
Ætla má að notkun 
vetnis í samgöngum 
hér á landi geti sparað 
200 til 300.000 tonn af 
CO2 á ári.
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Verð frá 7.590.000 kr.    Eigum nokkra lausa bíla á lager!

Fjórhjóladrifinn, mjög vel útbúinn með 2.5 tonna dráttargetu

Þetta fallega gullregn við Flókagötu í Reykjavík er í miklum blóma eins og gróður almennt í sumar. Guðríður Helga-
dóttir garðyrkjufræðingur segir það að þakka hlýindum síðla sumars í fyrra. „Það var mjög gott fræár í sumum 
tegundum í fyrra sem er vegna þess að blómgunin heppnast vel og síðan er seinni hluti sumarsins líka góður,“ út-
skýrir Guðríður. „Núna í ár er blómgunin ágæt en svo er að sjá hvernig verður með fræið sjálft.“  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hyllir undir nýtt skref í orku-
skiptum landsmanna. Eftir 
miklu að slægjast í umhverfis-
legu tilliti.

bth@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Íslenskt fyrirtæki 
hefur gert fjármögnunarsamning 
við þýskan innviðasjóð í umsjón 
Prime Capital AG um uppbyggingu 
vetnisinnviða hér á landi. Um mjög 
stóra fjárfestingu er að ræða, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. 

Félagið, Vetnis Iceland, stefnir að 
uppsetningu prufukerfa næsta ár. 
Markmiðið er að undirbyggja inn-
leiðingu á af hendingu eldsneytis 
fyrir hundruð atvinnutækja, svo 
sem strætisvagna, rútur, trukka og 
dráttarbíla.

Auðun Freyr Ingvarsson, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins, segir að 
vetnisvædd þung atvinnutæki verði 
losunarlaus. Starfrækt verði tækja-
leiga til að hjálpa fyrirtækjum sem 
vilja minnka losun. Fram til þessa 
hafi stór atvinnutæki hér á landi 
nær alfarið gengið fyrir dísilolíu.

Uppbyggingin er fyrirhuguð í 
samvinnu við Samskip og f leiri 
fyrirtæki. Stefnt er að því að vetn-
isafgreiðslustöð verði á hafnar-
svæði Faxaflóahafna í Kjalarvogi. 
Verkefnið yrði hið fyrsta sinnar 
tegundar á Íslandi og styður við 
innleiðingu fyrstu stóru atvinnu-
tækjanna sem keyra á grænu vetni.

Miðað er við að vetnið yrði fram-
leitt úr hreinu íslensku vatni og 

hreinni íslenskri raforku með raf-
greiningu. Vetni hentar að sögn 
Auðunar betur sem orkugjafi fyrir 
þyngri og stærri ökutæki sem keyra 
langar vegalengdir þar sem rafhlöð-
ur eru óhentugar vegna eigin þunga 
og hleðslutíma.

„Innviðir til að hlaða stór tæki 
kalla á gríðarlega öfluga tengingu,“ 
segir Auðun.

Rafhlöður hafa reynst hentugar 
í minni rafbíla en ef litið er til áætl-
ana bílaframleiðenda bendir að 
sögn Auðunar margt til að innan 
tíðar verði minni ökutæki að stærst-
um hluta rafdrifin með rafhlöðum, 
en stærri flutningatæki aðallega raf-
drifin með vetni.

Heildarlosun CO2 á ábyrgð 
íslenskra stjórnvalda er þrjár millj-
ónir tonna á ári. Þar af er um ein 
milljón tonna á ári frá samgöngum. 
Stórir f lutninga- og fólksflutninga-
bílar losa 250.000 tonn á ári.

„Ætla má að notkun vetnis í sam-
göngum hér á landi gæti sparað 
200–300.000 tonn af CO2 á ári, eða 
allt að 33 prósent af losun í sam-
göngum,“ segir Auðun. n

Undirbúa fyrstu 
vetnisstöðina 
fyrir þungavinnu

ser@frettabladid.is

KÖNNUN Álfatrú virðist útbreidd á 
meðal Íslendinga ef marka má nýja 
könnun sem Prósent gerði í sumar-
byrjun, en samkvæmt henni trúir 31 
prósent Íslendinga á álfa, en 57 pró-
sent segjast ekki gera það.

Ellefu prósent svarenda sögðust 
ekki vita hvort þau tryðu á álfa eða 
ekki og eitt prósent vildi ekki svara.

Áberandi fleiri konur trúa á álfa 
en karlar, 44 prósent kvenna en 27 
prósent karla, og þá sýnir könnunin 
enn fremur að miðaldra og eldra 
fólk er trúgjarnara í þessum efnum 
en yngra fólk.

Þá eru marktækt f leiri íbúar á 
landsbyggðinni sem trúa á álfa 
heldur en á höfuðborgarsvæðinu.

Úrtak könnunarinnar var 2.300 
manns. Svarhlutfall 51,6 prósent. n

Þriðjungur Íslendinga segist trúa á álfa

mailto:bth@frettabladid.is
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Loksins skein sólin

Borgarbúar nutu veðursins í Nauthólsvík í gær þegar brast á með óvæntri blíðu þótt hitatölurnar hefðu vissulega mátt vera aðeins hærri. Talsverð bið verður 
eftir næsta blíðudegi í borginni ef marka má veðurspána en gert er ráð fyrir að skýjað verði og rigning næstu daga.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

LeBron James, Rebel Wilson 
og Lindsey Vonn buðu af sér 
góðan þokka í ferð út í Drang-
ey og áttu vart orð yfir nátt-
úrufegurðina.

helgifannar@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Heimsfrægi körfu-
boltakappinn LeBron James var 
staddur á Íslandi á dögunum. Hér á 
landi heimsótti hann til að mynda 
Drangey í Skagafirði ásamt fríðu 
föruneyti.

Viggó Jónsson hjá Drangeyjar-
ferðum ræddi við Fréttablaðið um 
upplifun sína af kappanum.

LeBron var hluti af hópi sem naut 
alls þess sem Drangey hefur upp á að 
bjóða. Hann var ekki sá eini heims-
frægi í hópnum. Skíðadrottningin 
Lindsey Vonn og leikkonan Rebel 
Wilson voru einnig með í för.

„Þetta var svona hákarlaferð,“ 
segir Viggó léttur. Hópurinn hafi til 
að mynda farið á kajak og svo í jóga 
í fjörunni. „Þau skoðuðu eyna og svo 
var blásið til veislu. Þetta var mjög 
góður túr.“

Viggó hefur ekkert nema gott eitt 
að segja um upplifun sína af LeBron.

„Hann var mjög skemmtilegur, 
mjög vinalegur náungi. Það var 
rosalega skemmtileg upplifun að 
hitta þennan mann. Líka hvað hann 
er hægur, prúður og skemmtilegur, 
þetta er bara indæll gæi. Það voru 
engir stjörnustælar eða neitt í þessu 
fólki, engu þeirra. Þetta er virkilega 
skemmtilegt fólk, þau gáfu sig alveg 
að öllu og höfðu áhuga á því sem við 
vorum að gera, það var gaman líka,“ 
segir Viggó sem kippti sér ekki mikið 
upp við að vera í kringum allt þetta 
fræga fólk. „Þetta er bara fólk sem er 
í fríi. Maður er ekkert að spá í hverjir 
eru frægir og ekki sem koma til 
Drangeyjar, þetta er allt sama fólkið 
sem kemur hingað.“

LeBron, Vonn og Wilson þótti 

mikið til Drangeyjar koma, enda 
magnaður staður. „Þau áttu ekki til 
orð yfir hvað þetta er fallegt,“ segir 
Viggó. „Að keyra undir bjargið með 
þennan mikla fuglanið, þetta er 
náttúrulega eins og að keyra inn í 
sinfóníutónleika.“

Helgi Rafn Viggósson, sonur 
 Viggós, rekur Drangeyjarferðir 
ásamt föður sínum. Auk þess er hann 
fyrirliði Tindastóls í körfubolta. Það 
var því eðlilega stór stund þegar 
hann hitti LeBron. „Það var gaman 
fyrir hann að hitta kónginn,“ segir 
Viggó.

Það er óhætt að segja að Viggó 
horfi sáttur til baka á kynni sín af 
LeBron og hinum stjörnunum. „Þetta 
var hápunktur sumarsins enn þá,“ 
segir Viggó hjá Drangeyjarferðum. n

LeBron og Rebel Wilson 
hrifin af fegurð Drangeyjar

Vel fór á með körfuboltamönnunum Helga Rafni Viggóssyni, fyrirliða Tinda-
stóls, og LeBron James í Drangey á dögunum.  MYND/DRANGEY TOURS

gar@frettabladid.is

STANGVEIÐI „Það er mikið af fiski 
á svæðinu,“ segir Árni Kristinn 
Skúlason hjá Stangaveiðifélagi 
Reykjavíkur um stöðu mála í Ell-
iðaánum.

Veiðin í Elliðaánum hófst að 
venju 20. júní og hefur farið vel af 
stað. Út júní veiddust 86 laxar sem 
er næstum því þrefalt meira en á 
sama tíma í fyrra þegar aðeins 32 
fiskar veiddust. Í gær voru ríf lega 
170 laxar komnir upp fyrir teljar-
ann sem er neðan við gömlu raf-
stöðina í Elliðaárdal. „Laxinn var 
seinna á ferðinni í fyrra,“ bendir 
Árni á.

Að sögn Árna hefur veiðst ágæt-
lega á svæðum Stangaveiðifélags-
ins það sem af er sumri miðað við 
hvernig veiðin hefur farið af stað 
almennt. n

Góð júníveiði í 
Elliðaánum 

Veiði hófst í Elliðaánum í dag.

benediktarnar@frettabladid.is

BANDARÍKIN  Að minnsta kosti 
sex létust og yfir þrjátíu særðust í 
skotárás í úthverfi Chicago síðdegis 
í gær. Skotið var af þaki byggingar 
á skrúðgöngu almennra borgara 
sem komu saman til að fagna þjóð-
hátíðardeginum 4. júlí.

Árásarmaðurinn var ófundinn 
þegar Fréttablaðið fór í prentun 

en lögreglan hefur lagt hald á skot-
vopnið sem fannst á vettvangi.

Árásarmaðurinn er sagður vera 
hvítur karlmaður, átján til tuttugu 
ára með sítt hár. Talið er að hann 
hafi verið einn að verki en rannsak-
endur leita nú bæði mannsins og 
mögulegra vísbendinga um hvar 
og hver hann gæti verið. Er meðal 
annars leitað að vísbendingum á 
samfélagsmiðlum. n

Mannskæð skotárás á skrúðgöngu

Fólk þurfti að flýja skrúðgöngu í úthverfi Chicago í flýti.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Rebel Wilson var með í för og þótti 
að sögn mikið til Drangeyjar koma.

2 Fréttir 5. júlí 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ
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Škoda Kodiaq
Vinsæli ferðafélaginn!

Škoda Kodiaq 4x4       2.0 / Dísil / Sjálfskiptur

Staðalbúnaður: Bakkmyndavél, stöðugleikastýring, hraðastillir, rafmagnsopnun 
á afturhlera, nálgunarvarar, LED ljósabúnaður, brekkuaðstoð og fleira.

Skoda Kodiaq er sneisafullur af staðalbúnaði og hefur slegið rækilega í gegn fyrir aksturseiginleika, tækni 
og snjalla hönnun. Með 2,5 tonna dráttargetu nýtur þú þess að ferðast um landið á fjórhjóladrifnum Kodiaq 
og endurnýja tengslin við það mikilvægasta í lífinu. Komdu í reynsluakstur og finndu hvað gerir Kodiaq að 
afburðargóðum kosti. Hlökkum til að sjá þig.

Verð frá  7.590.000 kr.

Eigum nokkra lausa bíla á lager!
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Af hverju ætti það 
sama ekki að gilda á 
almennum launa-
markaði? 

Ragnar Þór Ingólfsson,  
formaður VR

Minningarathöfn um 
þá sem létust verður 
haldin í Fields í kvöld. 

LEIÐRÉTTING 

Ranglega var farið með föðurnafn 
ferðamálastjóra, Skarphéðins Berg 
Steinarssonar, í frétt í blaðinu á 
laugardag. Þá birtist röng mynd með 
fréttinni. Beðist er velvirðingar á 
mistökunum. n

BJÓÐUM UPP Á 37”-40” 
BREYTINGAPAKKA

 ÍSBAND UMBOÐSAÐILI 
RAM Á ÍSLANDI

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM Í SUMAR

R A M
BÍLL Á MYND: RAM 3500 LARAMIE CREW CAB MEÐ 37” BREYTINGU, KASTARAGRIND OG LJÓSKÖSTURUM

Þegar vanmáttur breytist 
í reiði getur tímabundin 
vald efling skapað hættu 
fyrir aðra. Sálfræðingur 
segir árásina í Kaupmanna-
höfn vonandi stakt tilvik en 
að ekki sé hægt að útiloka 
smitunaráhrif frá fjölda-
morðum í Bandaríkjunum.

bth@frettabladid.is

SAMFÉLAG Guðbrandur Árni Ísberg, 
sálfræðingur og sérfræðingur í 
klínískri sálfræði, var staddur í 
Kaupmannahöfn þegar Dani á þrí-
tugsaldri myrti fólk með skotvopni 
í verslunarmiðstöð á sunnudag. 
Hann segir ekki ólíklegt að gerand-
inn hafi af einhverjum ástæðum 
upplifað sig jaðarsettan, vanmátt-
ugan og fullan af skömm. Óvarlegt 
sé að alhæfa um hvort öryggi innan 
Evrópu kunni að vera á undanhaldi. 
Ekki sé þó hægt að útiloka evrópsk 
smitáhrif af reglulegum frétta-
flutningi af morðum á almenningi 
í Bandaríkjunum.

„Það hafa ýmsar rannsóknir 
verið gerðar um skotárásir í Banda-
ríkjunum þar sem ungir karlmenn 
taka sig til, fara í skóla eða á aðra 
opinbera staði og skjóta eins og þeir 
geta. Langflestir eiga það sammerkt 
að upplifa sig utangarðs, þeir upp-
lifa að þeir tilheyri ekki stærstum 
hluta samfélagsins,“ segir Guð-
brandur Árni.

Sálfræðingurinn segir að þegar 
manneskja upplifi að henni hafi 
verið ýtt út á jaðarinn fylgi því 
minnkun. Þá kvikni tilfinning sem 
við köllum skömm.

„Rannsóknir sýna mjög skýrt 
að engin tilfinning tengist of beldi 
jafn mikið og skömmin,“ segir Guð-
brandur Árni. Sterkasta skammar-
tilfinningin, niðurlæging, hefur 
djúpstæð áhrif á sjálfsmat og hug-

myndir einstaklings um eigið virði.
„Það sem er hættulegt v ið 

skömmina er að sumir einstakl-
ingar bregðast við þeirri minnkun 
sem í henni felst með því að grípa 
til reiðinnar því hana upplifum við 
gjarnan valdef landi og sem mót-
efni við minnkuninni,“ segir Guð-
brandur Árni. Mörg dæmi séu um 
það í nánum samböndum. Kannað 
hafi verið hvað gerist rétt áður en 
líkamlegu of beldi sé beitt. Oftar en 
ekki upplifi sá sem beitir of beldinu 
að hann sé einskis virði og van-
máttugur í aðstæðunum. Við að 
beita of beldi er viðkomandi aftur 
kominn við stjórnvölinn, sjálfs-
öryggi eykst og skömmin minnkar.

