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400 þúsund laxar dráp-
ust í sjókvíum í júní-
mánuði einum saman. 
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Mmm ...
Hvernig hljómar 
djammborgari 
á grillinu?

Óvenjumikil afföll á laxi í 
sjókvíum á þessu ári og í júní 
sérstaklega á sér margþættar 
skýringar, segir dýralæknir 
hjá Matvælastofnun. Hann 
bendir á að þörungablómi 
hafi valdið nokkrum laxa
dauða í vor.

gar@frettabladid.is

FISKELDI Afföll á laxi sem rækt
aður er í sjókvíaeldi hérlendis voru 
3.478 tonn á fyrri helmingi ársins 
ef marka má tölur sem fiskeldis
fyrirtækin leggja Matvælastofnun 
(MAST) til og lesa má af sérstöku 
mælaborði á vefsíðu stofnunar
innar.

Hægt er að reikna út frá upp
lýsingum í mælaborði MAST að 

1.350.000 eldislaxar hafa drepist í 
sjókvíum á fyrri helmingi ársins. 
Sérstaka athygli vekur að af þeim 
drápust 400 þúsund laxar í kví
unum í júnímánuði einum saman. 
Voru það 2,52 prósent af laxi í 
kvíum fyrirtækjanna í júní. Sem 
hlutfall af laxi í kvíunum drápust 
þrefalt f leiri laxar í júní á þessu ári 
en í fyrra.

„Það er engin ein skýring á þessu 
heldur er þetta sitt lítið af hverju,“ 
segir Gísli Jónsson, dýralæknir fisk
sjúkdóma hjá MAST, um orsakir 
laxadauðans. Hann nefnir þó sér
staklega afföll í seiðaflutningum og 
óvenju mikinn kísilþörungablóma 
bæði á Austfjörðum og Vestfjörðum 
í lok maí og byrjun júní.

„Aðalatriðið er að það séu engir 
smitsjúkdómar á ferðinni og það 

hefur ekkert slíkt komið upp en við 
tókum eftir því að þegar þörung
arnir byrjuðu að láta á sér kræla þá 
urðu aukin aföll í kvíunum, þör
ungarnir fara svolítið illa í tálknin,“ 
segir Gísli.

Laxeldi hefur vaxið afar hratt hér 
undanfarin ár. Framleiðslan á árinu 
2020 var um það bil tífalt meiri en 
aðeins fimm árum áður, eða 34.341 
tonn á móti 3.260 árið 2015. Gísli 

segir viðbúið að afföllin aukist með 
aukinni framleiðslu.

Afföll í sjókvíunum eru yfirleitt 
mun meiri á fyrstu þremur mán
uðum ársins sem eru þeir köldustu 
heldur en að sumarlagi. Í janúar í ár 
voru afföllin 0,7 prósent, 2,06 pró
sent í febrúar og 1,3 prósent í mars.

Jón Kaldal, talsmaður Íslenska 
náttúruverndarsjóðsins, fjallar um 
laxeldi í sjókvíum í aðsendri grein 
í Fréttablaðinu í dag og segir að frá 
janúar til júní hafi rúmlega 1,3 millj
ónir eldislaxa drepist.

„Þessi skelfilegi dauði er þó ekki 
allt og sumt sem plagar þennan 
iðnað því um helmingur eldislax
anna í sjókvíunum er ýmist van
skapaður, nær ekki fullum þroska 
vegna streitu eða er heyrnarlaus,“ 
skrifar Jón. SJÁ SÍÐU 10

Þörungar valda auknum laxadauða

Mikið er um að vera á Reykjavík Edition Mariott-hótelinu í Reykjavík. Eins og sjá má stendur lokafrágangur á herbergjum nú yfir. Hótelið verður fyrsta fimm stjörnu hótel borgarinnar. Fjármögnun 
byggingar hótelsins lauk árið 2016 og til stóð að opna það árið 2018. Því hefur hins vegar ítrekað verið frestað og hefur endanlegur opnunardagur enn ekki verið kynntur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ser@frettabladid.is

COVID-19 „Við viljum að leikhúsin 
verði opnuð upp á gátt og það er 
okkar tilfinning að allur almenn
ingur vilji það líka,“ segir Magnús 
Geir Þórðarson þjóðleikhússtjóri. 
Hann vill að nándartakmarkanir 
verði afnumdar. Forstjóri Hörpu 
tekur í sama streng. SJÁ SÍÐU 6

Listhúsin verði 
opnuð upp á gátt

Magnús Geir 
Þórðarson þjóð-
leikshússtjóri.



Hinsegin diskó

Kramhúsið og Sumarborgin slógu upp Drag/vogue-tíma á Hafnartorgi í gær í tilefni Hinsegin daga. Margrét Erla Maack kenndi gestum  diskó- og vogue-bræð-
ing við hinsegin tónlist. Var þar á meðal dansað við lagið Nails Hair Hips Heels eftir Todrick Hall og önnur lög með „fullorðins“-orðaforða.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Smalahundurinn Panda kom 
að gerð þriggja kvikmynda 
áður en hún dó á þessu ári. 
Fyrir frammistöðu sína í 
myndinni Lamb (Dýrið) 
hlaut hún sérstök verðlaun 
á kvikmyndahátíð í Cannes. 
Ræktandinn segir gaman að 
fá verðlaunin til minningar 
um hana.

kristinnhaukur@frettabladid.is

SAMFÉLAG Tíkin Panda skrifaði sig 
inn í kvikmyndasögu Íslands þegar 
hún hlaut sérstök verðlaun, Grand 
Jury Prize, á Palm Dog kvikmynda
hátíðinni í Cannes fyrir skemmstu. 
Panda, sem dó í mars síðastliðnum, 
fékk verðlaunin fyrir frammistöðu 
sína í myndinni Lamb (Dýrið) en 
það var ekki eina kvikmyndin sem 
hún kom nálægt á sinni ævi.

„Það er gaman að fá þessi verð
laun til minningar um hana,“ segir 
Elísabet Gunnarsdóttir, eigandi 
Pöndu. „Við erum mjög spennt að 
sjá myndina.“

Elísabet og Aðalsteinn Jóhannes 
Halldórsson, maður hennar, reka 
vinnuhundaræktun á Ketilsstöðum 
á Tjörnesi, smalahundar.is. Panda 
var líkt og aðrir hundar þeirra af 
bresku tegundinni Border Collie.

Faðir Elísabetar, Gunnar Einars
son á Daðastöðum, var frumkvöðull 
með Border Collie vinnuhunda og 
fékk hún sína fyrstu tík frá honum, 
Skottu sem Panda kom undan. 
„Panda var fyrsta ræktunin mín,“ 
segir Elísabet. „Hún hafði einstakt 
geðslag. Var bæði ákveðin en einnig 
blíð og góð. Það var hægt að kenna 
henni allt og ekkert gat sett hana úr 
jafnvægi.“

Það er einmitt lykilþáttur í því 
að Panda var valin til þess að leika í 
bíómyndum. Hún gat haldið fókus 
innan um alls kyns reykvélar, vind
vélar, stórar tökuvélar og mikið 
margmenni.

Fyrsta myndin sem Panda lék í 
var Hrútar, eftir Grím Hákonarson, 
tekin upp í Bárðardalnum árið 2014. 

Elísabet var spurð hvort hún ætti 
hund sem gæti bæði smalað og leyst 
ákveðin verkefni en Elísabet hafði 
þá nýlokið hundaþjálfaranámi með 
Pöndu sem sitt helsta tilraunadýr.

Næsta verkefni var stórmyndin 
Eurovison Song Contest: The Story 
of Fire Saga, sem var að hluta til 
tekin upp á Húsavík árið 2019. Elísa
bet segir að Panda hafi þá reyndar 
verið fyrir utan ramma. Hennar 
hlutverk var að halda fénu á réttum 
stað fyrir myndatökuna.

„Það er mikil áskorun að stýra 
hundi í kvikmyndatöku, bæði 
fyrir hundinn sjálfan og þann sem 
stýrir,“ segir Elísabet. „Þetta verður 
að ganga vel því að hver taka er dýr 
og tíminn sömuleiðis.“

Lokaverkefni Pöndu á hvíta 
tjaldinu var myndin Lamb (Dýrið), 
eftir Valdimar Jóhannsson, tekin 
upp í Hörgársveit. Myndin verður 
frumsýnd hér á landi í haust en 
var heimsfrumsýnd á kvikmynda
hátíðinni í Cannes í sumar.

Á Cannes hlaut Panda áðurnefnd 
verðlaun, sem eiga sér tuttugu ára 
sögu á hátíðinni. Hundar úr ýmsum 
þekktum bíómyndum hafa síðan 
þá hlotið verðlaun á hátíðinni, þar 
á meðal Lars von Triermyndunum 
Dogville og Antichrist og Quentin 
Tarantinomyndunum Inglourious 
Basterds og Once Upon a Time in 
Hollywood.

Elísabet jánkar því að vera mont
in af verðlaununum. „Heldur betur. 
Þetta var agalega gaman,“ segir hún. 
Aðspurð um hugsanlegan arftaka 
Pöndu í bíómyndageiranum segist 
Elísabet vera farin að huga að því. 
„Ég er með marga hunda sem eru 
flinkir fjárhundar en ég er að hugsa 
um að koma mér upp öðrum hundi 
eins og Pöndu sem getur gert allt 
milli himins og jarðar,“ segir hún. ■

Tíkin Panda vann í Cannes

Tíkin Panda í tökum á Suðurlandi.  MYND/SMALAHUNDAR.IS

Það er mikil áskorun 
að stýra hundi í kvik-
myndatöku, bæði fyrir 
hundinn sjálfan og 
þann sem stýrir.

Elísabet Gunn-
arsdóttir hunda-
ræktandi.
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Sjónmælingar 
eru okkar fag

kristinnhaukur@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Enn lekur olía úr 
f laki olíubirgðaf lutningaskipsins 
El Grillo sem liggur á botni Seyðis
fjarðar. Kajakleiðsögumaðurinn 
Hlynur Vestmar Oddsson náði 
myndum af brákinni á þriðjudag 
og dauðum æðarungum í fjörunni.

„Ungarnir synda á land, krókna 
og drepast,“ segir Hlynur og er ekki 
vongóður um að ástandið lagist. 
„Skipið er tifandi tímasprengja.“

El Grillo laskaðist mik ið í 
sprengjuárás Þjóðverja árið 1944 
og ákváðu Bretar að sökkva skipinu 
fullu af olíu og sprengjum. Í gegnum 
áratugina hefur hluti af olíunni og 
sprengjunum verið fluttur úr f lak
inu. Þó er umtalsvert magn þar enn.

Eftir leka í fyrra fóru kafarar 
Landhelgisgæslunnar að f lakinu 

og steyptu yfir gat á tanki en lekið 
hefur margsinnis úr skipinu. 

Hvorki Umhverfisstofnun né 
Seyðisfjarðarhöfn höfðu fengið til
kynningu um lekann þegar Frétta
blaðið hafði samband. „Í fyrra var 
fundað og gerðar tillögur um að ná 
olíunni upp,“ segir Lilja Ólafsdóttir, 
hjá Umhverfisstofnun. „Þær tillögur 
liggja nú hjá ráðuneytinu.“ ■

Enn lekur úr El Grillo en tillögur um 
úrbætur liggja hjá umhverfisráðherra

Hlynur fann brák og dauða unga á 
þriðjudag.  MYND/HLYNUR V. ODDSSON

thorgrimur@frettabladid.is

VEÐUR Úrhellisrigning hefur skollið 
á Reykjavík nokkrum sinnum á síð
ustu vikum. Veður af þessu tagi kann 
að vekja ugg í ljósi nýlegra atburða í 
Þýskalandi og Kína þar sem mikið 
tjón og mannfall varð í hamfara
flóðum í kjölfar úrhellisrigninga. Að 
sögn veðurfræðings hjá Veðurstofu 
Íslands er rigningin sem fallið hefur 
hér á landi þó ekki óeðlileg og ekki 
miklar líkur á að hún valdi flóðum á 
borð við það sem hefur sést erlendis.

„Eins og staðan er núna myndi 
ég ekki segja að þetta sé óeðlilegt,“ 
kemur fram í svari frá Veðurstof
unni. „Það kemur endrum og eins 
upp staða þar sem getur verið ein
hver flóðahætta, en það er þannig 
séð alveg venjulegt. Það stoðar lítið 
að segja mikið um það núna hvort 
einhver f lóðahætta geti skapast í 
framtíðinni.“ ■

Hvorki útlit fyrir 
kínverskt né þýskt 
flóð hér á landi

Þótt ekkert flóð sé á næsta leiti hafa 
borgarbúar mátt vatnsverja sig.
 FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 
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Menn hafa til dæmis 
velt því upp hvort það 
sé eðlilegt að það gildi 
bara nákvæmlega 
sömu reglur um sótt
kví bólusettra og 
óbólusettra.

Ólafur Stephen-
sen, fram-
kvæmdastjóri 
Félags atvinnu-
rekenda.
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ÚTLENDINGAMÁL Hælisumsóknir 
voru 640 árið 2020 sem er fækkun 
um 205 frá árinu áður. Umsóknir 
eru nú aðeins rúmlega helmingur 
af því sem þær voru árið 2016 þegar 
þær náðu hápunkti.

Þessi þróun er í samræmi við 
þróunina í Evrópusambandinu, 
en þó ekki jafn skörp. Samkvæmt 
Eurostat, tölfræðistofnun ESB, voru 
umsóknir tæplega 472 þúsund árið 
2020 samanborið við tæplega 1,2 
milljónir árin 2015 og 2016. Líkt og 
í ríkjum ESB risu hælisumsóknir 
hér hratt fram að þessum tíma. Úr 
125 árið 2013 í 1.125 árið 2016. Þeim 
fækkaði árið 2018 í 775 en fjölgaði 
lítillega árið 2019.

Af umsóknunum á síðasta ári 
voru 160 gerðar fyrir hönd barna, 
Aðeins tíu umsækjendur voru 65 
ára eða eldri, Rúmlega tvöfalt fleiri 
karlar sóttu um hæli en konur, eða 
435 á móti 205. n

Hælisumsóknum 
fækkað mikið á 
fimm árum

Umsóknir náðu hámarki árið 2016. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

adalheidur@frettabladid.is

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur sam-
þykkt málskotsbeiðni ríkissak-
sóknara í máli Þrastar Emilssonar, 
fyrrverandi framkvæmdastjóra 
ADHD-samtakanna, sem dæmdur 
var í tíu mánaða skilorðsbundið 
fangelsi í Landsrétti fyrr á þessu ári.

Þröstur var sakfelldur fyrir að hafa 
dregið sér rúmar sjö milljónir króna 
úr sjóðum félagsins og fyrir umboðs-

svik með því að hafa notað kredit-
kort samtakanna í eigin þágu fyrir 
rúmar tvær milljónir. Hann var hins 
vegar sýknaður af ákæru um að hafa 
nýtt ávinning af brotunum og gerst 
með því sekur um peningaþvætti.

Í dómi Landsréttar var byggt á því 
að þegar brot gegn ákvæði um pen-
ingaþvætti félli saman við frumbrot, 
eins og fjárdrátt og umboðssvik, og 
ekkert lægi fyrir um viðbótarat-
hafnir ákærða teldist frumbrotið 

hafa tæmt sökina. Því mætti ekki 
refsa fyrir það sérstaklega.

