahlaupum á 
sex Evrópumótum og í sex heims-
meistarakeppnum. 

Þar að auki hefur Andrew, sem 
keppir ýmist fyrir Skotland eða sam-
eiginlegt lið Bretlands, borið sigur úr 
býtum í meistaramóti einstaklinga í 
Bretlandi í utanvegahlaupum fimm 
sinnum á síðustu sjö árum og vann 

heimsmeistaramótið í fjallahlaup-
um (e. World Mountain Running 
Association World Cup) árið 2019.

„Ég er mjög spenntur að takast 
á við þetta. Þetta er ólíkt nokkru 
öðru hlaupi sem ég hef hlaupið, en 
eitthvað sem ég er mjög spenntur 
að takast á við. Þetta er fyrsta ofur-
hlaupið mitt og það er gott að gera 
það á jafn eftirminnilegum stað og 
Íslandi,“ segir Andrew, sem hefur 
heyrt góðar sögur af leiðinni.

„Yfirmaður skoska utanvega-
hlaupasambandsins, Angela Mudge, 
hafði orð á því að þetta væri afskap-
lega falleg braut að hlaupa. Auðvitað 
er það ákveðinn þröskuldur að fara 
í lengra hlaup en ég hef áður verið 
að hlaupa og ég verð að gæta þess 
að spara orku og brenna ekki of 
snemma út,“ sagði Andrew, um að 
hlaupa tæplega þrettán kílómetrum 
lengra en vanalega og í hlaupi sem 
hækkar um tíma um 500 metra og 
lækkar um 900 metra.

Alls eru 607 hlauparar skráðir í hið 
gríðarlega krefjandi Laugavegshlaup 
í ár, 227 konur og 380 karlar. Fimm-
tán prósent þátttakenda, eða 90, eru 
erlendir, flestir frá Bandaríkjunum.

Um tíma var um 50% þátttak-
enda erlendir hlauparar, að sögn 
Silju Úlfarsdóttur, upplýsinga- og 

kynningarfulltrúa ÍBR, sem sér um 
hlaupið, en kórónaveiran setur strik 
í reikninginn. Keppendur eru af 21 
þjóðerni. Silja segir ávallt mikinn 
áhuga erlendis frá.

Andrew átti erfitt með að til-
greina hvað þarf til að komast 
í fremstu röð í utanvegahlaupi, 
spurður um það hvað geri útslagið 
í fjallahlaupum.

„Allir sem njóta þess að hlaupa 
ættu ekki að finna fyrir miklum 
mun að hlaupa utanvega- eða fjalla-
hlaup. Þetta snýst að mörgu leyti 
um að vera vel undirbúinn og að 
stýra álaginu og hraðanum vel. Það 
er ákveðin tækni í því að geta gengið 
hratt þegar aðstæðurnar eru þannig 
að það er orðið óskilvirkt að hlaupa 
vegna halla. Það er margt sem þarf 
að huga að.“

Undanfarin ár hefur Þorbergur 
Ingi Jónsson verið í sérf lokki hjá 
Íslendingum í hlaupinu í karlaflokki 
og á fjóra bestu tímana, en hann fær 
nú verðugan keppinaut í Andrew.

Í kvennaflokki tókst Rannveigu 
Oddsdóttur að bæta brautarmetið 
í fyrra, en Elísabet Margeirsdóttir, 
sem stefnir á heimsmeistaramótið 
í utanvegahlaupi síðar á þessu ári, 
mun meðal annars veita henni sam-
keppni. n

Þetta snýst að mörgu 
leyti um að vera vel 
undirbúinn og að stýra 
álaginu og hraðanum 
vel.

Andrew Doug
las, alþjóðlegur 
utanvegahlaup
ari.

kristinnpall@frettabladid.is

TENNIS Tenniskappinn Novak 
Djokovic tilkynnti á fimmtudags-
kvöld að hann myndi taka þátt í 
Ólympíuleikunum í Tókýó fyrir 
hönd Serbíu. Djokovic hafði áður 
gefið það út að hann væri ekki viss 
hvort hann myndi gefa kost á sér 
svona stuttu eftir Wimbledon, en 
hann á enn eftir að vinna Ólympíu-
gull. 

Takist Djokovic að vinna til gull-
verðlauna á Ólympíuleikunum og á 
Opna bandaríska meistaramótinu 
í haust, nær Djokovic að taka gull-
slemmuna  sem aðeins Steffi Graf 
hefur náð árið 1988, sem hand-
hafi allra fjögurra risatitlanna og 
Ólympíugulls á sama tíma. 

Djokovic vann 20. risamót sitt á 
dögunum og jafnaði með því við 
Roger Federer og Rafael Nadal, sem 
sigursælustu tennisspilarar sögunn-
ar í karlaflokki. Djokovic getur um 
leið orðið fyrsti karlinn í 52 ár til að 
vinna alla risatitlana í tennis á sama 
ári, með sigri á Opna bandaríska. n

Getur leikið eftir 
afrek Steffi Graf

Djokovic hefur verið óstöðvandi 
það sem af er ári. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Mikilvægt að stýra álaginu vel

Frá síðasta 
Laugavegs
hlaupi, en 
hlauparar þurfa 
að hlaupa í 
ýmsum að
stæðum þessa 
55 kílómetra. 
MYND/ÍBR/TORFI 
LEIFSSON

AÐEINS 3.990 KR./MÁN.

Tryggðu þér áskrift á stod2.is

kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Íslendingainnrásin á Ítal-
íu heldur áfram, en í gær var stað-
fest að tveir leikmenn til viðbótar, 
Þórir Jóhann Helgason og Hjörtur 
Hermannsson, væru búnir að semja 
við ítölsku B-deildina. Undanfarna 
mánuði hafa ítölsk félög horft í 
auknum mæli til Íslands og er Þórir 
annar Íslendingurinn sem semur 
við Lecce á stuttum tíma.

Landsliðsmaður inn Hjörtur 
kemur frítt til Pisa, eftir að samn-
ingur hans við Bröndby rann út en 
Lecce kaupir Þóri frá FH.  n

Tveir til Ítalíu
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vodafone.is/fjolskyldupakkinn

Fjölskyldan er betur 
tengd í útilegunni 
með Vodafone



Það verður að öllum líkindum 
mikið fjör á KEX Port úti-
tónleikunum sem fara fram 
í dag. KEX hostel fagnar tíu 
ára afmæli þessa dagana og 
leggur áfram mikið upp úr 
lifandi stemningu.

Það eru yfir þúsund manns 
búnir að melda sig á 
Facebook svo við búumst 
við heljarinnar partíi,“ 
segir Óli Dóri, rekstrar- og 

viðburðastjóri hjá KEX Hostel, um 
KEX Port útitónleikana sem fara 
fram þar í dag. „Mætingin hefur allt-
af verið mjög góð, en viðburðurinn 
hefur reyndar ekki verið haldinn í 
nokkur ár vegna framkvæmda.“

Umrætt port hefur farið í gegnum 
andlitslyftingu undanfarin ár og 
segir  Óli Dóri  að nú standi til að 
halda þar fjölbreytta dagskrá eins og 
þekktist þar áður. „Það myndaðist 
frábær stemning hjá okkur þegar við 
sýndum EM á risaskjá og almennt 
hefur stemningin í sumar verið mjög 
góð. Það er kannski ekki skrítið þar 
sem mér finnst þetta vera eitt glæsi-
legasta útisvæðið í Reykjavík.“

Tónleikarnir í dag standa yfir frá 
klukkan 14 til 24 og koma þar fram 
einar tíu hljómsveitir og listamenn, 
auk þess sem boðið verður upp á 
léttar veitingar. „Við verðum að 
gefa þeim sem mæta fyrst eitthvað 
að borða og drekka, og svo er það 
bara stemning frá tvö til miðnættis,“ 
segir Óli Dóri.

Það er ákveðinn hátíðarbragur 
yfir viðburðinum í ár, þar sem um 
tíu ár eru liðin síðan KEX hostel 
var opnað. „Staðurinn var opnaður 
í apríl 2011 og frá upphafi var lagt 
upp með að vera með aðeins öðru-
vísi gistiheimili,“ segir Óli Dóri. 
„Þetta átti ekki bara að vera gisti-
heimili, heldur líka staður fyrir tón-
leika og alls kyns viðburði og KEX 
hefur þróast í takt við það og er í 
dag orðið að eins konar menningar-
miðstöð. Við bjóðum upp á marga 
viðburði í viku og hlúum eins og 
við getum að grasrótinni. Margir af 
stærstu tónlistarmönnum Íslands 

tóku sín fyrstu skref hér á KEX.“
Óli Dóri segir að menningarstefna 

KEX liti einnig út frá sér í kúnna-
hóp gistiheimilisins. „Ferðalang-
arnir sem koma hingað vilja gista 
á lifandi stað,“ segir hann. „Þegar 
ég ferðast sjálfur leita ég alltaf að 
stöðum þar sem er fólk, lifandi 
stemningu og viðburðum. Það er 
svipaður hópur sem við erum að fá 
hingað til okkar.“

Rétt eins og á öðrum gististöðum 
landsins hefur líf verið að færast 

Tíu ára gömlu KEXi fagnað

Miklar fram-
kvæmdir hafa 
staðið yfir í 
portinu, sem 
er nú orðið hið 
glæsilegasta.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Óli Dóri segir 
viðskiptavini 
KEX sækja í lif-
andi stemningu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Í sloppinn um síðsumar 

„Ég er mjög vel stemmdur 
fyrir KEX Port,“ segir tón-
listarmaðurinn Teitur 
Magnússon, sem kemur fram 
á KEX Port í dag. „Þetta er 
skemmtileg hátíð og alltaf 
vel að henni staðið.“

Teitur er KEXinu vel kunn-
ugur og segir hann staðinn 
hafa tekið stakkaskiptum 
eftir faraldurinn. „Þetta er 
orðinn eins konar hverfis-
pöbb fyrir mig,“ segir hann. 
„Það er búið að vera gaman 
að rölta úr Skipholtinu til að 
kíkja á tónleika og boltann og 
svona.“

Sumarið leggst annars vel í 
Teit, bæði sem listamann og 
fjölskylduföður. „Eftir KEX 
Port legg ég land undir fót og 
kíki á mánudeginum norður á 
Siglufjörð og þaðan á Græna 
hattinn á Akureyri á fimmtu-
dagskvöldinu,“ segir hann. 
„Ég spila svo á Innipúkanum 
um verslunarmannahelgina 
og fer þaðan að spila í Sól-
heimum í Grímsnesi og ætla 
að taka fjölskylduna með. Ég 
er svo að gefa út fleiri lög, þar 
á meðal síðsumarsmellinn 
Sloppinn, sem er væntan-
legur á næstunni.“

KEX Port 2021

14:00 Ingibjörg Turchi 
15:00 Gimmi 
16:00 Teitur Magnússon 
17:00 Kvikindi 
18:00 gugusar 
19:00 dj. flugvél og geimskip 
20:00 Skoffín 
21:00 Hipsumhaps 
22:00 Birnir 
23:00 Andi

Arnar Tómas  
Valgeirsson
arnartomas 

@frettabladid.is

Teitur Magnússon.

yfir KEX með auknu streymi ferða-
manna, en Óli Dóri segir að þó hafi 
tekist að halda dampi í faraldrinum. 
„Við náðum að vera með viðburði 
hjá okkur í samræmi við sóttvarna-
takmarkanir þar sem þetta er svo 
stór staður,“ segir hann. „Síðasta 
mánuðinn er þetta þó búið að stór-
aukast og í dag er nóg að gerast hjá 
okkur. Við höfum verið með sumar-
tónleikaröð og stefnum á að halda 
því áfram. Í nóvember verðum við 
svo með Airwaves-dagskrá, svo 
þetta heldur allt saman áfram. Við 
erum rétt að byrja.“ n

Þegar ég ferðast sjálfur 
leita ég alltaf að stöð-
um þar sem er fólk, 
lifandi stemningu og 
viðburðum. Það er 
svipaður hópur sem 
við erum að fá hingað 
til okkar.
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BIOEFFECT verslun Hafnartorgi Reykjavík  I  Valdir útsölustaðir  I  bioeffect.is  I Verð 14.900 kr. (Virði 19.900 kr.)

EGF Serum gjafasett

Undirbúðu húðina
fyrir sumarið



Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

11 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 
Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

Fallegur  borðbúnaður – tilvalinn í útileguna eða út á pallinn!

RÝMINGARSALA
Á GARÐHÚSGÖGNUM

30-50%

Rýmum til fyrir öllum 
fallegu haustvörunum

30%
MEDUSA GARÐSTELL
M.a. diskar, bollar, glös og könnur
Verð frá 623 kr.  890 kr.  
Verð til 3.843 kr.  5.490 kr.

RÝMINGARSALA Á GARÐHÚSGÖGNUM

50%

BALI ÚTISÓFI M/ HÁU BORÐI
Fallegt og þægilegt garðsett úr svörtu 
Polyrattan (tveggja þráða 8 mm flötu fléttuefni). 
Ofið utan um dufthúðaða járngrind (sinkrör). 
Hornsófi og hátt matborð. Með settinu fylgja 
setpullur og þægilegar bakpullur úr svampi 
með áklæði úr pólýester.  69.995 kr.   139.990 kr.

Stærðir 
Borð: 144,5 x 74,5 x 67 cm.  
Sófi: 236 x 179 x 67 cm. 

50%

BERMUDA
Grásvart sett, 4 einingar sem má raða saman á marga vegu. 
Vinstri og hægri sófaeining með armi, þeim fylgja setpullur 
og bakpúðar. Einnig tvær ferkantaðar einingar, þeim fylgja 
setpullur og annarri fylgir einnig hert gler. Hægt er að mynda 
t.d. hornsófa, 4-6 sæta langan sófa með skammeli og/eða 
borði.
 
 79.995 kr.   159.990 kr.

Stærð horneininga: 
154,5 x 83 x 66 cm

Stærð ferköntuðu 
eininganna: 83 x 83 cm.

LEONE 
Hornsófi úr Leone línunni 2H2. Svört álgrind og 
gráar sessur og bakpullur úr fyrsta flokks svampi. 
Endingargott Olifin áklæði. Stærð: 203 x 203 x 80 cm 
Sófarborð úr svörtu áli með reyklitaðri glerplötu fylgir 
sófanum. Stærð: 70x70x30 cm

 148.792 kr.  
 185.990 kr.

STOCKHOLM
Skemmtileg útihúsgagnalína frá Brafab. Stockholm er líkt aðar vörur þeirra eru 
framleiddir úr mjög endingargóðum hráefnum. Grindin úr áli sem ekki ryðgar 
og húsgögnin eru handofin með sérlega sterku nælon-fléttuefni. Efnið er 100% 
nýframleitt, hálfhringlaga fléttuefni. Það er vissulega þyngra en flatt fléttuefni 
sem notuð eru í ódýrari útihúsgögn en um leið eru húsgögnin með miklu meiri 
endingu og eru stöðugri. 

 188.993 kr.  269.990 kr.

STOCKHOLM 
Hornsófi Stærð: 252 x 252 x 80 cm 

STOCKHOLM 
Stóll. Stærð: 86 x 88 x 80 cm 

 41.993 kr.   59.990 kr.

STOCKHOLM 
Þriggja sæta útisófi  
Stærð: 212 x 80 x 88 cm 

 111.993 kr.  159.990 kr.

Sófaorð með reyklituðu gleri   
Stærð: 80 x 80 x 69 cm 

 34.993 kr.   
49.990 kr.

ASHFIELD 
3ja sæta sófi   
Stærð: 186 x 82 x 93 cm 

 104.993 kr.  149.990 kr.

STOCKHOLM 
Þriggja sæta útisófi  
Stærð: 212 x 80 x 88 cm 

 111.993 kr. 
 159.990 kr.

30%
30%

30%



Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

11 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 
Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

Fallegur  borðbúnaður – tilvalinn í útileguna eða út á pallinn!

RÝMINGARSALA
Á GARÐHÚSGÖGNUM

30-50%

Rýmum til fyrir öllum 
fallegu haustvörunum

30%
MEDUSA GARÐSTELL
M.a. diskar, bollar, glös og könnur
Verð frá 623 kr.  890 kr.  
Verð til 3.843 kr.  5.490 kr.

RÝMINGARSALA Á GARÐHÚSGÖGNUM

50%

BALI ÚTISÓFI M/ HÁU BORÐI
Fallegt og þægilegt garðsett úr svörtu 
Polyrattan (tveggja þráða 8 mm flötu fléttuefni). 
Ofið utan um dufthúðaða járngrind (sinkrör). 
Hornsófi og hátt matborð. Með settinu fylgja 
setpullur og þægilegar bakpullur úr svampi 
með áklæði úr pólýester.  69.995 kr.   139.990 kr.

Stærðir 
Borð: 144,5 x 74,5 x 67 cm.  
Sófi: 236 x 179 x 67 cm. 

50%

BERMUDA
Grásvart sett, 4 einingar sem má raða saman á marga vegu. 
Vinstri og hægri sófaeining með armi, þeim fylgja setpullur 
og bakpúðar. Einnig tvær ferkantaðar einingar, þeim fylgja 
setpullur og annarri fylgir einnig hert gler. Hægt er að mynda 
t.d. hornsófa, 4-6 sæta langan sófa með skammeli og/eða 
borði.
 
 79.995 kr.   159.990 kr.

Stærð horneininga: 
154,5 x 83 x 66 cm

Stærð ferköntuðu 
eininganna: 83 x 83 cm.

LEONE 
Hornsófi úr Leone línunni 2H2. Svört álgrind og 
gráar sessur og bakpullur úr fyrsta flokks svampi. 
Endingargott Olifin áklæði. Stærð: 203 x 203 x 80 cm 
Sófarborð úr svörtu áli með reyklitaðri glerplötu fylgir 
sófanum. Stærð: 70x70x30 cm

 148.792 kr.  
 185.990 kr.

STOCKHOLM
Skemmtileg útihúsgagnalína frá Brafab. Stockholm er líkt aðar vörur þeirra eru 
framleiddir úr mjög endingargóðum hráefnum. Grindin úr áli sem ekki ryðgar 
og húsgögnin eru handofin með sérlega sterku nælon-fléttuefni. Efnið er 100% 
nýframleitt, hálfhringlaga fléttuefni. Það er vissulega þyngra en flatt fléttuefni 
sem notuð eru í ódýrari útihúsgögn en um leið eru húsgögnin með miklu meiri 
endingu og eru stöðugri. 

 188.993 kr.  269.990 kr.

STOCKHOLM 
Hornsófi Stærð: 252 x 252 x 80 cm 

STOCKHOLM 
Stóll. Stærð: 86 x 88 x 80 cm 

 41.993 kr.   59.990 kr.

STOCKHOLM 
Þriggja sæta útisófi  
Stærð: 212 x 80 x 88 cm 

 111.993 kr.  159.990 kr.

Sófaorð með reyklituðu gleri   
Stærð: 80 x 80 x 69 cm 

 34.993 kr.   
49.990 kr.

ASHFIELD 
3ja sæta sófi   
Stærð: 186 x 82 x 93 cm 

 104.993 kr.  149.990 kr.

STOCKHOLM 
Þriggja sæta útisófi  
Stærð: 212 x 80 x 88 cm 

 111.993 kr. 
 159.990 kr.

30%
30%

30%



Hvernig 
gátu yfir-
völd rekið 
skaðlega 
starfsemi 
sem stríðir 
gegn 
mannlegu 
eðli, heil-
brigðri 
skynsemi 
og fyrir-
liggjandi 
rannsókn-
um?
Árni H. Krist-
jánsson.

Árni H. Kristjánsson er einn 
fimmmenninganna sem 
skorað hafa á borgarstjórn 
að rannsaka mál vöggustofa. 
Árni, sem er sagnfræðingur 
að mennt, er fæddur 1961 og 
elstur fimm systkina, sem 
ólust öll að miklu leyti upp 
á stofnunum, þar á meðal 
vöggustofum. 

Vegferðin í leit að rétt-
læti fyrir börn vöggu-
stofanna hófst formlega 
þegar þeir Árni, Fjölnir 
Geir Bragason, Hrafn 

Jökulsson, Tómas V. Albertsson og 
Viðar Eggertsson gengu á fund borg-
arstjóra þann 7. júlí síðastliðinn, en 
hún á sér þó langan og persónulegan 
aðdraganda fyrir Árna.

„Þetta mál hófst á svolítið undar-
legum stað en það var á Barnaspítala 
Hringsins. Þetta hófst þannig að eld-
huginn Hrafn Jökulsson, fornvinur 
minn, hafði árum saman komið á 
barnaspítalann og teflt við börnin 
einu sinni í viku. Svo hittist þann-
ig á að ég var þarna með yngsta son 
minn, Óla, sem var í tvö ár á barna-
spítalanum vegna alvarlegra veik-
inda. Svo kemur Hrafn einu sinni 
sem oftar, en í þetta sinn tókum 
við ekki skák heldur fórum að ræða 
við Óla, sem var þá sextán ára, um 
aðbúnað á sjúkrahúsum og hvernig 
þetta var í gamla daga þegar foreldr-
ar máttu ekki einu sinni heimsækja 
börn sín. Þá upplýsti Hrafn mig um 
það sem ég vissi ekki, að hann hafði 
verið vistaður á Vöggustofu Thor-
valdsensfélagsins. Þar byrjaði þetta, 
því að ég og systkini mín vorum öll 
meira og minna á vöggustofum og 
síðan í kjölfarið á fleiri opinberum 
stofnunum,“ segir Árni.

„Á þessum degi 3. janúar 2019 
þegar þetta allt hófst, þá bundumst 
við Hrafn fastmælum um að koma 
þessu máli á einhvern rekspöl 
þannig að það myndi kannski leiða 
til rannsóknar, af því þetta var sví-
virðileg starfsemi og brotið bein-
línis á börnum og mæðrum þeirra. 
Síðan líður og bíður og ég var mjög 
upptekinn vegna veikinda sonar 
míns, meðal annars af því við for-
eldrarnir bjuggum á spítalanum, 
bæði hér heima og erlendis. Síðasta 
vor þá tökum við upp þráðinn aftur 
og úr verður að Hrafn biður mig um 
að rannsaka starfsemi vöggustofa 
borgarinnar en ég kom víða að lok-
uðum dyrum því heimildirnar eru 
ekki aðgengilegar.“

Margt óhuggulegt kom í ljós
Árni tók saman greinargerð um 
starfsemi vöggustofa sem varð að 
bréfi sem þeir fimmmenningar 
sendu borgarstjórn 13. júní síðast-
liðinn og setti allt af stað. Í bréfinu 
er farið yfir sögu Vöggustofunnar 
að Hlíðarenda, sem starfrækt var 
1949–1963, og Vöggustofu Thor-
valdsensfélagsins, sem starfrækt var 
1963–1973.

Árni segir að f leiri vöggustofur 
hafi verið starfræktar á 20. öld, en 
þær voru þá yfirleitt reknar af ein-
hvers konar félagasamtökum á 
meðan borgin bar alfarið ábyrgð á 
Vöggustofunni að Hlíðarenda og 
Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins.

„Það er ekki hægt að gera löngu 
látið fólk ábyrgt, í borgarstjórn 
kemur fólk og fer en ábyrgðin 
stendur alltaf eftir. Því er miðað við 
starfsemi þessara tveggja stofnana, 
enda var þetta sama starfsemin sem 
fluttist á milli húsa. Það kom margt 
mjög óhuggulegt í ljós sem ég hafði 
ekki gert mér grein fyrir,“ segir Árni.

Gróðrarstía andlegrar veiklunar
Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem 
reynt hefur verið að opna á umræð-
una um vöggustofur. Um miðjan 
sjötta áratuginn reyndu borgarfull-
trúarnir dr. Sigurjón Björnsson sál-
fræðingur og Adda Bára Sigfúsdóttir 
veðurfræðingur að vekja athygli á 
málinu í borgarstjórn en það féll í 
grýttan jarðveg.

„Þetta hefur haft svo skelfilegar 
af leiðingar fyrir f lest börnin sem 

Krefjast réttlætis fyrir 
vöggustofubörnin

Sum þeirra, eins og Viðar Eggerts-
son og tvíburasystir hans, sem voru 
vistuð á Hlíðarenda til tveggja og 
hálfs árs aldurs, þróuðu með sér sitt 
eigið tungumál af því enginn talaði 
við þau. Alls voru 510 börn vistuð 
á Hlíðarenda á starfstíma vöggu-
stofunnar og á Vöggustofu Thor-
valdsensfélagsins voru um það bil 
100 börn vistuð árlega fram undir 
lok sjöunda áratugarins.

Mæðurnar beittar þrýstingi
Í greinargerð Árna kemur fram að 
„í langf lestum tilvikum var um 
að ræða börn ungra, fátækra, ein-
hleypra eða veikra mæðra, sem 
talið var að gætu ekki alið önn fyrir 
börnum sínum“. Mæðurnar fengu 
ekki að snerta börn sín í heim-
sóknum heldur þurftu þær að horfa 
á börnin í gegnum glervegg. Þá voru 
vöggustofurnar eins konar óform-
legar ættleiðingarmiðstöðvar, þar 
sem barnlaus hjón völdu sér börn.

„Um þræði héldu Barnavernd 
Reykjavíkur og forstöðukonan 
hverju sinni. Forstöðukonan hafði 
alveg ótrúleg völd, hún gat gert 
úttekt á heimilum, komið til leiðar 
að foreldrar yrðu sviptir forræði og 
skikkað börn í vist. En á sama tíma 
var gífurlegur þrýstingur barn-
lausra hjóna, því þetta var löngu 
fyrir daga ættleiðinga erlendis frá,“ 
segir Árni.

Hann segir að finna megi skýr-
ingu á þessari ættleiðingarstefnu í 
ársskýrslum Barnaverndar Reykja-
víkur á árunum 1967–1969, þar sem 
tekið er fram hversu hagkvæmt 
það sé að koma börnum á sjálfbær 
einkaheimili í fóstur.

„Það eru til skjalfestar frásagnir 
af því að mæður í veikri stöðu hafi 
verið beittar svo miklum þrýstingi 
að þær gáfu eftir og afsöluðu sér 
börnum sínum. Sláandi dæmi er 
um konu sem lá á sjúkrahúsi, alvar-
lega veik eftir barnsburð, og full-
trúar Barnaverndarnefndar komu 
ítrekað á sjúkrahúsið til að reyna að 
fá konuna til að afsala sér barninu. 
Þarna er valdaójafnvægið gífur-
legt. Þetta er eitthvað sem þarf að 
skoða, en málefnið er hálfgert tabú 
meðal mæðranna og þess fólks sem 
ættleiddi börnin. Til að gæta sann-
mælis þá efast ég ekkert um að öll 
þessi börn hafi lent á góðum heimil-
um hjá ástríkum foreldrum og þetta 
orðið þeim til heilla. En eftir stendur 
samt sem áður að þetta var stund-
um gert á vafasömum forsendum 
og eftir sátu mæður og fjölskyldur 
í sárum,“ segir Árni.

Gert ráð fyrir dauðsföllum
Samkvæmt heimildum Árna var 
nokkuð um að börn kæmu á vöggu-
stofurnar beint af fæðingardeild. 
Þetta voru stundum börn sem voru 
mikið fötluð og jafnvel ekki hugað 
líf, en í stað þess að dvelja á sjúkra-
húsi, þar sem þau hefðu getað fengið 
viðeigandi aðstoð, voru þau flutt á 
vöggustofu. Einnig eru heimildir 
um að börn hafi veikst alvarlega, 
svo sem af lungnabólgu, en ekki 
verið flutt á sjúkrahús.

