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Íbúar á landsbyggð-
inni eru líklegri til að 
vera óánægðir með 
fjölgun erlendra ferða-
manna en íbúar á 
höfuðborgarsvæðinu.
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Skiptar skoðanir eru meðal 
landsmanna um fjölgun 
erlendra ferðamanna í land
inu. Fleiri líta þó jákvæðum 
augum á þróunina en nei
kvæðum. Konur eru jákvæð
ari í garð erlendra ferða
manna en karlar. Kjósendur 
Viðreisnar og Sjálfstæðis
flokksins eru ánægðastir með 
þróunina.

adalheidur@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Um helmingur 
landsmanna er ánægður með að 
erlendum ferðamönnum sé tekið 
að fjölga á ný í landinu. Rúmur 
fjórðungur er hins vegar óánægður 
með þessa þróun. Þetta kemur fram 
í könnun sem Prósent gerði fyrir 
Fréttablaðið.

Samkvæmt niðurstöðum könn
unarinnar eru 29,5 prósent frekar 

ánægð með fjölgun erlendra ferða
manna og 19,5 prósent mjög ánægð. 
Óánægðir skiptast þannig að 15,5 
prósent eru frekar óánægð en 9,4 
prósent mjög óánægð.

Viðhorfin sem spurt er um dreif
ast almennt fremur jafnt á þjóð
félagshópa en karlar eru þó mun 
ánægðari með fjölgun ferðamanna 
en konur. Þeir lýsa ánægju í 55 pró
sentum tilvika en konur í 42 pró
sentum tilvika. Konur eru að sama 
skapi líklegri en karlar til að vera 
óánægðar með fjölgun erlendra 
ferðamanna. Þrjátíu prósent þeirra 
eru óánægðar með þróunina en 
tuttugu prósent karla.

Þá eru íbúar á landsbyggðinni lík
legri til að vera óánægðir en íbúar 
höfuðborgarsvæðisins.

Kjósendur Viðreisnar eru ánægð
astir með þessa þróun en 70 prósent 
kjósenda flokksins eru ánægð eða 
mjög ánægð. Kjósendur Sjálfstæðis

Karlmenn ánægðari með fjölgun ferðamanna
flokksins koma næst á eftir með 63 
prósent ánægð.

Rúm 50 prósent kjósenda Sam
fylkingarinnar segjast ánægð með 
fjölgun ferðamanna. Aðeins 16 pró
sent þeirra eru óánægð með hana en 
þriðjungur kjósenda flokksins segist 
hvorki ánægður né óánægður. Sama 
hlutfall kjósenda Vinstri grænna og 
Pírata svara einnig með þeim hætti.

Kjósendur Miðflokksins eru lík
legastir til að taka afstöðu til máls
ins. Eru 44 prósent þeirra ánægð 
með þróunina en 41 prósent þeirra 
er óánægt.

Kjósendur VG eru ánægðir með 
fjölgun ferðamanna í 47 prósentum 
tilvika en tuttugu prósent þeirra 
eru óánægð. Kjósendur Framsóknar 
eru á sömu slóðum með 49 prósent 
ánægð og 28 prósent óánægð. 

Sjá nánar um könnunina á fretta
bladid.is.

Könnunin var send á könnunar

hóp Prósents og svartími var frá 
15. til 23. júlí en á miðju því tíma
bili fór fjöldi smita innanlands að 
aukast á ný eftir nokkrar rólegar 
vikur í faraldrinum. Þetta kann að 
hafa haft einhver áhrif á svör við 
könnuninni. Í hópnum voru 2.600 
einstaklingar á Íslandi, átján ára og 
eldri, og voru svör þeirra vegin eftir 
kyni, aldri og búsetu. Svarhlutfall 
var 52 prósent. n

✿   Hversu ánægð(ur) eða 
óánægð(ur) ert þú með 
fjölgun erlendra ferða-
manna á ný hér á landi?

n Ánægð(ur)
n Hvorki né
n Óánægð(ur) 49% 

24,9% 

26,1% 

Fjöldi ferðamanna var á Keflavíkurflugvelli í gær. Samkvæmt könnun sem Prósent gerði fyrir Fréttablaðið er um helmingur landsmanna ánægður með fjölgun erlendra ferðamanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Iðandi mannlíf við Kjarvalsstaði

Samkomutakmarkanir 
skyggja á blíðviðrisspá um 
verslunarmannahelgina. 
Framkvæmdastjóri í Úthlíð 
segir leiðinlegt að ekki verði 
hægt að taka á móti fleira 
fólki á tjaldsvæðinu.

arnartomas@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Ég verð örugglega 
komin með fullt tjaldsvæði á mið-
vikudaginn,“ segir Hjördís Björns-
dóttir f ramk væmdastjór i hjá 
ferðaþjónustunni Úthlíð. „Það er 
rosalega mikið af fólki að koma í 
dag og á morgun. Ég reikna með 
að það verði erfitt að fá pláss á 
tjaldsvæðinu mínu um helgina að 
minnsta kosti.“

Eftir að útihátíðum um land 
allt var af lýst í kjölfar hertra sam-
komutakmarkana segir Hjördís 
að fyrirspurnum hafi rignt inn 
frá ferðaþyrstum Íslendingum. 
Fjöldatakmarkanir eru í gildi á 
tjaldsvæðum sem og öðrum sam-
komustöðum og segir Hjördís að 
ráðstafanir séu gerðar í samræmi 
við sóttvarnatakmarkanir.

„Við megum bara vera með 
ákveðinn fjölda fólks fyrir hvert 
salerni sem er sá þáttur sem er mest 
takmarkandi hjá okkur,“ segir hún. 
„Ég er búin að reita niður tjald-
svæðin í samræmi við salernisað-
stöðuna svo allt stemmi.“

Veðurspáin f y rir verslunar-
mannahelgina er með besta móti 
en á föstudaginn er spáð sól og 
hlýju veðri um land allt. Hjördís 
segir leiðinlegt að veðráttan hitti 
svo á á þessum tíma.

„Það er náttúrulega ömurlegt að 
við séum loksins í þeirri stöðu að 
það sé fullt af fólki sem vill koma og 
veðrið eins og best verður á kosið, 
og svo megum við ekki taka á móti 
fólkinu,“ segir hún. „Þetta er svo 
leiðinleg staða og ég finn mikið 

til með fólkinu sem á hjólhýsi og 
endar svo á að þurfa að tjalda því 
bara heima hjá sér.“

Í Úthlíð hafa venjulega verið dag-
skrárliðir á borð við ball, brennu og 
brekkusöng en Hjördís segir fara 
eitthvað minna fyrir því í ár. „Það 
var nú alveg fólk á tjaldsvæðinu 
í fyrra, en þá var líka allt annar 
andi,“ segir hún. „Þá var fólk í þeim 
gír að það ætlaði að taka þátt í 
þessu, en núna er fólk orðið svo 
þreytt að það nennir þessu eigin-
lega ekki lengur.“ n

Framboðið takmarkað á 
tjaldstæðum um helgina

Hefðbundnir dagskrárliðir á svæðinu falla niður í ljósi aðstæðna. 
 MYND/ÚTHLÍÐ
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Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Á bilinu 100-200 manns 
hafa þegið bólusetningu gegn 
Covid-19 í húsnæði Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins (HH) á 
Suðurlandsbraut á hverjum degi 
frá því að sumarleyfi starfsfólks 
hófust þann 15. júlí. Samkvæmt 
upplýsingum frá HH er um að ræða 
einstaklinga sem af einhverjum 
ástæðum hafa ekki komist í bólu-
setningu fyrr eða afþakkað hana og 
skipt um skoðun.

Bólusett er með bóluefni frá Pfiz-
er og Janssen og geta þeir sem telja 
sig þurfa á bólusetningu að halda 
haft samband við Heilsugæsluna í 
gegnum netspjall Heilsuveru.

Samk væmt upplýsing um á 
covid. is hafa 85,3 prósent allra 16 ára 
og eldri hér á landi verið fullbólusett 

og 4,9 prósent eru hálfbólusett.
Til stendur að bólusetja þá sem 

nú þegar hafa verið bólusettir með 
bóluefni frá Janssen aftur í ágúst. 
„Við vitum ekki nákvæmlega hve-
nær í ágúst það verður en höfum 
fengið fyrirmæli um þetta frá sótt-
varnalækni,“ segir forstjóri Heilsu-
gæslunnar í samtali við Frétta-
blaðið.  n

Fjöldi er bólusettur 
daglega í sumarfríinu

85,3 prósent 16 ára og eldri eru full-
bólusett á Íslandi.

Það var iðandi mannlíf í borginni í gær þegar fólk á öllum aldri fann sér eitthvað til dundurs í hlýnandi veðri en blíðskaparveður var í Reykjavík þrátt fyrir 
örlitla rigningu á köflum. Í dag má búast við enn betra veðri og spáir allt að 20 stiga hita og bjartviðri um miðjan daginn.                                                        FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

adalheidur@frettabladid.is

COVID-19 Vegna smita sem greindust 
hjá hestamönnum sem sóttu kyn-
bótasýningu á Gaddstaðaflötum 
við Hellu í síðustu viku var þriðja 
holl gærdagsins ekki haldið og fyrsta 
holl í dag hefur verið fellt niður.

Grunur er um smit hjá starfs-
mönnum Ráðgjafarmiðstöðvar 
landbúnaðarins og ákveðið verður 
að fengnum niðurstöðum úr sýna-
tökum í dag hvert framhald sýning-
arinnar verður.

Þeim tilmælum er beint til þeirra 
sem hyggjast koma með hross til 
dóms að þeir fari fyrst í skimun og 
bíði niðurstöðu hennar.

Eiðfaxi greindi fyrst frá þessu í 
gær og kemur fram í frétt miðilsins 
að aldrei hafi frést af Covid-19 smiti 
í tengslum við viðburði hestamanna.

Fólk er hvatt til að vera vakandi 
fyrir eigin heilsu, huga að sóttvörn-
um og fara í sýnatöku finni það fyrir 
minnstu einkennum. n

Grunur um smit á 
kynbótasýningu

Mótið fór fram á Gaddstaðaflötum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég finn svo mikið til 
með fólkinu sem á 
hjólhýsi og endar svo á 
að þurfa að tjalda því 
heima hjá sér. 
Hjördís Björnsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Úthlíðar ferða-
þjónustu.
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Framlengdu sumarið og bókaðu draumaferðina á einstökum 
afslætti á flyPLAY.com, fyrir miðnætti. Hjá okkur er aukinn 
sveigjanleiki ef breyta þarf flugi — þú getur bókað það. 
Borga minna. Leika meira!

Gildir á flugi á völdum dagsetningum í ágúst og september 2021. Bókanlegt til miðnættis 28. júlí.

Sólboð
til miðnættis
25% afsláttur
Alicante • Barcelona • Tenerife

Síðasti
séns!



Áhafnir þurfa ekki að 
framvísa PCR-prófi 
nema farið sé yfir 72 
klukkustundir í öðru 
landi. 

Það er mikið um að 
vera hér og stanslaust 
álag allan daginn svo 
þetta er strembin 
vinna.

Óskar Reykdals
son, forstjóri 
Heilsugæslu 
höfuðborgar
svæðisins.

Það sem þátttakendur uppskera:
• Aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og trú á eigin getu
• Hugrekki til að segja sína skoðun óháð áliti annarra
• Kjark til að tala um eigin líðan og annarra
• Leiðir til að eignast vini, bæta samskipti og styrkja sambönd
• Þor til að koma hugmyndum sínum á framfæri og hafa áhrif
• Betra skipulag og skýrari markmið
• Jákvætt viðhorf og kvíða/streitustjórnun

Námskeið hefjast:
9 til 12 ára Leiðtogabúðir 9. ágúst 8.45-17.00 4 dagar í röð
10 til 12 ára 4. ágúst 9.00-13.00 átta virka dagar í röð
10 til 12 ára 25. september 10.00-13.00 átta laugardaga í röð
13 til 15 ára 4. ágúst 13.30-17.00 átta virka dagar í röð
13 til 15 ára  21. sept. 17.00 -20.30 einu sinni í viku, 9 skipti
13 til 15 ára  23. sept. 17.00 -20.30 (í Hafnarfirði), 9 skipti
13 til 15 ára  5. okt. 17.00 -20.30 (í Garðabæ), 9 skipti
16 til 19 ára 4. ágúst 18.00-22.00 tvisvar í viku, 9 skipti
16 til 19 ára 22. sept. 18.00-22.00 einu sinni í viku, 9 skipti
20 til 25 ára 3. ágúst 18.00-22.00 tvisvar í viku, 9 skipti
20 til 25 ára 23. sept. 18.00-22.00 einu sinni í viku, 9 skipti

Vertu klár fyrir skólann

Skráning á dale.is eða 555 7080
Ókeypis kynningartími dale.is/ungtfolk

*Hægt er að nota frístundastyrki bæjarfélaga sem greiðslu  -  Youth_Ad_071921

svavamarin@frettabladid.is

COVID-19 Flugáhafnir Play og Ice
landair undirgangast ekki reglulegar 
skimanir þrátt fyrir tíðar ferðir um 
landamærin. Þær þurfa ekki að fram
vísa PCRprófi nema farið sé yfir 72 
klukkustundir í öðru landi. Þetta 
kemur fram í svörum flugfélaganna 
við fyrirspurn Fréttablaðsins. Bæði 
félög vísa til undanþága í reglugerð.

„Það er verið að skoða þetta. Ekki 
síst vegna stöðunnar eins og hún er,“ 
segir Hjördís Guðmundsdóttir sam
skiptastjóri Almannavarna, í svari 
við fyrirspurn blaðsins um undan
þágurnar.

Fjallað er um undanþáguna á 
vef Landlæknis. Þar kemur fram að 
áhafnir flug véla bú settar á Ís landi 
eða með aðal bæki stöð á Ís landi séu 
undan þegnar að gerðum í allt að 

72 klukku stunda vinnu ferðum er
lendis, með því skilyrði að þær við
hafi sér stakar var úðar ráð stafanir í 
ferðum.

Um erlendar áhafnir sem hingað 
f ljúga segir að sótt varna lækni sé 
heimilt að veita þeim áhöfnum sem 
dvelja á Ís landi í tak markaðan tíma, 
undanþágu frá því að fram vísa nei
kvæðu PCRprófi við komu til lands
ins.

Samkvæmt ákvæði í reglugerð 
sem tók gildi í gær er öllum ferða
mönnum sem koma til landsins 
gert að fram vísa nei kvæðu PCR
prófi, sem ekki má vera eldra en 72 
klukku stunda gamalt. n

Endurskoða undanþágur flugáhafna frá skimun

HVorki áhafnir Play né Icelandair undirgangast reglulegar Covid skimanir. 

Símtölum í miðlægt númer 
Heilsugæslunnar hefur fjölgað 
um mörg hundruð frá því 
að faraldurinn skall á. Fjölga 
hefur þurft starfsfólki. Í gær 
voru tekin yfir fjögur þúsund 
sýni í húsnæði Heilsugæsl
unnar á Suðurlandsbraut.

birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Mikið álag hefur verið 
á vefnum heilsuvera.is og Heilsu
gæslunni höfuðborgarsvæðisins 
frá því að kórónaveirufaraldurinn 
skall á hér á landi í febrúar á síðasta 
ári. Símtölum í miðlægt símanúmer 
heilsugæslunnar hefur f jölgað 
úr 4050 símtölum í dag í um eitt 
þúsund.

„Þetta er mikið af sömu spurn
ingunum sem tengjast oft bólusetn
ingum,“ segir Óskar Reykdalsson, 
forstjóri Heilsugæslu höfuðborgar
svæðisins, og bætir við að starfs
fólki í símsvörun hafi verið fjölgað. 
„Auðvitað var maður að vona að 
þetta myndi minnka en það bendir 
allt til þess að þetta verði allavega 
einhverja mánuði í viðbót,“ segir 
Óskar.

Hann segir að upphaf lega hafi 
aðeins verið einn starfsmaður við 
svör í miðlægu númeri heilsugæsl
unnar, tveimur til þremur hafi nú 
verið bætt við.

Starfsfólk Heilsugæslunnar sér 
einnig um bæði sýnatöku vegna 
Covid19 og bólusetningar. Í gær 
voru tekin 4.229 sýni í húsnæði 
Heilsugæslunnar á Suðurlands
braut. Þar af voru 720 svokölluð 
hraðpróf. Óskar segir að fjöldi sýna 
sem tekin voru í gær sé yfir meðal
lagi en að vel hafi tekist til.

„Það var svona tíu mínútna töf 
að meðaltali annars var fólk bara 

að komast inn á réttum tíma,“ 
segir Óskar. „Starfsfólk tók styttri 
hádegismat og styttri kaffitíma í 
dag (í gær) og var hér á fullu í allan 
dag því að þetta var meira álag en 
venjulega,“ bætir hann við en kalla 
hefur þurft starfsfólk inn úr sumar
fríum til að mæta álaginu sem fylgir 
auknum fjölda tekinna sýna.

„Við höfum verið í vandræðum 
með að fá inn fólk en þetta gengur 
samt upp. Það er mikið um að vera 
hér og stanslaust álag allan daginn 
svo þetta er strembin vinna,“ segir 
Óskar.

Í gær voru 745 einstaklingar í ein
angrun með Covid19 hér á landi og 
2.030 voru í sóttkví. Sólarhringinn 
á undan greindust 123 innanlands

smit. Í dag má því gera ráð fyrir því 
að fjölgi í sóttkví og að fjöldi fólks 
fari í skimun.

