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Þrettán prósent starfsmanna 
Menntamálastofnunar segjast 
hafa orðið fyrir einelti í starfi. 
Meirihluti starfsfólks treystir 
hvorki forstjóra né yfirstjórn. 

thorvaldur@frettabladid.is

M E N NTA M ÁL Þrett án prósent 
starfsmanna Menntamálastofn-
unar (MMS) segjast hafa orðið fyrir 
einelti í starfi og 25 prósent starfs-
manna segjast hafa orðið vitni að 
því að aðrir starfsmenn hafi orðið 
fyrir einelti á síðustu tólf mánuðum.

Þetta eru niðurstöður könnunar 
á vegum mennta- og menningar-
málaráðuneytisins í vor.

Í sömu könnun kemur fram að 61 
prósent starfsmanna stofnunarinn-
ar ber ekki traust til forstjóra MMS, 
Arnórs Guðmundssonar, og 60 pró-
sent starfsmanna bera ekki traust til 

yfirstjórnar stofnunarinnar. Svar-
hlutfall starfsmanna var 98 prósent.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hafa þrír starfsmenn sagt 
upp vegna þess sem þeir lýsa sem 
stjór nunar vanda, stef nuleysi, 
henti  leika stefnu, skorti á yfirsýn 
yfir verkefni og fjármál og eineltis-
tilburðum forstjórans.

Einn starfsmaður, sem vill ekki 
koma fram undir nafni, segir starfs-
menn vinna undir ógnarstjórnun og 
þöggunarmenningu sem birtist til 
dæmis í hótunum um brottrekstur. Í 
viðhorfskönnun menntamálaráðu-
neytisins lýsa sumir starfsmenn 
starfsanda sem þungum, þeir séu 
hræddir um störf sín og þori ekki 
að tjá skoðanir sínar.

„Fólk er hrætt við að verða refsað, 
sett út í kuldann og jafnvel sagt upp 
ef það vill rökræða málin,“ segir í 
ummælum starfsmanna.

Einn starfsmaður sem sagt hefur 
upp störfum gengur svo langt að 
bera starfsandann hjá MMS saman 
við stjórnunartilburði í alræðis-
ríkjum. Sorglegt sé að þurfa að flýja 
vinnustað til margra ára.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
eineltismál koma upp hjá Mennta-
málastofnun. Í niðurstöðum og 
úrbótatillögum skýrslu ráðgjafar-
fyrirtækis um eineltismál, sem gerð 
var í fyrra að beiðni menntamála-
ráðuneytisins, var stjórnun MMS 

metin áhættuþáttur fyrir félagslega 
og andlega heilsu á vinnustaðnum 
og lagt til að verkferlar í eineltis-
málum yrðu yfirfarnir.

Uppsöfnuð óánægja meðal starfs-
manna MMS gagnvart yfirstjórn 
beinist einna helst að forstjóra 
stofnunarinnar. Hafa starfsmenn 
ítrekað óskað eftir umbótum. Ráðu-
neytið hefur nú ráðið mannauðs-
fyrirtækið Auðnast til að vinna 
umbótaáætlun og gera heilsufars-
mat á starfsmönnum MMS og mun 
sú vinna hefjast að loknu sumarfríi.

Arnór Guðmundsson, forstjóri 
MMS, staðfestir að málið sé í ferli 
í samstarfi við ráðuneytið en vill 
ekki tjá sig nánar um það að svo 
stöddu.

„Það verður unnið með ráðgjöf-
um við að fara í gegnum þessi atriði 
og ná fram sjónarmiðum starfsfólks 
og vinna úr þessu,“ segir Arnór. n

Starfsmenn Menntamálastofnunar 
treysta hvorki forstjóra né yfirstjórn

Arnór Guð-
mundsson, for-
stjóri Mennta-
málastofnunar. 

Mmm ...
Grillaðir ávextir
alveg grillað góðir!

COVID-19 Valtýr Stefánsson Thors 
barnasmitsjúkdómalæknir telur 
ótímabært að bólusetja yngri börn 
gegn Covid-19.

„Ef við horfum á faraldurinn hér á 
Íslandi þá hafa núna um og yfir átta 
hundruð börn smitast af Covid og 
ekkert þeirra veikst alvarlega,“ segir 
Valtýr. 

Þrátt fyrir að ekkert gefi til kynna 
hingað til að bóluefni virki illa á 
börn eða valdi aukaverkunum sem 
ekki hafa sést hjá fullorðnum telur 
hann farsælla að bíða nokkra mán-
uði eftir meiri gögnum. „Ef við ætlum 
að bólusetja heilbrigð börn þá verður 
þetta að vera öruggt.“ SJÁ SÍÐU 4

Telur ekki liggja á 
að bólusetja börn

Valtýr Stefánsson 
Thors barnasmit-
sjúkdómalæknir.

Íslendingar eru ekki vanir því að láta sólina fara til spillis þegar hún sýnir sig. Reykvíkingar hafa fengið að þola grámyglulegt veður á meðan aðrir Íslendingar njóta sumarsins en í gær brutust sólargeisl-
arnir loks í gegnum skýjahuluna. Engan þarf því að undra að sólþyrstir Reykvíkingar hafi flykkst í sólbað í Nauthólsvík. Veðurspár benda til þess að nokkuð verði skýjað á næstu dögum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 
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Yfir svífur mökkur úr Geldingadölum 

WWW.PLUSFERDIR.IS      |      INFO@PLUSFERDIR.IS    

Keflavík - Tenerife,
báðar leiðir 

Keflavík - Tenerife,
báðar leiðir

Keflavík - Malaga,
báðar leiðir 

Keflavík - Alicante,
báðar leiðir 

30. júlí - 04. ágúst 
Verð frá 39.900 kr.  

04. - 11. ágúst 
Verð frá 49.900 kr. 

06. - 17. ágúst 
Verð frá 39.900 kr.

05. - 12. ágúst
Verð frá 39.900 kr. 

Birt með fyrirvara um prentvillur, stafabrengl og önnnur „úps“

Innifalið: Flug, skattar og 8 kg. handfarangur.                  

BÓKAÐU Á PLUSFERDIR.ISFlugPlús! FlugPlús! 

Aðeins fjórðungur lands-
manna hefur hvorki verið 
bitinn né þekkir fólk sem 
hefur verið bitið af lúsmýi. 
Skordýrafræðingur segir við-
brögð við biti virðast minnka 
ef fólk er bitið oftar.

adalheidur@frettabladid.is  
thorgrimur@frettabladid.is

SKORDÝR Þrír af hverjum tíu Íslend-
ingum hafa verið bitnir af lúsmýi 
hér á landi á síðustu tólf mánuðum 
samkvæmt niðurstöðum könnunar 
sem Prósent gerði fyrir Fréttablaðið. 

Fimmtíu og sjö prósent svarenda 
sögðust þekkja einhvern sem hefur 
verið bitinn. Aðeins fjórðungur 
hefur hvorki verið bitinn né þekkir 
einstakling sem hefur verið bitinn.

Konur eru ívið líklegri en karlar 
til að verða fyrir mýinu og bit verða 
helst hjá ungu fólki og heldur dregur 
úr líkum á biti eftir því sem fólk 
eldist. Þannig hafa 35 prósent fólks 
á aldrinum 18 til 24 ára verið bitin af 
lúsmýi en aðeins átján prósent yfir 
65 ára aldri.

Ekki er mikill munur á íbúum 
höfuðborgarsvæðis og landsbyggð-
ar og fólk af öllum stigum þjóð-
félagsins verður jafnt fyrir þessari 
plágu.

Þá leggst lúsmý jafnt á starfsmenn 
hins opinbera og þá sem starfa í 
einkageiranum. Hins vegar benda 
niðurstöðurnar til að fólk sem 
starfar í þriðja geiranum verði frek-
ar fyrir lúsmýinu en 45 prósent þess 
sögðust hafa verið bitin af lúsmýi á 
undanförnum 12 mánuðum.

Til samanburðar höfðu innan við 
þrjátíu prósent starfsmanna hins 
opinbera og einkageirans orðið 
fyrir biti.

„Líkurnar á biti eru nú alltaf jafn-
miklar hvernig sem staðan er,“ segir 
skordýrafræðingurinn Gísli Már 
Gíslason.

„Mér sýnist þó á sjálfum mér að 
viðbrögðin fari minnkandi. Ég hef 
verið bitinn frá því að menn átt-
uðu sig á því hvaða padda þetta var 
sem var að bíta fólk á gróðursælum 
sumarbústaðareitum og hef fundið 
að því oftar sem ég er bitinn, þeim 
mun minni viðbrögð sýnir líkam-
inn. En ég er bitinn eftir sem áður.“

Gísli segir þetta í takt við ein-
kenni annarra mýflugnabita.

„Þetta er eins með aðrar mýteg-
undir eins og moskítóættina, 
bitmýið eða mývarginn um allt 
land. Þegar fólk er bitið aftur af því 
virðast viðbrögðin verða minni. Í 
nágrannalöndunum fær fólk heldur 
yfirleitt ekki þessi geysilegu útbrot 
sem fólk hér fær þegar það kynnist 
lúsmýinu í fyrsta sinn. En þetta er 
auðvitað einstaklingsbundið.“

Könnunin var send á könnunar-
hóp Prósents og svartími var frá 
15. til 23. júlí. 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

Þrír af hverjum tíu á Íslandi 
hafa verið bitnir af lúsmýi

Gísli Már  
Gíslason skor-
dýrafræðingur. 

✿   Hefur þú, eða einhver 
sem þú þekkir, verið bit-
inn af lúsmýi á Íslandi á 
síðustu tólf mánuðum?

n Já, þekki  
einstakling sem 

hefur verið bitinn
n Já, hef sjálf/ur 

verið bitinn
n Nei

57%

29,6%

25,6%

hjorvaro@frettabladid.is

VEÐUR Þrátt fyrir að öllum stórum 
útihátíðum sem halda átti um 
komandi verslunarmannahelgi hafi 
verið aflýst er samt sem áður ferða-
hugur í landsmönnum. Vilji fólk 
komast í sól er best að heita förinni 
norður í land.

„Það verður sólríkast fyrir norðan 
um komandi helgi en það verður 
ekki mikill hitamunur á milli lands-
hluta.

Heilt yfir landið erum við að spá 
um 10 til 15 gráða hita um helgina 
og að það verði milt og gott veður á 
flestum landsvæðum.

Það er ekki mikil úrkoma í kort-
unum en það gæti þó verið að 
það verði væta einhverja dagana. 
Úrkoman ætti hins vegar að verða 
minnst fyrir norðan,“ segir Birgir 
Örn Höskuldsson, veðurfræðingur 

hjá Veðurstofunni, um veðurspána 
fyrir verslunarmannahelgina.

„Það er helst við suðurströndina 
þar sem veðurspáin sker sig úr frá 
öðrum landshlutum en þar verður 
þokuloft ef spá okkar gengur upp. 
Annars staðar á landinu ætti fólk 
að geta notið góðs veðurs í úti-
legum eða á þeim tjaldsvæðum þar 
sem það kýs að vera,“ segir veður-
fræðingurinn enn fremur. n

Sólríkast á Norðurlandi

Lúsmýið byrjaði að herja hressilega á Íslendinga með bitum sínum sumarið 
2015 og hefur unnt sér lítillar hvíldar síðan. MYND/AÐSEND

Tjaldsvæðið á Akureyri. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Mökkurinn úr gosinu í Geldingadölum var vel sjáanlegur frá höfuðborgarsvæðinu í gær. Óróinn í gosinu hefur rénað og aukist að nýju á víxl undanfarna viku 
en spár um endalok gossins hafa hingað til ekki ræst. Í gær spjó eldstöðin enn úr sér hrauni með tilheyrandi gösum sem stigu til himins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

gar@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Dagsektum sem 
lagðar voru á Vöku vegna starf-
semi á Leirvogstungumelum verður 
ekki haggað, segir úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála.

Sumarið 2018 kom í ljós að á svæði 
Vöku á Leirvogstungumelum væri 
fjöldi númerslausra bíla og að þar 
væri óþrifalegt. Ekki hefði verið 
sótt um starfsleyfi  og engar meng-
unarvarnir til staðar. Gefinn var eins 
mánaðar frestur til  hreinsunar.

Umsókn fyrirtækisins um starfs-
leyfi var hafnað í júni 2020 og því 
enn veittur frestur til að hreinsunar 
Þrátt fyrir nokkra tiltekt hreinsaði 
Vaka ekki svæðið að fullu og ákvað 
heilbrigðisnefnd í apríl 2021 að 
leggja á 20 þúsund króna dagsektir 
þar til allur úrgangur væri á braut.

Vaka sagðist stöðugt vera að losa 
efni af svæðinu og mótmælti.

Úrskurðarnefndin sagði Vöku 
hafa „verið veittir þrír frestir til að 
ljúka hreinsun svæðisins og enginn 
þeirra staðist“, eins og segir í niður-
stöðu nefndarinnar. n

Dagsektir á Vöku 
standa óhaggaðar

Hjá Vöku í Laugarnesi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

2 Fréttir 29. júlí 2021  FIMMTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ
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NÁTTÚRULEGA GOTT GRILLSUMAR
Langþráð sumar með samveru, gleði og góðum mat. Njótum daganna með því 

besta sem við eigum og grillum lambakjöt – náttúrulega.

Skoðaðu uppskriftirnar á íslensktlambakjöt.is

MEÐ ÍSLENSKU LAMBAKJÖTI



Ef við ætlum að bólu-
setja heilbrigð börn þá 
verður þetta að vera 
öruggt.

Valtýr Stefáns-
son Thors, 
barnasmitsjúk-
dómalæknir. 

svavamarin@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Ekki hefur verið 
tekin formleg skýrsla af unglings-
stúlkum sem gistu í Laugardalshöll 
um helgina meðan fótboltamótið 
Rey Cup stóð yfir.

Stúlkurnar komust sjálfar á 
snoðir um að eftirlitsmyndavélar 
tóku stöðugt upp í svefnsal þeirra 
er þær sáu svefnsal sinn á tölvuskjá 
sem stóð á vinnuborði í afgreiðslu.

Að sögn móður einnar þeirra var 
stúlkunum brugðið enda höfðu þær 
oft haft fataskipti og verið fáklædd-
ar og jafnvel naktar í salnum.

„Við töluðum aðeins við þær í 
upphafi, en það virðist ekkert sak-
næmt hafa átt sér stað og bara um 
mannleg mistök að ræða,“ segir 
Guðmundur Páll Jónsson, lögreglu-
fulltrúi hjá Lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu, þar sem málið er 
til rannsóknar.

Aðspurður um upptökurnar og 
hve margir hafi aðgang að þeim 
segir Guðmundur að þær séu ekki 
aðgengilegar í gegnum netið. „Við 
ætlum að eyða öllum upptökunum 
en eiga afrit ef eitthvað kemur upp,“ 
segir hann. Rannsókn málsins er 
enn ólokið.

Persónuvernd hefur ekki borist 
formleg kvörtun vegna Laugardals-
hallarmálsins að sögn Helgu Sig-
ríðar Þórhallsdóttur, staðgengils 

forstjóra. Stofnunin getur hins 
vegar tekið mál til skoðunar að eigin 
frumkvæði.

„Við erum ekki búin að setja neitt 
af stað ennþá og erum svona aðeins 
að hinkra og sjá hvað kemur út úr 
rannsókn lögreglu,“ segir Helga Sig-
ríður.

Persónuvernd tekur alla jafna 
ekki mál til skoðunar á sama tíma 
og þau eru til opinberrar rann-
sóknar annars staðar. ■

Lögregla eyðir upptökum úr svefnsal stúlkna í Laugardalshöll

Stúlkurnar afjhúpuðu kerfi með 
eftirlitsmyndavélum.  MYND/AÐSEND
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Börn smitast síður af Covid-
19 en fullorðnir og verða 
sjaldnar alvarlega veik. Lítið 
er vitað um langvarandi 
áhrif Covid-sýkinga á börn 
sem stendur. Barnasmit-
sjúkdómalæknir telur full-
snemmt að byrja að bólusetja 
hraust börn áður en meiri 
rannsóknir liggja fyrir.

urduryrr@frettabladid.is

COVID-19 Valtýr Stefánsson Thors 
barnasmitsjúkdómalæknir telur 
ekki liggja á að bólusetja yngri börn 
gegn Covid-19 sem stendur. Hann 
segir börn almennt veikjast minna 
en fullorðnir og smitast síður.