„Svo er náttúrlega þetta óhuggu-
lega dæmi um að það hafi verið gert 
ráð fyrir dauðsföllum á Vöggustofu 
Thorvaldsensfélagsins. Þarna var 
skírnarfontur til að skíra dauðvona 
börn og líkherbergi. Það sem er 
ótrúlegast í þessu er að það virðist 
sem sumar konur hafi verið sviptar 
forræði barna sinna áður en þær ólu 
börnin, því þau voru tekin strax við 
fæðingu og flutt á vöggustofuna. Af 
hverju var þessum börnum ekki 
sinnt á sjúkrahúsi? Þetta er bara 
óskiljanlegt!“ segir Árni.

Aðspurður um hvort slíkt hafi 
hreinlega staðist lög, segir Árni 
að lagastoð virðist hafa verið fyrir 
hendi í þeim tilvikum þar sem móð-
irin var í óreglu um eða fyrir með-
göngu.

„Þetta var vafalaust hugsað barn-
inu til heilla. Það verður að koma 
skýrt fram, þetta voru þau úrræði 
sem þá voru í boði og stundum var 
auðvitað nauðsynlegt að grípa til 
þeirra. Bara alveg eins og í dag 

voru þarna, en það sem er óskiljan-
legt er að eftir að þetta var afhjúpað 
1967 af dr. Sigurjóni og Öddu Báru, 
þá var málið gert f lokkspólitískt. 
Þau voru bara einhverjir kommar, 
hægrimenn voru með borgina, og 
þetta var afgreitt eins og þau vildu 
koma höggi á íhaldið,“ segir Árni.

Dr. Sigurjón hélt ræðu á borgar-
stjórnarfundi í mars 1967 þar sem 
hann lýsti vöggustofunum sem 
„gróðrarstíu andlegrar veiklunar“. 
Þá skrifaði hann greinina „Vist-
heimili fyrir ung börn“ sama ár, 
þar sem hann sýndi fram á skað-
semi þess að vanrækja börn til-
finningalega til lengri tíma, með 
vísun í rannsóknir í barnasálfræði 
og geðlæknisfræði. Næst var hreyft 
við málinu árið 1993 þegar útvarps-
þáttur Viðars Eggertssonar, „Eins og 
dýr í búri“, var frumfluttur. Þar var 
fjallað um baráttu móður hans til að 
endurheimta tvíbura sína, sem hún 

varð viðskila við frá fæðingu vegna 
fátæktar.

„Það sem enginn skilur er, hvernig 
gátu yfirvöld rekið skaðlega starf-
semi sem stríðir gegn mannlegu 
eðli, heilbrigðri skynsemi og fyrir-
liggjandi rannsóknum? Það er gjör-
samlega óskiljanlegt hvernig hægt 
var að hunsa grátandi börnin. Á 
endanum hættu börnin að gráta. 
Það eru til heimildir um að börn 
hafi hætt, ómeðvitað auðvitað, 
að nærast, því þau gáfust upp. Þau 
fengu aldrei örvun, sem er grund-
vallaratriði fyrir þroska ungbarna. 
Það var beinlínis forboðið að 
sinna öðru en líkamlegum þörfum 
barnanna. Mörg urðu rang- eða 
tileygð vegna þess að þau sáu bara 
loftið úr rimlarúmunum og fengu 
enga skynörvun,“ segir Árni.

Mörg börnin voru ótalandi þegar 
þau komu út af vöggustofum og 
bjuggu við málhelti fram eftir aldri. 

Árni tveggja ára gamall árið 1963. MYND/ÚR EINKASAFNI

Í svefnherbergi elstu barnanna á Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins 1967.  LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR/BRAGI GUÐMUNDS.
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ORTO 2ja sæta + legubekkur. Grænt Solo velúr áklæði. L 292 x D 164 cm. 
279.900 kr. NÚ 167.940 KR.

WESTON hornsófi. Brúnt bonded leðuráklæði. L235 x D 285 cm. 
359.900 kr. NÚ 215.940 KR.

DEIA borðstofustóll. Svart velúr, svartir fætur.  
54.900 kr. NÚ 38.430 KR.

BOTA borðstofustóll. Brúnt leðurlíki, svartir fætur.
34.900 kr. NÚ 24.430 KR.

ENIX borðstofustóll. Grá seta, krómfætur.
9.900 kr. NÚ 4.950 KR.

ZORANO borðstofustóll. Svart áklæði, svartir fætur. 
59.900 kr. NÚ 29.900 KR.

NARKE sólbekkur á hljólum. Burðargeta 120 kg. L186 cm. 
46.900 kr. NÚ 23.450 KR.

AVISA sófaborð. Fibersteypa. 
Ø53 cm. 9.900 kr. NÚ 4.950 KR. 
Ø80 cm. 19.900 kr. NÚ 9.950 KR. LIONI 2ja sæta bekkur. L131 cm. 62.900 kr. NÚ 44.030 KR.

ALMA sumarhúsgögn. Hægindastóll. 74.900 kr. NÚ 52.430 KR.
Skemill. 27.900 kr. NÚ 19.530 KR. Borð. 24.900 kr. NÚ 17.430 KR.

VEGA hægindastóll með sessu. L186 cm. 74.900 kr. 
NÚ 37.450 KR.

af allri 
sumarvöru

30-50%



Vöggustofa Thorvaldsensfélagsins við Dyngjuveg árið 1963. 
 LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR/SVEINN ÞORMÓÐSSON 

að stundum verður hreinlega 
að svipta óhæfa foreldra börnum 
sínum. Svo er annað sem þarf að 
koma fram, að ungar ógiftar mæður 
fóru stundum sjálfviljugar með 
börn sín á vöggustofur, í góðri trú 
eftir meðmæli, á meðan þær voru að 
koma undir sig fótunum. Þær vissu 
ekki betur. Svo kannski fengu þær 
aldrei börnin aftur vegna þess að 
Barnavernd mat stöðuna þannig.“

Silungapollur eins og fangelsi
Eins og áður sagði voru Árni og öll 
systkini hans vistuð á stofnunum 
meira og minna í æsku.

„Ef til vill sluppum við systkinin 
betur en margur annar. Við höfum 
getað farið í gegnum lífið svona að 
mestu uppistandandi, auðvitað 
höfum við glímt við erfiðleika og 
allt það. En við náðum öll að mennta 
okkur og eignast fjölskyldur, ólíkt 
mörgum öðrum. Því það er ótrú-
legur fjöldi sem missti gjörsamlega 
fótanna, ekki bara út af vöggustof-
unum, heldur einnig vegna vistunar 
á öðrum stofnunum. Ég var mjög 
lánsamur að eignast góða konu 
sem beindi mér rétta leið eftir eyði-
merkurráf í myrkri,“ segir Árni og 
bætir við að ekki hafi allir verið svo 
lánsamir. Mörg vöggustofubarnanna 
hafi upplifað mikla höfnun og glímt 
við lítið sjálfstraust alla sína ævi.

Systkinin héldu sambandi við for-
eldra sína framan af og dvöldu tíma-
bundið hjá þeim, á milli þess sem 
þau voru á stofnunum. Hópurinn 
tvístraðist endanlega 1969 en Árni 
og einn bróðir hans fylgdust að. Árni 
segir þau systkinin hafa haldið sam-
bandi á fullorðinsárum þó það hafi 
stundum verið stopult. Árna er ekki 
kunnugt um nákvæmlega hversu 
lengi hann dvaldi á vöggustofu en 
hann hefur sótt um að fá aðgang 
að gögnum varðandi æsku sína hjá 
Borgarskjalasafni og Þjóðskjalasafni.

„Þetta rennur í einn graut hjá mér 
því ég var svo mikið á Silungapolli 
og öðrum stofnunum. Minnið mitt 
nær aldrei á vöggustofu, þannig að 
ég get ekki sagt til um það. En systk-
ini mín voru þarna nokkuð lengi, ég 
veit það, og tvö þeirra fóru þaðan í 
fóstur og til ættleiðingar. Við eigum 
það líklega sammerkt systkinin að 
hafa glímt við félagsfælni og sum 
hafa talað um erfiðleika með að 
tengjast og treysta fólki. En við 
sluppum nokkuð vel, miðað við það 
sem ég hef heyrt og til eru heimildir 
um. Alltént vorkennum við okkur 
ekkert þrátt fyrir erfiða æsku.“

Silungapollur var vistheimili sem 
rekið var af Reykja vík ur borg frá 
1950–1969 fyrir börn á aldrinum 
þriggja til sjö ára. Árið 2010 fór fram 
rannsókn á starfsemi Silungapolls 
á vegum vistheim ila nefnd ar, þar 
sem kom í ljós að sum börnin voru 
beitt kynferðisofbeldi þar. Árni líkir 
vistinni á Silungapolli við fangelsi.

„Ég man til dæmis að hurðar-
húnar voru mjög hátt uppi þann-
ig að börnin gátu ekki opnað. Svo 
voru þau geymd á daginn í stórum 
sal sem líkja má við dýragarð. Þarna 
voru börn sem glímdu við ýmsa 
erfiðleika, öllu att saman og mikið 
um of beldi á meðal barnanna. Ef 
þú fyllir heilan sal af börnum sem 
eiga öll við erfiðleika að glíma þá 
geturðu rétt ímyndað þér ástandið,“ 
segir hann.

Stofnun getur aldrei alið upp barn
Árni segir stofnanavistina hafa haft 
mikil áhrif á hann og systkini hans. 
Þau hafi þó öll náð að lifa sínu lífi 
þrátt fyrir ýmiss konar bakslög.

„Börn sem glíma við mikinn til-
finningalegan sársauka og kunna 
ekkert að takast á við það lenda oft 
í óreglu. Eigum við ekki að segja að 
víman sé svona einhvers konar líkn. 
Þegar það er mikill tilfinningalegur 
sársauki þá getur þú engan veginn 
unnið úr því, þú hefur ekkert bak-
land og enga fjölskyldu til að hjálpa 
þér. Stofnun getur í rauninni aldrei 
alið upp barn, vegna þess að grund-
vallarþörf barns er ást, umhyggja og 
öryggi og slíkt er ekki í boði á stofn-
un. Fólkið sem sinnir þér og gefur 

þér að borða er bara í vinnunni.“
Varstu í sambandi við foreldra 

þína eftir að þú varðst fullorðinn?
„Já, ég var það. Pabbi flutti reynd-

ar til Ástralíu og var þar lengi. Ég var 
svo í samskiptum við hann þegar 
hann kom til baka og alltaf í sam-
skiptum við móður mína, en eftir að 
hún missti yngsta bróður minn frá 
sér þá missti hún endanlega fótanna 
í lífinu. Þetta var of sárt og þetta var 
of mikið og eftir það átti hún sér 
aldrei viðreisnar von í lífinu.“

Móðir Árna glímdi við óreglu og 
veikindi í gegnum líf sitt og þykir 
honum það einna sárast hversu 
mikið var litið niður á hana og aðrar 
konur í sambærilegri stöðu.

„Ég get náttúrlega ekki sett mig í 
spor þessara mæðra en það sem mér 
finnst mjög sárt er fordómafullt við-
horfið gagnvart þeim. Það var ekki 
þeim að kenna hvernig komið var 
fram við börn þeirra á vöggustofum 

en allar mæðurnar skynjuðu auð-
vitað hve hryllilegt þetta var fyrir 
þau. Þær voru síðan fordæmdar af 
starfsfólki vöggustofa, félagsmála-
yfirvöldum og jafnvel samfélaginu.“

Funduð þið systkinin fyrir gremju 
gagnvart foreldrum ykkar?

„Já, eðlilega, öll á einhverjum 
tímapunkti, en síðan erum við held 
ég öll löngu búin að fyrirgefa þeim. 
Þetta var bara fátækt og veikt fólk. 
Móðurfjölskyldan mín var blá-
snauð, þau bjuggu í Múlakampinum 
í bröggum. Þannig að ég held að ég 
geti talað fyrir hönd okkar allra að 
það er enginn að erfa þetta við þau 
í dag. Þetta voru bara aðstæður sem 
foreldrar mínir réðu engan veginn 
við. Ég veit það að þau vildu okkur 
allt hið besta en þau réðu bara ekki 
við líf sitt.“

Vilja réttlæti fyrir mæðurnar
Reykjavíkurborg hefur heitið því að 

rannsaka starfsemi vöggustofanna 
að Hlíðarenda og Dyngjuvegi, en 
ljóst er að mikið verk er fyrir hönd-
um. Viðbrögðin hafa verið mikil og 
segist Árni hafa þurft að slökkva á 
símanum sínum fyrstu dagana því 
hann hafi hreinlega ekki stoppað. 
Athugasemdir fólks hafi langflestar 
verið jákvæðar, en einstaka hafa 
ýjað að því að fimmmenningarnir 
séu á höttunum eftir fé eða bótum. 
Árni hafnar því alfarið og segir það 
aldrei hafa komið til tals.

„Við erum ekki á höttunum eftir 
því, bara alls ekki. Við viljum bara 
að starfsemin verði rannsökuð og 
gerð skil. Því þetta er svartur blettur 
á sögu Reykjavíkurborgar og sögu 
barna á Íslandi. Ég er ekki að segja 
hvað verði í framtíðinni, enda ræð 
ég engu þar um. En það var aldr-
ei hugmyndin okkar Hrafns, við 
vildum réttlæti, ekki síst fyrir mæð-
urnar,“ segir Árni.

Hver heldurðu að verði næstu 
skref í þessu máli?

„Næstu skref eru að fylgja þessu 
eftir. Það sem við gerum núna í 
framhaldinu er að spyrja reglulega 
um framvindu málsins og auðvitað 
vonast ég til þess að það verði eitt-
hvað gert og þetta verði rannsakað. 
Þessi meðferð á börnum var alveg 
með ólíkindum, því í rauninni er 
þetta ekkert svo langt síðan.“

Fimmmenningarnir stofnuðu 
hópinn „Réttlæti“ á Facebook sem 
er eyrnamerktur börnum sem voru 
vistuð á vöggustofum, aðstand-
endum þeirra og áhugafólki um 
málefnið. Sögurnar hafa hrannast 
inn, bæði frá fólki sem var sjálft 
vistað á vöggustofum og aðstand-
endum þess.

„Það vilja allir meina að þetta 
hafi haft mjög slæm áhrif og það er 
ótrúlega há tíðni óreglu og sjálfs-
víga hjá þessum hópi fólks. En það 
má ekki alhæfa að það sé eingöngu 
hægt að skrifa á vöggustofurnar, 
því f lest börnin voru líka vistuð á 
öðrum miður góðum stofnunum,“ 
segir Árni.

Lagt hefur verið til að Árni verði 
fulltrúi barna í nefnd sem skipuð 
verður um rannsókn málsins, en 
hann segist ekki vera tilbúinn að 
gera það enda standi það honum 
of nærri til þess að geta gætt hlut-
lægni.

„Ég geri þetta náttúrlega bara 
meðfram öðru og ætlaði aldrei að 
þetta yrði svona stórt, ég sá það 
í raun ekki fyrir mér. Eldhuginn 
Hrafn þrýsti á mig til þess að leggj-
ast í þessa rannsóknarvinnu, hann 
sagði að ég væri dæmdur til að gera 
þetta af því ég er sagnfræðingur.“

Nú mun sennilega taka einhvern 
tíma að leiða málið til lykta, ætlarðu 
þér að fylgja því eftir?

„Þetta mál má ekki heltaka okkur 
en auðvitað munum við ýta við 
borgarstjórn ef okkur fer að lengja 
eftir svörum og fylgja því þannig 
eftir. Ég er ekki einn og auk öflugra 
félaga minna þá er fjöldinn allur af 
fólki sem lætur sig málið varða og 
styður væntanlega rannsókn. Að 
lokum vil ég hvetja þá sem voru 
vistaðir á vöggustofum og aðstand-
endur þeirra til að segja sögu sína 
– það er mikilvægt!“ segir Árni. n



Árni níu ára gamall árið 1970. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI

Árni segist vera mjög lánsamur að hafa eignast góða konu sem beindi honum rétta leið.      FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

Vöggustofur í Reykjavík 

1949 Vöggustofan að Hlíðar-
enda við Sunnutorg sett á 
laggirnar.

1959 Thorvaldsensfélagið 
ræðst í að byggja nýja vöggu-
stofu.

1963 Thorvaldsensfélagið 
færir Reykjavíkurborg vöggu-
stofuna að Dyngjuvegi að 
gjöf. Starfsemin á Hlíðarenda 
flyst óbreytt þangað yfir.

1967 Dr. Sigurjón Björns-
son vekur athygli á málefni 
vöggustofa með greininni 
„Vistheimili fyrir ung börn“ og 
í borgarstjórn, ásamt Öddu 
Báru Sigfúsdóttur.

1973 Vöggustofu Thorvald-
sensfélagsins breytt í upp-
tökuheimili fyrir börn.

1979 Starfsemi upptöku-
heimilisins á Dyngjuvegi 
hætt og það sameinað rekstri 
upptökuheimilisins við Dal-
braut.

1993 Útvarpsþátturinn 
„Eins og dýr í búri“ eftir Viðar 
Eggertsson frumfluttur í 
Ríkisútvarpinu.

2021 Árni H. Kristjánsson, 
Fjölnir Geir Bragason, Hrafn 
Jökulsson, Tómas V. Alberts-
son og Viðar Eggertsson 
ganga á fund Dags B. Eggerts-
sonar borgarstjóra.
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Við þurfum 
að skoða 
rætur 
hatursins 
og hvernig 
við getum 
barist gegn 
öfgahyggju 
án ofbeldis.

Næstkomandi fimmtudag eru 
tíu ár liðin frá hryðjuverka-
árásunum í miðborg Oslóar 
og í Útey, sumardvalar stað 
ungliðahreyfingar norska 
Verkamannaflokksins. Sendi-
herra Noregs hér á landi, Aud 
Lise Norheim, segir samtalið 
sem nú á sér stað nauðsynlegt 
uppgjör. 

„Nú þegar tíu ár eru liðin er rétti 
tíminn fyrir alla, bæði ráðamenn 
og aðra, að horfa til baka og skoða 
hvernig við brugðumst við. Þá er 
ýmislegt sem kemur í ljós að ekki 
var hugsað út í. AUF, ungliðahreyf-
ing norska Verkamannaflokksins 
sem ráðist var gegn, var að miklu 
leyti ein látin vinna úr eftirmálum 
þessa harmleiks innan sinna raða,“ 
segir Aud Lise.

„Nú í sumar hafa komið út 
þónokkrar bækur, sumar skrifaðar af 
eftirlifandi fórnarlömbum, aðrar af 
sagnfræðingum. Gegnumgangandi 
er sú staðreynd að skotmark hryðju-
verkamannsins var stjórnkerfið, sem 
á þeim tíma var leitt af Jens Stolten-
berg og Verkamannaflokknum.“

Aud Lise minnist orða Stolten-
bergs um að þjóðin myndi aldrei 
gleyma og aldrei leyfa hatrinu að 
sigra.

„Nokkrum dögum eftir árásina 
mætti fjöldi fólks í miðborg Osló 
með rósir og ástin var allsráðandi. 
En smátt og smátt má segja að sú 
tilf inning hafi horfið. Tónninn 
breyttist og mátti jafnvel heyra 
ásakanir um að Verkamannaflokk-
urinn, og sérlega ungliðahreyfing-
in, væri að nota harmleikinn sér til 
pólitísks framdráttar, til að afla sér 
stuðnings.“

Einn sagnfræðinganna benti í 
bók sinni á erfiða stöðu Jens Stol-
tenbergs á þessum tíma. „Hann 
var forsætisráðherra landsins en 
jafnframt formaður Verkamanna-
flokksins, sem var skotmark árás-
arinnar. Hann stóð frammi fyrir 
því að þurfa að sameina þjóðina 
og átti því erfitt með að benda á 
að þetta væri árás á lýðræðislegt 
kerfi Noregs. Umræðan í dag snýst 
um það hvernig samtalið er, hvaða 
orðalag við notum og hvað er sam-
þykkt í þeim efnum, en það hefur 
tekið tíu ár að komast þangað. Við 
þurfum að skoða rætur hatursins 
og hvernig við getum barist gegn 
öfgahyggju án of beldis.“

Vinir mínir áttu börn þarna
Aud Lise segir Stoltenberg hafa 
staðið sig vel í gríðarlega erfiðum 
aðstæðum. „Sjálfur þekkti hann 
fjölmörg fórnarlömb og hafði stuttu 
áður heimsótt Útey, þar sem hann 
nánast ólst upp. Flestir Norðmenn 
þekktu einhvern sem árásin snerti 
beint. Börnin mín áttu vini þarna 
og vinir mínir áttu börn þarna svo 
þetta snerti okkur öll. Sú afstaða 
forsætisráðherra að leggja áherslu 
á ástina og að hatrið fengi ekki að 
sigra, var hárrétt á þessum tíma-
punkti. En því miður breyttist eitt-
hvað og okkur tókst ekki að fram-
lengja þá hugsjón og hægra öfgafólk 
náði að yfirtaka umræðuna. Frá 
því heyrðist að fórnarlömb árásar-
innar notuðu „Úteyjar-spilið“. Þetta 
heyrðist bæði frá háttsettum stjórn-
málamönnum og í athugasemda-
kerfum á samfélagsmiðlum.“

Lise segir fólk ekki hafa verið 
undirbúið undir þann viðsnúning 
og ekki verið tilbúið í samtalið. 
„Verkamannaflokkurinn vildi gæta 
þess að móðga engan í samtalinu í 
kjölfarið, enda mikilvægt að halda 
því á lofti að Noregur hafi allur 
verið skotmarkið. Að þessu leyti 
var f lokkurinn skilinn eftir einn 
með þennan vanda. Samtalinu var 
í raun snúið við og það var ung-
mennahreyfingin, sem varð fyrir 
árásinni, sem þurfti að gæta þess að 
móðga ekki þá sem ásökuðu hana 
um að nota árásina sér til pólitísks 

Nauðsynlegt uppgjör tíu árum síðar

Aud Lise Norheim, sendiherra Nor-
egs á Íslandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Viðbragðsaðilar við Útey þar sem Anders Breivik gekk um og myrti 69 ungmenni og særði fjölmörg til viðbótar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Rósum var dreift víða vikurnar eftir hryðjuverkin til minningar um fórnarlömbin og urðu ein-
hvers konar tákn um ástina, sem áhersla var lögð á að skyldi sigra hatríð.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Minnisvarði hefur verið reistur í Útey með nöfnum allra 
þeirra 69 sem létu lífið í hryðjuverkunum árið 2011.

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

framdráttar. Og þetta er að koma 
upp á yfirborðið núna.“

Lise segir þennan föstudagseftir-
miðdag greyptan í minnið. „Ég var 
á leið um borð í ferju þegar ég heyri 
háværa sprengju. Ég hef aðallega 
verið í verkefnum í Mið-Austur-
löndum svo ég þekki sprengju-
dyn þegar ég heyri hann. Það var 
stormur úti, en ég vissi vel að þetta 
var ekki þruma.“

Lise segist f ljótlega hafa heyrt af 
sprengingunni við stjórnarráðs-
byggingarnar og í framhaldi heyrt 
af árásinni í Útey og kemst við þegar 
hún rifjar upp atburði dagsins.

„Þær hryðjuverkaárásir sem orðið 
hafa í Noregi hafa allar verið fram-
kvæmdar af hægri öfgamönnum og 
það er mikilvægt að horfa til þess og 
taka endurteknar árásir á borgara-
leg réttindi og lýðræði alvarlega.“

Mikilvægasta samtalið
Lise segir árásirnar hafa breytt 
þankagangi Norðmanna. „Við vitum 
að við erum ekki lítið eyland í norðri 
þar sem ekkert svona getur gerst. En 
það er eins og við höfum þurft þessi 
tíu ár til að skoða hvernig við tók-
umst á við þetta og hvað hefði mátt 
betur fara. Við þurftum auðvitað að 
skoða alla viðbragðsferla, en einnig 
hvað má gera til að koma í veg fyrir 

að slík hugmyndafræði grasseri. Nú 
er það mikilvægasta samtalið.“

Eftirlifandi fórnarlömb eru enn 
að kljást við heilsufarsleg vanda-
mál tengd árásinni, enda voru 
þetta börn. Við höfum lært að það 
tekur tíma að vinna úr þessu og við 
þurfum kerfi sem heldur utan um 
þetta fólk til lengri tíma litið, það 
dugir ekki að bjóða þessu fólki fría 
sálfræðiaðstoð í eitt ár eða svo.“

Lesa upp hvert nafn árlega
Við stjórnarráðsbyggingarnar í Osló 
verður athöfn á fimmtudaginn þar 
sem ráðamenn koma saman ásamt 
eftirlifandi fórnarlömbum. Lesin 
verða upp nöfn hinna látnu, fyrst 
þeirra átta sem létust við stjórnar-
ráðsbyggingarnar og svo þeirra 69 
sem voru myrt í Útey. Eins verður 
athöfn í Dómkirkju Oslóar, sem 
lék stórt hlutverk á þessum erfiðu 
tímum þegar fólk kom saman þar. 
Athöfn verður jafnframt í Útey þar 
sem fórnarlömb, aðstandendur og 
björgunaraðilar, margir hverjir 
nágrannar eyjunnar, koma saman.

Aud Lise segir að undanfarinn 
áratug hafi skapast sú hefð að lesa 
upp nöfn allra þeirra sem létust í 
árásunum, bæði í Osló og í Útey, 
og sé alltaf um magnaða stund að 
ræða.

Hér í Reykjavík er minnislundur 
í Vatnsmýrinni þar sem eru þrír 
bekkir sem á eru letruð orðin: 
Aldrei gleyma, á íslensku, norsku 
og ensku. Þar er ætlunin að efna til 
samverustundar klukkan hálf fimm 
á fimmtudaginn. Jafnframt verður 
kvikmyndin 22. júlí, sem fjallar um 
hryðjuverkaárásina, sýnd í Bíó Para-
dís sama kvöld og á Rúv á föstudags-
kvöldið. „Þetta er mynd sem maður 
verður að sjá með öðrum, enda erfið 
áhorfs.“ n

Myrti sjötíu og sjö manns og hlaut tuttugu og eins árs fangelsisdóm

Þann 22. júlí 2011 sprakk sprengja 
við stjórnarráðsbyggingarnar í mið-
borg Osló ar. Skömmu síðar hóf maður 
dulbúinn sem lögregluþjónn skotárás 
á sumardvalarstað ungliðahreyfingar 
norska Verkamannaflokksins í Útey í 
nágrenni Oslóar. Alls létust 77 manns í 
árásunum sem Anders Behring Breivik 

var handtekinn fyrir og játaði á sig. Átta 
manns létust í sprengingunni í Osló 
og 69 ungmenni voru myrt í Útey, en 
talið er að um 700 manns hafi þar verið 
samankomin. Breivik hlaut 21 árs fang-
elsisdóm, með möguleika á framleng-
ingu ef hann er enn talinn hættulegur að 
afplánun lokinni.
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Þau stunda 
hvorugt 
fjallgöngur 
að neinu 
ráði en 
Árni var 
strax til í 
þetta, 
Helena var 
minna 
spennt.

Ferðafélag barnanna stóð 
fyrir sinni fyrstu Laugavegs-
ferð þetta sumarið og fór 
Kolbrún Björnsdóttir fyrir 
hópnum ásamt eiginmanni 
sínum, Árna Árnasyni, og 
dóttur þeirra, Helenu, 11 ára. 
Kolla segir öll átta börnin 
hafa farið út fyrir sinn ramma 
og þannig stækkað sjálfið í 
ferðinni.