Óskar segist gera ráð fyrir því 
að svipaður fjöldi og í gær komi í 
skimun á Suðurlandsbraut næstu 
vikuna, jafnvel f leiri. „Miðað við 
hvernig þetta hefur verið síðasta 
eina og hálfa árið þá geri ég ráð 
fyrir því.“

Allir sem finna fyrir einkennum 
Covid19, svo sem þurrum hósta, 
hita, beinverkjum eða niðurgangi, 
eru hvattir til þess að fara í sýna
töku. Hana má bóka á Mínum 
síðum á Heilsveru. Einstaklingar 
sem fara í sýnatöku eru í einangrun 
frá því að sýnataka er pöntuð og þar 
til að niðurstöður liggja fyrir. n

Heilsugæslan fær þúsund símtöl á dag

Langar raðir hafa myndast við húsnæði Heilsugæslunnar á Suðurlandsbraut síðustu daga.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR

thorgrimur@frettabladid.is

UTANRÍKISMÁL Ísland og Bretland 
undirrituðu í gær samkomulag sem 
heimilar fólki á aldrinum 18 til 30 
ára frá hvoru landinu fyrir sig að 
búa og starfa í hinu landinu í allt að 
tvö ár. Tilkynnt var um samkomu
lagið á vef Stjórnarráðsins í gær.

Nýja fyrirkomulagið er sagt auð
velda ungu fólki frá Íslandi það til 
muna að sækja um dvalarleyfi í 
Bretlandi. „Við höfum frá upphafi 
lagt áherslu á að tryggja tækifæri 
ungs fólks til þess að búa, starfa 
og mennta sig í Bretlandi, sem sést 
meðal annars í þeirri staðreynd 
að Ísland er fyrsta ríkið á öllu Evr
ópska efnahagssvæðinu til að gera 
samning við Bretland um vinnudvöl 
ungs fólks frá því landið gekk úr Evr
ópusambandinu,“ sagði Guðlaugur 
Þór Þórðarson utanríkisráðherra í 
tilkynningunni. 

„Ég er sannfærður um að sterk 
tengsl ríkjanna muni styrkjast enn 
frekar með þessum samningi,“ segir 
hann enn fremur. 

Samkvæmt tilkynningunni tekur 
samkomulagið gildi árið 2022 eftir 
að lög þess efnis hafa verið sam
þykkt á Alþingi. n

Íslensk ungmenni 
fá að búa og  
starfa í Bretlandi

Guðlaugur Þór 
Þórðarson, 
utanríkis
ráðherra.
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Áttu þér uppáhalds lakkrís? Er það hjúplakkrís, saltlakkrís, 
hlauplakkrís eða bara alls konar lakkrís? Þá er nýja Nóa lakkrísblandan 

einmitt málið - því þar er alls konar uppáhalds!

UPPÁHALDS!UPPÁHALDS!
Alls konarAlls konar



Veðurfræðingur telur mikið 
vanta upp á skipulags-, teng-
inga- og tryggingaráðstafanir 
vegna mögulegra gróðurelda 
á Íslandi. Töluverð hætta sé á 
þeim hérlendis.

thorgrimur@frettabladid.is

LOFTSLAGSMÁL Trausti Jónsson 
veðurfræðingur telur mikið vanta 
upp á viðbúnað Íslendinga gagnvart 
mögulegum gróðureldum. „Það er 
töluverð hætta á þeim hér á landi 
og þeir geta valdið miklu tjóni, til 
dæmis í sumarhúsahverfum,“ sagði 
Trausti í viðtali við Fréttablaðið. 
„Það vantar svo margt, bæði skipu-
lagsákvarðanir og að koma teng-
ingamálunum í lag. Þetta hefur 
borið á góma en það skortir dálítið 
á einhverja raunhæfa vinnu.“

Hamfarir á borð við gróðurelda 
og skógarelda hafa verið í deiglunni 
á síðustu árum vegna mikilla elda 
sem breiðst hafa út víðs vegar um 
hnöttinn, meðal annars í Ástralíu, 
Kaliforníu, Amasonskóginum og 
Síberíu. Talið er að hlýnandi lofts-
lag valdi f leiri og skæðari skógar- og 
villieldum og að hamfarir af þessu 
tagi kunni að verða algengari með 
áframhaldandi loftslagsbreyting-
um. Meðal annars var niðurstaða 
sérstakrar loftslagsvísindaskýrslu 
Bandaríkjastjórnar frá árinu 2017 
að tíðni meiri háttar skógarelda í 
Bandaríkjunum hefði hækkað frá 
byrjun níunda áratugarins og að 
líklegt væri að hún myndi halda 
áfram að hækka með hlýnandi 
loftslagi.

Að sögn Trausta hefur viðbún-
aður vegna hugsanlegra gróðurelda 
á Íslandi aukist nokkuð á síðustu 
árum en enn vantar þó mikið upp 
á. „Það sem hefur lagast er viðbún-
aður gagnvart einstökum eldum. 
Menn eru orðnir meira meðvit-
aðir um þá. En það skortir að menn 

skipti þessari ábyrgð á milli sín á 
viðeigandi hátt. Þegar tjón verður 
er alls óljóst hvað fellur í hlut eig-
anda sumarbústaðar, hvað í hlut 
landeiganda, hvað í hlut skipu-
lagsyfirvalda og hvað í hlut sveitar-
stjórna.“

Trausti segir að sem stendur nái 
hamfaratryggingar ekki til tjóns 
vegna gróðurelda þar sem slíkir 
eldar kvikni yfirleitt vegna mann-
legra athafna og f lokkist því ekki 
sem náttúruhamfarir. „Þetta er 
óskiljanleg tregða. Það er búið að 
þrasa við stjórnvöld um þetta árum 
saman án þess að neitt gerist. Það 
var einhver hreyfing í kringum 
þessa Mýraelda árið 2006 en sá 
áhugi virðist alveg hafa horfið.“

Trausti telur Ísland nokkuð betur 
í stakk búið til að bregðast við 
mögulegum hamfaraflóðum. Flóð 
vegna úrhellisrigningar hafa valdið 
gríðarlegu tjóni og mannfalli í 
Þýskalandi og Kína í mánuðinum. 

„Eftir því sem byggð þéttist og 
annað, þá er möguleiki á stað-
bundnum f lóðum. Almennt er 
vatnasvið hérna minna en erlendis 
þar sem við búum á eyju og strjál-
býli er mikið. Þetta dregur úr 
af leiðingum svona atburða. Við 
höfum séð örfá úrhellistilvik sem 
gætu valdið svona tjóni ef þau 
hefðu hitt á byggðir. Svo kemur á 
móti að það er kaldara hérna. Það 
er minna rakamagn í loftinu, sem 
hjálpar okkur líka.“ n

Það er búið að þrasa 
við stjórnvöld um 
þetta árum saman án 
þess að neitt gerist.

Trausti Jónsson. 

Aðbúnaður vegna gróðurelda lélegur

Gróðureldar kviknuðu í Heiðmörk í maí síðastliðnum og komust þá nokkuð nálægt vatnsbóli Reykjavíkur og Kópa-
vogs.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

urduryrr@frettabladid.is

COVID-19 Ekki er vitað hve lengi 
röskun á tíðahring getur varað 
eftir bólusetningu við Covid-19 
og hingað til hefur það lítið verið 
rannsakað. Nokkrar konur hafa 
sagt frá því að hafa verið á blæð-
ingum svo vikum skiptir.

Kamilla Sigríður Jósefsdóttir, 
staðgengill sóttvarnalæknis, segir 
ekki víst af hverju röskunin geti 
stafað en að sennilega sé hún tengd 
bóluefninu.

„Bólusetning hef ur áhr if á 
ónæmiskerfið og ónæmiskerfið 
hefur áhrif á storkukerfið og þar 
fram eftir götunum. Það er mjög 
erfitt að segja til um hvað þetta 
gæti verið,“ segir hún.

Kamilla segir einhverja erlenda 
aðila vera að íhuga nánari skoðun 
en að enn sem komið er séu engar 
rannsóknir komnar fram sem skili 
niðurstöðum um þetta.

Um miðjan júlí fékk vefurinn  
mbl.is skriflegt svar frá Lyfjastofnun 
um að 250 tilkynningar hefðu borist 
um breytingar á tíðahring. Á vef-
síðu Lyfjastofnunar eru þó aðeins 
75 skráðar tilkynningar um men-
strual disorder, truflun á tíðahring.

Ekki fengust svör frá Lyfjastofnun 
við gerð fréttarinnar.

Þá stendur einnig á síðu Lyfja-
stofnunar að 243 til kynningar hafi 
borist vegna vanda mála í æxlunar-
færum eða brjóstum eftir bólu-
setningu.

Í kjölfar fréttar mbl.is opnuðu 
margar konur sig í Facebook-hópn-
um Góða systir um upplifun sína af 
tíðaröskunum eftir bólusetningu. 
Einhverjar sögðust til dæmis ekki 
hafa farið á blæðingar í einhverja 
mánuði og aðrar töluðu um að byrja 
aftur á blæðingum eftir breytinga-
skeið.

Konan sem bryddaði upp á 
umræðunni í hópnum, Rebekka 
Ósk Sváfnisdóttir, fór í viðtal hjá  
Vísi um miðjan júlí og hafði þá verið 
á blæðingum í 44 daga.

Hún sagði í viðtalinu að hún hefði 
ekki getað fengið hjálp frá Heilsu-
gæslunni og að löng bið hefði verið 
eftir tíma hjá kvensjúkdómalækni. 
Hún sæti eftir án svara. 

Rebekka stofnaði f ljótlega eftir 
það Facebook-hóp fyrir konur sem 
hafa upplifað tíðahringsbreytingar 
í kjölfar bólusetningar og á einni 
viku söfnuðust í hann tæpar fimm 
hundruð konur. n

Óvíst hve lengi röskun á tíðahring getur varað

Kamilla Sigríður Jósefsdóttir, staðgengill sóttvarnalæknis. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

thorgrimur@frettabladid.is

FORNLEIFAFRÆÐI Hugsanlegt er að 
Samar hafi verið meðal þeirra fyrstu 
sem komu til Íslands. Þetta sagði 
Bjarni F. Einarsson, sem leiðir forn-
leifarannsókn á landnámsbæjum 
í Stöð í Stöðvarfirði, í viðtali við 
Austurfrétt.

Rannsóknin hefur staðið yfir frá 
árinu 2017 en um er þar að ræða 
mannvirki frá því snemma á níundu 
öld. Rannsókninni er lokið í sumar 
og úrvinnsla á munum sem fundust 
stendur nú yfir.

Samkvæmt Austurfrétt fundust 
japis-steinar í báðum skálunum sem 
rannsakaðir voru en Samar notuðu 
þá til að skera, skrapa og hefla. Þetta 
telur Bjarni benda til þess að sam-
skipti Sama við aðra norræna menn 
hafi verið meiri en áður var talið og 
jafnvel sé mögulegt að Samar hafi 
verið meðal fyrstu landnámsmann-
anna á Íslandi. n

Samar kunna að 
hafa verið meðal 
landnámsmanna

Fornleifauppgröfturinn á Stöð í 
Stöðvarfirði.   MYND/AÐSEND

birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Langflestir þeirra sem eru í 
sóttkví og einangrun hér á landi eru 
á höfuðborgarsvæðinu. Þar eru 539 
manns í einangrun með Covid-19 
smit og 1.555 eru í sóttkví samkvæmt 
upplýsingum á covid.is.

Á Suðurnesjum voru tíu manns í 
einangrun í gær og 62 í sóttkví og á 
Suðurlandi voru 45 einstaklingar í 
einangrun og 84 í sóttkví. Einungis 
þrír voru með virkt smit í einangrun 
á Austurlandi og þar voru tíu manns 
í sóttkví í gær.

Á Norðurlandi eystra og Norður-
landi vestra voru samanlagt 24 ein-
staklingar í einangrun og 55 voru í 
sóttkví í gær. Á Vesturlandi voru 77 
manns í einangrun og tíu í sóttkví 
og á Vestfjörðum voru átta manns í 
einangrun en sjö í sóttkví.

Fjöldi óstaðsettra einstaklinga í 
sóttkví var 126 í gær og óstaðsettir 
einstaklingar í einangrun voru 56 
talsins.

Í gær voru alls 745 einstaklingar 
í einangrun með Covid-19 og þrír 
voru inniliggjandi á sjúkrahúsi 
vegna sjúkdómsins. Sólarhringinn 
á undan greindust 123 smit innan-
lands. Aldrei hafa fleiri greinst með 
Covid-19 hér á landi á einum degi. n

Flestir í sóttkví í 
höfuðborginni

thorgrimur@frettabladid.is

ELDGOS Órói í eldgosinu í Geldinga-
dölum féll niður klukkan tíu í gær-
morgun eftir töluverða virkni fyrr 
um morguninn. 

Einar Bessi Gestsson, náttúru-
vársérfræðingur hjá Veðurstofu 
Íslands, segir þó að lotur virkni og 
óvirkni séu í takt við mynstur sem 
hafi mátt greina í gosinu í rúma 
viku.

„Það koma lotur af virkni og 

síðan pásur í nokkra klukkutíma, 
alveg upp í hálfan sólarhring,“ segir 
Einar. 

„Loturnar eru búnar að vera 
mjög reglulegar síðustu dagana. 
Núna síðustu vikuna höfum við 
verið að sjá lotur þar sem óróinn er 
uppi. Þær eru svona hálfur til tæpur 
sólarhringur. Við erum síðan að 
horfa á pásur sem eru á móti svona 
tíu til tólf tímar. Núna erum við 
búin að sjá sjö svona lotur. 

Hvort óróinn fari upp seinna í 

kvöld eða í nótt er ómögulegt að 
segja, en ef þetta heldur áfram eftir 
sama mynstri kann svo að vera. 
Þetta gos hefur breytt nokkrum 
sinnum um mynstur síðan það 
hófst svo það er ekkert gulltryggt.“

Einar segir ótímabært að spá 
fyrir um dauða gossins. „Það verð-
ur að sýna aðeins þolinmæði með 
þessa frasa. Það er erfitt að ætla 
að segja til um framtíðina. Það er 
miklu betra að tala um það sem er 
í gangi núna.“ n

Þarf að sýna eldgosinu í Geldingadölum þolinmæði

Gosstrókurinn sást vel frá Höfuðborginni í gær.  MYND/GUNNAR HÓLMESTEINN
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ALVÖRU
   10-50%  afsláttur

SUMARÚTSALA 

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

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

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

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

Steypugljái 
á stéttina
– þessi sem endist

Creative Super Seal 5 litrar

11.046 Áður kr. 12.995
25 litrar 25.496 Áður kr. 29.995

BoZZ sturtuklefi 
m/stöng, blöndunar-
tækjum og brúsu  
80x80x200 47.920 
                        Áður kr. 59.900

90x90x200  52.496
                        Áður kr. 69.995
m/hitastýrðum blöndunartækjum

Fáanlegir 
rúnaðir og 
ferkantaðir

20-25%
AFSLÁTTUR

20-50%
AFSLÁTTUR

Frá kr.

995 
pr.

 m2

Gólfefni og flísar

Harðparket,  
og flísar

Lutool rafhlöðuborvél  
24V Li-Ion
Verð nú   

7.493  
Áður 14.985 kr.  

Lavor Cruiser  
160 PLUS
160 bör
2200W Induction mótor 
kolalaus. Reel-in-Pressure 
slönguhjól, 390l/klst
Þyngd 15,5kg
8m professional slanga
Mikið af aukahlutum  
fylgir

35.243 
Áður kr. 46.990

Riga salerni með setu   
m/stút í vegg

19.421  Áður kr. 25.895

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

15%
AFSLÁTTUR

Boloco vaskur

5.495
Áður kr. 10.990

50%
AFSLÁTTUR

Lavor HPC  
fast 120
120 bör
Mótor: 1700W
Vatnsflæði: 330 l/kls

9.743
Áður kr. 12.990

LUSTREUSE Bónvel/ 
rokkur 1200w

7.496
Áður kr. 9.995

25%
AFSLÁTTUR25%

AFSLÁTTUR

Lavor Pro Rudy 1200S  
ryk/blautsuga 1200W 20 lítra

8.996
Áður kr. 11.995

25%
AFSLÁTTUR

Garðverkfæri sett

1.856
Áður kr. 2.475

25%
AFSLÁTTUR

25.411
Áður kr. 29.895

Sláttuorf Mow
FBC310

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

15%
AFSLÁTTUR

Malarhrífa

1.691
Áður kr. 2.255

1.533  
Áður kr. 2.190

2.314
Áður kr. 3.085

25%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

Colorex Betopaint útimálning  
Stofn A 9L

6.746
Áður kr. 8.995

25%
AFSLÁTTUR

Premium  
pallaolía V 3 L 

1.377
Áður kr. 2.295
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40%
AFSLÁTTUR

SENDUM UM 
LAND ALLT!
www.murbudin.is



Talibanar hertaka sífellt 
stærri hluta Afganistan og her 
landsins er illa í stakk búinn 
til að verjast þeim eftir brott-
hvarf Bandaríkjahers. Þeir 
standa vel að vígi í samninga-
viðræðum við stjórn landsins.

thorvardur@frettabladid.is

AFGANISTAN Talibanar hafa sótt 
mjög í sig veðrið í Afganistan að 
undanförnu og yfirmaður banda-
ríska hersins segir raunverulega 
hættu á að þeir taki yfir allt landið. 
Brotthvarf Bandaríkjahers og ann-
arra NATO-ríkja frá landinu hefur 
veikt stöðu afganska hersins sem 
er illa í stakk búinn til að standast 
áhlaup talibana, þrátt fyrir að millj-
örðum dollara hafi verið veitt til 
uppbyggingar hans.

Þrátt fyrir að hafa dregið úr 
herstyrk sínum hefur banda-
ríski f lugherinn veitt afgönskum 
stjórnarhermönnum stuðning úr 
lofti. Bandaríkjamenn eyddu 8,5 
milljörðum dollara í uppbyggingu 
afganska flughersins svo hann gæti 
tekið við verkefninu. Afganski her-
inn reiðir sig hins vegar á banda-
ríska verktaka til að sinna viðhaldi 
og þeir eru einnig á leið brott. Útlit 
er því fyrir að f lugherinn verði 
óflughæfur.