„Ef við horfum á faraldurinn hér 
á Íslandi þá hafa núna um og yfir 
átta hundruð börn smitast af Covid 
og ekkert þeirra veikst alvarlega,“ 
segir Valtýr og bendir á að þeim 
sé veitt mikil eftirfylgni á Covid-
göngudeild Barnaspítala Hringsins.

Þá virðist Covid-sýking hafa lítil 
áhrif á ungbörn og almennt koma 
þau mjög vel út úr svoleiðis. Ein-
hver dæmi eru erlendis um ung-
börn sem smitast við fæðingu eða 
jafnvel í móðurkviði og vegnar vel 
eftir sýkingu.

Búið er að bólusetja börn niður 
í fimmtán ára aldur en samkvæmt 
Valtý er það í þeim aldurshópi sem 
einkenni líkjast helst því sem full-
orðnir glíma við. Einhver börn sem 
hafa undirliggjandi sjúkdóma eða 
eru í sérstökum áhættuhóp hafa 
verið bólusett niður í tólf ára aldur.

Ekki er til markaðsleyfi fyrir 
bóluefni barna yngri en tólf ára 
en einhver fyrirtæki hafa byrjað 
að sækjast eftir því og eru að gera 
rannsóknir með bóluefni fyrir börn 
niður í tveggja ára aldur og jafnvel 
yngri.

„Persónulega og út frá þeim 
gögnum sem við höfum finnst mér 
ekkert liggja á að bólusetja yngri 
börn,“ segir Valtýr. Hins vegar segir 

hann að það væri gagnlegt að geta 
bólusett öll börn til að hjálpa til við 
að halda faraldrinum fjarri.

Þrátt fyrir að ekkert gefi til kynna 
hingað til að bóluefni virki illa á 
börn eða valdi aukaverkunum sem 
ekki hafa sést hjá fullorðnum telur 
Valtýr farsælla að bíða nokkra mán-
uði eftir meiri gögnum.

„Ef við ætlum að bólusetja heil-
brigð börn þá verður þetta að vera 
öruggt,“ segir Valtýr.

Barnalæknar hjá Barnaspítala 
Hringsins eru nú að vinna að rann-
sókn um það hvort Covid-sýkingar 
hafi langvarandi áhrif á börn. Val-
týr segir það ekki enn vera vel kort-
lagt hjá börnum þó að það hafi eitt-
hvað verið skoðað.

„Ef það kemur í ljós að umtals-
verður hluti barna sem hafa greinst 
með Covid er með langvarandi 

einkenni þá væri það lóð á vogar-
skálar þess að hefja bólusetningu 
hjá hraustum börnum,“ segir hann 
en vonast er til þess að búið verði 
að safna öllum gögnum í lok ágúst.

Stærra lýðheilsuvandamálið er að 
mati Valtýs andleg og sálræn áhrif á 
börn og unglinga eftir mikla röskun 
á eðlilegu skóla- og frístundastarfi 
síðasta eina og hálfa árið. Hann 
segir að börn og unglingar hafi 
mörg átt erfiðara með að sinna 
námi sínu og að einhverjir hafi 
þurft að hætta í menntaskóla.

„Ég held það ætti að vera eitt af 
helstu markmiðunum að halda 
skólunum opnum og halda líf i 
barna og unglinga eins eðlilegu og 
hægt er til að tryggja velferð þeirra. 
Allir geta verið sammála um að það 
sé eitt það mikilvægasta sem við 
getum gert,“ segir Valtýr. ■

Telur óþarft að bólusetja börn í flýti

Yfir átta hundruð börn á Íslandi hafa smitast af Covid en ekkert þeirra hefur veikst alvarlega,  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

kristinnpall@frettabladid.is

COVID-19 Íþróttabandalag Reykja-
víkur sem sér um Reykjavíkurmara-
þonið fundar nú daglega um mögu-
legar sviðsmyndir maraþonsins sem 
er á dagskrá 21. ágúst næstkomandi.

„Þessu hefur alltaf verið hólfaskipt 
eftir vegalengdum, núna erum við 
með öðruvísi sviðsmynd,“ segir Silja 
Úlfarsdóttir, upplýsingafulltrúi ÍBR.

Hlaupið er á dagskrá eftir að 
núverandi reglugerð um hertar 
samkomutakmarkanir rennur út en 
þar sem nýjasta bylgja kóróna veiru-
faraldursins sýnist í veldisvexti er 
erfitt að sjá að samkomutakmörk-
unum verði aflétt í tæka tíð.

Svo gæti farið að það þurfi annað 
árið í röð að aflýsa hlaupinu vegna 
heimsfaraldursins. Undanfarin ár 
hafa á bilinu fjórtán til fimmtán 
þúsund hlauparar tekið þátt í hlaup-
inu á ári hverju en metfjöldi tók þátt 
árið 2014 þegar 15.552 hlupu.

„Það eru stöðug fundahöld um 
að skoða möguleikana sem eru til 
staðar eins og í fyrra þegar við sett-
um af stað átak um að hlaupa eigin 
leið. Um leið skiptir góðgerðarsöfn-
unin sem á sér stað í hlaupinu okkur 
miklu máli, að hún gangi eftir,“ segir 
Silja um áheitasöfnunina sem hefur 
vaxið ár frá ári frá því hún byrjaði 
2007. Síðast er hlaupið fór fram 
söfnuðust 167,4 milljónir króna sem 
dreifðust á 181 góðgerðarfélag. ■

Stíf fundahöld um 
maraþonið í ágúst

Þétt hlaupið í Reykjavíkurmaraþoni í 
ágúst 2019.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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AÐEINS 3.990 KR./MÁN.

Tryggðu þér áskrift á stod2.is

Vegir liggja til allra átta um 
verslunarmannahelgina hjá 
landanum þrátt fyrir hertar 
sóttvarnaaðgerðir.

svavamarin@frettabladid.is

SAMFÉLAG Áætlanir margra lands
manna sem ætluðu sér á útihátíð 
um verslunarmannahelgina eru 
í uppnámi eftir að samkomutak

markanir voru hertar. Öllum úti
hátíðum hefur verið af lýst eða 
frestað og fjöldatakmarkanir eru á 
tjaldsvæðum landsins. 

En hvað tekur fólk þá til bragðs? 
Blaðamaður og ljósmyndari Frétta
blaðsins hittu fólk á förnum vegi 
og spurðu hvernig verja ætti versl
unarmannahelginni, sem segja má 
að hafi verið aflýst í hefðbubndinni 
mynd annað árið í röð. n

Stefna út og suður 

Gabríela Helgudóttir

Gabríela ver helginni með átta mánaða syni sínum. 
„Við ætlum að hafa það rólegt í góða veðrinu. Pabbi 
hans er erlendis og við verðum bara tvö í bænum.“

Birna Blöndal og Kári Týr

„Nei, ekkert plan, við eigum ekkert líf, mæðginin.“

Sirrý og Birna

Sirrý og 
Birna segjast 
aðspurðar 
ekki hafa átt 
miða á Þjóð-
hátíð. „Nei, við 
getum orðið 
fullar hvar sem 
er,“ segja þær. 
Önnur þeirra 
ætlar norður 
í Ásbyrgi um 
helgina en hin 
þarf að vera 
í bænum á 
laugardaginn 
vegna vinnu. 

Haukur og 
Svandís

„Við erum með 
lítið barn og 
ætlum upp í 
sveit með fjöl-
skyldunni. Við 
ætlum annað 
hvort í Vík í 
Mýrdal eða 
Ástungu rétt 
hjá Árnesi, eða 
bara bæði.“

Guðmundur Hilmarsson

„Við förum tvenn hjón að gista á hótelinu á Flúðum, 
njóta þess að vera til og spila golf, fá gott að drekka 
og borða. Vonandi verður svona gott veður áfram.“

HELGIN FRAM UNDAN FRÉTTABLAÐIÐ

hjorvaro@frettabladid.is

FERÐALÖG Þar sem stóru útihátíð
um landsins er aflýst um komandi 
helgi má búast við að aðsókn verði 
töluverð á tjaldsvæðum.

Rakel Anna Boulter, landvörður 
í Ásbyrgi, segir að gildandi sótt
varnareglur takmarki það hversu 
mörgum gestum mögulegt verður 
að taka við á svæðinu.

Kippur hafi verið í bókunum á 
svæðinu í gær og útlit sé fyrir að fullt 

verði um helgina líkt og hefur raun
ar verið um flestar helgar í sumar.

„Aðsóknin hefur verið góð hjá 
okkur í allt sumar en við höfum 
fundið fyrir því þegar nær dregur 
helginni að bókunum hefur fjölgað. 
Þar sem gildandi sóttvarnareglur 
takmarka þann fjölda sem við 
getum tekið á móti þá býst ég við 
því að það verði fullt hjá okkur um 
komandi helgi,“ segir Rakel Anna.

Af þessum sökum segist Rakel 
Anna gera ráð fyrir að þurfa að vísa 

fólki frá svæðinu vegna plássleysis.  
Það hafi þurft að gera reglulega í 
sumar.

„Það er alltaf jafn leiðinlegt. Það 
er hins vegar ekki orðið fullt eins og 
sakir standa. Þá hefur vegurinn um 
Vesturdal verið opnaður eftir fram
kvæmdir það sem af er sumri en ein
ungis er opið fyrir fólk sem hyggst 
tjalda hjá okkur,“ segir Rakel Anna.

Hildur Þóra Magnúsdóttir, sem 
sér um tjaldsvæðið í Varmahlíð, 
tekur í sama streng.

„Bókunum hefur fjölgað hægt 
og rólega eftir því sem liðið hefur á 
vikuna og ég býst við að það verði 
fjölmennt á svæðinu um helgina. 
Það eru hins vegar enn laus pláss og 
allir velkomnir,“ segir Hildur Þóra.

„Lögreglan hafði samband við 
mig í gær og minnti mig á mikilvægi 
þess að virða gildandi sóttvarna
reglur og það munum við að sjálf
sögðu gera. Við erum bara spennt að 
taka á móti þeim sem eiga leið um 
svæðið,“ segir Hildur. n

Búast við að tjaldsvæði verði full í sólinni sem verður nyrðra

Rakel Anna 
Boulter, land-
vörður í Ásbyrgi.

mailto:svavamarin@frettabladid.is


Mmm ...
Hvernig hljómar 
að grrrrrilla 
takkó?

219 
kr.
pk.

Banderos vefjur mini 8 stk.

196  
kr.
stk.

Ferskir maís stönglar

999 
kr.
pk.

 SS rifið grísakjöt 400 g

299 
kr.
stk.

Avocado frá mexíkó

599 
kr.
stk.

Sauce shop hot sauce

Afgreiðslutímar á www.kronan.is Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

599 
kr.
pk.

Fingies jalapeño/osta bitar

599 
kr.
stk.

Bowl & basket krydd



Ekki kemur á óvart að þessara 
tveggja dala sé getið í þessum sögum, 
enda hömrum girtir og einkar til-
komumiklir.

Ólafur Már 
Björnsson

augnlæknir og 
ljósmyndari.

Tómas  
Guðbjartsson

hjartaskurð
læknir og náttúru

unnandi.

FÓKUS Á HJARTA LANDSINS 29. júlí 2021  FIMMTUDAGUR

Við sunnanverðan Arnarfjörð eru stuttir en brattir 
Ketil dalir sem teygja sig frá Bíldudal norðvestur að 
Kópanesi. Stærstur og þekktastur er Selárdalur en síðan 
eru nokkrir minni dalir eins og Hringsdalur og Aust-
mannsdalur sem báðir koma fyrir í aldagömlum munn-
mælasögum. Ekki kemur á óvart að þessara tveggja dala 
sé getið í þessum sögum, enda hömrum girtir og einkar 
tilkomumiklir. Í Hrings sögu segir frá Hring sem nam 
land í Hringsdal en hann neyddist til að f lýja Noreg 
vegna vígaferla. Elti hann Austmaður hingað til lands 
en svo voru Norðmenn títt nefndir í fornsögum. Vildi 
hann hefna frænda síns sem Hringur hafði vegið og nam 
land í næsta dal við Hringsdal, sem síðar fékk nafnið 
Austmannsdalur. Sendi hann flugumenn til að koma 
Hring fyrir kattarnef en sá síðarnefndi varðist vel og ku 
hafa hryggbrotið alla flugumennina á steini í Hringsdal 
sem kallast Víghella. Austmaðurinn gafst þó ekki upp 
og þegar húskarlar Hrings voru að heiman sendi hann  
vígamenn að nýju í Hringsdal. Varðist Hringur vel og 
náði að fella marga þeirra áður en hann féll sjálfur. Var 
hann síðan heygður í kumli utarlega í Hringsdal. Aust-
maðurinn var hins vegar heygður að eigin ósk á fjalls-
núpi sem nefnist Haugshorn en ofan af því mátti sjá yfir 
alla landareign hans.

Það er gaman að heimsækja Austmannsdal en þar var 
búið fram á miðja síðustu öld. Ekinn er Ketildalavegur 
frá Bíldudal í áttina að Selárdal. Frá veginum er stutt 
ganga niður að uppistandandi rústum gamla bæjarins 
en skammt frá þeim eru fallegar grjóthleðslur. Frá veg-
inum má einnig ganga upp á Haugshorn eftir grösugum 
Austmannsdal. Fylgt er snoturri fossaröð og síðan bugð-
óttri ánni inn dalinn þar sem haldið er upp brekkurnar 
á vinstri hönd. Leiðin er óstikuð en fylgja má misgreini-
legum kindagötum. Síðan tekur við fjallsrani sem fylgt 
er í norður út á nef Haugshorns. Þarna býðst frábært 
útsýni yfir mynni Ketildala og allan Austmannsdal 
en handan Arnarfjarðar blasa síðan við Lokinhamrar, 
hæsta fjall Vestfjarða, Kaldbakur (999 m), Tjaldanesfjöll 
og innar í firðinum Hornatær. Þetta er þægileg 3 klukku-
stunda ganga sem er flestum fær. Gengin er sama leið til 
baka en eftir gönguna er tilvalið að heimsækja listasafn 
Samúels Jónssonar í Selárdal en þar eru útilistaverk sem 
höfða bæði til barna og fullorðinna. n

       Á slóðum  
Austmanns

Í Austmanns-
dal er sérlega 
falleg fossaröð 
sem hægt er 
að fylgja inn dal-
inn. Haugshorn 
til er vinstri en 
þar segir sagan 
að Austmaður 
sem dalurinn er 
kenndur við sé 
heygður. 

MYND/TG

Af Haugshorni 
er frábært út-
sýni yfir Arnar-
fjörð og mynni 
Ketildala. 

MYND/TG

Rústir gamla 
bæjarins í 
Austmannsdal 
eru mikið fyrir 
augað og frábær 
mótíf. 

MYND/ ÓMB
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Uppspretta ánægjulegra viðskipta

30% 
AFSLÁTTUR 
MEÐ VILDARKORTI
LINDAR

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

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

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

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

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

MEÐ VILDARKORTINU SPÖRUÐU ÞAU: 

687.368 kr.

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

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

MEÐ VILDARKORTINU SPARAÐI HÚN: 

458.978 kr.

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

MEÐ VILDARKORTINU SPÖRUÐU ÞAU: 

1.442.500 kr.

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

VILDARKORT

hjá eftirfarandi fyrirtækjum:



Það segir 
sig sjálft að 

fátt vit-
rænt gerist 

á börum 
eftir mið-

nætti.
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n Halldór

n Frá degi til dags

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

Sú hugmynd er furðu útbreidd að sjálfsagt 
sé að leyfa fólki að veltast um drukkið á 
skemmtistöðum langt fram á morgun, því 
það sé hluti af mannréttindum þess.