Ferðafélag barnanna var 
stofnað árið 2009 sem 
deild innan Ferðafélags 
Íslands. Höfuðmarkmið 
þess er að hvetja börn og 

foreldra til útiveru og samveru í 
náttúru landsins. „Það er ótrúlega 
fjölbreytt starf innan félagsins, 
allt frá stuttum ævintýragöngum 
og pödduskoðunum upp í nokk-
urra daga sumarleyfisferðir. Það 
skemmtilega er að þessar ferðir 
seljast iðulega fyrst upp allra ferða 
hjá FÍ,“ segir Kolla, eins og hún er 
oftast kölluð.

Átta börn tóku þátt í þessari 
fyrstu af fimm Laugavegsferðum 
deildarinnar þetta sumarið og 
með þeim voru sex mömmur, fjórir 
pabbar og tvær ömmur. Kolla segir 
undirbúninginn hafa verið frekar 
einfaldan. „Hver fór í göngur á eigin 
vegum, við fórum svo í eina göngu 
saman stuttu fyrir brottför. Annars 
er flóknasti undirbúningurinn yfir-
leitt að pakka niður fyrir svona ferð, 
bæði fatnaði og mat. Okkur finnst 
við oft þurfa svo mikið en notum 
svo bara hluta þegar á reynir.“

Flestir koma sjálfum sér á óvart
Ferðin var farin á fjórum dögum. 
Fyrsta daginn var ekið frá Reykja-
vík í Landmannalaugar og þaðan 
gengið í Hrafntinnusker. Á öðrum 
degi gengið í Hvanngil og þeim 
þriðja þaðan í Emstrur. Á síðasta 
deginum gekk hópurinn svo frá 
Emstrum í Langadal, þar sem gist 
var eina nótt í Skagfjörðsskála.

Börnin voru á aldrinum níu til 
f immtán ára og gengu á bilinu 
fimm til sjö og hálfa klukkustund 
úr skála í skála með nestis- og rús-
ínupásum og segir Kolla stemning-
una hafa verið góða. „Mér heyrðist 
að minnsta kosti hluti þeirra ræða 
það á síðasta göngudegi að þau 
vildu ekki að ferðin væri að klár-
ast.“

Aðspurð um áskoranirnar segir 
Kolla sumum hafa þótt óþægilegt 
að vaða ár, öðrum hafi þótt óþægi-
legt að sofa í sama rými og nítján 
manns. „En öll, bæði börn og full-
orðnir, fóru út fyrir sinn ramma á 
einn eða annan hátt og stækkuðu 
þannig sjálfið. Ég held að flest komi 
sér pínu á óvart í svona ferðum því 
við getum yfirleitt mun meira en við 
höldum og allra mest komu krakk-
arnir fullorðna fólkinu á óvart. 
Þau eru svo ótrúleg, full af orku og 
gleði. Það gerist líka eitthvað þegar 
þau hitta aðra krakka og kynnast, 
þá hætta þau að pæla í því sem þau 
myndu kannski annars kvarta yfir 
ef þau væru bara með mömmu og 
pabba."

Leitin að rauðu derhúfunni
Árni, eiginmaður Kollu, týndi rauðri 
derhúfu sinni í upphafi göngunnar 
en morguninn eftir gekk hópurinn 
fram hjá erlendum ferðamanni, 
alsælum með húfuna á hausnum. 
„Húfan fylgdi okkur svo á ferða-
laginu því maðurinn var á sama 
hraða og gisti á sömu stöðum og við. 
Þetta vakti mikla kátínu í hópnum 
og varð það að hálfgerðu sporti að 
finna hvar húfan væri niðurkomin 
þá stundina. Nokkrir krakkanna 
úr hópnum tóku svo fjörið aðeins 
lengra þegar þau höfðu uppi á 
manninum í Emstrum, eftir tals-
verð spæjarastörf, og fengu mynd 
af sér og honum með fínu rauðu 
húfuna á höfðinu. Við enduðum 
svo á því að gista í sama skála og 
þessi ágæti maður í lok ferðarinnar 
og fengum þannig vissu fyrir því að 
húfan hefði komist Laugaveginn á 
enda, þó vissulega hafi hún setið á 

Vildu ekki að ferðin kláraðist

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

Kollu, sem hér er með Helenu og Árna, fannst liggja beinast við að fjölskyldan fararstýrði saman þó hún sé eini fjallagarpurinn innan hennar.  MYNDIR/AÐSENDAR

Kolla segir töluvert meira fjör í skálunum þegar göngumenn eru ungt fólk. 

Þessar göngukonur eru augljóslega vel búnar og tilbúnar í hvað sem er.

öðru höfði en upphaflega var áætl-
að,“ rifjar Kolla upp og hlær.

Krakkarnir strunsuðu á undan
Kolla fór í fyrsta sinn í skipulagða 
ferð með börnum og aðspurð um 
hvað hafi verið ólíkt, segist hún 
fyrirfram hafa talið að þau væru 
hægari en fullorðnir göngumenn 
en svo hafi aldeilis ekki verið.

„Krakkarnir strunsa á undan og 
við fullorðna fólkið þurftum stund-
um að gefa í til að halda í við þau. 
Það eru kannski helst spurning-
arnar sem ég fæ á göngu. Fullorðnir 
spyrja sjaldnar hvað séu margir 
kílómetrar í stóru ána eða Helvítis 
brekkuna, bröttu brekkuna sem 
þarf að fara niður áður en komið 
er að Álftavatni, en okkur fannst 
nafnið við hæfi líkt og Helvítis gjáin 
í Ronju Ræningjadóttur. Það er líka 
yfirleitt aðeins rólegra í skálanum 
þegar þar er bara fullorðið fólk,“ 
segir hún í léttum tón.

Dóttirin ekki upprifin í byrjun
Eins og fyrr segir voru eiginmaður 
og dóttir Kollu með í för en henni 
fannst það liggja beinast við að far-
arstjórnin væri í höndum fjölskyldu 
enda um fjölskylduferð að ræða.

„Þau stunda hvorugt fjallgöngur 
að neinu ráði en Árni var strax til 
í þetta, Helena var minna spennt. 
Henni fannst það ekki góð hug-
mynd að þurfa að labba í fjóra daga 
og það með einhverju fólki sem hún 
þekkti ekki neitt. Það var þó örlítil 
sárabót að ein af ömmum hennar 
og frænka á svipuðu reki skráðu sig 
í ferðina,“ segir Kolla.

„Þegar styttist í brottför jókst 
spennan aðeins, enda er oft mjög 
gaman að undirbúa svona ævintýri. 
Þegar upp var staðið var þetta svo 
mjög skemmtilegt, mun skemmti-
legra en hún átti von á. Göngurnar 
voru léttari, það var mjög gaman að 
vaða ár en skemmtilegast var líklega 
að eignast nýja vini. Það var alla-
vega það skemmtilegt að hún er til 
í að fara í aðra fjölskylduferð,“ segir 
Kolla að lokum.  n
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Eins og leyst úr fjötrum
Guðrún Jónsdóttir uppgötvaði Active Joints eftir að hafa lengi fundið fyrir óþægindum í 
líkamanum. Hún segir það hafa verið dásamlega upplifun þegar hún öðlaðist nýtt líf með 
Active Joints, sem hún mælir heilshugar með. 2

Guðrún sá umfjöllun og ummæli um Active Joints frá Eylíf heilsuvörum og ákvað að prófa. Hún sér ekki eftir því.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Heilbrigð melting er 
grunnur að góðri heilsu

Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is

KOMIN
AFTUR!
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Guðrún segist hafa fundið fyrir 
óþægindum í líkamanum árum 
saman. „Þrátt fyrir að ég hafi farið 
í vel heppnaða hnéaðgerð hef ég 
verið gjörsamlega ónýt í líkam-
anum. Gat ekkert gengið vegna 
mikils sársauka. Ég fór til læknis og 
var greind bæði með vefja- og slit-
gigt,“ segir hún. „Ég hef prófað að 
taka inn ýmiss konar náttúruefni 
sem áttu að hjálpa og sömuleiðis 
hef ég farið í endurhæfingu. Það 
hjálpaði mér talsvert, en óþæg-
indin héldu áfram að hrjá mig,“ 
bætir hún við.

Guðrún sá umfjöllun og ummæli 
um Active Joints frá Eylíf heilsu-
vörum. „Ég las innihaldslýsingar 
og þær hvöttu mig til að prófa. 
Einnig hafði vinkona mín mælt 
með Active Joints, svo það var ekk-
ert annað í stöðunni en að prófa. 
Vá, ég er þakklát, því eftir einungis 
tvær vikur var eins og ég væri leyst 
úr fjötrum, eða bönd hefðu verið 
skorin utan af mér. Allar mínar 
hreyfingar urðu auðveldari og 
sársaukalausar,“ segir hún.

Guðrún segist finna örlítið fyrir 
öðru hnénu, en að öðru leyti sé 
þetta nýtt og betra líf. Undanfarið 
hef ég ekki getað stundað æfingar 
vegna Covid-19. Það eru tveir 
mánuðir síðan ég byrjaði að taka 
inn Active Joints og ég get gengið 
um í dag, sem ég gat ekki áður með 
góðu móti. Fyrr í vetur hélt ég að ég 
væri útbrunnin, en svo er aldeilis 
ekki. Ég get því hiklaust mælt með 

Active Joints frá Eylíf. Það sem ég 
hef upplifað er stórkostlegt og ég 
þreytist því ekki á að dásama þessa 
vöru.“

„Ég hef deilt ánægju minni með 
öllum sem ég þekki og hafa áhuga 
á að bæta heilsuna. Ég ætla að 
halda áfram að nota þessar vörur 
enda finn ég mikinn mun á mér,“ 
segir hún. n

Fæst í öllum apótekum, Hagkaup, 
Heilsuhúsinu, Fjarðarkaupum, 
Nettó og á eylif.is þar sem er að 
finna nánari upplýsingar, en hægt 
er að fá fría heimsendingu. Fæðu-
bótarefni kemur ekki í staðinn 
fyrir fjölbreytta fæðu. Ekki 
ætlað börnum eða barnshafandi 
konum. Ekki er ráðlagt að taka 
meira en ráðlagður dagskammtur 
segir til um. Geymist þar sem 
börn ná ekki til.

Bætiefnalínan frá Eylíf samanstendur af Happier Guts, Active Joints, Stronger Bones og Smoother Skin & Hair.

Ég get því hiklaust mælt með Active Joints frá Eylíf. Það sem ég hef upplifað er 
stórkostlegt og ég þreytist því ekki á að dásama þessa vöru,“ segir Guðrún.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Loksins hreyfing án mikillar fyrirhafnar

Guðlaugur Sigurðsson segir að eftir að hann 
kynntist Active Joints frá Eylíf hafi lífsgæði hans 
breyst til batnaðar. Hann getur staðið upp án 
fyrirhafnar og gengið óstuddur upp og niður 
tröppur. Lífsgæðin hafa því batnað.

Guðlaugur Sigurðsson lenti í alvarlegu vinnu-
slysi þegar hann var til sjós árið 2010. Hann 
slasaðist svo illa að hann var óvinnufær á eftir. 
Afleiðingarnar voru slæmir stoðverkir víðs vegar 
um líkamann. „Ég var heppinn að fá spelku frá 
Össuri þannig að ég gat sinnt daglegum at-
höfnum. Spelkan var eins konar lífsbjörg fyrir mig 
á þeim tíma. Eftir slysið var ég stöðugt með verki 
og átti erfitt með svefn vegna verkjanna,“ út-
skýrir Guðlaugur. Það var eiginkona hans sem sá 
auglýsingu um Active Joints frá Eylíf. „Hún ákvað 
að kaupa fyrir mig þetta fæðubótarefni í haust 
og ég verð að viðurkenna að eftir aðeins viku var 
ég farinn að finna mun á líkamlegri getu. Það var í 
raun alveg ótrúlegt og mér finnst gaman að segja 
frá þessari bættu líðan minni,“ segir hann.

Guðlaugur segist stundum gleyma að setja á 
sig spelkuna þegar hann fer í göngutúr. „Ég get 
orðið gengið upp og niður stiga án þess að styðja 
mig við handriðið eða þegar ég stend upp frá 
borði eða úr sófanum. Ég myndi segja að það 
væri kraftaverk frá því sem áður var. Frá því ég 
kynntist Active Joints frá Eylíf hef ég tekið þrjú 
hylki á dag. Ég dreifi inntökunni yfir daginn með 
máltíðum. Þótt fötlun mín eftir slysið hafi ekki 
horfið, þá er ég engu að síður gangandi um glaður 
í bragði. Mér líður betur og það er góð upplifun.“

Heilsan er dýrmætust

Rakel Jónasdóttir starfar sem snyrtifræðingur 
og vinnur oft mjög langa vinnudaga. Rakel 
hefur verið greind með beinþynningu og þarf 
að fá nægilegt kalk og D-vítamín. Hún segir að 
Stronger Bones frá Eylíf hafi reynst sér mjög vel 
til að styrkja sig.

Rakel segist hafa verið að prófa allar vörur frá 
Eylíf og líkað þær virkilega vel. „Þar sem ég hef 
verið með beinþynningu hef ég þurft að passa 
mjög vel upp á að fá nægt kalk og D-vítamín,“ 
segir hún. „Þegar ég heyrði um Stronger Bones 
frá Eylíf var ég mjög spennt að prófa þessa vöru, 
þar sem hún inniheldur náttúrulegt kalk og auk 
þess ríkulegt magn af stein- og snefilefnum sem 
öll eru fengin úr náttúrunni. Ég hef fulla trú á að 
hrein, íslensk hráefni séu betri fyrir líkamann 
en þau efni sem eru venjulega í kalktöflum,“ 
segir hún. „Það er síðan bara bónus að þetta eru 
tuggutöflur sem eru mjög góðar á bragðið.“

Rakel segir að Stronger Bones hafi reynst sér 
mjög vel. „Ég vildi taka á vanda mínum og sporna 
við beinþynningunni án þess að taka inn lyf. Ég 
finn mikinn mun á mér með Stronger Bones og 
það hefur komið mér á óvart hversu góð áhrif 
það hefur á meltinguna,“ segir hún.

„Ég hef líka prófað Smoother Skin & Hair frá 
Eylíf sem virkar mjög vel á bæði húð og hár. 
Kollagenið er efni sem er frábært fyrir húðina og 
ég hef fundið mun á henni og hárinu. Mér finnst 
nauðsynlegt að taka inn kollagen,“ segir Rakel 
og tekur fram að hún sé sérstaklega ánægð með 
vörurnar frá Eylíf.

Heilsuvörur frá Eylíf

Vörulínan Eylíf býður upp á fjórar vörur, Active 
Joints, Stronger Bones, Smoother Skin & Hair 
og Happier Guts, vörur sem hafa reynst vel fyrir 
liðina, húðina, beinin og meltinguna. Vörurnar eru 
unnar úr hreinum, íslenskum hráefnum, fram-
leiðslan fer fram á Íslandi og öll hráefnin koma úr 
sjálfbærum auðlindum. Ólöf Rún Tryggvadóttir 
er stofnandi vörulínunnar Eylíf, en hugmyndin að 
henni kom til vegna þess að hana langaði að setja 
saman þau frábæru hráefni sem eru framleidd á 
Íslandi á sjálfbæran hátt, úr náttúrulegum auð-
lindum frá Íslandi og auka þannig aðgengi fólks 
að þessum hráefnum. Framleiðslan fer fram á 
Grenivík og þróun varanna er í samstarfi við sér-
fræðinga frá Matís.

Vörurnar eru Active Joints, Stronger Bones, 

Smoother Skin & Hair og Happier Guts. Nýjasta 
varan er Happier Guts sem er sérstaklega hönnuð 
fyrir meltinguna og inniheldur íslensk hráefni 
ásamt meltingarensímum. „Active Joints er vin-
sælasta varan og inniheldur hún fjögur íslensk 
næringarefni og margra ára rannsóknir sýna fram 
á jákvæð áhrif þeirra á heilsu. „Við vöndum til 
verka og sækjum í sjálfbærar auðlindir úr sjó og 
af landi. Við notum hreina, íslenska náttúruafurð, 
náttúruleg og hrein hráefni sem ekki eru erfða-
breytt og stuðla að sveigjanlegri liðum, því með 
sveigjanlegri líkama erum við færari til að takast á 
við verkefnin í dagsins önn,“ segir Ólöf Rún.“

„Við notum einungis hrein, íslensk hráefni sem 
eru framleidd á sjálfbæran hátt í Eylíf vörurnar,“ 
segir Ólöf Rún.

Fyrr í vetur hélt ég 
að ég væri 

útbrunnin, en svo er 
aldeilis ekki. Ég get því 
hiklaust mælt með 
Active Joints frá Eylíf. 
Það sem ég hef upplifað 
er stórkostlegt. 

Rakel Jónasdóttir hefur glímt við beinþynningu og 
leitaði að náttúrulegri vöru til að takast á við það. 

Guðlaugur segist stundum gleyma spelkunni eftir 
að hann byrjaði að taka inn Active Joints. 
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Þegar fólk fer að 
labba með hafrana 

þá raðast þeir svo 
kannski öðruvísi en þeir 
hefðu sjálfir raðað sér 
upp og þá fara þeir 
stundum að reka hornin 
í hver annan til að reka 
hina á réttan stað í röð-
inni. Það er svolítið 
ævintýri að vera með í 
þessu.

Oddur Freyr 
Þorsteinsson

oddurfreyr 
@frettabladid.is

Á Gufuá í Borgarfirði er hægt 
að fá að fara í göngu með geit 
í taumi. Sigríður Ævarsdóttir 
bóndi segir að geiturnar séu 
mannelskar en uppátækja-
samar og það sé ævintýra-
legt að vera með geitunum 
og fylgjast með samskiptum 
þeirra.

Sigríður Ævarsdóttir, bóndi á 
Gufuá í Borgarfirði, tók upp á því 
að venja geiturnar sínar við taum 
til að gera þær meðfærilegri í dag-
legu amstri, en datt svo í hug að 
öðrum gæti þótt þetta skemmtileg 
og öðruvísi upplifun og hóf að 
bjóða upp á göngur með geitunum.

Hún segir að geitalabbið sé ekki 
mjög flókið í framkvæmd.

„Ég veit fyrirfram hvað margir 
koma og geri þær geitur sem þarf 
tilbúnar. Taumurinn fer í múl sem 
er á geitunum og þær teymast ágæt-
lega,“ segir hún. „Akkúrat núna 
er reyndar einhver frekjugangur í 
þeim, því það er svo margt sem þær 
langar að éta úti sem þær finna ekki 
á túninu þar sem þær eru vanalega. 
Meðfram ánni sem við löbbum hjá 
er lyng, birkilauf og fleira sem hefur 
einhver efni sem þær vantar og fá 
ekki úr grasinu um þetta leyti.

Þetta er auðveld ganga eftir 
veiðivegi og geiturnar taka upp á 
ýmsu á leiðinni, yfirleitt tengt því 
að éta, því þær sjá lítinn tilgang í 
að fara í göngutúr ef það er ekki 
til að finna eitthvað ætilegt,“ segir 
Sigríður. „En þær eru mannelskar 
að upplagi og jafnvel þó að maður 
missi tauminn fara þær ekki langt. 
Þetta eru allt geltir hafrar og flestir 
hafa horn, en þeir eru allir mjög 
góðir og ekkert hættulegir.“

Afslappandi upplifun
„Það tók geiturnar stuttan tíma 
að venjast því að vera í taumi. Við 
erum búin að vera að temja hesta, 
það hefur verið okkar aðalstarf-
semi í gegnum tíðina og það var 
bara sjálfsagt að temja þær líka, 
svo það væri hægt að umgangast 
þær án þess að þær væru stanslaust 
á hlaupum undan okkur,“ segir 
Sigríður. „Þetta virkar svipað og að 
temja hesta, en tekur styttri tíma.

Á vefnum okkar auglýsum við 
þetta sem ferðaþjónustu í anda 
hæglætis og núvitundar og erlendis 
er svona lagað fyrst og fremst 
hugsað fyrir þá sem vilja vinda 
ofan af sér, en hér hugsar fólk þetta 
meira sem eitthvað skemmtilegt 
fyrir börn,“ segir Sigríður. „Það á 
alveg við, en einskorðast alls ekki 
við það. Fullorðið fólk fær ekkert 
síður ,,kikk” út úr þessu, jafnvel 
enn frekar. Þegar fólk kemur með 
börn endar það oft svo að foreldr-

Ævintýralegur félagsskapur

Sigríður Ævars-
dóttir, bóndi á 
Gufuá í Borgar-
firði, fann upp 
á nýstárlegri 
leið til að nýta 
geiturnar sínar. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Geiturnar taka upp á ýmsu á labbinu, yfirleitt tengt því að borða, því þær sjá 
lítinn tilgang í að fara í göngutúr ef það er ekki til að finna eitthvað að borða.

Sigríður segir að hver hafur hann sinn 
einkennandi persónuleika og þeir 
hafi mikil samskipti sín á milli.

Sigríði finnst skemmtilegast að 
teikna dýr og málar oftast hesta.

arnir sitja uppi með geiturnar á 
meðan krakkarnir verða alveg jafn 
áhugasamir um hundinn, köttinn 
eða eitthvað annað á staðnum.“

Aðlöguð og endurbætt hugmynd
Sigríður byrjaði að bjóða upp á 
geitalabb síðasta vor. Hún segir að 
ástæðan fyrir því að hún sé með 
geitur sé að hún sé geitasjúk, þetta 
sé baktería eins og hestabakterían.

„Ég hef alltaf verið veik fyrir þeim 
en ekki alltaf haft góða aðstöðu til 
að hafa þær. En hugmyndin var líka 
alltaf að þær hefðu eitthvert hlut-
verk, þær áttu ekki bara að vera til 
gamans fyrir mig,“ segir hún.

„Við erum tiltölulega nýflutt 
á jörðina Gufuá og þá fékk ég 
geiturnar. Ég fékk svo þá hugmynd 
þegar ég var að temja þær í víðátt-
unni að það væri sniðugt að leyfa 
fólki að prófa þetta. Fólk er að labba 
um með alls konar dýr erlendis, til 
dæmis lamadýr, alpaka og asna, 
þannig að þessi hugmynd er ekkert 
frumleg þannig séð, heldur stolin 
frá útlöndum, aðlöguð og endur-
bætt að okkar veruleika,“ segir 
Sigríður og hlær.

Goggunarröðin mikilvæg
„Það kemur í ljós strax og maður 
fer að umgangast hafrana að hver 
og einn þeirra hefur sinn eigin 
einkennandi karakter, rétt eins og 
kindur, hestar og önnur dýr,“ segir 
Sigríður. „Þetta eru líka hópdýr 
og þegar þeir eru ekki að vinna er 
einn sem ræður og allir elta, en það 
er hann Gandalfur, sem er elstur og 
stærstur.

Þegar fólk fer að labba með 
hafrana þá raðast þeir svo kannski 
öðruvísi en þeir hefðu sjálfir raðað 
sér upp og þá fara þeir stundum 
að reka hornin í hver annan til að 
reka hina á réttan stað í röðinni. 
Það er svolítið ævintýri að vera 
með í þessu og það eru alls konar 
samskipti í gangi hjá þeim þó að 
þeir segi ekki neitt,“ segir Sigríður. 
„Þeir eru ekki ruddar og þeir byrja 
á fínlegum skilaboðum eins og 
augngotum, en ef það dugar ekki 
til grípa þeir til hornanna og í 
versta falli rífa þeir jafnvel í hárið 
á hver öðrum og kippa í það til að 
láta hina færa sig.“

Myndskreytir bók
Ásamt því að vera bóndi og sinna 
ferðaþjónustu er Sigríður líka 
myndlistarkona.

„Ég hef alltaf haft gaman af því 
að mála, en er misdugleg. Mér 
finnst skemmtilegast að teikna 
dýr og mála mest hesta, en ég er 
að átta mig á því í þessum töluðu 
orðum að ég hef ekki teiknað eina 
einustu geit. En núna er ég að klára 
að myndskreyta bók sem ég er að 
gera með manninum mínum og 
heitir „Tölum um hesta“ og kemur 
út fyrir jólin,“ segir hún. „Þetta eru 
hátt í 50 myndir og í fyrsta sinn 
sem ég geri þetta af alvöru.

Ég hef reyndar líka stundum 
verið beðin um að mála eitthvað 
sérstakt fyrir fólk og hef orðið við 
því, en ég er ekki með gallerí eða 
að framleiða neitt til sölu,“ segir 
Sigríður. „En fólk getur heyrt í mér 
ef það vill biðja um eitthvað.“

Ekki bara geitalabb
Auk þess að bjóða upp á geitalabb 
er líka hægt að fara í náttúrugöngu 
með sagnaþul og heimsækja for-
ystufjárhús á Gufuá.

„Forystufjárhúsið er ekki í gangi 
á sumrin, því þá eru allar kindurn-
ar á fjalli. En ég leiði náttúrugöng-
una, sem er um tveir tímar,“ segir 
Sigríður. „Gufuá er landnámsjörð 
Rauða-Björns með áhugaverða 
sögu, fallegt landslag, náttúrufar 
og útsýni. Þar eru margar vörður 
og við röltum hér um og ég segi 
söguna af jörðinni, búskaparhátt-
um, jarðsögu svæðisins, náttúru-
fari, kem aðeins inn á þjóðtrúna 
og fleira. Þetta er skemmtifræðsla í 
fallegu landslagi.“ n

Hægt er að kynna sér starfsemina 
á Gufuá á vefsíðunni www.gufua.
com.

Sigríður 
hefur málað 50 
myndir fyrir bók 
sem hún er að 
gera með mann-
inum sínum og 
heitir „Tölum 
um hesta“.
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Þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði frá 1986Eykt ehf. / Stórhöfða 34–40 / 110 Reykjavík / Sími 595 4400 / eykt.is

Vegna mikilla verkefna framundan vill Eykt ehf. ráða verkstjóra með reynslu 
af uppsteypu til starfa við stjórnun framkvæmda á vegum félagsins.

Helstu verkefni:
•  Dagleg verkstjórn og skipulag verkefna á byggingasvæðum Eyktar
•  Starfsmannahald og skipulag aðfanga í samráði við verkefnisstjóra
•  Eftirfylgni með gæðakerfi Eyktar

Menntun og hæfni:
•  Hæfni til samvinnu og jákvæðra samskipta
•  Meistararéttindi í húsasmíði kostur
•  Skipulag og agi í vinnubrögðum

Tekið er við umsóknum með upplýsingum um menntun 
og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar á Stórhöfða 34–40 
eða með tölvupósti á palld@eykt.is. Upplýsingar um 
starfið veitir Páll Daníel Sigurðsson, framkvæmdastjóri, 
á skrifstofu Eyktar.

Hlutverk Eyktar er að byggja vönduð mannvirki 
sem umgjörð um daglegt líf og atvinnurekstur.

Uppsteypa

Þátttakandi í íslensku 
atvinnulífi í 50 ár

hagvangur.is

Mest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Arna Rut Kristinsdóttir, arnarut@frettabladid.is 550 5621

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára



bmvalla.is

Smellpassar þú í hópinn?

Verk-eða tæknifræðingur
Húseiningadeild

Umsóknir óskast rafrænt í gegnum Alfreð og er umsóknarfrestur til og með 21. júlí 2021. 
Frekari upplýsingar veitir Bergþór Helgason í tölvupósti, beggi@bmvalla.is 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Eignarhaldsfélagið Hornsteinn ehf. á og rekur þrjú dótturfélög sem starfa við 
öflun hráefna, framleiðslu, sölu og þjónustu á byggingarmarkaði og við 
mannvirkjagerð á Íslandi. Fyrirtækin eru Björgun ehf., BM Vallá ehf. og 
Sementsverksmiðjan ehf., og hafa þessi félög rótgróna sögu á Íslandi sem rekja 
má allt aftur til fyrri hluta síðustu aldar. Hjá fyrirtækjunum starfa um 200 manns 
á starfsstöðvum víða um land en skrifstofa Hornsteins ehf. er á Bíldshöfða 7.