Afganskir embættismenn hafa 
lýst megnri óánægju sinni með 
framgöngu Bandaríkjamanna og 
hvernig staðið hefur verið að brott-
hvarfi hersins. Til að mynda yfirgaf 
herinn mikilvægustu herstöð lands-
ins, Bagram-flugvöllinn í Kabúl, að 
næturlagi án þess að láta afganska 
bandamenn sína vita.

Afganski herinn berst í bökkum
Aldrei hafa fleiri óbreyttir borgarar 
særst eða látist í vopnuðum átökum 
í landinu en á fyrstu sex mánuðum 
ársins samkvæmt Sameinuðu þjóð-
unum, sem tekið hafa saman töl-
fræði um slíkt síðan árið 2009. Alls 
létust um 1.600 manns, um þriðj-
ungur börn, og fjöldinn jókst um 47 
prósent miðað við sama tíma í fyrra.

Flestir særðust eða féllu af völd-
um andstæðinga stjórnarinnar, 
einkum talibana, en ISIS-samtökin 

hafa einnig aukið ítök sín í landinu 
með tilheyrandi blóðsúthellingum. 
Talibanar og ISIS eru þó ekki banda-
menn og margsinnis hefur komið til 
átaka milli fylkinganna.

Talibanar hafa á undanförnum 
tveimur mánuðum tekið yfir meira 
landsvæði en nokkru sinni síðan 
þeim var steypt af stóli í innrás 
Bandaríkjanna og NATO síðla árs 
2001. Frá því að afganski herinn tók 
við öryggismálum landsins af þeim 
bandaríska árið 2014 hafa talibanar 

sótt í sig veðrið hægt og bítandi en 
virðast nú óstöðvandi.

Hermenn gefast upp og flýja land
Þeir herja nú á borgina Kandahar, 
eina stærstu borg landsins og afar 
hernaðarlega mikilvæga. Talið er 
að 16 af 34 héraðshöfðuðborgum 
landsins séu í hættu á að falla tali-
bönum í hendur. Hersveitir og lög-
reglulið á svæðum sem talibanar 
ráðast á semja í f lestum tilfellum 
um uppgjöf eða yfirgefa herstöðvar, 

uppfullar af vopnum, er talibanar 
nálgast. Sumir hafa líka gengið til 
liðs við þá. Talibanar hafa því náð í 
sínar hendur öflugum vopnum sem 
afganski herinn fékk frá Bandaríkj-
unum og öðrum NATO- ríkjum, auk 
hermanna sem hlotið hafa þjálfun 
frá þeim. Mörg dæmi eru um að 
afganskir hermenn f lýi land til 
nágrannaríkja, einkum Úsbekistan 
og Tadsíkistan.

Zabiullah Mujahid, talsmaður 
talibana, sagði í viðtali í síðustu 
viku að þeir réðu 85 prósentum af 
f latarmáli Afganistan. Markmið 
þeirra sé að koma á íslömsku ríki í 
Afganistan þar sem öll þjóðarbrot 
lifi í sátt og samlyndi. Þeir segjast 
vilja pólitíska lausn á átökunum 
en sókn þeirra tryggir þeim sterka 
stöðu í samningaviðræðum við 
afgönsk stjórnvöld sem staðið hafa 
yfir undanfarið í Katar, með litlum 
árangri. Hanif Atmar, utanríkisráð-
herra Afganistan, hefur varað við að 
sókn talibana auki kraft öfgamanna 
og geri hryðjuverkasamtökum á 
borð við ISIS auðveldara um vik að 
athafna sig í landinu. n

Talibanar í mikilli sókn í Afganistan 

Stuðningsmenn talibana veifa fána þeirra við landamæri Afganistan að Pakistan. Landamærastöðinni við Chaman-
Spin-Boldak var lokað fyrr í mánuðinum eftir að Talibanar hertóku þorp í nágrennnu en hún var opnuð aftur í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Afganskir lög-
reglumenn í 
brynvörðum 
bíl í nágrenni 
Kandahar eftir 
næturlöng átök 
við talibana 4. 
júlí.  
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

thorvardur@frettabladid.is

HAÍTÍ Jean Laguel Civil, yfirmaður 
lífvarða forseta Haítí, hefur verið 
handtekinn grunaður um aðkomu 
að morði Jovenel Moise forseta þann 
7. júlí. Morðingjarnir réðust inn á 
heimili forsetans, myrtu hann og 
særðu eiginkonu hans, án þess að 
lífverðirnir hleyptu af skoti.

Civil er nú í einangrun í fang-
elsi í nágrenni höfuðborgarinnar 
Port-au-Prince. Verjandi hans segir 
handtökuna pólitíska en ekki hefur 
fengist staðfest hvort formleg ákæra 
hafi verið lögð fram.

Handtökutilskipun hefur auk 
þess verið gefin út á hendur Wend-
elle Coq Thelot hæstaréttardómara 
sem Moise vék úr embætti. Fjórir 
lögreglumenn sem gættu Moise 
hafa verið settir í farbann. Búið er að 
handtaka í það minnsta 26 manns 
vegna morðsins. n

Yfirmaður 
lífvarða forseta 
Haítí handtekinn

Moise borinn til grafar á föstudag.

thorvardur@frettabladid.iS

PÁFAGARÐUR Kardinálinn Giovanni 
Becciu, sem áður var einn valda-
mesti maðurinn í Páfagarði, kom 
fyrir dómara þar í gær vegna ákæru 
um fjárdrátt og fleiri glæpi. Þetta er í 
fyrsta sinn sem kardináli kemur fyrir 
sakamáladómstól smáríkisins og er 
mikilvægur þáttur í baráttu Frans 
páfa gegn spillingu innan kaþólsku 
kirkjunnar. Ákæran er 500 blað-
síður að lengd og þar eru tilgreindar 
44 ákærur gegn tíu sakborningum.

Málið snýst meðal annars um 
fasteignakaup í London og segja 
saksóknarar Becciu hafa sýnt víta-
vert gáleysi í meðferð fjármuna 
kirkjunnar, sem til stóð að rynnu til 
góðgerðarmála. Páfinn hefur heitið 
því að fjármál Páfagarðs verði gagn-
særri og að réttarkerfi hans geti tek-
ist á við mál sem þessi. Réttarhöldin 
yfir Becciu eru því prófsteinn á rétt-
arfar Páfagarðs.

Kardinálinn neitar sök og búist er 
við því að verjendur Becciu og fleiri 
sem ákærðir eru muni halda því 

fram fyrir rétti að fasteignakaupin 
og aðrar fjárfestingar sem hann stóð 
fyrir hafi verið gerðar með blessun 
háttsettra innan Páfagarðs, margra 
sem enn gegna embætti innan kirkj-
unnar. Hugsanlega munu verjendur 
kalla til kardinálann Pietro Parolin 
sem gegnir starfi utanríkisráðherra 
Páfagarðs.

Becciu var undirmaður Parolin 
er meint brot áttu sér stað og hafði 
umsjón með fjármunum utanríkis-
ráðuneytisins. Árið 2014 voru eignir 
þess metnar á 452 milljónir evra. n

Söguleg réttarhöld yfir kardinála í Páfagarði vegna spillingar

Giovanni Becciu varð kardináli árið 2018.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

thorvardur@frettabladid.is

SPÁNN Fyrrverandi ástkona Juan 
Carlos Spánarkonungs sem afsal-
aði sér krúnunni árið 2014 hefur 
höfðað mál gegn honum fyrir dóm-
stól í London. Hún segir konunginn 
og spænsku leyniþjónustuna hafa 
njósnað um sig þar í landi.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein 
segir njósnirnar hafa staðið frá 
árinu 2012 til dagsins í dag. Samband 
þeirra hófst árið 2004 og lauk fimm 
árum síðar. Henni hafi auk þess verið 
hótað og mannorð hennar svert. 
Hún vill að konungurinn greiði sér 
skaðabætur og nálgunarbann verði 
sett á hann.

Juan Carlos neitar sök en verj-
endur hans hafa ekki lagt fram máls-
vörn. Fram undan eru átök um hvort 
dómstóllinn hafi lögsögu í málinu 
þar sem hann er fyrrverandi þjóð-
höfðingi og býr ekki í Bretlandi. n

Sakar konung  
um njósnir

Corinna zu Sayn-
Wittgenstein.

thorgrimur@frettabladid.is

BANDARÍKIN Vitnaleiðslur lögreglu-
manna hófust fyrir rannsóknar-
nefnd Bandaríkjaþings í gær vegna 
árásarinnar á þinghúsið í Washing-
ton þann 6. janúar. Árásin var gerð 
þegar stuðningsmenn Donalds 
Trump, þáverandi forseta, reyndu 
að koma í veg fyrir að Bandaríkja-
þing staðfesti sigur Joes Biden í for-
setakosningunum 2020.

Demók ratar í f ulltr úadeild 
Bandaríkjaþings settu rannsóknar-
nefndina á laggirnar í lok síðasta 
mánaðar. Fyrri tilraun til að stofna 

þverpóli tíska rannsóknarnefnd til 
að varpa ljósi á atburðina 6. janúar 
mistókst vegna málþófs Repúblik-
ana í öldungadeild þingsins. Nancy 
Pelosi, forseti fulltrúadeildarinnar, 
hafnaði útnefningu Repúblikana á 
þingmönnum sem höfðu efast um 
réttmæti kosninganna 2020 í nefnd-
ina en tveir Repúblikanar, Liz Che-
ney og Adam Kinzinger sem hafa 
gagnrýnt Trump fyrir hlutverk hans 
í atburðarásinni, hlutu sæti í henni.

„Þau pyntuðu mig,“ sagði lög-
reglumaðurinn Michael Fanone 
um reynslu sína úr árásinni. „Þau 
börðu mig. Ég var ítrekað skotinn 

með rafbyssu neðst í höfuðkúpuna 
og þau héldu þessu áfram þangað til 
ég hrópaði á þau að ég ætti börn.“ 
Fanone fékk hjartaáfall eftir bar-
smíðarnar og var jafnframt greind-
ur með heilahristing, heilaskaða og 
áfallastreituröskun.

Lögreglumennirnir sem báru 
vitni tóku ekki vel í staðhæfingar 
Donalds Trump um að mótmæl-
endurnir hefðu verið friðsamir og 
hefðu skipst á „kossum og knúsum“ 
við lögregluna. „Ég er enn að ná mér 
eftir þessa kossa og knús,“ sagði 
yf irlögregluþjónninn Aquilino 
Gonell. n

Dökk mynd dregin upp af árásinni á þinghúsið

Lögregluþjónar gáfu lítið fyrir þá 
lýsingu að mótmælin hefðu verið 
friðsamleg.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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ÓLYMPÍULEIKAR Þrátt fyrir að 
heimsfaraldurinn sé að leika íbúa 
Tókýó grátt hafa fyrstu dagar 
Ólympíuleikanna gengið nokkuð 
vel. Áhorfendaleysið dregur aðeins 
úr aðdráttaraflinu en það er ekki að 
sjá á afrekum íþróttafólksins sem 

hefur sýnt allar sínar bestu hliðar 
eftir fimm ára bið.

Fyrstu dagana hefur verið keppt 
í nýjum greinum á Ólympíusviðinu 
en einnig hafa birst kunnugleg and-
lit á borð við Simone Biles og Naomi 
Osaka.

Líkt og á öllum Ólympíuleikum 
eru einnig áður óþekktir keppendur 
sem eru að skjótast fram í sviðs-
ljósið. Ber þar fyrst að nefna 33 ára 
þríþrautarkonu sem vann fyrsta 
Ólympíugullið í sögu eyríkisins 
Bermúda. ■

Ekkert lát á tilþrifunum á 
Ólympíuleikunum í Tókýó

Keppt er með frjálsri aðferð (e. freestyle) á BMX-hjólum í fyrsta sinn í Tókýó þar sem háloftafuglar leika listir sínar.

Regn setti strik í 
reikninginn í þrí-
þrautinni en þeir 
fáu áhorfendur 
sem gátu fylgst 
með létu það 
ekki stöðva sig.Carissa Moore sveif um öldurnar í Tókýó á leið sinni að fyrstu gullverðlaunum á brimbretti í sögu Ólympíuleikanna.

Simone Biles fylgdist með á hliðarlínunni í úrslitalotunni eftir að hafa meiðst í lendingu.Krókspark í magahæð í úrslitaeinvígi um gullverðlaunin í taekwondo.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Þung spor Naomi Osaka eftir að hún var slegin úr leik á heimavelli sínum.

Ástralir eiga ekki roð í Króata í handbolta en það er allt annað í sundknattleik.
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Tjöldum því besta

Vango Scafell 200+
2 manna göngutjald

46.995,-

Vango Stanford 850XL
8 manna fjölskyldutjald

110.995,-

Vango Starav 200
2 manna göngutjald

44.995,-

Hilleberg Nallo 2GT
2 manna göngutjald

185.995,-

Vango Carron 400
4 manna fjölskyldutjald

41.995,-

F10 Helium UL1
1 manns göngutjald

59.995,-

F10 Helium UL2
2 manna göngutjald

65.995,-

Vango Osiris Air 500
5 manna tjald - AirBeam

135.995,-

Vango Winslow II 500
5 manna fjölskyldutjald

64.995,-

Vango Joro 600XL 
6 manna fjölskyldutjald

129.995,-



Litlar 
líkur eru 
á að hægt 

væri að 
fá eþíóp-

ískan mat 
á Flúðum 
ef þorps-
búarnir 

væru einu 
viðskipta-

vinirnir.
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n Halldór

n Frá degi til dags

Núna er 
brýnast 
að gera 

grein fyrir 
hvernig 

skólastarfi 
verður 
háttað.

Aðalheiður  
Ámundadóttir

adalheidur 
@frettabladid.is

Það eru blikur á lofti. Léttir skýjahnoðrar sem fyrir 
tæpum mánuði leyndust úti við sjóndeildarhring-
inn hafa færst nær, dökknað og hóta nú úrhelli. Það 
eru gríðarleg vonbrigði fyrir þjóð sem hafði mætt í 
bólusetningu, glaðst yfir góðu skipulagi heilbrigðis-
þjónustunnar og fundið réttilega til sín vegna óum-
deilds samtakamáttar. En nú er bara að fylkja liði 
enn og aftur. Við erum jú öll í þessu saman.

Efst á plani B hlýtur að vera hvernig réttur barna 
til skólagöngu verður tryggður. Eru stjórnvöld 
kannski að skoða bólusetningu þeirra sem eru yngri 
en 16 ára? Hvaða sjónarmið takast þar á og hver eru 
líklegust til að verða ofan á? Hvað hefur mennta-
málaráðherra gert í vor og sumar til að undirbúa 
þá áskorun sem kennarar og nemendur standa 
frammi fyrir í ágústmánuði? Því verður seint trúað 
að enn og aftur sé kastað til höndum við verkefni 
sem varða ungu kynslóðina, kynslóð sem stefnir því 
miður í að fari í sögubækurnar sem hin týnda kyn-
slóð Covid-tímans.

Ekki búið sig undir það óvænta
Hvert er plan B að öðru leyti? Því miður bendir allt 
til að þrátt fyrir að 17 mánuðir séu frá því að glíman 
við heimsfaraldurinn hófst hafi ríkisstjórnin ekkert 
slíkt plan átt til og lítið gert til að búa sig undir hið 
óvænta. Mögulega verður orðið sviðsmynd eitt 
þreyttasta orð Covid-tímans þegar við lítum til 
baka eftir einhver ár eða áratugi. En það breytir því 
ekki að við þurfum stjórnvöld sem draga upp ólíkar 
sviðsmyndir, vega þær og meta. Stjórnvöld sem hafa 
tiltækar hugmyndir um hvernig bregðast skuli við 
mismunandi aðstæðum og skapa þannig einhverja 
vissu fyrir fólkið í landinu í þessum veruleika 
heimsfaraldurs.

Núna er brýnast að gera grein fyrir hvernig skóla-
starfi verður háttað. Hvað eigi að gera ef staðan 
verður óbreytt, verri eða skárri. Þetta er próf sem 
ríkisstjórnin getur ekki leyft sér að falla á. n

Komast börnin  
í skólann? 

Hanna Katrín 
Friðriksson

þingflokks
formaður 

 Viðreisnar.

toti@frettabladid.is

Björt framtíð?
Hópurinn sem kennir sig við 
Coviðspyrnuna hyggst seilast 
til frekari áhrifa með framboði 
til alþingiskosninga í haust. 
Jóhannes Loftsson, talsmaður 
hreyfingarinnar, var í miklum 
framboðsham í samtali við 
Fréttablaðið.is í gær þar sem 
hann upplýsti, meðal margs 
annars, að hinn pólitíski armur 
óbólusettra myndi fá heitið 
Ábyrg framtíð. Eitthvað sem má 
telja býsna djarft útspil sé horft 
til sögunnar og fyrri framtíðar-
framboða sem hafa ríka tilhneig-
ingu til þess að renna snarlega 
saman við fortíðina eins og Björt 
framtíð sællar minningar.

Fögur fyrirheit
Ekki verður þó af Ábyrgri 
framtíð tekið að hún trommar 
upp með magnaðasta kosn-
ingaloforðið í gervallri sögu 
innistæðulausra fyrirheita 
íslenskrar stjórnmálasögu sem 
er hvorki meira né minna en að 
enda „Covidfárið“. Þá stendur 
til að uppræta annað alvarlegt 
samfélagsmein, útvarpsgjaldið, 
sem á að gera hverjum og einum 
kleift að ráðstafa til fjölmiðils að 
eigin vali. Sjái aðrir stjórnmála-
flokkar tækifæri í að teika þessi 
freistandi loforð þurfa þeir að 
hugsa sinn gang þar sem Covið-
spyrnan mun ekki vinna með 
neinum sem ekki samþykkir 
loforðin „algjörlega“. n
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Allt fyrir veisluna á einum stað
Skraut, borðbúnaður, búningar og tækjaleiga 

Samkvæmt nýrri könnun sem fjallað er um á 
forsíðu Fréttablaðsins í dag eru aðeins tæp 
tuttugu prósent landsmanna ánægð með að 
erlendum ferðamönnum sé farið að fjölga á 
ný. Þrjátíu prósent segjast frekar ánægð með 

þessa þróun sem þýðir að helmingur þjóðarinnar 
fagnar því að ferðaþjónustan sé tekin að rísa, þrátt 
fyrir bakslag í faraldrinum.