Það segir sig sjálft að fátt vitrænt gerist á 
börum eftir miðnætti enda verður fólk hvorki gáf-
aðra né skynsamara eftir því sem það drekkur meira. 
Drukkin manneskja gerir ýmislegt sem hún hefði 
aldrei látið hvarfla að sér að gera bláedrú. Í ölæði 
vinnur fólk skemmdarverk og ræðst á náungann. Á 
dögunum, eftir að Covid-höftum var aflétt um tíma, 
var f lösku hent inn um rúðu á sjúkrabíl. Ekki getur 
sú gjörð f lokkast sem eðlileg útrás einstaklinga sem 
höfðu ekki fengið djammskammtinn sinn í nokkurn 
tíma.

Hér er ekki verið að halda fram harðsvíruðum 
templarasjónarmiðum. Ekkert er að því að skemmti-
staðir séu opnir langt fram á kvöld, en hverjum í 
ósköpunum datt í hug að það væri skynsamlegt að 
hafa opið þar til hálf fimm að morgni um helgar? Sú 
hugmynd hlýtur að hafa komið frá einstaklingum 
sem sáu fram á að geta grætt á tá og fingri fengi fólk 
að hella sig fullt á skemmtistöðum á þeim tíma sólar-
hrings sem hollast er að sofa svefni hinna réttlátu.

Á einum af hinum ótal upplýsingafundum 
almannavarna vegna Covid var mættur ungur og 
óþolinmóður blaðamaður, sem virtist upplifa það að 
verulega væri þrengt að skemmtanalífi hans. Hann 
spurði sóttvarnalækni: „Hvenær fáum við að fara á 
djammið?“ Ekki var sérlega mikið um svör hjá hinum 
prúða og ágæta sóttvarnalækni landsins að þessu 
sinni. Honum hefur líklega þótt, eins og f leirum, að 
það væri ekki forgangsmál í heimsfaraldri að f lýta 
fyrir því að æskan kæmist á djammið.

Í nýlegri skoðanakönnun Maskínu kemur fram að 
yfirgnæfandi meirihluti landsmanna er hlynntur því 
að afgreiðslutími skemmtistaða sé styttur. 17,5 pró-
sent eru fremur andvíg hugmyndinni eða mjög and-
víg, sem er ótrúlega lág tala. Ungt fólk vill svo frekar 
halda í langan opnunartíma en það eldra.

Unga fólkið vill vera á djamminu. Það er ekkert 
einkennilegt. Eldri kynslóðir leituðu í djammið á 
sínum yngri árum og töldu jafnvel að þar væri sanna 
lífsfyllingu að finna. Það reyndist blekking ein. Það 
þýðir þó ekkert fyrir eldri kynslóðir að messa yfir 
þeim yngri að tíminn á djamminu skilji lítið sem 
ekkert eftir, nema þá timburmenn. Hver og einn 
þarf að uppgötva þetta fyrir sjálfan sig. Sumir gera 
það reyndar aldrei og f lýja með reglulegu millibili á 
barinn í leit að félagsskap. Fólk forgangsraðar hlutum 
misjafnlega og ekki er hægt að ætlast til að allir 
séu heima hjá sér á kvöldin að lesa bók og hlusta á 
Mozart – þótt slíkt sé að sönnu vítamínsprauta fyrir 
sálarlífið.

Stuðning fólks við styttri opnunartíma skemmti-
staða í þessari Maskínu-könnun má hugsanlega 
tengja að hluta til við áhyggjur um að þeir séu 
smitbæli fyrir Covid. Þetta er þó örugglega ekki öll 
skýringin. Líklegast er að þeir sem fylgjandi eru 
styttri opnunartíma skemmtistaða sjái ekki skyn-
semina í því að hafa þá opna langt fram á morgun. 
Enda er fólk ekki að drekka mjólk á barnum. n

Djammið

Nú þegar styttist í setningu Hinsegin daga verður 
mér hugsað hvað það sé yndislegt að búa í landi þar 
sem baráttan hefur náð langt, þar sem við njótum 
frelsis, frelsis til athafna, frelsis til stjórnmálaþátt-
töku, frelsis til að vera við sjálf. En það var ekki 
alltaf þannig. Takmarkanir vegna Covid minna 
okkur á hvað frelsið getur verið viðkvæmt.

Stóri munurinn á f lokkum í íslenskum stjórn-
málum er í dag ekki milli hægri og vinstri, heldur 
einmitt þarna. Breytinga eða íhalds. Sumir myndu 
jafnvel segja að þetta sé munurinn á von og ótta. En 
þetta er f lóknara en svo.

Þróun mannlegs samfélags fylgir vissum takti, 
stórstígar framfarir og breytingar í einhvern tíma, 
en svo fylgir tímabil aðlögunar og íhaldssemi, 
jafnvel einhverrar afturfarar. Þetta gildir jafnt um 
tækni og samfélagslegar breytingar. Aðlögunar-
tímabilið er ekki síður mikilvægt. Við venjumst 
breytingunum, útfærum þær á nýjan hátt. Svo 
þegar breytingarnar eru orðnar viðteknar styttist í 
næstu byltingu, krafan um aðrar breytingar fer að 
krauma.

Einu sinni var markaðshagkerfi ný hugmynd 
og þau sem börðust fyrir því, gegn konungum og 
alræði, voru umbreytingamegin. Nú þegar það er 
orðið viðtekið eru þau frekar íhaldsmegin, nema það 
sé eitthvað annað sem þau vilja breyta. Þannig hefur 
þetta í raun alltaf verið stóri munurinn í stjórn-
málum. Það er bara misjafnt hverju þarf að breyta.

Það er orðið nokkuð síðan við tókum síðast rót-
tækt framfaraskref, og krafan um næsta skref liggur 
í loftinu. Fólk vill breytingar. Breytingar á eignar-
haldi kvóta, breytingar á stjórnarskrá, breytingar 
á stöðu í Íslands í alþjóðasamstarfi, breytingar á 
meðferð aldraðra, öryrkja og flóttafólks, breytingar 
á innmúraðri spillingu og sérhagsmunum. Þessi 
krafa hefur gerjast um nokkurt skeið og kristallast í 
kröfunni um breytingar á stjórnarskrá.

Núna í haust höfum við aftur tækifæri til að velja. 
Það snýst í grunninn um þessa einföldu spurningu. 
Breytingar, eða ekki breytingar?

Ég kýs breytingar. n

Frelsið er yndislegt

Fólk vill 
breytingar.

Alexandra Briem
forseti 

borgarstjórnar.

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

Bömmer
Tólf innanlandssmit og þrjú 
hundruð og fjörutíu manns í 
sóttkví, fjörutíu og fjögur smit, 
fimmtíu og sex smit, sjötíu og 
átta smit, níutíu og fimm smit, 
sjötíu og eitt Covid-smit og 
fjörutíu og sex utan sóttkvíar, 
samkvæmt fyrstu tölum voru 
smitin áttatíu og tvö en síðan 
var greint frá því að þau væru 
níutíu og sex og nú hefur verið 
gefinn út endanlegur fjöldi, 
hundrað tuttugu og sex sem 
er mesti fjöldi smita sem 
greinst hefur á einum degi, eitt 
hundrað og fimmtán Covid-
smit innanlands og greindust 
áttatíu og níu utan sóttkvíar. 
Ekki meir! Ekki meir!

Veirufangar
Laf hrædd í kreppu er lítil þjóð
sem líða má hugarangur,
sá er volduga verslun rak
velkist nú einn og svangur,
skartaði kuf li skattaþjófs
skjótur og fingralangur,
matinn sníkir af mæðranefnd
mörkepp og pylsuslangur.
…
Veröld bylgjast í veiruhafi
vondauf og suddagrá
dimma veröld dökki heimur
dómur senn kalla má
bíða vígglaðir vítissýklar
vondsleg er heimsins spá,
kallar hann þig, kallar hann 
mig
í kistu oss leggur ná.

Valdimar Tómasson,  
Veirufangar n
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Þorsteinn 
Pálsson

n Af Kögunarhóli 

Á föstudag í síðustu viku sendi rík-
isstjórnin frá sér þrenn skilaboð:

1. Að ráði sóttvarnalæknis 
tilkynnti hún nýjar sóttvarnaað-
gerðir mánuði eftir að lýst var yfir 
sigri á kórónuveirunni og að Ísland 
stæði fremst í heiminum.

2. Fyrir miðjan ágúst yrði hún 
tilbúin með plan til að eyða allri 
óvissu og með framtíðarsýn um 
það hvernig við vildum hafa bólu-
sett Ísland.

3. Heilbrigðisráðherra sagði 
að ekki mætti eyðileggja sam-
stöðu þjóðarinnar með pólitískri 
umræðu.

Nýmælið í þessu er fyrirheit um 
stóra planið með framtíðarsýn til 
að eyða allri óvissu eftir tvær vikur.

Óvissuvandinn
Helsti pólitíski óvissuvandinn 
hefur frá byrjun faraldursins falist 
í því að stærsti stjórnarflokkurinn 
hefur sagt eitt við kjósendur en 
samþykkt annað við ríkisstjórnar-
borðið.

Fyrst voru það óbreyttir þing-
menn Sjálfstæðisflokksins, sem 
töluðu gegn tillögum sóttvarna-
læknis. Þeir töluðu einnig gegn 
því að Ísland tryggði sér bóluefni 
á grundvelli aðildar að innri 
markaði Evrópusambandsins.

Þegar að því kom að taka þurfti 
afstöðu til nýrra aðgerða, mánuði 
eftir að ríkisstjórnin hafði lýst 
yfir fullum sigri, sagði dómsmála-
ráðherra að þær væru óþarfar, en 
flokkurinn myndi samt sam-
þykkja þær.

Það er já, já og nei, nei pólitík 
af þessu tagi sem veldur óvissu 
og grefur undan trausti á þeim 
ákvörðunum, sem teknar eru. Og 
hún gerir að engu þá takmörkuðu 
möguleika á fyrirsjáanleika, sem 
atvinnulífið þarfnast.

Hætt er við að ný skýrsla um 
framtíðarsýn komi að litlu haldi 
meðan þessi pólitík er jafn áhrifa-
rík og raun ber vitni.

Andrými
Á fimmtudagsmorgni fyrir réttri 
viku sagði forsætisráðherra í þessu 
blaði að „ekki væri hægt að draga 
sömu aðgerðir upp úr poka.“ Hún 
bætti við að ríkisstjórnin og vís-
indamenn yrðu að fá andrými til 
að meta stöðuna.

Forsætisráðherra skýrði nauð-
syn á andrými með þeirri hæv-
ersku athugasemd að það fylgdi 
því að vera fremstur í röðinni að 
enginn annar hefði forskrift fyrir 
okkur til að fara eftir.

Sóttvarnalæknir sá hlutina í 
öðru ljósi. Síðar þennan sama dag 
sagði hann: „Við vitum alveg hvað 
það er sem þarf að gera.“

Og til að strá salti í sárið bætti 
hann við: „Það er eins og menn á 
Íslandi telji að það sé nóg að hefta 
útbreiðslu hér og þá sé Covid lokið. 
Það er bara ekki þannig.“

Daginn eftir dró forsætisráð-
herra sömu gömlu aðgerðirnar upp 
úr poka austur á Egilsstöðum.

Á hvaða forsendum?
Þannig blasir við: Ofan á já, já og 
nei, nei pólitík stærsta stjórnar-
flokksins bætist að forsætisráð-
herra virðast sjá stöðu Íslands í 
öðru ljósi en sóttvarnalæknir.

Óhjákvæmilega vaknar þessi 
spurning: Á hvaða forsendum 
ætlar ríkisstjórnin að skrifa stóra 

Beðið eftir plani
planið um framtíðarsýnina?

Er það sú sýn forsætisráðherra 
að við þurfum að búa til nýja for-
skrift fyrir heiminn? Eða er það 
alþjóðleg vísindaleg þekking og 
íslensk reynsla sóttvarnalæknis? 
Eða er það já, já og nei, nei pólitík 
stærsta ríkisstjórnarflokksins?

Hér skal ekki dregið úr mikilvægi 
þess að koma með plan. En ríkis-
stjórnin þarf að ræða forsendurnar 
við þjóðina. Meðan hún getur það 

ekki er skiljanlegt að heilbrigðisráð-
herra mælist til þess að lokað verði 
fyrir pólitíska umræðu.

Víðara samhengi
Það er samhengi milli veiru og 
verðmætasköpunar. Planið, sem 
beðið er eftir, kallar því á fram-
tíðarsýn frá víðu sjónarhorni:

1. Eyða þarf þeirri óvissu, sem 
já, já og nei, nei pólitíkin veldur 
atvinnulífi og skólum.

2. Gera þarf Landspítalanum 
kleift að takast á við faraldur af 
þessu tagi til lengri tíma í stað við-
varandi neyðarástands.

3. Gefa þarf öllu atvinnulífinu 
skýra framtíðarsýn á möguleika til 
aukinnar verðmætasköpunar með 
stöðugum gjaldmiðli og án gjald-
eyrishafta.

4. Loka þarf fimmtíu milljarða 
króna gati í fjármálaáætlun ríkis-
stjórnarinnar.

5. Svara þarf betur hvernig á 
að ná markmiðum í loftslags-
málum.

Úrlausnarefnin kalla á skýra sýn. 
Markmiðið er að draga úr óvissu 
vegna veirunnar, byggja traustari 
undirstöður fyrir sköpun verð-
mæta og tryggja að sameiginlegur 
sjóður landsmanna verði sjálfbær 
á ný.

Það er sannarlega skortur á 
plani. n

fjölskylduna“
„Ég kem með 
       

Á ferdalag.is getur þú fundið allt það helsta
um ævintýrin sem Ísland hefur upp á að bjóða.

Komdu með í ferðalag!
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Hjartans þakkir fyrir auðsýnda  
samúð við andlát og útför  

elskulegu móður, tengdamóður,  
ömmu og langömmu okkar,

Sigrúnar Guðjónsdóttur
Greniteig 9, Keflavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
       Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja  

       fyrir alúð og góða umönnun.

Guðjón Sigurðsson Steinunn Njálsdóttir
Bjarni Ásgrímur Sigurðsson Hansborg Þorkelsdóttir
Sigurður Sigurðsson Árný Þorsteinsdóttir
Sveinbjörg Sigurðardóttir Guðsveinn Ólafur Gestsson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Þorbjörg Jónatansdóttir 
Suðurlandsbraut 58, Reykjavík,

lést á Mörk, hjúkrunarheimili, 
    föstudaginn 23. júlí.  

 Útför hennar fer fram frá Langholtskirkju 
   mánudaginn 9. ágúst klukkan 15.

Sigmar Þorsteinsson
Sigurborg Erna Mostrup Otto Mostrup
Margrét Sigmarsdóttir Jóhannes Þórðarson
Þorsteinn Sigmarsson Lilja Rós Óskarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Áslaug Pálsdóttir 
Borgarbraut 57 í Borgarnesi, 

lést föstudaginn 16. júlí.   
Útförin fer fram frá Reykholtskirkju 

miðvikudaginn 4. ágúst kl. 14.  
Vegna samkomutakmarkana verða eingöngu nánustu 

ættingjar og vinir viðstaddir útförina en athöfninni  
verður streymt á kvikborg.is    

Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á samtökin Ljónshjarta. 

Páll Jökull, Ásta, Margrét, Guðný,  
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna andláts

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

Ásdísar Jónasdóttur 
Suðurlandsbraut 58.

Sérstakar þakkir til alls starfsfólks sem 
kom að umönnun og heimahjúkrun Ásdísar undanfarin ár, 
sem og á deildum A2 og B4 á Landspítalanum í Fossvogi.

Sigurlaug Regína Friðþjófsdóttir
Jónas Gauti Friðþjófsson Ragnhildur Georgsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn. 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna andláts  

og útfarar ástkærs eiginmanns míns,  
föður okkar, tengdaföður og afa, 

Kristins Kristinssonar
húsasmíðameistara, 

Álfhólsvegi 104.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Grensásdeildar og  

á hjúkrunarheimilinu Mörk fyrir hlýhug og góða umönnun.