„Of beldi er óuppbyggileg leið. 
En sumir nota hana í því skyni að 
endurreisa æru sína.“

Guðbrandur Árni segir erfitt að 
spá fyrir um hvort hrina skotárása 
í Bandaríkjunum gæti færst yfir 
í aðra heimshluta líkt og Evrópu. 
Þekkt sé að umfjöllun um sjálfsvíg 
kunni tímabundið að ýta undir hug-
myndir þeirra sem eftir standa um 
að sjálfsvíg geti verið tækt úrræði úr 
vanda. Guðbrandur telur þó meira 
virði að ræða samfélagsbreytingar 
á hinu félagslega sviði og ekki síst 
einmanaleika sem vaxandi vanda. 
Þegar íbúar Vesturlanda voru í 
rannsóknum spurðir fyrir um 30 til 
40 árum hve marga trúnaðarvini 
þeir ættu hafi svarendur að jafnaði 
nefnt tvo til fjóra vini. Nú sé orðið 
nokkuð algengt að fólk, og sérstak-
lega karlmenn, svari að það eigi 
engan trúnaðarvin.

„Langvarandi einmanaleiki er 
mikill streituvaldur og aukinn 
áhættuþáttur fyrir jafnt andlega 
sem líkamlega heilsu. Að upplifa 
sig einmana er til dæmis líkamlega 
skaðlegra fyrir fólk en að reykja 
pakka af sígarettum á dag. Það segir 
sitt um hina djúpu þörf okkar fyrir 
að tilheyra, að eiga heima meðal 
annars fólks.“

Guðbrandur Árni segir að sér-
fræðingar í hryðjuverkum hafi í 
mörg ár í ráðgjöf sinni til til stjórn-
valda meðal annars lagt áherslu á 
mikilvægi þess að koma í veg fyrir 
jaðarsetningu hópa.

„Vitað er að gerandinn í skot-
árásinni hér í Kaupmannahöfn 
hefur átt við andleg veikindi að 
stríða árum saman. Af hverju þau 
stafa hefur ekki verið gert opinbert 
en væntanlega er þessi hræðilegi 
atburður enn ein áminningin um 
þær af leiðingar sem geta orðið ef 
við erum ekki nógu vakandi fyrir 
velferð hvert annars og þeim þörf-
um sem við höfum til að geta verið í 
góðu andlegu jafnvægi,“ segir Guð-
brandur Árni Ísberg. n

Banvænn einmanaleiki breiðist út

Drápin í Kaupmannahöfn hafa vakið mikinn óhug. Sérfræðingar leita 
skýringa á fjöldamorðum undanfarið, sem sumpart eru talin spretta upp úr 
samfélagslegum breytingum.    FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Rannsóknir sýna mjög 
skýrt að engin tilfinn-
ing tengist ofbeldi jafn 
mikið og skömmin. 

 
 
Guðbrandur  
Árni Ísberg,  
sálfræðingur

ggunnars@frettabladid.is

KJARAMÁL Ragnar Þór Ingólfsson, 
formaður VR, segir vel koma til 
greina að tengja laun á almennum 
markaði við vísitölu og fylgja þann-
ig fordæmi æðstu ráðamanna.  
Hann sér fyrir sér að slík krafa verði 
tekin til alvarlegrar skoðunar í kom-
andi kjarasamningum.

„Mér finnst það alveg blasa við. 
Þetta fyrirkomulag virkar vel hjá 
embættismönnum ríkisins. Af 
hverju ætti það sama ekki að gilda 

á almennum launamarkaði?“ spyr 
Ragnar Þór. 

Laun þingmanna, ráðherra, for-
seta Íslands og fleiri háttsettra emb-
ættismanna hækkuðu um tæplega 
fimm prósent í síðustu viku. Þing-
fararkaup hækkaði um rúmlega 60 
þúsund krónur á mánuði og laun 
ráðherra um hátt í hundrað þúsund 
krónur. Vegna samninga sem fela í 
sér sjálfkrafa vísitölutengda launa-
hækkun á hverju ári.

„Slík krafa myndi falla vel að 
okkar markmiðum um að tryggja 

kaupmátt. Það er alveg ljóst að 
atvinnulífið er ekki að axla sinn 
hluta af ábyrgðinni ef við skoðum 
arðgreiðslur stærri fyrirtækja og 
verðhækkanir og því verðum við að 
skoða alvarlega hvernig við getum 
náð okkar markmiðum.“

Ragnar segir eðlilegt að horfa til 
allra þerra leiða sem hafi gefist vel. 
„Ráðamenn hafa náð fram veru-
legum kjarabótum undanfarin ár 
og því ósköp eðlilegt að almennir 
launamenn fylgi þeirra fordæmi i 
sinni kröfugerð.“ n

Vill fylgja fordæmi þingmanna í komandi kjarasamningum

Formaður VR vill skoða vísitölu-
tengingu launa.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

ragnarjon@frettabladid.is

DANMÖRK 22 ára danskur karlmað-
ur, sem hóf skotárásina í verslunar-
miðstöðinni Fields í Kaupmanna-
höfn um helgina hefur fengið stöðu 
sakbornings vegna þriggja morða 
og sjö morðtilrauna. Hann var í gær 
úrskurðaður í gæsluvarðhald til 28. 
júlí auk þess sem honum verður gert 
að gangast undir geðrannsókn eins 
fljótt og auðið er.

Að sögn lögreglunnar stóð árásin 
í þrettán mínútur áður en maður-
inn var yfirbugaður og handtekinn 
nálægt útgangi verslunarinnar.

Ekkert bendir til að maðurinn 
hafi átt vitorðsmann. „Það er ekk-
ert sem bendir til þess að um skipu-
lagt hryðjuverk sé að ræða,“ sagði 
Søren Thomassen, yfirlögreglustjóri 
Kaupmannahafnar, á blaðamanna-
fundi í gær.

Minningarathöfn fyrir þá sem lét-
ust í árásinni verður haldin klukkan 
átta í kvöld við Fields-verslunarmið-
stöðina. n

Dani sakaður um 
þrjú morð og sjö 
morðtilraunir
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Maður veltir fyrir sér 
til hvers var barist 
þegar við háðum 
þrisvar þorskastríð við 
Breta.

Við erum með mis-
heppnað lýðræði í 
Bandaríkjunum. Við 
eigum tveggja alda 
gamla stjórnarskrá 
sem virkar ekki lengur. 

Stefnt er að því að 
konur verði helmingur 
starfsmanna áður en 
langt um líður.

Yfirlýst markmið fyrirtækis-
ins Patagonia er  að „bjarga 
plánetunni“. Eigandinn Yvon 
Chouinard fundaði í gær 
með forseta Íslands og ræddi 
fiskeldi í sjókvíum og önnur 
umhverfismál.

thorgrimur@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL „Íslendingar hafa 
tækifæri til að gera það rétta í fisk-
eldismálum en þeir eru ekki að því 
núna,“ segir bandaríski fjallgöngu-
garpurinn, umhverfissinninn og 
milljarðamæringurinn Yvan Cho-
uinard. „Á heimsvísu er fiskeldi að 
fara á sömu braut og landbúnaður, 
þar sem við höfum verið að gera 
þetta rangt ansi lengi. Núna erum 
við rétt farin að átta okkur á betri 
leiðum í landbúnaði. En fiskeldi er 
enn eins og villta vestrið.“

Chouinard er afar gagnrýninn á 
fiskeldi í kvíum og á fundi sínum 
með forseta Íslands í gærmorgun 
kynnti hann fyrir honum nýjar leið-
ir til að stunda fiskeldi á sjálfbæran 
og vistvænan máta. „Ég tek þátt í að 
hjálpa nokkrum landeldisstöðvum 
í Kanada og Bandaríkjunum sem 
reyna að byggja á hringrásarhag-
kerfum,“ sagði hann. „Þar er reynt 
að mata fiskinn á úrgangi og forð-
ast að skila úrgangi úr rekstrinum. 
Þessar eldisstöðvar eru ekki eins 
afkastamiklar og sjókvíar, en þær 
eru alveg sjálfbærar. Þær endurnýta 
allt vatnið og gefa af sér sterkari 
fiska án bætiefna.“

Chouinard telur að ef fleira fólk 
vissi hvað það væri að láta ofan í sig 
þegar það kaupir fisk úr sjókvíum 
myndi það súpa hveljur. „Verðið á 
fiskimjöli er orðið svo hátt að flestar 
þessar fiskeldisstöðvar hafa ekki efni 
á því,“ segir hann. „Þær fóðra fiskana 
með kjúklingi, erfðabreyttu korni og 
sojabaunum til þess að þeir fái nóg 
prótein. En fiskar eiga ekki að éta 
svoleiðis. Maður fær ekki úr þeim 

ómega-3 fitusýrur, heldur aðallega 
ómega-6, sem er vonda fitan.“

Þá segir Chouinard að fiskeldi 
í sjókvíum hafi neikvæð áhrif á 
sjávarútveg vegna samkeppni 

greinanna um fiskifæðið. „Kvíarn-
ar nota eitthvað af fiskimjöli, sem 
er gert úr smáfiskum. Þær fá þessa 
smáfiska úr hafinu og taka þannig 
fæði frá villtum fiskum. Þess vegna 
hafa fiskistofnarnir á vesturmiðum 
Bandaríkjanna og Kanada hrunið. 
Svo eru þessir smærri og veikari 
kvía fiskar að fjölga sér með villi-
fiskum og útþynna genamengið. Ef 
maður trúir á þróunarferli og nátt-
úruval, þá erum við að snúa því við. 
Meðalstór kanadískur kóngalax var 
30 til 50 pund en er núna bara tólf 
pund.

Ég er svartsýnn á að okkur takist 
nokkurn tímann að bjarga þess-
ari plánetu,“ segir Chouinard. „En 
hafandi stundað áhættuíþróttir og 
oft lent í lífshættu hef ég eiginlega 
sætt mig við dauðann. Öll fyrirtæki 
leggja upp laupana og öll heims-
veldi hrynja að lokum. Ég held að 

maður verði bara að sætta sig við 
að við munum ekki bjarga ísbjörn-
unum. Þá þyrftum við að bjarga öllu 
loftslaginu. Ég held að ef ungt fólk 
vinnur að raunverulegum lausnum 
á orsökum frekar en einkennum á 
göllum samfélagsins geti það lifað 
jákvæðu lífi.

Ég lít á Ísland sem dæmi um það 
sem má gera rétt þegar lýðræði 
stefnir í eina átt,“ segir Chouinard. 
„Mér þætti ömurlegt að horfa á 
Ísland verða eins og hvert annað 
þrotlýðræði. Við erum með mis-
heppnað lýðræði í Bandaríkjunum. 
Við eigum tveggja alda gamla 
stjórnarskrá sem virkar ekki lengur. 
Ísland er elsta lýðræðisríki í heimi 
og það ætti að reyna að leggjast á 
eitt til að stofna til nýrrar tegundar 
kapítalisma þar sem fyrirtæki vinna 
saman við að þróa hringrásarhag-
kerfi.“ n

Segir fiskeldið eins og villta vestrið
Yvon er von-
lítill um að 
plánetunni 
verði bjargað.
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

bth@frettabladid.is

E F N A H A G S M Á L  Ve r ðt r y g gð a r 
skuldir íslenskra heimila eru um 
þessar mundir um 1.550 milljarðar 
íslenskra króna. Miðað við verð-
bólgu síðustu 12 mánaða, 8,8 pró-
sent, hafa skuldirnar hækkað um 
136,4 milljarða króna vegna verð-
bólgu.

Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness, segir 
áhugavert að útf lutningsverð á 
helstu mikilvægustu f iskafurð 

Íslands, þorskinum, hafi árið 2021 
numið 136 milljörðum, nákvæm-
lega sömu fjárhæð og hækkun verð-
tryggðra skulda heimila hér á landi 
vegna verðbólgunnar nemur.

„Maður veltir fyrir sér til hvers 
hafi verið barist þegar við háðum 
þrisvar sinnum þorskastríð við 
Breta. Þetta eru raunveruleg verð-
mæti sem við fáum fyrir söluna 
út á þorski en á sama tíma erum 
við með verðtryggingu skulda 
íslenskra heimila sem skila fjár-
málakerfinu sömu upphæð og allur 

þorskurinn okkar. Ég get ekki skilið 
þessa hagfræði en ég veit að hún er 
vond,“ segir Vilhjálmur.

Hann segir galið að við höfum 
varið þorskstofninn fyrir ásókn 
erlendra ríkja til þess eins að 
verðtryggingin svipti burt ábata 
almennings, að pappírsfjármunir 
færist til í stað efnislegra fjármuna.

„Starfsmenn Landhelgisgæsl-
unnar lögðu sig í stórhættu, við 
hættum lífi fólks til að verja þessa 
hagsmuni. Svo umbreytist höfuð-
stóll verðtryggðra lána vegna verð-
bólgu og allt brennur upp. Þetta er 
galið og gjörsamlega óverjandi,“ 
segir Vilhjálmur. n

Verðtryggingin hafi svipt almenning ábata af þorskstríðinu
 
 
 
 
Vilhjálmur Birg-
isson, formaður 
Verkalýðsfélags 
Akraness

ragnarjon@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Ekki er búist við 
neinum töfum á Keflavíkurflugvelli 
yfir sumarmánuðina vegna mann-
eklu. Vel hefur gengið að manna 
allar stöður á vellinum að sögn Guð-
jóns Helgasonar, upplýsingafulltrúa 
Isavia. 

„Það gekk afar vel að ráða fólk til 
starfa á Keflavíkurflugvelli í sumar. 
Okkur tókst að ráða í um 97 prósent 
stöðugilda,“ segir Guðjón og bætir 
við: „Á álagstímum er auðvitað 
mikil umferð um völlinn eins og 
hefur verið. Við höfum nú, eins og 
undangengin sumur, hvatt farþega 
til að mæta snemma eða svona um 
þremur tímum fyrir brottför.“ n

Engin mannekla 
og ekki búist við 
töfum á vellinum 

 
 
 
Guðjón  
Helgason, upp-
lýsingafulltrúi 
Isavia

ser@frettabladid.is

REYÐARFJÖRÐUR Konur í starfs-
mannaliði Alcoa Fjarðaáls í Fjarða-
byggð hafa aldrei verið fleiri, en þær 
eru nú 27 prósent af heildarfjöld-
anum og hefur fjölgað um tvö pró-
sentustig á síðustu tveimur árum.

Starfsmenn álversins eru nú 550 
og koma víða að af Austurlandi, þótt 
flestir þeirra búi í Fjarðabyggð.

Stjórnendur Fjarðaáls hafa lagt 
sérstaka áherslu á að fjölga konum 
á meðal starfsmanna álversins og 
stefna að því að þær verði orðnar 
helmingur starfsmanna þess í nán-
ustu framtíð. n

Konum fjölgar hjá 
Alcoa Fjarðaáli

550 manns starfa hjá Fjarðaáli.

ragnarjon@frettabladid.is

ÚKRAÍNA Úkraínumenn drógu upp 
fána sinn á Snákaeyju í dag eftir 
að rússneskir hermenn hörfuðu 
þaðan. Hart hefur verið barist um 
yfirráð eyjarinnar síðustu mán-
uði en Úkraínumenn hafa lýst sig 
sigurvegara í átökunum. 

Snákaeyja er mikilvæg í barátt-
unni um hafnar aðgengi að Úkraínu 
en Rússland hefur enn suðurhafnir 
landsins í herkví. Þannig getur 
Úkraína ekki enn f lutt burt það 
korn sem situr fast í landinu.