BM Vallá leitar að reyndum bygginga-,tækni-eða verkfræðingi í hönnunardeild 
fyrirtækisins, Smellinn. Starfsstöð starfsmanns getur verið að Breiðhöfða 3,

110 Reykjavík eða á starfsstöð BM Vallá á Akranesi.

Jöfn tækifæri
Með jafnréttisstefnunni okkar tryggjum við að starfsfólk hafi 
jafna möguleika óháð kyni, þjóðerni, kynþætti, kynhneigð, 
aldurs og fleiri þátta.

Um er að ræða 100% framtíðarstarf en skilgreindur vinnutími er frá kl. 8-16
eða samkvæmt samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Verkefnastjórnun einingaverkefna og 
 samskipti við viðskiptavini
• Vinna við hönnun forsteyptra eininga og 
 gerð verkteikninga fyrir framleiðsludeild
• Þátttaka í gerð burðavirkisteikninga
• Önnur tilfallandi verkefni í tækni- og 
 hönnunardeild

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í byggingafræði, verkfræði, tæknifræði eða 
 sambærileg menntun
• Kunnátta og reynsla af tölvuteikningu í Autocad og Revit
 ásamt því að geta tileinkað sér hæfni í Impact hönnunarkerfi
 er nauðsynleg
• Reynsla af gerð verkteikninga og byggingavinnu er mikill kostur
• Mjög góð tölvukunnátta
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Mannauðsstefna
Mikil áhersla er á faglega vinnu þar sem ferlar, árangur og stöðugar úrbætur eru 
hafðar að leiðarljósi. Við tilheyrum liðsheild þar sem metnaðarfullt starf er unnið 
af jákvæðu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis og við viljum gera starfsfólki okkar 
kleift að samhæfa vinnu og �ölskylduábyrgð.

Aðstoðarmaður  
byggingarfulltrúa

Rangárþing eystra auglýsir laust til umsóknar starf að-
stoðarmanns byggingarfulltrúa hjá embætti skipulags- og 
byggingarfulltrúa Rangárþings eystra. Aðstoðarmaður 
starfar með byggingarfulltrúa við alla almenna meðferð 
byggingarmála samkvæmt lögum um mannvirki svo sem 
við móttöku og yfirferð séruppdrátta, úttektir, samskipti 
við umsækjendur, hönnuði, stofnanir og fleira. Um er að 
ræða 100% starf. Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er 
tilbúinn til þess að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf. 
Rangárþing eystra hvetur jafnt konur sem karla til að sækja 
um starfið. Ráðið er í stöðuna frá og með 1. september 2021. 

Helstu verkefni:
• Úttektir og eftirlit með byggingum og framkvæmdum
• Yfirferð sérteikninga
• Skráning mannvirkja, fasteigna og landeigna í skráningar-

forriti Þjóðskrár 
• Umsagnir vegna rekstrar- og starfsleyfa
• Skráningar í Mannvirkjagátt
• Samskipti við hönnuði, byggingaraðila, stofnanir og íbúa
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni 

Menntun, reynslu og hæfniskröfur:
• B.S/M.s próf svo sem í verkfræði, tæknifræði, byggingar-

fræði, arkitektúr
• Meistararéttindi í iðngrein æskileg
• Reynsla á sviði byggingarmála skilyrði
• Þekking á teikniforritinu Autocad eða sambærilegum 
 forritum æskileg
• Þekking á lagaumhverfi málaflokksins æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Skipulagshæfileikar og nákvæm vinnubrögð
• Góð færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Jákvæðni í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt því 

að eiga auðvelt með að vinna í hópi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Úlfar Gísla-
son, skipulags- og byggingarfulltrúi á netfanginu ulfar@
hvolsvollur.is. 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkom-
andi stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á 
netfangið ulfar@hvolsvollur.is 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2021.

Lögmaður

 Embætti borgarlögmanns

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum  
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Starf lögmanns hjá embætti borgarlögmanns er laust til umsóknar.

Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í starfsumhverfi þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á flestum réttarsviðum lögfræð-
innar. Áhersla er lögð á símenntun og miðlun þekkingar milli starfsfólks. Hjá embætti borgarlögmanns, sem er með aðsetur í 
Ráðhúsi Reykjavíkur, starfa átta lögmenn auk skrifstofustjóra.

Um er að ræða fullt starf og greiðast laun samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Stéttarfélags lögfræðinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ebba Schram borgarlögmaður í gegnum netfangið ebba.schram@reykjavik.is. 

Umsóknarfrestur er til 9. ágúst nk.  
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að 
gegna starfinu. Umsóknum skal skila rafrænt á vefsíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is.  
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði
• Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi
• Reynsla af málflutningi æskileg
• Þekking á stjórnsýslurétti æskileg
• Þekking á opinberum innkaupum og/eða útboðs- og verk-

takarétti er kostur 
• Góð færni til framsetningar máls í ræðu og riti
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Lipurð og færni í samskiptum

Helstu verkefni:
• Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar, 

borgarráðs, innkaupa- og framkvæmdaráðs, borgarstjóra, 
stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar

• Undirbúningur dómsmála og málflutningur
• Meðferð stjórnsýslumála
• Meðferð innkaupamála
• Samningagerð
• Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn Reykja-

víkurborg
• Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga

Þjónustumaður
Fullt starf Iðnaðarmenn

Viðgerðarmenn óskast í verkefni á Akureyri  
sem og í erlend verkefni. Umsóknarfrestur til 6. ágúst.

Sjá nánar á Job

Húsasmiður
Fullt starf Iðnaðarmenn

Húsasmiður eða húsgagnasmiður óskast til starfa.
Næg verkefni framundan. Umsóknarfrestur til 8. ágúst.

Sjá nánar á Job
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Helstu verkefni og ábyrgð
• Dagleg stjórnun og rekstur bandalagsins 
• Eftirfylgni og framkvæmd með ákvörðunum stjórnar og samþykktum aðalfundar
• Umsjón með fjármálarekstri, s.s. gerð fjárhagsáætlunar, ársreiknings og ársskýrslu 
• Yfirumsjón með bókhaldi og launavinnslu ásamt samskiptum við endurskoðendur 
• Mótun verkferla ásamt því að stýra umbótum í innra starfi
• Starfsmannamál og utanumhald starfsþróunar
• Samskipti og samningagerð við opinbera aðila í samráði við formann
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við formann

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af félagsmálastarfi er skilyrði
• Reynsla af fjármálum og rekstri
• Reynsla af stjórnunarstörfum og leiðtogahæfileikar
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu norðurlandamáli 

er kostur

Framkvæmdastjóri – Öryrkjabandalag Íslands
Öryrkjabandalag Íslands leitar að jákvæðum og kraftmiklum framkvæmdastjóra til að stýra daglegum rekstri bandalagsins. Áhersla er 
lögð á stjórnunar- og skipulagshæfileika, faglegan metnað og hæfileika til að vinna sjálfstætt og í nánu samstarfi við stjórn að fjölbreyttum 
verkefnum. Leitað er að framúrskarandi leiðtoga með brennandi áhuga á mannréttindum og félagsmálastarfi.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) eru heildarsamtök hagsmuna og mannréttinda fatlaðs fólks á Íslandi. Bandalagið samanstendur af 41 
aðildarfélagi fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga með langvinna sjúkdóma og aðstandenda þeirra. Aðildarfélögin eru hagsmunasamtök ólíkra 
fötlunarhópa sem öll starfa á landsvísu. Samanlagður félagafjöldi þeirra er um 30 þúsund manns. Hlutverk ÖBÍ er að vinna að samfélagslegu 
réttlæti, bættum lífsgæðum og kjörum auk þess að vera stefnumótandi í réttindamálum hagsmunahópsins. Skrifstofa ÖBÍ er í góðu og 
aðgengilegu húsnæði í Sigtúni 42, Reykjavík. Nánari upplýsingar á www.obi.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst nk. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Fatlað fólk er sérstaklega hvatt til að sækja um. 

Með umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til  
að gegna starfinu rökstudd.

Nánari upplýsingar veitir Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs.
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s B.V. 2021



Helstu verkefni og ábyrgð 

	 •	 Umsjón	með	móttöku	og	skráningu	erinda	og	skjala	
	 •	 Samræmir	og	hefur	með	höndum	skipulag,	ábyrgð	og	umsjón	með	skjalamálum	bæjarins
	 •	 Umsjón	og	eftirlit	með	skjalastefnu	og	þróun	hennar
	 •	 Umsjón	með	skjalamálum	og	skjalasafni,	málaskrá,	málalykli,	geymsluskrá
	 •	 Eftirfylgni	með	skjalaskráningu
	 •	 Skipulagning	og	framkvæmd	með	fræðslu	og	kennslu	í	skjalamálum
	 •	 Ráðgjöf,	stuðningur	og	þjónusta	við	stjórnendur	og	starfsmenn	um	skjalamál
	 •	 Þátttaka	í	þróun	rafrænna	skila	til	Þjóðskjalasafns
	 •	 Almenn	skrifstofustörf	og	þjónusta	við	íbúa	og	aðra	viðskiptavini
	 •	 Ýmiss	sérverkefni	sem	upp	kunna	að	koma	og	starfsmanni	eru	falin

	

Menntunar- og hæfniskröfur

	 •	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi	svo	sem	bókasafns-	og	upplýsingafræði,	opinber	stjórnsýsla	o.fl.
	 •	 Góð	þekking	og	reynsla	af	skjalamálum	er	skilyrði
	 •	 Góð	þekking	eða	reynsla	á	opinberri	stjórnsýslu	og	málefnum	sveitarfélaga	er	mikilvæg
	 •	 Þekking	og	reynsla	af	skjalavistunarkerfinu	GoPro	er	mikill	kostur
	 •	 Góð	tölvuþekking	og	skilningur	á	öryggis-	og	upplýsingatækni	er	nauðsynleg
	 •	 Góð	samskipta-	og	samstarfshæfni,	jákvætt	viðmót	og	rík	þjónustulund
	 •	 Sjálfstæði	í	vinnubrögðum	og	skipulagshæfni
	 •	 Frumkvæði,	metnaður	og	nákvæmi	í	starfi	
	 •	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku	ásamt	hæfni	í	tjáningu	í	ræðu	og	riti

Tímabundið laust starf 
Skjalastjóra Seltjarnarnesbæjar

seltjarnarnes.is

Seltjarnarnesbær	auglýsir	starf	skjalastjóra	laust	til	umsóknar.	Um	er	að	ræða	tímabundið	starf	til	12	mánaða.	
Starfshlutfall	er	70-100%.	

Leitað	er	eftir	öflugum	skjalastjóra	til	starfa	á	bæjarskrifstofunni	og	heyrir	starfið	beint	undir	sviðsstjóra	
Þjónustu-	og	samskiptasviðs.	Skjalastjóri	hefur	það	hlutverk	að	leiða	skjalamál	sveitarfélagsins	og	ber	
ábyrgð	á	að	farið	sé	eftir	gildandi	lögum	og	reglum	um	skjalavistun.	Í	boði	er	áhugavert	starf	sem	reynir	
á	öguð	vinnubrögð,	samskiptahæfni	og	fagmennsku.	

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst nk. Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn	um	starfið	þarf	að	fylgja	ítarleg	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf,	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	
ástæðum	umsóknar	með	rökstuðningi	fyrir	hæfni	viðkomandi	í	starfið	og	upplýsingar	um	umsagnaraðila.	
Tekið	er	við	umsóknum	í	gegnum	ráðningarvef	Seltjarnarnesbæjar	www.seltjarnarnes.is

Nánari	upplýsingar	veitir	María	Björk	Óskarsdóttir,	sviðsstjóri	Þjónustu-	og	samskiptasviðs	
Seltjarnarnesbæjar,	maria.b.oskarsdottir@seltjarnarnes.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Seltjarnarnesbæjar og viðkomandi stéttarfélags. Jafnlaunavottun er í gildi hjá Seltjarnarnesbæ.

Starfsfólk óskast
Fiskvinnsla í Hafnarfirði vantar fólk til starfa. 

Ekki er um sumarstarf að ræða. 

Áhugasamir sendi póst á netfangið vinna@hamrafell.is

Laugavegur / Smáralind / Kringlan

Úra- og skartgripaverslun
hlutastarf

Við leitum að glaðlyndu, duglegu og traustu starfs-
fólki í verslanir okkar á höfuðborgarsvæðinu.
Vinnutími er annars vegar frá 11:00 til 15:00  
og hins vegar frá 15:00 til 19:00.
Starfssvið:
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Umhirða búðar
Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og jákvæðni
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Stundvísi og snyrtimennska
• Íslenskukunnátta skilyrði
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur.
Við hvetjum 40 ára og eldri til að sækja um.
Fyrirspurnir og umsóknir sendast á  
info@jonogoskar.is.
Vinsamlegast sendið ferilskrá með umsókn.

Skrifstofustjóri

Skólameistarafélag Íslands (https://smi.is), vettvangur 
framhaldsskólanna og stjórnenda þeirra auglýsir starf 
skrifstofustjóra. Um er að ræða 70% starf. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf 1. september 2021. SMÍ þarf 
öflugan einstakling með þekkingu á framhaldsskólunum 
og reynslu í stjórnun. 

Starfssvið m.a:
• Ábyrgð á daglegum rekstri þjónustuskrifstofu
• Stefnumótun í samráði við stjórn og formann
• Samskipti við Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

tengdar stofnanir og skóla auk þess að sinna erlendum 
samskiptum. 

• Undirbúningur og skipulag félagsfunda og námskeiða. 
• Stuðningur við félagsmenn
• Söfnun gagna og upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi skilyrði
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla æskileg 
• Brennandi áhugi á skólastarfi og starfsreynsla úr  

framhaldsskóla æskileg
• Þekking á námskrárgerð og kjarasamningum sem lúta 

að starfi framhaldsskóla og lagaumhverfi þeirra
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni 

Launakjör verða í samræmi við kjarasamning BHM  
og ríkisins. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2021 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá  
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í  
starfið. Umsókn skal berast á netfangið smi@smi.is. 

Nánari upplýsingar veita Kristinn Þorsteinsson formaður 
SMÍ, kristinn@fg.is og Ólafur Hjörtur Sigurjónsson  
skrifstofustjóri SMÍ, smi@smi.is



Breyting á Aðalskipulagi  
Vestmannaeyja og nýtt  

deiliskipulag í Viðlagafjöru
Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti  28. júní 2021 
skipulagslýsingu vegna nýs deiliskipulags í Viðlagafjöru og 
fyrirhugaðrar breytingar á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 
2015-2035.

Áætlað er að að setja stefnu um staðsetningu fiskeldis í 
Viðlagafjöru, stærð lóðar og skipulag innan hennar, aðkomu 
að svæðinu og tilheyrandi mannvirkjum. Til að opna fyrir 
heimildir fyrir fiskeldi á þessu svæði er stefnt að því að brey-
ta skilmálum í aðalskipulagi Vestmannaeyja.

Með vísan í 30. gr. og 40. gr. skipulagslaga er skipulagslýsing 
lögð fram til kynningar á skipulagsvefsjá Vestmannaeyja, 
https://www.vestmannaeyjar.is/thjonusta/skipulag/skipu-
lag-i-kynningu/skipulagsmal-i-kynningarferli, og hjá Umhver-
fis- og framkvæmdasviði á Skildingavegi 5, frá og með  
14. júlí 2021 til og með 27. ágúst 2021.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til 
að kynna sér gögnin. Ábendingum og athugasemdum við 
tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 27. ágúst 2021 í 
afgreiðslu Umhverfis- og framkvæmdasviðs Skildingavegi 5, 
eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í:

VÍKURHEIÐI
Verkið felur í sér gerð gatna í Víkurheiði á Selfossi.  
Búið er að jarðvegskipta og leggja lagnir í hluta gatnanna.  
Jarðvegskipta skal þau götustæði sem eftir eru og leggja 
styrktarlag.   
Einnig skal leggja út burðarlag og malbika allar götur og 
gangstíga.  
Setja skal upp ljósastaura og leggja ljósastaurastrengi. 
Að auki skal leggja fráveitu, vatnsveitu, fjarskiptarör og 
hitaveitu þar sem það er eftir.

Helstu magntölur eru:
Gröftur 22.000 m³
Styrktarlag 31.500 m³
Malbik 14.000 m²
Fráveita 1.440 m
Vatnsveita  1.085 m
Hitaveitulögn  910 m
Uppsetning á ljósastaurum 19 stk

Verkið er áfangaskipt.
1. Áfangi er gerð götu C og lenging á götu B milli stöðva 
 120 - 260 án yfirborðsfrágangs en með öllum lögnum.
2. Áfangi er gerð götu B frá stöð 260 – 430 m, 
 - Gerð götu D, ásamt lögnum gegnum lóð 17. 
 - Einnig skal rífa slitlag af götu A, breyta þverhalla 
   og ganga frá yfirborðum allra gatna og gangstíga.

Áfanga 1 skal lokið 15. nóvember 2021.
Verkinu skal að fullu lokið 15. september 2022.

Útboðsgögn verða afhent á útboðkerfinu Ajour þar sem 
bjóðendur geta sótt gögn frá og með 15.07.2021.   
Bjóðendur skrá sig inn á vef og hlaða niður gögnum.
Frestur til að skila inn tilboðum er föstudaginn 06. ágúst. 2021, 
kl. 11.00.
https://arborg.ajoursystem.is/Tender/DirectLink/18617101-
7eeb-4b7a-96bd-425cfa9e7a34

Notkunarleiðbeiningar um kerfið má sjá hér:
https://help.ajoursystem.com/astopic/tender/

Tilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour. Tilboð skulu 
sett fram með þeim hætti sem sett er fram í útboðskerfinu og 
í samræmi við skilmála útboðs og hlaða upp þeim skrám sem 
gerð er krafa um. Bjóðandi fær staðfestingarpóst þegar hann 
hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur berst, hefur afhending 
ekki tekist. Bjóðendur skulu í þeim tilfellum leita til Ajour 
þjónustuaðila án tafar. Bjóðandi ber ábyrgð á að tilboð berist 
á réttum tíma og eru bjóðendur hvattir til að hefja tímanlega 
vinnu við að skila tilboðum inn.

Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Auglýsing um grenndarkynningar 
Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir eftirfarandi 
grenndarkynningar.

Álaleira 5 nýbygging.
Garðsbrún 2 viðbygging og endurbætur. 
Sandbakki 9 viðbygging. 
Sandbakki 22 viðbygging. 

Upplýsingar og teikningar má nálgast á heimasíðu 
sveitarfélagsins www/hornafjordur.is undir 
stjórnsýsla, skipulag/skipulag í kynningu. 
Íbúum gefst kostur á að gera athugasemdir við
byggingaráformin til 11. ágúst 2021 kl. 13:00.
Athugasemdir skulu berast á netfangið
skipulag@hornafjordur.is
Brynja Dögg Ingólfsdóttir 
umhverfis- og skipulagsstjóri Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Auglýsing um óverulega  
breytingu á aðalskipulagi

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi 
sínum þann 12. maí 2021 að gera óverulega breytingu á aðalskip-
ulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030. Breytingin fjallar 
um heimild til að endurnýja þau rekstarleyfi til sölu gistingar sem 
voru í gildi fyrir staðfestingu aðalskipulags þann 06.10 2020. 

Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. 
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta óskað eftir upplýsingum hjá 
starfsmönnum sveitarfélagsins.

Fyrir hönd bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Hornafjarðar.
Brynja Dögg Ingólfsdóttir  umhverfis- og skipulagsstjóri 

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Barónsstígur við Sundhöll.  
 Yfirborðsfrágangur, útboð nr. 15270

• Vogabyggð 2. Dugguvogur.  
 Gatnagerð og lagnir, útboð nr. 15277

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í :

„VIÐHALD GATNALÝSINGAR  
Í ÁRBORG“

Verkið felur í sér þjónustu og viðhald á allri gatnalýsingu í 
sveitarfélaginu.  Á svæðinu eru tveir eigendur á gatnalýsing-
arkerfinu þ.e. Sveitarfélagið Árborg og Vegagerðin og nær 
þessi samningur yfir eignir þeirra beggja.  Um er að ræða 
3.500 lampa og dreifikerfi sem tengist þeim. 

Samningur nær til fjögra ára með möguleika á framlengingu  
í tvö skipti, eitt ár í senn.

Helstu magntölur eru:
Viðhald, tímagjald 2.200 klst
Útskipting lampa 1.200 stk
Varbúnaður í staurum 600 stk
Peruskipti 1.650 stk
Körfubíll 950 klst
Þjónustubíll 300 dagar

Útboðsgögn verða afhent á útboðvef sem er aðgengi-
legur hér: https://arborg.ajoursystem.is/Tender/Direct-
Link/343c6732-746c-4a7a-96f1-60e5b2a23f69 

Tilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour. Tilboð skulu 
sett fram með þeim hætti sem sett er fram í útboðskerfinu og 
í samræmi við skilmála útboðs og hlaða upp þeim skrám sem 
gerð er krafa um. Bjóðandi fær staðfestingarpóst þegar hann 
hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur berst, hefur afhending 
ekki tekist. Bjóðendur skulu í þeim tilfellum leita til Ajour 
þjónustuaðila án tafar. Bjóðandi ber ábyrgð á að tilboð berist 
á réttum tíma og eru bjóðendur hvattir til að hefja tímanlega 
vinnu við að skila tilboðum inn.

Útboð þetta er auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði (EES).

Skilafrestur tilboðs er til kl. 11.00 mánudaginn 23. ágúst 2021 

Opnun tilboða verður framkvæmd með rafrænum hætti á 
útboðsvefnum eftir að skilafrestur tilboða er liðinn. Bjóðen-
dum verður því ekki boðið að mæta á opnunarfund en í 
kjölfar opnunar tilboða verður bjóðendum sent opnunaryfirlit 
rafrænt.

Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR



gardabaer.is

ÚTBOÐ
Vetrarþjónusta í Garðabæ 
2021-2024 (EES) 

Garðabær óskar eftir tilboðum í tvö verk tengd 
vetrarþjónustu í Garðabæ.

• Vetrarþjónusta gatna í Garðabæ 2021-2024.
• Vetrarþjónusta stofnanalóða og húsagatna í   
 Garðabæ 2021-2024.

Útboðsgögn er hægt að nálgast á vef 
Garðabæjar, gardabaer.is. 

gardabaer.is

VEFIR STOFNANA 
GARÐABÆJAR
VERÐKÖNNUN 

Garðabær óskar eftir verðupplýsingum frá 
fagaðilum vegna hönnunar og smíði á nýjum 
vefjum stofnana bæjarins; bókasafns, grunnskóla, 
félagsmiðstöðva, leikskóla og tónlistarskóla. 

Verðmat og lýsing skal byggja á fyrirliggjandi 
kröfulýsingu. 

Upplýsingum skal skilað inn í síðasta lagi 
30. ágúst 2021.   

Sjá nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
gardabaer.is 

27.900.000

Tryggvabraut 24 600 Akureyri

Orlofsíbúðir

AKUREYRI - Fullbúnar og fullinnréttaðar 51-55 fm orlofsíbúðir til 
afhendingar strax! Vönduð húsgögn og húsbúnaður. Verönd, heitir pottar, 
sér upphitaðar skíðageymslur! - Tilvalið fyrir fyrirtæki, starfsmannafélög 
eða einstaklinga! Gott verð aðeins 27,9 mkr. Fjórar íbúðir í boði. 

51 fm 2 herb.

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Erum við að leita að þér?

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR



Greniteigur 4, 230 Reykjanesbæ
EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ.

Vel skipulagt 120 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk 36,5 fm íbúðarskúrs. 
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, borðstofu, 2 baðherbergi, eldhús, 
þvottahús og íbúðarskúr. Húsið er einstaklega vel staðsett á rólegum og 
fjölskylduvænum  stað í  Reykjanesbæ. Stutt er í verslanir, leikskóla, skóla og 
íþróttasvæði. Aukaíbúð í bílskúr. Verð 61,7 millj.  
Pantið tíma fyrir skoðun, 552-1400 / fold@fold.is.

Njarðargata 7, 101 R, einbýli
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 19.7 KL. 16:30-17:30

Fallegt einbýlishús á eignarlóð á góðum stað í miðborginni. Í kjallara er  
sérinngangur í rými sem hefur verið notað sem lítil íbúð. Þar er einnig geymsla 
og þottahús. Á tveimur efri hæðum eru eldhús, stofur, baðgerbergi og 3-4 
svefnherbergi. Opið hús mánudag 19.7. kl. 16:30-17:30.  
Vinsamlegast bókið á fold@fold.is

Listabraut 5 
FALLEG ÚTSÝNISÍBÚÐ NÁLÆGT KRINGLUNNI

Falleg 4 herbergja íbúð á 4.hæð í fjölbýlishúsi með góðu útsýni ásamt bílskúr 
við Listabraut miðsvæðis í Reykjavík. Alls 121,7 fm. Íbúðin var mikið endurnýjuð 
árið 2017 og húsið hefur nýlega verið viðgert. Parket og flísar á gólfum. stutt er í 
leik- og grunnskóla, matvöruverslun og alla þjónustu t.d. kaffihús/veitingastaði, 
heilsugæslu og í Kringluna. Vinsamlegast bókið einkaskoðun.  
Verð 58,5 milljónir.

Sumarhús 
Á FRÁBÆRUM STAÐ Í BORGARBYGGÐ

Um er að ræða 42.4 fm sumarhús sem stendur á 5.000 fm eignalóð í landi 
Jarðlangsstaða. Sumarhúsabyggðin í Jarðlangsstaðalandi er skammt vestur af 
Borgarnesi við Langá.  Sólpallur er með þremur hliðum hússins.  Við sólpallinn 
er stakstæð áhaldageymsla, einangrað hús um 10 fm að stærð.  Einnig er þar 
gestahús c.a 25 fermetrari. Stutt í þjónustu og útiveru. Lóðin er skjólgóð og vel 
gróin og í góðri hirðu.  Verð 24 milljónir.

Sumarhús Eyrarskógi 
VIÐ HVALFJÖRÐ

Ca. 50 fm. vel viðhaldið sumarhús á frábærum stað í Eyrarskógi. Húsið er 
með rúmgóðri stofu og borðstofu, opnu eldhúsi, tveimur svefnherbergjum og 
snyrtingu. Svefnloft yfir hluta bústaðar. Barnahús fylgir. Lóðin er einstaklega 
fallega ræktuð með góðri grasflöt. Útsýni yfir vatnið frá stofu og palli.  
Verð 19,9 millj.

Sætún - eignarland
116 KJALARNES - REYKJAVÍK.

Höfum til sölu samtals rúmlega 6 hektara land á frábærum stað á Kjalarnesi í 
Reykjavík. Um er að ræða 3 lönd sem geta selst saman eða sitt í hvoru lagi. Á 
tveimur þeirra eru fasteignir og byggingarréttur og eru miklir framtíðarmögu-
leikar. Nánari upplýsingar hjá fasteignasölum Foldar.  
Eignarhlutarnir 3 eru á verðinu 35, 70 og 95 milljónir.

Hallkelshólar, 801 Selfoss
TVEIR BÚSTAÐIR Á 5 HEKTARA EIGNARLANDI.