Ákæruvaldið vísaði til breytinga 
sem gerðar hafa verið á peninga-
þvættisákvæðinu sem gera þvætti 
á ávinningi eigin brota refsinæmt.  
Á þetta reyni nú í fyrsta sinn en 
dómur Landsréttar sé óskýr um hve-
nær og hvernig beita megi ákvæð-
unum saman. Hæstiréttur féllst á 
þessi rök og telur úrlausn um málið 
hafa verulega almenna þýðingu. n

Mál Þrastar fyrir Hæstarétt að kröfu saksóknara

Helgi Magnús Gunnarsson vararíkis-
saksóknari fer með málið. 

benediktboas@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Forstjóri Land-
spítalans, Páll Matthíasson, hefur 
biðlað til starfsfólks í sumarorlofi 
að huga þegar í stað að því að stytta 
orlof, ef nokkur kostur er. Fjórða 
bylgja Covid stendur nú sem hæst 
og starfar spítalinn á hættustigi og 
er mönnun mjög víða tæp, segir í til-
kynningu frá spítalanum.

Mikið álag er á bráðamóttöku 
spítalans í Fossvogi. Fólk sem leitar 
á bráðamóttöku vegna vægari slysa 
eða veikinda má því gera ráð fyrir 
langri bið eftir þjónustu en for-
gangsraðað er eftir bráðleika. 

Fólki í eftirliti á Covid-göngudeild 
hefur fjölgað sem og  inniliggjandi 
sjúklingum. Á sama tíma er fjöldi 
starfsfólks í einangrun og sóttkví, 
sem auðveldar ekki mönnun. n

Forstjóri biðlar til 
fólks í sumarleyfi

gar@frettabladid.is

COVID-19 „Þótt samkomutakmörk-
unin sé miklu rýmri en hún var 
í tíð fyrri bylgna faraldursins þá 
hafa aldrei greinst f leiri smit og 
hin augljósa afleiðing af því er sú 
að fjölmörg fyrirtæki eru búin að 
bakka í eldra fyrirkomulag í sótt-
vörnum,“ segir Ólafur Stephensen, 
framkvæmdastjóri Félags atvinnu-
rekenda.

Að sögn Ólafs hafa fyrirtæki 
þegar gripið til varúðarráðstaf-
ana umfram það sem felst í sótt-
varnareglum stjórnvalda. Það hafi 
valdið vonbrigðum að „hið eðlilega 
ástand“ skyldi ekki vara lengur en 
það gerði.

„Þannig að menn eru til dæmis 
farnir að skipta vöruhúsum upp í 
sóttvarnahólf, skipta fólki á vaktir 
sem hafa engan samgang, raða 
niður hópum starfsmanna í mötu-
neyti og annað slíkt. Og svo er 
sprittað á milli. Allt er þetta í þeim 
tilgangi bæði að draga úr smiti en 
ekki síður til að draga úr hættu á 
því að það þurfi margir starfsmenn 
að fara í sóttkví ef það kemur upp 
smit í fyrirtækinu,“ útskýrir Ólafur.

Að sögn Ólafs er það spurning 
hvert hlutverk stjórnvalda verði í 
framhaldinu. „Það finnst mörgum 
að það mættu vera meiri upp-
lýsingar og leiðbeiningar til fyrir-
tækjanna fyrst staðan er svona. 
Menn hafa til dæmis velt því upp 
hvort það sé eðlilegt að það gildi 
bara nákvæmlega sömu reglur um 
sóttkví bólusettra og óbólusettra,“ 
segir hann. Atvinnurekendur hafi 

einnig áhyggjur af því að smit-
rakningarteymið komist ekki yfir 
að hafa samband við alla.

„Við höfum haft svolitlar áhyggj-
ur af því að það verði kannski til 
þess að það verði sendir f leiri en 
færri í sóttkví í öryggisskyni. Það 
skiptir máli núna þegar næstu skref 
verða tekin að finna taktískar leiðir 
sem duga til að halda faraldrinum 
niðri og jafnframt gera fyrirtækj-
unum kleift að starfa eins eðlilega 
og hægt er. Það þarf að hafa samtal 
og samráð til að auðvelda stjórn-
endum fyrirtækja að skipuleggja 
reksturinn hjá sér þannig að þeir 
lágmarki hættu á því að hann verði 
fyrir áhrifum af veikindum eða 
sóttkví starfsmanna.“

Fundað var um stöðuna í faraldr-
inum í velferðarnefnd þingsins í 
gær. Á fundinn komu Alma Möller 

landlæknir, Kamilla Sigríður Jós-
efsdóttir, staðgengill sóttvarna-
læknis, Ingileif Jónsdóttir, prófess-
or í ónæmisfræði, Már Kristinsson, 
yfirlæknir smitsjúkdómadeildar 
Landspítala, og Páll Matthíasson, 
forstjóri Landspítala.

Helga Vala Helgadóttir, formaður 
nefndarinnar, segir hljóðið í fundar-
gestum hafa verið þungt. Veiran 
smiti mun meira nú en áður. „Mér 
fannst við öll tala þannig að það 
væri ekki hægt að gera ekki neitt. 
Þá heitir það að lifa með veirunni. 
Þetta er spurning sem þarf að bera 
fram við stjórnvöld,“ segir hún. 
Svara þurfi því hvað ráðherrar eigi 
við þegar þeir tali um að lifa með 
veirunni. „Jú, við þurfum að lifa með 
veirunni en við þurfum að passa 
upp á að samfélagið geti starfað. Það 
er í raun og veru verkefnið okkar.“ n

Fyrirtæki grípa til eigin ráðstafana

Flestir vinnustaðir landsins hafa þurft að laga starfsemi sína að faraldrinum með einum eða öðrum hætti. Í versl-
unum vernduðu sérstök skilrúm starfsfólk á afgreiðslukössum gegn smiti frá  viðskiptavinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Atvinnurekendur eru þegar 
farnir að grípa til sóttvarna-
aðgerða á vinnustöðum, um-
fram þær sem gerð er krafa 
um í reglugerð ráðherra. Þeir 
hafa áhyggjur af því að smit-
rakningarteymið komist ekki 
yfir sitt verkefni og kalla eftir 
leiðbeiningum til fyrirtækja.
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tillit til sjávarlífs

97%
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endurvinnanleg og
endurunnin flaska

Biotherm er í 
samstafi við NGOs

 um verndun hafsins
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20% AFSLÁTTUR  AF 
DAGANA 5. - 11. ÁGÚST

ILMUM



Auglýsing um skráningu 
og próf til viðurkenningar 
bókara
Með vísan til laga nr. 145/1994 um bók-
hald, er fyrirhugað að halda próf til 
viðurkenningar bókara 2021 sem hér 
segir:
•  Prófhluti I: Reikningshald og upplýs-

ingatækni mánudaginn 11. október 2021 
– prófið hefst kl. 13 og stendur til kl. 16. 
Eindagi greiðslu prófgjalds er 1. október 
2021.

•  Prófhluti II: Skattskil mánudaginn 15. 
nóvember 2021 – prófið hefst kl. 13 og 
stendur til kl. 16. Eindagi greiðslu próf-
gjalds er 3. nóvember 2021.

•  Prófhluti III: Raunhæft verkefni laugar-
daginn 11. desember 2021 – prófið 
hefst kl. 12 og stendur til kl. 17. Eindagi 
greiðslu prófgjalds er 1. desember 2021.

Skráningu í öll próf fer fram sam-
tímis (allir prófhlutar) og lýkur þann 9. 
september 2021. Skiptir ekki máli hvort 
próftaki ætlar að taka eitt próf eða öll. 
Ekki er hægt að skrá sig í próf eftir að 
skráningarfresti lýkur. Próftakar bera 
sjálfir ábyrgð á því að skrá sig í próf. 
Öllum er frjálst að skrá sig í próf. Þeir 
sem skrá sig í próf haustið 2021 eða síðar 
verða að hafa lokið prófum í öllum próf-
hlutum haustið 2023 og í upptökuprófum 
eigi síðar en í janúar/febrúar 2024.

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. 
reglugerðar nr. 649/2019 um próf til 
viðurkenningar bókara og til próf-
efnislýsingar prófnefndar viðurkenndra 
bókara. Prófin eru rafræn og eru öll gögn 
leyfileg. Prófefnislýsinguna má nálgast 
á vefsvæði prófnefndar viðurkenndra 
bókara á heimasíðu atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins: https://www.
stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/
vidskipti/bokhald/vidurkenndir-bokarar/

Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar 
í heilum og hálfum tölum frá 0-10. Lág-
markseinkunn til að standast einstaka 
prófhluta er 5,0. Til þess að standast 
fullnaðarpróf þarf próftaki að hljóta 
a.m.k. 7,00 í vegna meðaleinkunn (loka-
einkunn) úr öllum prófhlutum.

Próftökugjald fyrir hvert próf er kr. 
42.500. Eigi er skylt að standa fyrir prófi 
nema a.m.k. 30 þátttakendur hafi skráð 
sig í próf. Ef próftökugjald er ekki greitt á 
eindaga þá fellur niður próftökuréttur.

Við skráningu skal staðfest að fullnægt 
sé skilyrðum um að próftaki sé lögráða 
og hafi forræði á búi sínu (að búið hafi 
ekki verið tekið til gjaldþrotaskipta).

Væntanlegir próftakar skulu skrá sig 
til prófs á heimasíðu atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins www.anr.is eða 
á heimasíðu framkvæmdaraðila prófanna 
www.promennt.is

Reykjavík, 1. júlí 2021
Prófnefnd viðurkenndra bókara

Menningarsamkomum, 
bæjarhátíðum, íþróttavið-
burðum og listsýningum af 
öllu tagi hefur verið aflýst að 
undanförnu, annað sumarið 
í röð, vegna fjórðu bylgju 
kórónaveirusmita. Stjórn-
endur leikhúsa og tónlistar-
húsa eru orðnir langeygir 
eftir eðlilegu lífi með óskertri 
starfsemi í menningarlífinu. 

ser@frettabladid.is

COVID-19 „Við viljum að leikhúsin 
verði opnuð upp á gátt og það er 
okkar tilfinning að allur almenn-
ingur vilji það líka,“ segir Magnús 
Geir Þórðarson þjóðleikhússtjóri 
en hann bendir á að mikill munur 
sé á því að leyfa fólki að njóta lista 
í númeruðum sætum í 500 manna 
vel loftræstum menningarhúsum 
en í mannþrönginni á fjölmennum 
útihátíðum.

„Leikhúsin hafa axlað sína ábyrgð 
af festu og farið í einu og öllu að 
ráðum sóttvarnayfirvalda sem 
hefur bitnað harkalega á rekstri 
þeirra og listrænu starfi, en nú þegar 
allur þorri þjóðarinnar hefur verið 
bólusettur er tímabært að breyta 
um kúrs,“ segir Magnús Geir.

Hann minnir á, máli sínu til 
stuðnings, að nágrannalöndin hafi 
heimilað leikhússtarfsemi á síðustu 
vikum, á Englandi séu húsin galop-
in, sömuleiðis í Finnlandi og Dan-
mörku. Í Svíþjóð og Noregi séu smá-
vegis takmarkanir, líkt og á Spáni 

þar sem megi nýta 75 prósent sæta 
og í Frakklandi sé allt opið en gestir 
skuli nota grímur. „Því ættu allt 
aðrar og harðari reglur að gilda á 
Íslandi?“ spyr Magnús Geir.

Svanhildur Konráðsdóttir, for-
stjóri tónleika- og ráðstefnuhúss-
ins Hörpu, tekur í sama streng og 
Magnús Geir en fjöldatakmarkanir 
í húsinu og tímabundnar lokanir 
í hálft annað ár hafa haft alvarleg 
áhrif á rekstur þess.

„Ég kalla eftir afnámi nándar-
takmarkana, bæði tveggja metra 
reglan og eins metra reglan hefur 
sett okkur stólinn fyrir dyrnar í 
hálft annað ár – og vel að merkja, 
við höfum fylgt henni af ábyrgð 
á meðan þjóðin var óbólusett, en 
núna hljótum við að hugsa dæmið 
upp á nýtt eftir að stærstur hluti 
þjóðarinnar er fullbólusettur,“ segir 
Svanhildur.

„Það má vel halda grímuskyld-
unni áfram og skrá gesti í núm-
eruð sæti, en það er kominn tími 
til að þétta raðirnar og nýta f leiri 
gesti, til dæmis með því að gestir 
framvísi vottorði um neikvætt 
hraðpróf.“ Hún bendir á að 350 

viðburðir séu bókaðir í Hörpu frá 
ágúst fram til ársloka, þar á meðal 
margir uppseldir atburðir í Eldborg 
sem sumum hefur verið aflýst í fjór-
gang. „Við verðum að læra að lifa 
með veirunni og sýna jafnt ábyrgð 
og sveigjanleika.“

Ekki er tekið jafn djúpt í árinni 
hjá Listasafni Reykjavíkur. „Það er 
ekki endilega svo að við hrópum á 
breytingar og af léttingar hamla í 
sýningarsölum okkar, enda hefur 
okkur tekist ágætlega upp að stýra 
straumi gestanna innan okkur 
veggja,“ segir Ólöf Kristín Sigurðar-
dóttir, forstöðumaður Listasafnsins, 
sem rekur sýningarsalina í Hafnar-
húsinu í miðborg Reykjavíkur, á 
Kjarvalsstöðum á Klambratúni og 
í Ásmundarsafni í Sigtúni.

„Við megum vera með 75 prósent 
af leyfilegum hámarksfjölda gesta í 
húsunum okkar og það hefur dugað 
okkur ágætlega, enda hefur aðsókn 
útlendinga að söfnunum dregist svo 
til algerlega saman frá því snemma 
á síðasta ári,“ segir Ólöf Kristín enn 
fremur.

„En auðvitað hefur sá samdráttur 
haft mjög alvarleg áhrif á rekstur 
okkar,“ heldur hún áfram og bendir 
á að árið 2019 hafi 80 prósent gesta 
Hafnarhússins verið útlendingar, 
um 70 prósent þeirra sem sóttu 
Ásmundarsafn og 50 prósent þeirra 
sem skoðuðu sig um á Kjarvalsstöð-
um. „En á móti kemur að íslenskum 
gestum safnanna hefur f jölgað 
mjög á þessum tíma – og það er 
gleðilegt.“ n

Stjórnendur listhúsa vilja 
afnám nándartakmarkana

urduryrr@frettabladid.is

DÝRAVELFERÐ Verið er að byggja nýtt 
búsvæði fyrir mjaldrana Litlu- Grá 
og Litlu-Hvít í Klettsvík við Heima-
ey. Systurnar hafa verið í sjávarlaug 
við ströndina undanfarna mánuði. 
Aðeins var búist við því að þær 
myndu verja nokkrum mánuðum í 
lauginni og þær áttu að fara aftur í 
Klettsvíkina í byrjun árs 2021.

Þegar mjaldrasysturnar komu til 
landsins, 8. ágúst 2020, bjuggu þær 
fyrst um sinn í sjávarlauginni svo 
hægt væri að fylgjast með þeim og 
veita þeim þá aðstoð sem þær þurftu. 
Seinna voru þær fluttar í Klettsvík 
þar sem búið var að útbúa aflokað 
náttúrulegt svæði fyrir þær.