Ty rk nesk hersk ip stöðv uðu 
rússneska f lutningaskipið Zhi-
bek Zholy á sunnudaginn vegna 
gruns um að það innihéldi stolið 
korn. Ríkisstjórn Úkraínu hefur 
ásakað rússneska hermenn um að 
stela matvælum frá þeim svæðum 

sem Rússland ræður nú yfir. Enn 
stendur yfir rannsókn á því hvaðan 
kornið kemur þar sem það reyndist 
ekki merkt.

Þá hefur Vladímír Pútín lýst yfir 
sigri rússneskra hersveita í Lúh-
ansk-héraði í austurhluta Úkra-
ínu. Þetta gerist einum degi eftir 
að úkraínskir hermenn hörfuðu 
frá Lysytsjansvk sem var síðasta 
borgin í héraðinu undir þeirra 
stjórn. Volodímír Selenskíj, forseti 
Úkraínu, hefur þó svarið þess eið 
að borgin muni aftur komast aftur 
í hendur Úkraínumanna.

„Við munum snúa aftur, þökk 
sé herkænsku okkar og þar sem 
við eigum senn von á nýjum og 
betri vopnum frá Vesturlöndum. 
Úkraína gefur ekkert upp á bát-
inn,“ sagði Selenskíj eftir að borgin 
féll. n

Úkraínumenn draga upp fána sinn á Snákaeyju

Úkraínumenn hafa dregið fána að húni á Snákaeyju. 
 MYND/LANDAMÆRAEFTIRLIT ÚKRAÍNU
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BÍLABÚÐ BENNA
KOLEFNISJAFNAR SSANGYONG

benni.is Bílasala Suðurnesja
Reykjanesbæ

Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Ib bílar
Selfoss

Fossnes A
Sími: 480 8080

Bb, betrí bílar
Akureyri

Njarðarnesi 12
Sími: 534 7200

Bílabúð Benna
Reykjavík

Krókháls 9
Sími: 590 2020

ÍSLAND KALLAR!
ALVÖRU LÚXUSJEPPI Í SUMARFRÍIÐ!
Rexton hefur margsannað sig við íslenskar aðstæður. Hér er á ferðinni 
alvöru jeppi sem hefur allt til að bera. Hann er ríkulega búinn, 
fjórhjóladrifinn, � manna, lúxusjeppi með � tonna dráttargetu.

‒ Tilbúinn í allt sem Ísland hefur upp á að bjóða.

Rexton Premium: �.���.��� kr. (� gíra sjálfskipting)     

Langtímaleiga: ���.��� kr. á mánuði**
• Byggður á grind
• Hátt og lágt drif
• Sparneytin dísel vél

• Læstur millikassi
• Sjálfstæð fjöðrun
• � manna

• Læst afturdrif*
• � t dráttargeta
• � ára ábyrgð

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynd- og textabrengl. Bílabúð Benna og Sixt áskilja sér rétt til breytingar á verði og búnaði án fyrirvaraa.

  *Í Adventure og Ultimate
**Innifalið í langtímaleigu: Þjónustuskoðanir, dekk og dekkjaskipti, bifreiðagjöld og tryggingar.
     Bíll á mynd: Rexton Ultimate með ��” hækkunarpakka. 

TIL AFHENDINGAR STRAX!

REXTON ‒ ALVÖRU JEPPI!
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Mun Pútín 
láta staðar 
numið hér 
eða halda 

áfram 
að sölsa 
undir sig 

nágranna-
löndin eins 
og Hitler?

En þekk-
ingin lýtur 
ekki nein-
um landa-
mærum. 
Hún er 

alþjóðleg.

Elín  
Hirst

elinhirst 
@frettabladid.is

Sjálfvirkur 
opnunarbúnaður og 
snertilausir rofar frá  

Þýsk gæðavara.

Snertilausir rofar

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

Í byrjun síðustu aldar var Háskóli Íslands stofnaður á 
fæðingardegi Jóns Sigurðssonar. Það var ekki tilviljun.

Lokaskrefið í fullveldisbaráttunni var ekki langt 
undan. Eigin háskóli var vissulega ekki lögformlegt 
skilyrði fyrir fullveldi. En hann var hluti af þeirri sjálfs-
ímynd sem við þurftum á að halda til þess að stíga fram 
sem þjóð, sem bæði gat og vildi standa á eigin fótum í 
samfélagi þjóðanna. Að þessu leyti var Háskóli Íslands 
þjóðleg stofnun. En þekkingin lýtur ekki neinum landa-
mærum. Hún er alþjóðleg. Þannig hefur það frá upphafi 
legið í eðli þessarar þjóðlegu stofnunar að gera Ísland að 
lifandi landi í alþjóðasamfélaginu.

Ræða Jóns Atla Benediktssonar háskólarektors 
við brautskráningu kandídata á dögunum var skörp 
brýning um þetta sígilda hlutverk Háskólans. Rektor 
sagði þar:

„Afleiðingar stríðsins í Úkraínu hafa þannig minnt 
okkur á hve lítill heimur okkar er þrátt fyrir allt. Við 
sem deilum þessum hnetti erum í reynd ein stór fjöl-
skylda svo mjög sem örlög okkar eru tvinnuð saman á 
ótal vegu. Við þurfum að huga að hinu alþjóðlega sam-
hengi á öllum sviðum atvinnu- og þjóðlífs á Íslandi, um 
leið og við ræktum menningararfleifð okkar.“

Þegar stofnun Háskóla Íslands var ákveðin ríkti frelsi í 
alþjóðlegum viðskiptum, erlend fjárfesting var frjáls og 
Ísland var hluti af norræna myntbandalaginu. Einmitt 
úr þessu var grunnurinn að upphafi mestu atvinnubylt-
ingar í sögu landsins gerður. Þetta var umgjörðin sem 
fóstraði hugmyndina um eigin íslenskan háskóla.

Nú meira en öld síðar erum við minnt á hversu 
mikilvægt það er að huga að hinu alþjóðlega samhengi 
á öllum sviðum atvinnu- og þjóðlífs. Innan ramma 
fjölþjóðlegrar samvinnu þurfum við að verja frelsi í 
viðskiptum og draga til okkar eðlilega og nauðsynlega 
erlenda fjárfestingu. Þetta gerum við að hluta með 
aðild að innri markaði Evrópusambandsins. Við eigum 
líka að ræða lokaskrefið til fullrar aðildar. Hún myndi 
aftur tengja okkur inn í alþjóðlegt myntsamstarf. Það 
yrði mikill styrkur fyrir grænu iðnbyltinguna, sem við 
horfum til, rétt eins og norræna myntsamstarfið reynd-
ist fótfesta atvinnubyltingar í upphafi síðustu aldar.

Þannig styrkjum við fullveldið. n

Alþjóðlegt samhengi

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir 

fomaður  
Viðreisnar

Eftir innrás Vladímírs Pútíns Rúss-
landsforseta í Úkraínu var farið að 
líkja honum við Adolf Hitler sem 
kallaður hefur verið holdgerving hins 
illa í nútímastjórnmálum. Myndir og 

áletranir sáust víða þar sem búið var að teikna 
á Pútín Hitlersskeggið alræmda og nöfn þeirra 
nefnd í sömu andrá. Mörgum fannst þetta of 
langt gengið. Pútín væri svo sannarlega valda-
sjúkur og hættulegur heimsfriðinum en að 
bera hann saman við Hitler sem gerðist sekur 
um Helförina og einhverja mestu glæpi sem 
framdir hafa verið gegn mannkyninu, væri lík-
lega skot yfir markið.

En ef stórveldadraumar og yfirgangur Hitlers 
í aðdraganda síðari heimsstyrjaldarinnar eru 
skoðaðir má finna sláandi líkindi milli hans 
og Pútíns Rússlandsforseta. Báðir evrópskir 
einræðisherrar, sem veigruðu sér ekki við að 
láta myrða og fangelsa andstæðinga sína og 
nota óprúttinn áróður til þess að afvegaleiða 
umræðuna.

Hitler var æfur eftir ósigur Þjóðverja í fyrri 
heimsstyrjöldinni, taldi þjóðina niðurlægða 
og vildi gera Þýskaland að stórveldi á ný. Sömu 
sögu er að segja um Pútín eftir að Sovétríkin 
töpuðu kalda stríðinu og liðuðust í sundur.

Árið 1938 hófst Hitler handa við að ráðast inn 
í nágrannalönd sín. Fyrst tók hann Austurríki, 
því næst Súdetahéröðin í Tékkóslóvakíu og 
síðan Tékkóslóvakíu alla – og komst upp með 
það án þess að styrjöld brytist út. Því næst tók 
hann Pólland árið 1939 en þá sögðu Bretar og 
Frakkar loksins stopp. Winston Churchill kom 
inn í bresku ríkisstjórnina, stefna hins sátta-
fulla Chamberlains gagnvart Hitler var látin 
lönd og leið.

Árið 2008 réðst Pútín inn í nágrannaríkið 
Georgíu og færði einhliða til landamæralínu 
milli Georgíu og Suður-Ossetíu og náði þar 
með yfirráðum yfir litlu en mikilvægu svæði 
undir olíuleiðslur sínar. Árið 2014 innlimaði 
Pútín Krímskaga sem var hluti af Úkraínu og í 
febrúar á þessu ári gerði herlið hans allsherjar-
innrás í Úkraínu.

Og nú hafa þau heimssögulegu tíðindi orðið 
að bæði Svíþjóð og Finnland, sem hingað til 
hafa viljað halda sig utan við Nató til þess 
að ögra ekki Rússum, hafa gengið til liðs við 
Atlantshafsbandalagið af ótta við Pútín.

Mun Pútín láta staðar numið hér eða halda 
áfram að sölsa undir sig nágrannalöndin eins 
og Hitler? Sérfræðingar telja það ólíklegt, her 
hans hafi ekki burði til þess. Meiri hætta sé á að 
kjarnorkustríð breiðist út til dæmis fyrir mis-
skilning eða slysni í svona eldfimu ástandi. Það 
er ekki mjög líklegt en það er ekki útilokað og 
það er skelfileg tilhugsun. n

Hitler og Pútín

ser@frettabladid.is

Ofborgað
Eins og kunnugt er leiðir ríkið 
sjálft nú launaþróunina í land-
inu með því að yfirborga sér-
fræðinga á almennum markaði 
og ráða þá í þægilega innivinnu 
á stofnunum landsins. Einka-
geirinn kvartar sáran undan 
þessu, enda er hann að missa 
margt sitt besta og reyndasta 
fólk í faðm hins opinbera. 

Af þessu tilefni spyrja menn 
sjálfa sig, ja, er nema von að 
báknið þenjist út af nauðsyn-
legu og ónauðsynlegu starfs-
fólki, því það er ekki einasta að 
ríkið borgi best heldur er það 
byrjað að of borga starfsfólki 
sínu eins og fréttir síðustu daga 
vitna um.

Leiðtogi
Báknið stækkar og stækkar og 
hefur líklega aldrei haft það 
betra, en þá er ekki allt talið. 
Titlar innan hins opinbera 
eru að klárast – og nú hefur 
forsætisráðuneytið ráðið til 
sín, í fyrsta skipti, svokallaðan 
leiðtoga. 
Það mátti ekki seinna vera, 
enda allir sérfræðititlarnir 
uppurnir eftir að starfsmanna-
fjöldinn varð slíkur að byggja 
þarf stórhýsi við hliðina á gamla 
tukthúsinu við Lækjargötu. 

Aðeins fyrir aldarfjórðungi 
voru starfsmenn þess 25 að tölu, 
en eru nú 60. Og þá er einmitt 
tímabært að ráða leiðtoga. n
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Landsmót hestamanna 2022 stendur nú sem hæst og er margt manna samankomið á svæðinu.  MYND/ÓLAFUR INGI ÓLAFSSON

Íslenski hesturinn í sviðsljósinu 
Þessa dagana fer fram Landsmót hestamanna á Rangárbökkum á þjóðarleikvangi ís-
lenska hestsins. Mótið er að þessu sinni haldið í 24. skiptið en fyrsta landsmótið var 
haldið á Þingvöllum árið 1950. Magnús Benediktsson er maðurinn bak við mótið að 
þessu sinni ásamt öflugu starfsteymi hans. 2



Allt er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
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Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr 
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, 
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,  
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jón Þórisson

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann 
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, 
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Magnús Benediktsson er fram-
kvæmdastjóri Landsmóts hesta-
manna og hefur haft ástríðu fyrir 
hestamennsku frá blautu barns-
beini en hann tók þátt í sínu fyrsta 
Landsmóti 1986, aðeins þrettán ára 
gamall.

„Frá því ég var barn hef ég haft 
brennandi áhuga á hestamennsku 
og stundaði hana grimmt og keppti 
á Landsmótum sem var minn 
yndisauki og gleði. Ég fór síðan út 
í það að vera tamningamaður og 
starfaði sem slíkur til ársins 2005 
en þá söðlaði ég um og fór að reka 
skemmtistað í Reykjavík. Það var 
gamall draumur sem mig langaði 
að láta rætast en þetta var stuttur 
tími. Við félagarnir rákum staðinn 
í þrjú ár, eða þar til staðurinn 
brann,“ segir Magnús sem sá að 
hestamennska var greinilega meira 
spennandi og gefandi fyrir hann. 
„Samband knapa og hests er líka svo 
einstakt, það er svo gefandi að vera 
með hestinum og tengjast honum.“

Í dag stundar Magnús ekki reið-
mennsku af fullum krafti, meira 
svona sem hliðarsport. „Ég er 
aðeins að fikta við hrossaræktun og 
hef mjög gaman af henni. Mitt dag-
lega starf er að ritstýra hestatíma-
ritinu Eiðfaxa sem er einstaklega 
gefandi og skemmtilegt starf enda 
íslenski hesturinn einstakur í allri 
sinni dýrð.“

10. júlí helgaður ræktendum
Landsmót hestamanna var haldið 
á fjögurra ára fresti í fyrstu en fór 
síðan í að vera haldið annað hvert 
ár. Sökum Covid eru nú orðin 
fjögur ár síðan síðasta mót var 
haldið. Fólki þyrstir því orðið í 
Landsmót og þátttakan fer fram 
úr björtustu vonum. Fjöldi fólks 
leggur leið sína til að njóta þeirrar 
fótafimi og fegurðar sem íslenski 
hesturinn hefur upp á að bjóða. 

„Landsmót hestamanna er haldið 
dagana 3.-10. júlí. Dagskráin er hin 
glæsilegasta og fjölbreytt og allir 
ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.

Formlegri dagskrá á Landsmóts-
svæðinu lýkur laugardagskvöldið 
9. júlí og því er sunnudagurinn 10. 
júlí helgaður ræktendum íslenska 
hestsins. Þá verða margir rækt-
endur á Suðurlandi með opið hús 
fyrir gesti og gangandi. Það má 
með sanni segja að Landsmótið 
sé stærsti sýningargluggi íslenska 
hestsins og besta kynning sem 
knapi og/eða eigandi getur fengið 
fyrir hestinn sinn er að komast á 
Landsmót,“ segir Magnús.