Ásdís Þórarinsdóttir
Sigrún Kristinsdóttir Hinrik Már Ásgeirsson
Kristinn Gunnar Kristinsson Margrét Jóna Gestsdóttir

og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Valdimar Ritchie Samúelsson
flugvirki,  

Kleifarási 3, 
lést á Landspítalanum 21. júlí.  

Jarðarför fer fram frá Árbæjarkirkju 
                                             fimmtudaginn 29. júlí kl. 15.  

Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hins látna er bent á Landsbjörg.

Guðrún Björnsdóttir
Hulda Guðrún Valdimarsdóttir Ragnar Páll Bjarnason
Harpa Valdimarsdóttir Ómar Einarsson
Elfa Hrönn Valdimarsdóttir Freyr Friðriksson

og barnabörn.

Merkisatburðir
1907 Friðrik 8. Danakonungur kemur í heimsókn til Ís-

lands.
1948 Sumarólympíuleikarnir 1948 eru settir í London.
1977 Þýskur bankaræningi, sem er eftirlýstur erlendis, er 

handtekinn í Reykjavík með 277 þúsund mörk.

1981 Karl Bretaprins og lafði Díana Spencer ganga í það 
heilaga. Athöfnin er sýnd í beinni útsendingu um 
allan heim.

1985 Kirkja í minningu Þorláks biskups Þórhallssonar er 
vígð í Þorlákshöfn, það er fyrsta kirkja þar síðan 
1770.

2011 Stjórnlagaráð afhendir Alþingi formlega frumvarp 
sitt að nýrri stjórnarskrá.

Forritarinn Karl Thoroddsen er 
hönnuður ferðaappsins Kringum 
sem fjallar um áhugaverða staði 
á Íslandi og atburði í sögunni. 
Nýlega kom endurbætt útgáfa. 

gun@frettabladid.is

„Kringum er eitt mest sótta smáfor-
rit íslenska ferðasumarsins. Þegar 
hafa hátt í 20 þúsund manns sett það 
í símana sína. Reyndar er það í harðri 
samkeppni við rakningarappið,“ segir 
Karl Thoroddsen sem setti ferðaapp 
um Ísland á markað í byrjun sumars. 
Varla dregur glæný útgáfa úr vinsældum 
þess. Þar bætast við um 2.000 sögur og 
staðreyndir, margar um höfuðborgina 
en líka akstursleiðbeiningar að ýmsum 
stöðum víðs vegar um land, svo og upp-
lestur á sögum og ljóðum, að sögn Karls. 
En hver var hvatinn að þróun appsins?

„Hugmyndin hefur lengi blundað í 
mér – og reyndar fleirum – en það þarf 
bæði áhuga og tölvuþekkingu til að 
fara út í svona útgáfu, nema menn ætli 
í verulega fjárfestingu. Ég er búinn að 
vera að forrita frá tólf ára aldri og hef líka 
sagnfræðiáhuga. Það sameinast í þessu 
verkefni. Oft hef ég ferðast um landið og 
hugsað: Ég vildi að einhver úr sveitinni 
segði mér sögur af því sem gerðist hér, 
þjóðsögur, fornsögur og allt mögulegt. Í 
fyrrasumar byrjaði ég svo að safna efni 
í gagnagrunn, sumt þekkti ég og annað 
fann ég,“ segir Karl og tekur fram að 
efnið sé f lokkað í náttúru, menningu, 
sögur og örnefni.

Fjölskyldan í sama liði
Karl kveðst hafa unnið alla forritunar-

vinnuna, hannað app fyrir Android 
og annað fyrir iPhone, einnig forrit 
fyrir grunninn sem geymir sögurnar, 
12.800 talsins. „Ég skráði fullt af efni 
sjálfur en mikið er líka tekið úr opnum 
gagnagrunnum Ferðamálastofu, Land-
mælinga, Borgarbókasafns og f leiri 
stofnana, með leyfi viðkomandi. Það 
þarf víða að leita fanga til að ná þessum 
fjölda.“

Karl tekur fram að fjölskyldan hafi 
verið í liði með honum. „Sonur minn 
hannaði útlitið, lógóið og f leira, pabbi 
hefur lesið allar færslurnar yfir og konan 
mín hefur verið dugleg að keyra um 
landið meðan ég hef setið í bílnum með 
fartölvuna að skrá niður upplýsingar.“

Þó að Karl sjái hversu margir sækja 
appið, segir hann engan geta fylgst með 
notkun einstaklinga. „Þetta er alveg 
lokað, alveg ókeypis og það þarf enga 
nettengingu nema til að hlusta á upp-
lesturinn sem er í nýjustu útgáfunni, þá 
þarf net.“ 

Hann kveðst fá marga pósta á dag með 
sögum og athugasemdum. „Einn sendi 
fróðleiksmola um að ákveðinn foss héti 
líka öðru nafni en tilgreint er í appinu, 
hann vissi það af því að amma hans 
hafði verið í bílnum þegar hann keyrði 
framhjá fossinum og las um hann, hún 
hafði alist þarna upp. Það er mikill áhugi 
á þjóðsögunum, fólk vill heyra um tröll-
in, umskiptingana og álfana. Auðvitað 
eru líka frásagnir af fólki. Svo ég rifji upp 
eina persónu nefni ég Þuríði Einarsdótt-
ur á Stokkseyri, dugnaðarfork sem þurfti 
leyfi sýslumanns til að vera formaður á 
báti, auk þess sem hún brá sér í hlutverk 
spæjara þegar hún upplýsti stórt rán á 
bænum Kambi í Flóa árið 1827.“

Áhugasviðin ólík hjá fólki
Karl telur atriði úr bókmenntunum 
dýpka upplifun fólks af stöðunum sem 
það heimsækir. Hann nefnir að þegar 
gengið sé upp Esjuna birtist ljóðið 
Fjallgangan eftir Tómas Guðmunds-
son og við Kleifarvatn sé sagt frá sam-
nefndri sögu Arnaldar Indriðasonar. 
Hvoru tveggja sé fengið úr gagnagrunni 
Borgarbókasafnsins. „Áhugasvið fólks 
eru vissulega ólík. Krakki í bílnum er 
kannski bara að lesa um orusturnar til 
forna meðan aðrir gefa náttúrunni meiri 
gaum og ég fékk póst frá eldri manni sem 
spurði: Hvernig get ég slökkt á þessum 
ljóðum, ég vil bara staðreyndir?“

Skyldi Karl sjálfur hafa alist upp við 
söguhefð eða hvaðan kemur honum 
áhuginn? „Ég reyni að klína honum á 
ættina, Thoroddsenar eru miklir bóka-
ormar. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga 
á fróðleik og elskað góðar sögur – eins 
og flestir.“ n

Klínir söguáhuganum á ættina
Karl fær marga pósta á dag með sögum og athugasemdum frá fólki sem er að nota ferðaappið.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR

Oft hef ég ferðast um 
landið og hugsað: Ég vildi 
að einhver úr sveitinni 
segði mér sögur af því sem 
gerðist hér, þjóðsögur, 
fornsögur og allt mögu-
legt.

TÍMAMÓT FRÉTTABLAÐIÐ 29. júlí 2021  FIMMTUDAGUR
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Shamook sló í gegn á YouTube og 
fékk svo vinnu hjá Lucasfilm.

oddurfreyr@frettabladid.is

Industrial Light and Magic (ILM), 
sem sér um brellurnar fyrir kvik-
myndagerðarfyrirtækið Lucas-
film, sem gerir Star Wars-mynd-
irnar, réð nýlega YouTube-ara sem 
hefur vakið mikla athygli fyrir 
vandaðar djúpfalsanir.

YouTube-arinn, sem kallar sig 
Shamook, sló í gegn þegar hann 
gerði djúpfölsun af þekktu atriði 
sem er í lokin á annarri þátta-
röð af Star Wars-þáttunum The 
Mandalorian. Fölsun hans var 
að margra mati raunverulegri 
en brellurnar sem voru notaðar í 
þættinum sjálfum.

Ekki hættur á YouTube
ILM staðfesti ráðningu Shamook 
í fréttatilkynningu og þó að það 
hafi ekki komið fram í hvaða starf 
listamaðurinn var ráðinn segir 
í tilkynningunni að fyrirtækið 
hafi vaxandi áhuga á vélanámi og 
gervigreind og fagni framförum á 
þeim sviðum.

Shamook hefur framleitt 
fjöldann allan af djúpfölsunum 
sem er hægt að sjá á YouTube-rás 
hans. 

Hann hefur til dæmis sett 
Brendan Fraser í hlutverk Toms 
Cruise í útgáfuna af The Mummy 
frá árinu 2017, fínpússað brellur 
annarra eins og í The Manda-
lorian, sett Tobey Maguire í The 
Amazing Spider-Man og sett Tom 
Holland í Spider-Man myndir 
Sams Raimi.

Listamaðurinn segist vera 
búinn að venjast nýja starfinu og 
að hann muni líklega halda áfram 
að birta myndbönd á YouTube-rás 
sinni. n

Lucasfilm ræður 
YouTube-ara

Ása Bríet Brattaberg og Álfrún Pálmadóttir vinna saman í sumar að verkefninu Endurofin þar sem þær vefa efni úr notuðum fötum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mikil verðmæti í fatnaði sem er hent
Álfrún Pálmadóttir og Ása Bríet Brattaberg vinna saman að verkefninu Endurofið í sumar. 
Þar rannsaka þær möguleika á að skapa vaðmál framtíðarinnar úr fötum sem Íslendingar 
eru hættir að nota. Þær vilja með því auka sjálfbærni í textíliðnaði. 2

Góður liðsfélagi 
í dagsins önn

Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is

KOMIN
AFTUR!
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Markmið verkefnisins Endurofið 
er að gera handverkshefðinni og 
menningararfleifð vaðmálsins 
hátt undir höfði, á sama tíma og 
vakin er athygli á umhverfisvánni 
sem stafar af textíliðnaðinum.

Þær Álfrún og Ása Bríet fengu 
styrk til verkefnisins frá Nýsköp-
unarsjóði námsmanna en Álfrún 
er nemi í þjóðfræði í Háskóla 
Íslands og Ása Bríet er að læra fata-
hönnun í Central Saint Martins í 
London.

„Við erum báðar með bakgrunn 
í textíl og langaði að skeyta saman 
okkar áhersluefnum í þessu 
verkefni. Það gengur út á að endur-
nýta f líkur, sem við höfum fengið 
gefins frá einstaklingum og Rauða 
krossinum, með vefnaðartækni,“ 
útskýrir Álfrún.

„Það er mikil hefð á Íslandi fyrir 
vefnaði en það er tækni sem er 
aðeins að týnast. Okkur langar í 
samhengi við hefðina og samtím-
ann að vekja athygli á þessari hefð 
í samhengi við endurnýtingu.“

„Já, og líka sjálf bærni. Því 
textíliðnaðurinn er annar mest 
mengandi iðnaður í heiminum. 
Okkur fannst passandi að skeyta 
saman hefðinni á Íslandi og vekja 
athygli á handverkinu í samtíma-
legu samhengi með það fyrir 
augum hvernig það gæti gengið 
upp í nútímasamfélagi,“ bætir Ása 
Bríet við.

„Við heimsóttum textílmið-
stöðina á Blönduósi þar sem hægt 
er að nálgast vefnaðararkíf, svo við 
gætum séð hver menningararf-
leifðin í vefnaði væri. Það er hægt 
að sjá það sem hefur verið varð-
veitt á Íslandi,“ segir Ása Bríet.

„Vaðmálið var lögfestur gjald-
miðill á víkingaöld. En eftir því 
sem tæknin þróaðist var vefstólum 
jafnvel bara hent. Þessi textílmið-
stöð og heimilisiðnaðarsafnið á 
Blönduósi geyma gamlar prufur og 
söguna um þetta,“ segir Álfrún.

Þær segjast þó ekki beint vefa 
eftir gömlu aðferðunum og þær 
hafi frekar nýtt efnisprufurnar 
sem þær sáu á Blönduósi til að fá 
hugmyndir um efnaval og áferð og 
til að hafa söguna til hliðsjónar.

Þær Álfrún og Ása auglýstu eftir 
f líkum á Facebook-hóp verkefnis-
ins og fengið góðar undirtektir. 
Fjöldi fólks gaf þeim föt sem það 
var hætt að nota. Þær hafa svo rifið 
fötin niður í ræmur og ofið efni úr 
þeim sem hægt er að nýta í nýjar 
f líkur.

„Við erum að nota tækni sem 
ég hef notað áður, bæði í Mynd-
listarskólanum og skólanum í 
London, en það er að vefa f líkur 
beint í sniðið. Með þessari tækni 
minnkum við efnissóun því það 
eru engar afklippur. Við vefum 
bara akkúrat það sem þarf í 
sniðið,“ útskýrir Ása Bríet.

„Við erum líka að skrásetja 

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir

sandragudrun 
@frettabladid.is 

Þær Ása Bríet 
og Álfrún hafa 
mikinn áhuga 
á textíl og vilja 
skoða hvernig 
hægt er að gera 
iðnaðinn sjálf-
bærari. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
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Eitt af því sem Álfrún og Ása Bríet hafa gert er að vefa beint í sniðið til að 
minnka sóun. Þá þarf bara að sauma efnið saman en ekki klippa neitt til. 

Ný efni eru ofin úr gömlum fötum.

Gamlar skyrtur fá framhaldslíf eftir 
að Ása Bríet og Álfrún hafa ofið í þær 
mynstur úr rifnum notuðum fötum.

tímann sem tekur að framleiða 
flíkurnar og setja hann í samhengi 
við virði fatnaðar í augum neyt-
enda,“ segir Álfrún.

„Við göngum að því vísu að geta 
keypt okkur f lík á svona og svona 
lítinn eða mikinn pening. Með því 
að skrá tímann erum við að setja í 
samhengi hvað þetta er tímafrek 
vinna og mikið lágtekjustarf.“

Best að vinna allt saman
Álfrún og Ása Bríet eru búnar að 
klára nokkrar skyrtur sem þær 
hafa endurnýtt og ofið en þær eru 
líka með nokkur verk í vinnslu.

„Stærsta og tímafrekasta verkið 
er kápa sem er ofin beint í snið. 
Við erum að vinna í henni eins og 
er,“ segir Álfrún.

„Við höfum líka verið að vinna 
með skyrtur og gefa þeim þannig 
nýtt virði, framhaldslíf. Við vefum 
beint í skyrturnar og náum þannig 
að heiðra vinnu þeirra sem komu 
að því að gera skyrtuna uppruna-
lega,“ segir Ása Bríet.

Hönnunin, hugmyndavinnan 
og vefnaðurinn eru unnin í sam-
einingu en þannig segjast þær 
vinkonurnar vinna best.

„Við kynntumst á textíl-
brautinni í Myndlistarskólanum í 
Reykjavík svo við erum báðar með 
textílbakgrunn,“ segir Álfrún.

„Okkur finnst best að vinna 
þetta allt saman. Það er gott að 
vinna í teymi og vera ekki alltaf 
bara í samtali við sjálfa sig. Við 
erum tveir hausar að vinna í þessu 
og fjórar hendur og köstum á milli 
okkar hugmyndum allan daginn. 
Við vinnum mjög vel saman og 
náum að nýta styrkleika hvor ann-
arrar.“

Lærdómsríkt ferli
„Við höfum lært mikið í þessu ferli 
sem við getum nýtt okkur áfram 
í okkar námi. Það er gott tækifæri 
að fá að vinna í þessu í sumar og 
stækka sjóndeildarhringinn enn 
meira fyrir komandi verkefni,“ 
segir hún, en í haust fer Ása Bríet 
til Parísar í starfsnám en Álfrún 
sem býr í Berlín er að flytja til 
Brussel í haust og er spennt að sjá 
hvaða tækifæri leynast þar.

„Ég er í fjarnámi í HÍ en búsett í 
Evrópu. Við búum báðar erlendis 
en erum á Íslandi í sumar til að 
sinna þessu verkefni,“ segir Álfrún.