Þær höfðu búið í víkinni í fjóra 
mánuði þegar þær voru f luttar í 
sjávarlaugina aftur til að verjast 
kuldanum yfir vetrarmánuðina. 
Dvöl þeirra í lauginni hefur lengst 
vegna þess að illa gekk að fá nauð-

synlegar viðbætur á innviði í víkinni.
Erfiðleikana má rekja til kóróna-

veirufaraldursins, samkvæmt upp-
lýsingum á heimasíðu athvarfsins. 
Búist er við því að hægt verði að ráð-
ast í viðbæturnar og flytja mjaldrana 
aftur í víkina vorið 2022, þegar að 
veðrið býður upp á það.

Þangað til er áætlað að systrunum 
verði komið fyrir á millistigsbúsvæði 
sem verður byggt í víkinni. Búsvæðið 
verður hringlaga laug, um 160 metrar 
að ummáli, sem nær niður á sjávar-
botn.

Í lauginni verður auðvelt fyrir 
starfsfólk að fylgjast með heilsu 
mjaldrasystranna og á sama tíma fá 
þær meira frelsi og aðgang að nátt-
úrunni. n

Ný laug fyrir Litlu-Grá og Litlu-Hvít

Litla-Hvít og Litla-Grá búa í sjávar-
laug við ströndina. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Fjöldatakmarkanir og tímabundnar lokanir í hálft annað ár hafa haft alvarleg áhrif á rekstur Hörpu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Magnús Geir 
Þórðarson, 
þjóðleikhús-
stjóri.
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EKKERT
BRUDL

BÓNUS KORPUTORGI LOKAR

30% AFSLÁTTUR
 AF ÖLLUM VÖRUM 

Í BÓNUS KORPUTORGI
MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
OPIÐ Í DAG FIMMTUDAG

FRÁ KL. 10:00



Ólafur Már 
Björnsson

augnlæknir og 
ljósmyndari.

Tómas  
Guðbjartsson

hjartaskurð
læknir og náttúru

unnandi.

FÓKUS Á HJARTA LANDSINS

Á Rauðanesi er afar fjölbreytt fuglalíf 
og upp af klettunum  er gróskumikill 
gróður.

Horft yfir vog-
skorna strönd 
Rauðaness 
sem skartar  
klettadröngum, 
stöpum og 
víkum. Fyrir 
miðri mynd er 
berggangurinn 
Gatastakkur 
sem helst 
minnir á risa-
handfang. 
 MYNDIR/ÓMB

Gluggur er steinbogi sem gaman er að ganga yfir, en er þó ekki fyrir lofthrædda.

Á Rauðanesi er gaman að fylgjast með sjófuglum í návígi sem halda til í klettunum.

5. ágúst 2021  FIMMTUDAGUR

Við Þistilfjörð er Rauðanes, náttúruperla sem við fyrstu 
sýn lætur ekki mikið yfir sér en reynist við nánari 
skoðun luma á fallegum klettum skreyttum stuðla-
bergsmyndunum við vogskorna strönd. Það er auðvelt 
að komast að Rauðanesi sem liggur 30 km vestan við 
Þórshöfn og álíka langt austur af Raufarhöfn. Skammt 
frá þjóðveginum er bílastæði og þar er tilvalið að hefja 7 
km langa göngu þar sem gengin er hringlaga gönguleið 
rangsælis. Þetta er þægileg ganga á jafnsléttu sem hentar 
bæði ungum sem öldnum.

Á Rauðanesi er afar fjölbreytt fuglalíf og upp af klett-
unum er gróskumikill gróður. Sjósorfnar bergmyndanir 
stela athyglinni en þessir náttúrulegu skúlptúrar eru 
oftar en ekki skreyttir snotru stuðlabergi og birtast sem 
stapar, gatklettar, básar og víkur. Við klettana er mikið 
fuglalíf og oft sést til lunda en nafnið á einum klettanna 
er einmitt Lundastapi. Í seinni tíð ber þó meira á fýl og 
svartbak og innar á grónu nesinu smærri fuglum.

Í göngunni um Rauðanes er komið við á Háabjargi 
sem rís allt að 60 m upp af ströndinni. Efst er einstakt 
útsýni yfir innanverðan Þistilfjörð og nágrenni en 
í góðu skyggni sést alla leið út á Langanes. Þarna eru 
tígulegir klettadrangar með falleg nöfn eins og Brík 
og Stakkar en sérkennilegasti skúlptúrinn ber nafnið 
Gatastakkur. Um er að ræða gamlan berggang sem úr 
fjarlægð líkist risastóru handfangi með fallegu stuðla-
bergi. Skemmtilegasta nafnið ber þó Gluggur sem var 
áður hellir en innri hluti þaksins hefur hrunið og eftir 
stendur myndarlegur steinbogi. Annars staðar á Rauða-
nesi eru heillegri hellar eins og í Stakkabásum en þar 
er hellisskúti þar sem nafnið Hannes hefur verið rist í 
bergið. Segir sagan að þangað hafi fyrir aldamótin 1900 
leitað tveir sjómenn í sjávarháska og ritaði annar þeirra 
nafn sitt með vasahníf í hellisvegginn ásamt upphafs-
stöfum félaga síns.

Á leiðinni heim er gengið eftir vegi sem liggur að 
bænum Velli en þar er ekki búið lengur. Að lokinni 
göngu um Rauðanes er tilvalið að skella sér í sund á 
Þórshöfn eða heimsækja Raufarhöfn og Kópasker á 
Melrakkasléttu. ■

            Sjósorfnir  
           skúlptúrar



Kjúklingabringur 
Grilltvenna
Kjötsel

1.866KR/KG
ÁÐUR: 2.665 KR/KG

Stóri Tarfur 
Ribeye-borgari
2x150 gr

599KR/PK
ÁÐUR: 799 KR/PK

Bio-Kult  
Candéa
60 töflur

2.212KR/PK
ÁÐUR: 2.949 KR/PK

Lamba prime
Stjörnuanis og engifer

3.899KR/KG
ÁÐUR: 4.698 KR/KG

EITTHVAÐ FYRIR ALLA 
Í VERSLUNUM NETTÓ!

TILBOÐ GILDA 5. -- 8. ÁGÚST

30%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

Korean Corn dog
Deighjúpaðar Pylsur 
Kjötsel

1.199KR/PK
ÁÐUR: 1.599 KR/PK

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

Heilsuvara 
vikunnar!

Nauta grillpylsur
260 g – 200 g

524KR/PK
ÁÐUR: 699 KR/PK

25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

FÁÐU BETRA VERÐ MEÐ  
SAMKAUP Í SÍMANUM
Náðu í appið og safnaðu inneign.

Þú getur notað Samkaupa-appið 
í öllum Nettó verslunum.

Mangó

138KR/KG
ÁÐUR: 275 KR/KG

Mangó

279KR/KG
ÁÐUR: 578 KR/KG

50%
AFSLÁTTUR

Goða Pítubuff
6x60g með brauði

1.050KR/PK
ÁÐUR: 2.099 KR/PK

APPSLÁTTUR 

 50% 
INNEIGN Í  
APPINU!

VIP LAMBAHRYGGUR
HÁLFUR - RIFJAMEGIN

2.639KR/KG

ÁÐUR: 3.299 KR/KG

TILBOÐ Í SAMKAUPA-APPINU

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Lægra verð – léttari innkaup



Viðbrögð 
fjölmargra 
kjósenda 
hljóta að 
vera að 

þarna sé 
á ferðinni 

þvílíkt 
svindl og 
svínarí að 
ekki verði 
við unað.

n Halldór

n Frá degi til dags

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is
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Kjörsókn í alþingiskosningum hér á landi er 
yfirleitt með ágætum. Fólk mætir á kjörstað 
vegna þess að það hefur trú á lýðræðinu og 
finnst atkvæði sitt skipta máli. Kjósandinn 
hefur heldur enga ástæðu til að ætla annað 

en að rétt og heiðarlega sé að kosningum staðið. Af 
hyggjuviti sínu þykir honum víst að flokkar fái þing
menn í samræmi við fylgi sitt. Enda væri annað mjög 
einkennilegt og í litlu samræmi við lýðræðið.

Stöku sinnum er lífið samt einkennilegt og það sem 
venjulega er talið sjálfsagt og eðlilegt er látið víkja. 
Það á við hér á landi þegar kemur að fylgi í kosningum 
og þingmannafjölda. Hinn skemmtilegi og geðþekki 
Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, 
vakti athygli á því á dögunum að núverandi kosninga
kerfi tryggir ekki samræmi milli atkvæðamagns og 
þingsæta.

Þingflokksformaður Samfylkingarinnar, Oddný 
Harðardóttir, benti síðan á það að í síðustu kosningum 
hefði Samfylkingin fengið meira fylgi en Framsóknar
flokkurinn en samt fengið færri þingmenn. Meira að 
segja hörðustu andstæðingar Samfylkingarinnar hljóta 
að viðurkenna óréttlætið sem í þessu felst. Eftir næstu 
kosningar mun einhver flokkurinn vera í svipuðum 
sporum og Samfylkingin á sínum tíma. Annar flokkur, 
í sömu sporum og Framsóknarflokkurinn var, mun 
síðan græða óverðskuldað og styrkja stöðu sína.

Vegna þessa ósamræmis getur stjórnmálaflokkur 
sem sagt staðið með pálmann í höndunum af því 
hann fékk í kosningum fleiri þingmenn en hann átti 
skilið miðað við fylgi flokksins á landsvísu. Þetta gæti 
meira að segja skilað flokknum í ríkisstjórn.

Viðbrögð fjölmargra kjósenda hljóta að vera að 
þarna sé á ferðinni þvílíkt svindl og svínarí að ekki 
verði við unað. Þarna er greinilega þörf á leiðréttingu. 
Væri allt með felldu hefði hún reyndar þegar átt sér 
stað.

Stjórnmálamenn virðast æði oft þurfa lengri tíma 
en almúginn til að átta sig á hlutum og bregðast við. 
Stundum er eins og þeir starfi á hraða snigilsins. 
Breytingar á kosningakerfinu voru ræddar á þingi í 
vor, en formaður þingflokks Vinstri grænna, Bjarkey 
Olsen Gunnarsdóttir, lét nýlega hafa eftir sér að meiri 
umræðu hefði verið þörf áður en breytingar væru 
gerðar á kosningalögum um atkvæðavægi.

Mikið óskaplega virðist vera erfitt fyrir þingmenn 
að bregðast skjótt við þegar þörf er á. Ef kosninga
kerfi tryggir ekki samræmi milli atkvæða og þingsæta 
þarf að leiðrétta það snarlega. Um það á ekki að þurfa 
maraþonumræður. Segja má ansi margt og koma fjöl
mörgu til skila í stuttu og hnitmiðuðu máli. Ef þing
menn áttuðu sig á þessum sannindum myndu þeir 
koma svo miklu fleiru í verk en þeir gera.

Nú má vel vera að einstaka stjórnmálaflokkar sjái 
sér beinlínis hag í því að viðhalda þessu óréttláta kerfi 
því í kosningum geti það úthlutað þeim meira en rétt
látt er miðað við atkvæðamagn. Meðan svo er standa 
þessir sömu flokkar staðfastlega vörð um ólýðræðis
legt kosningakerfi. Spillt hugarfar, myndi einhver 
segja.

Það hlýtur að vera kominn tími til að rísa upp gegn 
þessu óréttlæti. n

Atkvæðin

Sjókvíaeldi á laxi er óboðleg aðferð við matvælafram
leiðslu. Þetta er iðnaður sem beinlínis gerir ráð fyrir því 
í rekstraráætlunum sínum að um 20 prósent eldis
dýranna drepist í sjókvíunum vegna þess að þau þola 
ekki aðbúnaðinn þar.

Matvælastofnun hefur birt á vef sínum tölur yfir 
„afföll“ í sjókvíaeldi fyrstu sex mánuði ársins. Það er 
að segja hversu margir eldislaxar drápust í netapokum 
við Ísland. Tölurnar eru ógnvænlegar. Frá janúar til 
júní drápust rúmlega 1,3 milljónir eldislaxa. Það eru 17 
sinnum fleiri laxar en samanlagður fjöldi villta íslenska 
laxastofnsins. Og árið er aðeins hálfnað. Þessi skelfilegi 
dauði er þó ekki allt og sumt sem plagar þennan iðnað 
því um helmingur eldislaxanna í sjókvíunum er ýmist 
vanskapaður, nær ekki fullum þroska vegna streitu 
eða er heyrnarlaus. Dýravelferðarvandi sjókvíaeldis
iðnaðarins er af slíkum skala að ræktendur spendýra 
kæmust aldrei upp með álíka starfshætti.

Sjókvíaeldi á laxi hefur líka í för með sér hörmungar 
og dauða utan netapokanna. Sníkjudýr og sjúkdómar 
streyma óhindrað í gegnum netmöskvana með ömur
legum afleiðingum. Botndýralíf þurrkast út undir kví
unum því þar safnast þykkt lag af úrgangi og rotnandi 
fóðri. Í þessu setlagi safnast svo upp leifar af lyfjum 
og eitri sem er notað við framleiðsluna og í sumum 
tilfellum líka kopar sem fyrirtækin nota til að húða 
netmöskvana með sem ásetuvörn gagnvart gróðri og 
skeldýrum.

Kopar eyðist ekki af sjálfu sér í náttúrunni heldur 
hleðst upp í umhverfinu með miklum skaða fyrir líf
ríkið. Hér við land hafa bæði Arnarlax og Arctic Sea 
Farm orðið uppvís að því að nota koparhúðuð net í 
sjókvíum þrátt fyrir að það sé brot á starfsleyfi þeirra.

Erfðablöndun við sleppifisk úr eldi er svo sérlega 
hættuleg villtum laxi sem hefur aðlagast umhverfi sínu 
og aðstæðum með mörg þúsund ára náttúruvali. DNA 
úr eldisdýri getur kollvarpað þeirri þróunarsögu og þar 
með getu villta laxins til að lifa af í heimi sem er þegar 
orðinn honum fjandsamlegur vegna loftslagsbreytinga.

Með því að sniðganga eldislax úr sjókvíum geta neyt
endur þrýst á framleiðendur að bæta ráð sitt. Segjum 
nei við sjókvíaeldi. n

Óboðleg aðferð

Jón Kaldal

félagi í Íslenska 
náttúruverndar- 
sjóðnum.

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga 9.00 -16.00

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
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Aktívistar Gunnars
Aktívistarnir hópast nú að 
Gunnari Smára Egilssyni 
og Sósíalistaflokki Íslands. 
Nýjasta rósin í hnappagatið 
er engin önnur en Birgitta 
Jónsdóttir, fyrrverandi Pírati. 
Hún var ekki fyrr komin 
um borð en kveða tók við 
kunnuglegan tón um loforð 
um launaafslátt þingmanna 
og afnám hvers kyns tildurs 
fyrir ráðamenn þjóðarinnar. 
Ódýrari verða loforðin varla 
en munu eflaust hrífa á marga 
þótt ekki sé á færi þingheims 
að ákveða launin sín. Það er 
hins vegar umhugsunarefni 
hve áfram flokkar öreiga og 
jafnaðarmanna eru almennt 
um launalækkanir.

Pollýönnur
Þeim fer snarfækkandi Pollý
önnunum sem klifað hafa á 
mikilvægi umburðarlyndis 
og jafnaðargeðs gegnum 
faraldurinn. Þær áttu sína 
hátindi fyrst um páskana í 
fyrra þegar þjóðin ferðaðist 
innanhúss að beiðni Víðis og 
svo innanlands fyrrasumar 
þegar þjóðin ferðaðist innan
húss að beiðni ferðamála
ráðherra sem bauð lands
mönnum í frí. Nú hafa þær 
þagnað. Þrátt fyrir stöðuga 
rigningu í Reykjavík heyrist 
ekki einu sinni múkk í Helga 
Björns sem hefur þó verið 
í fararbroddi í Pollýönnu
flokknum. Er honum hætt að 
þykja rigningin góð? n
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Þorsteinn 
Pálsson.

n Af Kögunarhóli 

Stundum er sagt að pólitík sé list 
hins mögulega.