Það kemur á óvart að túristarnir njóti ekki meiri 
hylli en raun ber vitni, enda færir ferðaþjónustan og 
fjölgun ferðamanna í landinu á undanförnum árum 
okkur svo miklu meira en gjaldeyristekjur.

Tugir þúsunda Íslendinga starfa við ferðaþjónustu 
og fjöldi þeirra allan ársins hring. Án ferðaþjónust-
unnar væri varla um auðugan garð að gresja fyrir allt 
unga fólkið yfir sumartímann.

En ferðamennirnir færa okkur fleira en störf og 
tekjur, því með komu sinni auka þeir lífsgæði okkar á 
ótrúlega fjölbreyttan hátt.

Í miðborg Reykjavíkur, og raunar miðbæjum flestra 
betri kaupstaða landsins, má nú finna auðugt mannlíf 
og blómlegan rekstur veitingahúsa sem færa okkur 
það besta frá öllum heimshornum.

Þetta fundum við flest þegar við ferðuðumst öll 
innanlands í fyrrasumar og sáum með eigin augum, 
þrátt fyrir faraldurinn, hvernig landið hefur risið.

Við njótum nú ekki aðeins fjölbreytni á pari við 
helstu heimsborgir í miðborg okkar litlu Reykjavíkur, 
heldur getum við líka fundið gistingu, afþreyingu 
og fjölbreyttar veitingar í f lestum smáþorpum og 
sveitum landsins. Náttúrulaugar spretta upp eins og 
gorkúlur um allt land en framkvæmdir sem þarf til 
að koma upp slíkum lúxusbaðstöðum hefðu fáir hætt 
sér út í ef aðeins nokkrar hræður vildu skola af sér. 
Litlar líkur eru á að hægt væri að fá eþíópískan mat á 
Flúðum ef þorpsbúarnir væru einu viðskiptavinirnir 
en í krafti fjöldans njóta þeir nú heimsmenningar í 
sinni heimabyggð.

Enn eru ónefnd þau tækifæri sem fjölgun erlendra 
ferðamanna tilfæra fyrir okkar eigin ferðavenjur. Þessi 
jákvæða þróun hefur gert Íslendingum mögulegt að 
reka tvö flugfélög sem fljúga ekki aðeins með ferða-
menn hingað heldur gera okkur líka kleift að skoða 
heiminn á betri kjörum en fyrir örfáum áratugum. 
Og þau eru ekki einu flugfélögin sem fljúga til og frá 
Íslandi.

Þá hafa Airbnb og sambærileg fyrirtæki, sem 
íslenskar hótelkeðjur hafa kennt Íslendingum að hata, 
ekki aðeins gert okkur kleift að finna gistingu erlendis 
á hagstæðara verði en áður, heldur hafa fjölmargar 
fjölskyldur lært það sem er raunverulegur tilgangur 
Airbnb: bjóða heimili sín erlendum ferðamönnum í 
því skyni að komast sjálfar í sumarfrí til áfangastaða 
sem þær hefðu annars ekki efni á að heimsækja.

Hatur á þeim fjölskyldum sem drýgja tekjurnar 
með útleigu til erlendra ferðamanna er álíka óskiljan-
legt og hatur á erlendum ferðamönnum. Það er 
rannsóknarefni hve margar fjölskyldur björguðu sér 
frá gjaldþroti í kjölfar efnahagshrunsins með útleigu 
á herbergi, bílskúr eða öðrum vistarverum sem sjá 
mátti af, til ferðamanna. Slíkum tækifærum ber að 
fagna en hvorki fordæma né skattpína. n

Elskum túrista
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Við Íslendingar erum 
með landið okkar í 

einstakri stöðu, þar á 
Framsókn stóran þátt.

Sjónvarpsmaðurinn og skáldið Sig-
mundur Ernir Rúnarsson hittir oft 
naglann á höfuðið. Í helgarpistli 
sínum í Fréttablaðinu 24. júlí síðast-
liðinn ræðir hann „vanda stjórn-
málaf lokkanna“. Hann segir að 
afi hans og nafni, Sigmundur, hafi 
verið með nokkurn veginn á hreinu 
að lífsgæfan væri þríþætt: „að vera 
bjartsýnn, ná sér í góða eiginkonu 
og að kjósa Framsóknarflokkinn.“

Sigmundur Ernir ræðir síðan 
stöðu stjórnmálaflokkanna í dag 
og sýnist undirrituðum að hann fari 
nokkuð nærri um stöðu og sálarlíf 
f lokkanna þegar örfáar vikur eru 
til kosninga. Sjálfstæðisflokkurinn 
segir hann að troði marvaðann 
milli Miðflokksins og Viðreisnar. 
Samfylkingin er að éta sig innan frá 
og langar ekki að vera alvöru krata-
f lokkur, velur sér villta vinstrið. 
Hann telur VG áttavilltan, er í sæng-
inni með Sjálfstæðisflokknum og 
Katrínu Jakobsdóttur hefur vegnað 
þar vel. Viðreisn á sína sól í ESB-inn-
göngunni, sem engum dettur í hug 
að sé á dagskrá.

En Sigmundur Ernir segir: „Fram-
sókn er ef til vill límið. Eftir allt 
saman hafði Sigmundur afi rétt fyrir 
sér. Að þar væri komin lífsgæfan 
sjálf. Líklega hefur enginn flokkur 
staðið betur af sér klofninginn á síð-
ustu árum í stjórnmálasögu Íslands. 
Og hann er ekkert að reyna að vera 
annar en hann er. Kannski er það 
galdurinn.“

Framsókn hefur gengið í gegnum 
alvarlegan klofning í fjórgang í lífi 
sínu á síðastliðnum hundrað árum. 
Fyrst klofnaði hann um Jónas Jóns-
son frá Hriflu og Tryggva Þórhalls-
son, og síðan aftur um Jónas frá 
Hrif lu þegar hann var felldur frá 
formennsku og Hermann Jónasson 
tók við. Aftur klofnaði hann um 
Ólaf Ragnar Grímsson og Möðru-
vallahreyfinguna 1974 og nú síðast 
um Sigmund Davíð Gunnlaugsson 
2017. Allt voru þetta þung högg og 
spádómar gengu út á að Framsókn 
myndi seint bera sitt barr. En flokk-
ur sem stendur fast á grundvallar-
stefnu sinni að hin gullna regla sé 
vináttan rís alltaf aftur: „Hlustaðu 
á aðra á sama hátt og þú vilt að aðrir 
hlusti á þig.“

Í klofningi verður mikil blóðtaka, 
ég tala nú ekki um þegar nöfnin sem 
valda klofningi eru jafn stór og þau 
voru í tilviki Framsóknarf lokks-
ins. Tryggvi Þórhallsson, Jónas frá 
Hriflu, Ólafur Ragnar Grímsson og 
Sigmundur Davíð. Allir þessir menn 
eru og verða stórir í sögu þjóðar-
innar, en Framsókn lifði það af ekki 
bara að þeir færu heldur einnig hitt 
að þeir tækju að skamma flokkinn 
sinn blóðugum skömmum. „Þeim 
var ég verst sem ég unni mest,“ 
sagði kvenskörungurinn. Ólafur 
Thors sagði ekkert er mikilvægara 
en að Jónas nái þingsæti „hann kann 
að skamma andsk. framsóknar-
mennina.“ Framsókn hefur alltaf 
talið Tryggva og Jónas sína menn 
og Ólafur Ragnar er okkar og Sig-
mundur Davíð verður það því hann 
stýrði f lokknum í mestu björgun-
araðgerðum Íslands eftir banka-
hrun. Framsókn var þá komin á 
sinn stað, stóð fast gegn Icesave, 
lagði til gæfusporin um töku vog-
unarsjóðanna og lækkun skulda 
ríkissjóðs. Og lækkun skulda heim-
ilanna. Hafði ennfremur þvegið 
framanúr sér ESB-fárið sem gekk 
nærri f lokknum.

Öflugt þríeyki stýrir Framsókn
Sigurður Ingi Jóhannsson tók við 

Framsókn er límið – þar liggur galdurinn

Guðni Ágústsson
fyrrverandi 
ráðherra.

forystunni á mikilli örlagastundu, 
lægði allar öldur svo góð ríkisstjórn 
lauk störfum með sóma. Og varð 
formaður Framsóknar með Lilju 
Dögg Alfreðsdóttur sér við hlið 
haustið 2017. Nú blasir það við að 
Framsókn siglir undir góðum byr 
til kosninganna, og gæti náð sínum 
fyrri styrk á ný.

Flokkurinn hefur náð mikilli 
samstöðu um framboðslista sína, 
þar sem meðal annarra nýir og öfl-

ugir einstaklingar munu koma til 
þings. Ásmundur Einar Daðason er 
þriðji ráðherra flokksins sem hefur 
umbylt félagslegu viðhorfi og komið 
svo mörgu til leiðar að Reykvíkingar 
fagna komu hans í borgina. Nú kjósa 
Reykvíkingar Ásmund Einar í öðru 
kjördæminu og Lilju Dögg í hinu. 
Verk þeirra Sigurðar, Lilju Daggar 
og Ásmundar Einars hafa verið sett 
á mælivog ánægjunnar í Capacent 
og eru þau öll í hópi þeirra fimm 

ráðherra sem mest ánægja er með. 
Mælast í öðru, þriðja og fimmta sæti 
vinsældanna.

Ég spyr svo að lokum, hver vill nú 
skipta um flokka í ríkisstjórn? Ekki 
ég, ekki Sigmundur afi, ekki unga 
fólkið og skynsemin segir Fram-
sókn er límið, flokkurinn sem horfir 
beint fram. Við Íslendingar erum 
með landið okkar í einstakri stöðu, 
þar á Framsókn stóran þátt. Ísland 
á að vera grænt áfram. n

borgarleikhus.is Miðasala: 568 8000

Aukasýningar 
komnar í sölu

Aukasýningar á söngleiknum  
Níu líf eru loksins komnar í sölu.  
Yfir 16.000 seldir miðar. Tryggðu 
þér sæti á ógleymanlega upplifun. 
Sjáumst í leikhúsinu!
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Þjálfarar á þeirra 
vegum sendu mér 
skilaboð á svona 
tveggja vikna fresti á 
meðan tímabilið var í 
gangi í Þýskalandi. Það 
auðveldaði mér 
ákvörðunina að 
stökkva á þetta með 
Phoenix Suns hvað 
þeir sýndu mikinn 
áhuga.
Jón Axel Guðmundsson

Hin 24 ára gamla Biles 
hefur unnið nítján gull 
á HM og fjögur gull á 
Ólympíuleikunum.
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Grindvíkingurinn Jón Axel 
Guðmundsson getur ekki 
gefið kost á sér í undankeppni 
HM 2023 með íslenska karla-
landsliðinu því hann mun á 
sama tíma taka þátt í sumar-
deild NBA-deildarinnar fyrir 
hönd Phoenix Suns í Las 
Vegas.

hjorvaro@frettabladid.is

NBA Með því að taka þátt í sumar-
deild NBA í Bandaríkjunum í sumar 
verður Jón Axel Guðmundsson 
þriðji Íslendingurinn til að leika í 
sumardeildinni á eftir Jóni Arnóri 
Stefánssyni sem lék með Dallas 
Mavericks og Tryggva Snæ Hlina-
syni sem lék með Toronto Raptors.

Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem 
lið í NBA-deildinni sýna Jóni Axel 
áhuga en í aðdraganda nýliðavalsins 
árið 2019 þegar Jón Axel lék með 
Davidson-háskólanum æfði hann 
með liðum Utah Jazz og Sacramento 
Kings.

Honum var einnig boðið að æfa 
með New Orleans Pelicans en 
meiðsli komu í veg fyrir það og sneri 
Jón Axel því aftur til Davidson og 
lék síðasta árið með háskólaliðinu.

Ári síðar var Jón Axel ekki valinn 
í nýliðavali NBA-deildarinnar en 
samdi við Fraport Skyliners í þýsku 
deildinni og var í lykilhlutverki 
strax á fyrsta ári sínu í atvinnu-
mennsku.

Jón Axel kemur til með að leika 
fyrir Phoenix Suns í Las Vegas en 
liðið lék til úrslita í NBA-deildinni 
á dögunum. Á sama tíma fær hann 
tækifæri til að heilla önnur lið.

Hafði um önnur lið að velja
„Það stóð til að ég myndi spila með 
Phoenix Suns í sumardeildinni í 
fyrra en það varð ekkert úr því út 
af Covid. Þeir hafa í raun fylgst með 
mér síðan ég var í Davidson-háskól-
anum og sýnt mér mikinn áhuga 
síðasta árið.

Þjálfarar á þeirra vegum sendu 
mér skilaboð á svona tveggja vikna 
fresti á meðan tímabilið var í gangi 
í Þýskalandi. Það auðveldaði mér 
ákvörðunina að stökkva á þetta 
með Phoenix Suns hvað þeir sýndu 
mikinn áhuga.

Ég hafði aðra möguleika en 
Golden State Warriors og f leiri 
lið tékkuðu á mér en áhuginn 
var mestur hjá Phoenix Suns. Svo 
finnst mér leikstíllinn hjá Pho-
enix Suns henta mér vel og þjálfari 
liðsins er heillandi persóna auk 
þess að kunna sitt fag vel,“ segir 
Jón Axel um aðdraganda þess að 
hann tekur þátt í sumardeildinni 
að þessu sinni.

Jón Axel fær að minnsta kosti 
fimm leiki til að sýna fram á ágæti 
sitt fyrir augum forráðamanna 
allra liða deildarinnar og er frjálst 
að semja við hvaða lið sem er innan 
NBA-deildarinnar að henni lokinni.

Sýndi fleiri hliðar í Þýskalandi
„Ég þroskaðist mikið sem leikmað-
ur á síðasta tímabili með Frank-
furt Skyliners bæði sem leikmaður 
og karakter og ég held að það hafi 
heillað forráðamenn Phoenix Suns.

Eftir að hafa verið nánast ein-
ungis að spila sem leikstjórnandi 
hjá Davidson, þar sem ég var mjög 
mikið með boltann í höndunum 
og fá leyfi til að vera svolítið villtur 
í því liði þá sýndi ég á mér aðrar 
hliðar hjá Frankfurt Skyliners.

Þar þurfti að spila taktískari 
bolta, sýndi að ég gat líka spilað 
sem bakvörður og að ég hefði haus 
í að byrja leikina á bekknum og 
koma inn á og skila góðri frammi-
stöðu. Þar sýndi ég líka að ég get 
staðið mig í fullorðinskörfubolta. 
Ég fór út til Bandaríkjanna eftir 
tímabilið í Þýskalandi í maí og hef 
æft mjög vel síðan þá. Verið að lyfta 
á morgnana, taka einstaklings-
æfingar í körfuboltasalnum og 
spila „pick up bolta“ þannig að ég 
mæti vel undirbúinn inn í sumar-
deildina.

Ég hef mikla trú á mér þó að ég 
geri mér fulla grein fyrir að ég sé 
ekki að fara að labba inn í NBA-
deildina. Ég veit líka vel að það er 
verið að leita að öðru en endilega 
þeim sem skila mestu framlagsstig-
unum á tölfræðiblaðið.

Þannig að ég ætla að fara þarna 
og spila minn leik. Minn styrkleiki 
er að koma öðrum inn í spilið auk 
þess að geta einnig lagt til við stiga-
skorun,“ segir hann.

Fengið tilboð frá Spáni og Ítalíu
„Ég er búinn að fá tilboð frá efstu-
deildarliðum á Spáni og Ítalíu en ég 
ákvað, í samráði við umboðsmann-
inn minn, að ýta þeim vangaveltum 
til hliðar og einblína á sumardeild-
ina núna.

Ef ég kemst ekki að inn í NBA 
þá lýkur sumardeildinni í ágúst og 
tímabilin í Evrópu byrja í október 
þannig að ég hef þá tíma til að finna 
mér lið þar.

Ég f lýg til Phoenix í næstu viku 
og byrja æfingar með liðinu. Við 
f ljúgum svo til Vegas í byrjun 
ágúst og sumardeildin hefst um 
miðjan ágúst. Ég er mjög spenntur 
fyrir þessu og það verður frábært 
að fá tækifæri til þess að sýna mig 
og sanna á þessu stóra sviði,“ segir 
þessi 24 ára gamli leikmaður um 
framhaldið.  n

Phoenix Suns sýndi mikinn áhuga

Jón Axel segist hafa náð miklum þroska sem leikmaður á fyrsta ári sínu í Þýskalandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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ÓLYMPÍULEIKAR Anton Sveinn 
McKee synti í undanrásum í 200 
metra bringusundi á Ólympíuleik-
unum í Tókýó í gær. Anton Sveinn 
synti á tímanum 2:11,64 sekúndum 
en hann á best 2:10,21 sekúndu í 
greininni og var Anton því 1,43 sek-
úndum frá Íslandsmeti sínu.

Sá tími skilaði Antoni Sveini í 
annað sæti í sínum riðli. Hann var 
hins vegar í 24. sæti í undanrás-
unum en 16 bestu tímarnir tryggja 
sæti í undanúrslitasundinu. Þar af 
leiðandi náði hann ekki að tryggja 
sér farseðilinn í undanúrslitin. 
Anton Sveinn, sem var að keppa í 
þriðja sinn á Ólympíuleikum, hefði 
þurft að synda á 2:09,95 sekúndum 
til þess að komast áfram.