„Við höfum báðar áhuga á að 

velta fyrir okkur sjálf bærni-
möguleikum textíls í framtíðinni. 
Skoða hvaða skref þarf að taka 
og hvernig hægt verður að halda 
áfram með iðnaðinn. Því það er 
takmarkað hægt að halda áfram 
á sama hraða og sömu nótum og 
hefur verið,“ útskýrir hún og Ása 
Bríet bætir við:

„Við viljum líka skoða mögu-
leikana á Íslandi, hvað hægt er 
að gera hér. Það er í raun mikið 
virði í öllum þessum fatnaði sem 
fólk er að hreinsa út í vorhrein-
gerningunni. Hann verður að 
staðbundnum efniviði og það er 
leiðinlegt að þurfa að farga honum 
öllum.“

Eins og áður kom fram er verk-
efnið styrkt af Nýsköpunarsjóði 
námsmanna og njóta þær Álfrún 
og Ása Bríet leiðsagnar Ólafs 
Rastricks, dósents í þjóðfræði, við 
verkefnið.

„Hann er okkur til halds og 
trausts og svo er Ragna Fróðadótt-
ir, sem var deildarstýran okkar í 
textíldeildinni í Myndlistarskól-
anum, okkar faglegi ráðgjafi,“ segir 
Álfrún.

Stefnan er að sýna afrakstur 
verkefnisins þann 12. ágúst en 
sýningarstaður er ekki kominn 
á hreint. Þær Álfrún og Ása Bríet 
hvetja fólk til að finna hópinn 
Endurofið á Facebook þar sem 
hægt er að fylgjast með fram-
vindunni og fá allar upplýsingar 
um verkefnið. Einnig er hægt að 
fylgjast með þeim á Instagram. ■

Síðumúli 31  -  108 Reykjavik  -  S: 562-9018 / 898-5618
info@arcticstar.is   -  www.arcticstar.is

SÆBJÚGNAHYLKI +D3 FYRIR HEILSUNA
Arctic Star sæbjúgnahylki+D3 innihalda yfir fimmtíu 
tegundir af næringarefnum og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni 

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið 
• Að auka blóðflæði 
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húð- próteins og insúlíns
• Stuðla að eðlilegri upptöku kalsíums  

og fosfórs
• Stuðla að viðhaldi beina, tanna og vöðva
• Stuðla að bættri starfsemi ónæmis-

kerfisins
• D-vítamín hefur hlutverki að gegna við 

frumuskiptingu.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA,  
Framleiðandi er Arctic Star ehf.  
Allar nánari upplýsingar fast á  
www.arcticstar.is
Arctic Star Sæbjúgnahylki +D3 
Varan fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, 
Hagkaupum, og Fjarðakaup.
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Oddur Freyr 
Þorsteinsson

oddurfreyr 
@frettabladid.is

Fjöldi tískumerkja tók að 
sér að hanna búninga fyrir 
keppnisliðin sem taka þátt 
í Ólympíuleikunum sem 
fara fram í Tókýó um þessar 
mundir. Í ár má sjá búninga 
frá hátískumerkjum, íþrótta-
vörurisum og nýjum merkj-
um sem eru að hasla sér völl.

Fjöldi tískumerkja hefur framleitt 
ýmiss konar búninga fyrir Ólymp-
íuleikana í Tókýó í ár, bæði eldri og 
þekktari merki sem og nýrri merki 
sem eru á uppleið.

Nokkrir hönnuðir eru að taka 
þátt í Ólympíuleikunum í fyrsta 
sinn, til að mynda líberísk-banda-
ríski hönnuðurinn Telfar Clem-
ens, sem gerði föt fyrir líberíska 
Ólympíuliðið, og Kim Kardashian 
West, sem sá bandaríska keppnis-
liðinu fyrir þægilegum fötum frá 
merki sínu, Skims. Women's Wear 
Daily fjallaði nýlega um nokkur af 
áhugaverðustu tískumerkjunum 
sem hönnuðu föt fyrir leikana.

Ralph Lauren
Ralph Lauren hannaði búningana 
fyrir bandaríska keppnisliðið og 
á opnunarhátíðinni birtist liðið í 
bláum jakka og buxum, stutterma-
bol með bláum og hvítum röndum 
og sérhönnuðum Ralph Lauren 
andlitsgrímum. Búningarnir hafa 
líka sérstakan kælibúnað sem 
kallast RL Cooling, sem á að hjálpa 
íþróttamönnunum að halda eðli-
legum líkamshita í hitanum mikla 
í Tókýó.

Telfar
Hönnuðurinn Telfar Clemens sýndi 
fyrsta safn sitt af fötum í meira 
en ár þegar líberíska keppnisliðið 
kom fram á opnunarhátíðinni. 
Clemens er opinber stuðningsaðili 
liðsins, en þetta var í fyrsta sinn 
síðan árið 2000 sem líberíska liðið 
fær stuðningsaðila og hann bjó til 
um 70 flíkur fyrir liðið. Fjölskylda 
Clem ens flúði borgarastyrjöld í Líb-
eríu árið 1990 en hann sneri aftur 
til heimalandsins í fyrsta sinn til 
að semja við Ólympíuliðið og hefja 
hönnun búninganna.

Nike
Nike hefur lengi búið til búninga 
fyrir Ólympíuíþróttamenn en í ár 
gerði íþróttavörurisinn búninga 
fyrir hjólabrettakeppni í fyrsta 
sinn, en það er ný grein á leik-
unum. Fyrirtækið starfaði með 
hollenska listamanninum Piet 
Parra til að hanna treyju sem dró 
innblástur frá löndunum sem 
sendu hjólabrettakappa til keppni 
á leikunum.

Tískumerkin á Ólympíuleikunum

Ítalska keppnis-
liðið var klætt 
í föt sem voru 
hönnuð af 
Giorgio Armani 
á opnunarhátíð 
Ólympíuleik-
anna. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
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Breska tískumerkið Ben Sherman 
tók að sér að hanna búningana fyrir 
breska keppnisliðið. 

Hönnuðurinn 
Telfar Cle-
mens flúði frá 
Líberíu árið 
1990 en hannar 
nú búninga 
keppnisliðs 
heimalands 
síns. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Giorgio Armani
Ítalska Ólympíuliðið hefur notað 
búninga frá Giorgio Armani síðan 
árið 2012 en í ár nutu hátískubún-
ingar liðsins ekki sömu hylli og oft 
áður. Á opnunarhátíðinni var liðið 
í hvítri peysu og buxum sem voru 
skreytt með hringlaga mynd með 
fánalitum Ítalíu sem líktist helst 
Pac-Man. Samkvæmt tískuhúsinu 
átti skreytingin að vísa til rísandi 
sólar.

Skims
Merki Kim Kardashian West 
hannaði undirföt, náttföt og 
þægindafatnað fyrir bandaríska 
liðið. Hönnuðurinn tilkynnti þetta 
á Instagram fyrir mánuði síðan og 
birti þar myndir af Ólympíuförum í 
fötunum. Fötin verða líka seld í tak-
mörkuðu upplagi á vefsíðu Skims.

Ben Sherman
Breska tískumerkið Ben Sherman 
tók að sér að vera stuðningsaðili 
breska liðsins til margra ára og 
þetta var í annað sinn sem merkið 
hannaði búningana fyrir liðið, en 
það gerðist áður árið 2004. 

Á opnunarhátíðinni birtist liðið 
í fötum sem sýndu þjóðarstolt, en 
klæðnaðurinn samanstóð af Harr-
ington-jakka, bomber-jakka og 
hvítri pólóskyrtu. Fötin verða líka 
seld til almennings.

Uniqlo
Uniqlo gerði búningana fyrir 
sænska keppnisliðið og það var 
í fyrsta sinn sem merkið gerðist 
stuðningsaðili heils liðs. Búning-

arnir eru gerðir úr efnum sem eiga 
að bæta frammistöðu keppenda 
og eru framleiddir með nýstár-
legum aðferðum. Búningarnir voru 
hannaðir af aðalhönnuði Uniqlo, 
Masahiko Furuta, í samstarfi við 
sænska íþróttafólkið sjálft, til að 
tryggja að fötin væru bæði þægileg 
og praktísk.

Lacoste og Le Coq Sportif
Lacoste og Le Coq Sportif unnu 
saman til að hanna búningana 
fyrir franska keppnisliðið, sem 
vísa til franska fánans. Merkin 
gerðu meðal annars póló-skyrtur, 
buxur og jakka með bæði Lacoste 
krókódílnum og Le Coq Sportif 
hananum. ■

 

HJÓLABLAÐ
Föstudaginn 6. ágúst gefur Fréttablaðið út sérblaðið Hjólablað.

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

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

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

ZHENZI tunika 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 42-56 
Verð kr. 9.990

ZHENZI Peysujakki  
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 42-56 
Verð kr. 7.990

ZE-ZE Golla/peysa 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 38-48 
Verð kr. 7.990

YESTA - Laureen Létt opin peysa 
Fæst líka í turkis og kremhvítu 

Stærðir 44-54 
Verð kr. 8.980

YestA - Hetty tunika 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 44-54 
Verð kr. 9.980

YESTA Jarah Kjóll 
Stærðir 44-52 
Verð kr. 9.980

ZHENZI Moss, Sumarlegur Pífukjóll 
Stærðir 42-56
Verð kr.11.990 

SANDGAARD, Helsinki síð peysa 
Stærðir 36-54 

Verð 13.980 

YESTA – Aya jakki  
Stærðir 44-60 
Verð kr. 13.980

LASESSOR – Shirley ponsjó/slá 
Fæst líka í svörtu 

Verð kr. 15.990 

ZE-ZE SHAPE síðbuxur 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 36-46 
Verð kr. 9.990

YESTA – Tessa gallabuxur 
Fást líka í hvítu, svörtu og dökkbláu 

Stærðir 44-60 
Verð kr. 10.980

LASESSOR – La Adria Silkiklútur 
Fæst í fleiri litum 
Stærð 53x53 cm 

Verð kr. 6.990

LASESSOR Fjölnota andlitsgrímur
Fæst í fleiri litum 

Verð kr. 2.490

Pink Íþróttataska  
með glimmerstöfum 

Fæst líka í bleiku og bláu  
Verð 5.990 

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna



Jóhanna María 
Einarsdóttir

johannamaria 
@frettabladid.is 

María Oddný Sigurðar-
dóttir er nýlega útskrifuð úr 
diplómanámi hjá Makeup 
Studio Hörpu Kára og eins 
og hjá mörgum kviknaði 
áhuginn á unglingsárunum.

„Ég byrjaði að hafa meiri og 
meiri áhuga á förðun þegar ég 
var unglingur og elskaði að skoða 
kennslumyndbönd á netinu og 
prufa mismunandi „lúkk“. Síðan 
þá hefur áhuginn bara aukist,“ 
segir María.

María Oddný er enginn nýgræð-
ingur í förðun heldur er hún 
einnig áberandi í tónlistarsen-
unni og kemur fram með fjölda 
hljómsveita. „Ég lærði í skapandi 
tónlistarmiðlun hjá Listahá-
skólanum en svo er ég líka lærður 
klassískur píanisti. Núna er ég að 
læra klassískan söng. Ég syng með 
kabaretthópnum Túttífrúttunum 
og svo syng ég bakraddir hjá 
hljómsveitinni Flott. 

Hljómsveitin átti að koma fram 
á Menningarnótt en viðburð-
inum var af lýst út af faraldrinum. 
Einnig eigum við að koma fram á 
Airwaves og ég vona svo sannar-
lega að það verði af hátíðinni í ár. 
Þá hef ég verið að koma fram með 
konsept-gjörningahljómsveitinni 
Holdgervlum og svo er ég að vinna 
að sólóefni með Friðriki Mar-
grétar-Guðmundssyni. Eins og er 
höfum við ekki gefið neitt út.“ 

Þeim sem vilja fylgjast með tón-
listarferli Maríu er bent á að hún 
er með Instagramsíðuna @ maria-
oddny.

„Sem tónlistarmaður kem ég 
mikið fram og þá farða ég mig sjálf 
fyrir sviðið. Reyndar hef ég ekki 
verið að koma mikið fram síðasta 
árið út af faraldrinum, en mér 
finnst mjög gaman að farða fyrir 
svið. Svona dagsdaglega fer það 
pínu eftir stuðinu hvernig ég farða 
mig. Oftast er ég með frekar létta 
förðun yfir daginn og stundum 
finnst mér líka bara gott að vera 
ekki með neitt framan í mér.“

En hvað er það sem heillar þig 
við förðun?

„Mér finnst svo áhugavert að 
skoða hvernig förðun er notuð á 
mismunandi hátt. Upprunalega 
var það kannski meira tengt því 
að fela eitthvað sem ég var ekki 
sátt við, unglingabólur og þannig. 
Síðan þá hef ég meira hugsað þetta 
sem ákveðið listform. Það er hægt 
að nota förðun á svo fjölbreyttan 
hátt, bæði til að draga fram allt það 
fallega við okkur sem við viljum 
kannski ýkja og síðan er hægt 
að gera eitthvað allt öðruvísi og 
abstrakt.“

Íslendingar með puttann á förðunarpúlsinum
María Oddný 
hefur lengi haft 
áhuga á förðun 
og sem tón-
listarkona hefur 
hún gaman af 
því að farða sig 
fyrir sviðið. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ÓTTAR

Krefjandi og skemmtilegt nám
María útskrifaðist úr náminu í 
júní síðastliðnum og var farið 
mjög ítarlega í ýmiss konar 
förðunartegundir. „Það var kennt 
fjórum sinnum í viku í fjóra tíma 
á dag. Þetta var krefjandi tímabil 
þar sem ég var líka að vinna og 
er einstæð móðir, en það var svo 
ótrúlega gaman að ég fann varla 
fyrir því. Við fórum í grunnatriði 
húðumhirðu og förðunar. Síðan 
var farið út í meira af ákveðnum 
gerðum af förðunum. Að lokum 
voru þrjú mismunandi lokaverk-
efni sem voru tískuförðun, „bjútí“ 
förðun og „no makeup makeup“ 
förðun.“

Glóandi húð er lykilatriði
María segist hafa mestan áhuga 
á að farða fyrir myndatökur í 
tískutímarit og tískusýningar. 
„Mér þykir líka skemmtilegt 
að gera hefðbundnari „beauty“ 
farðanir. Svo finnst mér spenn-
andi að hafa eitthvert „konsept“ 
í förðun, til dæmis að hafa sterka 
liti, hafa sömu liti í förðuninni 
og í fötunum eða eitthvað sem er 
í umhverfinu. Þetta er kannski 
meira í tískuförðunum, en mér 
finnst almennt mjög gaman að 
pæla í litasamsetningum og fók-
usera oft á augun og reyni að velja 
augnskugga sem draga fram augn-
litinn. Svo finnst mér förðun með 
fallegri húðvinnu algjört lykilat-
riði og er ég mjög hrifin af svona 
„dewy“ húð með fallegum roða í 
kinnunum. Mér finnst líka mjög 

falleg förðun þar sem fókuserað 
er á eitthvað eitt, til dæmis sterk 
augu, sterkar varir eða bara til 
dæmis mikinn lit í kinnunum.“

En hvernig er förðunartískan í 
sumar?