Hversu langt geta menn við 
stjórnarmyndanir vikið frá því 
sem þeir sögðu kjósendum án þess 
að missa trúnað þeirra? Listin er að 
finna þau mörk.

Athyglisverð skoðanakönnun
Í síðasta mánuði var birt skoðana-
könnun, sem sýndi að 88 prósent 
stuðningsmanna Sjálfstæðis-
flokksins vilja að núverandi ríkis-
stjórn Katrínar Jakobsdóttur sitji 
áfram eftir kosningar. Aftur á móti 
eru aðeins 29 prósent stuðnings-
manna VG á þeirri skoðun.

Spurningin er: Takmarka 
þessar vísbendingar eða rýmka 
möguleika til málamiðlana eftir 
kosningar?

Niðurstöðurnar einar og sér 
benda til þess að kjósendur VG 
telji að nóg sé komið af samstarfi 
við Sjálfstæðisflokkinn. En þegar 
litið er til f leiri þátta gætu þær 
alveg eins styrkt samningsstöðu 
VG gagnvart núverandi samstarfs-
flokkum.

Raunsætt mat
Könnunin virðist sýna mjög raun-
sætt mat stuðningsmanna Sjálf-
stæðisflokksins.

Þingmenn Sjálfstæðisflokksins 
hafa talað mjög skýrt í þá veru 
að þeir muni ekki undir neinum 
kringumstæðum fallast á mála-
miðlanir gagnvart Viðreisn að því 
er varðar gjaldmiðilsmál, tíma-
bundinn nýtingarrétt auðlinda í 
þjóðareign og ný skref í Evrópu-
samvinnu.

Píratar og Samfylking hafa síðan 
alfarið hafnað samstarfi við Mið-
flokk og Sjálfstæðisflokk vegna 
málefnalegrar fjarlægðar.

Þetta þýðir að Sjálfstæðisflokk-
urinn á engan raunhæfan kost á 
setu í ríkisstjórn nema VG eigi þar 
hlut að máli og fari með forystu. 
Eftir síðustu kosningar var það 
frjálst val, en nú er það þvinguð 
staða.

Sérstök staða
Fyrir vikið er Katrín Jakobsdóttir 
í þeirri merkilegu aðstöðu að geta 
þrýst Sjálfstæðismönnum til mál-
efnalegrar eftirgjafar, hugsanlega 
um aukin útgjöld. Það styrkir hana 
að geta bent þeim á að kjósendur 
VG kalli eftir því að hún snúi sér 
annað.

Sjálfstæðisflokkurinn verður þá 
að meta hvort rétt sé að fórna mál-
efnum eða fórna ríkisstjórnarsetu. 
Stærsti hluti fylgjenda hans virðist 
kjósa fórnir gangvart VG.

Að sumu leyti yrði erfiðara fyrir 
Katrínu Jakobsdóttur að semja frá 
miðju til vinstri. Væntanlega mun 
hún kjósa að hafa Framsókn með á 
hvort borðið sem hún vill róa. Það 
er málefnalega vandræðalaust.

Reykjavíkurmynstrið sýnist 
ekki ganga upp á Alþingi. Málið 
vandast nefnilega þegar kemur að 
Pírötum.

Eftir að Andrés Jónsson gerðist 
þingmaður þeirra geta þeir tæpast 
átt aðild að ríkisstjórn, sem tekur 
pólitíska og stjórnskipulega 
ábyrgð á aðild að Atlantshafs-
bandalaginu og varnarsamn-
ingnum. VG þekkir vel að það 
er forsenda fyrir setu við ríkis-
stjórnarborðið.

Mögulegar málamiðlanir
Erfitt að kúvenda aftur
Samfylking og Viðreisn eru með 
sams konar markmið í nokkrum 
veigamiklum málum. Þar má 
nefna tímabundna nýtingu nátt-
úruauðlinda í þjóðareign, gjald-
miðilsmál og Evrópumál. Allt 
veigamikil mál sem snúa bæði að 
réttlæti, samkeppnisstöðu þjóðar-
búsins og verðmætasköpun.

Áður en VG gekk til samstarfs 
við Sjálfstæðisflokkinn studdi 
VG tímabundinn nýtingarrétt. Í 
Evrópumálum lagði Katrín Jakobs-
dóttir til að þjóðin sjálf fengi að 
taka ákvörðun í þjóðaratkvæði. Að 
þessu leyti ætti samstarf þessara 
f lokka að vera mögulegt.

En vandinn er að í núverandi 
samstarfi gekk forsætisráðherra 

fram fyrir skjöldu í andstöðu 
við allar breytingar af þessu 
tagi. Sjálfstæðisflokkurinn réði 
ferðinni en gat haldið sig til hlés 
meðan forsætisráðherra sá um 
vörnina.

Í þessu ljósi gæti kúvending 
til fyrri stefnu orðið erfið fyrir 
forsætisráðherra þó að skoðana-
könnunin sé vísbending um að 
kjósendur VG teldu sig ekki hlunn-
farna ef sú yrði raunin.

Miðjan eða jaðrarnir
Veruleikinn er sá að VG er í þeirri 
einstöku stöðu að geta notað 
niðurstöðu í skoðanakönnun 
eins og þessari sem málefnalega 
fótfestu til að fara í hvora áttina 
sem er.

Forsætisráðherra gat tekið 
stjórnarskrárfrumvarp sitt út úr 
þingnefnd með stuðningi stjórnar-
andstöðunnar í vor. Hún kaus hins 
vegar að ganga ekki gegn Sjálf-
stæðisflokknum.

Með því að fórna stjórnarskrár-
málinu hélt hún báðum stjórnar-
myndunarmöguleikunum opnum. 
Katrín Jakobsdóttir virðist því vera 
reiðubúin til að láta reyna á þá 
fordæmalausu samningsstöðu að 
hafa Sjálfstæðisflokkinn í blind-
götu eftir kosningar.

Flokkarnir sem liggja næst 
miðjunni, Framsókn, Samfylking 
og Viðreisn, eru ólíkir um margt. 
En það sem helst gæti brotið þessa 
lykilstöðu VG upp er að miðjan 
styrkist á kostnað jaðranna. n

Forsætisráðherra gat 
tekið stjórnarskrár-
frumvarp sitt út úr 

þingnefnd með stuðn-
ingi stjórnarandstöð-
unnar í vor. Hún kaus 

hins vegar að ganga 
ekki gegn Sjálfstæðis-

flokknum.

Netapótek Ly�avers
Frí heimsending um land allt!*

Í Netapóteki Ly�avers
getur þú fundið þína
lyfseðla, valið samheitalyf
og séð ly�averðið þitt. 

Nýttu þér lágt ly�a- og
vöruverð á ly�aver.is

ly�aver.is
Suðurlandsbraut 22

Afhendum

samdægurs

á höfuðborgarsvæðinu

mán–lau ef pantað

er fyrir kl. 13:00.

Opna ly�agáttina

Apótekið
heim til þín

*Frí heimsending ef pantaðir eru tveir lyfseðlar
eða verslað er fyrir meira en 9.900 krónur.
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96
Jack Grealish spilaði 
96  leiki í ensku úrvals-
deildinni fyrir Aston 
Villa. Hann skoraði 15 
mörk og gaf 19 stoð-
sendingar. Hann verð-
ur dýrasti leikmaður í 
sögu deildarinnar og 
tekur þann titil af Paul 
Pogba.

Jack Grealish með 
fótbolta við tærnar er 
ekkert síðra áhorfs en 
að rölta um listasafn. 
Það er unun að horfa á 
hann spila fótbolta.

Tómas Þór 
Þórðarson, rit
stjóri Enska bolt
ans á Símanum 
Sport.
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Bókasafnasjóður
Umsóknarfrestur er til 15. september
Sjóðurinn styrkir skilgreindar rannsóknir og þróunar- og 
samstarfsverkefni á sviði bókasafns- og upplýsingamála. 
Sjóðnum er heimilt að styrkja önnur verkefni til að efla 
faglegt samstarf bókasafna innanlands og utan.

Fyrir hverja:
Öll bókasöfn sem falla undir bókasafnalög ein eða með 
öðrum bókasöfnum eða með öðrum aðilum sem hafa það að 
markmiði að efla bókasöfn í landinu.

Umsóknarfrestur er til 15. september kl. 15.00.
Umsóknargögn eru á rannis.is. 
Umsóknum og lokaskýrslum skal skilað rafrænt.

Rannís, Borgartúni 30,
sími 515 5838,
bokasafnasjodur@rannis.is.
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Hljóðritasjóður
Auglýst er eftir styrkumsóknum í Hljóðritasjóð. Veittir eru 
styrkir til að taka upp nýja, frumsamda íslenska tónlist.

Styrkir eru veittir til ákveðinna verkefna að hámarki til eins árs.

Umsóknarfrestur er til 15. september kl. 15 – athugið 
breyttan umsóknartíma.

Umsóknarfrestir eru tvisvar á ári í mars og september.

Framhaldsstyrkir eru ekki veittir til verkefna sem áður hafa 
hlotið styrk úr sjóðnum. Útgáfa má ekki hafa átt sér stað áður 
en umsókn um styrk berst Hljóðritasjóði.

Umsóknargögn eru á rannis.is. 
Umsóknum og lokaskýrslum skal skilað rafrænt.

Rannís, Borgartúni 30, sími 515 5838,
hljodritasjodur@rannis.is.

Hlutverk hljóðritasjóðs er að efla 
íslenska hljóðritagerð í tónlist til útgáfu.

Umsóknarfrestur er til 15. september

Jack Grealish mun kosta 
Manchester City 100 milljónir 
punda en breskir fjölmiðlar 
sögðu í gær að hann væri á 
leiðinni í læknisskoðun og 
ætti aðeins eftir að skrifa nafn 
sitt á samninginn. Tómas Þór 
Þórðarson, ritstjóri Enska 
boltans á Símanum Sport, 
segir að þetta sé upphefð fyrir 
lúxusleikmanninn sem hafi 
aðeins gleymst í taktík og 
hlaupum nútímafótboltans.

benediktboas@frettabladid.is 

FÓTBOLTI „Ég vil meina að þetta sé 
upphefð fyrir listgreinina sem fót-
bolti getur verið því Jack Grealish 
með fótbolta við tærnar er ekkert 
síðra áhorfs en að rölta um listasafn. 
Það er unun að horfa á hann spila 
fótbolta,“ segir Tómas Þór Þórðar-
son, ritstjóri Enska boltans á Sím-
anum Sport.

Í gær bárust fréttir af því að Jack 
Grealish væri að ganga til liðs við 
Manchester City frá Aston Villa 
fyrir 100 milljónir punda. Talað er 
um í breskum fjölmiðlum að City 
greiði Villa 75 milljónir punda og 
25 milljónir í ýmsa bónusa.

Hann var sagður á leið í læknis-
skoðun og ætti aðeins eftir að skrifa 
nafn sitt á samninginn. Grealish 
bætist þannig í fámennan hóp 
knattspyrnumanna sem hafa kost-
að um og yfir 100 milljónir punda. 
Þá er þetta það langmesta sem enskt 
félag hefur greitt fyrir leikmann og 
verður Grealish einnig langdýrasti 
Bretinn. Gareth Bale var áður sá 
dýrasti þegar hann fór frá Totten-
ham til Real Madrid.

Peningarnir sem City greiðir 
fyrir Grealish eru ofboðslegir, hátt 
í 18 milljarðar, og bendir Tómas 
á að hann hafi aldrei spilað Evr-
ópuleik, sé nýkominn aftur í efstu 
deild á Englandi, hafi verið töluvert 
meiddur á síðustu leiktíð og þá hafi 
honum ekki verið treyst til að vera 
í byrjunarliði enska landsliðsins í 
sumar. Grealish skoraði þó sex mörk 
og gaf 12 stoðsendingar.

„Það er fullt af hlutum sem hljóm-
ar eins og hann sé ekki 100 millj-
óna punda leikmaður en trúlega er 
hann það samt. Auðvitað er þessi 
verðmiði galinn en það erfiðasta í 

fótbolta er að skora mörk. Og það 
er erfitt að vera skemmtikraftur 
en hann er það svo sannarlega, 
með litlu sokkana sína og að búa 
eitthvað til. Ef hann leggur allt sitt 
traust á Pep Guardiola og bætir ofan 
á sinn leik því sem hann kann fyrir 
þá verður þetta sýning næstu árin – 
hann er það góður í fótbolta.“

Tómas segir að þessi kaup séu 
ákveðin upphefð á ný fyrir lúxus-
leikmanninn. Fyrir alla þá sem vilja 
skemmta áhorfendum heima í stofu 
eða á vellinum. 

„Nú eiga leikmenn að hlaupa 
mikið og hratt og helst hratt og 
mikið. Listamenn eins og hann hafa 
aðeins gleymst og þetta er gífurlega 
spennandi.“

Tómas bendir á að það sé pressa 
að vera sá dýrasti. Verðmiðinn geti 
verið þungur baggi að bera ef illa 
gangi. „Um leið og það byrjar að 
ganga illa þá verður kaupverðið 
myllusteinn um hálsinn. 

Ef viðkomandi leikmaður stendur 
ekki undir væntingum þá er bless-
aða kaupverðið dregið inn í jöfnuna.

En ég hef engar áhyggjur af 
Grealish. Ég held að allir sem hafa 
komið til City og spilað undir stjórn 
Guardiola hafa orðið betri.“ n

Upprisa listamannsins
Jack Grealish og Kevin de Bruyne voru áður mótherjar en verða samherjar á næstu leiktíð. Tveir skemmtilegustu leik
menn enska boltans sem hefst innan skamms – allt í þráðbeinni útsendingu í Sjónvarpi Símans.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Veislan byrjar með sjálfum Glenn Hoddle

Síminn Sport verður með alla 
leiki í beinni útsendingu í vetur 
frá enska boltanum. Tómas 
segir að það sé mikil spenna 
í kortunum hjá Símanum en 
deildin hefst 13. ágúst. „Ef allt 
gengur upp fyrir fyrsta leik 
verða Eiður Smári og Logi Berg
mann úti með Glenn Hoddle 
á stórslag Tottenham – Man
ch ester City. Það er auðvitað 
Covid en við vonum það besta. 
Á laugardeginum er Manchester 
United gegn Leeds og þar 
verður Peter Schmeichel með 
okkur í gegnum fjarfundarbún
að. Covid gaf okkur fjarfundar
búnaðinn og við munum nýta 
okkur hann áfram. Við fáum svo 

aukagesti í vetur, allt að 38 gesti 
í miðri viku. Fyrstu gestir verða 
Glen Johnson og Lee Dixon,“ 
segir Tómas spenntur fyrir 
komandi leiktíð. 

Glenn Hoddle, verður á hliðarlín
unni með Símanum Sport í fyrsta 
leik þegar City mætir Tottenham.





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

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
bróðir og mágur,

Björn Jónasson
lést á Sólteig, Hrafnistu, 
fimmtudaginn 29. júlí.  

Útför hans fer fram frá Lindakirkju 
þriðjudaginn 10. ágúst kl. 13.