Snæfríður Sól, sem sló eigið 
Íslandsmet þegar hún þreytti frum-
raun sína á Ólympíuleikum fullorð-
inna með því að keppa í 200 metra 
skriðsundi á mánudaginn, mun 
keppa í undanrásum í 100 metra 
skriðsundi í dag um klukkan 10.00 
að íslenskum tíma. n

Anton Sveinn 
lauk keppni í gær

Anton lenti í öðru sæti í sínum riðli.

kristinnpall@frettabladid.is

ÓLYMPÍULEIKAR Eyríkið Bermúda 
þar sem íbúafjöldinn er rúmlega 62 
þúsund manns eignaðist sinn fyrsta 
Ólympíugullhafa aðfaranótt þriðju-
dags þegar Flora Duffy kom fyrst í 
mark í þríþraut á Ólympíuleikunum 
í Tókýó. 

Með því varð Bermúda fámenn-
asta ríki sem hefur átt gullverð-
launahafa á verðlaunapalli á 
Ólympíuleikunum, 45 árum frá 
fyrri verðlaunahafa þjóðarinnar.

Hin 33 ára gamla Duffy sem var 
að keppa á sínum fjórðu Ólympíu-
leikum kom í mark á 1:55,36 með 
rúmlega mínútu forskot á næsta 
keppanda, Georgia Taylor-Brown 
frá Bretlandi. n

Vann fyrsta gullið 
í sögu Bermúda

kristinnpall@frettabladid.is

ÓLYMPÍULEIKAR Simone Biles sem 
hefur um árabil virst óstöðvandi á 
sviði fimleika sýndi á sér nýja hlið 
á Ólympíuleikunum í Tókýó í gær 
þegar hún ákvað að draga sig úr 
keppni til að hlúa að andlegri heilsu 
sinni í miðri liðakeppni kvenna í 
áhaldafimleikum. Án Biles tókst 
liði rússneska Ólympíusambandsins 
að landa sigri í liðakeppni kvenna í 
áhaldafimleikum í fyrsta sinn í 29 ár.

Tvennum sögum fór af því hvort 
meiðsli hefðu tekið sig upp hjá Biles í 
gær eða hvort andleg veikindi hefðu 
verið að trufla hana en í viðtölum 
eftir keppnina sagði Biles frá því að 
hún hefði ákveðið að hætta keppni 
til að hlúa að andlegri heilsu sinni. 
Biles, sem er ein besta fimleika-
kona sögunnar, vann til fjögurra 

gullverðlauna á Ólympíuleikunum 
í Ríó og var mikil eftirvænting eftir 
því hvort Biles tækist að vinna fimm 
gullverðlaun aðra leikana í röð. 
Tækist henni það yrði hún sigursæl-
asta konan í sögu Ólympíuleikanna 
en fyrr í vikunni viðurkenndi hún 
á samskiptamiðlum að sér fyndist 
eins og hún væri með heiminn á 
herðum sér og að pressan væri eftir 
því.

Það kom svo í ljós að hún virtist 
ekki tilbúin til að keppa sjálf en var 
þó til staðar fyrir liðsfélaga sína og 
hvatti þá til dáða allt til loka. Þá 
bætti hún við að hún væri ekki viss 
um hvort hún hefði lokið keppni á 
Ólympíuleikunum í Tókýó.

„Ég finn að stoltið er örlítið sært. 
Eftir fyrsta stökkið vildi ég ein-
faldlega ekki halda áfram. Ég verð 
að einbeita mér að andlegri heilsu 
minni. Ég tel að andleg heilsa sé 
meira til umræðu í íþróttum núna 
og mikilvægi þess að gæta þess að 
hugur og líkami sé í lagi í staðinn 
fyrir að  gera það sem heimurinn 
ætlast til af okkur,“ sagði Biles í sam-
tali við blaðamenn í gær.

Stutt er síðan Naomi Osaka, ein 
skærasta stjarna tennisíþróttar-
innar, opnaði umræðuna um eigin 
baráttu við andleg vandamál. n

Biles minnti á mikilvægi andlegrar heilsu í miðri keppni

Biles dró sig úr keppni en studdi liðsfélaga sína til loka.             FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Vellíðan og algjör bugun
Sigurjón Ernir hljóp tvö krefjandi utanvegahlaup á einni viku fyrr í þessum mánuði. Hon-
um finnst skemmtilegast að hlaupa úti í náttúrunni enda utanvegahlaupin fjölbreytt. 2

„Mér hefur alltaf fundist mikið skemmtilegra að hlaupa utanvega í náttúrunni og svo er enginn meiri sigur en að sigrast á afar stórri áskorun sem þú hefur 
lengi undirbúið þig undir,“ segir Sigurjón Ernir Sturluson utanvegahlaupari.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Bananinn lengst til hægri er á full
komnu þroskastigi fyrir bananabrauð!

johannamaria@torg.is

Líkt og perur eru bananar algerar 
prímadonnur sem eiga sér stutt 
fullkomnunarskeið þar sem fersk
leiki og sæta þeirra er í hámarki án 
þess að það komi niður á áferðinni. 
Þegar bananar eru orðnir kolsvartir 
á köflum er kominn tími á að 
skvetta í form. Eftir að hafa prófað 
þessa uppskrift muntu aldrei aftur 
ganga fram hjá svörtu afsláttarban
önunum með vanþóknunarsvip.

4 dl hveiti
1 ½ tsk. matarsódi
¾ tsk. salt
3 stór egg
3,5 dl sykur
2 dl vel þroskaðir maukaðir  
bananar (um tveir stórir)
2 dl matarolía

Forhitaðu ofninn í 175°C (án 
blásturs). Penslaðu brauðmót (um 
23x13x7 cm) með olíu. Hrærðu 
saman hveiti, matarsóda og salti 
í miðlungsstóra skál. Maukaðu 
bananana og hrærðu saman við 
egg, sykur og olíu í stóra skál. Bættu 
þurrefnum saman við blautu efnin 
og blandaðu. Helltu deiginu yfir í 
mótið og bakaðu í 6070 mínútur.

Ef þú átt ekki rétta stærð á móti 
þá er annaðhvort hægt að setja 
afgangsdeig í muffinsform eða baka 
brauðið í styttri tíma. Ef brauðið 
verður of dökkt á bökunartím
anum er hægt að hylja það með 
álpappír og klára baksturstímann, 
eða uns pinni sem stungið er í 
brauðið kemur út hreinn. n

Bananabrauð 
prímadonnunnar



Allt er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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Það eru ekki margir sem leika sér 
að því að hlaupa Dyrfjallahlaupið 
og Laugaveginn á einni viku en það 
gerði Sigurjón Ernir Sturluson fyrr 
í þessum mánuði. Bæði hlaupin 
teljast til utanvegahlaupa en eru að 
mörgu leyti ólík. Dyrfjallahlaupið 
er 24 km með mikilli hækkun þar 
sem hlaupið er í nágrenni Dyrfjalla 
á Austurlandi. Laugavegurinn er 
hins vegar 55 km og tengir saman 
náttúruperlurnar Landmanna-
laugar og Þórsmörk á sunnanverðu 
hálendi Íslands. Fyrir vikið er 
hlaupið af mörgum talið skemmti-
legasta hlaupið hér á landi.

Það er áratugur síðan Sigurjón 
keppti í sínu fyrsta langa utanvega-
hlaupi en það var einmitt Lauga-
vegurinn árið 2011. „Ég hafði heyrt 
að hlaupið væri hin mesta áskorun 
en um leið skemmtilegt. Hlaupið 
var mikil lífsreynsla, ég kláraði mig 
alveg og fór í gegnum allt sem hægt 
var að fara í gegnum í þessu hlaupi: 
vellíðan og gaman, þreytu, bugun, 
algjöra bugun yfir langan tíma og 
loks minn stærsta sigur til þessa.“

Fjölbreytt íþrótt
Hann segir utanvegahlaupin vera 
afar fjölbreytt og huga þurfi að 
ýmsu í gegnum hlaupið til að ná 
sem bestum árangri. „Mér hefur 
alltaf fundist mikið skemmtilegra 
að hlaupa utanvega í náttúrunni 
og svo er enginn meiri sigur en að 
sigrast á afar stórri áskorun sem þú 
hefur lengi búið þig undir.“

Sigurjón er 31 árs gamall íþrótta-
fræðingur sem rekur eigin líkams-
ræktarstöð í Grafarholtinu sem 
heitir UltraForm. Hann byrjaði 
ungur að hlaupa samhliða körfu-
boltaæfingum og byrjaði síðan að 
stunda utanvegahlaup samhliða 
Boot Camp-þjálfun og lyftingum 
þegar hann var hættur í körfu-
boltanum. „Til að gera langa sögu 
stutta þá er ég í dag farinn úr því 
að ráða við 5-10 km hlaup yfir í 
hlaupa allt að 40-50 km í æfinga-
hlaupi og farinn að tækla allt að 
100-160 km keppnishlaup með 
mikilli hækkun.“

Afar ólík hlaup
Vikan, þar sem hann hljóp bæði 
hlaupin, var bæði skemmtileg 
og krefjandi. „Dyrfjallahlaupið 

Útsýnið eftir 14 kílómetra í Dyr-
fjallahlaupinu er stórkostlegt. 

Sigurjón Ernir ásamt hlaupafélögunum Gunnari Erni og 
Guðlaugi eftir Dyrfjallahlaupið. Hér er Sigurjón að klára 55 kílómetra Laugavegshlaupið.

Það er gott fyrir byrjendur að kaupa sér góða utanvegaskó og -fatnað. Byrja á því að ganga og skokka rólega utanvega, segir Sigurjón Ernir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

er ótrúlega skemmtilegt hlaup 
með mikilli hækkun í mjög flottu 
landslagi. Ég get svo sannarlega 
mælt með því fyrir alla sem vilja 
flotta áskorun en þess má geta að 
einnig er í boði að hlaupa 12 km.“

Hann segir hlaupin vera mjög 
ólík þar sem Dyrfjallahlaupið 
einkennist af mikilli hækkun 
og sé rúmlega helmingi styttra 
en Laugavegshlaupið. „Þar sem 
Dyrfjallahlaupið var viku fyrir 
55 km Laugavegshlaupið tók ég 
Dyrfjallahlaupið mjög rólega eða 
sem æfingu til að spara orkuna 
fyrir Laugaveginn sem var alvöru 
keppnishlaup fyrir mig. Dyrfjalla-
hlaupið gekk því mjög vel og einnig 
Laugavegshlaupið en þar varð ég 
fimmti í karlaflokki á 4 klukku-
stundum og 42 mínútum sem var 
fimmtán mínútna bæting frá því 
ég hljóp Laugaveginn síðast árið 
2017.“

Að auki hefur Sigurjón keppt 
í ár í Puffin Run þar sem hann 
hljóp 20 km, Hengli Ultra þar sem 
hann reyndi við 160 km en þurfti 
hætta vegna bakverkja og Hvíta-
sunnuhlaupi Hauka þar sem hann 
hljóp 17,5 km. „Næstu stóru hlaup 

eru Súlur Vertical á Akureyri þar 
sem ég mun hlaupa 55 km og svo 
ætla ég að hlaupa TDS-hlaupið í 
Frakklandi í ágúst en þar mun ég 
takast á við 146 km og 9.100 metra 
hækkun.“

Agaður í íþróttum og mataræði
Undanfarin þrjú ár hefur Sigurjón 
verið grænmetisæta en tók nýlega 
fiskinn inn í mataræði sitt. „Ég tók 
í raun þessa ákvörðun þar sem 
það var alltaf verið að tala um að 
það væri ekki hægt að ná árangri 
á grænmetisfæði. Ég vildi einfald-
lega afsanna það og ákvað því bara 
að prófa það sjálfur. Gegnum árin 
hef ég verið mjög agaður í bæði 
íþróttum og mataræði og verið 
duglegur að tileinka mér þekk-
ingu. Með þekkingu, ákveðni og 
skipulagi er lítið mál að ná árangri 
á hvaða mataræði sem er sam-
hliða íþróttum. En það er mikil-
vægt að huga vel að fitu, próteini, 
kolvetnum og trefjum samhliða 
vítamínum og steinefnum.“

En hvaða ráð hefur Sigurjón fyrir 
fólk sem vill kynnast utanvega-
hlaupum? 

„Fyrir þá sem eru á algjörum 

byrjunarreit þá er gott að kaupa 
sér góða utanvegaskó, fatnað og 
byrja að ganga og skokka mjög 
rólega utanvega. Fyrst um sinn á að 
einblína á stuttar vegalengdir og 
bæta svo í samhliða því sem geta 
og áhugi eykst. Það getur líka alltaf 
verið mjög gott að leita sér ráða og 
fá jafnvel hlaupaprógramm eða 
skrá sig í hlaupahóp. Síðan eru allir 
velkomnir í UltraForm til að fá góð 
ráð.“ n

Til að gera langa 
sögu stutta þá er 

ég í dag farinn úr því að 
ráða við 5-10 km hlaup 
yfir í að hlaupa allt að 
40-50 km í æfinga-
hlaupi og tækla allt að 
100-160 km keppnis-
hlaup með mikilli 
hækkun.
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3 bolla kaffikanna 
 6.990 kr.

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími:   Virkir dagar 10:30 – 18,  Laugardagar 11-15@ggsport.is @gg_sport

Ferrino Swift 60 
Tilvalin fyrir göngugarpa, létt 
og fyrirferðarlítil. R-gildi: 2,5 

19.990 kr.

Ferrino Lightech 1200 SQ 
Léttur í burði - hlýr -  tilvalinn í ferðalögin 

23.990 kr.

Ferrino Nightec 800 
Hlýr og hentar vel krefjandi 
aðstæðum 

31.990 kr.

Ferrino Lightech 1200 /
Ferrino Lightech 1400 
Vandaður, hlýr og léttur dúnpoki.  

49.990 kr. / 58.990 kr.

Ferrino Altair 5 
Uppblásið 5 manna fjölskyldutjald. 
Rúmgott, gott sólskyggni 

149.990 kr.

Ferðapúði  
Blár:  2.190 kr.  
Rauður:  7.590 kr.

Exped Synmat UL LW 
Fislétt, hlý og vönduð. R-gildi: 2,9 

36.990 kr.

Lightent 3 Pro  
3 manna  

49.990 kr.

Lightent 2 Pro  
2 manna  

44.990 kr.

Force 2  
2 manna. Kúlulaga, 2 inngangar, 
hægt að tjalda ytra tjaldinu fyrst 

52.990 kr.

Proxes 4 
4 manna fjölskyldutjald. Vandað 
og traust tjald, með rúmgóðu 
svefnrými og fortjaldi 

73.990 kr.

Vandað, einfalt í uppsetningu, hægt að tjalda ytra tjaldinu fyrst.

Exped Synmat Duo LW 
Tvíbreið, hlý, góð einangrun. 
R-gildi: 4,8 

59.990 kr.

Exped Downmat XP 9 LW 
Einstaklega hlý fyrir allra 
köldustu aðstæður! R-gildi: 7,8 

57.990 kr.

Microlite brúsar, 
halda heitu og köldu 
500ml:   5.990 kr 
720ml:    6.990 kr.

Gaskútar 
110 gr:   1.190 kr. 
230 gr:  1.390 kr. 
450 gr:  2.390 kr.

Brennari fyrir gas  
6.990 kr. / 11.990 kr.

Brennari fyrir gas/vökvagas 
15.990 kr.

2 Rauðvínsglös / 
2 Hvítvínsglös 
4.690 kr. Hnífapör fyrir einn 

 2.690 kr.

Glæsilegt hnífasett, 
skurðarbretti o.fl. 
8.990 kr.

Veglegt sett fyrir fjóra 
Hnífapör, skurðarbretti, áhöld o.fl.   
13.990 kr.

Teketill 1 L / Teketill 1,8 L 
 5.990 kr. / 7.990 kr. 

Gerðu útileguna enn betri!

9“ panna 
Steikarpanna 

2.990 kr.

Exped Downmat UL Winter LW  
Einstaklega hlý fyrir kaldar aðstæður. 
R-gildi: 7 

56.990 kr.

Fisléttar ferðasessur 
Svört: 1.690 kr 
Appelsínugul: 2.990 kr



Kristinn Karl Dulaney hefur 
alltaf verið hrifinn af lækn-
ingamætti náttúrunnar og er 
að eigin sögn alinn upp við 
notkun fjallagrasa. Síðustu 
tíu ár hefur Kristinn haft 
tröllatrú á krafti rauðrófa og 
segir hylkin frá ICEHERBS 
algera himnasendingu.

Kristinn segist alltaf hafa verið 
fjörmikill og hress og stundað 
mikið íþróttir. „Sem ungur maður 
var ég í handbolta og fótbolta, 
frjálsum, sundi og fleiru. Í dag geng 
ég mikið og hjóla og er að vinna í 
því að þvera Ísland. Ég veit nú ekki 
hvað ég er ekki búinn að ganga 
á Íslandi en meðal annars hef ég 
krossað Ísland frá Reykjanesi yfir á 
Langanes, og sömuleiðis frá Horni 
austur í Lón. Einnig hef ég hjólað 
mikið erlendis, meðal annars á 
Kúbu, í Perú, Víetnam og víðar. 
Þá hef ég hjólað Jakobsveginn og 
Noreg endilangan. Í vor gekk ég 
svo frá Dalvík innst inn í Eyjafjörð 
sem er hluti af því að þvera Ísland.“

Fær kraft úr rauðrófum
„Síðustu tíu ár hef ég haft tröllatrú 
á krafti rauðrófa. Rauðrófur eru 
stútfullar af vítamínum og fjörefn-
um sem gefa kraft og auka úthald 
og lífsgæði. Í fjölda ára hef ég keypt 
ferskar rauðrófur og búið til minn 
eigin safa sem ég tek inn í skot-
formi á hverjum einasta morgni 
með engiferi og sítrónu. Rauðrófur 
hafa vissulega fengist í safaformi í 
búðum en það hefur aldrei heillað 
mig. En þegar ég heyrði að íslenska 
fyrirtækið ICHEHERBS væri að 
framleiða 100% náttúrulegt rauð-
rófuduft var ég ekki lengi að koma 
því inn í rútínuna mína.