Íslenski hesturinn nýtur 
 gríðarlegra vinsælda
Enn fremur segir Magnús að fjöldi 
útlendinga komi hingað til lands til 
að mæta á Landsmótið og finna sér 
draumahestinn. „Í fyrra var metár í 
útflutningi á íslenska hestinum en 
á fjórða þúsund hrossa voru flutt út 
og við búumst við enn hærri tölu í 
ár. Vinsældir íslenska hestsins eru 
enn að aukast og engin breyting þar 
á í kortunum.“

Um helgina fylgdust um 1.000 
manns með forkeppninni í upp-
hafi móts í rjómablíðu en veðurfar 
skiptir miklu máli meðan á mótinu 
stendur. „Það hefur ótrúleg áhrif 
á mót sem þetta hvernig veðrið 
er. Þessa dagana er rjómablíða hjá 
okkur og spáin er góð og þegar svo 
er fyllist mótssvæðið af gestum, 
heilu stórfjölskyldurnar koma og 
mæta saman og njóta þess sem fyrir 
augu ber.“

Formleg setning mótsins verður 
á fimmtudaginn. „Þá verður mikið 
um dýrðir og mun forseti Íslands, 
Guðni Th. Jóhannesson, heiðra 
Landsmótið með nærveru sinni.“

Íþróttakeppnin ný grein  
– 20 bestu hrossin
Mótssvæðið á Rangárbökkum 
skiptist í tvö svæði og er mön sem 

aðskilur þau. Um 50 metrar eru 
á milli svæða. Austan megin er 
hringvöllur þar sem allar hring-
vallargreinar fara fram og vestan 
megin er kynbótabraut þar sem 
kynbótadómar fara fram ásamt 
hópreið og mótssetningu. Öll 
dagskrá Landsmótsins fer fram 
á svæðinu austan megin á föstu-
degi og laugardegi. Fyrirkomulag 
á kynbótasýningum hrossa á 
Landsmóti verður með svipuðu 
sniði og áður. Hollaröðun hrossa 
í hverjum flokki verður að mestu 
byggð á stafrófsröð þeirra en tekið 
verður tillit til rásröðunar hrossa á 
keppnisvelli. 

Aðspurður segir Magnús að 
keppt verði í sömu greinum og 
áður en bætt verði við keppni 
í sporti. „Bætt hefur verið við 

íþróttakeppni en hún fer þannig 
fram að 20 bestu hrossin af stöðu-
lista vorsins, sem fengu 20 bestu 
einkunnirnar á vormótunum, 
koma inn á Landsmótið og keppa 
sín á milli.“

Hestamennskan í stórsókn  
hjá íslenskum fjölskyldum
Hestaferðir um íslenska náttúru 
hafa notið mikilla vinsælda í gegn-
um tíðina og um þessar mundir 

njóta þær enn meiri vinsælda. 
Íslenskar stórfjölskyldur, vinahóp-
ar og erlendir ferðamanna sækja 
orðið fast að fá leiðsögumenn til að 
fara ríðandi um íslenska náttúru á 
íslenska hestinum. 

„Um helgina fóru fram glæsi-
lega sýningar á íslenska hestinum 
og fjölmenntu þá einmitt heilu 
fjölskyldurnar til að njóta þess 
sem fyrir augu bar, ömmur og afar 
með barnabörnum, frænkur og 

frændur, allir sólgnir í að fylgjast 
með fótafimi og hæfileikum 
íslenska hestsins sem á sér engan 
líkan.“

Við leyfum hér myndunum að 
tala sínu máli frá fyrsta degi Lands-
mótsins þar sem glæsileikinn var í 
forgrunni. n

Nánar má kynna sér dagskrána á 
landsmot.is.

Magnús Benediktsson er framkvæmdastjóri Landsmóts hestamanna sem 
fram fer þessa dagana á Rangárbökkum á þjóðarleikvangi íslenska hestsins. 
Dagskrá mótsins er hin glæsilegasta og mikið verður um dýrðir.

Stórfjölskyldurnar mæta til að fylgjast með keppninni. 

Lífið á Landsmótinu, knapi með hrossið sitt úti í náttúrunni. 

Sprett úr spori á Landsmóti hestamanna 2022.                         MYND/KOLLA GRÉTARS

Um helgina fóru 
fram glæsi-
lega sýn-
ingar á íslenska 
hestinum og 
fjölmenntu þá 
einmitt heilu 
fjölskyldurnar 
til að njóta þess 
sem fyrir augu 
bar.

Gæðingar láta ljós sitt skína á bökkunum.  MYND/KOLLA GRÉTARS

 Landsmót hesta-
manna er haldið 

dagana 3.-10. júlí. Dag-
skráin er hin glæsileg-
asta og fjölbreytt og allir 
ættu að finna eitthvað 
við sitt hæfi.
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Sími 783 8600 | elin@buumvel.is | www.buumvel.is

Sérhæfð lögfræðiþjónusta
með áherslu á 60+
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Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði
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Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, 
lögg.fast., leigumiðlari
896 5222
ingolfur@valholl.is

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur, lögg. fast., 
skjalagerð. 
897 1339
hildur@valholl.is

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri, 
lögg. fast. B.Sc 
693 3356
heidar@valholl.is

Snorri Snorrason 
Löggiltur fasteignasali

895 2115
snorri@valholl.is

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali.
BA í Stjórnmálafræði.
862 1110
hrafnhildur@valholl.is 

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala
Snæfellsnesi
893 4718
petur@valholl.is

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Ritari

588 4477
ritari@valholl.is

Anna F. Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali   
Lista og innanhús stílisti 
892 8778
anna@valholl.is 

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali

899 9083
sturla@valholl.is

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

695 8905
elin@valholl.is

Jónas H. Jónasson 
Löggiltur fasteignasali. 
Eignaskiptayfirlýsandi.
842 1520
jonas@valholl.is

Kjöreign ehf., Ármúla 21, 
Reykjavík, kynnir gott stein-
steypt einbýlishús á tveimur 
hæðum með aukaíbúð á 
neðri hæð og rúmgóðum 
bílskúr við Smáratún 17 í 
Árborg. Birt heildarstærð er 
231,1 fm.

Lýsing, efri hæðin: Forstofa/hol, 
eldhús, stofur, baðherbergi og þrjú 
svefnherbergi.

Lýsing, neðri hæðin: Forstofa, 
þvottahús/baðherbergi, lagnaher-
bergi og 2 herbergja íbúð.

Nánari lýsing, efri hæðin: For-
stofa og hol með skáp. Rúmgott eld-
hús með hvítri innréttingu. Gluggar 
eru á tveimur veggjum. Borðkrókur 
með föstu borði. Rúmgóðar stofur. 
Gengið er upp í svefnálmuna (nýrri 
hluti hússins). Baðherbergi er með 
glugga, sturtuklefi og upphengt 
WC, skápur. Gólfflísar og flísar eru í 
sturtuklefanum, gólfhiti.

Tvö barnaherbergi. Rúmgott 
hjónaherbergi með skáp. Hurð er 
úr hjónaherberginu út á innra þak 
bílskúrs (hægt að gera sólpall á 
þakinu). Harðparket er á hæðinni. 
Gólfhiti er í baðherberginu, eld-
húsinu og forstofu/gangi. Gott 
geymsluloft (ekki manngengt). Stigi 
er milli hæða.

Nánari lýsing, neðri hæðin: Sam-
eiginleg forstofa og sér inngangur 
inn í hæðina. Rúmgott þvottahús 
og baðherbergi með glugga. Inn af 
þvottahúsinu er lagnaherbergi.

Lýsing á íbúðinni: Hol með skáp 
og innbyggðum skáp. Góð stofa. 
Baðherbergi með glugga og flísa-
lagðri sturtu. Gott eldhús með 
borðkrók, góð innrétting. Plastpar-
ket er á íbúðinni.

Bílskúrinn er rúmgóður (var 
íbúð). Hliðarhurð og hliðargluggar. 
Steypt þak yfir fremri hluta bíl-

skúrs. Innst í bílskúrnum er her-
bergi með skáp og harðparketi. 

Lóðin: Hellulögð innkeyrsla og 
bílastæði. Falleg gróin lóð. Afgirt 
lóð, hellulögð og timbur, sólpallur, 
grillaðstaða.

Húsið er frábærlega vel staðsett í 
eldri hluta bæjarins. Rólegt og frið-
sælt umhverfi. Húsið hefur fengið 
gott viðhald. n

Upplýsingar gefa sölumenn 
Kjöreignar í síma 533-4040 eða á 
kjoreign@kjoreign.is. Dan Wiium 
lögmaður og lögg. fasteignasali 
gsm 896-4013 eða dan@kjoreign.
is. Davíð Karl Wiium lögfræðingur 
og lögg. fasteignasali gsm 847-3147 
eða david@kjoreign.is. Ásta María 
Benónýsdóttir lögg. fasteignasali 
gsm 897-8061 eða asta@kjoreign.is

Hús með aukaíbúð á Selfossi

Húsið er á Sel-
fossi og er með 
aukaíbúð.

Húsinu er vel við haldið, bjart og 
þægilegt fjölskylduhús. 

Stofan er rúmgóð og fyrir utan er 
fallegur garður. 

Opið hús á morgun, 6. júlí, frá 
kl. 17-17.30.  

Áhugasamir bókið skoðun 
dan@kjoreign.is  

eða í síma 896-4013.



Hafðu samband og skráðu þig hjá okkur - Við finnum réttu eignina fyrir þig.

https://www.facebook.com/fastmark.is  -  https://www.instagram.com/fasteignamarkadurinn_ehf/

Þarft þú að stækka eða minnka við þig 
en finnur ekki réttu eignina ?

Höfum fjölda aðila á skrá sem vilja selja í skiptum fyrir stærri eða minni eignir.

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Sigríður  
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@ 
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022

• Stórglæsilegt 410,0 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum að meðtaldri 78,0 fermetra aukaíbúð sem er í hluta neðri hæðar hússins og er m.a. með gólfsíðum gluggum og útgengi á harðviðarverönd. 
• Eignin stendur á einstökum stað við opið grænt svæði, byggt árið 2015. 
• Húsið að innan er hannað af Rut Káradóttur og er mjög vandað að allri gerð, með aukinni lofthæð, gólfhitakerfi, niðurteknum loftum að stórum hluta með innbyggðri lýsingu hannaðri af Lumex, lögn fyrir Sonos hljóðkerfi í flestum rýmum hússins, 

gereftalausum innihurðum sem eru í yfirstærð og allar innréttingar ná upp í loft. 
• Eignin er frábærlega staðsett á 830,0 fermetra glæsilegri lóð innst í botnlanga við opið grænt svæði sem ekki verður byggt á í framtíðinni.  Húsið er þannig staðsett að sólar nýtur á svölum og / eða á verönd frá morgni og langt fram á kvöld.
• Lóðin er fullfrágengin með mjög stórri hellulagðri innkeyrslu með hitalögnum undir, tyrfðum flötum, trjágróðri og stórri harðviðarverönd með heitum potti og skjólveggjum. 

Bauganes – Einbýlishús við opið grænt svæði

• Glæsilegt 250,6 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum, að meðtöldum 47,5 fermetra innbyggðum bílskúr við 
Hvolstún á Hvolsvelli. Húsið er steinsteypt og byggt árið 2016. 

• Húsið er bjart með stórum gólfsíðum gluggum á neðri hæð og fallegu útsýni af báðum hæðum.
• Fjögur góð svefnherbergi eru í húsinu, tvö á neðri hæð og tvö á efri hæð. Stofur eru stórar og mynda stórt opið rými 

við eldhús. Baðherbergi eru á báðum hæðum. Útgengi á hellulagða verönd til suðurs og austurs frá stofum.
• Lóðin er 798,0 fermetrar að stærð. Stór hellulögð verönd til suðurs og austurs.
• Staðsetning er afar góð í útjaðri Hvolsvallar þar sem lóð hússins tengist fallegri náttúrunni með útsýni að Hvolsfjalli. 

Verð 99,9 millj.

• Stórglæsilegt heilsárshús við Valhallarstíg Nyrðri nr. 10, í Þjóðgarðinum á Þingvöllum. 
• Húsið er 88,7 fermetrar að stærð og stendur á gróinni lóð með háum trjágróðri og grasflöt handan götu við opið 

svæði nærri vatninu með víðáttumiklu útsýni til fjalla.
• Lóðin er leigulóð 4.000,0 fermetrar að stærð. Verönd við húsið er 176,5 fermetrar. Húsið er byggt úr timbri árið 2002 

með flötu þaki. Arkitekt hússins er Pálmar Kristinsson. 
• Hér er um að ræða eign í algjörum sérflokki. Allt efnisval bæði hið ytra og innra t.d. í innréttingum og gólfefnum er af 

vönduðustu gerð og öllu smekklega fyrirkomið.  Stórar og miklar vandaðar harðviðarverandir, sem hvíla á steyptum 
súlum, umlykja húsið og setja á það mikinn svip. 

Hvolstún- Hvolsvelli Heilsárshús við Halhallarstíg á Þingvöllum

Valhúsabraut – Seltjarnarnes - Glæsilegt einbýlishús á einstökum útsýnisstað

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR



Vesturgata 7, 101 Rvk.
íbúð fyRiR eldRi boRga

2ja herbergja íbúð á 2. hæð fyir 67 ára og eldri ásamt geymslu, samtals 65,6 fm á 
frábæðum stað á horni Vesturgötu og Garðastrætis. Lyfta er í húsinu og svalir út frá stofu. 
Þjónustumiðstöð Reykjavikurborgar er á 1. hæð ásamt heilsugæslu. Dúkur og flísar á 
gólfum. Tengi fyrir þvottavél inná baði. Laus strax. Verð kr. 47,5 millj.

langahlíð 17 rishæð
opið hús þRiðjud. 5.7. kl. 16:30-17

Rishæð í fallegu vel viðhöldnu húsi við Klambratún í 105 Reykjavík. Í dag eru tvö svefnher-
bergi og stofur í íbúðinni, auðvelt að breyta einni stofu í herbergi.  Geymslur eru í efra risi 
og mögulegt að nýta aðra sem herbergi. Inngangur sameiginlegur með einni annari íbúð. 
Opið hús þriðjud. 5.7. kl. 16:30-17. Verið velkomin.

dynsalir 16, 2.hæð
séR innganguR - Vönduð íbúð.

Dynsalir 16, Kópavogi, 2.hæð: Falleg ca. 111 f, íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Sér inngangur, tvö 
rúmgóð svefnherbergi, stofa, suðv.svalir. Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar. Þetta er 
vönduð íbúð á frábærum stað nálægt skólum, sundlaug og allri þjónustu. Laus fljótlega.

sumarhús 
í landi Miðfells / þingVölluM

Gott 57 fm. sumarhús sem stendur á 5000 fm eignalóð við Sandskeið í landi Miðfells við 
Þingvallavatn. Húsið skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. Á lóðinni 
eru tveir geymsluskúrar og svo stór pallur með heitum potti. Tvö símahlið.  
Verð 26,9 milljónir.  
Nánari upplýsingar gefur einarm@fold.is / 893-9132

sóltún leiga
skRifstofuhúsnæði á 1. hæð.

144 fm. skrifstofuhúsnæði á rólegum góðum stað í 105 Reykjavík. Sérinngangur í 
húsnæðið. Næg bílastæði. Ágætis ástand á húsnæðinu. Laust til leigu strax. Húsnæði sem 
getur hentar vel fyrir skrifstofur og fl.  
Allar nánari upplýsingar hjá starfsmönnum Foldar

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

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is  • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur 

Rakel Viðarsdóttir
lögg. fast. 

rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132

Rögnvaldur Örn Jónsson
löggildingarnemi

rognvaldur@fold.is / 660-3452 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- íbúðum í öllum hverfum  
Reykjavíkur til kaups eða leigu  

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir

Ný og öflug 
fasteignaleit 
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is

Öflugur fasteignaleitarvefur 
með einföldu og notendavænu 
viðmóti sem býður upp á ítarlegar 
upplýsingar um fasteignir, 
þróun verðlags og fróðleik um 
fasteignamarkaðinn.
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BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Hafnarfjörður: Ásland
Reykjavík: Miðbær 

BLIKAÁS 19  ·  221 HFJ.
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STÚDÍÓÍBÚÐ Í MIÐBÆNUM SUÐURSVALIR SEM SNÚA INN Í GARÐ ÞVOTTAHERBERGI INNAN ÍBÚÐAR  GÓÐ FJÖLSKYLDUÍBÚÐ

KLAPPARSTÍGUR 20  ·  101 RVK. EINHOLT 10  ·  105 RVK.EINHOLT 6  ·  105 RVK.