Jónas Páll Björnsson  Soumia Islami Georgsdóttir
Bryndís Björnsdóttir  Eiríkur Fannar Torfason
Kristín Jónasdóttir
Gunnar Börkur Jónasson Dóra Hansen
Hermann Jónasson

Sofia Sóley, Elías Andri, Ómar Páll, Hekla og Flóki

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ásthildur Aðalsteinsdóttir
lést á Hrafnistu, Sléttuvegi, 

mánudaginn 26. júlí.

Útförin hefur farið fram í kyrrþey 
                                             að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda,
Hörður Magnússon

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
 amma, langamma og langalangamma,

Ingibjörg Sigurðardóttir 
Hátúni 4, áður prófastsfrú á 

Kvennabrekku í Dölum,
lést á dvalarheimilinu Grund 

miðvikudaginn 28. júlí. 
Útför hennar fer fram frá Kvennabrekkukirkju í Dölum

laugardaginn 7. ágúst klukkan 14. 

Sigríður Eggertsdóttir
Vilborg Eggertsdóttir
Margrét Eggertsdóttir
Hildur Eggertsdóttir   Sigurður R. Guðjónsson
Ingibjörg Eggertsdóttir   Stefán Skjaldarson
Hlöðver Eggertsson  Brynja Davíðsdóttir
Hulda Eggertsdóttir  Ketill Gíslason
Eggert Hörgdal Snorrason  Sesilía Myrna Alota
barnabörn, barnabarnabörn, barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Reynir Bergmann Skaftason
vélamaður, 

Sóleyjarima 5, Reykjavík,
lést á bráðamóttöku LSH í Fossvogi 19. júlí.    

Jarðarför hefur farið fram í kyrrþey  
        að ósk hins látna.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð, hlýju og kærleik.
Guð blessi ykkur öll.

Jóhanna Cronin
Anna Bergmann Reynisdóttir  Stefán Pétursson
Guðrún Bergmann Reynisdóttir
Karl Bergmann Reynisson  Kristbjörg Viðarsdóttir
Reynir Bergmann Reynisson  Sólveig Ýr Sigurjónsdóttir

afabörn og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir  
og amma,

Katrín Sigurðardóttir
Hagamel 50, Reykjavík,

lést þann 30. júlí.
Útförin verður auglýst síðar.

Blóm eru afþökkuð en þeim sem vilja minnast Katrínar  
er bent á Barnaspítalasjóð Hringsins.

Helgi Magnússon   Arna Borg Einarsdóttir
Sigurður Gylfi Magnússon       Tinna Laufey Ásgeirsdóttir

Magnús Örn Helgason
Sunna María Helgadóttir

Arnar Þór Helgason
Pétur Bjarni Einarsson

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug 

við andlát og útför móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigurlaugar Jónsdóttur
Lautasmára 1, Kópavogi.

Jón Þór Árnason Hallfríður Sigurðardóttir
Páll Árnason Edda Lilja Sveinsdóttir
Ásdís Árnadóttir Jón Bergsveinsson
Ragnar Árnason Áslaug Björgvinsdóttir

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

Elskulegur bróðir okkar, mágur 
og frændi,

Sigurður Gunnarsson
lést mánudaginn 2. ágúst  
á Hrafnistu í Hafnarfirði.

Ragnheiður Gunnarsdóttir   Ásgeir Bjarnason
Magnús Gunnarsson             Elísabet Karlsdóttir

og fjölskyldur.

Sigmundur Páll Freysteinsson 
fatahönnuður heldur útgáfu- og 
uppskeruhátíð í dag í Hönnunar-
safni Íslands á Garðatorgi. Hann 
kynnir nýtt bókverk um jurta-
litun textíls og fagnar verunni á 
safninu síðan í maí.

gun@frettabladid.is

„Bókverkið mitt er gefið út í mjög litlu 
upplagi til að byrja með. Þar eru birtar 
myndir af öllum náttúrulitum sem ég 
hef verið að stúdera síðasta ár sem eru 
502 tónar gerðir með 42 mismunandi lit-
unaraðferðum og á mismunandi textíl. 
Verkið er því ákveðin biblía,“ segir Sig-
mundur Páll Freysteinsson. Hann efnir 
til viðburðar í Hönnunarsafni Íslands á 
Garðatorgi í dag. Hefur hafst mikið við 
á safninu síðan 20. maí, þá opnaði hann 
þar sýninguna Náttúrulitun í nútíma-
samhengi sem er opin ennþá.

Lærði fyrst hjá mömmu
Sigmundur er fatahönnuður og segir 
nokkra þætti hafa orðið til þess að hann 
fór að fást við náttúrulitun. „Ég kynnt-
ist aðferðinni hjá móður minni og eftir 
útskrift úr fatahönnun bauðst mér að 
vinna rannsóknarverkefni um jurta-
litun á fiskileðri með Katrínu Maríu 
Káradóttur. Þar fékk ég tækifæri til að 
vinna með aðferðina og hélt svo áfram 
sjálfstæðum rannsóknum. Er heillaður 
af gömlum hefðum og mér finnst mikil-
vægt að varðveita þekkingu sem ann-

ars gæti lognast út af. Því langar mig að 
skapa þessari arfleifð framtíð. Þar koma 
líka umhverfissjónarmið inn í. Nátt-
úrulitun er lausn við alls konar vanda-
málum sem nútímafólk hefur búið til 
með kemískum textíllitum. Þegar horft 
er til baka sér maður hvernig unnið var 
með virðingu fyrir náttúrunni og í takti 
við hana áður fyrr, það er margt hægt að 
læra af því.“

Nóg til af lúpínu og kerfli
Þegar minnst er á hættuna á að ganga of 
nærri náttúrunni ef stefnt er að jurta-
litun í textíliðnaði segir Sigmundur: 
„Auðvitað verður að bera virðingu fyrir 
umhverfinu. Sumar plöntur eru fágætar 
og viðkvæmar og þá þarf að taka tillit 
til þess. Af öðrum er nóg til, ég get nefnt 
lúpínu og kerfil en þessi litunaraðferð 
yrði alltaf hugsuð til að gera einstakar 
og vandaðar vörur sem hafa meira gildi 
en aðrar.“

Sigmundur tekur fram að ýmis-
legt megi nota til litunar sem til fellur 
við matargerð og nefnir laukhýði. „Að 
mörgu leyti er auðveldara aðgengi að 
sumum matarafgöngum allt árið um 
kring en jurtum. Ég er líka með þang- og 
þarategundir úr fjörunni sem henta vel.“ 
Hann segir 100 prósent náttúruleg textíl-
efni grípa litinn best og nefnir bómull, 
ull, hör, silki og hamp sem dæmi.

Japönsk arfleifð áhugaverð
Sýningin í Hönnunarsafninu hefur 
verið vel sótt og vakið lukku, að sögn 

Sigmundar. „Mér finnst almennt góður 
andi hafa fylgt þessu verkefni og ég 
hef átt innihaldsrík samtöl við gesti 
sýningarinnar. Allir tengja á einhvern 
hátt við íslensku náttúruna og plöntur 
hennar,“ segir Sigmundur sem í haust 
ætlar að flytja til Kyoto í Japan og vera 
þar í meistaranámi í þrjú og hálft ár. 
„Hugmyndin er fara út og viða að sér 
þekkingu sem Japanir búa yfir og hægt 
er að yfirfæra á íslenskar plöntur og efni. 
Þeir eru með langa sögu og arfleifð sem 
ég er spenntur að kafa ofan í.“

Viðburðurinn í Hönnunarsafninu 
hefst klukkan fjögur í dag, fimmtudag. 
Grímuskylda er á staðnum en blómlegar 
veitingar standa gestum til boða er þeir 
halda aftur út í sumarið. ■

Er heillaður af gömlum hefðum

„Jurtalitun er um-
hverfisvæn lausn 
við alls konar 
vandamálum 
sem nútímafólk 
hefur búið til 
með kemískum 
textíllitum,“ segir 
Sigmundur.

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Með innihaldi krúsanna skapast töfrar.
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Líður betur í fallegum fötum
Andrea Magnúsdóttir, hönnuður og verslunareigandi, hefur einstaklega fallegan og vand-
aðan fatastíl og flíkurnar sem hún velur sér eru klæðilegar og fara líkamsvexti hennar vel. 
Hún er óhrædd við að velja liti og rómantískir jarðlitir verða oft fyrir valinu hjá henni. 2

„Ef þú átt slæman dag, prófaðu þá að fara í fínasta kjólinn þinn. Já, þótt þú sért ekki að fara neitt og sért bara heima, það er öðruvísi. Það kemur einhver orka 
með fallegri flík,“ segir Andrea sem er alin upp við að sauma og hanna flíkur. Hún er hrifin af hvítum lit en er jafnframt litaglöð. MYNDIR/ALDÍS PÁLSDÓTTIR

Fyrirsæta í útivistarfötum á tísku-
viku í Seúl.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

sandragudrun@frettabladid.is

Útivistarföt hafa notið aukinna 
vinsælda á tímum Covid og jafnvel 
orðið eftirsótt tískuvara. Á tímum 
samkomutakmarkana þegar 
líkamsræktarstöðvar eru lokaðar 
hefur útivist notið sífellt meiri vin-
sælda meðal almennings. 

Útivist er auðvelt að stunda án 
mikillar nálægðar við aðra og lítið 
er um sameiginlega snertifleti 
úti í náttúrunni. Fjallgöngur og 
útihlaup eru því kjörin hreyfing á 
tímum sem þessum.

Útivistarföt seljast vel
Þessum aukna útivistaráhuga 
fylgir óhjákvæmilega aukin sala 
á útivistarfatnaði. Í fjallaferðum 
borgar sig að vera í góðum fötum, 
fötum sem halda á fólki hita og 
hrinda frá raka og góðum göngu-
skóm. En útivistartískan hefur 
smitast yfir í hversdagsklæðnað 
líka og stórir framleiðendur sem 
hafa hingað til eingöngu selt vörur 
sínar í sérstökum útivistarbúðum 
hafa sumir gripið gæsina og reynt 
að höfða til breiðari hóps með því 
að selja sumar vörur sínar í tísku-
vöruverslunum sem eru vinsælar 
meðanlungs fólks.

Auglýsingamyndir fyrir úti-
vistarföt hafa færst frá snævi 
þöktum fjöllum yfir til malbikaðra 
stræta stórborga. Hafa merki á 
borð við North Face birt myndir 
af fyrirsætu í miðri New York-borg 
í klæðnaði sem hugsaður er fyrir 
vetrarfjallamennsku. Þessi úti-
vistarfatatíska kostar sitt en það er 
þó jákvætt ef unglingar fást til að 
klæða sig vel hér á landi þar sem 
allra veðra er von, innan borgar-
marka jafnt sem utan þeirra. ■

Gönguskór  
á malbiki

Góður liðsfélagi 
í dagsins önn

Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is
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Andrea er fatahönnuður og annar 
eigandi AndreA ásamt eiginmanni 
sínum, Óla Óla. Saman eiga þau tvö 
börn, Magnús Andra 22 ára og Ísa-
bellu Maríu 15 ára. Þau reka tvær 
verslanir í Hafnarfirði, AndreA 
fataverslunina sem er orðin 11 
ára og AndreA skóverslunina sem 
þau opnuðu í maí. „Við stofnuðum 
vörumerkið AndreA árið 2008 og 
opnuðum okkar fyrstu verslun 
2009. AndreA hannar og fram-
leiðir fatnað og fylgihluti en ásamt 
því seljum við einnig í verslunum 
okkar vel valin merki,“ segir 
Andrea sem nýtur sín í hönnun og 
framleiðslu.

Framtíðarstarfið lá alltaf í loftinu
Andrea segir það í raun ávallt 
hafa legið í loftinu að hún færi út 
í hönnun. „Ég ólst upp við það að 
allir kunnu að sauma og skapa. 
Ömmur mínar voru báðar klæð-
skerar og mamma náttúrutalent. 
Ég þekki ekki annað en að geta 
skapað nákvæmlega það sem mig 
langar í. Lengi vel lagði ég bara inn 
pantanir, fékk að velja efni, lit og 
snið og svo var það saumað á mig. 
Allt frá hversdagsfötum í spari-
kjóla, kápur og upp í skíðagalla og 
íslenska upphlutinn. Ég byrjaði 
einnig að vinna snemma í tísku-
bransanum, man varla eftir því að 
hafa unnið við annað enda verið 
í þessu síðastliðin 25 ár. Leynt og 
ljóst lá þetta alltaf í loftinu, ég gerði 
þetta kannski ekki í alveg réttri 
röð en ég vann í mörg ár í tísku-
bransanum áður en ég lærði fata-
hönnun. Þau ár eru mér dýrmæt 
reynsla sem hjálpa mér ekki síður 
en námið í dag.“

Hvar færðu innblásturinn í 
hönnun þína?

„Innblástur kemur alls staðar 
að og oftast þegar ég á síst von 
á því. Ég fæ yfirleitt bestu hug-
myndirnar þegar ég er ekki að 
vinna. Til dæmis í fjallgöngu, fríi, 
já og í sturtu.“ Andrea segist þurfa 
að passa vel upp á sig því að þegar 
hún er þreytt þá sé hún ekki upp 
á sitt besta. „Upp á síðkastið hef 
ég aðallega verið að skoða gamlar 
flíkur úr eigin smiðju og er búin að 
endurgera í nýrri útgáfu nokkrar 
flíkur frá fyrstu árunum okkar. 
Eins fæ ég oft innblástur frá sam-
starfsfólki og viðskiptavinum, 
mér finnst mikilvægt að hlusta 
vel á óskir þeirra sem er einmitt 
ástæðan fyrir því að ég er að taka 
gömlu sniðin upp aftur núna.“

Er frekar litaglöð og elskar að 
vera í fallegum kjólum
Þegar Andrea er spurð hvort 
hún hafi alltaf haft skoðun á því 
hvernig fötum hún vilji klæðast 
er því f ljótsvarað. „Já, er stutta 
svar við þessari spurningu. Ég hef 
alltaf vitað nákvæmlega hvað ég 
vil varðandi klæðaburð og elska 

Andrea notar 
mikið leður-
jakka og buxur 
frá AndreA 
þessa dagana, 
bæði saman 
sem dragt og 
hvort í sínu lagi. 
Sniðið á jakk-
anum er í miklu 
uppáhaldi hjá 
henni. 

MYND/ALDÍS  
PÁLSDÓTTIR

Falleg kápa frá Andreu en hún hugs-
ar fataskápinn út frá þægindum.

Andrea er ófeimin við að nota liti en 
er ekkert fyrir svartan. 

Fallegt skart skiptir máli þegar 
maður klæðir sig upp. 

„Þegar manni líður vel í flík þá er 
maður afslappaðari, glaðari og þar 
af leiðandi flottari,“ segir Andrea.

MYND/ALDÍS PÁLSDÓTTIR

Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn 
@frettabladid.is

að klæða mig upp. Ég held að ég 
hafi fattað það í Covid að ég klæði 
mig fyrir mig. Ég fann það f ljótt í 
samkomubanninu að ég átti betri 
daga þegar ég klæddi mig upp og 
tók mig til þó að ég væri ekki að 
fara hitta neinn. Mér líður einfald-
lega miklu betur í fallegum fötum 
og dagurinn minn verður öðru-
vísi. Ef þú ert til að mynda að eiga 
slæman dag, prófaðu þá að fara í 
fínasta kjólinn þinn. Já, þótt þú 
sért ekki að fara neitt og ert bara 
heima, það er öðruvísi. Það kemur 
einhver orka með fallegri f lík.“

Andrea segir fatastíl sinn vera 
misjafnan eftir dögum og að 
hún klæði sig gjarnan eftir skapi 
hverju sinni. 