Íþróttafólk víðs vegar um 
heiminn hefur fundið hvað kraftur 
rauðrófunnar er mikill. Nú er ég 

jafngamall lýðveldinu, eða 77 ára, 
og rauðrófurnar gefa mér orku og 
úthald til þess að stunda göngur 
og hjól eins og mig lystir og auka 
þannig lífsgæði mín. Það sem er 
svo hentugt við dufthylkin er að 
þau taka svo lítið pláss. Ef ég er að 
ferðast, gangandi eða hjólandi, þá 
er töluvert auðveldara að kippa 
þeim með sér heldur en mörgum 
lítrum af rauðrófusafa. Duftið 
virkar líka alveg jafn vel og safinn.“

Rauðrófuduft stuðlar að aukinni 
snerpu og blóðflæði
Rauðrófur eru þekktar fyrir að 
bæta súrefnisupptöku og auka 
blóðflæði. Með auknu blóðflæði 
eykst snerpa, orka og úthald og því 
hafa rauðrófur slegið í gegn á meðal 
íþróttafólks. Rauðrófur koma þér 
hraðar og lengra náttúrulega og 
eru því tilvaldar fyrir alla þá sem 

vilja auka æfingaúthald sitt fyrir 
reglulega íþróttaiðkun. Þær eru 
einnig stútfullar af steinefnum, 
trefjum og vítamínum og eru sönn 
ofurfæða. Rauðrófur eru gríðarlega 
andoxandi og hreinsa líkamann og 

styrkja ónæmiskerfið til muna. 
Ekki má gleyma því að aukið blóð-
flæði getur einnig virkað sem nátt-
úruleg kynörvun fyrir bæði karla 
og konur. Rauðrófur eru sannkölluð 
heilsubót.

Íslensk og kröftug bætiefni
ICEHERBS er íslenskt fyrirtæki 
sem leggur mikla áherslu á að 
framleiða hrein og náttúruleg 
bætiefni. Lögð er gríðarleg áhersla 
á að vörur ICEHERBS nýtist 
viðskiptavinum vel, að virknin 
skili sér í réttum blöndum og að 
eiginleikar efnanna viðhaldi sér að 
fullu. Gríðarleg áhersla er lögð á að 
vörurnar innihaldi engin óþarfa 
fylliefni og eru vörurnar fram-
leiddar hér á landi. n

ICEHERBS fæst í öllum betri 
matvöruverslunum, apótekum 
og heilsuvöruverslunum. Einnig 
hefur ICEHERBS opnað nýja vef
verslun þar sem hægt er að panta 
bætiefnin. www.iceherbs.is

Tröllatrú á kraftinum úr rauðrófum
Kristinn Karl 
Dulaney hefur 
nýtt sér kraft 
rauðrófunnar í 
tugi ára. Hann 
segir rauð
rófuduftið frá 
ICEHERBS auka 
orku og úthald 
hjá sér. 

Rauðrófur eru 
alger ofurfæða, 
stútfullar af 
vítamínum, 
auka blóðflæði 
og úthald. Þá 
virka þær einnig 
sem náttúruleg 
kynörvun fyrir 
öll kyn.

Geimfarar í alþjóðlegu 
geimstöðinni eru að rækta 
chilipipar í geimnum í fyrsta 
sinn. Tilraunin snýst um að 
bæta matarframboð fyrir 
geimfara og er hluti af undir-
búningi fyrir langar geim-
könnunarferðir.

oddurfreyr@frettabladid.is

Geimfarar í alþjóðlegu geim-
stöðinni eru að rækta grænan og 
rauðan chilipipar í geimnum í 
fyrsta sinn. Samkvæmt tilkynn-
ingu NASA er þetta ein lengsta og 
erfiðasta tilraun með plöntur sem 
hefur verið reynd á rannsóknar-
stofu geimstöðvarinnar, sem er á 
sporbaug um jörðina. Bandarísku 
miðlarnir CNN og CBS fjölluðu um 
málið.

SpaceX flutti 48 fræ ásamt 
öðrum birgðum um borð í stöðina í 
júní og geimfarinn Shane Kimbro-
ugh, sem ræktaði romaine-kál í 
geimnum árið 2016, hóf tilraunina 
svo 12. júlí síðastliðinn með því að 
setja fræin í sérstaka hirslu fyrir 
plöntur sem er um borð.

Það var teymi sem starfar við 
könnunarrannsóknir og -tækni 
hjá Kennedy-geimferðastöðinni 
sem gróðursetti þessi fræ í tæki 
sem er með leir fyrir rótarmyndun 
og sérhannað áburðarkerfi. Tækið 
var svo tengt við hirsluna, en hún 
er ein af þremur sem geimfarar 
nota til að rækta plöntur um borð í 
geimstöðinni.

Hirslan er á stærð við eldhúsofn 
og sú stærsta í geimstöðinni. Hún 
hefur 180 skynjara og stjórntæki til 
eftirlits sem gera það mögulegt að 
stjórna aðstæðum í tilrauninni að 
hluta til frá Kennedy-geimferða-

stöðinni, þannig að geimfarar geti 
eytt minni tíma í að sinna upp-
skerunni.

Þetta verður í fyrsta sinn sem 
geimfarar NASA rækta uppskeru af 

chilipipar frá fræjum til fulls 
þroska um borð í geimstöðinni. 
Matt Romeyn, sem leiðir rann-
sóknina, segir að þessi  tilraun sé 
ein flóknasta plöntu tilraun sem 

hefur farið fram á geimstöðinni 
vegna þess að það tekur svo langan 
tíma fyrir fræin að spíra og plönt-
urnar að þroskast.

Hann segir að það hafi áður 
verið gerðar tilraunir með 
blómgun til að auka líkurnar á vel 
heppnaðri uppskeru, því að geim-
fararnir þurfa að sinna frævun til 
að plönturnar beri ávöxt.

Bætir geimmatseðilinn
Geimfarar byrjuðu að rækta 
drottningarfífil árið 2015 og NASA 
segir að það hafi verið undan-
farinn að því að rækta plöntur 
sem taka lengri tíma og bera ávöxt 
eða blóm. Rannsakendur eyddu 
tveimur árum í að meta tugi pipar-
tegunda áður en þeir fundu þá 
réttu fyrir ræktun í geimnum.

„Þetta snýst um að geta fætt 
áhafnir á sporbaug um jörðu og 
síðan að næra könnuði sem fara í 
geimkönnunarferðir til tunglsins 
og að lokum til Mars,“ segir 
Romeyn. „Þá erum við bundin við 
að vera með uppskeru sem þarf 
ekki mikið geymslupláss eða mikla 
vinnslu.“

Vísindamenn vonast til að upp-
skeran hjálpi við að bæta mataræði 
geimfara í framtíðinni. Þeir hafa 
áður ræktað grænmeti eins og kál 
og radísur, en þessi tilraun gæti fært 
þeim eitthvað sem hjálpar þeim að 
þola einhæfa matinn í geimnum 
betur. Romeyn segir líka að 
áhafnarmeðlimir gætu frekar kosið 
sterkan eða vel kryddaðan mat 
vegna þess að þeir missa stundum 
bragð- eða lyktarskyn tímabundið 
eftir að hafa lifað í þyngdarleysi.

Ræktunin sjálf er holl
Piparinn ætti að vera tilbúinn til 
uppskeru eftir um þrjá til fjóra 
mánuði. Ef allt bendir til þess 
að hann sé öruggur til neyslu 
ætlar áhöfnin að borða hluta af 
honum og senda svo afganginn til 
greiningar á jörðinni.

Romeyn segir að tilraunirnar 
séu líka að leiða í ljós að ræktun 
litríks og lyktsterks grænmetis 
í geimnum virðist hafa jákvæð 
langtímaáhrif á bæði andlega og 
líkamlega heilsu geimfara.

Rannsakendur ætla að fylgjast 
vel með vexti piparsins og bera 
hann saman við pipar sem er 
ræktaður á jörðinni á sama tíma. 
Þeir ætla líka að kanna viðbrögð 
áhafnarmeðlima við bragði og 
áferð piparsins, auk þess að mæla 
Scoville-gildið sem segir til um 
bragðstyrk hans. n

Rækta pipar í geimnum
Geimfarar um 
borð í alþjóð
legu geimstöð
inni eru að gera 
tilraunir með að 
rækta chilipipar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Geimfarinn 
Shane Kim
brough ræktaði 
romainekál í 
geimnum árið 
2016. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY
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Bílar 
Farartæki

Nú þegar engir sendibílar eru 
fáanlegir í heiminum eigum 
við þennan til á lager ! Ford 
Transit Custom Trail L2H1. Með 
hliðarhurðum báðu megin. LED ljós. 
Álfelgur. Leðursæti. Stigbretti. Ofl. 
Ofl. Verð 5.250.000 án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar til sölu

GULLMOLI!
Til sölu Kia Sportage, disell 
sjálfskiptur, skr. 11/16. Ekinn 33.000, 
toppbíll, einn eigandi. Er í ábyrgð 
til 2023. Verð kr. 3.790þ. Uppl. síma 
8666016.

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 Bókhald
Accountant ehf. Laugavegi 178, 
105 Reykjavík S. 4900095 / info@
accountant.is |www.accountant.is

 Málarar

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
alla almenna málningarvinnu. 
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 og 782 
4540 / loggildurmalari@gmail.com

 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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

Tilkynningar

 Tilkynningar

Lýsing vegna breytingar  
á Aðalskipulagi Garðs 2013-2030

Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar hefur samþykkt til kynningar 
lýsingu vegna breytingar á Aðalskipulagi sveitarfélagsins 
Garðs 2013-2030. Breytingin felst stækkun svæðis með 
skilgreinda notkun afþreyingar- og ferðamannasvæðis 
til suðurs á skilgreint  opið svæði í núgildandi skipulagi.  
Lýsingin er kynnt á heimasíðu Suðurnesjabæjar, www.
sudurnesjabaer.is og skulu athugasemdir og ábendingar 
hafa borist  skriflega eigi síðar fimmtudaginn 25. ágúst 2021

Tillaga að deiliskipulagi  
við Iðngarða í Suðurnesjabæ

Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar samþykkti þann 7. október 
2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Iðngarða í Garði, 
Suðurnesjabæ skv. 1. mgr.41. mgr. 43. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. 

Leitast er við að nýta landkosti svæðisins sem best og 
byggja á þeim grunni sem fyrir er en á svæðinu eru nú 26 
hús, íbúðar-,atvinnu og iðnaðarhúsnæði.  Samanlögð stærð 
svæðisins er um 21 ha, þar af 12,4 ha athafnasvæði, 1,5 ha 
íbúðasvæði og 7 ha opin svæði.  Um er að ræða 42 mis-
stórar lóðir undir fjölbreytta athafnastarfssemi og 2 nýjar 
íbúðahúsalóðir.

Við gildistöku skipulagsins fellur eldra deiliskipulag við  
Iðngarða út sem var samþykkt 12. mars 1992. 

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi  
íbúðarsvæðis ofan Skagabrautar  

og Búmannasvæði í Suðurnesjabæ

Bæjarráð Suðurnesjabæjar samþykkti þann 14. júlí 2021 að 
auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi íbúðarsvæðis 
ofan Skagabrautar og Búmannasvæði í Garði, Suðurnesja- 
bæ skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Breytingin felst í því að húsgerð F, keðjuhús á einni hæð 
við Þrastarland og Kríuland fellur út. Í stað húsagerðar F 
kemur ný húsagerð I, tvíbýlishús á tveimur hæðum. Íbúða-
fjöldi breytist ekki. Í stað 14 keðjuhúsa koma 7 tvíbýlishús 
á tveimur hæðum og lóðamörk breytast. Lega syðri hluta 
götunnar Kríulands er einfölduð og lögð í beinu framhaldi af 
Þrastarlandi.

Skipulagstillögurnar verða til sýnis á bæjarskrifstofu Suður-
nesjabæjar, Sunnubraut 4, Garði frá og með miðvikudeg-
inum 8. júlí til og með fimmtudagsins 7. september 2021. 
Tillögurnar eru einnig aðgengilegar á vef Suðurnesjabæjar, 
www.sudurnesjabaer.is. 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar til 
fimmtudagsins 7. september 2021. Athugasemdir eða 
ábendingar skulu vera skriflegar og berast skipulagsfull-
trúa  með tölvupósti á jonben@sudurnesjabaer.is, eða á 
bæjarskrifstofuna í Garði, b.t. skipulagsfulltrúa, Sunnubraut 
4, 250 Garður.

Jón Ben. Einarsson, 
Skipulagsfulltrúi Suðurnesjabæjar

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Við leiðum 
fólk saman

hagvangur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 
Hannes G. Jónsson 

fv. stöðvarstjóri á Rjúpnahæð, 
lést á hjúkrunarheimili Hrafnistu  

við Sléttuveg laugardaginn 24. júlí sl. 
Útförin fer fram frá Lindakirkju 

þriðjudaginn 3. ágúst kl. 15.00.  
Þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarsamtök.

Margrét Birna Hannesdóttir Sigurður Jónsson
Guðný Hannesdóttir Baldur Gylfason
Herdís Hannesdóttir 

Hannes Þór, Ragnheiður Hlíf, Björn Óðinn,  
Elín Ósk, Eyrún, María, Atli Már, Stella Rögn  

og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Björn Grímur Jónsson
Boðagerði 5, Kópaskeri,

lést á Heilbrigðisstofnun Norðurlands  
Húsavík sunnudaginn 18. júlí. 

Útförin fer fram frá Skinnastaðakirkju 30. júlí. 
Streymt verður frá útförinni á Facebook-viðburðinum: 

Útför Björns Jónssonar.

Jón Björnsson Nína Þórsdóttir
Kristín Alda Björnsdóttir Jan Erik Bengtsson
Helgi Viðar Björnsson Erla Sólveig Kristinsdóttir 
Arna Björnsdóttir Sven Plasgård

barnabörn og barnabarnabörn.

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

og langalangamma,
Guðrún Ásgerður Jónsdóttir 

(Ása) 
Klapparhlíð 5, Mosfellsbæ,

lést á Landspítalanum fimmtudaginn  
22. júlí. Útför hennar fer fram frá Háteigs- 

kirkju föstudaginn 6. ágúst klukkan 13.

Sigurbjartur Hafsteinn Helgason
Helgi Sigurbjartsson  Kristín Bjarnadóttir
Jón Ásgeir Sigurbjartsson  Guðrún Margrét Jóhannesd.
Arnar Sigurbjartsson  Unnur Malín Sigurðardóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðbjartur Alexandersson 
frá Miklaholti II,  

Hraunvangi 1, Hafnarfirði,
lést á Brákarhlíð, Borgarnesi, 

sunnudaginn 18. júlí. Útförin fer fram  
í Miklaholtskirkju föstudaginn 30. júlí kl. 13.00. 

Fjölskyldan þakkar auðsýnda samúð og hlýhug. 

Alexander Guðbjartsson Dueanngam Guðbjartsson 
Valgeir Guðbjartsson Sesselja Unnur Vilhjálmsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Óskar Jónsson
  húsasmíðameistari,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu, 
Sléttuvegi, laugardaginn 24. júlí.  

Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn  
5. ágúst klukkan 13.

Guðrún S. Óskarsdóttir
Sólveig Óskarsdóttir  Hilmar Baldursson
Gunnar Óskarsson Dagný Brynjólfsdóttir
Fanney Óskarsdóttir Guðjón Erling Friðriksson

og fjölskyldur.

Elsku móðir mín,  
tengdamóðir og amma,

Guðrún Kristinsdóttir
læknaritari,

lést á hjúkrunarheimilinu  
Sunnuhlíð laugardaginn 3. júlí.  

Útför hennar fer fram frá Digraneskirkju 
fimmtudaginn 5. ágúst kl. 13. Sérstakar þakkir færum við 

starfsfólki Sunnuhlíðar fyrir alúð og góða umönnun.

Soffía Margrét Hrafnkelsdóttir Þorlákur Jónsson
Egill Þorláksson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna andláts 

og útfarar ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Ragnheiðar Zóphóníasdóttur
Austurvegi 39, Selfossi.

Ingibjörg Stefánsdóttir Guðjón Haukur Stefánsson
Margrét Stefánsdóttir Gylfi Guðmundsson
Jóhann Ingvi Stefánsson Elín Kristbjörg Guðbrandsdóttir
Soffía Stefánsdóttir Reynir Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

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

Guðbrands Kristmundssonar
Austurvegi 41b, Selfossi, 
  fyrrum bónda á Bjargi  
   í Hrunamannahreppi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á hjúkrunar- 
heimilinu Ljósheimum fyrir einstaka alúð og umhyggju.

Sigrún Guðmundsdóttir
Kristmundur Guðbrandsson
Guðmundur Guðbrandsson Helga Björk Birgisdóttir
Elín Kristbjörg Guðbrandsdóttir Jóhann I. Stefánsson

barnabörn og langafabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Sigurður Indriðason

fyrrverandi forstöðumaður 
Bifreiðaeftirlits ríkisins á Akureyri,

lést föstudaginn 16. júlí. 
Útför hans fer fram í Akureyrarkirkju 

fimmtudaginn 29. júlí kl. 13. Þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri.

Steinunn Sigurðardóttir Árni Bjarnason
Jón Gunnar Sigurðsson Sigrún Sigurgeirsdóttir
Sigurður U. Sigurðsson Þórdís Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Svanhildur Guðmundsdóttir 
viðskiptafræðingur býr í Noregi 
en er í heimsókn á Flateyri með 
vatnslitamyndir í farteskinu sem 
hún sýnir á Bryggjukaffi.

 gun@frettabladid.is

„Ég er fædd og uppalin hér á Flateyri við 
Önundarfjörð og er því orginal,“ segir 
Svanhildur Guðmundsdóttir glaðlega 
þegar hún er innt eftir tengingu sinni við 
Vestfirði. Hún sýnir nú á Bryggjukaffi, 
eins og bb greindi frá. Flestar myndirnar 
eru frá æskustöðvunum. 