38,4 128,8107,9

1 4ra 4ra

304 301407

Búseturéttur:                         
Mánaðarlegt búsetugjald:      

Búseturéttur:                       
Mánaðarlegt búsetugjald:      

Búseturéttur:                        
Mánaðarlegt búsetugjald:     

Búseturéttur:                          
Mánaðarlegt búsetugjald:       

Mögulegt lán: 750.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: September.

Mögulegt lán: 6.519.599 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 1.800.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Okt/nóv.

Mögulegt lán: 6.561.809 kr.  
Afhending að ósk seljanda: September.

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI NÝTT Í SÖLU

Birt með fyrirvara um villur og breytingar

ÁÐUR AUGLÝSTAR ÍBÚÐIR

Umsóknarfrestur: Til 13. júlí kl. 16:00. 
Rafræn úthlutun: 14. júlí kl. 12.00. 
Umsækjendum er raðað í röð þar sem 
hæstbjóðandi er efstur. Þegar um sömu 
tilboðsfjárhæð er að ræða er farið eftir 
félagsnúmeri.

Fyrsta umsækjenda gefst kostur 
á að ganga frá kaupum óháð 
félagsnúmeri. Ef ekki berst  
hámarkstilboð hefur seljandi  
rétt til að gera gagntilboð eða  
hafna tilboðinu.

 

 

BÚSETI ER STOLTUR  
AÐILI AÐ: 

HAFÐU SAMBAND

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.is 
Sími: 556 1000

3.892.193 kr.
147.047 kr.

13.123.618 kr.
284.669 kr.

7.057.050 kr.
251.923 kr.

13.039.198 kr.
298.861 kr.

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is



Óskar Þór 
Hilmarsson

Framkvæmdastjóri/ 
Löggiltur fasteignasali

Sími 822 8750 
oskar@fjarfesting.is

Nánari upplýsingar hjá Óskari í síma  
822-8750 eða oskar@fjarfesting.is

• Einbýlishús.
• 200 Kópavogur.    
• Mikið endurnýjað á 

glæsilegan hátt.  

HULDUBRAUT 46 
- Sjávarlóð

• Stærð 330,4 fm. 
• Aukaíbúð. 
• Sannkölluð  

útsýnisperla.  
• Stórglæsilegt.

Þórarinn 
Löggiltur fasteignasali.  
s. 770-0309

Verslunar og þjónustuhúsnæði
346,9 fm. húsnæði á jarðhæð með tveimur sérinngöngum. Vörulyfta baka til.
Getur nýst vel undir verslun eða hverskonar þjónusturekstur.
Hægt að vera með veitingarekstur. Bílastæði  á lokuðu bílapani baka til.
Laust 1. sept. 2022                 V. 135 millj.
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Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



 Bátar

Volvo V60 T8 Inscription 5/2019 
ekinn aðeins 26þús. km. Plug in 
Hybrid. Bensín/Rafmagn. Flottasta 
týpa með öllum búnaði. Verð: 
7.850.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og við höfum samband

Þjónusta

 Nudd

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

 Garðyrkja

ÖLL ALMENN GARÐVINNA
Mah ehf tekur að sér alla almenna 
garðvinnu. Runnaklippingu, 
garðslátt, beðahreinsun, hellulagnir 
og háþrýstiþvott. Gerum tilboð 
ykkur að kostnaðarlausu. Sanngjörn 
verð, góð samskipti og vönduð 
vinnubrögð. Hafið samband í 539-
5098 eða á mah@mah.is

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Umsóknarfrestur er til 15. júlí.  
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  
og kynningarbréf.

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, 
geirlaug@hagvangur.is.

Leikskólastjóri í Húnabyggð
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróun skólastarfs  
• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri, áætlanagerð og mannahaldi 
• Ábyrgð á stefnumörkun leikskólans í samræmi við lög, reglugerðir og 

aðalnámskrá 
• Virk þátttaka í þróun og skipulagi skólastarfs í nýju sameinuðu 

sveitarfélagi 
• Samstarf við ýmsa aðila skólasamfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf kennara 
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- og kennslumála 

æskileg 
• Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi í skólaumhverfi æskileg 
• Reynsla af vinnu með börnum 
• Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun 
• Rík hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samstarfsvilji 
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góð tölvukunnátta

Aðstoðarleikskólastjóri  
í Húnabyggð
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Dagleg stjórnun og skipulagning skólastarfsins með leikskólastjóra 
• Staðgengill leikskólastjóra  
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð leikskólans 
• Samskipti og samvinna við foreldra í samráði við leikskólastjóra 
• Uppeldi og menntun leikskólabarna

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf kennara
• Reynsla af stjórnun er æskileg, t.d. deildarstjórn á leikskóla
• Reynsla af vinnu með börnum 
• Fagleg forysta og metnaður til að ná árangri í starfi 
• Rík hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samstarfsvilji 
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta

Húnabyggð, nýsameinað sveitarfélag 
Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps óskar eftir 
að ráða leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. 
Leitað er að leikskólastjórnendum til að  
leiða uppbyggingu sameinaðra leikskóla  
í sveitarfélaginu. Um spennandi tækifæri er  
að ræða fyrir skólastjórnendur sem hafa áhuga  
á skólaþróun.

Um er að ræða fullt starfshlutfall og eru laun 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Upphaf starfstíma er samkvæmt 
samkomulagi.

hagvangur.is

Sótt er um störfin  
á hagvangur.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

8 SMÁAUGLÝSINGAR 5. júlí 2022 ÞRIÐJUDAGUR550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar





 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

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

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning 21x125mm, panill 
10x85mm, pallaefni 21x145mm, 
21x140mm, 90x21mm, útihurðir 
5,4cmx210cm (80,90 og 100cm) 
o.fl. Eurotec skrúfur, Penofin og 
Armstrong Clark harðviðarolíur. 
NÝKOMIÐ BANKIRAI HARÐVIÐUR 
21X145mm VERÐ 1.950 KR 
LENGDARMETRINN slétt beggja 
megin fasað og ofnþurrkað. Lengdir 
frá 2,44 metrar upp í 5,50 metrar. 
Uppl. hjá Magnúsi í s. 660 0230, á 
magnus(hjá)vidur.is og frá kl 10-14 á 
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Heilsa

 Heilsuvörur

viftur.is

Innfelldir Loftventlar

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Kíktu í viftubúðina eða skoðaðu úrvalið á www.viftur.is

Bara ef allir loftventlar væru svona flottir

Í GIFSPLÖTUR

Bátatilboð: 
Sailski 330cm slöngubátur, Jaxon XT65 

rafmagnsmótor, Sznajder Marine rafgeymir og Alpine 18 
Boost hleðslutæki saman í pakka  
aðeins 295.000.kr  

(fullt verð 326.800.kr)

veidiportid.is

Allur 
pakkinn

 

 

Umhverfismat framkvæmda 
Ákvörðun um matsskyldu  

Framkvæmdir í og við lón Andakílsárvirkjunar, 
Borgarbyggð og Skorradalshreppi 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að ofangreind framkvæmd 
skuli ekki háð umhverfismati samkvæmt lögum nr. 111/2021. 
Ákvörðunina er að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. 
Ákvörðunina má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
til 29. júlí 2022. 
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Undirritaður hefur fylgst með hval-
veiðum hér, umhverfi þeirra, for-
sendum og flestu, sem þeim tengist, 
um árabil. Í ljósi þess, að hvalveiðar 
eru aftur hafnar – reyndar á 5. stjórn-
arári Katrínar Jakobsdóttur, sem 
lýsti sig, ásamt með öðrum Vinstri 
grænum, mótfallna hvalveiðum – 
vil ég gera nokkra grein fyrir þeirri 
mynd, sem við blasir.

Þekkingarskortur  
og skilningsleysi
Ýmsir halda, að öll sjávardýr séu 
einföld dýr, allt einhverjir fiskar, 
líka hvalir. Þetta er auðvitað firra; 
hvalir eru háþróuð spendýr, í grund-
vallaratriðum sköpuð eins og við, 
mennirnir, og önnur landspendýr. 
Með háþróað skyn, greind og breitt 
tilfinningalíf.

Meiðsli, áverkar og limlestingar 
valda þeim kvölum, nákvæmlega 
eins og okkur, mönnum. Hvalir eru 
fílar úthafanna.

Dráp með sprengjuskutli
Veiðiskip eltir hval, sem reynir að 
forða sér. En, dýrin geta ekki kafað 
endalaust, og verða að koma upp til 
að draga andann. Sjaldnast er sléttur 
sjór. Oft rigning og slæmt skyggni. 
Hvalabyssan, 60-70 ára gamalt verk-
færi, er ekki nákvæmt drápstól. Hval-
urinn á ferð, og oftast sést aðeins á 
bak eða sporð örstutta stund.

Skyttan tekur í gikkinn og spreng-
juskutullinn borar sig inn í síðu eða 
bak hvalsins og springur þar. Tætir 
hold og líffæri dýrsins, oft án þess að 
drepa strax. Klær skutuls spennast út 
og læsast í innyflum og holdi.

Í skýrslu um dráp á 50 langreyðum 
frá 2014 kemur fram, að 8 dýranna 
háðu dauðastríð í allt að 15 kval-
armínútur! Varð að skjóta þau með 
sprengjuskutli nr. 2 til að drepa þau 
endanlega. Skelfilegar aðfarir og 
ömurleg helganga!

Stórmerkilegar rannsóknir IMF
IMF (International Monetary Fund), 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, vinnur 
ekki aðeins með beinum hætti að 
efnahags- og gjaldeyrismálum, held-
ur beitir sjóðurinn sér líka fyrir ýmiss 
konar rannsóknum og greiningum á 
öðrum sviðum, sem hafa óbein áhrif 
á alþjóðleg efnahagsmál.

IMF hefur varið miklum tíma og 
fjármunum til að rannsaka lofts-
lagsvána, enda trúlega stærsta ein-
staka vandamálið og áskorunin, sem 
við mannkyninu blasir. Efnahagslega 
hliðin á þeim vanda er auðvitað ham-
farahlýnunin með þeim loftslags- og 
veðrasviptingum – flóðum, þurrkum 
og fárviðrum – sem henni fylgja.

Hvað segir í  
rannsóknarskýrslu IMF?
Yfirskrift rannsóknarskýrslunnar 
er „Nature’s Solution to Climate 
Change“; lausn náttúrunnar sjálfrar 
á loftslagsvánni.

Meðal annars leiða rannsóknirnar 
í ljós, að stórhveli, langreyður, taka 
til sín og geyma 33 tonn af CO2 í 
búknum, sem jafngildir kolefnis 
geymsluþoli um 1.500 trjáa.

Þegar dýrin deyja, sökkva þau 
niður á botn, þar sem hræið og kol-
efnið nýtast sem næringarefni inn í 
vistkerfi lífvera neðstu laga hafsins.

Eins leiða rannsóknirnar í ljós, 
að næringarríkur úrgangur hvala 
er aðalfæða plöntusvifsins í hafinu, 
sem aftur framleiðir um helming alls 
súrefnis í lofthjúpnum.

Er framlag plöntusvifsins jafngildi 
fjögurra Amazon-regnskóga, hvað 
varðar kolefnisbindingu og loftslags-

Það hlýtur að vera eitthvað að okkur sem þjóð
vernd. Amazon-skógarnir eru þó oft 
kallaðir lungu jarðarinnar.

Verðgildi langreyðanna  
okkar lifandi
IMF reiknar svo út verðgildi hvers 
stórhvelis, hverrar langreyðar, en 
ljóst er, að baráttan við loftslags-
mengunina mun kosta mikla fjár-
muni.

Sú staðreynd, svo og mikið verð-
gildi hvala fyrir náttúru, lífríki og 
upplifun ferða- og heimamanna, 
er tekið með í reikninginn. Niður-

staða IMF er, að hvert stórhveli hafi 
verðgildi upp á að minnsta kosti 2 
milljónir Bandaríkjadala, eða um 
260 milljónir króna, en bara lifandi.

Ef Hvalur hf. veiðir 150 langreyðar 
í sumar, jafngildir það þá því, að 
þessar langreyðar lifandi hefðu verð-
gildi upp á 42 milljarða króna, sem 
sennilega er hundraðfalt verðgildi 
afurðanna, ef þær seljast þá.

Og, til að bæta tjónið á loftslags-
gæðum, sem drápið á 150 langreyð-
um myndi valda, þyrfti að rækta upp 
skóg 225 þúsund trjáa.

Tekjur af hvalaskoðun  
og hvalveiðum
Síðast, þegar gerð var úttekt á 
tekjum af annars vegar hvalaskoð-
un og hins vegar hvalveiðum, en ég 
vísa þar í gögn frá 2015, var talið, að 
tekjur af hvalaskoðun á heimsvísu 
hefðu verið 2,1 milljarður Banda-
ríkjadala á sama tíma og tekjur af 
hvalveiðum voru aðeins taldar 31 
milljón Bandaríkjadala. 

Voru tekjur af hvalaskoðun 
þannig 70 sinnum meiri, en af hval-
veiðum!

Hvað sagði Jóhannes  
Kjarval um hvalina?
Það er við hæfi, að ljúka þessari 
greinargerð með tilvitnun í einn 
helzta snilling þjóðarinnar, Jóhann-
es Kjarval, sem elskaði hvali og sá og 
skildi mikilvægi þeirra fyrir lífríkið 
og jörðina löngu á undan öðrum:

„Hið stóra hjarta heimssálarinnar, 
hvalanna, sortjerar undir tónbylgj-
um, sem mundu glatast á þessum 
hnetti, ef við högum okkur verr en 
óvitar.“

(Hvalasaga 1956). n

Ole Anton  
Bieltvedt 
samfélagsrýnir og 
dýraverndarsinni

Gildir til og með 31. júlí 2022 eða á meðan birgðir endast.

Við leggjum áherslu á hágæða vörur 
og fyrsta flokks þjónustu á góðu verði.

Ný þvottavél 
frá Siemens

Þvottavél, iQ500
WG 44G2ACDN

Fullt verð: 169.900 kr.

Kynningarverð:

129.900 kr.

Ný 9 kg þvottavél með íslensku stjórnborði. 
Hámarksvinduhraði: 1400 sn./mín. 
Orkuflokkur A. Tromlan (waveDrum) 
fer einstaklega vel með þvottinn. i-Dos, 
blettakerfi, 15 mín. hraðþvottakerfi.

Blettakerfi 15 mín.
hraðkerfi

Á kynningarverði í júlí:
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Við erum alltaf með hana 
fyrir augunum en það 
virðist alltaf vanta tilefnið 
til að heimsækja hana.

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Inga G. Guðmannsdóttir
áður til heimilis að  

Vesturbergi 21, Reykjavík, 
lést á Hrafnistu Ísafold, miðvikudaginn 

29. júní. Útförin fer fram frá Fella- og 
Hólakirkju, þriðjudaginn 12. júlí, kl. 15.

Blóm og kransar afþakkaðir en þeir sem vilja minnast 
hennar láti líknarfélög njóta þess. 

Guðmann Elísson Anne Katrine Hame
Valborg Huld Elísdóttir Björn Geir Ingvarsson 
Úlfhildur Elísdóttir Snæbjörn Tr. Guðnason 
Elsa Kristín Elísdóttir Gunnar Viggósson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i
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undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s
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ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði
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1080 Ísleifur Gissurarson, fyrsti íslenski biskupinn, and-
ast í Skálholti.