„Ég er frekar litaglöð, vel 
sjaldnast svart af því að mér 
þykir svartur gera minnst fyrir 
mig, klæðir mig síst. Ég klæði mig 
pínu eftir skapi og á erfitt með að 
ákveða degi áður í hverju ég ætla 
að vera. Ég elska að vera í kjólum, 
þeir eru í senn þægilegasti og 
fínasti klæðnaður sem maður fer 
í. Aðalatriðið er að mér líði vel í 
f líkinni, sama gildir um skó. 

Ef maður er í óþægilegum skóm 
eða á of háum hælum þá verður 
líkamsstaðan öll brengluð og 
útlitið eftir því. Þegar manni líður 
vel í f lík þá er maður afslappaðari, 
glaðari og þar af leiðandi f lottari. 
Ég reyni að gera sniðin okkar 

þannig að það sé meðal annars 
slaki, fellingar eða plíseringar við 
magann og vel mér yfirleitt þann-
ig snið.“

Uppáhaldsliturinn er hvítur
Aðspurð segist Andrea halda upp 
á einstaka flíkur og það sé daga-
munur á hvaða flíkur eru uppá-
halds hverju sinni. „Ég tek ástfóstri 
við einstaka flíkur og nota þær 
mikið en það er samt mismunandi 
hvaða flík er í uppáhaldi hverju 
sinni. Akkúrat núna er ég mikið 
að nota leðurjakka og buxur frá 
AndreA, bæði saman sem dragt og 
sitt í hvoru lagi. Sniðið á jakkanum 
er í miklu uppáhaldi.“

Andrea á sér engan sérstakan 
uppáhalds hönnuð.

„Það er pínu eins og með sniðin, 
það er misjafnt hver heillar mig 
mest hverju sinni,“ segir hún og 
brosir. Sama á við tískuvörumerki, 
það sé í raun ekki eitthvað eitt. 
„Mér finnst alltaf f lottasti stíllinn 
þegar fólk kann að blanda þessu 
öllu hæfilega saman. Eitthvað 
gamalt – eitthvað nýtt.“

Fylgir þú tískustraumunum 
hverju sinni þegar kemur að lita-
vali eða áttu þér þína uppáhalds 
liti sem þér finnast klæða þig best?

„Ég vel ávallt liti, bæði bjarta, 
jarðtóna og pastelliti en skoða 
síðast svart, mér finnst hann mest 
óspennandi liturinn. Til dæmis 

þegar ég skoða skó þá kíki ég 
alltaf síðast á svarta og kaupi þá 
sjaldnast af því mér finnst skór 
yfirleitt fallegri í lit. Akkúrat núna 
er ég mjög mikið fyrir jarðtóna-
liti eins og beige og brúnt bæði 
í fatnaði, skóm og töskum. En ef 
ég á að velja einn lit sem er alltaf 
í uppáhaldi hjá mér þá er það 
hvítur.“

Támjóir skór í öllum litum 
Andrea er mjög heilluð af skóm 
og þegar hún er beðin að lýsa 
skótískunni sem hún heillast helst 
af ljómar hún öll. „Támjóir hælar í 
öllum litum og gerðum. Skór með 
fallegum smáatriðum í fallegum 
litum gera eitthvað fyrir mig ásamt 
hvítum strigaskóm. Fyrir haustið 
er ég spenntust fyrir grófum stíg-
vélum.“

Þegar þú velur þér fylgihluti 
hvað finnst þér vera ómissandi að 
eiga í dag?

„Ég stend sjálfa mig oftar og 
oftar að því að fara töskulaus 
út, bara með gloss í vasanum og 
restin er í símanum, kortin til að 
mynda. Dagsdaglega er ég þó með 
„tankinn“ sem er stór taska sem 
rúmar allt mitt hafurtask, tölvu, 
skissubækur og yfirleitt nokkrar 
f líkur „sýnishorn“. Þannig að 
ómissandi fylgihlutur fyrir utan 
símann er sennilega taska,“ segir 
Andrea og brosir sínu breiðasta. ■

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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SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

VANDAÐUR REGNFATNAÐUR FRÁ ZIZZI
// Stærðir 42-60 //

Verslunin Curvy  *  Fellsmúli 26 v/Grensásveg,  108 Reykjavík  *  sími 581-1552 *  www.curvy.is



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

Nýr Ford Transit Custom stuttur 
L1H1. Það eru hvergi til sendibílar 
nema hjá Sparibíl ! Þessi er til 
afhendingar strax ! Verð: 3.890.000,- 
án vsk

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

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

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

* 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.

Erum við að leita að þér?

4 SMÁAUGLÝSINGAR 5. ágúst 2021 FIMMTUDAGUR550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
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Vefverslun

husa.is

Sendum
um land allt

Allt klárt fyrir haustið
31.790kr
42.415 kr

42.495kr
49.995 kr

Pallaolía og pallahreinsir
afsláttur
20%

Jotun útimálningJotun vegg- og loftamálning
afslátturafsláttur

LADY innimálning
afsláttur
20%

Flísar
afsláttur
20%

Borðplötur
afsláttur
20%

30%25%

Græn
vara

10.280kr
14.685 kr

Sorpflokkunarsett
Þrjár 13 lítra flokkunarfötur í 76 lítra boxi. 
Hægt að breyta sæti. 2002880-1

20% 20%

Handlaugartæki
Essence New Etgreb, 
svart. 7911087

14.990kr
22.035 kr

9.990kr
12.490 kr

Sturtusett
Rondo. Með skipti, 
svart. 7810205

Gasgrill GEM 310
Grillflötur: 52 x 33 cm, 3 brennarar.
3000613

15%31%

19% 20%

Þvottavél, 
EW6S427W
1200 sn., tekur 7 kg. 
LCD upplýsingaskjár, 
hljóðstyrkur 58-77 dB. 
1805436

Ryksuga
EL EEG41CB 
850W ryksuga, 
hljóðstyrkur 80 dB, 
5 m snúra, 8m 
vinnuradíus. 1852002

24.370kr
32.495 kr

Borvél 12V DS12DA (2.5) 
2 stk., 2.5Ah rafhlöður, hersla 
38Nm, kemur í HSC tösku. 5247032

25%

Höggborvél  
+ 40 fylgihlutir
750W, í tösku. 5246034

17.995 kr

10.797kr

40% 21%

14.995kr
18.995 kr

Verkfæravagn
Þrjár hillur á hjólum, stærð: 630x390x810 
mm, hver hilla ber 120 kg. 5024490

19.995kr
26.245 kr

24%

Háþrýstidæla C110.7-5 PC X-TRA 
110 bör, 1.4kW, 440 ltr./klst., 5 m slanga, 
pallabursti fylgir, Click & Clean kerfi.
5254202

64.990kr
79.990 kr

HÚSASMIÐJU
DAGAR

72 síðna netblað
á husa.is

Einstök litaupplifun
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Sendum
um land allt

Allt klárt fyrir haustið
31.790kr
42.415 kr

42.495kr
49.995 kr

Pallaolía og pallahreinsir
afsláttur
20%

Jotun útimálningJotun vegg- og loftamálning
afslátturafsláttur

LADY innimálning
afsláttur
20%

Flísar
afsláttur
20%

Borðplötur
afsláttur
20%

30%25%

Græn
vara

10.280kr
14.685 kr

Sorpflokkunarsett
Þrjár 13 lítra flokkunarfötur í 76 lítra boxi. 
Hægt að breyta sæti. 2002880-1

20% 20%

Handlaugartæki
Essence New Etgreb, 
svart. 7911087

14.990kr
22.035 kr

9.990kr
12.490 kr

Sturtusett
Rondo. Með skipti, 
svart. 7810205

Gasgrill GEM 310
Grillflötur: 52 x 33 cm, 3 brennarar.
3000613

15%31%

19% 20%

Þvottavél, 
EW6S427W
1200 sn., tekur 7 kg. 
LCD upplýsingaskjár, 
hljóðstyrkur 58-77 dB. 
1805436

Ryksuga
EL EEG41CB 
850W ryksuga, 
hljóðstyrkur 80 dB, 
5 m snúra, 8m 
vinnuradíus. 1852002

24.370kr
32.495 kr

Borvél 12V DS12DA (2.5) 
2 stk., 2.5Ah rafhlöður, hersla 
38Nm, kemur í HSC tösku. 5247032

25%

Höggborvél  
+ 40 fylgihlutir
750W, í tösku. 5246034

17.995 kr

10.797kr

40% 21%

14.995kr
18.995 kr

Verkfæravagn
Þrjár hillur á hjólum, stærð: 630x390x810 
mm, hver hilla ber 120 kg. 5024490

19.995kr
26.245 kr

24%

Háþrýstidæla C110.7-5 PC X-TRA 
110 bör, 1.4kW, 440 ltr./klst., 5 m slanga, 
pallabursti fylgir, Click & Clean kerfi.
5254202

64.990kr
79.990 kr

HÚSASMIÐJU
DAGAR

72 síðna netblað
á husa.is

Einstök litaupplifun



LÁRÉTT
1 beitt
5 skordýr
6 hljóm
8 lasleiki
10 í röð
11 skagi
12 skil
13 seytlar
15 mælieining
17 skína

LÓÐRÉTT
1 hlífðarlag
2 hnött
3 busl
4 spil
7 vél
9 hrjóta
12 öl
14 eldsneyti
16 úr hófi

LÁRÉTT: 1 skörp, 5 lús, 6 óm, 8 illska, 10 tu, 11 
nes, 12 mörk, 13 agar, 15 gallon, 17 stafa.
LÓÐRÉTT: 1 slitlag, 2 kúlu, 3 ösl, 4 póker, 7 
maskína, 9 snörla, 12 malt, 14 gas, 16 of.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Breytileg átt 
3-8 m/s og víða 
skúrir. Hiti 8 til 17 
stig. 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.

Odeev átti leik Germanavicjus í Sovétríkjunum sálugu árið 1988.

1. Rd5! He8  (1...exd5 2 Dh6!)  2. g6! fxg6 3. Hxg6! hxg6 4. Dxg6 1-0.  Alexandra Kosteniuk varð heimsbikar-
meistari kvenna. Sergey Karjakin og Jan-Krysztof Duda mætast í úrslitum í opnum flokki. Duda lagði Magnús 
Carlsen að velli í undanúrslitum. 

www.skak.is:  Vignir í Serbíu.  n

Hvítur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

3 1 7 2 5 8 4 6 9

8 2 4 9 1 6 7 3 5

6 9 5 7 3 4 2 1 8

5 7 9 3 8 1 6 2 4

4 6 1 5 2 9 3 8 7

2 8 3 4 6 7 9 5 1

7 5 6 1 9 2 8 4 3

9 3 8 6 4 5 1 7 2

1 4 2 8 7 3 5 9 6

5 7 2 9 1 3 6 8 4

1 3 6 4 5 8 7 9 2

8 4 9 6 2 7 1 3 5

6 5 4 1 7 9 8 2 3

3 1 8 5 6 2 9 4 7

9 2 7 3 8 4 5 6 1

4 6 3 7 9 5 2 1 8

2 9 5 8 4 1 3 7 6

7 8 1 2 3 6 4 5 9

Klemens! 
Hvað er hér 

á seyði? 

Regína!?  
Ertu strax 

komin heim?

Þú áttir ekki að sjá þetta! 
Ég var að kaupa sexí 

nærföt fyrir þig og Heiða 
úr búðinni var svo góð að 
koma heim og máta þau 

fyrir þig!

Þið eruð jú í 
sömu stærð!

Þetta er okkar tími! 
Þetta er tíminn 
fyrir okkar fólk! „Okkar 

fólk“?

Litað fólk.
Pierce,  

elskan … 

þú ert 
hvítur.

Þá hellti hún 
upp á kaffi, 

kveikti á 
vöfflujárninu og 
þakkaði Heiðu 
fyrir hjálpina! 

Velkominn 
í úrvals-
deildina!

Eins og ég sé það 
þá nær „litað fólk“ 
líka yfir litríkt fólk. 

Þá færðu 
víst að 

vera með.

Hver er 
heimskur núna?

Sundskórnir mínir 
eru fastir í botn-

inum og ég get 
ekki hreyft mig. 

Ókei, 
hver er 

ástæð-
an?

Kannski hef ég 
gilda ástæðu til að 
standa í ruslatunn-

unni! Hugsaðirðu 
nokkuð út í það? 

Af 
hverju?

Þetta hlýtur 
að vera það 

heimsku-
legasta sem 
ég hef séð.

44%

49%

68%

18-80 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

55-80 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

35-65 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

*Samkvæmt prentmælingum Gallup

20ÁRA—  M E S T   L E S N A   DAG B L A Ð   Á   Í S L A N D I * —

NÁÐU TIL 
FJÖLDANS!
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins.* 

Á höfuðborgarsvæðinu, þar sem Fréttablaðinu 
er dreift í heimahús, eru yfirburðirnir ótvíræðir. 

Hafðu samband og við aðstoðum þitt 
fyrirtæki við að ná til fjöldans.

Sími: 550 5050 –soludeild@frettabladid.is
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Anna Rún Tryggvadóttir er 
í hópi fjórtán listamanna 
sem sýna verk á sýningunni 
Iðavöllur sem nú stendur 
yfir í Listasafni Reykjavíkur 
Hafnarhúsinu.

Verk Önnu Rúnar á sýningunni 
heitir Hringfarar og samanstendur 
af vélbúnaði og trjám sem eru á 
hægri hreyfingu.

„Safnið er staður upplifunar, 
og hér heldur það utan um gjörn-
inginn Hringfarar, þar sem tré, 
sem koma úr grisjun hjá Skógrækt 
Reykjavíkurborgar, enda líf sitt 
fyrir framan áhorfendur. Trén eru 
staðsett ofan á hringsnúandi mót-
orum, þau liggja lárétt í rýminu og 
eru þar að stíga eins konar dans,“ 
segir Anna Rún.

Að finna og upplifa
Spurð hvort hún sé að koma 
ákveðnu erindi til skila í verkinu 
segir hún: „Ég er mjög hugsi yfir 
því hversu erfiðlega okkur mann-
kyninu gengur að vera heildrænn 
hluti af hinum náttúrulega heimi. 
Hugmyndir um að manneskjan 
sé aðskilin eða æðri náttúrunni 
hafa verið þrálátt stef í mannkyns-
sögunni, sérstaklega frá tímum 
iðnbyltingarinnar, og halda áfram 
að vera stærsti skaðvaldurinn í við-
bragði okkar við ógnir í umhverfis-
málum. Ég tel að uppgjör við skað-
ann sem þessi hugmyndafræði 
veldur sé næsta stóra byltingin og 
umbótin gegn kerfisbundinni vald-
níðslu.“

Í myndlistinni hef ég áhuga á að 
fjalla um þessi mál en á ljóðrænan 
hátt, hátt sem rúmar vítt spektrúm 
upplifunar tengslamyndunar og 
jafnvel andstæður. Við þurfum að 
leyfa okkur að finna og upplifa, sér-
staklega náttúruna. Þessi tré hafa 
lifað í áratugi, áratugi af lifuðum 
tíma, þekkingu, reynslu, aðlögun-
arhæfni og f leiru sem allar lífverur 
búa yfir. Í þessum gjörningi eru þau 
að umbreytast í líkneski af sjálfum 
sér, verkið getur því verið upp-
hafning eða sorgarferli eða bæði 

Áhersla á augnablik sem er hverfandi

Það fallega í 
verkinu eru trén 
sjálf, segir Anna 
Rún.