Svanhildur býr í nágrenni Oslóar og 
vinnur á skrifstofu hjá litlu verktakafyr-
irtæki en Covid hafði þau áhrif að starfið 
fór niður í 40 prósent. „Þá myndaðist 
meiri tími til að mála og myndirnar sem 
ég kippti með mér til Íslands túlkaði ég 
eftir gömlum ljósmyndum frá Flateyri. 
Var svo bara í kaffi hjá Magga og Sunnu 
í Bryggjukaffinu þegar Maggi bauð mér 
að sýna. „Dugar þér einn veggur?“ spurði 
hann. Þetta var áskorun en dóttir mín 
er grafískur hönnuður og við hentum 

upp sýningu. Þó ég hafi lengi teiknað og 
málað þá hef ég lítið sýnt fyrr – hvað þá 
selt. Það var svolítið stórt skref að taka.“

Áður fyrr var Sparisjóður Önundar-
fjarðar þar sem Bryggjukaffi er nú, að 
sögn Svanhildar. „Þá rak amma Bóka-

verslun Jóns Eyjólfssonar sem heitir eftir 
afa en hann dó 1950. Systursonur minn 
er þar nú með safn og verslun,“ lýsir hún. 
„Ég fór ung burt, eins og flestir krakkar, 
fyrst að Núpi, svo í FB, því þar var meðal 
annars listabraut, en var á kafi í fiski í 
öllum fríum. Um leið og síðasta prófi lauk 
var farið vestur, hringt í verkstjórann og 
spurt: „Má ég koma á morgun?“ og svarið 
var alltaf. „Já, já.“ Þegar ég var að alast upp 
var líka nóg að gera fyrir barnapíur því 
það voru böll um hverja helgi, svo var ég í 
búðinni hjá ömmu á laugardögum.“

Eftir að hafa ferðast, búið í Noregi 
í nokkur ár, f lutt aftur á Flateyri með 
Skagfirðing og tvö börn – svo á Sauðár-
krók – lært viðskiptafræði við HA, verið 
deildarstjóri Íbúðalánasjóðs í 15 ár, 
eignast þriðja barnið, skilið 2007 og búið 
í Noregi frá 2013 er Svanhildur frí og 
frjáls. Hún kveðst nú dvelja í gömlu húsi 
á Flateyri sem þau systkinin hafi fengið 
eftir foreldra sína. „Það er voða gott að 
koma heim. Ég hleð batteríin hvergi 
betur. Hér á Flateyri hefur myndast far-
vegur fyrir margvíslega sköpun og það er 
ótrúlega mikið líf í bænum.“ n

Hleð batteríin hvergi betur

Svanhildi 
fellur vel hinn nýi 
bæjarbragur á 
Flateyri. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Horft á milli húsa.
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ÚR

Grísalundir

1.698 kr./kg.

Áður 2.498 kr./kg.

Áður 340 kr./stk.

Ali
Kjúklingalærakjöt

2.698 kr./kg.

Áður 2.998 kr./kg.

ÚR

32%

Hamborgarar 
í lausu 115 g

315 kr./stk.

ÚR

38%

13%

Frón
Kremkex 260 g

328 kr.

10
í kassa

í ferðalagið

Coca Cola
10x330 ml

928 kr.

Kókómjólk
6x250 ml

678 kr.

Maryland
kex

82 kr.

Grísahnakki

1.298 kr./kg. 

Egils appelsín
10x330 ml

898 kr.

Overhang
Engifer, appelsína og límóna

248 kr.

Freyju 
Bombur/Banana bombur

308 kr.

6
í pakka

500
grömm

10
í kassa

Corny
Súkkulaði/súkkulaði & banana

368 kr.

ATH! LOKAÐ UM 
VERSLUNARMANNAHELGINA

laugardag, sunnudag og mánudag

Bláber 
500 g

948 kr.

Lambainnralæri

3.198 kr./kg.

Áður 3.698 kr./kg.

ÚR

Áður 2.098 kr./kg.

www.fjardarkaup.is

Þurrmatur
Kjötsúpa

1.158 kr.

Þurrmatur
Pasta 

1.728 kr.

Þurrmatur
Ávaxtamúsli

1.398 kr.

10%

Nóa Kropp
banana

428 kr.
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LÁRÉTT
1 sneið
5 álygi
6 í röð
8 ríki í afríku
10 prófgráða
11 rand
12 lagfæra
13 áraun
15 sóun
17 lína

LÓÐRÉTT
1 þróun
2 dóla
3 deilur
4 pása
7 flennivíður
9 skýlaus
12 hólbunga
14 kaðall
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 flaga, 5 róg, 6 fg, 8 angóla, 10 ma, 11 
ráp, 12 bæta, 13 átak, 15 sólund, 17 girni.
LÓÐRÉTT: 1 framrás, 2 lóna, 3 agg, 4 aflát, 7 
gapandi, 9 órækur, 12 bali, 14 tóg, 16 nn.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Norðan og norð-
austan 5-13 m/s, 
dregur úr úrkomu 
norðaustantil. 
Þurrt og bjart suð-
vestanlands. Hiti 
11 til 20 stig yfir 
daginn, hlýjast á 
Suðurlandi. n

Veðurspá Miðvikudagur

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 tvítaka neina tölu í röðinni.

Aleksandra Goryachkina (2.596) átti leik gegn Dinara Saduakassova (2.500), sem lék hræðilega af sér með 21. 
Hc1-c2?? á Heimsbikarmóti kvenna í skák. 

22...Hxc2! 0-1. Hvítur gaf vegna þess að 23. Dxc2 er svarað með 23...Dxf1+! 24. Kxf1 Re3+. Átta kvenna úr-
slitum Heimsbikarmóts kvenna lauk í gær sem 16 manna úrslitum í opnum flokki. Vignir Vatnar Stefánsson er 
að gera það gott í Serbíu sem og Hannes Hlífar í Tékklandi. 
www.skak.is: Nýjustu skákfréttir. n

Svartur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

2 9 8 3 5 6 4 1 7

3 1 6 4 9 7 2 5 8

5 4 7 8 1 2 3 9 6

6 2 9 5 3 8 7 4 1

4 7 3 9 6 1 5 8 2

1 8 5 2 7 4 9 6 3

9 3 1 6 2 5 8 7 4

7 5 4 1 8 3 6 2 9

8 6 2 7 4 9 1 3 5

3 9 5 8 1 6 7 2 4

4 7 6 9 2 3 8 5 1

8 1 2 4 5 7 3 6 9

1 5 8 2 3 9 4 7 6

9 4 3 6 7 5 1 8 2

2 6 7 1 4 8 5 9 3

7 8 4 3 9 2 6 1 5

5 2 1 7 6 4 9 3 8

6 3 9 5 8 1 2 4 7

Aftur … 
af hverju 

erum við að 
þessu?

Ég verð að æfa mig! 
Þegar við verðum 

rokkstjörnur verður 
þetta hluti af eld-
tæknisýningunni 

okkar!

Þyrftir þú 
ekki að æfa 
nokkur grip 
á gítarnum 

fyrst?

Húff! Nú er eitt-
hvað að gerast 
hérna! Gerðu þig 

kláran!

Þetta verður 
goðsagnakennt!

Skógareldurinn í ár var 
slæmur, en átti ekki roð í 
vítiseldinn sem blossaði 

upp árið 1997! 

Goðsagnakennt!

Busarnir í ár 
virðast tals-
vert minni en 

í fyrra.

Og hlaup-
kenndari.

Hvernig var 
dagurinn þinn?

Ég fékk 
næstum 
kvíða-
kast.

Í nokkrar mínútur gat ég 
ekki fundið Lóu.

Til mikillar lukku fann 
ég hana að sveifla sér í 

stofuviftunni.

Þetta hljómaði 
ekki vel, er 

það?

Ég myndi 
sleppa því af 
ferilskránni.

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.is

RÝMINGARSALA
Á GARÐHÚSGÖGNUM

30-50%

Rýmum til fyrir öllum 
fallegu haustvörunum

www.husgagnahollin.is

V
E

F V E R S L U
N

30%

 53.193 kr.  
 75.990 kr.

VALLDA KÖRFUSTÓLL
Stærð: 77 x 82 x 125 cm 
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Ég valdi svo þrjátíu 
staði, 29 á Ísland og 
einn í Kanada, sem 
með einhverjum hætti 
tengjast sögu okkar og 
bókmenntum.

Sagnalandið – Bókmennta-
hringferð um landið er ný bók 
eftir Halldór Guðmundsson. 
Bókin kom út á þýsku í apríl 
og kemur nú út á íslensku og 
ensku.

Spurður um tilurð bókarinnar segir 
Halldór: „Upphaflega hafði þýskur 
útgefandi samband við mig sem 
hefur sérhæft sig í bókmennta-
legum og menningarsögulegum 
ferðabókum og vildi fá slíka bók 
um Ísland, en lét mig alveg sjálf-
ráðan um efnistök og nálgun. Ég 
fór að skoða þessar bækur hjá þeim. 
Þetta eru ferðabækur en kannski 
aðallega ferðabækur hugans sem 
maður getur lesið heima hjá sér, og 
ég skoðaði ótal myndir af gömlum 
köstulum og rústum allt frá tímum 
Rómverja, og auðvitað fer maður 
þá að hugsa um að okkar rústir eru 
sögur.

Það eru til stórbrotnar sögur hér 
um staði þar sem ekkert er að sjá 
sem minnir á mannvist. Íslenskur 
fornleifagröftur er gagnmerkur, en 
hann þarf sannarlega á ímyndun-
araflinu að halda. Og ímyndunar-
aflið er vettvangur bókmenntanna. 
Ég valdi svo þrjátíu staði, 29 á 
Ísland og einn í Kanada, sem með 
einhverjum hætti tengjast sögu 
okkar og bókmenntum, sem eins 
konar sýnidæmi um þetta sagna-
land, þar sem maður undrast alltaf 
jafn mikið að bókmenntahefðin 
skyldi lifa þegar það eitt að lifa af 
var afrek.“

Upprifjun og uppgötvun
Spurður hvort hann hafi farið hring-
ferð um landið við samningu bók-
arinnar segir Halldór: „Ekki þegar 
ég var að semja hana. Sat einmitt 
heima eins og allir aðrir í byrjun 
Covids og hugsaði um staði sem ég 
hafði heimsótt og sem höfðu heillað 
mig og sögur og ljóð þeim tengd. Og 
það var ótrúlega skemmtilegt mitt í 
öllum þessum leiðindum, „að sitja 
kyrr á sama stað og samt að vera að 
ferðast.“

Staðirnir og tengingarnar eru 
ólík og vonandi fjölbreytt: Álfta-
fjörður við Ísafjarðardjúp gefur til-
efni til að hugsa um Jón Indíafara 
og baskneskar orðabækur, Garður 
við Mývatn var staður Jakobínu, 
Kleifarvatn vekur hugrenningar 
um Arnald og kalda stríðið, Breið-
holt um Medúsuhópinn og þar fram 
eftir götum.“

Hvernig fann hann bókmennta-
efni sem tengist svo mörgum stöðum 
á landinu, þurfti hann að leita mikið 
eða var hann nokkurn veginn með 
þá í kollinum?

„Mér fannst ég þurfa að fara 
hringinn í kringum landið en þetta 
er ekkert yfirlitsverk, það vantar 

stórkostlega bókmenntastaði og 
aðrir koma kannski á óvart, þetta er 
meira hugsað eins og perlufesti. Svo 
var það auðvitað fyrst samið handa 
útlendingum, margir landar mínir 
eru mér miklu fróðari um f lesta 
þessa staði, en engu að síður vona 
ég að bókin geti líka glatt íslenska 
lesendur, stundum sem upprifjun, 
stundum sem uppgötvun. Og ekki 

hafði ég þetta nú allt í kollinum, eitt 
er að muna það sem maður man 
og annað að muna það rétt. Svo 
ég leitaði margar heimildir uppi 
og þær eru tilfærðar aftast ásamt 
ábendingum um frekari lestur. En 
sumt eru líka eigin minningabrot og 
hugleiðingar.“

Merkileg Suðursveit
Hann er spurður hvort einhverjir 
staðir á landinu séu bókmennta-
legri en aðrir.

„Mér kemur í hug Suðursveit, af 
því ég var þar um daginn. Lengst 
af ótrúlega einangraður staður og 
harðbýll og ofurseldur náttúru-
öf lum og maður undrast hvernig 
fólk gat yfirleitt búið þarna. En um 
leið sveit sem hefur lagt rækt við 
sagnaminni og hefðir og fóstrað 
stórkostlegar sögur og höfunda. Og 
enn er fólk þar að sýna þessari hefð 
einstaka ræktarsemi.

Um f lesta staði má finna sögur 
og ljóð þegar grannt er gáð, jafnvel 
Kópavog eins og Eva Kamilla sann-
aði eftirminnilega um daginn með 
króniku sinni. En auðvitað var ekki 
allt landið samfelld bókmennta-
hátíð, samanber til dæmis afar 
áhrifamikla frásögn sem skáld-

konan Ólöf Sigurðardóttir skrifaði 
um bernskuheimili sitt í Vatnsnesi 
á 19. öld.“

Myndir af öllum stöðunum
Dagur Gunnarsson tók ljósmynd-
irnar sem prýða bókina. „Upphaf-
lega hélt ég að við þyrftum mest 
að kaupa inn myndirnar, og hafa 
mannamyndir og myndir úr ýmsum 
áttum, en svo fengum við styrk til 
að myndgera þetta og þá varð úr að 
Dagur tók nýjar myndir af öllum 
stöðunum, nema Árborg í Manitoba, 
til að gefa bókinni betri heildarblæ, 
og mér finnst það hafa lukkast vel hjá 
honum. Þess vegna fórum við í fyrra-
sumar hringferð í nokkrum hlutum 
um land allt og það var skemmtileg-
ur þvælingur með þrífót og dróna og 
annað sem tilheyrir. Eins og í flestu 
verklegu þá veitti ég aðallega góð ráð 
og leiðbeiningar.“

Halldór segist hafa haft mikla 
ánægju af að vinna bókina. „Mér 
fannst það mjög skemmtilegt, 
kannski svolítið eins og að heim-
sækja fjarskylda frænku sem maður 
hefur ekki séð lengi, og uppgötva 
að hún lumar á ótrúlega mörgum 
kvæðum og sögum, sannkallaðri 
sagnaskemmtan.“ n

Eins og að heimsækja fjarskylda frænku

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

Staðirnir og 
tengingarnar 
eru ólík og von-
andi fjölbreyttir, 
segir Halldór.
 MYND/DAGUR 
GUNNARSSON

kolbrunb@frettabladid.is

Á tónleikum í Jazzklúbbi Múlans í kvöld, miðviku-
daginn 28. júlí, klukkan 20 í Flóa, Hörpu, kemur fram 
kvartett söngkonunnar Maríu Magnúsdóttur. María 
mun ásamt hljómsveit f lytja valin lög og uppáhalds 
djassperlur í eigin útsetningum. Ásamt henni koma 
fram píanóleikarinn Hjörtur Ingvi Jóhannsson, bassa-
leikarinn Sigmar Þór Matthíasson og Svanhildur Lóa 
Bergsveinsdóttir sem leikur á trommur. n

María í Flóa

María kemur fram á tónleikum í kvöld.

kolbrunb@frettabladid.is

Sunnudaginn 1. ágúst 
k luk kan 15 verður 
dagskrá í Dalbæ á Snæ-
fjallaströnd til að fagna 
útgá f u bók ar innar 
Minningarrit um Jón 
Hallfreð Ingvarsson, 
en hún er gefin út í 
aldarminningu Jóns 
Ha l l f reðs Ing va r s-
sonar frá Lyngholti á 
Snæfjallaströnd. Engil-
bert S. Ingvarsson segir 
frá bókinni og Pálmi 
Gestsson leikari f lytur 
kvæði eftir Jón Hall-
freð Engilbertsson. 
Dúllurnar leika og 
syngja ásamt Jóni Hallfreð Engilbertssyni og Hallveig 
Rúnarsdóttir f lytur tvö lög eftir Sigvalda Kaldalóns. 
Hrönn Þráinsdóttir leikur á píanó. n

Útgáfuhóf í Dalbæ

Pálmi Gestsson verður í Dalbæ.
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Miðvikudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn
08.25 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The Good Doctor
10.05 Lífið utan leiksins
10.45 Besti vinur mannsins
11.10 All Rise
11.50 Sporðaköst 6
12.35 Nágrannar
12.55 Hvar er best að búa ?
13.30 Bomban
14.20 Gulli byggir
14.45 Ultimate Veg Jamie
15.30 Á uppleið
15.55 Who Do You Think You Are?
16.55 Last Week Tonight with 

John Oliver
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.55 Skreytum hús
19.05 Víkingalottó
19.10 First Dates
20.00 10 Years Younger in 10 Days
20.45 The Good Doctor
21.30 Pennyworth
22.25 Sex and the City
22.55 Hell’s Kitchen
23.45 NCIS. New Orleans  Spennu-

þættir sem gerast í New 
Orleans og fjalla um starfs-
menn systurdeildarinnar í 
höfuðborginni Washington 
sem einnig hafa það sérsvið 
að rannsaka alvarlega glæpi 
sem tengjast sjóhernum eða 
strandgæslunni á einn eða 
annan hátt.

00.20 Tin Star. Liverpool
01.10 The Mentalist
01.50 The Good Doctor
02.35 All Rise
03.15 Ultimate Veg Jamie  Ómiss-

andi þáttur með meistara 
Jamie Oliver sem sækir nú 
innblástur frá framandi 
stöðum víðs vegar um heim. 

11.55 Teen Spirit
13.25 The Kindergarten Teacher
15.00 Mystery 101  Sakamálasaga 

um háskólaprófessorinn 
Amy Winslow sem dregst 
inn í flókna lögreglurann-
sókn sem teygir anga sína 
víða. 