1541 Ögmundur Pálsson, síðasti kaþólski biskupinn í 
Skálholti, er færður fangi í skip sem flytur hann til 
Danmerkur.

1687 Philosophiae Naturalis Principia Mathematica eftir 
Isaac Newton kemur út.

1811 Venesúela fær sjálfstæði frá Spáni.
1851 Þjóðfundur sem fjallar um frumvarp dönsku ríkis-

stjórnarinnar um réttarstöðu Íslands er settur í húsi 
Lærða skólans í Reykjavík.

1930 Sólheimar í Grímsnesi taka til starfa.
1962 Alsír fær sjálfstæði frá 

Frakklandi.
1967 Surtseyjargosinu lýkur eftir 

að hafa staðið yfir í þrjú og 
hálft ár

1989 Fyrsti þáttur gamanþáttar-
ins Seinfeld fer í loftið í 
Bandaríkjunum.

Merkisatburðir

Það var um fjögurleytið þann 5. júlí 
1983 sem George Bush, þáverandi 
varaforseti Bandaríkjanna, kom til 
landsins í einkaflugvél ásamt eigin-
konu sinni Barböru. Á meðal þeirra 
sem tóku á móti honum voru Stein-
grímur Hermannsson forsætisráð-
herra og Marshall Brement, sendiherra 
Bandaríkjanna á Íslandi, og hélt föru-
neytið í hátíðarmóttöku í bandaríska 
sendiráðinu við Laufásveg.

Mikill viðbúnaður var við sendiráðið 
af hálfu íslensku lögreglunnar og líf-

varðasveitar varaforsetans. Í heimsókn 
sinni á heimili sendiherra sagði Bush í 
ræðu að þótt 100 styrjaldir hefðu verið 
háðar í heiminum frá því að NATO var 
stofnað þá hefði friður ríkt innan ríkja 
Atlantshafsbandalagsins.

Á sama degi var haldinn mótmæla-
fundur á Lækjartorgi vegna komu 
varaforsetans. Frumkvæðið þar að 
baki átti El Salvadornefndin á Íslandi 
en auk hennar stóðu að baki viðburð-
inum Alþýðubandalagið, Fylkingin og 
Samtök herstöðvaandstæðinga. n

Þetta gerðist: 5. júlí 1983

George Bush heimsækir Ísland

Mynd frá heimsókn varaforsetans.

Stefán Pálsson sagnfræðingur 
stýrir sögugöngu í Viðey í kvöld á 
vegum Borgarsögusafns.

arnartomas@frettabladid.is

„Það hefur verið mikið um göngur þarna 
úti í Viðey sem eru ýmiss konar, hvort 
sem um er að ræða náttúruskoðun, kúm-
entínslu eða hvað og hvað. Svo hefur 
f lest árin verið ein söguganga,“ segir 
Stefán Pálsson sem stýrir sögugöngu í 
eyjunni í kvöld. „Viðey er svo vannýtt. 
Við erum alltaf með hana fyrir augunum 
en það virðist alltaf vanta tilefnið til að 
heimsækja hana, sem er synd því þarna 
er mikil saga sem henni tengist.“

Kjarr og klaustur
Saga Viðeyjar er fjölskrúðug og sam-
tvinnuð sögu Íslands og Reykjavíkur. 
Stefán segir ljóst að menn hafi nytjað 
Viðey frá fyrstu stundu.

„Nafnið hlýtur að vísa í það að hún 
hafi verið kjarri vaxin og að landnáms-
menn hafi nýtt sér hana,“ segir hann. 
„Þarna var líka eitt ríkasta klaustur 
landsins þar sem dramatískir atburðir, 
sem tengjast siðaskiptasögunni og vopn-
uðum átökum milli danska yfirvaldsins 
og kaþólsku kirkjunnar, áttu sér stað.“

Fornleifauppgröftur í eyjunni hefur 
leitt í ljós mikið af athyglisverðum 
rústum og minjum. Þar fundust meðal 
annars munir á borð við rúnakefli frá 11. 
eða 12. öld, vaxspjöld með hollenskum 
Maríusálmi frá 15. öld og leifar bæjar frá 
10. öld.

Tóbaksdraumar Skúla
Síðar meir varð Viðey að bústað höfð-
ingja þegar Skúli Magnússon lét reisa 
þar embættisbústað.

„Úr Viðey rak hann Innréttingarnar 
í Reykjavík og sá fyrir sér að þetta yrði 
fyrirmyndarbú,“ segir Stefán sem bætir 
við að Skúli hafi haft stórar hugmyndir 
um rækt á eyjunni. „Hann ætlaði sér 
meðal annars að spara ríkinu óhemju 
fjárhæðir í gjaldeyri með því að rækta 
þarna tóbak, sem tókst því miður ekki. 
Eftir stendur þó örnefnið Tóbakslaut 
sem dregur sum sé ekki nafn sitt til þess 
að menn hafi legið þar í reykingum.“

Þorpið sem hvarf
Stefán segir að margir sem heimsæki eyj-
una láti sér nægja að heimsækja stofuna 
og kirkjuna en að austurhlutinn sé ekki 
síður áhugaverður.

„Þar var heljarmikið þorp með 200 til 
300 íbúum á fyrri helmingi 20. aldar,“ 
segir hann. „Þar var mikil útgerð og 
þetta var í raun olíuuppskipunarhöfn 
landsins. Það sést þó ekki í dag því fólk 
var hirðusamt og þegar þorpið fór í eyði 
voru flest húsin bara tekin niður og sett 
upp aftur í Reykjavík og má finna nokk-
ur þeirra í Laugarneshverfinu og víðar.“

Mónakó norðursins
Þetta er sem sagt ansi mikil saga á hvern 
fermetra á þessari litlu eyju?

„Já, en þótt hún sé lítil þá hefur verið 
bent á að hún sé jafnstór og smáríkið 
Mónakó. Það er með fána og gott ef 
þau keppa ekki í Eurovision, svo það 
mætti alveg hugsa sér að hafa fríríki 
þarna,“ segir Stefán og ýtir undir draum 
Íslendinga um auðunnin stig í söngva-
keppninni.

Þátttaka í göngunni er gestum að 
kostnaðarlausu en greiða þarf í ferjuna. 
Siglt verður stundvíslega frá Skarfa-
bakka klukkan 19.15. n

Viðey er svo vannýtt
Tóbaksrækt var meðal drauma Skúla Magnússonar um Viðey.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Stefán hefur stýrt þó nokkrum sögu-
göngum um eyjuna.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TÍMAMÓT FRÉTTABLAÐIÐ 5. júlí 2022  ÞRIÐJUDAGUR
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Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fös. kl. 9-18, lau. kl. 10-17, sun. kl. 12-16

Verkfæralagerinn

Súluborvél 350W

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Pennslasett 
10 stk.

Bón og bílavörur 
í miklu úrvali 

Fötur og 
balar í miklu 
úrvali

Bensínbrúsar 
5/10/20L 
Plast/Stál

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

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

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

1/2 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Háþrýstidælur

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Verkfærasett

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBarnaverkfærasett

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Loftpressur 
mikið úrval

Viðgerðar-
kollur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 3.995
9.995

9.995

44.995

14.995

12.999

4.995
4.995

Fjölsög 
Höfftech

5.999

5.995

15.995

4.995

2.985

5.795

7.995

6.985

785

19.995

14.995

frá 1.495

frá 4.995

frá 995 24.995

Jeppatjakkur 
2.25T 

19.999

Stigar og 
tröppur í úrvali

Burstar 
í borvél  

1.995

frá 9.999 Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

 Jarðskrúfa 

Flugnanet 
margar gerðir

frá 795

999



LÁRÉTT
1 fagurgali
5 óheft
6 hljóm
8 glófi
10 snæði
11 nöldur
12 gáski
13 prufa
15 torfarinn
17 hékk

LÓÐRÉTT
1 ýkjur
2 ómerkilegt
3 slæða
4 brennivídd
7 sættir
9 refsing
12 hyggjast
14 kvísl
16 rák

LÁRÉTT: 1 oflof, 5 frí, 6 óm, 8 hanski, 10 et, 11 
tuð, 12 ærsl, 13 máta, 15 illfær, 17 lafði.
LÓÐRÉTT: 1 ofhermi, 2 frat, 3 lín, 4 fókus, 7 
miðlari, 9 straff, 12 ætla, 14 áll, 16 æð.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sudoku
Þrautin felst í 
því að fylla út 
í reitina þann-
ig að í hverjum  
3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita 
línu, bæði lárétt 
o g  l ó ð r é t t , 
birtast einnig 
tölurnar 1-9 og 
aldrei má tví-
taka neina tölu 
í röðinni.

Hikaru Nakamura (2.760) átti leik 
gegn Jan Krzysztof Duda (2.750) á 
áskorendamótinu í skák í Madríd. 

52. d7! 1-0. Ef 52...Rxd7 þá 53. 
Hxd7 Hxd7 54. Rf8+. 
Ian Nepomniachtchi hafði tryggt 
sér sigur á mótinu þegar einni um-
ferð var ólokið. Hikaru Nakamura 
og Ding Liren tefldu úrslitaskák 
um annað sætið í gær. Sex Ís-
lendingar sitja að tafli í Tékklandi 
og hafa byrjað vel! 

www.skak.is:  Áskorendamótið í 
Madríd. 

Hvítur á leik

Dagskrá
Tveir veitingastaðir á Akureyri heimsóttir

Sjónvarpsþátturinn Matur og heimili leggur 
leið sína til Akureyrar í kvöld og heimsækir tvo 
veitingastaði. Aurora sem staðsettur er á Icel-
andair hótelinu en þar hafa veitingastjórinn 
Sesselía Agnes Ingvarsdóttir og nýi yfirkokkur-
inn Sindri Freyr staðið í ströngu og töfrað fram 
nýja kokteila og matseðil með sumarívafi og 
skemmtilegum nýjungum. Einnig heimsækir 
Sjöfn veitingastaðinn RUB 23 en maðurinn að 
baki staðnum er Einar Geirsson matreiðslu-
meistari sem hefur áralanga reynslu í veitinga- 
og matreiðslugeiranum.

Lifandi þáttur um matargerð í 
bland við innanhússarkitektúr, 
hönnun og fjölbreyttan lífsstíl. 
Þriðjudaga kl. 19.00 og 21.00

MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR

3 6 8 2 5 9 4 7 1

4 1 2 7 3 8 9 5 6

7 5 9 6 1 4 2 8 3

5 9 6 4 8 1 7 3 2

1 2 3 5 9 7 6 4 8

8 4 7 3 6 2 1 9 5

2 8 5 9 4 6 3 1 7

6 3 4 1 7 5 8 2 9

9 7 1 8 2 3 5 6 4

4 6 1 8 5 3 9 2 7

5 7 2 6 9 4 8 1 3

8 9 3 1 2 7 4 5 6

7 3 5 2 4 9 6 8 1

1 8 4 3 7 6 5 9 2

6 2 9 5 8 1 3 7 4

2 1 6 9 3 5 7 4 8

3 5 7 4 1 8 2 6 9

9 4 8 7 6 2 1 3 5

18.30 Fréttavaktin  Farið yfir 
fréttir dagsins í opinni 
dagskrá.  

19.00 Lengjudeildin í beinni 
 Bein útsending frá leik í 
Lengjudeildinni.  

20.30 Lengjudeildin í beinni 
 Bein útsending frá leik í 
Lengjudeildinni.  

21.00 Matur og heimili  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matar-
gerð í bland við íslenska 
hönnun og fjölbreyttan 
lífsstíl. 

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2

RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Sumarlandabrot
13.15 Útsvar 2012-2013  Fjalla-

byggð - Akranes.
14.10 Sænskar krásir 
14.20 Ísþjóðin með Ragnhildi 

Steinunni  Helga Margrét 
Þorsteinsdóttir.

14.45 Matarmenning - Ofurfæði 
15.15 90 á stöðinni 
15.35 Í garðinum með Gurrý 
16.05 Lífsins lystisemdir 
16.35 Rætur  Innflytjendur á Íslandi.
17.05 Íslendingar  Hallbjörg Bjarna-

dóttir.
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hönnunarstirnin 
18.18 Frímó  Brenndu poppbaun-

irnar og Sykurpúðarnir.
18.42 Matargat  Pizzaveisla.
18.50 Lag dagsins  Björk - It’s Oh So 

Quiet.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Sumarlandabrot
19.45 Lausafé Cash  Dönsk heim-

ildarþáttaröð um áhrif 
heimsfaraldurs af völdum 
COVID-19 á lífsviðurværi 
fólks víða um heim.

20.30 Fiskilíf Fiskeliv
21.05 Leigjendur óskast Stath Lets 

Flats 
21.30 Lífið heldur áfram Mum 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Njósnir í Berlín Berlin Sta-

tion 
23.15 Flateyjargátan  Jóhönnu 

eru allar bjargir bannaðar 
og hennar eina von virðist 
vera að leysa gátuna. Hún 
neyðist til þess að brjóta far-
bannið þegar hún og Kjartan 
eru viss um að hafa fundið 
svarið. Brynjar svífst einskis 
til að ná fram vilja sínum og 
uppgjör er óumflýjanlegt.

00.05 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Claws
10.05 Call Me Kat
10.25 Shark Tank
11.10 Home Economics
11.30 Sporðaköst 7
12.10 30 Rock
12.35 Nágrannar
12.55 The Great British Bake Off
13.50 The Masked Singer
14.55 The Greatest Dancer
16.10 Grey’s Anatomy
16.50 The Good Doctor
17.25 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.50 Hell’s Kitchen  Íslandsvinur-

inn og sjónvarpskokkurinn 
Gordon Ramsay tekur á móti 
nýjum hópi.

19.30 Jamie’s Easy Meals for Every 
Day

20.00 Saved by the Bell
20.30 Last Man Standing
20.50 The Goldbergs
21.15 Magnum P.I.
22.00 Æði
22.20 Unforgettable
23.00 Coroner
23.40 The Pact
00.35 Supernatural
01.20 The Mentalist
02.00 Claws
02.45 Shark Tank
03.30 Home Economics
03.50 30 Rock

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block
15.00 The Neighborhood
15.25 George Clarke’s Old House, 

New Home 
16.30 Spin City 
16.55 The King of Queens 
17.15 Everybody Loves Raymond 
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show 
19.10 mixed-ish 
19.40 Ghosts 
20.10 Amazing Hotels. Life Beyond 

the Lobby
21.05 Bull 
21.55 Evil
22.40 Love Island
23.25 The Late Late Show 
00.10 FBI 
00.55 The Rookie
01.40 Chicago Med 
02.25 Rules of the Game 
03.25 Love Island 
04.10 Tónlist

Jess! Þrjár 
rendur! Við 
erum með 

par!

Kabúmm!
Og veiðinni 

er lokið!
Ertu viss um 
þetta, Jói?

Hit me! Og ef ég 
virðist vera að 
hrasa í átt að 
dansgólfinu … 

ekki stoppa mig!

Tillaga að Svæðisskipulagi Austurlands

Tillaga að svæðisskipulagi fyrir Austurland til ársins 2044 verður birt til kynningar 
og athugasemda á vef Austurbrúar og í samráðsgátt stjórnvalda 7. júlí.

Í tillögunni er sett fram sameiginleg stefna sveitar-
félaganna í lands hlutanum  á sviði umhverfis, efna-
hags, samfélags og menningar með það að markmiði 
að Austurland verði æ betra til búsetu, atvinnu og 
ferðalaga.