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

eða hvorugt. Áhorfendum býðst að 
vera vitni að þessari umbreytingu, 
og kannski í leiðinni að vera vitni 
að eigin upplifun.“

Alltaf að breytast
Innsetning Önnu Rúnar er falleg og 
hlýtur að framkalla í huga áhorf-
andans virðingu fyrir náttúrunni. 
Hafði hún fegurðarþáttinn í huga 
við gerð verksins?

„Já, auðvitað, en hann stjórnar 
ekki ferðinni. Það fallega í verkinu 
eru trén sjálf. Þegar þau eru tekin 
úr sínu eðlilega umhverfi og færð 
inn í safn öðlast þau nýja merkingu 
og útlit þeirra verður skyndilega 
skúlptúrískt.“

Anna Rún hannaði sjálf og gerði 
vélbúnað verksins. „Ég er með frá-

bæran aðstoðarmann sem er faðir 
minn. Í tíu ár hefur hann komið að 
f lestum verkum sem ég hef hannað 
þar sem vélbúnaður kemur við 
sögu.“

Verk Önnu Rúnar tekur breyting-
um með tímanum. „Þegar ég kem 
á sýninguna og skoða verkið þá er 
alltaf eins og ég sé að sjá það í fyrsta 
sinn. Það er alltaf að breytast,“ segir 
hún og bætir við: „Einmitt þetta 
er gegnumgangandi þráður í því 
hvernig ég vinn myndlist, þar er 
alltaf áhersla á augnablik sem er 
hverfandi.“

Ýmislegt er fram undan hjá Önnu 
Rún. Í september tekur hún þátt í 
sýningu í Norræna húsinu og hún 
sýnir verk í Berlín og Kassel á næsta 
ári. ■

Verkið getur því verið 
upphafning eða sorg
arferli eða bæði eða 
hvorugt.

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

KVIKMYNDIR

The Man Standing Next

Leikstjórn: Min-ho Woo
Leikarar: Lee Byung-hyun, Lee 
Sung-min, Kwak Do-won

Arnar Tómas Valgeirsson

Suður-kóreskar kvikmyndir vekja 
reglulega og réttilega athygli á 
heimsvísu. Myndir á borð við 
Oldboy, The Wailing og nú síðast 
Parasite eru ekki einungis há klassa 
bíó heldur einnig kærkomið menn-
ingarlegt uppbrot með tilliti til 
söguuppbyggingar og andrúms-
lofts. Ein slík mynd kom út í fyrra 
en hefur því miður flogið undir rat-
sjána hjá mörgum.

Njósnir og vélabrögð
The Man Standing Next byggir á 
samnefndri bók þar sem fylgst er 
með síðustu fjörutíu dögum Park 
Chung-Hee, forseta Suður-Kóreu, 
áður en hann var ráðinn af dögum 
árið 1979. Persónur myndarinnar 
byggja allar á raunverulegum ein-
staklingum þótt nöfnum hafi verið 
breytt hér og þar, ef til vill af laga-
legum ástæðum.

Myndin hefst í Washington DC 
þar sem fyrrverandi formaður 

KCIA (suður-kóresku leyniþjón-
ustunnar), hefur f lúið land og leysir 
frá skjóðunni um hinar ýmsu mis-
gjörðir Parks forseta og spillingu 
innan ríkisstjórnar hans. Park 
Chung-Hee hafði á þeim tíma verið 
forseti í sextán ár og var vaxandi 
ólga meðal Suður-Kóreubúa vegna 
stjórnarfarsins í landinu.

Forsetinn felur Kim-Gyu-pye-
ong, núverandi formanni KCIA, 
að eiga við uppljóstrarann. Í rann-
sóknum sínum kemst Kim að ýmsu 
um forsetann og fer að efast um að 
hann hafi hagsmuni Suður-Kóreu í 
forgangi. Þegar forsetinn og vafa-
samir ráðgjafar hans beita aukinni 
hörku gegn almennum borgurum 
verður Kim ljóst hvað gera þurfi og 
við tekur háskaleg atburðarás upp-
full af njósnum og vélabrögðum þar 
sem framtíð landsins er í húfi.

Lyginni líkust
Eitt það fyrsta sem margur áhorf-
andi hugsar líklega með sér þegar 
horft er á myndina er af hverju 
í ósköpunum maður hafi aldrei 
heyrt meira um þetta mál. Fram-
vindan er á köf lum lyginni líkust 
og hér er á ferðinni pólitískur 
njósna tryllir í hæsta gæðaf lokki. 
Þrátt fyrir að myndin virðist vera 
stíluð á suður-kóreska áhorfendur 
er auðvelt að týna sér í söguþræð-
inum, þótt erfitt geti verið að koma 

auga á hvar verið sé að taka sér 
skáldaleyfi.

Einn helsti kostur myndarinnar 
er leikurinn, en þar skarar Lee 
Byung-hun fram úr í hlutverki sínu 
sem Kim og túlkun hans á togstreit-
unni á milli réttlætiskenndar og 
skyldu er frábær. Lee Sun-min gerir 
líka góða hluti í hlutverki sínu sem 
Park forseti og tekst jafnvel að vekja 
samúð í hlutverki sínu, sem ætti að 
virðast nær ómögulegt.

Þéttur stígandi
Þótt dágóður tími líði áður en 
hasarinn skellur á er það í góðu lagi 
þar sem andrúmsloftið er á köflum 

rafmagnað og stígandinn þéttur. 
Sögusviðið er alþjóðlegt og það 
er gaman að fylgjast með framúr-
skarandi sviðsmyndum víðs vegar 
um heim. Þá sakar ekki að hafa bún-
ingahönnun upp á tíu til að fanga 
andrúmsloft tímabilsins.

Á heildina litið er The Man Stand-
ing Next þéttur tryllir sem er auð-
velt að mæla með fyrir þá sem hafa 
áhuga á pólitískum vélabrögðum 
og áhugaverðri sagnfræði. Vegleg 
umgjörðin vekur líka upp spurning-
una um hvaða heimsatburðir ættu 
skilið að fá sams konar rými í stað 
þess að hjakkast á þeim sömu með 
endalausum endurgerðum. ■

Rafmagnaður njósnatryllir
Lee Byung-hun 
er framúrskar-
andi í hlutverki 
sínu sem Kim. 

Hér er á ferðinni póli
tískur njósnatryllir í 
hæsta gæðaflokki.
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Fimmtudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó
Stöð 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
10.10 Gilmore Girls
10.50 Blindur bakstur
11.25 Friends
11.45 Nettir kettir
12.35 Nágrannar
12.55 Friends
13.20 Friends
13.40 God Friended Me
14.25 Lodgers For Codgers
15.10 Shipwrecked
15.55 Making It
16.35 Temptation Island
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
21.10 NCIS. New Orleans
21.55 Real Time With Bill Maher
22.50 War of the Worlds
23.45 The Pembrokeshire Murders 

 Æsispennandi sakamála-
þættir frá 2021 sem byggðir 
eru á sönnum atburðum. 
DNA-sýni benda til þess 
að röð innbrota tengjast 
tveimur óleystum morðmál-
um frá níunda áratugnum. 

00.35 The Righteous Gemstones
01.05 The Mentalist
01.45 The Good Doctor
02.25 Gilmore Girls
03.10 Friends
03.30 Shipwrecked  Geggjaðir 

raunveruleikaþættir í anda 
Surviv or og Love Island 
þar sem við fylgjumst 
með tveimur liðum ungra 
strandaglópa á paradísar-
eyju í Suður-Kyrrahafinu. 
Aðbúnaður hópanna er hinn 
glæsilegasti og lífið er eitt 
stórt partí. Í stað þess að 
fækka í liðunum eftir því 
sem á líður þáttaröðina er 
tilgangurinn að safna liði.

10.25 A Dog’s Way Home
11.55 About Time
13.55 Dolittle
15.40 A Dog’s Way Home
17.15 About Time
19.15 Dolittle
21.00 Deadpool
22.45 The Hangover 3
00.20 All I See Is You
02.10 Deadpool

08.30 World Golf Championship 
2020  Útsending frá FedEx St. 
Jude Invitational.

14.30 PGA Tour. The Cut
14.55 2021 Legends Tour- hig-

hlights
16.00 World Golf Championship 

 Bein útsending frá FedEx St. 
Jude Championship.

21.00 LET Tour  Útsending frá 
Aramco Team Series - Sot o-
grande.

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block 
15.05 90210 
15.50 American Housewife 
16.15 Black-ish
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show 
19.05 The Block 
20.10 Læknirinn í Frakklandi 
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 New Amsterdam 
01.35 Skandall
02.20 Penny Dreadful. City of 

Angels 
03.20 Love Island   Bráðskemmtileg 

raunveruleikasería þar sem 
eldheitir einstaklingar fá 
tækifæri til að finna ástina í 
fjörugum leik.

04.10 Síminn + Spotify

07.50 Indianapolis Colts - Green 
Bay Packers

10.30 Detroit Lions - Houston 
Texans

13.00 Aramco Team Series - So-
togrande  Bein útsending frá 
LET Tour mótaröðinni.

17.00 Birmingham - Brentford
18.50 Juventus - Barcelona
20.30 LASK Linz - Tottenham
22.15 Lokomotiv Moskva - Atle-

tico Madrid
00.00 Pittsburgh Steelers - Dallas 

Cowboys

09.00 Pepsi Max Stúkan
09.35 Valur - KR  Útsending frá leik í 

Pepsi Max-deild karla.
11.15 Annáll. Sportið í ár - Erlent 

2020
12.30 Manstu 2
13.05 Þróttur R. - FH  Útsending frá 

leik í Mjólkurbikar kvenna.
14.45 Breiðablik - Valur 
16.25 Valur - KR
17.55 Pepsi Max Stúkan
18.45 Valur - Haukar  Útsending frá 

fyrsta úrslitaleik í Olís-deild 
karla.

20.15 Haukar - Valur
21.40 Haukar - Breiðablik  Út-

sending frá leik í Dominos-
deild kvenna.

23.05 Valur - Skallagrímur

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  Sergei 

Rachmaninoff.
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 Hádegið Fyrri og seinni 

hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Söngvamál  Gaman er að 

vinna.
15.00 Fréttir
15.03 Flakk - Flakk um Garða-

hverfi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Hljómboxið  „Í netið!“ 

mæta Eldspýtunum.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar Opnunar-

tónleikar Proms
20.30 Þættir úr sögu tvífarans 
21.20 Íslendingasögur  Hjálmar 

Gíslason
21.42 Kvöldsagan. Dægradvö  (4 

af 31)
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.

18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá

19.00 Mannamál - Ólafur Ragnar 
Grímsson (e)  Einn sígildasti 
viðtalsþátturinn í íslensku 
sjónvarpi. 

19.30 Suðurnesja-magasín Víkurf-
rétta  Mannlífið, atvinnu-
lífið og íþróttirnar á Suður-
nesjum.

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

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

07.30 Á eigin forsendum 
07.50 ÓL 2020. Frakkland - Egypta-

land Handbolti  Bein út-
sending frá undanúrslitum 
karla.

09.50 ÓL 2020. Frjálsíþróttir  Bein 
útsending

11.00 Upplýsingafundur Almanna-
varna  Bein útsending.

11.30 Á eigin forsendum 
11.50 ÓL 2020. Spánn - Danmörk 

Handbolti  Bein útsending 
frá undanúrslitum karla.

13.30 ÓL 2020. Blak  Útsending frá 
undanúrslitum karla.

14.40 ÓL 2020. Strandblak  Bein 
útsending.

16.15 ÓL 2020. Hjólabretti  Bein 
útsending frá keppni á hjóla-
brettum karla.

17.20 Sumarlandinn
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
18.48 Nei sko!  Mars
18.50 Bækur og staðir
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 
23.05 Leyndarlíf Marilyn Monroe - 

Fyrri hluti   
00.30 Skammastu þín, Emma
01.10 Ólympíukvöld
01.50 ÓL 2020. Svíþjóð - Kanada 

Fótbolti  Bein útsending frá 
úrslitaleik kvenna.

04.30 ÓL 2020. Körfubolti  Bein 
útsending frá undanúrslitum 
kvenna.

06.30 ÓL 2020. Blak Undanúrslit 
kvenna  Bein útsending.

BARÓNSTÍGUR

KEFLAVÍK OG AKUREYRI

8-24

24/7

okkar uppáhalds úr

WWW.EXTRA.IS

2579kr.pk.

KIRKLAND TRIPLE SATIN WC
PAPER 4X10

2799kr.pk.

KIRKLAND ROLL KITCHEN
TOWEL PAKKNING

12 STK

1549kr.pk.

KIRKLAND SPARKLING WATER 
40X500 ML

!!
VINSÆL VARA 

!!
VINSÆL VARA 

!!
VINSÆL VARA 
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NÝ SENDING KOMIN Í VERSLANIR

Cascadia 16
Magnaðir alhliða utanvegaskór

Ghost 14
Mýkri og enn þægilegri

Nýtt

Nýtt



Fyrstu persónu skotleikir eru 
sígild skemmtun og í sumum 
er reynt að halda fastar í 
hefðirnar en öðrum. Hér hafa 
verið teknir fyrir nokkrir nýir 
sem gætu við fyrstu sýn litið 
út fyrir að vera antíkmunir.

arnartomas@frettabladid.is

Wolfenstein 3D boðaði byltingu 
í tölvuleikjaheiminum snemma 
á tíunda áratugnum. Leikmenn 
skemmtu mjög sér við að stráfella 
nasista í fyrstu persónu og það var 
ljóst að leikurinn væri bara fyrsti 
dropinn í blóðugu hafi tölvuleikja-
heimsins. Á eftir komu id Software 
með Doom og Quake þar sem tekist 
var á við djöfla frá helvíti og þar á 
eftir fylgdi hörkutólið Duke Nukem 
með alla sína ofnotuðu frasa.

Margir vilja ranglega meina að 
um að gullöld hafi verið að ræða, 
en nostalgían á þó einhvern rétt 
á sér. Á nýju árþúsundi þóttust 
allir vera orðnir of þroskaðir fyrir 
svona barnaskap og vildu sækja í 
fullorðnislegra efni. Brúnir og líf-
lausir stríðsleikir urðu allsráðandi 
þar sem drepleiðinlegt raunsæi réð 
för. Blessunarlega hefur vitleysan 
aftur tekið völdin á síðustu árum og 
margir framleiðendur sækja nú inn-
blástur til upphafsins til að fanga 
einfaldleikann sem er svo ljúfur í 
minningunni.

Morð í massavís
Í Ultrakill bregða leikmenn sér í 
hlutverk vélmennis sem gengur 
fyrir blóði. Því miður er mann-
kynið útdautt og þarf vélmennið 
þess vegna að leita til helvítis, sem 
er því skiljanlega stappfullt, til að 
redda sér eldsneyti.

Þótt leikurinn sé ekki fullklár-
aður er augljóst að hann sé einhver 
ferskasti fyrstu persónu hasar sem 
hefur nokkurn tímann verið gerð-

ur. Spilunin er leifturhröð, vopna-
búrið er fjölbreytt og upplifunin 
er engu lík. Þrátt fyrir að grafíkin 
minni á einfaldari tíma þá skýtur 
Ultrakill stærri framleiðendum ref 
fyrir rass með nýstárlegum hug-
myndum og skotheldri útfærslu á 
þeim.