„Almennt finnst mér förðunin 
léttari en hún hefur verið, ekki 
jafn mikið af þungum skyggingum 
og meira um að húðin sé „dewy“, 
glóandi og fersk. Síðan eru graf-
ískir og óhefðbundnir eyelinerar í 
skærum litum mjög vinsælir núna. 
En mér finnst fókusinn almennt 
vera annaðhvort á augun eða 
varirnar; svona „minna er meira“ 
fílingur. Ég hugsa líka alltaf um 
tilefnið þegar ég er að farða. Ef þú 
ert að fara í brúðarförðun, þá er 
kannski betri ákvörðun að hafa 
eitthvað meira látlaust og hefð-
bundið heldur en að fara út í eitt-
hvað sem er í tísku sem gæti svo 
mögulega elst illa á myndum.“

En haustið, hvernig lítur það út?
„Það er mjög mikið alls konar í 

gangi núna og stundum er frekar 
erfitt að setja alveg fingurinn 
á það sem er í tísku. Ég skoða 
nokkrar Instagram-síður reglu-
lega og sé mikið af mjög skapandi 
augnförðun með sterkum litum. 
En svo eru þessar klassísku 
farðanir ennþá á sínum stað eins 
og „cat eye-liner“ og rauðar varir. 
Augabrúnirnar eru yfirleitt frekar 
náttúrulegar en það er líka vinsælt 
að greiða þær upp með geli eða 
sápu. Svo finnst mér mjög gaman 
að skoða hvað tískuhúsin eru að 
gera, en það er mjög fjölbreytt 

eftir því hvernig fatalínurnar eru 
hjá hverjum og einum. Ég sótti til 
dæmis innblástur til Dior fyrir 
lokaverkefnið mitt í tískuförðun.“

Amma með grafískan eyeliner
María segir að Íslendingar séu með 
puttann á púlsinum í því sem er 
að gerast úti í heimi í förðun. „Mér 
finnst Íslendingar vera yfirleitt 
frekar framarlega hvað varðar 
Instagram og aðra samfélagsmiðla. 
Mér finnst til dæmis ótrúlega 
gaman að fylgjast með Emblu 
Wigum á Instagram og TikTok. 
Hún gerir ótrúlega skapandi 
farðanir og er með mjög marga 
fylgjendur. Þar sem vörumerki 
Íslendinga er náttúran hefur nátt-
úruleg förðun verið mjög vinsæl í 
auglýsingaherferðum. En það sem 
ég sé til dæmis frá kennurunum 
mínum á Instagram er bara svipað 
og maður sér annars staðar.

Það er líka mismunandi hversu 
hugrakkir Íslendingar eru með 
förðunina og það fer bara eftir því 
hvaða hóp þú ert að horfa á. Þú 
ert kannski ekki að fara sjá ömmu 
þína með grafískan eyeliner eða 
skærappelsínugulan varalit. En til 
dæmis í tónlistar- og listasenunni 
eru margir að gera mjög skemmti-
lega hluti. Mér finnst ég almennt 
sjá mikið af alls konar förðun hér 
heima en það fer mest eftir því 
hvar maður er staddur hvers konar 
förðun maður sér.“ Hægt er að 
fylgjast með förðunarferli Maríu 
á Instagramsíðunni @bymaria-
oddny. ■

Glóandi förðun er vinsæl í sumar.  MYND/ANNA KRISTÍN María vinnur gjarnan með liti í förðun.  MYND/SARA BJÖRK

 
 

Mér finnst 
fókusinn 
almennt 
vera ann-
aðhvort á 
augun eða 
varirnar; 
svona 
„minna er 
meira“ 
fílingur.
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Allar Clinique húðvörurnar 
eru þróaðar af húðlæknum. 
Þær eru ofnæmisprófaðar 
og 100% ilmefnalausar. Án 
phal ata og parabena.

Þetta gerir Clinique að öruggri og 
áhrifaríkri lausn fyrir húðina þína.

Halldóra Gyða er náttúruhlaup-
ari og er að klára Landvættar-
þrautirnar núna í annað skipti. 
Hún hljóp Laugaveginn frá Land-
mannalaugum í Þórsmörk um 55 
km leið tvisvar sinnum í þessum 
mánuði. Fyrst á tveimur dögum 
með Hlaupahópi Stjörnunnar og í 
seinna skiptið tók hún þátt í Lauga-
vegshlaupinu Ultra maraþon 2021. 
Auk þess sem hún var í góðu fríi í 
Skaftafelli fyrr í mánuðinum.

„Það var mjög gott veður í 
Skaftafelli og í bæði skiptin var 
mjög mikil sól í Landmannalaug-
um þegar við lögðum af stað og því 
mjög mikilvægt að bera á sig góða 
sólarvörn,“ segir hún. „Clinique 
SPF50 sólarvörnin fyrir andlitið er 
einstaklega góð þegar maður er að 
fara í göngutúr á fjöll, í sund eða 
bara út að ganga. Í fyrsta lagi þá er 
brúsinn svo léttur og handhægur 
í bakpokann, bara 30 ml. Einnig 
er mjög auðvelt að bera kremið á, 
þar sem það smyrst vel og svo er 
nauðsynlegt að vera með SPF 50 
vörn bæði með vörn fyrir UVA- og 
UVB-geislum. Það segir allavegana 
húðsjúkdómalæknirinn minn, 
sem ég að sjálfsögðu hlýði,“ segir 
Halldóra sem kom fallega brún og 
með freknur sem hún segir hraust-
leikamerki en engan sólbruna úr 
ferðunum góðu.

Sólvarvörnin frá Clinique er 
ofnæmisprófuð og þróuð af húð-
læknum. Eftirfarandi styrkleikar 
eru í boði.

Clinique Targeted Protection 
Stick SPF35
Sólarvörn í stiftformi sem ver 
viðkvæm svæði, augu, varir, nef og 
jafnvel ör, við sólbruna og ótíma-
bærri öldrun sem orsakast af UVA- 
og UVB-geislum. Prófað af húð- og 
augnlæknum. Þægilegt í veski eða 
vasa. Er olíulaust.

Clinique Mineral Sunscreen for 
Face SPF50
Létt, 100% mineral sólarvörn sem 
er sérlega þægileg, jafnvel fyrir 
viðkvæma húð. Nægilega mild til 
að hægt sé að nota kringum augu. 
Ósýnileg filma myndar varnarhjúp 
um húðina. Hentar öllum húð-
tónum. Sólarvörnin er olíulaus.

Allar sólarvarnirnar eru líka 
öruggar fyrir börn eldri en 6 
mánaða.

Sams konar vörn er einnig 
fáanleg með SPF30.

Clinique After Sun Rescue Balm 
with Aloe
Ótrúlega rakagefandi balm með 
róandi aloe vera sem sefar húðina 
eftir sólböð.

Gerir við og hindrar skaða á húð 
eftir sólbruna. Dregur úr flögnun á 
húðinni. Hentar bæði fyrir andlit 
og líkama. Er olíulaus og stíflar 
ekki húðholur. ■

Helstu útsölustaðir eru: 
Beautybox, Hagkaup, Lyfja, 
Apótek Mosfellsbæ, Urðarapótek 
og Apótek Vesturlands.

Fallega brún með Clinique sólarvörn

Halldóra Gyða 
er náttúru-
hlaupari og 
er að klára 
Landvættar-
þrautirnar núna 
í annað skipti. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Clinique sólar-
vörnin hentar 
vel fyrir fólk 
sem er mikið úti 
við. 

Clinique Mineral Sunscreen for Face SPF50. Clinique Targeted Protection Stick SPF35.Clinique Mineral Sunscreen for Face SPF30.

Clinique SPF50 
sólarvörnin fyrir 

andlitið er einstaklega 
góð þegar maður er að 
fara í göngutúr á fjöll, í 
sund eða bara út að 
ganga. 

Clinique leggur 
mikla áherslu 
á að fólk verji 
húðina fyrir 
útfjólubláum 
geislum sólar-
innar. Hér er 
verið að kynna 
sólarvörnina 
frá Clinique í 
New York en 
hún er þróuð af 
húðlæknum og 
gefur góða vörn. 
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Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Nissan Leaf Tekna 40 kWh battery 
10/2020 Ekinn aðeins 9.000 km. 
Allur búnaður sem hægt er að fá í 
þessa bíla. Verð: 3.490.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur, 
klippingar og fl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

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

 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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 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

 Til sölu

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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga
 arnarut@frettabladid.is

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

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

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

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Frjáls framlög enginn kostnaður!

www.facebook.com/samferdafoundation

Þú finnur okkur á Facebook – ekki hika við að fylgja okkur þar, við 
gerum góðverk í hverjum mánuði fyrir íslensku þjóðina.

Hjá okkur í Samferða er enginn kostnaður og allt rennur 
óskert til þeirra sem þurfa svo sannarlega á að halda.

Þú getur hringt í eftirtalin númer:

VILTU GLEÐJA FORELDRA LANGVEIKRA BARNA 
EÐA FJÖLSKYLDUR ÞAR SEM FORELDRI ER AÐ 

GLÍMA VIÐ LÍFSÓGNANDI SJÚKDÓM?

907 1081 - 1.000 kr. 907 1083 - 3.000 kr.
907 1085 - 5.000 kr. 907 1090 - 10.000 kr.



LÁRÉTT
1 stöðvun
5 skordýr
6 spil
8 flækja
10 stríðni
11 stafur
12 hermir
13 hófdýr
15 venjan
17 kraumi

LÓÐRÉTT
1 skekkir
2 bæli
3 hylur
4 tefja
7 blanda
9 blettur
12 þefja
14 er
16 sýl

LÁRÉTT: 1 aflát, 5 fló, 6 ás, 8 bendla, 10 at, 11 
emm, 12 apar, 13 asni, 15 reglan, 17 malli.
LÓÐRÉTT: 1 afbakar, 2 flet, 3 lón, 4 tálma, 7 
samruni, 9 depill, 12 anga, 14 sem, 16 al.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Norðan og 
norðaustan 5-10 
m/s, en heldur 
hvassara við fjöll. 
Skýjað og sums 
staðar rigning, 
en léttskýjað á 
suðvestanverðu 
landinu. Hiti 10 
til 21 stig, hlýjast 
sunnan- og suð-
vestantil. n

Veðurspá Fimmtudagur

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.

Polgar átti leik gegn Tisdall á Reykjavíkurskákmótinu árið 1988.

1...Da4+! 2 Hxa4 Hxa4+ 3. Kb1 Hh1+ 0-1. Átta manna úrslit Heimsbikarmótsins í skák hófust í gær í Sochi. 
Magnús Carlsen lagði Andrey Esipenko að velli í sextán manna úrslitum.

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

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

Blessaður! Ertu 
orðinn eitthvað 
lasinn, drengur? En samt 

ánæ g ð
ur? 

Jebb! Ég 
smitaðist! Af 
Línu! Sætustu 

stelpunni í 
öllum skól

anum!

Aahhh ... smit
aður af ást! Það 
minnir mig á gellu 
sem ég hitti einu 

sinni ... Gurrý 
Tönju!

Hún gaf mér nóg af 
bólgum og sársauka 

fyrir sunnan! 

Og var 
það 
líka 

ást?

Og takk 
fyrir í 
dag!

Nei! Það var 
lekan

Andsk! Wifiið er 
að klikka!

Bíddu, það 
er komið 

aftur!

Verði þér að 
góðu.

Babbi! 
Já, Lóa! Já! Hún tekur eftir 

föður sínum.
Það er 

kannski rétt ...
Gleðispillir.

... Hún kallaði klósettið líka 
babbi áðan.

Snú!

Snú!

Tos!

Snú!
Snú! Snú!

SMÁRATORGI  |  KRINGLAN  |  GLERÁRTORGI  |  LINDESIGN.IS

LOKADAGAR 

ÚTSÖLU 
ENN MEIRI 
VERÐLÆKKUN

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

ÞJÓÐIN ER AÐ HORFA Á 
HRINGBRAUT!

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

*Áhorfskönnun MMR - 26. nóv. - 4. des. 2020
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Skráðu þig á póstlistann og 
fáðu Fréttablaðið sent rafrænt 

á hverjum morgni

Skráðu þig á frettabladid.is,
á Facebook síðu Fréttablaðsins

eða skannaðu QR kóðann

– Mest lesna dagblað landsins



Rétt er að minna á að 
nýjabrum og næm 
tilfinning fyrir því 
hvernig veröldin veltist 
er ekki kynslóðabund-
in.

Brautirnar 
eru 

fáanlegar 
með 

mjúklokun

Mikið úrval 
rennihurðabrauta frá

Þýsk gæðavara.

Skútuvogi 1h - Sími 585 8900
www.jarngler.is

MYNDLIST

Iðavöllur: Íslensk 
myndlist á 21. öld
Listasafn Reykjavíkur, 
Hafnarhúsið

Aðalsteinn Ingólfsson

Það er alltaf varasamt að spá, sér
staklega um framtíðina, er haft 
eftir þekktum spéfugli. Samt hafa 
söfn og sýningarstjórar ástundað 
það um árabil, af misjafnlega mikilli 
fyrirhyggju. Við könnumst öll við 
myndlistarsýningar þar sem sam
tíminn er krufinn undir ýmsum 
formerkjum með allrahanda „fram
sýnum“ verkum. Slíkar sýningar eru 
í eðli sínu meinlausir og oft áhuga
verðir samkvæmisleikir, svo fremi 
sem skipuleggjendur taka sjálfa sig 
ekki of alvarlega. Þær geta raunar 
verið kærkomið tækifæri fyrir lítt 
þekkt hæfileikafólk og dregið fram 
í dagsljósið brýn viðhorf sem legið 
hafa í láginni. En þessar sýningar 
eru ekki „skráning listasögunnar“, 
eins og sumir aðstandendur þeirra 
virðast halda; sú saga verður ein
ungis skráð af listfræðingum fjar
lægrar framtíðar. Í kjölfar síðari 
heimsstyrjaldar var Bernard Buffet 
lýstur helsta vonarstjarna evrópskr
ar samtímalistar; í dag er leitun að 
fólki sem kann á honum nokkur 
deili.

Það er ýmislegt sem samsýning 
Listasafns Reykjavíkur, Iðavöllur, 
hefur með sér. Heiti hennar er flott, 
henni fylgir vönduð skrá og verkin 
á sýningunni gera sig (f lest) vel í 
því rými sem þau fá. Í stuttu máli 
er þarna um að ræða samsýningu 
fjórtán ungra myndlistarmanna, 
átta kvenna og sex karla – sem líkast 
til er lýsandi fyrir kynjahlutföllin í 
íslenskri samtímamyndlist akkúrat 
nú.

Yfirlýst markmið sýningarstjór
anna þriggja (Aldísar Snorradóttur, 
Markúsar Þórs Andréssonar og 
Ólafar Kristínar Sigurðardóttur) 
er að draga saman verk eftir „milli
bilskynslóð“ íslenskra myndlistar
manna, kynslóðina sem man eftir 
„heiminum án internets og snjall
síma“, en tekst nú á við „aukinn 
hraða, meiri upplýsingaflæði, óljós
ari landamæri, reikult kyngervi, 
breytt samskiptamynstur, nýja 
tækni“, um leið og hún man enn 
eftir því hvernig hlutirnir voru. „Þau 
upplifa endalok heimsins í vissum 
skilningi og leggja sitt af mörkum 
við nýtt upphaf,“ segir í kynningu.

Af álitamálum
Þetta eru stór orð, sömuleiðis sú 

staðhæfing að þátttakendur séu 
„leiðandi afl sinnar kynslóðar“. Rétt 
er að minna á að nýjabrum og næm 
tilfinning fyrir því hvernig veröldin 
veltist er ekki kynslóðabundin. 
Steinsnar frá Listasafni Reykjavíkur 
er til dæmis hálfsjötugur mynd
listarmaður, Kjartan Ólason, að 
takast á við þennan hraða, óljósa og 
ógnvekjandi samtíma upp á hvern 
dag á vinnustofu sinni, sennilega af 
meiri einurð en nokkur þátttakenda 
á Iðavelli.

Sem tengist því sem sérstaklega 
sótti á mig við endurtekna athugun 
á þessari sýningu; nefnilega hve fáir 
þátttakenda eru í raun að taka á því 
sem brunnið hefur á okkur á síðast

liðnum árum, öllu því sem nefnt er 
hér að ofan, en einnig af leiddum 
fyrirbærum á borð við gervigreind, 
endalokum einkalífsins, kóvíð og 
náttúruvá á heimaslóðum. Þar sem 
finna má ávæning af slíkum álita
málum í verkum þeirra, er það oft
ast nær kirfilega samfléttað annars 
konar og einkalegri umfjöllun, eða 
þá að skavankar í sjálfri uppsetning
unni drepa á dreif meginatriðum 
þess sem menn vilja sagt hafa.