Öllum er frjálst að senda inn umsagnir og þeim skal 
skila inn rafrænt í samráðsgátt (samradsgatt.island.is) 
eða á netfangið  

svaedisskipulag@austurbru.is fyrir 20. ágúst 2022.
Auglýsing tillögunnar og tilheyrandi umhverfis -
mats skýrslu er á grundvelli 24. gr. skipulagslaga  
nr. 123/2010 og 15. gr. laga um umhverfismat  
framkvæmda og áætlana nr. 111/2021.

Nánari upplýsingar um Svæðisskipulag Austurlands 
2022-2044: austurbru.is

Svæðisskipulagsnefnd SSA

DÆGRADVÖL 5. júlí 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ



Ég missti 
mína 
móður 
2016 og 
einhvern 
veginn 
kom 
þetta 
bara til 
mín. 

Díana Sjöfn

Það er 
margt 
sem ég 
fæ aldrei 
svar við. 
Margt 
sem ég 
kannski 
hefði 
viljað 
vita.

Díana Sjöfn skrifar um móður-
hlutverkið frá ólíkum hliðum 
í ljóðabókinni Mamma þarf 
að sofa. Þar tekst hún meðal 
annars á við tilfinningar sínar 
gagnvart því að missa móður 
sína og það að verða sjálf 
móðir.

Skáldið og rithöfundurinn Díana 
Sjöfn Jóhannsdóttir hefur sent frá 
sér sína aðra ljóðabók, Mamma þarf 
að sofa. Díana segir bókina vera 
töluvert frábrugðna fyrri ljóðabók 
hennar, Freyju sem kom út 2018 hjá 
Meðgönguljóðum, þótt stíllinn og 
tónninn sé svipaður.

„Umfjöllunarefnin eru miklu 
þroskaðri. Í fyrri ljóðabókinni minni 
var þetta voða ungmennalegt, ást 
og djammið, en núna fjalla ég meira 
um móðurhlutverkið. En ég er með 
svipaðan stíl sem er greinilega bara 
minn stíll, hversdagslegt myndmál 
og svona,“ segir hún.

Skrifaði í fæðingarorlofinu
Díana eignaðist dótturina Freyju 
árið 2020 og segir hún það að verða 
móðir hafa haft töluverð áhrif á 
skrif bókarinnar. Nokkrum árum 
áður hafði Díana misst móður sína 
og leitaði hún einnig í þá reynslu við 
skrifin.

„Ég missti mína móður 2016 og 
einhvern veginn kom þetta bara til 
mín. Ég var að skrifa í fæðingaror-
lofinu og það var gaman að detta í 
að skrifa ljóð inni á milli þess sem 
barnið svaf. Allt í einu kom sú hug-
mynd til mín að skrifa um þessi þrjú 
stig; æskuna, þegar ég var barn og 
átti móður, svo það að missa móður 
og loks það að verða móðir sjálf.“

Að sögn Díönu voru margar 
spurningar varðandi móðurhlut-

Erfitt að opinbera  
sínar innstu hugsanir

Í bókinni fjallar 
Díana um þrjár 
birtingarmyndir 
móðurhlut-
verksins; 
æskuna, það að 
eiga móður, það 
að missa móður 
og loks það að 
verða móðir. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Mamma þarf að 
sofa er önnur 
ljóðabók Díönu 
en hún sendi 
áður frá sér 
bókina Freyja.

Úr Mamma þarf að sofa
 ég las það út úr himin- 
 tunglunum
að einn plús einn værum við
ég kann ekkert í stærðfræði
né línulegum tilfinningaskala
en þegar við verðum þrjú
 munu hjartahólfin sem geyma 
þetta góða
margfaldast

verkið sem leituðu á hana sem hún 
hefði viljað geta spurt móður sína 
um.

„Þegar maður verður móðir þá 
hugsar maður svolítið mikið til 
sinnar eigin móður og hvernig hún 
ól mann upp og hvað hún gerði. Það 
er margt sem ég fæ aldrei svar við. 
Margt sem ég kannski hefði viljað 
vita, eins og með brjóstagjöf,“ segir 
hún.

Úrvinnsla á tilfinningum
„Þetta er mjög persónuleg bók. 
Mér finnst ég f læða best og vera 
best þegar ég er mjög persónuleg. Í 
ljóðum allavega, ekki í skáldsögum,“ 
segir Díana.

Ásamt því að skrifa ljóð hefur 
Díana einnig sent frá sér skáldsög-
una Ólyfjan, sem kom út 2019. Sú bók 
er þó töluvert frábrugðin hinum per-
sónulega stíl sem einkennir Mamma 
þarf að sofa og önnur ljóð Díönu.

„Þetta var svolítil úrvinnsla 
náttúrlega. Á þessari sorg að missa 
mömmu og úrvinnsla á því að verða 
móðir. Það eru náttúrlega margar 
tilfinningar sem fylgja, sérstaklega 
þegar maður er í fæðingarorlofi og er 
að gera margt í fyrsta sinn.“

Minningar og gleymska
Fannst þér erfitt að ganga svo nærri 
sjálfri þér í ljóðunum?

„Já, en stundum hefði ég kannski 
mátt fara nær. Svo fannst mér alveg 
smá erfitt eftir að bókin kom út 
þegar ég fattaði að það eru allir að 
lesa mínar innstu hugsanir. Á sama 
tíma finnst mér það líka gott að geta 
notað ljóðlistina til að segja hvernig 
mér líður og það eru oft einmitt 
margar tilfinningar sem maður getur 
ekki sagt öðruvísi.“

Bókin fjallar um stór þemu eins 

og dauðann, móðurhlutverkið og 
minningar. Díana segist hafa áttað 
sig á ýmsu við skrifin.

„Þegar ég fór að skoða fyrsta kafl-
ann um æskuna fann ég að það er 
margt sem ég man ekki og mig langar 
að muna. Eitt ljóðið fjallar um það 
að gleyma og hvort dóttir mín muni 
ekki líka gleyma öllu því sem ég er að 
ofhugsa núna með hana. Bæði vinn 
ég úr mínum tilfinningum og kafa 
lengra til að upplifa mömmu á ný í 
gegnum ljóðin.“ n

Þorvaldur S. 
Helgason

tsh 
@frettabladid.is

tsh@frettabladid.is

Finnbogi Pétursson myndlistar-
maður opnaði sýninguna Flóa  á 
Blönduósi síðasta laugardag í sam-
starfi við menningarbúið Kleifar. 
Verkið er til sýnis í Hillebrandts-
húsinu sem er eitt elsta timburhús 
Íslands og stendur í gamla bænum á 
Blönduósi en hluti verksins er fleki 
sem mun reka um Húnaflóann.

„Blönduós og Húnaf lóinn eru 
bara undir í þessu verki. Ég er með 
mannlausan fleka sem við erum að 
fara með út á Húnaflóa og um borð 
í þessum fleka verður búnaður sem 
nemur hreyfingar á f lekanum og 
undirölduna,“ segir Finnbogi.

Upplýsingarnar úr f lekanum 

verða svo sendar í hið áðurnefnda 
Hillebrandtshús, sem er gamalt sjó-
hús, en þar verður annar búnaður 
sem tekur á móti upplýsingunum 
og umbreytir þeim.

„Þar er grænn 360 gráðu leysigeisli 
sem hallar sér eins og flekinn. Hann 
teiknar undirölduna og sjóndeildar-
hringinn í Húnaflóanum inn í fisk-
vinnsluhúsið. Ég er dálítið að setja 
fólk um borð í þennan fararskjóta 
sem hefur mikið verið notaður bæði 
á sjó og landi,“ segir Finnbogi.

Flekinn er í sjónlínu frá Hille-
brandtshúsi og er verkið því til sýnis 
bæði á sjó og landi.

„Þetta er bara svona umbreyting 
á sjóndeildarhringnum,“ segir Finn-
bogi og bætir við að áhorfendur 

sem koma í Hillebrandtshús verði 
á vissan hátt settir í spor flekans á 
Húnaflóa.

Finnbogi Pétursson (f. 1959) er í 
hópi fremstu samtímalistamanna 
Íslands. Hann lærði myndlist í 
Myndlista- og handíðaskólanum á 
árunum 1979 til 1983 og stundaði 
framhaldsnám við Jan van Eyck 
Akademie í Maastricht á árunum 
1983 til 1985. Hann hélt sína fyrstu 
einkasýningu í Time Based Arts í 
Amsterdam 1985 og hefur síðan 
haldið fjölda einkasýninga og tekið 
þátt í fjölmörgum samsýningum 
víða um heim. Finnbogi var fulltrúi 
Íslands á Feneyjatvíæringnum 
2001. Sýningin Flói er opin til 14. 
ágúst í Hillebrandtshúsi. n

Finnbogi með fleka á Húnaflóa

Finnbogi Pétursson sýnir á Blönduósi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Breski leikstjórinn Peter Brook lést 
um helgina 97 ára að aldri. Brook 
var einn áhrifamesti leikhúsmaður 
heims og eru sýningar hans á borð 
við Mahabharata og fræðirit hans 
Tóma rýmið kennd í leiklistar-
skólum víða um lönd. Brook var 
listrænn stjórnandi Royal Shake-
speare Company í Stratford og 
stofnaði tilraunaleikhúsið Bouffes 
du Nord í París.

Magnús Geir Þórðarson þjóð-
leikhússtjóri minnist Peter Brook 
sem djúpviturs og heillandi læri-
meistara en þeir hittust þegar 
Magnús var við nám í Bretlandi á 
10. áratug síðustu aldar.

„Það var nú reyndar bara tvisvar 
sem ég hitti hann sem ungur leik-
stjórnarnemi, fékk tækifæri til 
að bæði sjá sýningar hjá honum 
og hlusta á hann tala um leikhús 
og svo í framhaldi að spjalla við 
hann. Það var mikil upplifun,“ 
segir Magnús Geir sem var staddur 
í fjölskyldufríi á Grikklandi þegar 
blaðamaður náði tali af honum.

„Þegar ég hitti hann var hann 
alveg einstaklega gefandi og hlýr 
eins og hann virðist alltaf hafa 
verið. Hann sýndi mér, korn-
ungum manninum þarna, mikinn 
áhuga, gaf sér tíma og var afskap-
lega hvetjandi og góður við mann 
sem var að feta sín fyrstu skref á 
þessari leikhúsbraut.“

Magnús lærði leikstjórn við 
Bristol Old Vic Theatre School og 
fékk tækifæri til að sjá nokkrar af 
sýningum Brook á árunum 1993-
1995. Hann segir verkið The Man 
Who sem byggir á þekktri bók eftir 
breska taugalækninn Oliver Sacks 
hafa verið einna eftirminnilegast.

Að sögn Magnúsar gætir áhrifa 
Peter Brook víða í leikhúsheim-
inum í dag og nefnir hann sem 
dæmi breska leikstjórann Simon 
McBurney, stofnanda Compli-
cité-leikhópsins, en Þjóðleikhúsið 
vinnur nú að sýningu í samstarfi 
við hann fyrir komandi leikár.

„Það er í raun alveg magnað 
hvað hann hefur haft mikil áhrif 
á marga, þegar verið er að fara yfir 
leiðandi leikstjóra í dag,“ segir 
Magnús. n

Hlýr og djúpvitur 
leikhúsmaður sem 
hafði mikil áhrif

Peter Brook við afhendingu heiðurs-
verðlauna prinsessunnar af Astúrías 
í Oviedo á Spáni 2019. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Við sjáum núna að 
þetta er töluvert fyrr á 
ferðinni en í fyrra. Ef 
við horfum á fólk í 
kringum okkur og 
söluna er þetta að 
dreifa sér á fleiri staði. 

Elsa Jóhannsdóttir

Borðspil

Borðspil eru jafn margbreyti-
leg og þau eru mörg og það 
eru til góðar sérverslanir með 
spil á höfuðborgarsvæðinu 
sem senda líka út á land. 
Mörg bókasöfn bjóða upp á 
spilaaðstöðu og lána jafnvel 
spil. Þá eru loppuverslanir og 
nytjamarkaðir líka sniðugur 
staður til að leita að spilum, 
og svo má auðvitað alltaf fá 
lánað eða skiptast á við vini 
og kunningja.

Kostir: Skjálaus samvera 
sem hægt er að njóta í hvaða 
veðri sem er. Hafi krakkarnir 
aldur til má líka púsla saman 
stórt púsl, til dæmis sem 
helgarverkefni.

Bakað úr garðinum

Berjarunni eða rabarbarabeð býður upp á ýmsa möguleika, en hægt 
er að gera skemmtilegan dag úr því að sækja uppskeruna, vinna 
hana og baka úr henni. Slík iðja hentar börnum  á öllum aldri. Það 
má pota ýmsu í bökur, á borð við jarðarberjauppskeru og berjaupp-
skeru af ýmsu tagi.

Kostir: Það er smart að rækta sinn eigin mat og svo bragðast 
heimaræktuð uppskera að sjálfsögðu margfalt betur. Þetta lítur 
líka svakalega vel út á samfélagsmiðlum og þið gætuð uppskorið 
ansi mörg læk ef þið deilið myndum af afrakstrinum!

Nauthólsvík

Þessi útivistarperla höfuð-
borgarbúa býður upp á alls 
konar skemmtun sem er 
óháð veðri. Það getur verið 
stórskemmtilegt að klæða 
sig í pollagalla á rigningardegi 
og taka með fötu og skóflu 
og leika sér í stærsta sand-
kassa höfuðborgarinnar sem 
er með ljósum sandi í ofaná-
lag. Svo má setja sundföt 
og kúta í tösku og skella sér 
í pottinn eftir sandkastala-
byggingu. Ekki gleyma nesti!

Kostir: Það er eitthvað 
sérstaklega róandi við að 
moka sandi og byggja úr 
honum. Djúpþenkjandi 
týpurnar geta jafnvel skrifað 
ljóð í sandinn ef þannig liggur 
á þeim.

Dorgveiðiferð við höfnina

Dorgveiðiferð er sannkallað ævintýri. Í mörgum bílskúrum leynist 
veiðistöng sem sjaldan er hreyfð. Síðan er hægt að nálgast barn-
væn stangveiðisett á hófstilltu verði í veiðiverslunum. Við minnum 
á öryggismálin og bendum á að Reykjavíkurhöfn lánar börnum 
björgunarvesti án endurgjalds. Dós af gulum baunum er ágætis 
beita og fiskurinn við Reykjavíkurhöfn er ekki æskilegur til mann-
eldis og því mælum við með að sleppa aflanum aftur í höfnina.

Kostir: Ódýr og skemmtileg leið til að eyða deginum að ónefndu 
fræðslugildinu þegar þarf að tegundargreina aflann.

Lautarferð í Grasagarðinn

Að pakka niður fyrir lautarferð getur verið fínasta skemmtun. Það 
er gott að taka með fleiri en eitt teppi til að sitja á og sólarvörn ef 
sólin skín. Grasagarðurinn er lifandi safn og börn á öllum aldri geta 
gleymt sér yfir fjölbreytileika trjáa og plantna sem þar er að finna. 
Það má taka myndir og teikna eftirlætis blómin þegar heim er 
komið, eða taka með skemmtilegar bækur og lesa saman. Lysti-
garðurinn á Akureyri, Skallagrímsgarður í Borgarnesi og Fossflöt í 
Hveragerði eru fleiri dæmi um lystigarða á Íslandi.

Kostir: Grasagarðurinn auðvitað bráðhugguleg undraveröld og það 
nærir sálina að tengjast náttúrunni innan um grænan gróður.

ninarichter@frettabladid.is

Sumarfrí er tíminn fyrir grill og ferðalög og foreldra sem leita 
logandi ljósi að afþreyingu fyrir börnin sem felur ekki í sér 
útgjöld eða hrikalega langan undirbúning. Hér eru nokkrar 
hugmyndir að skjálausri skemmtun fyrir fjölskylduna sem 
njóta má í alls konar veðri, aðlaga að aldri og getu hvers og eins 
og útfæra um land allt. Góða skemmtun!