Hliðar, saman, hliðar
BPM: Bullets Per Minute er einhver 
frumlegasti skotleikur sem komið 
hefur út á undanförnum árum en 
þar bregða leikmenn sér í hlutverk 
valkyrju sem þarf að skjóta, hlaða 

og hreyfa sig í takt við tónlistina í 
leiknum.

Úr verður einstök upplifun sem 
minnir helst á furðulegan sam-
kvæmisdans. Það sakar ekki að 
metalriffin sjálf séu frábær og vel 
hlustunarinnar virði utan leiksins 
þótt þau gætu hljómað skringilega 
án þess að heyra í byssunum.

Jónuð gella
3D Realms, sem á heiðurinn af áður-
nefndum Duke Nukem, gáfu nýlega 
út leikinn Ion Fury. Leikurinn átti 
upphaf lega að vera kallaður Ion 
Maiden, en einhver hljómsveit með 
svipað nafn hótaði lögsókn svo 
útkoman varð þessi.

Við fyrstu sýn virðist leikurinn 
hafa komið út seint á tíunda ára-
tugnum þar sem grafíkin er með 
einfaldara móti og leikurinn gerður 
á sömu vél og Duke Nukem 3D frá 
1995. Hér hefur 3D Realms þó slípað 
allt sem slípað verður og niður-
staðan er eitthvað besta afturhvarf 
til einfaldari tíma sem hægt er að 
finna. Söguhetjan sjálf er svo til-
búin með nýjan forða af gömlum 
frösum sem ættu að ýmist að kitla 
nostalgíuna eða aulahrollinn. ■

Mínímalísk fjöldamorð

Í BPM: Bullets Per Minute hreyfa leikmenn sig í takt við tónlistina. 

Blessunarlega hefur 
vitleysan aftur tekið 
völdin á síðustu árum.

steingerdur@frettabladid.is

Leikkona Lily James var mikið 
milli tannanna á fólki í kjölfar þess 
að hún var mynduð í innilegum 
faðmlögum með meðleikara sínum 
West. Það væri ekki í frásögur fær-
andi nema fyrir þær sakir að  hann 
er kvæntur. Nú standa yfir tökur 
á grínseríunni Pam and Tommy, 
sem fjallar um eftirköst þess að 
myndband af Pamelu Anderson 
og þáverandi eiginmanni hennar, 
Tommy Lee, í innilegum ástaratlot-

um á báti var lekið á alnetið. Lily fer 
með hlutverk Pamelu í þáttunum 
og Sebastian Stan leikur Tommy. 
Hárgreiðslumeistarinn Barry Lee 
Moe hefur nú ljóstrað því upp að 
það tók þrjá til fimm klukkutíma 
farða og gera hár Lily tilbúið fyrir 
hverja töku. 

Það voru notaðar alls 25 hárkollur 
við gerð þáttanna þar sem allir 
helstu leikarar skarta hárkollum, 
fyrir utan Sebastian Stan sem þurfti 
að lita hár sitt vikulega. Tökum á 
þáttunum lauk á föstudag. ■

Eyddi löngum tíma í förðun

Lily er alveg 
sláandi lík Pam
elu Anderson 
í þáttunum. 
 MYND/HULU

Lily James og Sebastian 
Stan fara með hlutverk 
Pamelu og Tommy í 
þáttunum.

steingerdur@frettabladid.is

Sá orðrómur hefur farið á f lug að 
Emma Stone ætli mögulega að leita 
réttar síns og fara í mál gegn Disney. 
Er það vegna tekjumissis í ljósi þess 
boðið var upp á að streyma mynd-
inni Cruella á Disney+ á sama tíma 
og hún kom í kvikmyndahús. 

Algengt er að stjörnur geri samn-
ing við kvikmyndaverin um að þær 
fái ákveðnar prósentur af því sem 
myndin þénar í kvikmyndahúsum. 
Scarlett Johansson lögsótti Disney 
á dögunum vegna þess að mynd 
hennar, Black Widow, var sett inn á 
streymisveituna á sama tíma og hún 
fór í sýningu í kvikmyndahúsum. 
Telur hún að þar með hafi hún orðið 
af miklum tekjum. ■

Emma Stone íhugar að 
fara í mál við Disney

Skúrkarnir í Ion Fury eru tvívíðir, rétt eins og í forveranum Duke Nukem 3D.

Cruella fékk ein
staklega góða 
dóma þegar hún 
kom út.  MYND/
SKJÁSKOT

Disney birtir nú 
margar af stórmyndum 
sínum á streymisveitu 
sinni á sama tíma og 
þær fara í sýningu í 
kvikmyndahúsum. 
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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

Á morgun kemur út önnur 
sólóplata Mikaels Mána, 
Nostalgíuvélin. Um er að 
ræða djassplötu en Mikael 
Máni var líka undir áhrifum 
frá rokki og poppi þegar hann 
samdi hana.

steingerdur@frettabladid.is

Tónlistarmaðurinn Mikael Máni 
Ásmundsson gefur út sína aðra sóló
plötu, Nostalgíuvélina, á morgun.

„Þetta er djasstónlist en undir 
innblæstri frá alls konar öðruvísi 
tónlistarstílum. Djassinn er vissu
lega leiðandi en er undir áhrifum frá 
rokki og poppi. Klassískri impressj
ónistatónlist sem ég hlustaði mikið 
á þegar ég var táningur. Mig langaði 
að gera mjög myndræna tónlist með 
söguþræði þannig að hlustandinn 
upplifi plötuna sem nokkurs konar 
ferðalag,“ útskýrir Mikael Máni.

Hann segist því reyna að segja 
sögu með hverju lagi.

„Eitt dæmi er lagið My day with 
Pierre og fjallar um það þegar ég var 
að kynnast besta vini mínum sem 
heitir einmitt Pierre. Ég reyni að 
fara í ákveðið ferðalag í tónlistinni 
og forminu, sem eru oft mjög ævin
týraleg.“

Þennan dag hafi þeir svo farið í 
bíó saman.

„Á ótrúlega furðulega mynd 
sem heitir Cloverfield Lane. Ég fíla 
alveg David Lynch og aðrar virki
lega skrýtnar myndir. Þessi var svo 
skrýtin því þetta var svona „block
buster“mynd. En þetta virkaði 
engan veginn. Fyrst erum við að tala 
saman og þá byrjar lagið á einhverju 

skemmtilegu grúvi og síðan förum 
við í bíóið og þá fer tónlistin yfir í 
falskt píanó að spila, bara algjör 
garmur að spila eitthvað.“

Lagskipt lög
Hann segir lögin öll hafa lagskipt til
finningaleg áhrif á hann.

„Þegar ég sem lag þá er það til að 
tjá einhverja ákveðna tilfinningu 
sem getur til dæmis verið gleði. En 
ég sem kannski lagið á meðan ég 
er að takast á við eitthvað sem er 
erfitt. Stundum er jafnvel eitthvað 
mjög jákvætt að gerast í mínu lífi og 
ég hugsa að þetta hefði getað farið 
á verri veg og sem út frá þeirri pæl
ingu. Þá er útkoman samt kannski 
dramatísk. Maður er oft hæfari til að 
skoða erfiða tíma þegar manni líður 
vel,“ útskýrir hann.

Nafnið á plötunni, Nostalgíu
vélin, vísar í það hvernig Mikael 
getur sjálfur rifjað upp þær tilfinn

ingar sem hann upplifði þegar hann 
samdi lögin.

„Þá upplifi ég það sem ég var að 
reyna að tjá þegar ég samdi lagið. Þá 
man ég eftir því tímabili. Ég upplifi 
þetta líka þegar ég hlusta á tónlist 
eftir aðra. Ég held að margir tengi 
við það.“

Tónelsk fjölskylda
Mikael Máni fékk ríkulegt tón
listarlegt uppeldi. Faðir hans er 
einn af stofnendum Smekkleysu, 
Ásmundur Jónsson.

„Pabbi var ekkert að spila fyrir 
mann bara klassísk íslensk dægur
lög. Hann var meira að því að spila 
fyrir mann „outtakes“ af Pet Sounds 
með Beach Boys áður en hann spil
aði eiginlegu plötuna. Hann bara 
elskar tónlist. Síðan kom þetta líka 
mikið frá mömmu, hún setti báðar 
eldri systur mínar og mig mjög ung 
í tónlistarnám. Við erum öll tón
listarfólk í dag,“ segir Mikael Máni.

Lilja María systir hans spilar með 
honum á plötunni.

„Akkúrat núna er ég svo í hljóð
veri að taka upp með hinni systur 
minni, Önnu Sóleyju.“

Mikael Máni stefnir á að halda 
tónleika 13. ágúst ef aðstæður í sam
félaginu leyfa.

„Ég verð með tíu manna band 
og núna er ég alltaf stressaður að 
einhver af þeim verði skikkaður í 
sóttkví. Vonandi höldum við öll 
bara 10 metra regluna,“ segir hann 
hlæjandi.

Platan Nostalgíuvélin kemur út 
á morgun á öllum helstu streymis
veitum. Útgáfutónleikarnir fara 
fram 13. ágúst í Hörpu. ■

Farið í tónlistarferðalag á 
nýrri plötu Mikaels Mána

Útgáfutónleik-
arnir fara svo 
fram 13. ágúst í 
Hörpu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
EYÞÓR

Þá upplifi ég það sem 
ég var að reyna að tjá 
þegar ég samdi lagið. 
Þá man ég eftir eftir því 
tímabili.
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BREIÐAbLIK v Aberdeen
Í KVÖLD 18:45

Tryggðu þér áskrift á stod2.is



Stillanlegt  
      og þægilegt 

Eftir áralanga þróun og prófanir höfum við náð markmiði okkar.

Við höfum búið til eina þróuðustu dýnu heims
Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri samsetningu  

2500 keilulaga gorma og móttækilegs minnissvamps. 

V
ARA ÁRSINS 2018

B

R
E T L A N

D

HEILSUDÝNUR

Kjörin heilsudýna ársins á 
meðal 10.637 þátttakenda í 
neytenda könnun KANTAR 

TNS í Bretlandi

SIMBA STÆRÐIR VERÐ
Dýna 80 x 200 cm 89.990
Dýna 90 x 200 cm 99.990
Dýna 90 x 210 cm 104.990
Dýna 100 x 200 cm 104.990
Dýna 120 x 200 cm 114.990
Dýna 140 x 200 cm 124.990
Dýna 160 x 200 cm 144.990
Dýna 180 x 200 cm 159.990
Dýna 180 x 210 cm 169.990
Dýna 200 x 200 cm 179.990

       

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga Lokað

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

Fyrir þínar
bestu stundir!

Fáðu betri svefn – sama hvert 
svefnmynstur þitt er.

VERÐDÆMI:  80 x 200 cm stillanlegt  

C&J Silver rúm með Simba heilsudýnu: 

Aðeins 234.990 kr.

C&J SILVER 
stillanlegt rúm
C&J Silver er með sterkum stálbotni og 
kraftmiklum en hljóðlátum mótor.

Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert 
í eðlilegri fjarlægð frá náttborði og lampa.
Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur 
rúminu í upphaflega stöðu. Þráðlaus fjarstýring

með 2 minnisstillingum

SIMBA 
DÝNURNAR 

HENTA BÆÐI Í
HEFÐBUNDIN OG 

STILLANLEG 
RÚM
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Kolbeins 
Marteinssonar

n Bakþankar

Sem hendi væri veifað erum við 
hjónin komin á þann stað að við 
erum farin að ferðast án elstu 
barnanna. Örverpið gleður þó 
foreldra sína enn meðan systur 
hans bíða heima eða ferðast með 
vinum sínum án okkar. Þetta er 
óhjákvæmilegur lífsins gangur, öll 
eldumst við og því miður virðast 
börnin manns eldast hraðast af 
öllu. Sökum þessa erum við nú 
miðaldra hjónin stödd ásamt 
yngsta barninu við Miðjarðarhaf 
í húsi sem við vorum síðast í fyrir 
nærri níu árum síðan.

Í fyrradag vaknaði ég snemma 
og eftir að hafa drukkið rótsterkt 
morgunkaffið í steikjandi sól, 
sótti ég mér glas fyrir sódavatn. 
Glasið var hnausþykkt kókglerglas 
í laginu eins og kókflaska. Þegar 
ég svo skoðaði það betur mátti sjá 
upphleypta áletrun á glasinu, Euro 
2012. Þetta glas vakti upp minning-
ar frá fríi fjölskyldu minnar þegar 
við vorum í húsinu síðast. Þá var 
Evrópukeppnin í fótbolta í hámarki 
og við horfðum á leikina í beinni 
útsendingu á gamla kirkjutorginu 
og borðuðum ís. Börnin okkar þrjú 
hlaupandi um hlæjandi glöð. Glasið 
höfðum við fengið á ónefndum 
veitingastað og skilið eftir í húsinu 
þetta sama sumar.

Horfandi á þetta glas fann ég 
streyma um mig ljúfsárar tilfinn-
ingar sem einkenndust af söknuði 
í bland við þakklæti og gleði. 
Söknuði eftir þessum litlu stelpum 
sem í dag eru fullvaxta konur og eru 
hættar að ferðast með okkur. Vitn-
eskju um að innan skamms verður 
því eins farið með yngsta barnið. 
Kókglas barmafullt af fallegum 
minningum um tíma sem aldrei 
kemur aftur. Eftir að hafa teygað 
síðasta sopann áttar maður sig svo 
á því að mikið svakalega geta níu ár 
liðið hratt. n

Glas frá 2012

ÞINN STUÐNINGUR 
ER OKKAR
ENDURHÆFING
ljosid.is

Verslaðu á netinu byko.is

-20%

-20%

Tilboðsverð

Vinnuborð
Samanbrjótanlegt, 
85X60cm

19.996
70175672  

Almennt verð: 24.995

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
TC-CD 18/35 með 1,5Ah 
rafhlöðu. 

17.596
74804130  

Almennt verð: 21.995

Tilboðsverð

Búkkar
Samanbrjótanlegir 
iðnaðarbúkkar

11.996
70197475  

Almennt verð: 14.995

x1

Tilboðsverð

Klaufhamar
Klaufhamar með handfangi 
úr trefjum.

1.596
72221007  

Almennt verð: 1.995

Kjörvari 12 
Olíubundin viðarvörn 
sem smýgur vel inn í 
viðinn, veitir honum góða 
vatnsvörn og hamlar 
gegn sprungumyndun.

4.695
86363041-640  

4 ltr.

2stk.

Tilboðsverð

Trésög
Einföld BYKO trésög sem  
er 550mm á lengd. 

1.164
70210023 

Almennt verð: 1.455

Njótum þess 
að vera saman 
á pallinum 

Tilboðsverð

Borðsög
Borðsög Max 210MM 1500W

26.396
74131139  

Almennt verð: 32.995

Tilboðsverð

Bútsög
Probuilder 216 mm 1700W

26.396
74137575  

Almennt verð: 32.995

-20%

-20%

í girðinguna og 
pallinn á BYKO.is

Reiknaðu út 
áætlaðan 
kostnað

-20% -20%

-20%

Tilboðsverð

Hjólsög
Einhell hjólsög 
tc-cs 1400

13.596
74802081  

Almennt verð: 16.995

-20%