60 fm sumarhús ásamt 40 fm gestahúsi á 5,3 hektara eignarlandi til sölu. Fimm 
svefnherbergi samtals. Um er að ræða sannkallaðan sælureit. Lóðin er skógi 
vaxin með fallegum lundi og skemmtilegri útivistaraðstöðu. Rafmagnskynding í 
báðum húsum. Stutt í margvíslega þjónustu og afþreyingu.  Velkomið að vera 
í sambandi og fá tíma fyrir skoðun: fold@fold.is / 552-1400.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

OPIÐ HÚS

Sími 552 1400    fold.is
Traust og rótgróin fasteignasala

Mikil eftirspurn er 
eftir sumarhúsum. 

Áratuga reynsla í sölu sumarhúsa. 

Erum að skoða eignir 
á vestur og suðurlandi 

án kostnaðar eða skilyrða. 

Hafið samband.

- íbúðum í öllum hverfum  
Reykjavíkur til kaups eða leigu  

fyrir opinberan aðila

- húseign með nokkrum íbúðum.

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Sumarhúsin seljast á FoldÓskum eftir

Viðar Böðvarsson  
Eigandi og framkvæmdastjóri 
Viðskiptaf. og lg.f.  
vidar@fold.is 
S: 694 1401

Anna Ólafía Guðnadóttir 
Eigandi  
BA í bókmenntafræði  
og íslensku  
anna@fold.is 

Einar Marteinsson  
Löggiltur fasteignasali  
einarm@fold.is 
S: 893 9132

Gústaf Adolf Björnsson  
Löggiltur fasteignasali  
og íþróttafræðingur  
gustaf@fold.is 
S: 895 7205

Rakel Viðarsdóttir  
Löggiltur fasteignasali  
og viðskiptalögfræðingur  
rakel@fold.is

Hlynur Ragnarsson 
Sölumaður og 
löggildingarnemi. 
hlynur@fold.is 
S: 624 8080

  



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Einbýlishús 135 fm 6 herb.

Skólavörðustígur 24a

74.900.000

101 Reykjaík

OPIÐ HÚS 
20. júlí 17:00-17:30

44.900.000

Hamraborg 14
200 Kópavogur

Íbúð 92 fm 3 herb.

79.900.000

Austurgata 33
220 Hafnarfjörður

Einbýli. með mikla möguleika 118,5 fm 5 herb.

97.900.000

Valshlíð 16
102 Reykjavík

Fjölbýli 188,8 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
19. júlí 17.00-17:30

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
bjarni@eignamidlun.is
895 9120

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

OPIÐ HÚS  20. JÚLÍ 17:00 - 17:45

Leirvogstunga 12
270 Mosfellsbær

117.990.000

Einbýlishús + bílskúr + pallur 253,1 fm 6 herb.

Lárus
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Fjólbýli / Efsta hæð 165.7 fm 4 herb.

Tryggvagata 23

155.990.000

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
19. júlí 17:15-17:45

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
661 6021

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

84.900.000

Lindargata 10
101 Reykjavík

Einbýli 156.7 fm / 496.6 fm Möguleiki á 5 íb.

63.900.000

Blikaás 15
221 Hafnarfjörður

Sérinngangur 119 fm 3 herb.

OPIÐ HÚS 
 21 júlí 17:00-17:45

79.900.000

Keilufell 21
111 Reykjavík

Einbýli 175,6 fm 5 herb. + bílskúr

67.900.000

Gautland 1
108 Reykjavík

Fjölbýli 102.9 fm 4 herb.

47.900.000

Skipholt 70
105 Reykjavík

Fjölbýli 60,3 fm 2 herb.

Verð tilboð

Melaheiði 3
200 Kópavogur

Einbýli m. aukaíbúð 243.9 fm 8 herb.

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og 
framkvæmdastjóri
824 9093

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur og löggiltur 
fasteignasali
588 9090

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
663 2508

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og 
löggiltur fasteignasali
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Elvar Árni Lund
Löggiltur fasteignasali
693 3518

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún 
Waltersdóttir
Ritari
588 9090

Ásdís Hrönn Júlíusdóttir
Ritari
588 9090

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali
896 1168

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali
861 8511

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
661 6021

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur 
fasteignasali
694 6166

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
sölustjóri
899 1882

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
661 6021

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

54.900.000

Álfheimar 42
104 Reykjavík

Fjölbýli 95.9 fm 4 herb.

OPIÐ HÚS 
21. júlí 17:15-17:45

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Geirsgata 4
101 Reykavík

Fjölbýli 111.8-124.8 fm 2-3 herb íbúðir

OPIÐ HÚS 
19. júlÍ 17:15-17:45

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

64.900.000

Háteigsvegur 2
101 Reykjavík

Hæð - sérinngangur 111 fm 4 herb.

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Verð frá 96.990.000

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168
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Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í 50 ár



PROBI:MAGE® 
söluhæstir í Svíþjóð, 

frábærar móttökur á Íslandi!

Sigríður Ríta
Ragnarsdóttir Birgir 

ÞórðarsonÞorbjörg 
Hafsteinsdóttir

Þórunn 
Kristjónsdóttir

Við notum PROBI:MAGE® mjólkursýrugerla 
fyrir þarmaflóruna og meltinguna.

PROBI® vörurnar fást í apótekum, heilsuverslunum og stórmörkuðum.



Margir ætla að reima á sig 
íþróttaskóna og spretta úr 
spori á Vestfjörðum núna 
um helgina. Þar fer fram 
Hlaupahátíð, sem hefur fest 
sig í sessi sem árlegur við-
burður.

sis@frettabladid.is

Guðbjörg Rós Sigurðardóttir er 
ein þeirra sem standa að Hlaupa-
hátíðinni, sem hófst formlega á 
fimmtudaginn og lýkur á morgun. 
„Við erum nokkur saman í hlaupa-
hópi sem sjáum um að skipuleggja 
hátíðina í sjálfboðaliðavinnu. 
Fyrsta Hlaupahátíðin var haldin 
árið 2009 en þá voru tveir við-
burðir sameinaðir, Óshlíðar-
hlaupið og Vesturgötuhlaupið. 
Hún hefur þróast í gegnum tíðina 
og sjósund og hjólreiðar bæst við á 
dagskrána,“ segir hún, en hægt er 
að skrá sig til keppni í ellefu mis-
munandi greinum eða taka þátt í 
þríþraut. „Í þríþrautinni er keppt í 
sjósundi á föstudegi, hjólreiðum á 
laugardegi og hlaupi á sunnudegi,“ 
segir Guðbjörg.

Skemmtun fyrir börnin
Í dag stendur til að hjóla 55 kíló-
metra leið um fjöll og firnindi 
á fjallahjólum. „Hjólað verður 
frá Þingeyri, inn Kirkjubólsdal, 
upp í Álftamýrarskarð, niður 
Fossdalinn, út Arnarfjörð og svo 
inn í Dýrafjörð og endað aftur á 
Þingeyri. Þessi hjólaleið er bæði 
krefjandi og skemmtileg og margir 
sem koma á hátíðina eingöngu til 
að hjóla hana,“ segir Guðbjörg.

Á Þingeyri verður boðið upp á 
8 kílómetra skemmtihjólreiðar 
og skemmtiskokk fyrir krakka. 
Við sundlaugina þar í bæ verður 
hægt að gera jógaæfingar úti undir 

berum himni og bakaðar verða 
vöfflur og allir mega fá eins og þeir 
vilja, að sögn Guðbjargar.

Á morgun verður svokölluð 
Vesturgata hlaupin, en þar er um 
þrjár mismunandi vegalengdir 
að ræða, 45, 24 eða 10 kílómetra. 
„Það er ýmist lagt af stað frá 
Þingeyri, Stapadal eða Svalvogs-
vita, eftir því hve langt fólk ætlar 
að hlaupa, en öll hlaupin enda á 
Sveinseyri. Vesturgatan er hæðótt 
og því hefur verið brýnt fyrir 
keppendum að fara varlega, því 
vegir geta verið mislægir og heldur 
grófir. Þá eru einhverjir lækir á 
leiðinni,“ segir Guðbjörg. Lengsta 
leiðin er frá Þingeyri, upp Kirkju-
bólsdal, yfir Álftamýrarheiði og 
niður í Fossdal.

Vestfirðir í tísku
Aðsókn á Hlaupahátíðina hefur 

aukist frá ári til árs, en í fyrra varð 
að slá hana af vegna veðurs. „Fjöldi 
manns hefur lagt leið sína vestur 
til að taka þátt í Hlaupahátíðinni, 
og ekki skemmir fyrir að Vestfirðir 
eru í tísku núna. Í ár eru um sex 
hundruð einstaklingar skráðir til 
leiks, bæði heimamenn og gestir. 
Hátíðin er hugsuð þannig að allir 
geti verið með og haft gaman af, 
bæði ungir sem aldnir. Það mynd-
ast því góð fjölskyldustemning,“ 
segir Guðbjörg, sem er ánægð með 
þessa góðu þátttöku.

Sjálf er hún mikill hlaupagarpur 
og er hluti af hlaupahópnum Ridd-
arar Rósu. „Við hlaupum reglulega 
saman. Frá árinu 2012 höfum við 
haldið sérstakt styrktarhlaup á ári 
hverju og styrkjum einstaklinga hér 
í nærumhverfinu, sem hafa glímt 
við veikindi eða aðra erfiðleika,“ 
segir Guðbjörg. n

Hlaupið, hjólað og synt fyrir vestan

Guðbjörg er mikill hlaupagarpur og er í hlaupahópnum Riddarar Rósu.  MYNDIR/AÐSENDAR

Riddarar Rósu hafa eytt ófáum stundum við að undirbúa Hlaupahátíðina. Frá 
vinstri: Sigmundur Fríðar, Guðrún Snæbjörg, Hildur Elísabet, Guðbjörg Rós, 
Þuríður Katrín, Heimir og Hólmfríður Vala. 

Margir hjólakappar koma sérstak-
lega vestur til að taka þátt í há-
tíðinni, enda er hjólaleiðin einstök.

Dagskrá Hlaupahátíðarinnar hefur 
þróast í gegnum tíðina og núna er 
líka keppt í sjósundi. 

Gagnvirkir  UHD skjáir frá SMART og Prowise

Gagnvirkir skjáir eru með Android stýrikerfi.
Hægt er að fá innbyggða tölvu með Windows 10
hækkanlegar veggfestingar og festingar á hjólum

 Skjáir í stærðum frá 55” til 86”

Nokkrar tegundir uppsettar í sýningarsal 
okkar í Markholti 2, Mosfellsbæ

fyrir fundarherbergi og skólastofur

Sími 566 8144
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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

 Bílar til sölu

Til sölu Mazda CX3 2017 árg. 
Ekinn 40þ. km. Sjálfskiptur. 
Framhjóladrifinn. Bensín. Í mjög 
góðu ástandi. V. 1.990.000 kr. Nánari 
upplýsingar veitir Sigurður í síma 
8617845

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Bátar

Þjónusta

 Garðyrkja

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Bókhald

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Auðbrekku 6  200 Kópavogi  Sími 565-8899 normx@normx.is 

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Við leiðum 
fólk saman

hagvangur.is

SMÁAUGLÝSINGAR 7LAUGARDAGUR  17. júlí 2021 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Keypt
      Selt

 Hljóðfæri

Harmonikur í úrvali. Vantar notaðar 
harmonikkur í umboðssölu. Pokar 
og ólar. www.egtonar.is Sími 824 
7610 & 660 1648.

 Til sölu

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

TILBOÐ
Fallegur sófi úr Tekk til sölu með 
höfuðpúðum og skammel, grár. St. 
90X220 og skammel 70X85. Tilboð 
óskast S. 663 3313

Tómstundir
     Ferðir

 Ferðalög

Til leigu 2 manna Tab Dropi 
Hjólhýsi. Verð 50.000 isk vikan. 
Allt fylgir, gas, grill og áhöld og 
örbylgjuofn. Uppl. gefur Guðjón. 
6995407.

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN, DANISH & 

SWEDISH F. FOREIGNERS - 
ENSKA, NORSKA, DANSKA, 

SÆNSKA
Only 2-5 students per course 
! Special Icelandic for Thais, 
Vietnamese and Chinese. 
Sérnámskeið: Íslenska f. 
Tælendinga, Víetnama og 
Kínverja. Einnig Sérnámskeið fyrir 
Heibrigðisstarfsfólk/Also Special 
courses for Health Personell. Enska 
fyrir Leiðsögumenn/ Icelandic for 
Guides. Start: 19/7, 9/8, 23/8, 6/9, 
4/10., 1/11, 29/11. 4 weeks x 5 
workdays or Sat/Sun x 10 weeks. 
AM & PM. Price: 49.500. Labour 
Unions pay back 50-90 % of price. 
Stéttarfélög endurgreiða 50-90% 
námsgjalds. www.iceschool.is - ff@
icetrans. Is - facebook.com/icetrans. 
IceSchool-Fullorðinsfræðslan, 
Ármúli 5. 108, s. 8981175.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

ÍBÚÐ Í 101 RVK TIL LEIGU
Falleg björt 56 fm íbúð til 
leigu í 101 Reykjavík. Mjög góð 
staðseting. Áhugasamir leggi inn 
tilboð merkt “falleg og björt” eða 
noti saga@grimur.de

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

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

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

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

www.bernhoft.is

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

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

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.iswww.breytthugsun.is

Dáleiðsla og ráðgjöf 
Ný markmið, hætta að reykja,  
sofa betur, minnka streitu. Dáleiðsla 
getur hjálpað við að bæta vellíðan.

Ingibjörg Bernhöft 
BA sálfræði, jákvæð sálfræði,  
dáleiðslukennari
s. 863-8902 • ibernhoft@gmail.com

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:

Finndu rétta starfskra�inn 
með því að auglýsa í 

MEST LESNA 
ATVINNUBLAÐI 
LANDSINS!*

Job.isMest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

www.intellecta.is

Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki leitar að öflugum og framsýnum aðila í starf 
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar u.þ.b. 40 manns. 
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Árangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
Tengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
Hæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

Helstu viðfangsefni:

Umsjón með daglegum rekstri
Stjórnun og leiðtogahlutverk
Markaðs- og sölumál
Samskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

SNILLINGUR Í BÓKHALDI
80 - 100% starfshlutfall

Við óskum eftir liðsauka í að e a ármálasvið fyrirtækisins auk þess sem 
viðkomandi mun taka að sér önnur tengd verkefni í rekstri fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum af þessum toga auk þess að 
hafa ríka þjónustulund gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.

 
      Góð reynsla af ármálum, bókhaldi og rekstri almennt
            Menntun sem nýtist í star nu
      Framúrskarandi tölvuþekking
      Góð enskukunnátta ásamt einu Norðurlandatungumáli er kostur.

Lindex er ölskyldufyrirtæki stofnað 2011 og rekur 7 verslanir á Íslandi auk 
vefverslun lindex.is. Til viðbótar er stefnt að opnun fyrstu verslunarinnar 
í Danmörku í haust.

Umsóknir með ferilskrá berist á atvinna@ldx.is 
mermerktar „Snillingur í bókhaldi“ 
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

 

Hæfniskröfur eru:

8 SMÁAUGLÝSINGAR 17. júlí 2021 LAUGARDAGUR



ÞEKKING OG REYNSLA  ·  frittverdmat.is  ·  nyjaribudir.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

30% 
AFSLÁTTUR 
MEÐ VILDARKORTI
LINDAR

Húsgagnahöllin: 30% afsláttur af öllum vörum. Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum. Dorma: 30% afsláttur af öllum vörum. Flügger: 30% afsláttur af allri 

innimálningu.S. Helgason: 30% afsláttur af öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur af öllum vörum nema innréttingum. Z brautir og gluggatjöld: 30% afsláttur 

af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum. Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

Jón og Gunna eru ungt par sem 
keyptu sína fyrstu íbúð nýlega. 
Íbúðin þarfnaðist viðhalds og þeim 
vantaði ný húsgögn, rúm og gardínur.

Þau máluðu íbúðina, skiptu um  
gólfefni, tóku baðherbergið í gegn 
og skiptu um blöndunartæki.

MEÐ VILDARKORTINU SPÖRUÐU ÞAU: 

687.368 kr.

Jónína er kona á besta aldri keypti 
nýja  íbúð. Þar vantaði öll ljós, parket 
og gardínur. Einnig keypti hún nýjan 
sófa í Húsgagnahöllinni þar sem 
gamli sófinn var of stór. 

Hún keypti allt sem hana vantaði, 
viðarparket, fallegar gardínur og 
screen, borðstofuborð, stóla og sófa.

MEÐ VILDARKORTINU SPARAÐI HÚN: 

458.978 kr.

Borgþór og Aníta eru hjón um 
fimmtugt. Þau keyptu gamalt 
einbýlishús sem þarfnaðist yfir-
halningar. Þau tóku húsið meira og 
minna í gegn, skiptu um öll gólfefni, 
endurnýjuðu tvö baðherbergi, 
spörtsluðu og máluðu allt húsið, 
settu granítborðplötur á eldhúsið og 
annað baðherbergið, skiptu út öllum 
gardínum og keyptu sér að lokum 
nýtt rafmagnsrúm í Betra bak.

MEÐ VILDARKORTINU SPÖRUÐU ÞAU: 

1.442.500 kr.

Bæjarlind 4 · Kópavogi
s. 510 7900 · FASTLIND.is

VILDARKORT

hjá eftirfarandi fyrirtækjum:



Einna mest hefur 
íslenskan gefið eftir í 
ferðaþjónustunni hér á 
landi. Þar má heita að 
hún sé á hröðu undan-
haldi.

ÚT FYRIR KASSANN FRÉTTABLAÐIÐ

Höfundur er 
sjónvarpsstjóri 
Hringbrautar, 
sem rekin er af 
Torgi, sem jafn-
framt gefur út 
Fréttablaðið.

17. júlí 2021  LAUGARDAGUR

Það er vegið að íslenskunni, jafnt af 
víðavangi sem og úr launsátri. Og 
þótt styrjöld eigi ekki endilega við 
í þessum efnum er orrustan augljós.

Það er barist um tungumálið. Og 
bæði orð og merking liggja í valnum.



Einna mest hefur íslenskan gefið 
eftir í ferðaþjónustunni hér á landi. 
Þar má heita að hún sé á hröðu und-
anhaldi. Þetta kemur skýrt fram í 
nýrri rannsókn á vegum ferðamála-
deildar Háskólans á Hólum í Hjalta-
dal og Stofnunar Árna Magnússonar 
í íslenskum fræðum, þar sem mat 
var lagt á stöðu íslenskrar tungu 
í atvinnugreininni, eftir að f lóð-
bylgja erlendra ferðamanna gekk 
yfir landið á árunum 2018 og 2019.

Rannsóknin bendir til að fólk í 
ferðaþjónustu telji að enska verði að 
vera ráðandi tungumál í greininni 
og að „færri en f leiri sjái ástæðu 
til þess að nota íslensku meðfram 
ensku“, eins og segir þar orðrétt. 
Ástæðuna megi rekja til mikils 
fjölda innflutts vinnuafls í þessari 
vaxandi atvinnugrein. „Vegna erfið-
leika við að manna allar stöður með 
íslenskum starfsmönnum myndað-
ist mikil þörf fyrir erlent starfsfólk. 
Við það breyttust samskipti við 
þjónustufólk í framlínunni þannig 
að í langflestum tilvikum heyrðist 
töluð enska en íslenska heyrðist 
sjaldnar,“ segja skýrsluhöfundarnir.



Landsmenn kynntust þessu síð-
asta sumar þegar þeir ferðuðust á 
heimaslóðum sem aldrei fyrr. Og 
þótt erlendir ferðamenn hafi þá 
vart sést á landinu blasti breytingin 
við, hvar sem landinn drap niður 
fæti. Enskan virtist víða vera fyrsti 
kostur í samtölum yfir búðarborðið.

Og nefnd hafa verið af káraleg 
dæmi þess að íslenskir ferðamenn 
hafi ósjálfrátt farið að tala ensku við 
afgreiðslufólkið á kaffihúsum, burt-

séð frá því hvort það var íslenskt 
eða útlenskt. Það þótti bara ekki 
áhættunnar virði að spyrja fyrst á 
íslensku.

Og svona er þetta enn, annað árið 
í röð sem Íslendingar halda hring-
inn í kringum landið.



Enn skal vitnað til téðrar skýrslu um 
tungumálaþróunina í einni helstu 
atvinnugreininni á Íslandi. „Enginn 
ætti að geta ferðast um Ísland án 
þess að komast að því að hér á landi 
er talað sérstakt tungumál sem er 
ekki enska. Yfirvöld verða að átta sig 
á stöðunni og marka ferðaþjónust-
unni málstefnu til framtíðar.“

Þetta eru orð að sönnu. Og þau 
eru þörf og tímabær brýning.

Það ætti enda að vera kappsmál 
atvinnurekenda í ferðaþjónustunni 
að segja erlendu starfsfólki sínu til 
í þessum efnum, alltént að hvetja 
það til að temja sér algengustu setn-
ingarnar sem fara á milli manna á 
heimamálinu. Annað er ekki boð-
legt.

Og það er léleg landkynning að 
hampa ekki einni helstu sérstöðu 
lands og þjóðar, tungumálinu.



En reynslusögurnar eru til vitnis 
um algert metnaðarleysi í þessum 
efnum. Og nægir svo sem að nefna 
eina þeirra, svo dæmigerð sem hún 
er, en góður vinur minn og gamall 
vinnufélagi kvaðst hafa óttast um 
hökuna sína á dögunum, eftir heim-
sókn á kaffihús, svo harkalega féll 
hún í átt að gólfinu eftir samtal við 
kaffibarþjón:

- Einn espresso, takk?
- In english, please!
- One espresso, please?
- Esspresso?
- Yes please, one espresso!
- Okay, thanks, Im following you 

now …
Og er nema von að maður verði 

hvumsa þegar starfsfólk – og skiptir 
hér þjóðernið engu máli – kunni 
ekki einu sinni að telja upp að 
einum, vinnandi við það allan lið-
langan daginn að afgreiða einn eða 
tvo bolla af kaffi.



Sjálfur hef ég átt því láni að fagna 
að ferðast með fjölda erlendra gesta 
um Ísland – og niðurstaðan í öllum 
tilvikum er sú sama. Þeir hrífast 
allt í senn af náttúrunni, sögunni, 
menningunni og tungunni. Og 
hvað það síðastnefnda varðar vilja 
þeir yfirleitt reyna sjálfir fyrir sér í 
framsögninni, svo hrifnir sem þeir 
eru af þessu kostulega og kynjótta 
tungumáli sem lifði af einangrun 
aldanna úti í miðju Atlantshafi, 
jafnt í munnmælasögum, kynslóð 
fram af kynslóð, sem og á blöðum 
heimsbókmenntanna.



Margir þessara útlendinga sem 
koma af meginlandi Evrópu þekkja 
vart annað en að veitingamenn og 
annað það fólk sem helst og mest 
þjónustar erlenda ferðamenn í 
þeirra föðurlandi noti sitt heima-
brúksmál í þeim samskiptum. 
Ítalskir þjónar vita að túristinn 
vill heyra ítölskuna með hæfilega 

góðum skammti af líkamstjáningu 
og heillandi svipbrigðum. Og þetta 
á ekki síður við um franska þjóninn 
og þann spænska.

Sjarmi ferðalagsins felst nefni-
lega í sérstöðu hvers lands, því sér-
kennilega og sérviskulega, eða í sem 
fæstum orðum, því upprunalega. 
Annað er og verður afsláttarupp-
lifun, menningarleti.



Íslendingar geta ekki kennt 
útlendingum um hvernig komið er 
fyrir tungu þeirra. Þeir hafa verið 
einfærir um að þynna hana út, svo 
sem í títtnefndri ferðaþjónustu þar 
sem enska tungan er ekki einasta að 
verða allsráðandi í samtölum heldur 
og á upplýsingaskiltum og auglýs-
ingum af öllu tagi. „Enskuvæðing 
skiltanna ber þögult vitni um að 
íslenskan virðist ekki lengur gjald-
geng sem markaðstungumál ferða-
þjónustunnar,“ segir í rannsókninni 
sem vitnað var til hér á undan.

Og Íslendingar eru heldur ekki 
nógu vel að sér í eigin tungumáli. 
Upp til hópa eru þeir hættir að skilja 
fyrri tíma orðatiltæki og eiga orðið 
erfitt með að skilja mörg þeirra orða 
sem á öldum áður þóttu sjálfsögð í 
samtölum manna um daginn og 
veginn, veðrin og færðina.

Vitaskuld er málfarið að mörgu 
leyti byggt á gömlum atvinnuhátt-
um og úr sér gengnum amboðum 
sem sjást ekki lengur nema á minja-
söfnum hringinn í kringum landið. 
Og vissulega eru mörg þessara orða 
nokkuð fjarlæg.

En það má samt sem áður ekki 
vera ásetningur einnar þjóðar að 
f letja málið út og veigra sér við að 
laða fáheyrð orð fram á tunguna af 
ótta við að vera talinn afbrigðilega 
háf leygur. Það er nefnilega unun 
að heyra fallega, forna íslensku, ell-
egar lesa hana af blaði. Orðgnóttin 
er klárlega auðlind.