16.25 Teen Spirit
17.55 The Kindergarten Teacher
19.30 Mystery 101
21.00 Stronger
22.55 The Great Gatsby
01.10 The Sweet Life
02.40 Stronger

09.30 European Tour  Útsending frá 
Cazoo Open.

14.30 European Tour  Útsending frá 
Cazoo Open.

19.00 European Tour 2021 - Hig-
hlights

19.25 European Tour  Útsending frá 
Cazoo Open.

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 Aldrei ein
20.45 Young Rock
21.10 Normal People
21.40 Nurses
22.30 Love Island
23.20 The Royals  
00.05 The Late Late Show
00.50 Ray Donovan
01.40 Love Island
02.35 Hver ertu? 
03.05 Venjulegt fólk 
03.35 Systrabönd 
05.10 Síminn + Spotify

09.00 Sheffield Wednesday - Car-
diff

10.40 Norwich - Bournemouth
12.25 Ítalía - Spánn
14.40 England - Danmörk
17.00 Ítalía - England
19.40 Roma - Ajax
21.20 Manchester City - Marseille 

 Bein útsending frá leik í 
Meistaradeild Evrópu.

22.55 EM 2004  Heimildaþáttur 
um Evrópumeistaramótið 
í knattspyrnu árið 2004 er 
mótið fór fram í Portúgal.

23.50 EM 1992  Heimildaþáttur 
um Evrópumeistaramótið 
í knattspyrnu árið 1992 er 
mótið fór fram í Svíþjóð.

08.15 Þróttur R. - Keflavík  Útsend-
ing frá leik í Pepsi Max-deild 
kvenna.

09.55 Stjarnan - Haukar  Útsending 
frá leik í Dominos-deild 
karla.

11.15 Njarðvík - Valur
12.45 Grindavík - Keflavík
14.10 Dominos Körfuboltakvöld
15.35 Þróttur R. - Keflavík
17.20 Keflavík - Breiðablik  Út-

sending frá leik í Pepsi Max-
deild karla.

19.05 Stjarnan - Selfoss  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max-
deild kvenna.

21.10 ÍBV - Valur  Útsending frá leik 
í Mjólkurbikar kvenna.

22.45 KR - ÍBV 1999
23.10 Stjarnan - KA  Útsending frá 

leik í Mjólkurbikar karla.

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér  Eydís Rós Eyg-

lóardóttir bóndi
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál. Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.03 Það sem skiptir máli  Sköp
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið Fyrri og seinni 

hluti
13.00 Dánarfregnir
13.02 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Þá tekur tónlistin við 
15.00 Fréttir
15.03Svona er þetta  Ásta Kristín 

Benediktsdóttir.
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Hlustaðu nú!  Í ljósi krakka-

sögunnar - Hinn raunveru-
legi Móglí.

18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar
20.30 Segðu mér  Eydís Rós Eygl-

óardóttir bóndi
21.10 Íslendingasögur  Kári Krist-

jánsson.
21.40 Kvöldsagan. Sögukaflar af 

sjálfum mér  (22 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

Hringbraut
18.00  Besti maturinn (e)  Sígildur 

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

18.30  Undir yfirborðið (e)  Ásdís 
Olsen fjallar hispurslaust um 
mennskuna, tilgang lífsins 
og leitina að hamingjunni og 
varpar ljósi á allt sem er falið 
og fordæmt.

19.00  Fjallaskálar Íslands (e) 
 Fjallaskálar Íslands er 
heillandi heimildaþáttur um 
landnám Íslendinga upp til 
fjalla og inni í óbyggðum.

19.30  Sólheimar 90 ára (e)  Þáttur 
um 90 ára afmæli Sólheima 
í Grímsnesi. Umsjón: Linda 
Blöndal.

20.00  Saga og samfélag (e)  Saga 
og samfélag er þáttur þar 
sem málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu sam-
hengi.

20.30  Undir yfirborðið (e)

10.10 ÓL 2020. Fimleikar Liða-
keppni karla  Bein útsending.

12.50 ÓL 2020. 3x3 körfubolti 
Úrslit kvenna og karla  Bein 
útsending.

14.00 ÓL 2020: Dýfingar Sam-
hæfðar dýfingar karla  Bein 
útsending.

15.10 ÓL 2020. Körfubolti Banda-
ríkin - Íran  Bein útsending.

16.50 Alsjáandi auga Amazon  
17.45 Sumarlandabrot
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Múmínálfarnir 
18.23 Hæ Sámur 
18.30 Klingjur 
18.41 Eldhugar - Leymah Gbowee - 

félagsráðgjafi
18.45 Sögur af handverki 
18.54 Vikinglottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarlandabrot
19.45 Ólympíukvöld
20.20 Líkamsvirðingarbyltingin 

Kroppsrevolt  Sænsk þátta-
röð um mikilvægi jákvæðrar 
líkamsímyndar. Blaðakonan 
og aðgerðasinninn Anni 
Emilia Alentola hittir fólk af 
öllum stærðum og gerðum 
og ræðir um líkamann.

20.50 Hnappheldan Gift
21.15 Neyðarvaktin Chicago Fire  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Morgan Freeman. Saga 

guðstrúar The Story of God 
with Morgan Freeman II

23.10 Tilraunin - Seinni hluti Ek-
sperimentet

23.55 MØ að eilífu MØ for evigt
00.45 Ólympíukvöld  Samantekt 

frá viðburðum dagsins á 
Ólympíuleikunum í Tókýó.

01.25 ÓL 2020. Sund  Bein út-
sending

04.10 ÓL 2020. Tennis Undanúr-
slit í einliðaleik kvenna  Bein 
útsending.

SUMARFRÍ

4 VIKUR
26 kr.
AFSLÁTTUR

Skráðu 
þínar vikur
á orkan.is!

Veldu þínar 4 vikur og tankaðu með 
26 kr. afslætti* með Orkulyklinum! 
Glæsilegir vinningar í boði, dregið út 
vikulega.

Orkan — Ódýrasti hringurinn

*Gildir ekki á Orkunni Bústaðavegi, Dalvegi, Reykjavíkurvegi og
 Mýrarvegi, en þar gildir okkar allra lægsta verð — skilyrðislaust.
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Strandgata 34
220 Hafnafjörður 

kryddveitingahus.is

Hafa samband
Sími: 558-2222

krydd@kryddveitingahus.is 

Kryddveitingarhus_heilsida.indd   1 26/03/2021   15:23:42

Hafnarfirði

Fjögurra rétta ósvissuferð fyrir tvo 9.990 kr 
SUMARTILBOÐ



Díana prinsessa var rómuð 
fyrir fágaðan og glæsilegan 
fatasmekk. Bróðurdóttir 
hennar, lafði Kitty Spencer, 
þykir einnig nokkuð smekk
leg og prýðir oft lista yfir þau 
best klæddu.

steingerdur@frettabladid.is

Lafði Kitty Spencer er dóttir Char
les Spencer, yngri bróður Díönu 
prinsessu. Díana var eins og f lestir 
muna algjört tískuíkon á sínum 
tíma og óhrædd við að prófa eitt
hvað nýtt og öðruvísi. 

Brúðarkjóll Díönu var svo sér á 
báti með sinn endalausa slóða, en 
þess má til gamans geta að Kitty 
frænka hennar gifti sig nú á dög
unum og klæddist hvorki meira né 
minna en fimm mismunandi kjól
um eftir þekktustu hönnuði heims. 

Kitty Spencer er ekki bara af 
hefðarfólki komin heldur er hún 
einnig fyrirsæta og hefur gengið á 
tískupöllunum fyrir mörg af stærstu 
merkjum heims. Hún klæðist helst 
vel sniðnum fötum og er algjörlega 
óhrædd við að prófa sig áfram með 
spennandi liti og áberandi munst
ur. n

        Litrík  
lafði Spencer

Í litríkum kjól frá einu af hennar uppáhaldsmerkjunum, Dolce & Gabbana. 

Blómaskreyttir kjólar frá Dolce & Gabbana eru í miklu 
uppáhaldi, enda hefur hún verið andlit merkisins. 

Flott og fjólubleik á ferð og flugi.

Glæsileg á amFar-galakvöldinu, að sjálfsögðu í Dolce & 
Gabbana.

Aldrei þessu vant í Armani-jakka-
fötum á götum Parísarborgar, skildi 
Dolce & Gabbana-kjólinn eftir 

Kitty Spencer er mikið fyrir áberandi 
liti og kjóla.

Eins og grísk gyðja í þessum fallega 
kjól. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Mér fannst kominn 
tími til að gera þessum 
mikla menningararfi 
góð skil þar sem upp-
lýsingar voru að tapast 
og höfundar margir 
hverjir komnir vel á 
aldur.

26 Lífið 28. júlí 2021  MIÐVIKUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ

ÞINN
STUÐNINGUR 
ER OKKAR
ENDURHÆFING

Ljósavinir hafa snert líf mitt án þess að vita það. 
Komdu í hópinn! 

ljosid.is

Vestmannaeyingurinn Laufey 
Jörgensdóttir hefur farið oftar 
er fjörutíu sinnum á Þjóðhá-
tíð. Hún gerði Þjóðhátíðarlög-
unum skil í bókinni Undur-
fagra ævintýr, en kaldhæðni 
örlaganna er sú að hátíðin 
hefur ekki verið haldin síðan 
bókin kom út.

steingerdur@frettabladid.is

Vestmannaeyingurinn, viðskipta-
fræðingurinn og verkefnastjórinn 
Laufey Jörgensdóttir hefur alla 
tíð litið á Þjóðhátíð sem einn af 
hápunktum ársins, en hún hefur 
farið oftar en fjörutíu sinnum. 
Laufey hefur líka einlægan áhuga 
á íslenskri tónlist og skrifaði því 
bókina Undurfagra ævintýr um 
Þjóðhátíðarlögin allt frá árinu 1933. 
Bókin kom út fyrir tveimur árum og 
báðum hátíðunum sem í kjölfarið 
áttu að vera var frestað.

Ótrúlegt samspil
Í bókinni má finna lög, texta og 
grip fyrir hvert lag en Laufey lét 
ekki staðar numið þar því hægt er 
að skanna kóða í bókinni og hlusta 
á hvert lag fyrir sig í snjallsíma.

En hvað er það sem heillar Lauf-
eyju svo mikið við Þjóðhátíð?

„Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum á 
sér held ég enga hliðstæðu. Aðdrag-
andinn og undirbúningurinn er 
mikil stemning, samveran og gleðin 
með fólkinu í Dalnum í ljósadýrð, 
mögnuðum tónleika- og fjallasal 
í magnaðri náttúru. Hápunktana; 
brennuna, f lugeldasý ning una 
og brekkusönginn, fær síðan fátt 
toppað. Þetta er einfaldlega ótrú-
legt samspil sem varla verður með 
orðum lýst og erfitt er að skilja 
nema upplifa,“ segir hún.

Laufey viðurkennir að það séu 
vissulega nokkur vonbrigði að örlög 
hátíðarinnar í fyrra virðast vera að 
endurtaka sig.

„En í heimsfaraldri sem þessum 
ber okkur að fara varlega og hlýða 
Þórólfi,“ segir hún og bætir við að nú 
sé orðið nokkuð ljóst vegna fjölda 
smita að hátíðin fari ekki fram í ár, í 
það minnsta ekki á tilsettum tíma.

„Nei, því miður er ég ekki vongóð 

um það í ljósi fjölda smita, en von-
andi síðar þar sem hátíðin er mikil-
væg í rekstri og uppbyggingu ÍBV.“

Þetta eru nokkuð grátbroslegar 
aðstæður í ljósi þess að bókin inni-
heldur einmitt lögin frá 1933 til 2019 
og síðan þá hefur hátíðin ekki verið 
haldin.

„Jú, það segja einmitt margir að 
ég hafi „jinxað“ þetta,“ segir hún 
kímin.

Frábært samstarf
Þjóðhátíðarlögin hafa fylgt Laufeyju 
frá unga aldri.

„Mér fannst kominn tími til að 
gera þessum mikla menningararfi 
góð skil þar sem upplýsingar voru 

að tapast og höfundar margir hverj-
ir komnir vel á aldur.“

Vinnan og samstarfið við fjöl-
marga sem að bókinni komu gekk 
mjög vel að sögn Laufeyjar.

„Án slíks samstarfs og hollvina 
bókarinnar hefði þetta aldrei orðið 
að veruleika og fyrir það er ég afar 
þakklát. Til hliðar við vinnslu 
bókarinnar vann ég spilunarlista á 
Spotify í samvinnu við Alda music 
og þannig gat ég gert lesendum kleift 
að hlusta á öll lögin úr bókinni með 
því að skanna kóða með snjallsíma. 
Loksins skrásett og allt á einum stað,“ 
segir hún og hlær.

Hvað er það sem gott Þjóðhátíðar-
lag þarf að hafa?

„Mér finnst alltaf þurfa að vera 
smá Eyjablær á þeim, grípandi við-
lag og að brekkan geti sungið með.“

Átt þú þitt uppáhalds Þjóðhátíðar-
lag?

„Það er erfitt að velja eitt: Ágúst-
nótt, Heima, Ástin á sér stað, Á sama 
tíma á sama stað og Takk fyrir mig 
eru í sérstöku uppáhaldi.“

Blái borðinn
Laufey segir mörg laganna eiga sér 
merka sögu sem einmitt megi lesa 
um í bókinni.

„Í henni eru viðtöl við þá fjöl-
mörgu frábæru höfunda sem koma 
að Þjóðhátíðarlögunum. Eitt lag 
Oddgeirs Kristjánssonar og Árna 
úr Eyjum hét Blái borðinn og var 
sem dæmi vöruheiti á smjörlíki sem 
verksmiðjan Smjörlíki í Reykjavík 
framleiddi. Blái borðinn var til á 
nánast öllum heimilum á þessum 
árum. Fyrir þetta fengu höfundar 
50 krónur og þetta var líklega í eina 
skiptið sem þeir félagar fengu greitt 
fyrir tón- og textasmíðar sínar,“ segir 
hún og brosir.

En hvern myndi þig helst langa að 
sjá taka Þjóðhátíðarlagið?

„Sálin og Stebbi Hilmars eru í 
miklu uppáhaldi en Stebbi hefur svo 
sem verið atkvæðamikill að aðkomu 
Þjóðhátíðarlagins. Gæti verið 30 ára 
höfundarafmæli lagsins Dagar og 
nætur og fá heimamanninn Geir 
Reynis til að semja og Stebba flytja. 
En svo þarf vissulega að fjölga kven-
höfundum, þá færu mín atkvæði til 
GDRN eða Sölku Sólar.“ n

Það var kominn tími til  
að gera menningararfi skil

Laufey heldur ekki bara upp á Þjóðhátíð heldur er hún einnig mikill aðdáandi íslenskrar tónlistar.  MYND/AÐSEND
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HÄSTENS VERSLUN
Faxafeni 5, Reykjavík
588 8477

EMBRACE CHAOS®

Svefn eykur lífsgæði þín. Hversu vel þú sefur 
ræður því hversu vakandi og tilbúinn þú ert 
fyrir það sem lífi ð býður upp á. Það er á 
vökutímanum sem þú sannreynir hversu 
vel þú hefur sofi ð.
Hästens framleiðir handsmíðuð rúm í hæsta 
gæðafl okki. Það sem þú fi nnur þegar gormar, 

hrosshár, ullartrefjar, bómull, hör og viður 
vinna saman er í raun ávöxtur nærri 170 ára 
linnulausrar vinnu. Því það er það sem þarf 
til að leggja grunn að góðum degi. 
Hästens-upplifun er eins og hlýtt og notalegt 
faðmlag. Heimsæktu Hästens í Faxafeni eða 
pantaðu vörulistann á hastens.com.

Ímyndaðu þér að vakna, tilbúinn í allt sem lífi ð hefur upp á að bjóða. 
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Þegar bíllinn er tekinn í skoðun 
og allt er ekki upp á tíu er litlum 
grænum miða með áletruninni 
„ENDURSKOÐUN“ skellt á núm-
eraplötuna. Sá veitir gálgafrest 
til að redda málunum svo bíllinn 
fari ekki í akstursbann. Ég fæ 
oftar en ekki grænan miða, enda 
væri Hyundai-inn betur nefndur 
Sálumessa en Sónata.

Það er óþægilegt að aka um 
á græna miðanum því hann 
sýnir að rétt eins og bíllinn þá 
sé eigandinn líklega eitthvað 
gallaður líka. Af hverju ertu ekki 
löngu búinn að láta laga þetta? 
Af hverju ertu ennþá að aka 
þessari druslu? Af hverju færðu 
svona lítið hár á handleggina? 
Þetta eru allt spurningar sem 
aðrir ökumenn spyrja þig í hljóði 
þegar þeir fylgjast með þér fljóta 
pústandi í gegnum umferðina.

Sá græni grefur þannig undan 
öllum tilraunum til að láta líta út 
sem maður sé með allt á hreinu. 
Það skiptir ekki máli þótt þú 
bjóðir eðlilegu vinum þínum upp 
á fínan hummus eða kaffi, sem 
er ekki instant, þegar þeir koma í 
heimsókn – ef þeir sjá græna mið-
ann í innkeyrslunni er úti um þig. 
Hann er gluggi inn í myglaða sál.

Græni miðinn hefur þó kennt 
manni sitt hvað. Það er ekki 
einhver hugljómun sem leiðir til 
mannbætingar svo maður sleppi 
kannski við miðann á næsta ári, 
heldur aukin þekking á flóknu líf-
færakerfi bílsins og þeim þúsund-
köllum sem viðhald þess krefst. 
Ég hafði ekki hugmynd um tilvist 
hemlarörs, tímareimar, bremsu-
klossa eða pústbarka en nú veit ég 
sirka hvað þessir hlutir gera. Og 
hvað þeir kosta. n

Græni miðinn

Verslaðu á 66north.is
 Fylgdu okkur á Instagram @66north
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