Dæmi um hið síðarnefnda er 
innsetning Bjarka Bragasonar, sem 
er sýnilega ætlað að benda á við
kvæmt ástand vistkerfanna með 
samanburði á gömlu plöntusafni 
og vídeólúppu af jarðvegsúrgangi 

á safnhaugi; þar ber hið fyrrnefnda 
það síðarnefnda ofurliði í rýminu.

Svipað misvægi – bæði hug
mynda legs og uppsetningarlegs 
eðlis – skemmir sennilega fyrir Arn
ari Ásgeirssyni, sem skeytir saman 
smágerðar lágmyndir af „lyfjaneyt
endum“ og risastóra og afar hagan
lega smíðaðri tilvísun í það sem við 
getum kallað „eftirlitsmenningu“. 
Einhvers konar tengingu vantar 
á milli þessara tveggja þátta. Og 
„Myrkraherbergi“ Rebeccu Erin 
Moran er tæpast nógu víðáttumik
ið, ógnvekjandi og sexí til að vekja 
upp þær kenndir sem tengdar eru 
við slík afdrep í „alvörulöndunum“.

Margbrotin merkingarsvið
Í rauninni mundi stór hluti sýndra 
verka á þessum tiltekna „velli“ gera 
sig ágætlega í öðru samhengi, jafn
vel undir merkjum hins einkalega 
og móderníska, og þá á ég ekki ein
göngu við málarana tvo og vefar
ann, Guðmund Thoroddsen, Styrmi 
Örn Guðmundsson og Örnu Óttars
dóttur – sem öll eru framúrskarandi 
á sínum „eigin“ forsendum.

Hildigunnur Birgisdóttir er síðan 
að leita merkingar í hinu lítilfjör
lega og „ómerkilega“, efniviði sem 
hún tínir upp af götu sinni, rétt 
eins og dadaistar gerðu fyrir margt 
löngu. Hér má einnig spyrja sig hvað 
nákvæmlega verk Elínar Hansdótt
ur gera fyrir „konseptið“ sem útlist
að er í formála, þar sem þau koma 
rakleiðis úr tiltölulega afmarkaðri 
veröld hugmyndafræðilegs mín
ímalisma, ganga mjög mikið út á 

afbyggingu rýmis. Sem er kannski 
ekki það sem okkur er efst í huga. 
En eru auðvitað ágæt fyrir sinn hatt.

Stílhrein vídeóverk Doddu Magg
ýjar eru síðan „einkalegri“ en flest 
annað á sýningunni og til þess fallin 
að leiða áhorfandann í innheima, 
fremur en að tengja hann við heim
inn hið ytra. Sem er væntanlega það 
sem höfundar sýningar eru á hött
um eftir. Innsetning Önnu Rúnar 
Tryggvadóttur af vélvæddum trjám 
er sömuleiðis nokkuð vel þekkt – 
og helst til augljóst – tilbrigði um 
þemað „náttúra og vélmenning“.

Þrátt fyrir útskýringar í skrá 
er mér fyrirmunað að skilja hvað 
límbandsverk Arnars Alexanders 
Ámundasonar á gluggum safnsins 
og íslenskur torfbær á hjólum eftir 
Evu Ísleifsdóttur gera fyrir þau 
þemu sem hér eru undir. En þar er 
sjálfsagt um að kenna glámskyggni 
minni.

Í mínum huga standa tveir þátt
takenda aðallega undir þeim kröf
um sem ámálgaðar eru í aðfara
orðum sýningarinnar, Anna Júlía 
Friðbjörnsdóttir og Páll Haukur 
Björnsson. Hvorugt þeirra gefur sig 
út fyrir að vera sérstaklega aðgengi
legt í myndlist sinni, en þegar verk 
þeirra eru brotin til mergjar, opnast 
okkur óvenjulega mörg, margbrotin 
og lagskipt merkingarsvið, sem í 
sameiningu segja okkur heilmikið 
um tilveru og mennsku, með sér
stakri áherslu á núning mennsku 
og náttúru. Af þeim tveimur er 
Páll Haukur bæði verr í sveit settur 
rýmislega og torræðari. Á stundum 
er eins og hann teymi áhorfandann 
vísvitandi inn í heim þekkingar
og skilningsleysis „þar sem ekkert 
merkir nokkuð“, eins og segir í sýn
ingarskrá. Þar reynir, góðu heilli, á 
hyggjuvit áhorfandans. n

Umbrot og tilfærslur

Verk eftir Arnar Ásgeirsson vísar í eftirlitsmenninguna.

Flæðarmál eftir Styrmi Örn Guðmundsson.

kolbrunb@frettabladid.is

Sýning Sævars Karls á Mokka verð
ur opnuð í dag, 29. júlí, og stendur 
til 22. september.

Á sýningunni eru glæný og nýleg 
kyrralífsmálverk unnin hér heima 
og í München þar sem Sævar Karl 
er með vinnustofu og dvelur hluta 
af árinu.

Sævar Karl hefur stundað mynd
listarnám við ýmsa listaháskóla 
hérlendis, í Þýskalandi og Austur
ríki. Hann hefur sýnt víða um 
heim, meðal annars í Þýskalandi, 
Frakklandi, á Ítalíu og Englandi.

„Mér finnst kyrralífsmyndir eiga 
vel við á Mokka,“ segir Sævar Karl. 
„Rýmið sjálft er eins og úr gamalli 
bíómynd.“ n

Sævar Karl 
á Mokka

Eitt af verkum Sævars Karls á sýningunni á Mokka.
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ÚTSALA
50% afslátturAllt að

síðustu dagar

útsölublað 
RISA

husa.is

Vefverslun

husa.is

Sendum
um land allt

Sumarblóm  50% • Trjáplöntur og runnar  50% • Útipottar 25% • Nexgrill gasgrill  25%
Matjurtir 50% • Útipottar og svalakassar 25% •  Fjölærar plöntur 50% • Kryddplöntur 25% 

Garðstyttur og garðskraut  25% • Vökvunarkönnur  25% • Garðhúsgögn 25% • Keðjusagir 25% 
Bensínsláttuvélar 25% • Orf og hekkklippur (Ikra) 20% • Hand- og rafmagnshekkklippur 25%

 Bensín- og rafmagnsorf 25% • Greinakurlarar (Ikra) 20% • Stanley loftpressur  20%  
Frystikistur (Frigor) 15% • Slönguhjól (Claber) 30% • LADY innimálning 20% • Viðarvörn og pallaolía 25% 

Útimálning 25% • Hnífapör og ýmis eldhúsáhöld 30% • Hnífar  30%  • Eldhúsáhöld 30%
Matarstell, glös og könnur  30% • Hreinlætisvörur  20% • Bökunarvörur 30% • Regnföt 30% 

Pottar, pönnur og hitakönnur 30% • Vinnufatnaður 25% • Barnabílstólar 30% • Vinnuhanskar 20%
Plastbox 25% • Leikföng 25% • Vinnuöryggisvara (hjálmar, grímur o.fl.)  20% • Endurvinnslutunnur 25%

Gúmmístígvél og gúmmískór 25% • Öryggisskór og öryggisstígvél 20-30% • Lofta- og veggjapanill 20% 
Enox rafmagnshjól 15%

Við erum öllAlmanna-varnirFörum varlegaog notum grímu í verslunum
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Fimmtudagur
Stöð 2

Stöð 2 BíóStöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The Good Doctor
10.05 Gilmore Girls
10.50 Ísbíltúr með mömmu
11.15 Friends
11.45 Nettir kettir
12.35 Nágrannar
12.55 God Friended Me
13.35 Lodgers For Codgers
14.25 Shipwrecked
15.10 Temptation Island
15.55 Making It
16.40 The Heart Guy
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.55 Hell’s Kitchen
19.40 The Titan Games
20.25 Timber Creek Lodge  Raun-

veruleikaþættir þar sem 
starfsfólk fyrsta flokks 
fjallaskála búa og vinna 
saman. Þau eru hvött til að 
skemmta sér með gestum 
staðarins ásamt því að þjón-
usta þá. En hvar liggur línan 
milli þeirra og gestanna? Og 
hvað gerir starfsfólkið þegar 
gestirnir eru farnir?

21.10 NCIS. New Orleans
21.50 War of the Worlds
22.40 The Pembrokeshire Murders
23.35 Prodigal Son
00.15 The Righteous Gemstones 

 Þættirnir fjalla um heims-
fræga sjónvarpsprédikara-
fjölskyldu sem á velgengni 
sína að þakka fylgjendum 
sem dýrka hana á dá. En 
á bak við fullkomið yfir-
bragð fjölskyldunnar leynist 
græðgi og ósvífni sem á sér 
enga líka.

01.15 The Mentalist
01.55 The Good Doctor
02.35 Gilmore Girls
03.20 Friends
03.50 God Friended Me  Önnur 

þáttaröð þessara stór-
skemmtilegu og öðruvísi 
þátta um trúlausan ungan 
mann sem liggur síður en 
svo á skoðunum sínum.

10.25 Spider-Man. Into the Spider 
Verse

12.20 Yesterday
14.15 Mystery 101. Dead Talk
15.40 Spider-Man. Into the Spider 

Verse
17.35 Yesterday
19.35 Mystery 101. Dead Talk
21.00 Atomic Blonde
22.50 Mary Queen of Scots
00.50 Arrival
02.45 Atomic Blonde

07.30 2021 PGA Tour Champions 
Learning Center

07.55 The Senior Open Cham-
pionship    Opna breska 
meistaramóti eldri kylfinga.

13.00 European Tour  Bein út-
sending frá ISPS Handa 
World Invitational.

17.55 The Senior Open Cham-
pionship 2021 - Highlights

18.40 The Senior Open Cham-
pionship 

23.45 PGA Tour. The Cut

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 (8.24)
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 Kokkaflakk
20.45 Hver ertu? 
21.15 Venjulegt fólk
21.45 Systrabönd 
22.30 Love Island 
23.20 The Royals  
00.05 The Late Late Show 
00.50 Love Island 
01.45 Skandall 
02.30 Yellowstone
03.15 Penny Dreadful. City of 

Angels
04.15 Love Island
05.05 Síminn + Spotify

08.30 Bournemouth - Brentford
10.10 Los Angeles Chargers - New 

England Patriots
12.20 Watford - Millwall
14.00 Manchester United - Roma
15.45 Real Madrid - Gladbach
17.25 Chelsea - Sevilla
19.05 Sviss - Spánn
21.25 Belgía - Ítalía
23.10 Antwerp - Tottenham

09.10 Dominos Körfuboltakvöld 
 Minning um Ölla.

09.40 Valur - Haukar  Útsending frá 
leik í Olís-deild karla.

10.55 FH - Selfoss
12.20 ÍR - Fram
13.30 Seinni bylgjan - karla  Marka-

þáttur Olís-deildar karla.
14.55 Valur - Leiknir R.  Útsending 

frá leik í Mjólkurbikar karla.
16.35 KR - Fylkir  Útsending frá leik 

í Pepsi Max-deild karla.
18.15 Leiknir R. - KA
20.00 Pepsi Max Mörkin
21.00 Höttur - Valur  Útsending frá 

leik í Dominos-deild karla.
22.30 Rúrik Gíslason
23.00 Þór Þ. - KR  Útsending frá leik 

í Dominos-deild 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 Píanógoðsagnir 5. þáttur. 

Arturo Benedetti Mic-
helangeli

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  Fjall.
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið Fyrri og seinni 

hluti
13.00 Dánarfregnir
13.02 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Söngvamál  Tími eplabló-

manna.
15.00 Fréttir
15.03 Flakk - Flakk um hönnun 

og Hönnunarmars
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Hljómboxið  Fossagaukar 

mæta Snjódívum.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar  Steven 

Isserlis og Connie Shih á 
Verbier-hátíðinni.

20.30 Þættir úr sögu tvífarans 
21.10 Íslendingasögur  Tvær 

leifturmyndir
21.40 Kvöldsagan. Sögukaflar af 

sjálfum mér. Sögulok
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 Saga og samfélag (e)  Saga 

og samfélag er þáttur þar 
sem málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu sam-
hengi og vikið að nýjustu 
rannsóknum fræðimanna á 
margvíslegum sviðum.

18.30 Fréttavaktin úrval  Helstu 
fréttir vikunnar með Mar-
gréti Erlu Maack.

19.00 Mannamál (e)  Einn sígildasti 
viðtalsþátturinn í íslensku 
sjónvarpi.  

19.30 Suðurnesja-magasín 
Víkurfrétta (e)  Mannlífið, 
atvinnulífið og íþróttirnar á 
Suðurnesjum.

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

20.30 Fréttavaktin úrval  Helstu 
fréttir vikunnar.

07.05 ÓL 2020. Handbolti kvenna 
Svartfjallaland - Noregur 
 Bein útsending.

08.45 ÓL 2020. Borðtennis Und-
anúrslit í einliðaleik karla 
 Bein útsending.

11.00 Upplýsingafundur Almanna-
varna  Bein útsending.

11.30 ÓL 2020. Fimleikar Fjölþraut 
kvenna  Bein útsending.

13.00 ÓL 2020. Borðtennis Úrslit 
í einliðaleik kvenna  Bein 
útsending.

14.00 ÓL 2020. Tennis Undanúrslit 
í einliðaleik kvenna  Út-
sending frá undanúrslitum.

16.05 Útúrdúr
16.45 Út og suður 
17.15 Íþróttagreinin mín - Vatns-

rugby 
17.45 Landakort  Oddi
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Maturinn minn 
18.12 Undraverðar vélar 
18.26 Nýi skólinn 
18.40 Tryllitæki - Alger vöknun 
18.47 Miðaldafréttir
18.50 Sumarlandabrot 2020 

Reynir Pétur Ingvarsson
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarlandabrot
19.45 Ólympíukvöld
20.25 Tareq Taylor og miðaustur-

lensk matarhefð 
21.05 Skuggaleg skógarferð 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Glæpahneigð 
23.10 Ólympíukvöld  Samantekt.
23.50 ÓL. Frjálsíþróttir  Bein út-

sending.
03.30 ÓL. Úrslit í BMX hjólreiðum 

karla  Bein útsending
04.30 ÓL. Körfubolti Bandaríkin - 

Japan  Bein útsending.
06.25 ÓL. Tennis Undanúrslit í 

einliðaleik karla  Bein út-
sending.

ÞINN
STUÐNINGUR 
ER OKKAR
ENDURHÆFING

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

ljosid.is
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við komum með

til þín

!!
VINSÆL VARA 

!!
VINSÆL VARA 

799
kr.kassinn.

Toppur 330 ml Rúta Coke/Coke án sykurs
330 ml

249kr.stk.

Pik•Nik 113 g

449kr.pk.

Driscoll’s Ber 125 g

2999kr.kg.

SS Grískt Metaxa
Lambaprime

599kr.stk.

Þ.B. Maís með smjörolíu

449kr.stk.

Grillkartöflur 700g

1299kr.stk.

Tulip Spare Ribs 550 g
Tulip Pulled Pork 550 g

9999kr.stk.

Igloo 58L kælibox

8999kr.stk.

Core Hybride svefnpoki

!!
VINSÆL VARA 

80
kr.pr.stk 799

kr.kassinn.

80
kr.pr.stk



   Hryllingur  
á verðlaunapalli

Titane (2021)

Franski leikstjórinn og handritshöfundurinn Julia 
Ducournau kom, sá og sigraði sögulega á alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðinni í Cannes fyrr í þessum mánuði 
þar sem hún varð önnur konan í sögu verðlaunanna 
til að hljóta Gullpálmann fyrir bestu myndina. Jane 
Campion braut þann glervegg 1993 með The Piano.

Sigur Ducournau þykir einnig marka tímamót þar 
sem Titane er ekki allra og hefur þegar verið stimpluð 
„mest sjokkerandi mynd ársins 2021“. Hún gengur 
enda fram af fólki og heldur áhorfendum í stöðugri 
óvissu um hvaða ósköp muni eiga sér stað næst.