Og þar er líka komin ein dásamleg-
asta sérstaða okkar eyjarskeggja. n

Áskoranir íslenskunnar

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser@hringbraut.is
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Sumarblóm 25-50% • Trjáplöntur og runnar 25-50% • Útipottar 25% • Nexgrill gasgrill  25% • Matjurtir 50% • Útipottar og svalakassar 25% •  Fjölærar plöntur 30% • Kryddplöntur 25% • Garðstyttur og garðskraut  25% 
Vökvunarkönnur  25% • Garðhúsgögn 25% • Keðjusagir 25% • Bensínsláttuvélar 25% • Orf og hekkklippur (Ikra) 20% • Hand- og rafmagnshekkklippur 25% • Bensín- og rafmagnsorf 25% • Greinakurlarar (Ikra) 20%

Stanley loftpressur  20% • Frystikistur (Frigor) 15% • Slönguhjól (Claber) 30% • LADY innimálning 20% • Viðarvörn og pallaolía 25% • Útimálning 25% • Hnífapör og ýmis eldhúsáhöld 30% • Hnífar  30%  • Eldhúsáhöld 30%
Matarstell, glös og könnur  30% • Hreinlætisvörur  20% • Bökunarvörur 30% • Pottar, pönnur og hitakönnur 30% • Regnföt 30% • Vinnufatnaður 25% • Barnabílstólar 30% • Vinnuhanskar 20% • Plastbox 25%

Vinnuöryggisvara (hjálmar, grímur o.fl.)  20% • Gúmmístígvél og gúmmískór 25% • Öryggisskór og öryggisstígvél 20-30% • Endurvinnslutunnur 25% • Lofta- og veggjapanill 20% • Leikföng 25% • Enox rafmagnshjól 15%

ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

25-50% afsláttur af 

RISA ÚTSÖLUBLAÐ skoðaðu á husa.is

42.495kr
49.995 kr

34.990kr
39.990kr

Gasgrill Gem 310
Grillflötur: 55x37 cm, 3 brennarar, 
grillgrind í hliðarborð. 3000613

37.496kr
49.995 kr

Sláttuvél 
Razor 4610
Bensínmótor 
139cc/2,3kW, 
sláttubreidd 46 cm, 
6 hæðarstillingar 
28-75 mm, 65 ltr. safnari. 5085301

25% ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

25% 

25% 

25% 

Viðarvörn og pallaolía 

Útimálning

afsláttur

afsláttur

Bensín-
sláttuvélar

afsláttur

Fyrir íslenska
veðráttu

50% afslátturAllt að

Gasgrill  Graphite 3b 
Grillflötur: 56x38 cm, með 
þremur ryðfríum brennurum og 
hliðarhellu. 3000390

13%

Rafmagnsorf
350W, 25 cm 
sláttubreidd, 
stillanlegt skaft 
og haus. 
5086616

20%

20%

5.995 kr

4.796kr

25-50%
afsláttur

16.930kr
22.575 kr

8.395kr
10.495 kr

Rafmagnskeðjusög
1800W, hraði keðju 13,5 m/s, þyngd 
4.66 kg, smurtankur 100 ml. 5083681

Rafmagnshekkklippur
600W, 55 cm, klippigeta 22 mm. 
5083728

25%

89.990kr
119.990 kr

Gasgrill DeLuxe 4B
Grillflötur: 68,08x43,82 cm, 
4 brennarar. 3002021

25%

20,36
kW

144.415kr
169.900 kr

Rafmagnshjól
7 gíra borgarhjól, 36V rafhlaða, 
hleðslutími 3-6 klst. 3903103-4

15%

Sumarblóm, 
trjáplöntur 
og runnar

Matarstell fyrir 6
6 matardiskar og 6 súpudiskar. 
2009000

6.865 kr

3.149kr

54%
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Stanley loftpressur  20% • Frystikistur (Frigor) 15% • Slönguhjól (Claber) 30% • LADY innimálning 20% • Viðarvörn og pallaolía 25% • Útimálning 25% • Hnífapör og ýmis eldhúsáhöld 30% • Hnífar  30%  • Eldhúsáhöld 30%
Matarstell, glös og könnur  30% • Hreinlætisvörur  20% • Bökunarvörur 30% • Pottar, pönnur og hitakönnur 30% • Regnföt 30% • Vinnufatnaður 25% • Barnabílstólar 30% • Vinnuhanskar 20% • Plastbox 25%
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37.496kr
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Bensínmótor 
139cc/2,3kW, 
sláttubreidd 46 cm, 
6 hæðarstillingar 
28-75 mm, 65 ltr. safnari. 5085301

25% ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

ÚTSALA • ÚTSALA

25% 

25% 

25% 

Viðarvörn og pallaolía 

Útimálning

afsláttur

afsláttur

Bensín-
sláttuvélar

afsláttur

Fyrir íslenska
veðráttu

50% afslátturAllt að

Gasgrill  Graphite 3b 
Grillflötur: 56x38 cm, með 
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Jón Gnarr f lytur Völuspá  
í Landnámssetrinu í Borgarnesi 
í dag. Hann segir kvæðið í senn 
kynngimagnaðan þjóðararf  
og hættulegan seið.

arnartomas@frettabladid.is

„Sem áhugamaður um literatúr hef ég 
alltaf haft dálæti á Völuspá fyrir það 
hversu kynngimögnuð hún er,“ segir 
Jón Gnarr, sem syngur kvæðið Völuspá 
við eigið lag á Sögulofti Landnámsset-
ursins í Borgarnesi í dag. Viðburðurinn 
ber yfirskriftina „Jón Gnarr og Þeyr 2“ 
en flutningurinn er hluti af útskriftar-
verkefni Jóns í Listaháskólanum, þar 
sem hann er nú að ljúka mastersnámi.

Til liðs við sig hefur Jón fengið kanón-
urnar og tvínafnana Hilmar Örn Agn-
arsson, kórstjóra og organista, og Hilmar 
Örn Hilmarsson allsherjargoða. Félag-
arnir hafa prófað ýmsar útgáfur af flutn-
ingnum og voru með opna æfingu í Máli 
og menningu í júní. „Núna ætlum við að 
koma fram í Landnámssetrinu, bæði því 
okkur langar til að heyra þetta og svo til 
að stilla aðeins saman strengi. Þetta er 
krefjandi verkefni, en það er gaman að 
koma út úr skólanum með eitthvað sem 
er algjörlega nýtt fyrir mér.“

Varasamur seiður
Þegar Jón sökkti sér í Völuspá heltók 
hún hann eins og svo marga aðra. „Ég 
fékk hana gjörsamlega á heilann. Mig 
dreymdi hana á nóttunni og nennti 
helst ekki að tala við neinn um neitt 
nema Völuspá,“ segir hann. „ Ég vaknaði 
hummandi hin og þessi erindi og sofn-
aði hummandi hana á kvöldin. Þetta var 
langt tímabil.“

Jón segir Völuspá kraftmikinn seið 
þar sem galdrar séu að verki. Það sé því 
nauðsynlegt að nálgast kvæðið af var-
kárni. „Ég var hræddur um að mín yrði 

minnst sem mannsins sem fór yfir um á 
Völuspá. Ég myndi ganga um göturnar 
muldrandi og fólk segði: „Er þetta ekki 
Jón Gnarr? Var hann ekki svo fyndinn 
og skemmtilegur? Jú, jú, en hann fór 
svo yfir um á Völuspá,“ hlær Jón, sem 
hrósar happi fyrir að hafa ekki endað 
úti í skurði, ristur galdrastöfum.

Lurinn lokkar
Leikið verður á ýmis hljóðfæri við 
f lutninginn og má þar nefna hljóm-
borð, steinhörpu, bjöllur og flautur frá 
Páli frá Húsafelli. Þá gætu gestir átt von 
á að sjá norskan víkingalúður úr kopar, 
svokallaðan lur. „Það er ekki alveg stað-
fest enn þá svo ég vil ekki lofa honum 
upp í ermina á mér,“ segir Jón. „Það væri 

leiðinlegt ef fólk væri komið til að sjá 
lurinn og yrði svo fyrir vonbrigðum og 
færi að væna okkur um lygar.“

Í Borgarnesinu á svo séríslenskur 
andi til að leggjast yfir fólk, blandinn 
sagn- og goðafræði. Jón sleppur ekki 
við hann frekar en hver annar. „Ég hef 
sterkar taugar til þessa húss, bæjar og 
landsvæðis,“ segir hann. „Þetta kvæði er 
mikill þjóðararfur svo staðsetningin er 
vel við hæfi. Útskriftarsýningin í ágúst 
verður svo í Þjóðminjasafninu sem er 
líka vel við hæfi.“

Skugga-Sveinn og Óorð
Eftir að útskrifast í haust stefnir Jón svo 
á að fara norður, þar sem hann hefur 
tekið að sér hlutverk Skugga-Sveins í 
samnefndu leikriti. Hann lætur ekki þar 
við sitja heldur má með haustinu einn-
ig vænta bókarinnar Óorð – bókin um 
vond íslensk orð. „Þar verð ég að vega 
að ýmsum orðum sem mér hefur verið í 
nöp við og tel að mál okkar yrði betra ef 
við myndum losa okkur við,“ segir Jón.

Tónleikarnir í Landnámssetrinu 
hefjast kl. 16 og tekur flutningurinn um 
klukkustund. n

Heltekinn af Völuspá

Flutningurinn 
er hluti af út-
skriftarverkefni 
Jóns frá Listahá-
skólanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/
OTTAR GEIRSSON

Jón fyrir miðju, umvafinn Hilmari og Hilmari.   MYND/AÐSEND

Ég var hræddur um að 
mín yrði minnst sem 
mannsins sem fór yfir um 
á Völuspá.

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

Arnþrúður Kristín 
Ingvadóttir

Dalsbrún 9, Hveragerði,
lést á Fossheimum 10. júlí.  

Útför hennar fer fram frá Hveragerðiskirkju, 
fimmtudaginn 22. júlí kl. 14. Blóm og kransar vinsamlega 

afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hinnar látnu er bent 
á Krabbameinsfélagið eða Einstök börn.

Sigurjón Skúlason
Bryndís Sigurjónsdóttir Eðvarð Ingólfsson
Skúli Heimir Sigurjónsson Guðrún Linda Ólafsdóttir
Ingvi Arnar Sigurjónsson Jóhanna Ólafs

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær bróðir, mágur, stjúpfaðir  
og móðurbróðir okkar,  

Páll Jónsson 
lést 10. júlí sl.  

Útförin verður auglýst síðar. 

Anna Pála Vignisdóttir,  
Páll Loftsson, Arnar Pétursson, 

Jóhanna Katrín Pálsdóttir,  
Jón Bragi Pálsson og Leifur Pálsson 

Móðir mín, tengdamóðir,  
amma, systir og frænka,

Guðrún Eggertsdóttir
Bjargi, Borgarnesi,

lést laugardaginn 10. júlí og verður 
jarðsungin frá Borgarneskirkju 

miðvikudaginn 21. júlí klukkan 14. 
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 

vilja minnast hennar er bent á minningarsjóð Brákarhlíðar 
í Borgarnesi. Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug.

Heiður Hörn Hjartardóttir Þorsteinn Arilíusson
Anna Margrét Þorsteinsdóttir Inga Lilja Þorsteinsdóttir
Jón Ingi Þorsteinsson Vigfús Arnar Þorsteinsson
Guðmundur Eggertsson
Jóna Eggertsdóttir

bræðrabörn og fjölskyldur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Gunnar Einarsson
skipstjóri, 

Reynigrund 36, Akranesi,
lést 5. júlí.  

Útför hans fer fram frá Akraneskirkju 
þriðjudaginn 20. júlí klukkan 13. 

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á reikning sem stofnaður 

hefur verið til styrktar afabarni hans Gunnari Einarssyni. 
Reikningurinn er nr. 0123-18-014242  kt. 060507-2790 

Ragnheiður Jóhanna Pétursdóttir 
Halldóra Gunnarsdóttir Hafþór Ólafsson 
Pétur Emil Gunnarsson Ramona Höhne 
Einar Örn Gunnarsson Stine Laatsch 

og barnabörn.

Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson Jóhanna Eiríksdóttir 

síðan         1996

Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

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

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
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Tónlistarhátíðin Englar og menn 
hefst í Strandarkirkju í Selvogi á 
morgun og stendur yfir til 15. ágúst. 
Tónleikar verða haldnir í kirkjunni 
25. júlí, 8. og 15. ágúst. Hátíðin er 
orðin fastur liður í kirkjunni þar 
sem lagt er upp með fallega tónlist 
sem tónar vel við húsið.

Tónleikaröðin hefst klukkan 
14 á morgun, sunnudag, þar sem 
sunnlensku einsöngvararnir María 
Sól Ingólfsdóttir sópran og Gunn-
laugur Bjarnason koma fram, við 
píanóundirleik Einars Bjarts Ein-
arssonar. Á dagskránni má meðal 
annars finna íslensk sönglög eftir 
Jórunni Viðar, Sigfús Halldórsson 
og Megas, ásamt ljóðasöngvum 
eftir Franz Schubert.

Tónleikadagskrána í heild má 
nálgast á heimasíðu hátíðarinnar, 
englarogmenn.is. Aðgangseyrir á 
tónleikana er kr. 3.000 en tónlistar-
hátíðin er styrkt af Tónlistarsjóði 
Rannís og Sambandi sunnlenskra 
sveitarfélaga. n

Englar og menn í Strandarkirkju

Tónlistarhátíðin verður í Strandarkirkju í Selvogi.  MYND/JÓN SIGURÐUR

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Lára Hjartardóttir
Njarðarvöllum 6, Reykjanesbæ,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
mánudaginn 12. júlí. 

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, 
miðvikudaginn 21. júlí kl. 13.

Erna Ósk Guðjónsdóttir
Þórdís María Guðjónsdóttir 
Lára Samira Benjnouh Yann Le Pollotec

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Bjarni Hermannsson
lést miðvikudaginn 14. júlí  

á Hrafnistu, Reykjavík. 
Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju 

fimmtudaginn 22. júlí kl. 13.

Kristín G. Bjarnadóttir Eyjólfur Gunnlaugsson
Áslaug Bjarnadóttir Þórir Steingrímsson
Jóhanna Bjarnadóttir Ólafur Jensson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Elín Sigríður Axelsdóttir 
frá Ásláksstöðum í Arnarneshreppi, 

andaðist á dvalarheimilinu Grund  
við Hringbraut í Reykjavík 4. júlí.  

Útför hennar fer fram frá Möðruvallaklausturskirkju  
í Hörgárdal, þriðjudaginn 20. júlí kl. 11.00.

Þórður Ingimarsson
Björn Ingimarsson

Sveinn Ingimarsson 
og fjölskyldur þeirra.

Ástkær eiginkona, móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigurborg Bragadóttir
lést 9. júlí á Landspítalanum  

við Hringbraut. Útförin fer fram  
í Fríkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn  
20. júlí kl. 15. Blóm og kransar eru 

vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á að styrkja Hjartavernd.

Sigurþór Ellertsson
Sólveig Ragna Sigurþórsdóttir
Sigþrúður Sigurþórsdóttir Páll Þórir Ólafsson
Ellert Bragi Sigurþórsson Eva Arna Ragnarsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þórey Skagfjörð Ólafsdóttir
lést á dvalarheimilinu Hlíð 15. júlí. 

Útför hennar fer fram frá Akureyrar- 
kirkju, mánudaginn 26. júlí kl. 13.00.

Stefanía Þorsteinsdóttir Gísli Pálsson
Kristín J. Þorsteinsdóttir Kristinn Sigurharðarson
Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir Rögnvaldur Ólafsson
Ásdís Alda Þorsteinsdóttir Árni Þór Bjarnason
Ólöf Ásta Þorsteinsdóttir Sigurþór Guðmundsson

ömmu- og langömmubörn.

Okkar ástkæra
Kristín Snæfells 
Arnþórsdóttir  

Efstasundi 27, Reykjavík,
lést á Landspítalanum þann 3. júlí sl.  
Útför hennar fer fram í Smárakirkju, 

Sporhömrum 3, Grafarvogi, mánudaginn  
26. júlí klukkan 13.00. 

Jarðarförinni verður streymt á síðunni:   
Kristín Snæfells Arnþórsd. - Minningarsíða 

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðbjörg Elísa Hafsteinsdóttir 

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Sigrún Árnadóttir
þýðandi, 

sem lést 9. júlí, verður jarðsungin frá 
Dómkirkjunni þriðjudaginn 20. júlí kl. 15.

Árni Óskarsson
Jóna Dóra Óskarsdóttir

Völundur Óskarsson
Aagot Vigdís Óskarsdóttir 
Svanhildur Óskarsdóttir

Hrafnkell Óskarsson 
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
systir, amma, langamma og frænka,

Kolbrún Vilbergsdóttir
Miðvangi 6, Hafnarfirði,

sem lést á Landspítalanum, Fossvogi 
þann 5. júlí, verður jarðsungin frá 

Fríkirkjunni Hafnarfirði þann 21. júlí kl. 13.00 

Vilberg Guðmundsson Jóna Guðrún Vébjörnsdóttir
Ingigerður A. Kristjánsdóttir Sigfús B. Ingólfsson
Þórhallur Arnar Vilbergsson
Þóra Vilbergsdóttir Júlíus Karlsson
Ásgerður Júlíusdóttir Marteinn Þór Harðarson
Signý Júlíusdóttir
Einar Karl Júlíusson Sandra  Dögg Ólafsdóttir
Steinunn Gísladóttir Friðrik Pétursson

og aðrir aðstandendur.

Elskuleg eiginkona, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Þýðrún Pálsdóttir 
(Rúna) 

Sæviðarsundi 9, 
Reykjavík, lést á Landspítala í Fossvogi 

þriðjudaginn 6. júlí. Útförin fer fram frá 
Áskirkju, miðvikudaginn 28. júlí kl. 13.00.  

Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Barnaheill.

Sigurður V. Gunnarsson
Sigurvin Rúnar Sigurðsson Ólafía G. Kristmundsdóttir
Gunnar H. Sigurðsson Arnbjörg A. Guðmundsd.
Sveinn Sigurðsson Sigurborg H. Sigurbjörnsd.

barnabörn og langömmubörn.

Við færum innilegar þakkir öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug 

við andlát og útför ástkærs föður, afa, 
bróður, tengdapabba og langafa,

Jóns Gunnarssonar
Sérstakir þakkir eru til starfsfólks 

líknardeildar Landspítala.

Aðstandendur 

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Eysteinn Leifsson 
Hjallaseli 49, 

lést á Landspítalanum,  
laugardaginn 10. júlí.  

Útför hans fer fram frá Langholtskirkju 
þriðjudaginn 20. júlí klukkan 13. 

Leifur Eysteinsson Steinhildur Hildimundardóttir
Guðrún Eysteinsdóttir Helgi Kristófersson
Auður Eysteinsdóttir Sigurður Pálmason
Margrét Eysteinsdóttir Árni Níelsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín,  
tengdamóðir og amma,

Ósk Guðmundsdóttir
Hraunvangi 7, Hafnarfirði,

andaðist á Hrafnistu í Hafnarfirði  
13. júlí. Útförin fer fram frá Víðistaða- 

kirkju, mánudaginn 19. júlí kl. 15.00

Sigurður Michaelsson Bensja Darayen
Guðrún Ósk Sigurðardóttir Kristján Kristjánsson
Guðmundur Helgi Sigurðarson Daníela Gretarsdóttir
Michael Steinn Dagbjartsson María Sif Guðmundsd.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

elskulegs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Guðbergs Ellerts 
Haraldssonar

Árskógum 8,
sem var jarðsunginn 22. júní sl.

Regína Birkis, Páll Guðbergsson og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Ingibjörg Beck

frá Reyðarfirði, 
Lækjasmára 6, Kópavogi,

sem lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 28. júní 
síðastliðinn, verður jarðsungin frá 

Reyðarfjarðarkirkju, miðvikudaginn 21. júlí kl. 14.00.  
Minningarathöfn verður í Fossvogskapellu mánudaginn 

19. júlí kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir 
en þeim sem vilja minnast hinnar látnu er bent á líknarfélög.

Bjarni Steingrímsson Ellen Rósa Jones
Páll Grétar Steingrímsson Kristjana Erlen Jóhannsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.
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Sudoku

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 tví-
taka neina tölu 
í röðinni.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
9652
10952
1095
62

Suður
Á
ÁKD86
KD82
D105

Austur
8
G74
ÁG64
ÁK974

Vestur
KDG10742
3
73
G83 Vikulega er dregið úr innsendum 

lausnarorðum og fær vinningshafinn 
í þetta skipti eintak af bókinni 10 
mínútur og sekúndur í þessari 
undarlegu veröld eftir Elif Shafak 
frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Einar G. G. Pálsson, 
Borgarnesi.

VEGLEG VERÐLAUN

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábend-
ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur. n

LAUSNARORÐ Vísbending f. lausnarorð: Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað rétt saman birtist hreinsun (13) 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 22. júlí næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „17. júlí“. n

Æ Ð A R D Ú N S S Æ N G

##
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

32

33 34 35

36

37 38 39

40

41 42 43 44 45

46 47

48 49 50

51

52 53

54

L A U S N

K V E Ð J U H Ó F F Á S L Ú T T I

O I Á Á Ö R O R K U M A T Ó

S Æ T A R A Ð A R R V Á G I R N I

T U N U U M H V E R F I S R

A U R S K Ó N U M I Ð Ö T Æ

K K A G A F T A N S T J A R N A

A L L G R Ó I N N U U I Ð A

U Á L N N Á M U M A N N A N N A

P A R T A S A L A N M L E Æ N

F R Æ A Æ R B E L G I R D

Á S T A R L Ö G G Ó V T A K T A

P L A S K J Ó T F Æ R A O R

T Y L L I S Ö K U U N N Á M A N

R A T O F S A M A N N I I I

S N O R T I N N Ö L Á R Ó Ð U R

U Æ J A R M U R I N N S M

G R I P K L Ó I M G A F K Ö S T

O L T S Ú R K R Á S R V

S K R E I Ð I S T A Í A F Á T I Ð

I Ð Ð A F R Á S I R Ð F

Æ Ð A R D Ú N S S Æ N G

LÁRÉTT 
1 Nota úmíak við stelpust-
and (9)
9 Lofa skjól og prísa (4)
11 Skilst að hregg og hrina 
lykti af ágöngum (9)
13 Getur reykur skorðað 
ótraust tað? (9)
14 Tek hléin í Rúanda (6)
15 Flókið mál um ræsi og 
þökuframleiðslu (9) 
16 Um svell á hjörum 
skeiðum á skæðum þar til 
gerðum (9)
17 Tek dúrana í miðri Afríku 
(6)
18 Heimskra manna 
hólmur geymir fleira en 
Fiji (8)
19 Í sundurtættu skinnriti 
segir af heilagri Jóhönnu 
(9)
20 Vitstola vinn ég mitt 
verk, með fullmikilli fyrir-
höfn þó (6)
21 Nefnd fær hér náttað 
meðan þið berið saman 
bækur ykkar (7)
25 Aggi óvirðir alla þá sem 
minni eru en mýflugur (10)
29 Gerast Íslandsferða-
langar vegna líkferðar (7)
32 Gramar vegna þessa 
eilífa garra (5)
33 Alltaf dreymt um ein-
hleypan mann sem hægt 
er að ná sambandi við (10)
34 Hvernig skyldi kór koma 
heilu landi í uppnám? (7)
36 Skyldi þetta duga til að 
afla upplýsinga? (5)
37 „Jafn“ og „sama“ – er 
hægt að bera það saman? 
(8)
38 Ákvarða hvenær botn-
fall ára varð til (7)
40 Rista skal rimar rún 
ef garðarnir ganga úr 
skorðum (8)
41 Þessi bytta þolir ekki 
meira (8)
44 Forn nögl með aldur á 
við dúkknál (7)
46 Sé ég hér mann manns 
konungs? (9)
48 Breki er mikill glæ-
pagandur (8)
50 Dæmd fyrir að taka 
málm, en vítið er vægt (6)
51 Fæ illt í minn anda ef 
gáta og glæpasaga klikka 
(7)
52 Fimmta hefti þessa 
flokks setur allt í rétta röð 
(8)
53 Hér er mynd af mynd (6)

54 Fljót með mál að utan 
ef hann verður kærður (7)

LÓÐRÉTT 
1 Afkimi óforbetranlegra 
nánasa (9)
2 Ásæki skráp og lungam-
júkt leður (9)
3 Eftir mikið strit sveltir 
hún sig fyrir óbifanlegar 
kreddur (9)
4 Samþykkjum svolitla töf, 
enda lent í þeim mörgum 
(9)
5 Öll dýr eru jöfn en sum 
jafnari en önnur – geturðu 
afhent betri? (9)
6 Lítil lömb finna gull (8)
7 Hér segir af urptar vélum 
og vopni (8)
8 Hef alið æðar og kastað 
þeim á ný (9)
9 Hver á að sjá um þessa 
smala? (5)
10 Tipla á mörkum kúreka-
hopps og sirkúsatriðis (9)
12 Þegar meistarar rúa rúg 
fer allt á haus (6)
22 Tímabil iðrunar sló mig 
illa en skilaði engu (13)
23 Réttum róttækum 
hjálparhönd, öllum til 
hagsbóta (9)
24 Fóru fúl í brönsinn og 
átu pungana og hvalinn (9)
26 Hersing jarðar hirti allar 
(9)
27 Hún er bæði laus og lin/
ljúf og bljúg er drottningin 
(7) 
28 Málar gras fyrir ringl-
aðar gimbrar frá því í fyrra 
(9)
30 Ræð hraustan mann til 
hjálpar ef við flytjum þetta 
dót (5)
31 Viðkvæm veldi eiga 
sjaldan langt valdaskeið (7)
35 Það var nótt og við bæði 
hífuð og í okkur einhver 
beygur (9)
39 Fleygiferð Persíu hrellir 
þarlendan pilt (8)
42 Flygildi eða flottur 
kaggi? Hvort dugar nú 
betur til veiða? (6)
43 Nákonan sér þá ná-
bleikan ungann (6)
45 Eins má finna búk 
meistara (6)
47 Hvað meina þau með 
sínu síðasta orði? (5)
48 Þau tvö héldu Öggu 
uppi (4)
49 Snotur kváðu um otur 
(4)

Lausnarorð síðustu viku var

9 3 8 2 4 5 1 7 6

1 4 7 6 3 8 9 5 2

2 6 5 9 7 1 4 8 3

4 7 2 1 9 3 5 6 8

8 9 3 5 6 7 2 1 4

5 1 6 8 2 4 3 9 7

6 2 4 7 5 9 8 3 1

7 5 1 3 8 2 6 4 9

3 8 9 4 1 6 7 2 5

1 2 8 4 7 3 9 6 5

3 4 5 2 9 6 7 8 1

6 7 9 5 8 1 2 3 4

4 8 7 6 5 2 3 1 9

5 6 2 3 1 9 8 4 7

9 1 3 7 4 8 5 2 6

2 9 4 8 6 7 1 5 3

7 3 6 1 2 5 4 9 8

8 5 1 9 3 4 6 7 2

TOPPUR MISSTUR

Boðið er upp á Sumarbridge í 
húsnæði Bridgesambandsins 
að Síðumúla 37, 3. hæð, á mánu-
dags- og miðvikudagskvöldum, 
fyrir höfuðborgarsvæðið. Aðsókn 
hefur jafnan verið betri á mið-
vikudagskvöldum, en hefur verið 
að glæðast á mánudagskvöldum. 
Mánudaginn 12. júlí mættu 16 
pör og spilafélagarnir Ólafur Þór 
Jóhannsson og Pétur Sigurðsson 
höfðu best á því kvöldi, höfnuðu 
í efsta sætinu með rúmlega 59% 
skor. Þó þeir hafi endað efstir, 
misstu þeir af toppskori í þessu 
spili í síðustu umferð. Allir voru á 
hættu og norður gjafari:

Austur/Ólafur vakti á „Precision“ tveimur laufum 
(a.m.k. 5 lauf og 11+punktar) og suður doblaði. Pétur, 
sem sat í vestur, stökk í fjóra spaða. Þeir voru pass-
aðir yfir til suðurs sem doblaði aftur og sá samningur 
spilaður. Norður spilaði út hjarta og suður reyndi 
drottningu og ás í litnum. Pétur trompaði síðara 
hjartað og spilaði spaðakóng. Suður drap á ás og 
spilaði tígulkóng. Pétur drap á ás í blindum, trompaði 
hjarta og spilaði spöðum í botn. Hann skildi eftir ÁK9 
í laufi og tígulgosa í blindum. Suður ákvað að henda 
einu laufi, henti öllum hjörtunum og átti eftir D8 í 
tígli (og D10 í laufi). Pétur þurfti að áætla hvort suður 
hafi byrjað með þrjá tígla og fjögur lauf, eða fjóra 
tígla og þrjú lauf. Hann valdi fyrri kostinn, spilaði laufi 
á ás og tígulgosa úr blindum. Þá þyrfti suður að spila 
laufi frá drottningu. Suður tók hins vegar spilið einn 
niður með því að taka tvo slagi á tígul. n
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VERÐ HLAÐINN AUKABÚNAÐI FRÁ • STÆRRI VÉL 240 HÖ
• 360° MYNDAVÉL
• LÁGT DRIF
• LEÐURSÆTI OG MÆLABORÐ
• SNERTILAUS OPNUN AFTURHLERA
• FJARLÆGÐARSTILLTUR HRAÐASTILLIR

6.399.000 KR.*
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PLUG-IN HYBRID



Veðurspá Laugardagur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Það er 
eitthvað 

kunnuglegt 
við þig, Irma ... 
hef ég séð þig 

áður?

Hahaha! Er 
þetta það besta 

sem þú getur 
kreist fram, 

Húgó? 
PATHETICOOOO!

Já ... 
ég held 
þú hafir 

gert 
það!

En hvar? 
Býrðu við 
leið 17?

Nei! 
Ég bý ekki 
við leið 17!

En ég tek 
strætóinn 
á þeirri leið 
á hverjum 

degi!

Nóg komið af 
þrasi um sam-
göngur! Get ég 

ekki freistað þín 
með smá salamí 
hjá formanninum, 
Irma? Jú? Jáá?

Palli, ég var að 
skoða Facebook-
síðuna þína og -

Hvað?? 
Af hverju?!