Létt fjör fyrir börn á öllum aldri á 
ljúfum og löngum sumardögum 

ninarichter@frettabladid.is

Flugan stingur margan manninn 
hér heima og erlendis og bitin geta 
umbreyst í bólgur, mar eða jafnvel 
sýkingar hjá hinum óheppnustu.

Hér á landi er það hið alræmda 
lúsmý sem veldur mestum vand-
kvæðum en þessi vágestur mætti til 
landsins um 2015 og hefur nú dreifst 
um alla landshluta. Erlendis eru það 
helst moskítóflugurnar sem herja á 
ferðamenn sem margir bólgna illa 
með tilheyrandi kláða.

Ýmis ráð eru í boði til að fyrir-
byggja bitin og einnig má bregðast 
við bitinu með meðulum og tækjum.

„Við sjáum núna að þetta er 
töluvert fyrr á ferðinni en í fyrra,“ 
segir Elsa Jóhannsdóttir, vörustjóri 
hjá Lyfju. „Ef við horfum á fólk  í 
kringum okkur og söluna er þetta 
að dreifa sér á fleiri staði,“ segir hún.

Elsa bendir á að vinsælustu 
lausnirnar séu Afterbite í penna- 
eða kremformi. Þá sé til græja sem 
heitir Mýbitsbaninn sem gefur frá 
sér hita. Sá útbitni setji græjuna yfir 
bitið og hitinn hafi áhrif á bólguna 
og kláðann. Hinir sérstaklega illa 
höldnu þurfi að grípa til bólgueyð-
andi stera. Elsa segir að armbönd 
sem innihaldi skordýrafælandi ilm-
olíur séu vinsæl fyrir börnin.

Til að verjast bitum megi nota 
fyrirbyggjandi sprey og skordýra-
fælur. „Algengustu staðirnir til að 
bera það á eru fætur og úlnliðir og 
bak við eyrun,“ segir Elsa. „Á þessi 
svæði sem eru helst að koma undan 
sænginni.“ n

Vopn gegn 
mannétandi 
mýflugum

Flestir landshlutar eru nú setnir hinu  
sísvanga lúsmýi.               MYND/AÐSEND

ninarichter@frettabladid.is

Sóla Þorsteinsdóttir hjá hljóð bóka-
risanum Storytel segir hljóðseríur 
koma sterkar inn í sumar. Um er 
að ræða efni sem er sérstaklega 
skrifað fyrir hljóðbókaformið og 
síðan leiklesið af einum eða f leiri 
leikurum.

Möguleiki að minnka skjátíma
Þá framleiðir Storytel Sögustund 
með afa, persónu Arnar Árnasonar 
sem skemmt hefur Íslendingum 
kynslóð fram af kynslóð. „Örn 
var hjá okkur í morgun að taka 
upp fleiri Sögustundir,“ segir Sóla. 

„Hann er farinn að fá komment úti 
í bæ: Hey, ert þú þarna þessi Afi? Það 
hefur ekki gerst síðan mín kynslóð 
var að horfa á afa á Stöð 2,“ segir Sóla 
og hlær.

„Við erum að gefa þetta út á 
laugardagsmorgnum, vegna þess 
að það er þessi klassíski tími barna-
efnis í sjónvarpinu og þetta er svona 
möguleiki fyrir foreldrana til að 
minnka skjátímann í sumarfríinu.“

Sóla segir barnaefni vera í mikilli 
sókn á hljóðbókaformi. „Þetta er 
frábær ferðafélagi í fríið til að hlusta 
á í bílnum,“ segir hún og bendir á 
nýja hljóðseríu fyrir yngri hlustend-
urna sem kemur út á föstudaginn. 

Það er Aha, fræðslusería fyrir börn 
eftir Stjörnu-Sævar Helga og Sigyn 
Blöndal sem Íslendingar þekkja úr 

Stundinni okkar. „Fyrsti þátturinn 
er um kúk,“ segir Sóla, og það er ljóst 
að höfundum er ekkert mannlegt 
óviðkomandi.

Höfundar fagna nýju formi
Að sögn Sólu hafa krimmar alltaf 

gert gott mót hjá Storytel og eru 
langmest-streymda efnið í dag. 
„Ljúflesturinn líka,“ bætir hún við. 
Þá séu hljóðseríur gríðarlega vin-
sælar. „Höfundar hafa sagt að það 
sé gaman að geta farið þessa leið. 
Við sjáum það líka þegar lesarar 
koma til okkar og byrja að lesa, að 
þeir þurfa að hugsa þetta allt öðru-
vísi en þegar þeir eru að lesa þetta í 
huganum.“

Sóla er sjálf dugleg að hlusta og 
mælir eindregið með bókinni Söng 
Akkílesar eftir Madeline Miller. 
Íslensk þýðing Þórunnar Hjartar-
dóttur er lesin af Hilmari Guðjóns-
syni. n

Örn Árnason er afi nýrrar kynslóðar á hljóðbókum
 
 
 
 
 
 

Sóla  
Þorsteinsdóttir

Örn Árnason var um þrítugt þegar 
persónan Afi fæddist. 
 MYND/STÖÐ 2
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www.betrabak.is
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ALLT AÐ  

60%  
AFSLÁTTUR

– EKKI MISSA AF ÞESSU–

SUMARÚTSALA 
BETRA BAKS  

ER HAFIN

20%
AF SÆNGUM 
OG KODDUM

20%
AF STILLAN- 

LEGUM RÚMUM

Einnig til í: 160x200 og 180 x 200 cm. 

60%
AFSLÁTTUR

  

10-40%
A F  H E I L S U I N N I S KÓ M

EXCLUSIVE TOPPER 
Gæsadúnn. 90 x 200 cm. 
Verð: 30.900 kr.

Nú 12.360 kr.

ser@frettabladid.is

Gauti Eiríksson er grunnskóla-
kennari, leiðsögumaður og sveita-
strákur sem hefur afskaplega 
mikinn áhuga á íslenskri náttúru í 
allri sinni dýrð. Og hann veit það 
manna best, bæði úr starfi og leik, 
að til þess að vita sitt lítið af hverju 
um landið okkar verður að spyrja 
spurninga, en það er aðdragandinn 
að því að nálgast svörin sem leitað 
er að.

Núna í vikunni er að fara í búðir 
ný bók eftir kappann sem ber heitið 
Hvað veistu um Ísland? – og er það 
önnur bókin í f lokknum, en bók 
með sama heiti kom út á síðasta 
ári og fékk góðar móttökur og sat á 
metsölulistum um tíma.

„Ég kenni náttúrufræði og stærð-
fræði í grunnskóla, en sú blanda 
ásamt óbilandi áhuga mínum á 
landafræði og jarðfræði hefur rekið 
mig áfram í þessu verkefni,“ segir 

Gauti og bætir því við að ekki saki í 
öllu þessu mengi að hann er sveita-
strákur að vestan.

„Já, alinn upp í Reykhólasveit 
með útsýni yfir allan Breiðafjörð. 
Það situr í manni og hverfur ekki 

úr huganum,“ segir Gauti sem er 
fæddur og uppalinn á bænum Stað 
í fyrrgreindri sveit.

Spurningabækur hans um Ísland 
eru í þremur erfiðleikaf lokkum, 
skipt upp eftir landshlutum og eru 
ríkulega myndskreyttar. Þær eru 
hugsaðar sem fræðsla og afþreying 
fyrir alla aldurshópa.

„Þetta eru bækur til að læra á 
landið,“ segir Gauti enn fremur. „Ég 
hef alla tíð haft óheyrilega mikinn 
áhuga á örnefnum og staðháttum 
og það skilaði sér í fyrri bókinni, 
en í þeirri sem er að koma út núna 
blanda ég sögu og fréttnæmum 
atburðum hvers staðar betur inn í 
skrifin.“ 

Og það liggur auðvitað beinast 
við að spyrja spurningamanninn í 
lokin hvaða staður á Íslandi sé feg-
urstur – og það stendur ekki á svari.

„Breiðaf jarðarey jar nar, það 
er enginn spurning,“ segir Gauti 
Eiríksson. n

Kennarinn sem spyr og spyr

Gauti Eiríksson er sveitastrákur, leið-
sögumaður og kennir náttúrufræði í 
grunnskóla.  MYND/AÐSEND

ninarichter@frettabladid.is 

Tónleikasumarið 2022 er með besta móti enda 
hafa aðdáendur og stórstirni verið í sannköll-
uðum hátíðarspreng síðustu tvö árin. Margir 
listamenn verið iðnir við kolann í faraldrinum 
og bjóða því æstum tónlistarunnendum upp 
á nýtt og ferskt efni. Aðrir styðjast við eldri 
uppskriftir og gefa ljóntryggum aðdáendum 
tækifæri til að hlýða á gamla slagara.

 Deep Purple 
og Billie Eilish 
trylla lýðinn á 
tónleikasumri

Robert Plant kom fram á Pyramid-sviðinu á Glaston-
bury-tónlistarhátíðinni í Glastonbury á Englandi. Í ár er 
haldið upp á 50 ára afmæli hátíðarinnar sem var sett á 
laggirnar árið 1970 en afmælinu var frestað tvö ár í röð 
vegna heimsfaraldurs kórónaveiru. Hátíðin var stofnuð 
af bónda á svæðinu, Michael Eavis, og er í dag stærsta 
tónlistar- og sviðslistaútihátíð í heimi. 

Anne Clark sem notast við sviðsnafnið St. Vincent er 
þekkt fyrir listræn hamskipti í anda Bjarkar, Bowie og 
Madonnu. St. Vincent kom fram á Hinu sviðinu á Gla-
stonbury-hátíðinni í lok júní og flutti lög af nýjustu 
breiðskífu sinni, Daddy’s Home, undir fönk-áhrifum 
sem minna á David Bowie á Young Americans-tíma-
bilinu, T-Rex og Sly and the Family Stone. 

Tvítugi Grammy-verðlaunahafinn og ofurstjarnan 
Billie Eilish á Glastonbury-hátíðinni á Englandi 
varð yngsti sóló-listamaðurinn til að loka kvöldi á 
hátíðinni, sem þykir einstakur heiður. Hún nýtti vett-
vanginn til að mótmæla harðlega nýföllnum úrskurði 
Hæstaréttar Bandaríkjanna  í þungunarrofsmálum. 
Hún söng þá næst lagið Your Power, sem fjallar um 
eldri menn sem misnota vald sitt, og tileinkaði lagið 
þeim sem þjást vegna úrskurðarins. 

Bassaleikarinn Roger Glover (til vinstri) og söngvarinn 
Ian Gillan úr Deep Purple fluttu stærstu smelli bresku 
rokksveitarinnar á Tons of Rock tónlistarhátíðinni í 
júní. Deep Purple var stofnuð í London árið 1968 og 
hefur gengið í gegnum talsverðar mannabreytingar 
síðan þá en trommuleikarinn Ian Paice er eini stofn-
meðlimur Deep Purple sem enn starfar með sveitinni.  

Justin Hawkins úr bresku popprokksveitinni The Dark-
ness kom fram á norsku rokktónlistarhátíðinni Tons of 
Rock í Osló í lok júní. The Darkness sló eftirminnilega 
í gegn árið 2003 með smellum á borð við I believe in a 
thing called love og Love is only a feeling, af plötunni 
Permission to Land sem tilnefnd var til Mercury-
verðlaunanna. Smellirnir af plötunni óma enn i dag á 
öldum ljósvakans auk þess að vera fantavinsæl karókí-
lög. Sveitin gaf út plötuna Motorheart í fyrra.   
   MYNDIR: FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

18 Lífið 5. júlí 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ

mailto:ser@frettabladid.is


M
ÁLTÍÐ2.099 kr.1.599 kr.

ST
AK

UR

Zinger kjúklingabringa, beikon, 
kartöfluskífa, ostur, kál, salsa og 
chipotle-sósa í mjúkri tortillu. 

Blazin’ Boxmaster, 
3 Hot Wings, franskar, 

gos og Risa Hraun.

FULLKOMINN Á RÚNTINUM
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Péturs Georgs 
Markan

n Bakþankar

Um helgina fór fram Pollamótið 
á Akureyri. Knattspyrnumót 
þar sem iðkendur hvaðanæva 
af landinu koma saman og iðka 
þá göfugu íþrótt. Stórir og litlir, 
leiknir og styttra komnir, saman 
á vellinum í sátt og samlyndi. 
Kannski ekki aðalatriðið að vinna 
– en gleðina og fjörglauminn má 
aldrei vanta. Hlegið að klaufa-
gangi, hlustað á speki og dáðst að 
töktum.

Ef einhver fer fram úr sér, skiptir 
snöggt skapi, fer óðslega í tækl-
ingu eða gerir lítið úr mótherja, 
eru nærstaddir f ljótir að skipta sér 
af. Sé ekki talað um ef áhorfendur 
fara að haga sér dýrslega. Þá er 
gripið snögglega í handbremsuna. 
Skilaboðin eru skýr; svona gerum 
við ekki, hér erum við saman í 
gleði, sátt og samlyndi. Annað 
ekki í boði.

Svo er það þetta með sigur-
vegarana – það fer jafnan ekki 
hátt hverjir sigra eða jafnvel lyfta 
bikar við lok mótsins. Miklu 
frekar er hásininni, liðböndunum 
og krossböndunum þakkað þol-
gæði og úthald við lok hvers leiks. 
Hugsað til þeirra sem ekki voru 
svo lánsamir og eru rétt í þessu að 
gúggla nafnið Brynjólfur, læknir, 
krossbandaaðgerð.

Margir þessara keppenda og 
áhorfenda eru líka hluti af öðru 
móti, N1 mótinu, sem foreldrar 
og forráðamenn ungra drengja í 
5. f lokki. Þar eru auðvitað lang-
flestir í framúrskarandi gír. Nú 
berast samt fréttir af því að þar 
hafi verið, á stundum, dálítið 
bröndóttar og leiðinlegar uppá-
komur. Það er alfarið á ábyrgð 
sárafárra foreldra. Vandamálið 
ætti að vera f ljótafgreitt með 
skilaboðum Pollamótsins; svona 
gerum við ekki, hér erum við 
saman í gleði, sátt og samlyndi. 
Annað ekki í boði. n

Pollar á Akureyri

FRÍTT
ALLAN HRINGINN
KAFFI

G E R I Ð  G Æ Ð A -  O G  V E R Ð S A M A N B U R Ð

STILLANLEG 
HJÓNARÚM
MEÐ BODYPRINT DÝNU

PANDORA
STILLANLEGUR 

HÆGINDASTÓLL

VANDAÐAR
SÆNGUR OG 

KODDAR Í 
ÚRVALI

EITT MESTA 
ÚRVAL AF 

HEILSUDÝNUM
Á LANDINU

ÚRVAL AF
VÖNDUÐUM

HEILSURÚMUM

WWW.SVEFNOGHEILSA.IS

ENGJATEIGI 17-19, 
REYKJAVÍK
S:581 2233

BALDURSNESI 6, 
AKUREYRI 
S: 461 1150

OPIÐ: 
VIRKA DAGA.......KL. 10:00 -18:00 
LAUGARDAGA....KL. 12:00 - 16:00

UMBOÐSAÐILAR: 
HÚSGAGNAVAL, HÖFN Í HF.
BARA SNILLD, EGILSSTAÐIR

Svefn heilsa&
VERSLANIR: 