Titane er lýst sem fallegri, myrkri og sjúkri fantasíu 
með í senn martraðarkenndri og prakkaralegri gusu 
kynlífs og ofbeldis sem flýtur áfram í krafti ægi-
legs ljósaflóðs og dynjandi tónlistar. Greinilega 
bylgja sem má láta sig hlakka til að skelli á Íslands  
ströndum.

toti@frettabladid.is 
kolbrunb@frettabladid.is

Hryllingsmyndir eru eðlis síns og 
viðfangsefna vegna iðulega litnar 
hornauga. Vinsældir þeirra eru hins 
vegar það almennar að ekkert lát er 
á framleiðslu þeirra.

Hrollvekjur hafa einnig ríka til-
hneigingu til þess að rjúka upp í 
vinsældum þegar ógnir á borð við 
kjarnorkuvá og farsóttir vofa yfir. 

Fréttablaðið dustar hér rykið af 
nokkrum sígildum og ólíkum hryll-
ingsmyndum sem allar eru og voru 
verðugar verðlauna. n

The Innocents (1961)

Leikstjórinn Jack Clayton teflir hér fram Deborah 
Kerr í hlutverki barnfóstru sem óttast að börnin sem 
hún gætir séu andsetin. Einstaklega fáguð hrollvekja 
þar sem tekst fullkomlega að skapa ógnvænlegt and-
rúmsloft og um leið er á áhugaverðan hátt leikið með 
hugmyndina um að allt hið óhugnanlega sem gerist 
sé hugsanlega hugarburður barnfóstrunnar. Við 
kjósum hins vegar að trúa á draugana, enda er það 
svo miklu skemmtilegra.

Invasion of the Body Snatchers 
(1956)

Leikstjórinn Don Siegel, sem 
er þekktastur fyrir Dirty Harry, 
er í frábærla vænisjúkum ham í 
þessari fyrstu kvikmyndaaðlögun 
sögunnar The Body Snatchers eftir 
Jack Finney.

Í bæ í Kaliforníu taka íbúar hver 
á fætur öðrum ógnvænlegum 
breytingum og verða sálarlausar 
útgáfur af sjálfum sér. Frábær og 
tímalaus hrollvekja sem hefur 
komist á lista yfir bestu kvik-
myndir allra tíma. Mynd sem fær 
áhorfandann hvað eftir annað til 
að naga neglurnar.

The Shining (1980)

Leikstjórinn Stanley Kubrick tekur 
eina fyrstu og þekktustu sögu 
Stephens King tröllataki í The 
Shining þar sem rithöfundurinn 
Jack Torrence sest að með eigin-
konu og syni á afskekktu hóteli, 
missir vitið og ógnar um leið lífi 
eiginkonu sinnar og sonar sem er 
skyggn.

Jack Nicholson er á barmi þess 
að ofleika í hlutverki hins vit-
skerta rithöfundar, en fyrir vikið 
er það hrollvekjandi skemmtun að 
fylgjast með honum. Danny Lloyd 
er síðan átakanlega umkomulaus 
í hlutverki hins unga sonar. Hvert 
óhugnanlega atriðið rekur annað 
í magnaðri kvikmynd þannig að 
hin viðkvæmu hljóta að grípa 
nokkrum sinnum fyrir augun, þeir 
harðgerðari fyllast sæluhrolli.

The Birds (1963)

Sígilt fjaðrafok meistara Alfreds Hitchcock er algjör-
lega ómótstæðileg hrollvekja um fugla sem skyndi-
lega byrja að ráðast á fólk. Hluti hrollsins felst í því 
að vita að þetta gæti mögulega gerst í raunveruleik-
anum. Það er einfaldlega mjög auðvelt að tortryggja 
máva eftir að hafa horft á þessa snjöllu kvikmynd.

The Exorcist (1973)

William Friedkin braut alla múra 
siðvendni og góðra gilda í þessari 
tímamótamynd gerðri eftir einni 
áhrifamestu hryllingsbók síðustu 
aldar, The Exorcist eftir William 
Peter Blatty, um baráttu kaþólskra 
presta við að flæma illan anda úr 
líkama hinnar þrettán ára gömlu 
Reagan. Enginn sem sá myndina 
á sínum tíma varð alveg samur 
og hún eltir enn nýja sem gamla 
áhorfendur langt inn í svefninn.

The Others (2001)

Alejandro Amenábar töfrar fram 
mynd sem er full af dularfullum 
persónum og afar drungalegu 
andrúmslofti. Nicole Kidman er 
móðirin sem verndar börn sín í 
húsi þar sem draugagangur virðist 
ríkja. Leikstjórinn var tilnefndur 
til BAFTA- verðlauna fyrir besta 
handrit og Kidman var tilnefnd til 
Golden Globe og BAFTA fyrir leik 
sinn í hrollvekju sem sannarlega 
hittir í mark.

The Sixth Sense (1999)

Leikstjórinn M. Night Shyamalan og hinn ungi Haley 
Joel Osment í aðalhlutverkinu slógu báðir hressi-
lega í gegn með þessari draugalegu mynd sinni um 
ungan dreng sem er þjakaður af því að vera stöðugt 
með framliðna fyrir augunum. Bruce Willis sýndi á sér 
mýkri hlið sem barnasálfræðingurinn sem reynir að 
hjálpa drengnum að glíma við drauga sína en á heldur 
betur eftir að fá á baukinn sjálfur.

MYNDIR/SKJÁSKOT

Hrollvekjur þykja yfirleitt 
ekki merkilegur pappír og fá 
sjaldan uppreist æru á fínum 
verðlaunahátíðum. Slíkt 
kemur þó fyrir. The Silence 
of the Lambs fékk Óskarinn 
sem besta myndin og hryll-
ingsmyndin Titane eftir Julia 
Ducournau hlaut nýlega Gull-
pálmann í Cannes.

VR býður upp á opið hús 
í Árbæjarsafni um 
Verslunarmannahelgina

Hermes: þar sem 
saga VR hefst

Þann 27. janúar árið 1891 var 

Verzlunarmannafélag Reykjavíkur, VR, 

stofnað á fundi á veitingahúsinu 

Hermes við Lækjargötu, en húsið 

stendur nú á Árbæjarsafni. Félagið 

fagnar því 130 ára afmæli sínu í ár.

Af því tilefni býður VR upp á opið 
hús í Árbæjarsafni um Verslunar-
mannahelgina, frá fimmtudegi til 

mánudags. VR hvetur öll áhugasöm 

til að sækja safnið heim og koma við 

í húsinu þar sem saga VR hófst.
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Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Súluborvél 350W 

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13mmFjölsög 

Höfftech

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

Flísasög 80mm

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
Toppasett Kraft-
mann 94stk 

1/2 Toppasett 1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

Verkfærasett

Vasaljós og lugtir, 
yfir 30 gerðir

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBurstasett í borvél

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

Viðgerðar-
kollur

Álskóflur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 4.995

frá 795

4.895

19.995

39.995 99.999

1.999

9.985

9.999

4.995
4.995

9.999

5.999

5.995

15.995

4.995

1.995

4.795

7.995
3.995

6.985

19.995

14.995

13.995

frá 1.495

frá 5.995

frá 995
24.995 19 .995

Garðverkfæri í miklu úrvali

frá 1.995

1.995

Bensínbrúsar í miklu úrvali

Kælibox 26L 12v/230v

Hunda- 
festingar

Tjaldstæðatengi 

Vindsængurpumpur

Hitablásarar

9.999



AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
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Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Á dögunum gaf tónlistar-
maðurinn Snorri Helgason út 
lagið Haustið '97 af væntan-
legri plötu sinni Víðihlíð. 
Hann náði að nýta tímann 
vel milli bylgna í að spila og 
opnaði djassstaðinn Skugga-
baldur fyrr í mánuðinum.

steingerdur@frettabladid.is

Nú á dögunum gaf tónlistarmaður-
inn ástsæli Snorri Helgason út lagið 
Haustið '97 sem er uppfullt af gleði 
og nostalgíu. Hann segir það óð til 
unglingsára sinna og nokkurs konar 
sjálfspepp um að elta drauma sína 
og treysta á eigið innsæi.

„Haustið '97 var ég reyndar bara 
13 ára en lagið er meira byggt á 
minningum og fílingnum þegar ég 
var svona 15 til 16 ára um aldamót-
in. Unglingafyllerí í Öskjuhlíðinni, 
fyrstu sleikirnir og sjoppuhangs og 
svoleiðis. Mig vantaði bara eitthvað 
sem rímaði við „stöð“ og þess vegna 
varð sögusvið lagsins að vera '97,“ 
segir hann og hlær.

Lagið er af væntanlegri EP-plötu 
sem mun bera heitið Víðihlíð og 
kemur út í ágúst.

„Þetta er alveg korter í þemaplötu 
þar sem lögin fjögur sem hún hefur 
að geyma eru öll svona nost algísk 
popplög. Víðihlíð er einmitt nafnið 
á götunni sem ég ólst upp við. Við 
tókum hana upp að mestu á einu 
kvöldi í desember í stúdíóinu hjá 
Guðmundi Óskari úti á Granda og 
erum búnir að vera að föndra við 
hana síðan. 

Við fengum svo hana Matthildi 
Haf liðadóttur, sem er geggjuð 
söngkona, til að koma og syngja 
með mér í þessu og hún negldi 
alveg þennan næntís poppdívu-
söngstíl sem við vorum að leita að,“ 
útskýrir Snorri.

Á alltaf góðan lager
Myndir þú segja að ástandið undan-
farið ár hafi á einhvern hátt litað 
tónsmíðar þínar?

„Ekki beint, nei. Ég er bara búinn 
að hafa dálítið meiri tíma til að 
semja og pæla og fá hugmyndir 
þannig að ég sit á fullt af „stöffi“. En 
það er svo sem ekkert nýtt. Ég á allt-
af dágóðan slatta af lögum á lager,“ 
segir Snorri.

Má kannski tengja nostalgíu-
þrána í Haustinu '97 á einhvern hátt 
við að sakna einfaldari tíma?

„Já og nei. Þetta voru einfaldari 
tímar en þetta voru líka miklu 
f lóknari tímar. Það er f lókið að 
vera unglingur með stórar tilfinn-
ingar en kunna ekki að beina þeim 
í réttan farveg.“

Lagið er nokkuð poppað miðað 
við annað efni frá Snorra.

„Ég held að ég þori að fullyrða að 
ég hafi ekki dýft mér svona hressi-
lega ofan í popplaugina síðan í 
Sprengjuhöllinni í denn. Það vottar 
ekki fyrir skugga í þessu lagi. Bara 
sól og stemming.“

Nú þegar smitum fer fjölgandi og 
fólk er aftur farið að halda sig meira 
til hlés er líklega kjörinn tími til að 
gefa út tónlist í þessum stíl til að 
lyfta andanum.

„Ég held það. Ég held að allir hafi 
gott af því að hlusta á þetta lag. Taka 
þetta einu sinni á dag eins og lýsi.“

Þjóðlög og grín
Snorri og eiginkona hans Saga Garð-
arsdóttir náðu að nýta tímann ágæt-
lega milli bylgna.

„Við skutumst út á land núna rétt 
fyrir síðustu skeiningu. Við fórum 
á Patreksfjörð og vorum eina nótt 
í Flatey á leiðinni heim. Á Patró 
náðum við að gera svona „double-
whammy“-gigg; ég spilaði mitt 
þunga þjóðlagasett og svo var Saga 

með uppistand eftir hlé. Það virkar 
furðu vel, þetta kombó. Þyngsli og 
grín eru nefnilega tvær hliðar á 
sama peningnum, höfum við kom-
ist að.“

Nú opnaðir þú ásamt f leirum 
djassstaðinn Skuggabaldur, hvernig 
hafa viðtökurnar verið?

„Viðtökurnar hafa verið svaka-
lega góðar. Við vissum ekki alveg 
hvað við værum að fara út í en svo 
sáum við strax þegar við opnuðum 
og hversu vel fólk tók í þetta að við 
yrðum að vera með „live“ músík á 
hverju kvöldi, sem við höfum verið 
með og það hefur gengið þrusuvel.“

Er eitthvað f leira á döfinni hjá 
þér?

„Bara gleði og meiri músík.“
Haustið '97 er hægt að nálgast á 

öllum helstu streymisveitum. n

Nostalgískur óður  
til unglingsáranna

Snorri kaus að tímasetja sögusvið lagsins árið '97 því það rímaði best við orðið stöð.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR

Þyngsli og grín eru 
nefnilega tvær hliðar á 
sama peningnum, 
höfum við komist að.

Þetta voru einfaldari 
tímar en þetta voru 
líka miklu flóknari 
tímar. Það er flókið að 
vera unglingur með 
stórar tilfinningar en 
kunna ekki að beina 
þeim í réttan farveg.
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990

1.590

1.990

8” Pizza af matseðli
og ½ ltr gos

12” Pizza af matseðli
og 2x ½ ltr gos

16” Pizza af matseðli
og 2 ltr gos

Hádegis
tilboð

2

1

3

Fjarðargata 11 · Dalvegur 32b

spadinn.is

Í boði alla daga frá kl. 11:00–16:00



Allt að 
50% 

afsláttur!

LOKAÐ MÁNUDAGINN 2. ÁGÚST  
Góða skemmtun um verslunarmannahelgina

Sjá tilboðin á byko.is

25%
Enn meiri 

afsláttur af reiðhjólum 

Verslaðu á netinu á byko.is

ÚTSALAÚTSALA
SUMARSUMAR

Lýkur 4. ágúst



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Stefáns Ingvars 
Vigfússonar

n Bakþankar

Mér líður aldrei vel í Kringl-
unni, ekki illa en ekki vel. 
Kringlan er eins og vakandi 
draumur: draumur um 
vinnuna, draumur um uppgjör 
við foreldri, maka eða æskuvin. 
Draumur sem ég vakna þreyttur 
eftir. Ég vil síður fara í Kringl-
una, en þangað verða öll að 
fara, kannski mánaðarlega eða 
á tveggja mánaða fresti. Þangað 
fer ég í stutterma skyrtu, í 
haustjakka, í vetrarúlpu, þegar 
ég á erindi við margs konar 
neyslu sem þarf að afgreiða á 
sem skemmstum tíma. Tíminn 
stendur í stað og ég gleymi 
því hvernig veðrið er, hversu 
mikil umferð var, hversu mörg 
smituðust í gær, að ég sé alvöru 
lifandi manneskja með þarfir, 
vonir og þrár. En öll þurfum við 
Kringluna, það er fasti; dauði, 
skattur, Kringlan.

Ég kaupi húðvörur og gleymi 
f lóðunum í Vestur-Evrópu, ég 
kaupi spil og gleymi f lóðunum 
í Kína og ég finn dofa, með 
tvo poka á vinstri handlegg. 
Ég skoða vistvænu vörurnar 
og gleymi skógareldunum í 
Norður-Ameríku. Ég er með 
fjóra poka og klappa mér á 
bakið fyrir að vera byrjaður að 
kaupa jólagjafir snemma í ár, 
eins og ég ætla alltaf að gera.

Ég fæ mér mat á Stjörnutorgi, 
fyrstu mathöllinni, og hnífa-
pörin eru úr trefjaplasti sem 
er voða vistvænt og ég gleymi 
jöklinum Oki. Það er komið 
kvöld en ég veit það ekki, það er 
farið að dimma, farið að hausta 
en ég veit það ekki. Þegar ég stíg 
út úr Kringlunni losna ég úr 
álögunum og segist aldrei ætla 
aftur þangað inn, en það er lygi. 
Dauði, skattur, Kringlan. n

Kringlan

Tíminn er dýrmætur. Komdu með gamla 
Apple úrið þitt og fáðu 20.000 kr. upp í  
nýtt og snjallara Apple Watch Series 6 LTE.

Úr 
uppí 
úr!

20.000
krónur
uppí

Úrlausn
fylgir með
í 4 mán.

* Skv. Neyslukönnun Gallup. ** Íbúar á höfuðborgarsvæðinu á aldrinum
 35–65 ára lesa Fréttablaðið daglega að meðaltali, skv. prentmælingum Gallup.

Með því að auglýsa í Fréttablaðinu 
og á frettabladid.is nærðu til 
rétta fólksins.