Mamma, 
Facebook er samfélagsmiðill. 

                                Við búum 
                                 í sama húsi.

Ef þú þarft að segja 
eitthvað við mig, sendu mér 

bara skilaboð.

Mamma, var 
pabbi fyrsti 
kærastinn 

þinn?

Nei, en hann var 
sá besti. Lélegt úrval, 

segirðu? Ég var mun meiri 
foli þá!

Í dag verður yfirleitt hæg vestlæg átt 3-8 m/s. Skýjað og stöku skúrir  
norðaustan og austan til fyrir hádegi en léttir til eftir hádegi. Annars 
staðar verður yfirleitt léttskýjað. Hiti 12-22 stig, hlýjast á Suðausturlandi.   
Áfram þurrt á morgun og hlýnar á ný norðaustan og austan til.   n

Þurr helgi

Undanfar na daga hef u r fólk 
komið að máli við mig og kvartað 
yfir hvernig júlí sé búinn að vera 
á höfuðborgarsvæðinu. Þar hafi 
varla sést til sólar það sem af er 
júlí. Þeir hinir sömu ættu að geta 
tekið gleði sína á ný því horfur eru 
á mjög góðu veðri í höfuðborginni 

í dag, sól og ágætum hita, eða 14 til 
15 stigum. Sólarlítið verður reyndar 
á morgun ef marka má spár en það 
er bót í máli að horfur eru á þurr-
viðri. Annað markvert er að þessi 
hái hiti á Norðaustur- og Austur-
landi tekur sér hlé í dag og hitinn 
þar verður nálægt 15 stigum um 
miðjan daginn. Hins vegar tekur 
hitastigið að stíga á nýjan leik strax 
á morgun á þeim slóðum með hita 
um eða yfir 22 stigum þar sem 
hlýjast verður. Það eru líka góðar 
fréttir fyrir ferðalanga að helgin 
verður þurr um allt land ef undan 
eru skildar þessar skúrir sem loða 
við norðaustanvert landið núna 
fyrir hádegi.  n

Sigurður Þ. 
Ragnarsson 
vedur 
@frettabladid.is

Reykjavík

2

22

6

2

18

21 22

19

14

11
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24

2

Kirkjubæjarklaustur

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

4

Sunnudagur Mánudagur

414

SMELL!

Við getum ekki komið í 
veg fyrir að þú breytist í 

foreldra þína ...

En við getum tryggt að 
þú vitir hvað er að frétta!

VEÐUR  MYNDASÖGUR 17. júlí 2021  LAUGARDAGUR



Sólheimakirkja
17. júlí - kl. 14:00
Axel Ó og Dan Cassidy

Sólheimakirkja
7. ágúst - kl. 14:00
Gissur og Jónas Þórir

Sólheimakirkja
14. ágúst - kl. 14:00
Þorgeir Ástvaldsson 
og vinir
Minningartónleikar
Ragga Bjarna

Sólheimakirkja
31. júlí - kl. 14:00
Teitur Magnússon

Sólheimakirkja
24. júlí - kl. 14:00
Herra Hnetusmjör

Sólheimakirkja
21. ágúst - kl. 14:00
Fríða Dís
 

Tónleikar
Alla laugardaga í sumar
Laugardaginn 17. júlí kl. 14:00
Axel Ó og Dan Cassidy 

Áhugaverðar sýningar
Sólheimahús 
Sesselja Hreindís Sigmundsdóttir Sólheimar 1930-2020
Lionsklúbburin Ægir verndarenglar Sólheima í 64 ár 

Íþróttaleikhús Sólheima
Leikfélag Sólheima í 90 ár 1931-2021

Listhús Grænu könnunar
Samsýning vinnustofa 

Ka�hús Grænu Könnunar
Flekamyndir eftir Gerhard Könning

Höggmyndagarður 
Í garðinum eru afsteypur listaverka eftir frumkvöðla íslenskrar
höggmyndalistar frá aldamótunum 1900

Markaðstorg
Sælkera og handverksmarkaður
Útimarkaður allar helgar til 15. ágúst. Þar verða ferskar lífrænar
afurðir frá gróðurhúsum og matvinnslu Sólheima ásamt lífrænt
ræktuðum plöntum og trjám úr skógræktarstöðinni til sýnis og sölu.
Sælkeramatur úr sunnlenskum sveitum, handverk hagleiksfólks,
listmunir og margt margt �eira. 

Veitingar
Vala og Græna Kannan opin alla daga í sumar frá 11-18. 
Upplifðu Sólheima með bragðlaukunum á Grænu könnunni í hjarta
Sólheima og í versluninni Völu fást allar Sólheimavörurnar,
handgerðirlistmunir, grænmetið, kertin og aðrar nauðsynjavörur. 

Verið hjartanlega velkomin
á Menningarveislu Sólheima 2021

Sólheimar voru stofnaðir af Sesselju Hreindísi Sigmundsdóttur
5. júlí 1930 og fögnum við því 91 árs afmæli í ár.
Að venju verður margt um að vera á Menningarveislunni:

Sólheimar 1930-2021



Í verkunum er eins og 
það hafi orðið samruni 
náttúru og neysluvarn-
ings.

Leikinn verður 
rjóminn af pró-
grammi Skuggamynda 
undanfarin 11 ár svo 
og nokkur íslensk 
þjóðlög í austrænum 
búningi.

Jörðin dafnar/Earth Abides er 
yfirskrift sýningar Guðrúnar 
Töru Sveinsdóttur í Harbinger 
á Freyjugötu.

kolbrunb@frettabladid.is

Heiti sýningarinnar er fengið frá vís-
indaskáldsögunni Earth Abides eftir 
George R. Stewart. Bókin kom út árið 
1949 og hefur ratað á lista yfir bestu 
vísindaskáldsögur allra tíma.

„Pabbi minn átti þessa bók sem 
var á lestrarlista hjá honum í skóla í 
Ameríku. Ég las bókina fyrir nokkr-
um árum. Hún fjallar um eyðingu 
nánast alls mannkyns vegna drep-
sóttar. Örfáar manneskjur eru á lífi 
og í bókinni er því lýst hvernig borgir 
og náttúra taka við sér og inn á milli 
eru vísindalegar útskýringar, til 
dæmis á því hvað verði um hundana, 
rotturnar, kakkalakkana og vatns-
virkjanirnar. Þessi bók hefur haft 
sterk áhrif á mig og listsköpun mína,“ 
segir Guðrún Tara.

Á sýningunni í Harbinger sýnir 
hún fjölda skúlptúra. Þeir eru flestir 
gerðir úr gifsafsteypum af umbúða-
pakkningum, lituðum með textíl-
litum, en einnig er að finna í þeim 
tau, steina og önnur náttúruefni. 
„Ég er mamma og listin verður meðal 
annars til úr efnum sem finnast á 
heimilinu. Ég er með algjöra söfn-
unaráráttu og sonur minn finnur oft 
líka flotta hluti og kemur heim með 
þá,“ segir Guðrún Tara.

Iðnaður og neysla
Margir hlutanna koma einnig úr 
gönguferðum hennar á bersvæðum 
og fjöruferðum með hundinn sinn, 
hlutir sem hún segir stundum vera 
erfitt að meta hvort séu af náttúr-
unnar hendi eður ei. „Mér finnst 
ég vera í sporum eins konar fram-
tíðarmanneskju sem hefur auga 
fyrir skrýtnum og skemmtilegum 
hlutum. Í verkunum er eins og 
það hafi orðið samruni náttúru og 
neysluvarnings.“

Uppruni efna, vinnsla þeirra og 
afdrif í umhverfinu eru Guðrúnu 
Töru hugleikin. „Ég lærði bæði fata-
hönnun og myndlist og nota oft 
gifs og textíl við gerð verkanna. Allt 
sem ég geri hefur vísanir í iðnað og 
neyslu.“

Í stað hefðbundinna stöpla hefur 
Guðrún Tara kosið að koma verk-
unum fyrir á stöplum úr viðar-
drumbum og grjóti. Þannig verður 
skírskotunin til náttúrunnar enn 
skýrari en ella.

Sterk samfélagsvitund
Verkin á sýningunni, þar sem iðnað-

arvarningur er áberandi, hljóta að 
minna áhorfandann á að maðurinn 
er að menga jörðina „Þetta á líka að 
minna á það að ef við hverfum þá 
mun jörðin halda áfram að finna 
sína leið til að vera til.“

Spurð hvort hún sé pólitískur 
listamaður segir Guðrún Tara: „Já, 
og ég hef barist fyrir því að það sé 
kúl. Það er ekki auðvelt því þetta er 

viðkvæmt fyrir fólki, líka innan 
myndlistarinnar. Ég tel mig vera á 
óræðu svæði þar sem pólitíkin er 
ekki æpandi, en drif krafturinn í 
öllu sem ég geri er sterk samfélags-
vitund.“

Sýning hennar í Harbinger stend-
ur til 21. ágúst og opið er í Harbin-
ger föstudaga og laugardaga á milli 
klukkan 14 og 17. n

Í sporum framtíðarmanneskju

Allt sem ég geri hefur vísanir í iðnað og neyslu, segir Guðrún Tara. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR

Verkin eru á 
stöplum úr 
viðardrumbum 
og grjóti. 

kolbrunb@frettabladid.is

Sunnudaginn 18. júlí kl. 16 mun 
hljómsveitin Skuggamyndir frá 
Býsans halda tónleika í Hallgríms-
kirkju í Saurbæ, Hvalfirði, en þetta 
er í þriðja sinn sem hljómsveitin 
leikur í kirkjunni. Hljómsveitin 
leikur tónlist frá Suðaustur-Evrópu 
sem oft nefnist balkantónlist, en sú 
tónlist er annáluð fyrir dulúð og til-
finningahita.

Hljómsveitin hefur verið starf-
rækt í 11 ár og leikið á yfir 400 við-
burðum á Íslandi en einnig á tón-
listarhátíð í Norður-Makedóníu 
sem og komið fram í Færeyjum. 
Skuggamyndir hafa gefið út tvo 
geisladiska í fullri lengd og eina 
rafræna stuttskífu. Leikinn verður 
rjóminn af prógrammi Skugga-
mynda undanfarin 11 ár svo og 
nokkur íslensk þjóðlög í austrænum 
búningi. Hljómsveitina skipa þeir 
Haukur Gröndal, Ásgeir Ásgeirsson, 
Erik Qvick og Þorgrímur Jónsson. n

Skuggamyndir í 
Saurbæ

Skuggamyndir frá Býsans halda tón-
leika í Hallgrímskirkju í Saurbæ.

stod2.is
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ÞINN STUÐNINGUR ER 
OKKAR ENDURHÆFING 

Ljósavinir hafa snert líf mitt án þess að vita það. Komdu í hópinn!
Í Ljósið leita hundruðir einstaklinga í endurhæfingu í hverjum mánuði en einnig fá þar 
aðstandendur stuðning og fræðslu. Greiningum á krabbameini fjölgar en á sama tíma 
verða lífslíkur betri. Því er aukin þörf á faglegri endurhæfingu fyrir líkama og sál.

Við þurfum fleiri ljósavini. Vertu mánaðarlegur styrktaraðili á www.ljosid.is



Laugardagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Laugardagssögur
08.01 Sögur af svöngum björnum
08.05 Örstutt ævintýri
08.10 Ég er kynlegt kvikyndi
08.12 Örstutt ævintýri
08.14 Greinda Brenda
08.17 Börn sem bjarga heiminum
08.20 Vanda og geimveran
08.30 Monsurnar
08.40 Ella Bella Bingó
08.50 Blíða og Blær
09.10 Leikfélag Esóps
09.20 Latibær
09.30 Dagur Diðrik
09.55 Mörgæsirnar 
10.15 Angelo ræður
10.25 Mia og ég
10.50 K3
11.00 Denver síðasta risaeðlan
11.10 Angry Birds Stella
11.20 Hunter Street
11.40 Friends
12.30 Bold and the Beautiful
13.55 Bold and the Beautiful
14.15 The Great British Bake Off
15.15 Golfarinn
15.50 GYM
16.20 The Titan Games
17.05 The Greatest Dancer
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.53 Lottó
18.55 Impractical Jokers
19.15 Justice League Dark. Apoko-

lips War
20.45 The Photograph
22.30 The Shawshank Redemption 

 Allt gengur unga banka-
stjóranum Andy Dufresne 
í haginn þar til hann er 
skyndilega ákærður fyrir 
morð á eiginkonu sinni og 
ástmanni hennar. 

00.50 Godzilla. King of the Mon-
sters

02.55 Hunter Street
03.20 Friends
04.05 The Titan Games  Dwayne 

„The Rock“ Johnson er 
kynnir í þessari merkilegu 
keppni, Jötnaleikarnir.

11.45 Kapteinn Skögultönn og 
töfrademanturinn

13.00 Annie  Skemmtileg fjöl-
skyldumynd frá 2014, byggð 
á sögunni af hinni mun-
aðarlausu Annie sem flestir 
muna eftir. 

14.55 Johnny English
16.20 Kapteinn Skögultönn og 

töfrademanturinn
17.35 Annie
19.30 Johnny English
21.00 Welcome Home
22.35 A Star Is Born  Mögnuð 

mynd frá 2018 með Bradley 
Cooper og Lady Gaga í aðal-
hlutverkum.

00.45 Anon
02.20 Welcome Home

09.00 The Open Championship 
 Bein útsending frá Opna 
breska meistaramótinu.

13.00 The Open Championship 
 Bein útsending.

16.00 The Open Championship 
 Bein útsending frá Opna 
breska meistaramótinu.

19.00 LPGA Tour 2021  Bein út-
sending frá Dow Great Lakes 
Bay Invitational.

22.00 2021 Ana Inspiration Cha-
rity Event - Annika Founda-
tion

06.00 Síminn + Spotify
11.15 The Block
12.20 Amazing Hotels. Life Beyond 

the Lobby
13.25 Pabbi skoðar heiminn
14.00 Áskorun
14.30 Vinátta
15.00 Trúnó
15.30 Kokkaflakk
16.00 Hver drap Friðrik Dór?
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Lifum lengur
18.05 Með Loga
19.05 The Block
20.10 I Still Believe
22.05 Danny Collins
23.55 Bumblebee
01.45 The Expendables 3
03.50 Love Island

08.45 Úkraína - Norður Make-
dónía

10.25 Danmörk - Belgía
12.10 Buffalo Bills - Seattle Sea-

hawks
14.40 Holland - Austurríki
16.20 Olympiacos - Arsenal
18.05 Manchester United - AC 

Milan
19.45 Liverpool - Ajax
21.25 Chelsea - Barcelona  Útsend-

ing frá úrslitaleik í Meistara-
deild Evrópu kvenna.

23.10 Manchester City - Watford
01.00 Phoenix Suns - Milwaukee 

Bucks  Bein útsending.

08.45 Stjarnan - KA  Útsending frá 
leik í Mjólkurbikar karla.

10.25 Þróttur R. - FH  Útsending frá 
leik í Mjólkurbikar kvenna.

12.05 HK - Víkingur R.  Útsending 
frá leik í Pepsi Max deild 
karla.

13.45 KR - Keflavík
15.30 Pepsi Max Upphitun
15.50 ÍA - Valur  Útsending frá leik í 

Pepsi Max deild karla.
18.00 Pepsi Max Stúkan
18.20 Þróttur R. - FH
20.00 Breiðablik - Valur  Útsending 

frá leik í Mjólkurbikar 
kvenna.

21.40 ÍA - Valur
23.20 Þór - Grindavík  Útsending 

frá leik í Mjólkurbikar karla.

RÚV Rás eitt
06.55 Morgunbæn og orð 

dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Vinill vikunnar
08.00 Morgunfréttir
08.05 Þar sem ennþá Öxará 

rennur  Margt er sér til 
gamans gert

09.00 Fréttir
09.05 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Ástarsögur  Fanney, Pétur 

og strætókonan; Edda 
Stephen og útskriftar-
ferðin

11.03 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Augnablik um sumar 
13.00 Bítlatíminn 
15.00 Flakk - Flakk um Hamra-

borg í Kópavogi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Út vil ek  Tíbet, Tékkland og 

Grikkland
17.00 Þar sem orðunum sleppir 

 12 tónar og seríur
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar  McMartin-

málið
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar  Tríó Bud 

Powell, Tríó Jesper Thilo 
og Tríó Sunnu Gunnlaugs

20.55 Úr gullkistunni  Um Jó-
hannes úr Kötlum

21.15 Bók vikunnar  Ástin 
fiskanna

22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Litla flugan  Sigfús Hall-

dórsson 
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Hringbraut
18.00 Besti maturinn (e)  Sígildur 

þáttur frá fyrri árum Hring-
brauta þar sem Vala Matt 
fékk til sín þjóðþekkta ein-
staklinga sem kepptu um að 
gera besta matinn. 

18.30 Sir Arnar Gauti (e)  Lífsstíls-
þáttur með Arnari Gauta 
sem fjallar um heimili, 
hönnun, matar- og veitinga-
húsamenningu, arkitektúr 
og margt fleira. 

19.00 Á Meistaravöllum  Gamlir og 
nýir KR-ingar láta gamminn 
geisa um félagið sitt. 

19.30 Höldum áfram (e)  Hringveg-
urinn um Ísland farinn með 
Samtökum atvinnulífsins. 

20.00 Höldum áfram (e)
20.30 Sir Arnar Gauti (e)

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Rán - Rún 
07.21 Poppý kisukló 
07.32 Lundaklettur 
07.39 Tölukubbar 
07.44 Eðlukrúttin 
07.55 Bubbi byggir 
08.06 Millý spyr 
08.13 Unnar og vinur 
08.35 Stuðboltarnir 
08.46 Hvolpasveitin 
09.09 Grettir 
09.22 Víkingaþrautin  Á Þjóðminja-

safninu 
09.32 Nei sko!  Tilraun - Sykur-

snákur
09.35 Stundin okkar 
10.00 Hvað getum við gert?  Forn-

hagablokkin
10.05 Síðasta áminningin
11.10 Kappsmál 
12.00 Bækur og staðir
12.10 Tónaflóð um landið  Akureyri
13.40 Innlit til arkitekta - Jonas 

Lindvall 
14.10 Soð í Dýrafirði  Kaldbakur
14.25 Handritin - Veskú
15.20 Heimur myndasagna með 

Robert Kirkman 
16.05 Diddú 
16.45 Draugagangur 
17.15 Ólympíukvöld ÓL 1996
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Krakkar í nærmynd  Suma
18.18 Jörðin  Hversu mikið er nóg?
18.27 Frímó  Upplit og Hleypa af 

stokkum
18.38 Rammvillt  Flöskuskeytið 
18.45 Landakort  Flótti undan 

brotajárnssöfnurum
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Goðheimar  Valhalla
21.30 Stjörnur deyja ekki í Liver-

pool Film Stars Don’t Die in 
Liverpool

23.15 Bókmennta- og kartöflu-
bökufélagið The Guernsey 
Literary and Potato Peel Pie 
Society 

01.15 Dagskrárlok

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

*Áhorfskönnun MMR - 26. nóv. - 4. des. 2020

ÞJÓÐIN ER AÐ HORFA 
Á HRINGBRAUT!
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Stöð 2 Stöð 2

Stöð 2 Bíó Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport

08.00 Uppskriftir fyrir 
svanga birni

08.02 Laugardagsklúbbur-
inn

08.05 Rita og krókódíll
08.10 Regnbogasögur
08.13 Ég er fiskur
08.15 Veira vertu blessuð
08.15 Risastóra næpan
08.16 Örstutt ævintýri
08.18 Ást er ást
08.20 Blíða og Blær
08.40 Monsurnar
08.55 Víkingurinn Viggó
09.05 Adda klóka
09.25 It’s Pony
09.50 K3
10.00 Mörgæsirnar 
10.25 Lukku láki
10.50 Ævintýri Tinna
11.10 Angry Birds Stella
11.15 Are You Afraid of the 

Dark?
12.00 Friends
12.20 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.15 Top 20 Funniest
14.55 Impractical Jokers
15.20 Cyrus vs. Cyrus Design 

and Conquer
15.45 First Dates
16.50 60 Minutes
17.40 Supernanny
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.50 Rax - augnablik
19.10 Grand Designs. Aust-

ralia
20.05 The Heart Guy
20.50 War of the Worlds
21.40 Prodigal Son
22.30 Bump
23.00 Timber Creek Lodge
23.40 A Confession
00.25 A Confession
01.15 Empire
01.55 Empire
02.40 Are You Afraid of the 

Dark?
03.20 Top 20 Funniest
04.05 Impractical Jokers

08.00 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The Good Doctor
10.05 The Goldbergs
10.25 One Born Every 

Minute
11.15 Love in the Wild
11.55 Last Man Standing
12.35 Nágrannar
12.55 Manifest
13.40 Friends
14.00 The Office
14.25 Matarbíll Evu
14.50 Saved by the Bell
15.15 Flirty Dancing
16.00 First Dates
16.45 Suits
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.50 Cyrus vs. Cyrus Design 

and Conquer
19.10 Making It
19.55 Bump
20.30 The Pembrokeshire 

Murders  Æsispenn-
andi sakamálaþættir 
frá 2021 sem byggðir 
eru á sönnum at-
burðum. 

21.20 Queen Sugar
22.05 60 Minutes
22.55 The Girlfriend Experi-

ence
23.20 Shrill
23.50 Death Row Stories
00.30 The Mentalist
01.10 The Good Doctor
01.50 The Goldbergs
02.15 Love in the Wild
02.55 Manifest
03.40 Friends
04.05 The Office

11.15 Heiða
13.00 Call of the Wild
14.40 Love on Iceland
16.05 Heiða
17.55 Call of the Wild
19.30 Love on Iceland
21.00 How To Be a Latin 

Lover
22.50 Don’t Let Go
00.30 Captive State
02.20 How To Be a Latin 

Lover

10.30 Pokémon Detective 
Pikachu

12.15 Time Freak
13.55 Official Secrets
15.45 Pokémon Detective 

Pikachu
17.25 Time Freak
19.10 Official Secrets
21.00 Plus One
22.35 Colette
00.25 Don’t Go
01.50 Plus One

08.00 The Open Cham-
pionship  Beint frá 
Opna breska.

12.00 The Open Cham-
pionship  Beint frá 
Opna breska.

15.00 The Open Champions-
hip   Beint frá Opna 
breska.

18.00 LET Tour
22.00 LET Tour  - Highlights
22.45 2021 PLAYERS Of-

ficial Film
23.40 PGA Special. 25 Years 

of Tiger

10.00 The Open Champions-
hip  Útsending frá 
Opna breska.

20.00 The Hero Challenge - 
Behind the Scenes

20.20 PGA Special. The John 
Shippen

20.45 PGA Championship 
Official Film

21.45 Champions Tour Hig-
hlights

22.40 PGA Special. FedEx 
Cares Charity Chal-
lenge

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Refurinn Pablo 
07.21 Hið mikla Bé 
07.43 Poppý kisukló 
07.54 Kúlugúbbarnir 
08.18 Klingjur 
08.29 Kátur 
08.31 Hvolpasveitin I
08.54 Hrúturinn Hreinn 
09.01 Úmísúmí 
09.24 Robbi og Skrímsli 
09.46 Eldhugar - The Shaggs 

- rokkstjörnur 
09.50 Sammi brunavörður 
10.00 Skólahreysti 
11.00 Fjörskyldan 
11.40 Líkamsvirðingar-

byltingin 
12.10 Hungur 
13.10 Fimleikahringurinn 

2020
13.45 Davíð Stefánsson frá 

Fagraskógi
14.45 Mömmusoð 
15.00 Popp- og rokksaga 

Íslands  Óþekkt enda-
stöð

16.00 Diddú  (2 af 2)
16.45 Ísþjóðin með Ragn-

hildi Steinunni  Daníel 
Auðunsson

17.10 Ólympíukvöld ÓL 
2000

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar 
18.25 Vísindahorn Ævars-

Forn sverð
18.30 Vísindin allt í kring 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Sumarlandinn 
20.20 Íslendingar  Sigríður 

Hagalín
21.20 Victor Hugo, óvinur 

ríkisins Victor Hugo, 
ennemi d’État 

22.10 Reykjavík
23.45 Ófærð 
00.35 Dagskrárlok

11.00 Heimaleikfimi 
11.10 Sumarlandinn 
11.40 Fólkið í landinu  Pétur 

Jónsson
12.05 Spaugstofan 2009-

2010 
12.30 Grænir fingur 1989-

1990 
12.45 Fagur fiskur  Lúrur og 

grallarar
13.15 Lífsstíll og heilsa 

 Streita, svefninn, geð-
rækt

13.45 Pöndurnar koma - 
Kafloðnir diplómatar 

14.30 Eldsmiðjan 
15.10 Landinn  Landinn 24. 

nóvember 2019
15.40 Græni slátrarinn 
16.10 Átök í uppeldinu 
16.50 Dýrin mín stór og smá 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Poppý kisukló 
18.12 Loðmundur 
18.19 Skotti og Fló 
18.26 Lestrarhvutti 
18.33 Stuðboltarnir 
18.44 Nellý og Nóra 
18.50 Sumarlandabrot 2020
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Sumarlandabrot
19.45 Ólympíukvöld ÓL 

2004
20.20 Concorde. Baráttan 

um hljóðmúrinn Con-
corde - The Superso-
nic Race

21.10 Sumarið 85 Somm-
aren 85 

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Heimur myndasagna 

með Robert Kirkman 
Robert Kirkman’s 
Secret History of 
Comics

23.05 Hokkí og háir hælar 
Hockey och höga 
klackar

00.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
10.45 The Block
11.50 Bachelor in Paradise
13.15 The Bachelorette
15.15 The Biggest Loser
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves 

Raymond
17.35 Ný sýn
18.05 Með Loga
19.05 The Block
20.10 Pabbi skoðar heiminn
20.45 Skandall
21.35 Yellowstone
22.25 Love Island
23.15 Penny Dreadful. City 

of Angels
00.15 Ray Donovan
01.05 Love Island
02.00 Love Life
02.30 Seal Team
03.15 Motherland. Fort 

Salem
04.00 Love Island
04.50 Síminn + Spotify

09.25 Pepsi Max Stúkan
09.45 Þór/KA - ÍBV  Útsend-

ing frá leik í Pepsi Max 
deild kvenna.

11.25 Pepsi Max Mörkin
12.20 Manstu eftir Manc-

hester United
13.00 ÍBV - Valur  Útsending 

frá leik í Mjólkurbikar 
kvenna.

14.40 Topp 5
15.05 Stjarnan - Valur  Út-

sending frá leik í Pepsi 
Max deild kvenna.

16.45 ÍA - Valur  Útsending 
frá leik í Pepsi Max 
deild karla.

18.30 Pepsi Max Upphitun
19.05 KR - Breiðablik  Bein 

útsending frá leik í 
Pepsi Max deild karla.

21.15 Pepsi Max Stúkan
21.50 ÍA - Valur 
23.30 KR - Breiðablik

08.00 Pepsi Max Stúkan
08.30 Stjarnan - ÍBV  Út-

sending frá leik í Olís 
deild kvenna.

09.45 Seinni bylgjan - 
kvenna

10.40 Þór Þ. - Njarðvík 
 Útsending frá leik í 
Dominos deild karla.

12.10 Stjarnan - Tindastóll
13.50 Dominos Körfubolta-

kvöld
15.20 KR - Breiðablik  Út-

sending frá leik í Pepsi 
Max deild karla.

17.00 Þróttur R. - FH  Útsend-
ing frá leik í Mjólkur-
bikar kvenna.

18.45 Pepsi Max Upphitun
19.05 Keflavík - Víkingur R. 

 Bein útsending frá 
leik í Pepsi Max deild 
karla.

21.15 Pepsi Max Stúkan
21.50 KR - Breiðablik
23.30 Keflavík - Víkingur R.

Stöð 2 Sport 2

Stöð 2 Sport 2

08.20 Svíþjóð - Slóvakía
10.20 Króatía - Tékkland
12.00 England - Skotland
13.40 Tottenham - Dinamo
15.20 Barcelona - Inter
16.55 Phoenix Suns - Mil-

waukee Bucks
19.10 Ítalía - England  Úrslita-

leikur á EM 2020.
21.50 Porto - Manchester 

City
23.30 Chelsea - Ajax

08.10 Ungverjaland - Frakk-
land

09.50 Portúgal - Þýskaland
11.35 Spánn - Pólland
13.15 Carolina Panthers - 

Tampa Bay Buccaneers
15.40 Watford - Derby
17.00 Coventry - Brentford
18.40 Phoenix Suns - Mil-

waukee Bucks
20.30 Manchester City - 

Arsenal
22.15 Arsenal - Olympiacos
23.55 Istanbul Basaksehir - 

Leipzig

Hringbraut Hringbraut
18.00 Matur og heimili (e)   

Sjöfn Þórðar fjallar um 
matargerð í bland við 
íslenska hönnun. 

18.30 Mannamál - Svala 
Björgvinsdóttir (e) 

19.00 Suðurnesja-magasín 
Víkurfrétta (e)  Mann-
lífið, atvinnulífið og 
íþróttirnar á Suður-
nesjum 

19.30 Sigvaldi Kaldalóns – 
töfrar tónskáldsins 
og læknisins ljúfa 
 Heimildarmynd um líf 
og list eins rómaðasta 
tónskálds Íslands. 

20.00 Sigvaldi Kaldalóns – 
töfrar tónskáldsins 
og læknisins ljúfa 

20.30 Mannamál - Svala 
Björgvinsdóttir (e)

18.00 Mannamál - Svala 
Björgvinsdóttir (e) 

18.30 Söfnin á Íslandi - Eld-
heimar (e)

19.00 Atvinnulífið - Land-
búnaðarháskólinn 
- seinni hluti  Sigurður 
K. Kolbeinsson heim-
sækir íslensk fyrirtæki. 

19.30 Heima er bezt (e) 
 Heima er bezt er sam-
talsþáttur um þjóð-
legan fróðleik. 

20.00 Lengjudeildarmörkin 
  Hörður og Hrafnkell 
fara yfir úrslit og mörk 
í Lengjudeild karla í 
knattspyrnu.

20.30 Söfnin á Íslandi - Eld-
heimar (e)  

RÚV Rás eitt RÚV Rás eitt

06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins

07.00 Fréttir
07.03 Hringsól  Í Brasilíu
08.00 Morgunfréttir
08.05 Söngvamál  Gullörn 

og bláfugl
09.00 Fréttir
09.05 Svona er þetta  Fríða 

Björk Ingvarsdóttir
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar -  Sala-

möndrustríðið 
11.00 Guðsþjónusta í 

Grafarvogskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Augnablik um 

sumar 
13.00 Sögur af landi 
14.00 Tengivagninn
15.00 Lífsformið 
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Sumartónleikar 

 Jordi Savall á Gra-
nada-hátíðinni

17.25 Orð af orði 
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Ástarsögur  Fanney, 

Pétur og strætó-
konan; Edda Steph-
en og útskriftar-
ferðin

18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Þar sem enn þá Öx-

ará rennur  Margt er 
sér til gamans gert

20.30 Djassþáttur
21.30 Úr gullkistunni 

 Björn J. Blöndal
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

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  Aðalbjörg 

Stefanía Helgadóttir
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál. Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.03 Það sem skiptir máli 
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið Fyrri og 

seinni hluti
13.00 Dánarfregnir
13.02 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Hringsól  Í Brasilíu
15.00Fréttir
15.03 Út vil ek  Thor og Ítalía
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Bleikmáninn rís - Líf og 

list Nicks Drake
17.00 Fréttir
17.03 Beethoven. Byltingar-

maður tónlistarinnar
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Krakkakiljan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar
20.30 Meistaraverk Beet-

hovens  (3 af 7)
21.20 Íslendingasögur  Guðni 

Þórðarson í Sunnu
21.40 Kvöldsagan. Sögu-

kaflar af sjálfum mér 
 (15 af 23)

22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál. Fyrri hluti
23.05 Sumarmál. Seinni hluti
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block
15.05 90210
15.50 American Housewife
16.15 Black-ish
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves 

Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.05 The Block
20.10 Áskorun
20.45 Superstore
21.10 Love Life
21.40 Seal Team
22.30 Love Island
23.20 The Royals
00.05 The Late Late Show
00.50 Ray Donovan
01.40 Love Island
02.35 Younger
03.05 Bull
03.50 Love Island

Sunnudagur Mánudagur



Það voru 
svo margir 
huggulegir 
við mig og 
vildu 
hjálpa mér 
að velja 
fatnað. 
Þetta var 
mjög 
hvetjandi 
og lýsandi 
fyrir þann 
hlýhug 
sem Íslend-
ingar hafa 
sýnt mér.

Ryotaro Suzuki, nýr sendi-
herra Japans, er þegar byrjað-
ur að læra íslensku og gengur 
vel að sanka að sér íslenskum 
fylgjendum á Twitter, þar sem 
óhætt er að segja að hann hafi 
bæði slegið í gegn og á hressi-
lega strengi.

Ryotaro Suzuki hóf störf á Íslandi 
fyrir rétt rúmum mánuði og segist 
kunna virkilega vel við sig, eftir 
stutta dvöl á Íslandi. Hann byrjaði 
að læra íslensku áður en hann steig 
fæti á íslenska grund og ekki annað 
á honum að heyra en vel gangi að 
aðlagast landi og þjóð.

„Ég er búinn að vera í utanríkis-
þjónustunni nokkuð lengi. Næstum 
40 ár,“ segir Suzuki og bætir við að 
staða hans á Íslandi sé sú áttunda 
sem hann tekur erlendis. „Ég hef 
meðal annars verið í löndum eins og 
Svíþjóð og Kanada þannig að veðrið 
hérna og loftslagið truflar mig ekki 
neitt. Þótt það sé mjög ólíkt Japan 
þar sem eru regntímabil og frekar 
heitt og rakt,“ segir sendiherrann 
og hlær.

„Þetta er búið að vera ósköp 
huggulegt. Ég þurfti vitaskuld að 
eyða fimm dögum í sóttkví þar sem 
ég hafði ekki verið bólusettur,“ segir 
hann og hlær. „En þar fyrir utan 
hefur þetta verið fínt og forsetinn 
og það fólk hjá því opinbera sem ég 
hef hitt hingað til hefur verið mjög 
almennilegt við mig. Eins og í raun 
íslenskur almenningur líka,“ segir 
sendiherrann og víkur að íslensku-
námi sínu.

Íslenskar áherslur í Tókýó
„Ég er búinn að læra nokkur orð og 
nokkrar kveðjur. Ég var með góðan 
kennara í Japan áður en ég kom 
hingað,“ segir sendiherrann, sem 
leitaði til sendiráðs Íslands í Tókýó 
þar sem hann fékk góða aðstoð við 
að átta sig á helstu undirstöðum í 
íslenskum framburði.

Hann bendir jafnframt á að vita-
skuld skipti ekki sköpum fyrir hann 
sem sendiherra að læra tungumálið, 
þar sem á Íslandi sé eðlilegt og 
algengt að eiga samskipti á ensku.

„Japanskir diplómatar eru ekki 
undirbúnir með tungumálanámi 
og það er í raun eitt af áhugamálum 
mínum að læra íslensku og ég reyni 
að sinna því eins og ég mögulega 
get.“

Tístir af einlægni
Fljótlega eftir að Suzuki kom til 
landsins byrjuðu einlægar, opnar 
og skemmtilegar Twitter-færslur 
hans að vekja athygli og hafa borið 

hróður hans um landið og miðin á 
skömmum tíma.

„Ég er fyrsti japanski sendiherr-
ann á Íslandi sem er með opinberan 
Twitter-reikning og ég held mér 
gangi ágætlega. Sérstaklega í ljósi 
þess að ég er rétt búinn að vera hérna 
í mánuð,“ segir Suzuki og hlær eins 
og honum virðist mjög eðlislægt.

Enda hefur þú vakið nokkra 
aðdáun fyrir hversu virkur og ein-
lægur þú ert á Twitter.

„Takk fyrir það, kærlega,“ segir 
Suzuki og bendir á að hann hafi 
byrjað á samskiptaforritinu fyrir 
aðeins örfáum mánuðum. „Ég reyni 
að vera eins slakur og ég get og fólki 
virðist líka það vel,“ segir sendi-
herrann og hlær.

„Til að byrja með var ég ekki með 
marga fylgjendur, en eftir að ég kom 
hingað virðast margir hafa fengið 
áhuga á þessu ferðalagi mínu hérna 
á Íslandi. Það hefur í raun komið mér 
skemmtilega á óvart hversu talan 
hækkar hratt,“ segir Suzuki, sem er 
kominn með vel yfir 2.400 fylgjend-
ur og bætir við að það hafi komið sér 
á óvart að sjá ráðherra í ríkisstjórn 
Íslands þar á meðal.

Sandalar og hlýhugur
Og talandi um íslenska ráðherra 
þá vakti nýlegt tíst Suzuki um fund 
hans og Bjarna Benediktssonar 
fjármálaráðherra athygli, rataði 
í fjölmiðla og vakti víða kátínu. 
Ekki síst þar sem sendiherrann 

hafði sérstaklega orð á því hversu 
hávaxinn og myndarlegur f jár-
málaráðherra Íslands væri. „Hann 
er mjög huggulegur og geðþekkur 
náungi, eins og ég tísti reyndar 
um,“ segir Suzuki.

S end i her r a n n va k t i  f y r st 
almenna athygli með tísti sem fór 
víða, þegar hann óskaði eftir ábend-
ingum um hvernig best væri fyrir 
hann að klæða sig upp fyrir götu-
grill sem honum hafði verið boðið í.

„Það voru svo margir huggulegir 
við mig og vildu hjálpa mér að velja 
fatnað. Þetta var mjög hvetjandi 
og lýsandi fyrir þann hlýhug sem 
Íslendingar hafa sýnt mér,“ segir 
sendiherrann og hlær.

Suzuki var meðal annars bent á 
að mæta í götugrillið á sandölum, 
en hann hafnaði því tískuráði mjög 
eindregið. „Það var nú bara grín,“ 
hlær Suzuki. „Í fyrsta lagi á ég ekki 
sandala, þannig að þetta var aldrei 
valkostur. En þetta var skemmtilegt 
og ég fékk mörg góð ráð.“

Fróðlegur nágrannafundur
Sendiherrann segir að Ísland og 
Íslendingar hafi enn og aftur komið 
honum ánægjulega á óvart í sjálfu 
götugrillinu, þar sem hann áttaði 
sig á að talsverður fjöldi gesta og 
nágranna hans hafa mikil og marg-
vísleg tengsl við Japan.

„Þarna fékk ég tækifæri til að 
ræða við nágranna mína og enn og 
aftur kom það mér skemmtilega á 

Sultuslakur sendiherra slær í gegn á Twitter

Ryotaro Suzuki 
er nýr sendi-
herra Japans á 
Íslandi en hann 
hefur á undra-
skömmum tíma 
stimplað sig 
hressilega inn í 
huga og hjörtu 
fjölmargra 
Íslendinga með 
opinskáum 
og einlægum 
Twitter-færslum 
um kynni sín af 
landi og þjóð.

 FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Suzuki er að sjálfsögðu búinn að 
kíkja á gosstöðvarnar og færði 
þá heimsókn auðvitað til bókar á 
Twitter.  MYND/RYOTARO SUZUKI 

Sendiherrann tísti um fund sinn 
með fjármálaráðherra sem hann 
lýsir sem „huggulegum náunga“. 

MYND/RYOTARO SUZUKI 

Þórarinn 
Þórarinsson

thorarinn 
@frettabladid.is

óvart hversu margir voru vingjarn-
legir í garð japansks diplómata. 
Síðan virtust svo margir hafa teng-
ingar eða tengsl við Japan,“ segir 
Suzuki sem komst, sér til nokk-
urrar furðu, að því að fjöldi fólks í 
Reykjavík hefur ýmist persónuleg 
eða viðskiptaleg tengsl við landið 
hans. „Japan er fjarlægt land, en við 
erum samt mjög nálæg.“

Suzuki segir sendiherrastarfið á 
Íslandi óneitanlega þægilegt, enda 
samskipti ríkjanna vinsamleg og 
góð. Þá segist hann aðspurður von-
ast til þess að fá að vera eins lengi og 
mögulegt er á Íslandi.

„Allir diplómatar verða auð-
vitað að koma og fara. Sendiherra 
Bretlands, sem er að vísu á förum í 
ágúst, var hérna í fimm ár. Ef ég gæti 
verið hérna í fimm ár yrði ég mjög 
ánægður. Ef ég næ því get ég líka 
farið að tala íslensku í viðtölum,“ 
segir Ryotaro Suzuki. Og hlær. n

stod2.is
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Svakaleg Þjóðhátíð

XXX Rottweilerhundar verða í 
fremstu víglínu á Þjóðhátíð og Blaz 
Roca spáir svakalegri Þjóðhátíð frá 
upphafi. JóiPé & Króli, Klara Elias, 
Háski, Guðrún Árný, Pálmi Gunn-
ars, Sprite Zero Klan og Hipsum-
haps hafa einnig bæst í hópinn.

Heillandi Dýr í Cannes

Valdimar Jóhannsson og föruneyti 
kvikmyndarinnar Dýrið gerðu 
stormandi lukku í Cannes, þar sem 
myndin fékk standandi lófatak að 
lokinni heimsfrumsýningu og hóp-
urinn er í „rosalegri stemningu“ eins 
og hann orðaði það í Fréttablaðinu.

Máttugar meyjar

Skapandi kraftur kvenna var alls-
ráðandi þegar tónlistarkonurnar 
Bríet, Cell7, Klara Elias, Ragga Grön-
dal, Siggy og Suncity komu saman á 
tónleikum í Gamla bíói, til að vekja 
athygli á hæfileikum kvenna í karl-
lægum tónlistariðnaði.

Elfgrime dressar sig upp

TikTok-stjarnan Elfgrime, Álf-
grímur Aðalsteinsson, talaði við 
Fréttablaðið um nýja fatalínu og 
Elfgrime-varning, sem hann hefur 
hleypt af stokkunum í tilefni þess 
að hann hefur rofið 10.000 fylgjenda 
múrinn á samskiptaforritinu.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

ALLT AÐ 60% 
AFSLÁTTUR

SUMAR-
ÚTSALA

BETRA BAKS

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

ÚTSALAN ER Í GANGI!

EKKI MISSA AF ÞESSU

Illugi Jökulsson lýsir nýrri 
þýðingu sinni á ævisögum tólf 
Rómarkeisara eftir sagna-
ritarann Súetóníus, sem 2000 
ára gömlu „sex, drugs, and 
rock 'n' roll“ en hann og Vera, 
dóttir hans, skipta með sér 
upplestri á þessum safaríka 
og sagnfræðilega subbuskap á 
Storytel.

toti@frettabladid.is

„Þetta er, svo ég orði það nú bara 
hreint út, alveg drulluskemmtilegt,“ 
segir Illugi Jökulsson, um þýðingu 
sína á bókinni Tólf keisarar eftir 
rómverska rithöfundinn og sagna-
ritarann Súetóníus.

„Þetta er náttúrlega grundvallar-
rit í Rómarfræðum þótt það sé talið 
svona frekar af léttara taginu, því 
Súetóníus hefur gaman af að segja 
skemmtilegar sögur af sínum við-
fangsefnum.

En þetta er þó ein af helstu og 
traustustu heimildunum sem við 
höfum um þessar allra fyrstu aldir 
rómverska keisaradæmisins þegar 
keisararnir eru að kveða niður lýð-
veldið, taka öll völd og verða svo ein-
ráðir að þeir geta bara gert það sem 
þeim sýnist og drepið þá sem þeim 
sýnist.“

Ofbeldi og saurlífi
Aðspurður, segir Illugi að keisararnir 
hafi einnig haft ríka tilhneigingu til 
þess að verða drepnir sjálfir. „Já, það 
var ekki mikið atvinnuöryggi í þessu 
fagi. Vægast sagt. Þeir dóu fæstir á 
sóttarsæng. En þetta var bara ákveð-
in áhætta sem þeir tóku með því að 
sækjast eftir þessu embætti,“ heldur 
Illugi áfram og bætir við að þeir hafi 
líka getað sængað hjá hverjum sem 
er, svo það sé orðað á sem kurteis-
legastan hátt.

Illugi segir að Tólf keisarar séu 
náttúrlega aðallega 2000 ára „sex, 
drugs and rock n´roll“. „Já, þetta er 
það eiginlega í rauninni, svona inn 
á milli, en þetta er nokkuð pottþétt 
sagnfræði og alvöru heimild þótt 
Súetóníus þyki dálítið léttur á bár-
unni,“ segir Illugi og bendir á að ritið 
beri þess merki að um ævisögur sé 
að ræða frekar en beint sagnfræðirit.

„Hann er að segja ævisögur þess-
ara manna og bæði kost og einkum 
og sér í lagi löst á hverjum fyrir sig. 
Þetta er sem sagt bara voða merki-
leg, skemmtileg og að sumu leyti 
fróðleg og lærdómsrík saga.

Það er til dæmis með hreinustu 
ólíkindum þegar maður er að lesa 
um þann alræmda skálk Neró, hvað 
hann er í sinni ótrúlegu hégóma-
girnd svipaður ákveðnum fyrrver-
andi Bandaríkjaforseta,“ segir Illugi 
og bætir við að þarna megi finna 
ýmsar aðrar hliðstæður við núver-
andi leiðtoga fyrr og síðar.

Góðar hugmyndir
Illugi hefur lengi haft hug á að koma 
Tólf keisurum út á íslensku og hafi 
endað með að ganga sjálfur í verkið. 

„Á meðan ég var viðriðinn bókaút-
gáfu átti ég mér alltaf draum um það 
að fá einhvern til að þýða þetta, en 
svo fékkst enginn til þess þannig að 
ég ákvað bara að gera þetta sjálfur.

Storytel tók þessari hugmynd 
minni vel og við fengum meira að 
segja þýðingarstyrk og þetta er í 
fyrsta sinn sem hljóðbók fær slíkan 
styrk, sem mér finnst líka dálítið 
merkilegt,“ segir Illugi og bætir við 
að bókin sé „ekki á leiðinni á pappír 
í fyrirsjáanlegri framtíð“.

Tólf keisarar er býsna mikið verk 
og verið er að mjatla sögum keisar-
anna inn á Storytel. Sesar og Ágúst-
us riðu, eðli málsins samkvæmt, á 
vaðið, en Tíberíus, Kalígúla, Kládíus 
og Neró fylgdu í kjölfarið og þeir sex 
sem eru eftir eru minna þekktir og 
reka lestina á miðvikudaginn.

Vera Illugadóttir les sögurnar á 
móti Illuga, sem segist þó alveg hafa 
treyst sér í öll ósköpin einn. „Jú, jú, 
ég hefði svo sem alveg nennt því, en 
þetta var bara hugmynd hjá Storytel 
að fá okkur til að gera þetta saman. 
Vera er þrautþjálfaður og vinsæll 
lesari og mér fannst þetta bara mjög 
góð hugmynd.“

Vitfirringur og hégómatröll
Illuga rekur á gat þegar hann er 
spurður hvort hann eigi sér einhvern 
eftirlætiskeisara af þessum tólf. „Það 
er nú það. Í raun og veru ekki. Þeir 
áttu allir sínar vondu hliðar og fáein-
ir þeirra áttu nokkrar góðar hliðar 
líka. En það er eitthvað skemmti-
legt við þá alla og ég hafði til dæmis 
í raun og veru ekkert síður gaman af 
þessum sem koma í lokin.

Þeir eru ekkert mjög þekktir en 
þeir eru alveg jafn skemmtilegir og 
stórkarlarnir; hinn vandlega vitfirrti 
Kalígúla, hégómatröllið Neró eða 
níðingurinn Tíberíus. Þeir hafa allir 
eitthvað merkilegt við sig. n

Safaríkur subbuskapur
Illugi og Vera lesa Tólf keisara eftir Súetóníus. Illugi segir höfundinn hafa lagt sig fram um að vera við alþýðuskap og 
skemmta fólki og hann hafi lagt sig fram um að fylgja því mjög eindregið eftir í þýðingunni.  MYND/STORYTEL

„Þetta eru bara skemmtisögur. Það 
er ekkert annað. En svo fær maður 
heilmikinn fróðleik í leiðinni,“ segir 
Illugi um Tólf keisara.
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Þú sparar:

5.000

20%
Tilboðsverð

Ferðagasgrill
svart 2,93kw.

19.995
50632100

Almennt verð:  24.995 

31%
Tilboðsverð

Sláttuvél
Sláttuvél gc-pm 46 B&S 1,65kw. 
50L safnpoki.

54.995 
748300654

Almennt verð:   79.995

Þú sparar:

25.000

Þú sparar:

15.000

30%

Tilboðsverð

Rafmagnsgrill
Svart og stílhreint með 2200 
watta brennara. Með nákvæma 
hitastjórnun og WAVE™ 
grillgrindum, þetta grill er 
tilvalið í ferðalagið.

34.995 
506600025

Almennt verð: 49.995 

27%Tilboðsverð

Sláttuvél
Sláttuvél með 175cc OHC mótor, 46cm 
sláttubreidd og drifi. 55L safnpoki 
fylgir með.

94.995   
7133003671

Almennt verð: 129.995

Þú sparar:

35.000

20%

24"

Tilboðsverð

Fjallahjól
Shogun Rock Mountain. Sterkbyggt fjallahjól með 21 gíra 
skiptingu og dempara að framan og aftan.

38.396   
49620149

Almennt verð: 47.995

20%

20"

Tilboðsverð

BMX hjól
Sterkbyggt 20" BMX úr álblöndu með fram og 
aftur fóthvílum. Caliper fram og aftur bremsur.

27.995   
49620145

Almennt verð: 34.995

Tilboðsverð

Reiðhjól
Phoenix Bicycles 26“ götureiðhjól sem 
hentar vel til hjólreiða innanbæjar.6 
gírar Shimano. V-handbremsur, kemur 
með bögglabera, brettum og körfu.

23.196   
49620201

Almennt verð: 28.995

20%

26"

8,8
Kílóvött

3
Brennarar

25%
Þú sparar:

20.000

Tilboðsverð

Gasgrill
Royal S310 með þremur 
ryðfríum Dual-Tube™ 
brennurum og postulíns-
húðuðum grillgrindum sem 
hægt er að snúa við. 
Grillflötur er 37,5x55cm

59.995  
50657513

Almennt verð: 79.995

Tilboðsverð

Sláttuorf
30 cm 18v án rafhlöðu.

14.295   
7133002813

Almennt verð: 24.295

Þú sparar:

10.000

41%
x0 x1

Tilboðsverð

Sláttuorf 
Hybrid + 18v 2,0ah

30.895   
7133003710

Almennt verð: 50.895

Þú sparar:

20.000

39%
x1

Tilboðsverð

Sláttuorf
30 cm, 18v, 2,5ah rafhlaða.

28.995   
7133003709

Almennt verð: 43.995

Þú sparar:

15.000

34%

Þú sparar:

65.000

27%

23,8
Kílóvött

3+2
Brennarar

Tilboðsverð

Gasgrill 
ROGUE SE425. Glæsilegt 
gasgrill með þremur 
aðalbrennurum og 
infrarauðum hliðar og 
bakbrennurum. 
Grillið er matt svart.

174.995   
506600075

Almennt verð: 239.995

Tilboðsverð
Gasgrill 
ROGUE R525SIB, SIZZLE- 
ZONE™ hliðarbrennari.  
grillgrind 73x46cm,  
grillgrindur úr pottjárni

178.495   
506600054

Almennt verð: 258.995

31%

19,6
Kílóvött

4+1
Brennarar

Þú sparar:

80.000
Þú sparar:

55.000

28%

Tilboðsverð

Gasgrill 
ROGUE XT525 IR. 
Napoleon grill með fjórum 
aðalbrennurum og kraft 
upp á 19,6kw. 

144.995   
506600046

Almennt verð: 199.995

19,6
Kílóvött

4+1
Brennarar

Þú sparar:

15.000

x0

35%

Tilboðsverð

Hekkklippur 
18V One+ 60 cm HP 
án rafhlöðu.

27.995   
7133004906

Almennt verð: 42.995

20%

26"

Tilboðsverð

Götuhjól
700C M Crosstour. Götuhjól með fram og 
afturbretti, bögglabera og 21 gíra micro 
shift twist skiptir.

55.196   
49620153

Almennt verð: 68.995

20%

Tilboðsverð

Barnahjól
Pro 16” reiðhjól fyrir börn, skærgult á lit. Hjólið hentar 
vel fyrir börn á aldrinum 4-6 ára. Hjálpardekk fylgja til 
að hjálpa börnum að læra að hjóla

19.196   
49620062A/63A

Almennt verð: 23.995

16"
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Óttars 
Guðmundssonar

n Bakþankar

Ég var að vinna í Keflavík fyrir 
mörgum árum þegar amerískur 
her var enn á Miðnesheiði. Fjöl-
margir störfuðu á vegum hersins 
og stundum heyrði ég talað um 
„hirðusama starfsmenn“. Þeir voru 
sagðir stela öllu sem þeir komu 
höndum yfir á herstöðinni. Sum 
heimili voru sneisafull af alls konar 
glingri og drasli frá Kananum sem 
hinir „hirðusömu“ voru taldir hafa 
tekið ófrjálsri hendi.

Mér datt þetta í hug á yfirstöðnu 
Evrópumóti í fótbolta. Margir 
leikmenn lögðu sig alla fram við að 
blekkja dómarann með leikrænum 
tilburðum. Stórir og stæðilegir karl-
menn hrundu niður eins og skotnir 
svanir við minnstu snertingu. 
Tilgangurinn var að fá ódýra auka-
spyrnu eða víti í tvísýnum leik. 
Lýsendur leikjanna kölluðu þessar 
blekkingar „klókindi“ og dáðust 
að óheiðarleika þessara manna. 
Fremstir meðal jafningja í þessu 
fótboltasvindli voru Englendingar 
sem virtust vera með niðurfalls-
sýki. Þeir duttu eftir pöntun og 
heimtuðu dómaraflaut. Englend-
ingar unnu einmitt Dani með slíku 
dramatísku leikatriði. „Klókindi“ 
viðkomandi leikmanns voru lofuð í 
hástert af sjónvarpsmönnum.

Hvað eiga þjálfarar í yngri 
flokkunum að gera? Ráðleggja 
lærisveinum sínum klókindi og 
gera allt til að blekkja dómarann? 
Láta sig detta með tilþrifum í tíma 
og ótíma? Hvað varð um íþrótta-
andann? Helgar tilgangurinn alltaf 
meðalið? Á að skilgreina svindl sem 
klókindi? Mestu skipti að allt fór 
vel að lokum. Baráttuglaðir Ítalir 
sigruðu. Enskir fóru sneyptir og 
grátandi heim eins og forðum þegar 
þeir sigldu með herflota sinn frá 
Íslandsmiðum. Hallgrímur Péturs-
son kemur upp í hugann þegar 
hann segir:

Sjá hér hvað illan enda
ótryggð og svikin fá. n

Klókindi

SUMARFRÍ

26 kr.
4 VIKUR
AFSLÁTTUR

Skráðu þig á orkan.is

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut


