
Ég vænti þess að málin 
gegn mínum umbjóð-
anda verði nú felld 
niður.

Almar Möller, lögmaður
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VHS-spólur að 
verða dýrgripir

Ísabella segist 
elska örið sitt

Lífið  ➤ 28 Lífið  ➤ 30

Laugavegi 174, 105 Rvk.   www.hekla.is/skodasalur

Škoda Kodiaq
Vinsæli ferðafélaginn!

Verð frá 7.590.000 kr.    Eigum nokkra lausa bíla á lager!

Fjórhjóladrifinn, mjög vel útbúinn með 2.5 tonna dráttargetu

Uppsteypu nýbyggingar þinghússins á horni Vonarstrætis og Tjarnargötu er að ljúka. Fimmta hæðin er að taka á 
sig mynd. Þar verður nýtt mötuneyti þingsins ásamt fundarsölum. Alþingi fær húsið afhent um mitt næsta ár og er 
áætlað að starfsemi verði komin þar á fullt er þing kemur saman þá um haustið. Skrifstofur þingmanna og fundar
aðstaða þingnefnda verður í nýbyggingunni sem leysir þá af hólmi leiguhúsnæði í nálægum húsum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Matsmenn hafa skilað af sér 
rannsókn vegna gruns um 
stórfelld og glæpsamleg brot 
tveggja lækna. Lögmaður 
annars læknisins telur að 
málin verði felld niður.

bth@frettabladid.is

HEILBRIGÐISÞJÓNUSTA Lögmaður 
læknis, sem grunaður var um að 
hafa veitt sjúklingum tilefnislausa 
lífslokameðferð á Suðurnesjum, 
væntir þess að rannsókn verði felld 
niður. Störf tveggja lækna á Heil-
brigðisstofnun Suðurnesja eru til 
rannsóknar.

Dómkvaddir matsmenn hafa 
skilað af sér matsgerð til Héraðs-
dóms Reykjaness. Þeir rannsök-
uðu meðferðir á sjúklingum eftir 
að Lögreglan á Suðurnesjum fór 
fram á matsgerðir vegna ásakana 
um stórfelld brot tveggja lækna 
og áttu að svara spurningum er 
snúa að læknisfræðilegri meðferð 
sjúklinganna.

Aðstandendur látinna einstakl-
inga töldu að læknarnir kynnu að 
vera sekir um tilefnislausa lífsloka-
meðferð.

Rannsókn málsins er ólokið 
en hinir matsmennirnir telja að 
skráning læknismeðferða á Heil-
brigðisstofnun Suðurnesja í tölvu-
kerfum hafi verið með öðrum hætti 
en á öðrum sjúkrastofnunum. Ekki 
hafi alltaf verið samræmi milli 
skráninga í tölvukerfum og þeirra 
meðferða sem í raun hafi verið 
veittar.

„Ég vænti þess að málin gegn 
mínum umbjóðanda verði nú felld 
niður í kjölfar niðurstöðu mats-

mannanna og að rannsókn verði 
hætt,“ segir Almar Möller, lögmað-
ur annars læknisins, og staðfestir 
að matsgerðum hafi verið skilað.

Um nokkra einstaklinga var að 
ræða og málin bar að með ýmsum 
hætti. Eftir að grunur kviknaði 
um brot heyrðu ættingjar annarra 
látinna af því að eitthvað óeðlilegt 
kynni að vera í gangi. Að minnsta 
kosti ein kæra barst og fleiri ábend-
ingar fylgdu. Skylt er að skrá mál 
og rannsaka ef grunur kviknar um 
óeðlilegt dauðsfall. Hlutverk dóm-
kvöddu matsmannanna var ekki að 
úrskurða um sekt eða sýknu.

Embætti landlæknis taldi í áliti 
18. febrúar síðastliðinn að þjónustu 
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 
við sjúkling, sem lést á sjúkradeild-
inni árið 2019, hefði verið verulega 
ábótavant. Meðferðin hefði verið 
ófagleg og ekki samræmst viður-
kenndu verklagi. Þar var um að ræða 
áttræða konu sem sagt var að væri 
ekki lífshættulega veik en hefði 
fengið líknandi meðferð.

Læknirinn var færður um set og 
starfaði hjá Landspítalanum áður 
en hann fór í leyfi. ■

Ný gögn talin 
bæta réttarstöðu 
grunaðra lækna

F E R ÐA ÞJ Ó N U S TA  „Vörumerk ið 
Ísland er í rauninni ónýtt,“ segir Þrá-
inn Lárusson, hóteleigandi og einn 
umsvifamesti eigandi fyrirtækja í 
ferðaþjónustu á Austurlandi.

Þráinn vill að hið opinbera breyti 
um stefnu. Ríkisfé sé illa varið með 

of einhliða markaðssetningu á svæði 
nálægt höfuðborginni.

„Feiti unginn situr á Suðurlandinu 
og afétur okkur hin,“ segir Þráinn. 

„Það er margt til í þessu hjá Þráni,“ 
segir Skarphéðin Berg Steinarsson 
ferðamálastjóri. SJÁ SÍÐU 4

Hóteleigandi segir Suðurland afætu



Urriðaveiðin er miklu 
dreifðari en við höfum 
áður séð.

Gylfi Ingvason á  
Skútustöðum

Veiðibóndi hefur aldrei áður 
veitt þrjá risaurriða sama 
sumarið langt úti í Syðri-Flóa 
Mývatns. Hann telur urrið-
ann elta hornsíli út á mitt 
vatn í stað þess að halda sig á 
grynningaslóð.

bth@frettabladid.is

VEIÐI „Ég hef aldrei áður veitt þrjá 
fiska sama sumarið sem hafa farið 
yfir 11 pundin, aldrei,“ segir Gylfi 
Ingvason, veiðibóndi og reykmeist-
ari á Skútustöðum í Mývatnssveit.

Veiðibændur veiða samkvæmt 
skilyrðum í net í Mývatni á tiltekn-
um árstímum, einstaka stórfiskur 
slæðist með á sumrin á stöng.

„Mörg ár veiðir maður engan fisk 
yfir 10 pund. Þetta er því óvanalegt 
stórfiskasumar og óvenjumikið af 
mjög fallegum urriða,“ segir Gylfi.

Suma stærstu urriðanna sem 
Gylfi hefur veitt í sumar segir hann 
hafa verið langt frá landi.

Tilgátan er að stórurriðinn, sem 
alla jafna kann best við sig skammt 
frá landi í hrauni, elti nú hornsíli um 
allt vatn.

„Urriðaveiðin er miklu dreifðari 
en við höfum áður séð,“ segir Gylfi.

Toppur toppanna í taðreykingu 
hjá Gylfa er að hans sögn feitur urr-
iði úr Mývatni eða Laxá. Þá komi við 
og við úrvalsfiskar frá öðrum svæð-
um í reyk á Skútustöðum. Fiskurinn 
megi ekki vera magur til að gæðin 
nái hæstu hæðum.

„Það koma góð átuár í Mývatni og 
Laxá og það koma slæm átuár. Það 
er fyrst og fremst í góðu árunum 
sem urriðinn verður svona rosalega 
þykkur eins og við höfum séð mörg 
dæmi um í sumar.“

Þegar Fréttablaðið bankaði upp 
á hjá Gylfa var mikill fjöldi ferða-
manna að mynda reykhúsið. Enda 
eru þeir ekki margir staðirnir í dag 
sem notast við það sem Gylfi kallar 
„alvöru taðreykingu“. Gylfi hyggur 

raunar að aðeins séu um 10 til 20 
aðilar eftir á öllu landinu.

„Eftir eina kynslóð sé ég ekki fyrir 
mér að það verði nokkur taðreyking 
í gangi hér á landi, ekki nema gervi-
taðreyking,“ segir Gylfi. Með „gervi-
taðreykingu“ á Gylfi við að ekki sé 
hægt að kalla það taðreykingu að 
setja einn taðköggul með sagi í 
nokkra klukkutíma.

Raunar er taðreyking, það er nýt-

ing á skít húsdýra sem eldsneyti, í 
hættu úti um allan heim. Rifjar Gylfi 
upp að Sami einn frá Finnlandi hafi 
heimsótt hann einu sinni í reyk-
húsið. Saminn hafi lýst hvernig 
Matvælastofnun Finnlands hafði 
eyðilagt grundvöll taðreykingar í 
Finnlandi með óbilgjörnum kröf-
um. Saminn hafi lifað á taðreyktu 
hreindýrakjöti í skinntjöldum en 
kerfið rofið árhundraða sögu.

„Ef framleiðsla stenst allar kröfur 
eru það engin rök gegn taðreykingu 
að eldiviðurinn hafi upprunalega 
verið skítur,“ segir Gylfi. „Það er 
búið að vinna hann og margt líf-
rænt ræktað grænmeti sem þykir 
gott er ræktað af skít,“ segir reyk-
meistarinn. n

Aldrei upplifað annað eins 
stórfiskasumar í Mývatni

Hnossgætið sem eldri Mývetningar kalla saltreyð.  FRÉTTABLAÐIÐ/BJÖRN

Dæmi um stórurriða sem veiddist í 
Mývatni í liðinni viku.

Valkostir á Lækjartorgi

Miðbær Reykjavíkur iðar nú af lífi aftur eftir daufa daga á tímum kórónaveirunnar. Á Lækjartorgi er margt um að vera og ýmislegt í boði. Til dæmis er hægt að 
tylla sér niður í gróðurhúsi og njóta veitinga eða kíkja inn í spilasal þar sem háspennan ræður ríkjum og peningar streyma úr höndum gesta. Það er líka hægt 
að fylgja vegvísi auglýsingaspjalds og líta á eitt sérstakasta safn Íslands. Nú eða bara skoða símann sinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þórlólfur 
Matthíasson, 
prófessor í 
 hagfræði

olafur@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Þórólfur Matthíasson 
hagfræðiprófessor spyr hví ríkis-
sjóður krefji ekki kvótahafa um 
full veiðigjöld sem þeir hafi fengið 
afslátt af á grundvelli gallaðra árs-
reikninga.

Bendir Þórólfur á að ríkissjóður 
krefji öryrkja og ellilífeyrisþega um 
fulla endurgreiðslu þegar lífeyrir sé 
ofgreiddur vegna rangra upplýsinga.

Þetta kemur fram í  grein Þórólfs í 
Fréttablaðinu í dag. Þar svarar hann 
grein Birkis Leóssonar endurskoð-
anda. Þórólfur segir endurskoðend-
ur sniðganga grundvallarreglu árs-
reikningslaga um að ársreikningur 
skuli gefa glögga mynd af afkomu 
og efnahag þegar þeir endurskoða 
ársreikninga útgerða sem eiga afla-
heimildir.

Segir Þórólfur endurskoðendur 
hafa greitt háar fjárhæðir til að kom-
ast hjá málsókn vegna uppáskriftar 
rangra ársreikninga. SJÁ SÍÐU 11

Endurskoðendur 
sniðgangi lögin

erlamaria@frettabladid.is

ANDLÁT Maður sem lést í Brúará 
á sunnudag var kanadískur ríkis-
borgari. Hann fór út í ána til að 
bjarga syni sínum sem féll í hana. 
Drengurinn slapp án meiðsla en 
manninum varð fótaskortur og 
barst hann niður eftir ánni.

Að sögn lögreglu barst maðurinn 
um 400 til 500 metra eftir ánni, sem 
er straumþung og mjög köld. Þyrla 
Landhelgisgæslunnar fann hann.

Lögregla vinnur áfram að rann-
sókn málsins og þakkar viðbragðs-
aðilum og öðrum vegfarendum sem 
aðstoðuðu í tengslum við slysið. n

Maðurinn sem féll 
í Brúará er látinn

Maðurinn var kanadískur ríkisborg-
ari búsettur í Bandaríkjunum. gar@frettabladid.si

BANDARÍKIN Mike Pence, vara-
forseti Bandaríkjanna í forsetatíð 
Donalds Trump, segist vera með 
„Frelsis áætlun“ sem verði vegvísir 
fyrir leiðtoga íhaldsmanna sem 
vilji tengjast Bandaríkjamönnum 
sterkum böndum á þeim sviðum 
sem varði þeirra forgangsmál.

Þetta kemur fram í ræðu sem 
CNN hafði aðgang að áður en Pence 
f lutti hana í Washington í gær. 
Pence stefnir að framboði til forseta 
Bandaríkjanna. n

Mike Pence boðar 
frelsisáætlun sína

Mike Pence, 
fyrrverandi 
varaforseti 
Bandaríkjanna 
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Sama hver verkefnin eru þá er Toyota Proace til staðar fyrir þig. 

Amstri dagsins fylgja ýmsar áskoranir. Hvort sem þú ert að leita að styrk og burðargetu 
eða mýkt og lipurð fyrir fólks�utninga, þá er Toyota Proace bíll sem hentar þínum þörfum.

Toyota Proace er traustur, ö�ugur og fjölhæfur bíll, fáanlegur í ýmsum stærðum og 
gerðum. Þú hefur val um orkugjafa, lengd, y�rbyggingu og stærð hleðslurýmis, allt eftir 
því hvað hentar þinni starfsemi. Vinnuaðstaða bílstjórans er snjöll og þægileg og bíllinn 
er búinn framúrskarandi öryggisbúnaði sem tryggir öryggi þitt í vinnunni. 

Allar gerðir Proace koma með 7 ára (3+4) ábyrgð og þeim fylgir 3 ára þjónusta. 
Skoðaðu nánar á toyota.is

Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu 
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. 
7 ára ábyrgð gildir eingöngu um bíla sem �uttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

 

LÁTTU VERKIN TALA
TOYOTA PROACE

TOYOTA PROACE
verð frá: 5.850.000 kr.

TOYOTA PROACE CITY 
verð frá: 4.290.000 kr.

KINTO ONE langtímaleiga:
1 ár: 184.000 kr. á mánuði
2 ár: 159.000 kr. á mánuði
3 ár: 148.000 kr. á mánuði

KINTO ONE langtímaleiga:
1 ár: 146.000 kr. á mánuði
2 ár: 127.000 kr. á mánuði
3 ár: 120.000 kr. á mánuði



Það fæðist enginn 
erlendur ferðamaður 
með þá hugsun að 
skoða bara Gullfoss og 
Geysi,.

Þráinn Lárusson, 
eigandi fyrir-
tækja í ferða-
þjónustu

JEEP.IS • ISBAND.IS
PLUG-IN HYBRID

FÆRÐIN ER 
ALLTAF GÓÐ

EIGUM BÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX!

Leyfðu Jeep® Wrangler Rubicon  
Plug-In Hybrid að spreyta sig á krefjandi 
slóðum. Leiðin verður rafmögnuð.

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR  • S. 590 2300  
OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LOKAÐ LAUGARDAGA 

Einn umsvifamesti eigandi 
fyrirtækja í ferðaþjónustu 
á Austurlandi auglýsir eftir 
brýnum breytingum í stefnu 
hins opinbera. Vörumerkið 
Ísland sé í raun ónýtt.

bth@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Ríkisfé er illa varið 
með of einhliða markaðssetningu 
á svæði nálægt höfuðborginni. Það 
leiðir til þess að aðrir landshlutar 
stríða annaðhvort við ládeyðu eða 
þá að allt húsnæði úti á landi bókast 
upp og svæði verða uppseld nokkrar 
vikur á ári. Þetta segir Þráinn Lárus-
son, eigandi fyrirtækja í ferðaþjón-
ustu.

Þráinn er með 140-150 manns 
á launaskrá nú um stundir. Hann 
rekur ýmis veitingahús og hótel og 
staðfestir að Austurland sé uppselt 
sem stendur. Hins vegar sé sá galli 
á gjöf Njarðar að innan nokkurra 
vikna verði mörgum ferðaþjón-
ustufyrirtækjum lokað, enda enn 
eftir litlu að slægjast utan háannar. 
Dreifa þurfi ferðamönnum miklu 
betur um landið á ársgrunni og 
kynna landshluta fjær höfuðborgar-
svæðinu betur, skerpa á sérstöðu 
hvers fjórðungs.

„Það fæðist enginn erlendur ferða-
maður með þá hugsun að skoða bara 
Gullfoss og Geysi,“ segir Þráinn. „Það 
er búið að fara með hundruð millj-
óna í markaðssetningu á Reykjavík 
og á Suðurlandi með opinberu fé 
og eins af hálfu stærra fyrirtækja,“ 
bætir hann við. „Á meðan fáum við 
hér fyrir austan kannski fjárhæð 
sem nemur kostnaði við eina aug-
lýsingu á einni síðu í dagblaði.“

Þráinn segir að enginn einn geti 
markaðssett heilu landshlutana.

„Feiti unginn situr á Suðurland-
inu og afétur okkur hin. Nú er þetta 
ástand að koma okkur í koll,“ segir 
Þráinn og vísar til þess að ýmist sé í 
ökkla eða eyra hvað varði annríkið 
fyrir austan.

„Vörumerkið Ísland er í rauninni 
ónýtt,“ segir Þráinn þar sem Ísland 
í dag sé aðeins markaðssett sem 
Reykjavík og nágrenni og þar sé að 
hluta hinu opinbera um að kenna.

Skarphéðinn Berg Steinarsson 
ferðamálastjóri segir ástæðu til að 
hlusta á gagnrýni Þráins.

„Það er margt til í þessu hjá 
Þráni,“ segir Skarphéðinn.

Skar phéðinn telur rey ndar 
ofmælt að tala um Ísland sem ónýtt 
vörumerki. Sannarlega megi þó 
gera betur, leggja meiri áherslu er 
kemur að opinberu fé á markaðs-

setningu á fjölbreytileika ólíkra 
svæða og landshluta. „Austurland er 
vitaskuld á margan hátt ólíkt þeim 
svæðum sem eru nálægt höfuð-
borgarsvæðinu,“ segir Skarphéðinn.

Kannanir sýna að langf lestir 
ferðamenn koma til Íslands nátt-
úrunnar vegna. Oft er rætt um 
mikilvægi þess að opna fleiri gáttir 
í gegnum Akureyri og Egilsstaði. 
Ferðamálastjóri segir jákvæð teikn 
á lofti hvað varðar millilandaflug 
frá Akureyri en um langhlaup sé að 
ræða, mikið markaðsstarf og þolin-
mæði.

„Ferðaþjónustufyrirtæki á þess-
um svæðum þurfa að aðlaga sig. Það 
hefur verið bent á skort á gistingu 
fyrir norðan en fólk er núna greini-
lega að bregðast við,“ segir Skarp-
héðinn ferðamálastjóri. n

Segir Suðurlandið feitan unga sem 
aféti landsvæðin fjær höfuðborginni

Hótel Hall-
ormsstaður 
er dæmi um 
hótel þar sem 
hvert herbergi 
er uppbókað 
sem stendur. 
Hótelinu verður 
lokað í október, 
því þá eru flestir 
ferðamenn 
horfnir.  
 MYNDIR/BJÖRN 
 ÞORLÁKSSON.

olafur@frettabladid.is

NEYTENDUR Vísitala neysluverðs 
fyrir júlí hækkaði mun meira en 
greiningaraðilar bjuggust við og er 
ársverðbólgan nú 9,9 prósent sam-
kvæmt mælingum Hagstofunnar.

Virðist ársverðbólgan munu rjúfa 
tveggja tölu múrinn í ágúst og tals-
verðar líkur eru á að hún fari yfir 12 
prósent fyrir árslok og byrji jafnvel 
ekki að lækka á ný fyrr en í febrúar.

Kjarasamningar á almennum 
vinnumarkaði eru lausir í haust og 

ljóst að verkalýðshreyfingin mun 
leggja ríka áherslu á kjarabætur til 
að vega upp á móti mikilli verð-
bólgu og háum vöxtum. Þá nærir 
verðbólgan sjálfa sig meðal annars 
vegna þess að stór hluti kostnaðar 
fyrirtækja liggur í verðtryggðum 
húsaleigusamningum og launum.

Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræð-
ingur Íslandsbanka, telur líklegt að 
verðbólga mælist rúm 10 prósent 
í næsta mánuði. „Okkur sýnist að 
verðbólgutakturinn verði svo áfram 
rétt um 10 prósent út árið að því 

gefnu að það fari heldur að hægja á 
hækkun íbúðarverðs og innflutn-
ingsverð verði tiltölulega stöðugt.

Ef launahækkanir verða hóf-
legar, eða að minnsta kosti í takti 
við launaþróun undanfarinn ára-
tug eða svo, eru góðar líkur á að 
verðbólgutakturinn gefi eftir þegar 
lengra líður á komandi vetur, jafn-
vægi á húsnæðismarkaði batnar og 
innflutt verðbólga hjaðnar. Það má 
hins vegar ekki mikið út af bregða 
svo verðbólga verði ekki þrálátari,“ 
segir Jón Bjarki. n

Líkur á hækkandi verðbólgu út árið hérlendis

Óvíst er hvort verðbólga byrjar að 
hjaðna á þessu ári.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

erlamaria@frettabladid.is

SKÓLAMÁL  Aldrei hafa f leiri nem-
endur verið í skyldunámi á Íslandi 
en haustið 2021 þegar 46.859 nem-
endur voru skráðir í grunnskóla. 
Nemendum fjölgaði um 171 frá 
hausti 2020, eða um 0,4 prósent. 
Samkvæmt Hagstofu Íslands stafar 
fjölgunin af f lutningi barnafjöl-
skyldna til landsins.

Þá hefur nemendum án erlends 
bakgrunns fækkað um rúmlega tíu 
prósent frá 2006, úr 37.900 í tæplega 
34.700. Á sama tíma hefur nemend-
um með erlendan bakgrunn fjölgað, 
mest innflytjendum af annarri kyn-
slóð. Þeim fjölgaði úr 230 árið 2006 
í rúmlega 2.600 árið 2021. Þá hefur 
innflytjendum fjölgað á sama tíma, 
úr tæplega eitt þúsund í nær 2.400. n

Aldrei fleiri í 
grunnskólunum

Nóg er um að vera í grunnskólunum.

 erlamaria@frettabladid.is

UTANRÍKISMÁL Íslensk stjórnvöld 
munu veita áttatíu milljónum 
króna í sérstakan sjóð Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Afganistan til þess 
að styðja við þróunarverkefni í 
landinu, samhliða mannúðarað-
stoð. Sameinuðu þjóðirnar segja 
mikla neyð ríkja í landinu og áætla 
að rúmlega helmingur þjóðarinnar 
þurfi á alþjóðlegri mannúðaraðstoð 
að halda, þar sem félagslegir innvið-
ir séu að hruni komnir og aðgengi 
að grunnþjónustu sé afar slæmt. Þá 
reið mannskæður jarðskjálfti yfir 
landið í síðasta mánuði.

„Algjört neyðarástand ríkir í 
Afganistan og þörfin á bæði mann-
úðar- og þróunaraðstoð er ákaf-
lega brýn. Því er afar mikilvægt að 
Ísland leggi sitt af mörkum til þess 
að bregðast við þeim hörmungum 
sem þarna hafa átt sér stað, bæði af 
völdum náttúru og manna,“ segir 
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfa-
dóttir utanríkisráðherra. n

Ísland veitir styrk 
til Afganistans
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MINI COOPER SE. VERÐ: 4.980.000 KR.
ALMENNT VERÐ: 5.190.000 KR.

Komdu og prófaðu rafmagnaðan MINI Cooper. Það er ekki bara 
mótorinn sem er rafmagnaður, útlitið sendir þægilegan straum um 
taugakerfið og skilningarvitin.

*Hleðslustöð af gerðinni Wallbox Copper SB. Innifalið í uppsetningu: Varbúnaður í töflum, akstur, tilkynning til Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnunar (HMS). Ekki innifalið: Jarðvegsvinna, breyting á rafmagnstöflu, umfram 10m lagnaefni eða uppsetning í fjölbýlishúsi.

VEGLEGUR KAUPAUKI
HLEÐSLUSTÖÐ OG UPPSETNING,* OG 
50.000 KR. HLEÐSLUINNEIGN HJÁ ÍSORKU
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Stofnendur íslenska smáfor-
ritsins Lilja app voru meðal 
fyrirlesara á Evrópska kven-
leiðtogaskólanum sem fram 
fór í Prag í síðustu viku. 
Stofnandi skólans fullyrti við 
þetta tilefni að fyrirlestur 
íslenska hópsins hefði verið sá 
mikilvægasti á viðburðinum.

ninarichter@frettabladid.is

NÝSKÖPUN Smáforritið Lilja app 
varð í þriðja sæti í nýsköpunar-
keppninni Gullegginu í byrjun 
febrúar. Forritið sigraði síðan í 
Womens Innovators-hraðlinum 
sem fór fram í maí, á vegum Women 
Tech Iceland og Huawei.

„Við vorum í kjölfarið boðnar út 
til Prag og beðnar að halda erindi,“ 
segir Inga Henriksen, annar stofn-
enda og eigenda forritsins.

Inga og Árdís R. Einarsdóttir, 
eigendur Lilja app, þekkja heimil-
isof beldi af eigin raun. Þær f luttu 
áhrifamikla tölu á tilf inninga-
þrunginni stund í Martinický-höll-
inni í Prag á föstudag, og uppskáru 
gríðarleg viðbrögð. Stofnandi 
sumarskólans sagði fyrirlesturinn 
vera mikilvægasta erindið sem flutt 
hefði verið alla vikuna.

„Appið er hugsað sem forvörn 
gegn kynferðisbrotum. Því er ætlað 
að gefa vissan fælingarmátt og létta 
á sönnunarbyrði í þeim málum, 
ásamt því að vera fyrir þolendur 
heimilisof beldis. Ekkert sambæri-
legt er til í heiminum í dag.“

Inga segir grunninn að smáfor-
ritinu vera fyrirtækjalausnina sem 
við komi viðkvæmum málum innan 
fyrirtækja. „Fyrirtækjalausnin á að 
gera appinu kleift að vera öllum að 
kostnaðarlausu.“

Inga segir að í gærmorgun hafi 
farið fram fundur hjá tékkneskum 
tæknirisa sem hyggst innleiða smá-
forritið og þróa það að fullu. „Svip-
aðan áhuga er að finna víðs vegar 
að, svo að það verður spennandi 
að fylgjast með framhaldinu,“ segir 
Inga.

Evrópski kvenleiðtogaskólinn, á 
ensku Summer School for Female 
Leadership in the Digital Age, var 
haldinn í þriðja sinn frá stofnun 
og er fjármagnaður af Evrópska 
þjálfunarsjóðnum, ETF og kín-
verska tæknirisanum Huawei. Þar 
fá 29 ungar konur á aldrinum 18 til 
20 ára, ein frá hverju aðildarlandi 
Evrópusambandsins auk þátt-
takanda frá Úkraínu og annars frá 
Vestur-Balkanlandi, tækifæri til að 
sitja námskeið hjá leiðtogum á sviði 
alþjóðasamskipta, netöryggismála, 
stjórnmála og viðskipta.

Stofnandi og stjórnandi sumar-
skólans er Berta Herrero, forseti 
jafnréttis- og fjölbreytileikanefndar 
Evrópudeildar Huawei. Áður gegndi 
Berta stöðu yfirmanns almanna-
tengsla hjá Huawei í Evrópu. Hún 
hefur auk þess gegnt stöðu aðstoð-
armanns varaforseta Evrópuþings-
ins. Berta starfaði um árabil sem 
blaðamaður hjá El Mundo í Madrid.

Varðandi tildrög Leiðtogaskól-
ans segir Berta að á menntaskóla-
árunum hafi hana skort almenni-
lega yfirsýn yfir þá möguleika sem 
henni stóðu til boða, og viðhorf til 
kvennastarfa hafi spilað þar hlut-
verk.

„Ég hafði ekki endilega yfirsýn 
yfir alla þá möguleika sem konur 

hafa aðgang að. Að einhver eins 
og ég gæti orðið verkfræðingur, 
stjórnandi á sviði netöryggismála 
eða hvað sem er. Viðhorfið var ekki 
innstillt á það,“ segir hún.

„Það sem við reynum að gera hér 
í leiðtogaskólanum og ég reyni að 
gera persónulega í mínu starfi er 
að veita ungum konum yfirsýn yfir 
þann mikla fjölbreytileika í námi 
og atvinnu sem þeim stendur til 
boða. Þetta er ekkert endilega alltaf 
spurning um peninga,“ segir hún.

„Nemendur í leiðtogaskólanum 
sýna að allt er hægt. Við höfum 
frá upphafi fengið meira en 6.000 
umsóknir. Áhuginn er þarna og 
metnaðurinn er þarna. Við þurfum 
að jafna tækifærin og þangað til 
það tekst er þörf á prógrammi á 
borð við þetta.“ 

 Í leiðtogaskólanum er sterkur 
fókus á geðheilsu og f jögurra 
manna teymi sinnir þátttakendum 
eftir þörfum. Meðal fyrirlesara í 
Prag voru meðlimir Evrópuráðs og 
Evrópuþingsins, fulltrúar nýsköp-
unarráðs Evrópu og stafrænir leið-
togar hjá fremstu fjölmiðlasam-
steypum heims. Þá voru fulltrúar 
netöryggisstofnana og Geimferða-
stofnunar Evrópu á mælendaskrá.

Ljóst er að rík þörf er á lausnum 
í þessum málaflokki og tölfræðin 
talar sínu máli.

Samkvæmt gögnum frá WHO frá 
árinu 2013 eru 18 konur myrtar á 
dag í Evrópu og þar af eru 12 þeirra 
morða framin af einstaklingi sem 
er nátengdur fórnarlambinu. Það 
gera 6.570 morð á ári í Evrópu. Sé 
horft utan álfunnar eru tölurnar 
miklu hærri, eða 52.560 konur á ári. 
Þá verða 150 milljónir stúlkna fyrir 
nauðgun eða kynferðisof beldi á 
hverju ári. ■

Sveitarfélagið Horna-
fjörður viðurkennir 
ekki að framkvæmd 
þess hafi verið í trássi 
við jafnræðisreglu.
Bæjarráð Hornafjarðar

Við þurfum að jafna 
tækifærin og þangað til 
það tekst er þörf á 
prógrammi á borð við 
þetta.

Berta  Herrero, 
stofnandi 
Evrópska kven
leiðtogaskólans

ser@frettabladid.is

FASTEIGNIR Fermetraverð á litlum 
íbúðum á höfuðborgarsvæðinu 
braut 800 þúsund króna markið 
í síðasta mánuði í fyrsta skipti og 
stendur það nú í rúmlega 819 þús-
undum króna. Hér er um íbúðir að 
ræða sem eru undir 80 fermetrum 
að stærð.

Samkvæmt því sem fram kemur í 
nýrri samantekt viðskiptagreining-
ar Deloitte á þróun húsnæðisverðs 
á milli maí og júní í ár er íbúða-
markaðurinn svo sannarlega ekki 
að hægja á sér.

Þar kemur fram að að meðaltali 
hefur orðið 7,5 prósenta hækkun á 
íbúðarverði á höfuðborgarsvæðinu 
á milli maí og júní, en meðalverð 
seldra íbúða er þar nú 70 milljónir 
króna.

„Maður hefði haldið að það væri 
að hægjast á spennunni á húsnæðis-
markaði, en svo er alls ekki,“ segir 
Ýmir Örn Finnbogason, yfirmaður 
viðskiptagreiningar hjá Deloitte, 
„og sérstaka athygli vekur hvað 
litlu íbúðirnar eru að seljast við háu 
verði. Maður sárvorkennir unga 
fólkinu fyrir vikið,“ segir Ýmir Örn.

Þá er mikil fjölgun í sölu stærri 
íbúða á höfuðborgarsvæðinu, sem 

eru yfir 120 fermetrum, en í júní síð-
astliðnum seldust ríflega 30 prósent 
fleiri íbúðir í þeim stærðarflokki en 
í maí.

Ýmir Örn segir alla vísa í þessum 
efnum benda í sömu átt. „Kaup-
samningum er að fjölga, en 4 prósent 
f leiri samningar voru gerðir í júní 
en í maí í vor,“ segir hann og metur 
það svo að vaxtahækkanir Seðla-
bankans séu greinilega ekki að bíta, 
að minnsta kosti ekki enn um sinn.

„Þetta er orðinn mjög erfiður 
markaður fyrir fyrstu kaupendur 
með hækkun vaxta og litlu framboði 
sem ýtir verðinu svona mikið upp,“ 
bendir Ýmir Örn á og segir ástandið 
sjást best á því hvað verðhækkanir 
hafi verið miklar frá því á síðasta ári.

„Tólf mánaða hækkun íbúðaverðs 
á höfuðborgarsvæðinu mælist nú 27 
prósent,“ segir Ýmir Örn Finnboga-
son hjá Deliotte. ■

Fermetraverð á litlum íbúðum í 
borginni hefur aldrei verið hærra

Ýmir Örn 
Finnbogason, 
yfirmaður við
skiptagreiningar 
hjá Deloitte

Samkvæmt samantekt viðskiptagreiningar Deloitte á þróun húsnæðisverðs á 
milli maí og júní í ár er íbúðamarkaðurinn svo sannarlega ekki að hægja á sér. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslenskt app fyrir þolendur 
ofbeldis slær í gegn í Prag

Frá Martinickýhöllinni í Prag þar sem leiðtogaskólinn fór fram.  FRÉTTABLAÐIÐ/NÍNA RICHTER

Inga Henriksen og Árdís R. Einarsdóttir, stofnendur smáforritsins Lilju. 
 MYND/SKJÁSKOT

 gar@frettabladid.is

SVEITARSTJÓRNIR Hornfirðingar 
segjast ekki ætla að una úrskurði 
innviðaráðuneytisins um að sveit-
arfélagið hafi ekki farið að lögum 
þegar lóðarhöfum einum við Haga-
leiru var synjað um að fá gatna-
gerðargjöld felld niður.

„Sveitarfélagið fékk ekki upplýs-
ingar um að kæra væri til umfjöll-
unar í ráðuneytinu og fékk ekki 
tækifæri til að koma sínum sjónar-
miðum á framfæri,“ segir um málið í 
fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar. 
Ráðuneytið hafi í tvígang synjað 
sveitarfélaginu um endurupptöku 
málsins.

„Engar skýringar eða leiðir eru til 
að rekja það að kæra lá fyrir í ráðu-
neytinu þar sem of langur tími var 
liðinn til að rekja tölvupósta,“ segir 
bæjarráðið. Eftir ítarlega skoðun og 
samráð við lögfræðing og Samband 
íslenskra sveitarfélaga ætli bæjarráð 
ekki að una úrskurði ráðuneytisins. 
Því verði lóðarhöfunum synjað um 
endurgreiðslu gatnagerðargjalda 
eins og áður hafi verið ákveðið. 
Upphæðin sem um er að tefla mun 
nema tæpum þremur milljónum 
króna.

„Sveitarfélagið Hornaf jörður 
viðurkennir ekki að framkvæmd 
þess hafi verið í trássi við jafnræðis-
reglu, enda séu sterk rök fyrir því að 
svo sé ekki,“ segir bæjarráðið. Ekki 
hafi verið um mismunun að ræða 
því þeir sem fengu frest á fram-
kvæmdum hafa ekki verið að sækja 
um lóð eftir að reglur um tímabund-
inn afslátt af gatnagerðargjöldum 
runnu út. Úrskurður ráðuneytisins 
sé ekki bindandi fyrir sveitarfélagið, 
sem að auki telji að málsmeðferðin 
hafi verið haldin slíkum ágöllum 
að niðurstöðunni verði ekki unað. 
Sveitarfélagið eigi ríka hagsmuni í 
málinu. ■

Hornfirðingar endurgreiða ekki gjöld 
þrátt fyrir úrskurð innviðaráðuneytis

Kæra var ekki 
borin undir 
sveitarfélagið 
Hornafjörð, 
segir bæjarráð. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 PJETUR
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Svo mikið er af blaðlús í þurru 
og sólríku veðri í Flatey á 
Breiðafirði að sykurríkur 
skíturinn úr þeim sest í fiður 
fuglsins á staðnum, en það 
virðist vera sárasjaldgæft 
fyrirbæri í heiminum.

ser@frettabladid.is

LÍFRÍKI Óvenjumargir fuglar í Flat-
ey á Breiðafirði hafa fundist þaktir 
hunangsdögg í sumar, ýmist í öllu 
fiðrinu eða að hluta, en félagarnir 
Sverrir Thorsteinsson og Ævar 
Petersen, sem báðir hafa stundað 
merkingar og rannsóknir á fuglum 
um áratugaskeið, rita grein um 
þetta fyrirbrigði í nýjasta hefti Nátt-
úrufræðingsins sem var að koma út.

„Ég er búinn að koma hingað út í 
Flatey til að skoða fuglalífið í hálfa 
öld,“ segir Ævar, „og Sverrir líklega 
í um fjörutíu ár, svo við þekkjum 
ágætlega til lífríkisins hér um 
slóðir,“ bætir hann við og kveður þá 
vera að pakka saman í sumar eftir 
tíu daga úthald.

„Við höfum tekið eftir því að 
þetta gerist einkanlega í óvanalega 
þurrum sumrum, svo sem í ár, en 
langvarandi þurrkatíð var í Flatey 
upp úr miðjum júní með sólskini, 
miklum hlýindum og stilltu veðri,“ 
útskýrir Ævar, sem er löngu orðinn 
hokinn af fuglafræðum sínum, en 
ríflega fjörutíu ár eru frá því hann 
lauk doktorsprófi í greininni frá 
Oxford á Englandi.

Hann segir hunangsdöggina vera 
úrgang sem komi frá blaðlúsum, 
en býsnin öll sé að finna af þeim í 
mýrlendinu í Flatey þar sem mikið 
fuglalíf er fyrir. „Þetta er skíturinn 
úr lúsinni – og hann er alveg ein-
staklega sykurríkur, svo hann 
hreinlega límist á fuglana allt um 
kring,“ bætir fuglafræðingurinn 
við sem sjálfur hefur óhreinkast af 
þessu klístri við endurteknar rann-
sóknir sínar á fuglum í Flatey og 
hreiðrum þeirra.

„Þetta sest misjafnlega á fuglana,“ 
heldur Ævar áfram, „en við höfum 
haft sérstakar áhyggjur af þeim 
fuglum sem hafa verið alþaktir 
hunangsdögginni,“ bætir hann við 
og nefnir til sögunnar hrossagauk 
einn sem þeir fundu illa leikinn af 
þessu klístri sumarið 2010.

„Við fundum hann á hreiðri og 
bæði hann og hreiðrið var útatað 
klístri. Fyrir vikið töldum við nokk-
uð víst að fuglinn myndi drepast 
svona á sig kominn, en okkur til 
mikillar undrunar fannst hann árið 
eftir á hreiðri og sömuleiðis sumarið 
þar á eftir,“ segir Ævar, en þar af leið-
andi hafi verið ljóst að fuglinn hafi 
náð að losa sig við klístrið og lifað 
ósköpin af.

Þeir hafi þó fundið nokkra dauða 
fugla, alþakta hunangsdögg, en ekki 
megi þó slá því föstu að þeir hafi 
drepist af klístrinu. Raunar vanti 
frekari rannsóknir á þessu fyrir-

150 þúsund börn 
kanadískra frumbyggja 
sættu grófri misnotkun 
og ofbeldi. 

Þetta er skíturinn úr 
lúsinni – og hann er 
alveg einstaklega 
sykurríkur, svo hann 
hreinlega límist á 
fuglana allt um kring.

Ævar Petersen, 
fuglafræðingur

Hunangsdögg úr blaðlúsum þekur 
fiður fuglanna í Flatey á Breiðafirði

Flatey á Breiðafirði. Ævar Petersen hefur rannsakað fuglalífið þar í hálfa öld. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fullorðinn 
hrossagaukur í 
Flatey á Breiða-
firði, allur 
klístraður af 
hunangsdögg.  
 MYND/
 KANE BRIDES

Séð ofan á fullorðinn hrossagauk 
sem var tekinn á hreiðri í Flatey, allur 
klístraður af skítnum úr blaðlúsum. 

Fimmtíu tegundir  
til af blaðlúsum

Blaðlýs eru smávaxin skordýr, 
nokkrir millimetrar á lengd 
eða minni. Algengustu litir 
þeirra eru grænn, rauður og 
brúnn. Lífsferill blaðlúsa 
er nokkuð breytilegur eftir 
þeim fimmtíu tegundum sem 
fundist hafa af þeim hér á 
landi. Einfalt fyrirkomulag 
er þannig að vængjalaus 
kvendýr klekjast úr eggjum 
að vori. Þau eiga síðan af-
kvæmi án frjóvgunar yfir 
sumarið með svokallaðri 
meyfæðingu, en síðan verpa 
kvendýrin eggjum sem liggja í 
dvala næsta vetur fram á vor. 

brigði, en við leit Ævars og Sverris 
að erlendum heimildum um það 
fundu þeir aðeins eina litla grein 
sem greindi frá spörfuglum í Þýska-
landi sem voru klístraðir á baki og 
vængjum af völdum lúsaskítsins.

„En miðað við hve lítið hefur 
verið skrifað um klístur á fuglum af 
völdum þessa úrgangs úr blaðlúsum 
virðist það sárasjaldgæft fyrirbrigði 
í heiminum,“ segir fuglafræðingur-
inn kunni, sem lætur ekki deigan 
síga í rannsóknum sínum þótt ára-
tugur sé liðinn frá því hann fór á 
eftirlaun. Áhuginn á faginu sé frá-
leitt að fjara út.

„Ég nenni ekki að sitja á stól og 
bora í nefið, maður minn,“ segir 
Ævar Petersen að lokum og býst til 
brottfarar úr Flatey þar sem hann 
hefur verið, svo sem fyrr segir, á 
hverju sumri í hálfa öld. n

gar@frettabladid.is

RÚSSLAND Gasstreymi um Nord 
Stream-gasleiðsluna frá Rússlandi 
til Þýskalands verður minnkað 
verulega frá og með morgundeg-
inum. Segir Bloomberg-fréttaveitan 
að aðeins verði veitt 33 milljón rúm-
metrum af gasi um leiðsluna, sem er 
aðeins helmingur þess sem fer um 
hana í dag og einungis fimmtungur 
hámarks afkastagetu leiðslunnar.

Rússar skýra skerðinguna með 
því að slökkva þurfi á búnaði af 
tæknilegum ástæðum. Verð á gasi 
hækkaði um tíu prósent í Evrópu í 
gær í kjölfar þessara tíðinda. n

Rússar skrúfa 
niður í gasinu

Hluti Nordstream-gasleiðslunnar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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ÞÝSKALAND Væntingar stjórnenda 
þýskra fyrirtækja til efnahags-
ástands eru neikvæðari nú en þær 
hafa verið undanfarin tvö ár. Margt 
bendir til að stærsta hagkerfi í Evr-
ópu sé á barmi efnahagslægðar.

Væntingarvísitala Ifo-stofnunar-
innar féll úr 92,2 í 88,6 milli mán-
aða, mun meira en hagfræðingar 
höfðu búist við.

Þýskaland hefur orðið harkalega 
fyrir barðinu á verðhækkunum 
á olíu og gasi sem stafa af innrás 

Rússlands í Úkraínu og afleiðingum 
þvingunaraðgerða Vesturlanda 
gegn Rússum í kjölfarið.

Á föstudag verða birtar tölur um 
landsframleiðslu á öðrum ársfjórð-
ungi og í könnun Reuters meðal 
hagfræðinga segir að þeir búist við 
að vöxturinn mælist aðeins 0,1 pró-
sent á fjórðungnum. Á fyrsta árs-
fjórðungi óx landsframleiðsla um 
0,2 prósent eftir 0,3 prósenta sam-
drátt á fjórða ársfjórðungi í fyrra.

Að sögn Clemens Fuest, forstjóra 
Ifo, er mikil svartsýni nú ríkjandi 
meðal stjórnenda þýskra iðn-

fyrirtækja og einnig er svartsýni 
orðin ráðandi meðal stjórnenda 
þjónustufyrirtækja, ekki síst smá-
sölunnar, og meðal byggingarfyrir-
tækja. Útlitið sé ekki einu sinni bjart 
í ferða- og hótelgeiranum. „Allir 
geirar atvinnulífsins eru svartsýnir.“

Útlitið er lítið betra í Frakklandi 
og því virðist sem tvö stærstu hag-
kerfi álfunnar stefni nú hraðbyri í 
efnahagslægð. Þetta gæti gerst síðar 
á þessu ári eða um áramót, en það er 
skilgreint sem efnahagslægð þegar 
efnahagssamdráttur er tvo ársfjórð-
unga í röð. n

Þýskaland rambar nú á barmi efnahagslægðar 

Flest bendir nú til þess að Þýskaland 
stefni í efnahagslægð í vetur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Frans páfi hitti leiðtoga frumbyggja.

erlamaria@frettabladid.is

KANADA „Ég bið auðmjúklega um 
fyrirgefningu fyrir illskuna sem 
fjöldi kristinna beitti frumbyggja,“ 
sagði Frans páfi í ræðu í gær.

Páfinn er í Kanada og hitti í gær 
kanadíska stjórnmálamenn og leið-
toga frumbyggja.

Talið er að yfir 150 þúsund börn 
frumbyggja hafi sætt grófri líkam-
legri misnotkun og líkamlegu og 
andlegu of beldi af hendi meðlima 
kaþólsku kirkjunnar á árunum 1831 
til 1996. Þetta er í fyrsta skipti sem 
kaþólska kirkjan biðst formlega 
afsökunar vegna málsins.

Á síðast ári fundust líkamsleifar 
215 barna við einn af fjölmörgum 
heimavistarskólum fyrir börn af 
frumbyggjaættum.

Samkvæmt The New York Times 
voru börnin tekin með valdi frá fjöl-
skyldum sínum og send í slíka skóla, 
þar sem þeim voru innrætt vestræn 
gildi í gegnum trúarbrögð. Bæði 
líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi 
átti sér stað í heimavistarskólunum, 
auk þess sem börnunum var gert að 
afneita menningu sinni og tungu-
máli.

Síðustu ár hafa frumbyggjar í 
Kanada fengið afsökunarbeiðni frá 
öðrum kristnum trúfélögum, en 
algjör þögn hafði ríkt þegar kom að 
kaþólsku kirkjunni. Þar til nú.

Frans páfi sagði að það að biðjast 
fyrirgefningar væri þó ekki mála-
lyktir. Hann kallar eftir rannsókn á 
skólunum og fleiri úrræðum til að 
hjálpa nemendum sem enn eru á lífi 
og afkomendum þeirra. n

Bað frumbyggja 
afsökunar vegna 
ofbeldis kristinna
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Á Skógum er öll aðstaða og
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 Lofts-
lagsmál 

eru hvorki 
hægri né 

vinstri 
stjórnmál. 
Þau eru öll 

mál – og 
varða hags-
muni allra 
jarðarbúa.

Öflun 
vindorku 
er hvorki 

óum-
deild né 
án vand-
kvæða.

Elín  
Hirst

elinhirst 
@frettabladid.is

Kapphlaup um virkjun vindsins er hafið á Íslandi. 
Hjá verkefnisstjórn rammaáætlunar liggja rúmlega 
þrjátíu hugmyndir um vindorkukosti víðs vegar um 
land. Á þessari stundu er óljóst hversu margir þeirra 
hljóta afgreiðslu eftir skoðun en það er nokkuð 
ljóst að vindmyllur verða hluti af orkulandslaginu á 
þessari öld.

Afgreiðsla þriðja áfanga áætlunar um vernd og 
orkunýtingu landsvæða á Alþingi í sumar markaði 
tímamót að því leyti að þar var samþykkt að setja tvo 
vindorkukosti í nýtingarflokk: Blöndulund (100 MW) 
og Búrfellslund (120 MW). Þar er mikilvægt skref stigið 
í átt til þess að nýta fleiri náttúruauðlindir til raforku-
framleiðslu hér á landi en vatnsafl og jarðvarma. 
En það sama gildir um virkjun vindorku og virkjun 
jarðvarma og vatnsafls. Það er ekki sama hvernig það 
er gert og heldur ekki hvar. Um það vitna viðbrögð 
fólks á Vesturlandi, t.d., við virkjanahugmyndum þar. 
Hér þarf að vanda til verka, því að öflun raforku með 
vindorku er hvorki óumdeild né án vandkvæða.

Samfylkingin telur miklu skipta að vindorkukost-
irnir tveir í nýtingarflokki séu á hendi Landsvirkjunar 
vegna þess að fyrirtækið er í ríkiseigu og greiðir arð 
af starfsemi sinni í ríkissjóð. Það er lykilatriði í þessu 
tilliti að fólkið í landinu njóti ávaxtanna af slíkri 
orkuvinnslu og því eðlilegt að fyrirtæki í ríkiseigu fari 
fremst í virkjun vindorku. Einnig liggur fyrir að sam-
spil vatnsafls og vinds getur gert raforkuframleiðslu 
hagkvæmari og bætt afhendingaröryggi.

Samkvæmt hugmyndunum í 4. áfanga rammaáætl-
unar bíða einkaaðilar í röðum eftir því að geta virkjað 
íslenska rokið. Við það er í sjálfu sér ekkert að athuga 
en staðan setur stjórnmálunum skýrt og afar mikil-
vægt verkefni; að marka lagaumgjörð um orkuöflun 
einkaaðila með þeim hætti að auðlindarentan renni 
í sameiginlega sjóði en ekki í prívatvasa. Þetta er for-
gangsmál sem jafnaðarmannaflokkur Íslands mun 
beita sér fyrir á Alþingi í vetur. ■

Kapphlaupið um 
vindorkuna

Þórunn Svein-
bjarnardóttir 
þingkona Sam-
fylkingarinnar 

– jafnaðarmanna-
flokks Íslands

Sjálfvirkur 
opnunarbúnaður og 
snertilausir rofar frá  

Þýsk gæðavara.

Snertilausir rofar

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

ser@frettabladid.is

Kontóristar
Alveg er það eitthvað svo ein-
staklega íslenskt að kontóristum 
fjölgi miklu hraðar á æðsta 
spítala landsmanna en starfs-
fólkinu á gólfinu sem er að 
sinna sjúklingunum. Læknar 
og hjúkrunarfræðingar ásamt 
öðru fagfólki á deildum spítalans 
hafa bent á þessa þróun í all-
langan tíma án þess að nokkuð 
hafi verið gert í málinu – og það 
er auðvitað að vonum að þeir 
hnykli sveittar brýnnar, enda 
margir komnir á fremsta hlunn 
með að segja upp störfum sakir 
óheyrilegs álags í manneklunni á 
staðnum. Og hvernig bregst yfir-
stjórn spítalans við því? Jú, með 
því að fjölga blýantsnögurunum.

Skrattakollar
Meðal deilda spítalans sem hafa 
fengið innspýtingu á undan-
liðnum árum er upplýsinga-
deildin, sem eðli málsins sam-
kvæmt er ekki mikið að sinna því 
mikilvægasta sem þessi virðulega 
heilbrigðisstofnun er alla jafna að 
gera, að lækna og líkna fólki alls 
staðar að af landinu. En það er 
raunar líka hrein spurning hvort 
hún er að sinna því starfi sem 
hún á að vera að vinna að, nefni-
lega að upplýsa þjóðina um starf-
semi spítalans, en frægt er þegar 
yfirmaður upplýsingasviðsins 
galt sérlegan varhug við því að 
fagfólk Landspítalans svaraði 
fyrirspurnum „skrattakollanna“ 
á fjölmiðlum landsins. ■

Fyrstu myndirnar frá James Webb-geim-
sjónaukanum eru stórkostleg sjón og 
hafa ratað á forsíður allra helstu fjöl-
miðla í heimi. Aldrei fyrr hafa menn 
fengið að skyggnast svo langt út í hinn 

ægistóra geim og sjá ævintýralega hluti eins og 
stjörnur í fæðingu, stjörnur í andarslitrunum og 
fjarlægar vetrarbrautir. Geimsjónaukinn hefur 
einnig fundið elstu stjörnuþoku sem menn hafa 
nokkru sinni augum barið, Glass-z13, sem er í 
13,5 milljarða ljósára fjarlægð frá Jörðinni.

Fyrir rúmum tuttugu árum fengum við að 
kynnast öðrum óþekktum heimi hér á Jörðinni, 
inni í mannslíkamanum, þegar vísindamönn-
um tókst að raðgreina erfðamengi mannsins í 
fyrsta sinn. Hulunni var svipt af örsmáum veru-
leika sem er að finna inni í hverri einustu frumu 
okkar. Fræg eru ummæli stjörnufræðingsins 
Carl Sagan: „Alheimurinn er innra með okkur. 
Við erum gerð úr stjörnuefni. Við erum leið fyrir 
alheiminn til að þekkja sjálfan sig.“

En staðan er samt sú að maðurinn flýtur sof-
andi að feigðarósi. Vegna endalauss útblásturs 
gróðurhúsalofttegunda er andrúmsloft Jarðar 
að hlýna hættulega mikið, eins og fólk víða um 
Evrópu hefur fundið á eigin skinni í hitabylgj-
unum sem þar hafa gengið yfir síðustu daga. Í 
kjölfarið fylgja þurrkar og gróðureldar. Þetta er 
bara ein birtingarmynd þess sem er að gerast.

Andrúmsloft Jarðar er bara örþunn himna, en 
gerir lífið í núverandi mynd mögulegt. Litlu má 
skeika. Segja má að náttúran hafi sýnt ótrúlegt 
þolgæði miðað við allt okkar brambolt frá iðn-
byltingu. En nú hriktir í.

Myndirnar frá James Webb sýna okkur enn 
og aftur svo ekki verður um villst að mann-
kynið hafi fengið úthlutað einstökum stað í 
alheiminum sem er ríkulega búinn auðlindum. 
Stjörnufræðingurinn Carl Sagan lýsti Jörðinni 
sem dýrmætum skartgripi í himingeimnum; 
einstakri ljósblárri perlu. En samt vaða uppi 
alls konar illmenni, stríðsherrar, valdasjúkir 
skaðræðisgripir, óseðjandi peningamenn; fólk 
sem skaðar samfélagið, lífríkið og náttúruna, 
ef til vill bara til að græða eða skemmta sér. 
Eins og fílar í postulínsbúð. Tekið skal fram að 
þessi lýsing á aðeins við lítinn hóp, meginþorri 
mannkyns er gott fólk sem vill láta gott af sér 
leiða og kann að meta þær gjafir sem náttúran 
færir.

Loftslagsmál eru hvorki hægri né vinstri 
stjórnmál. Þau eru öll mál – og varða hagsmuni 
allra jarðarbúa. Vonandi mun sú þekking sem 
geimsjónaukinn færir auka skilning okkar á 
alheiminum, okkur sjálfum og hvert ferðinni er 
heitið. Stöðvað okkur á óheillabrautinni. ■

Fílar og postulín
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Í grein í Fréttablaðinu 15.7. 2022 
benti ég á þá staðreynd að miklu 
skeikar á niðurstöðum ársreiknings 
Vísis hf. annars vegar og söluverð-
mætis fyrirtækisins hins vegar. Jafn-
framt leiddi ég líkum að því að þessi 
skekkja hafi orðið til vegna þess að 
fyrirtækið hafi fengið verulegan 
afslátt af veiðigjöldum (les: styrk úr 
ríkissjóði) árið 2013. Afslátt sem það 
hefði ekki fengið hefði verið meira 
samræmi milli raunveruleikans og 
þeirrar myndar sem dregin er upp 
af afkomu og stöðu félagsins í árs-
reikningi.

Lögum samkvæmt eru reikning-
arnir endurskoðaðir. Endurskoð-
endurnir gefa plagginu eftirfarandi 
heilbrigðisvottorð:

„Samkvæmt efnahagsreikningi 
var eigið fé félagsins neikvætt um 
EUR 12,8 milljónir og tap ársins nam 
EUR 1,07 milljónum. ... Stjórnendur 
félagsins telja að rekstur félagsins 
standi undir skuldbindingum þess 
og það sé því rekstrarhæft.“

Annar tveggja endurskoðenda 
Vísis hf. les mér síðan pistilinn í 
Fréttablaðinu 21.7. 2022. Í fyrsta 
lagi sé laga- og regluumhverfi árs-
reikningagerðar og endurskoðunar 
svo traust að það sé ekki á færi hag-
fræðiprófessora að bera brigður þar 
á. Í öðru lagi sé munurinn á sölu-
verði fyrirtækisins Vísir hf. annars 
vegar og verðmætis eiginfjár þess 
hins vegar tilkominn fyrir þá sök að 
óheimilt sé að færa verðmæti óefnis-
legra réttinda (e. Intangible assets) 
til bókar. Í þriðja lagi telur hann að 
greiðsla valkvæðra skattastyrkja úr 
ríkissjóði á borð við afslátt af veiði-
gjöldum á grundvelli gallaðrar 
mælingar á afkomu sé fullkomlega 
eðlileg.

Ellilífeyrisþegar og útgerðir
Afgreiðum síðasta atriðið fyrst. Fái 
ellilífeyrisþegar ofgreiddan lífeyri 
á grundvelli skakkra upplýsinga 
er umsvifalaust gerð krafa um 
endurgreiðslu. Ríkissjóður telur 
sér óheimilt að láta fyrri ákvörðun 
standa sé hægt að rökstyðja lækkun 
framlags. Í tilfelli lækkunar veiði-
gjaldsgreiðslu Vísis var ákvörðun 
byggð á gölluðum upplýsingum. 
Gallann þekkja allir sem reynt hafa 
að lesa ársreikning útgerðarfyrir-
tækis. Sjávarútvegsráðuneytið hefur 
öll gögn í höndum sem nauðsynleg 
eru til að leiðrétta niðurstöðu árs-
reiknings þannig að hún endur-
spegli raunveruleikann. Því skyldi 
stöndugt sjávarútvegsfyrirtæki hafa 
aðra stöðu gagnvart ríkissjóði sem 
styrkveitanda en ellilífeyrisþeginn? 
Jafnræðisreglan gefur skýra vís-
bendingu um að endurskoðandinn 
þurfi að endurskoða afstöðu sína 
hvað þetta atriði varðar.

Eins og í útlöndum?
Víkjum þá að hinni traustu umgjörð 
ársreiknings- og endurskoðunar. 
Endurskoðandinn segir:

„Um endurskoðun og endurskoð-
endur gilda strangar reglur og kröf-
ur auk gæðaeftirlits. Þá vísast einnig 
til lögmæltra vinnupappíra sem við 
þurfum að útbúa til að sanna ágæti 
vinnubragða okkar.“

Endurskoðandinn segir það enn 
styrkja umgjörðina að reglurnar 
hér séu sambærilegar eða eins og 
best gerist erlendis. Það er því ekki 
úr vegi að skoða hvern dóm endur-

skoðun og endurskoðendur fá t.d. 
í Englandi. Financial Reporting 
Council í Bretlandi skoðaði verk 
þarlendra endurskoðenda og sögðu 
verulegra úrbóta þörf í 25-50% til-
fella þar í landi. Upp úr aldamótum 
lagði eitt hinna fimm stóru alþjóð-
legu endurskoðunarfyrirtækja upp 
laupana í kjölfar aðkomu sinnar að 
Enron skandalnum.

Endurskoðendur gamla Lands-
bankans (PwC) greiddu á annan 
milljarð króna til að komast hjá 
málsókn vegna uppáskriftar á 
ranga ársreikninga í aðdraganda 
hrunsins. Þögn átti að ríkja um 
þann gjörning. Endurskoðendum 
bankanna sem féllu 2008 yfirsást, 
viljandi eða óviljandi, umfangs-
mikil „skapandi reikningsskil“ sem 
blésu eigin fé bankanna upp um 
300 milljarða króna. Því er haldið 
fram í mín eyru að þessi „yfirsjón“ 
hafi seinkað falli bankanna umtals-
vert með tilheyrandi kostnaði fyrir 
íslenskt samfélag.

Endurskoðunarfyrirtæki eiga 
það líka til að blanda saman endur-
skoðun og ráðgjöf. Þetta tvennt fer 
illa saman og ítrekað hafa fjármála-
eftirlit krafist aðskilnaðar slíkrar 
starfsemi. Hér á landi hafa endur-
skoðunarfyrirtæki jafnvel blandað 
sér í umræðu um fyrirkomulag 
gjaldtöku hins opinbera af nýtingu 
auðlinda í almannaeigu og fremur 
komið fram sem almannatengla-
fyrirtæki en sem óháðir og hlut-
lausir sérfræðingar. Spurning hvort 
það fari saman að sinna almanna-
tengslum annars vegar og endur-
skoðun ársreikninga hins vegar.

Erfitt er að fallast á það með 
endurskoðandanum að lög og reglu-
gerðir annars vegar og gæðaeftirlit 
endurskoðenda hins vegar tryggi 
hágæða niðurstöður! Þvert á móti 
virðist fullkomlega réttmætt að 
skoða verk og áritanir endurskoð-
enda með gagnrýnu hugarfari, sér-
staklega þegar stór fyrirtæki sem 
greiða háar þóknanir eiga í hlut.

Grundvallarregla sniðgengin
Þá að síðustu athugasemdinni. Í 5. 
gr. ársreikningslaga (l.nr.3/2006) er 
kveðið á um að ársreikningur skuli 
gefa glögga mynd af afkomu, efna-
hag og breytingu á haldbæru fé. Í 
2. málsgrein sömu greinar er þetta 
undirstrikað með því krefjast þess 
að ef ákvæði laganna dugi ekki til að 
draga fram hina glöggu mynd skuli 
vikið frá ákvæðum laganna og skal 
þá upplýst um frávikin. Þetta er 
áréttað í 23. gr. bókhaldslaga (l.nr. 
144/1994) en þar er kveðið á um að 
efnahags- og rekstrarreikningur 
skuli á kerfisbundinn hátt tilgreina 
eignir, skuldir og eigið fé hlutaðeig-
andi auk heildartekna og heildar-
gjalda.

Endurskoðandi Vísis hf. vísar 
til 26. gr bókhaldslaga, en ákvæði 
þeirrar greinar geta rekist á grund-
vallarreglu þá sem gefin er í 5. gr. 
ársreikningslaganna. Þetta á m.a. 
við regluna um færslu á óefnislegum 
réttindum, en af laheimildir falla 
í þann flokk, einnig viðskiptavild, 
einkaleyfi og verðmæti vörumerkja. 
Af laheimildir eru verðmætustu 
„eignir“ útgerðarfyrirtækja. M.v. að 
varanlegur kvóti sé seldur á 4.000 
krónur þorskígildið er verðmæti 
kvóta sem Vísir ráðstafar milli 50 og 
60 milljarðar króna, en ekki um 14 
milljarðar króna eins og bókfært er 
í ársreikningi, dálagleg dulin „eign“ 
þar á ferðinni.

Örfáir einstaklingar bera ábyrgð 
á endurskoðun reikninga íslenskra 
útgerðarfyrirtækja. Þessir einstakl-
ingar hafa skapað þá venju að hunsa 
skýr fyrirmæli í 5. gr. ársreiknings-
laganna og hanga eins og hundar á 
roði á þröngri túlkun á ákvæðum 
26. greinar bókhaldslaganna. Sam-
kvæmt 5. gr. ársreikningslaganna er 
endurskoðendum og stjórnendum 
fyrirtækja beinlínis skylt að gera 
grein fyrir áhrifum þess á efna-
hagsreikninginn að meðhöndla 
óefnisleg réttindi með sama hætti 
og aðrar eignir fyrirtækisins. Það 
má gera í athugasemdum þannig 
að þjálfaður lesandi (og veitendur 
skattastyrkja frá hinu opinbera) 
geti með einföldum hætti áttað sig 
á líklegu raunverulegu verðmæti 
fyrirtækisins. En slíkt verklag fellur 
ekki undir íslenska endurskoðunar-
hætti eins og fyrr segir! Ég skal ekki 
ganga svo langt að fullyrða að um 
lögbrot sé að ræða, en get ekki séð 
betur en að gengið sé með skýrum 
hætti gegn inntaki og grunnhugsun 
ársreikningslaganna. Það getur ekki 
talist gott veganesti í endurskoðun!

Endurskoðandinn lætur sér sæma 
að hafa niðurlægjandi orð um mig 
og mín skrif. Lesandi verður að meta 
hversu marktækar slíkar glósur 
eru. Sjálfur tel ég þær álíka mark-
tækar og niðurstöðutölur efnahags-
reikningsins sem hér hefur verið til 
umfjöllunar. n

Reikningar, raunveruleiki og 
óskeikulir endurskoðendur

Þórólfur  
Matthíasson 
hagfræði prófessor 
við Háskóla 
 Íslands

Þessir einstaklingar 
hafa skapað þá venju 
að hunsa skýr fyrir-

mæli í 5. gr. ársreikn-
ingslaganna og hanga 
eins og hundar á roði 

á þröngri túlkun á 
ákvæðum 26. greinar 

bókhaldslaganna.

Fáðu fréttirnar fyrst um tilboð, afsláttarkóða 
eða aðgang að útsölum á undan öðrum með 
því að skrá þig á póstlista Dorma. 

AF ÖLLUM  
VÖRUM* 

LÝKUR  Á FIMMTUDAG

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

*Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti og  
gildir á öllum vörum. Gildir ekki ofan á önnur tilboð eða af 

sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt 
af söluverði.  Afslátturinn er alfarið á kostnað Dorma. 

EKKI MISSA AF
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REYKJAVÍK   |   AKUREYRI   |   ÍSAFJÖRÐUR

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði
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Það er samasemmerki 
á milli þess að því fleiri 
leikmenn sem Ísland á 
í fimm sterkustu deild-
unum að þeim mun 
betra verður landsliðið 
okkar.

Á síðasta 
ári voru 
fimm 
íslenskir 
leikmenn 
sem léku 
í bestu 
deildum 
Evrópu 
en í ár 
stefnir í að 
það verði 
aðeins 
einn.
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knattspyrnumála hjá KSÍ, um stöð-
una. Íslenska landsliðið í dag er með 
marga unga leikmenn sem gætu á 
næstu árum tekið skrefið í þessar 
sterkari deildir.

Skiptir máli fyrir  Ísland
Eftir því sem fleiri leikmenn spila 
í þessum deildum er ljóst að karla-
landsliðið verður betra en miklar 
breytingar hafa orðið á hópi liðsins 
síðustu 18 mánuðina. „Það er ekkert 
leyndarmál, það er samasemmerki 
á milli þess að því f leiri leikmenn 
sem Ísland á í fimm sterkustu deild-
unum að þeim mun betra verður 
landsliðið okkar. Leikmenn í þess-
um deildum spila á hærra tempói 
og eru í besta fótboltanum í Evrópu, 
sem er besti fótbolti í heimi. Við sem 
þjálfarateymi sjáum alveg mun á því 
þegar við skoðum marga af okkar 
andstæðingum, ég get nefnt Norð-
ur-Makedóníu, Rúmeníu, Albaníu 
og Finnland sem dæmi. Það eru lið 
sem eru ekki með stærstu stjörnur 
fótboltans en eru með marga leik-
menn í þessum topp fimm deildum 
og það hjálpar.“

Þrátt fyrir að útlitið kunni að 
vera svart þessa stundina er Arnar 
vongóður um að á næstu árum stígi 
ungir og efnilegir leikmenn Íslands 
skrefið í þessar bestu deildir. „Við 
viljum auðvitað hafa sem f lesta í 
þessum deildum og ég hef reyndar 
fulla trú á því að það muni breytast 
mjög fljótt. Við eigum marga mjög 
efnilega leikmenn sem hafa burði 
til þess að stíga skrefið í þessar 
deildir á næstu árum. Andri Lucas 

er að koma sér á mjög góðan stað 
í Svíþjóð, þar fær hann að spila og 
getur þróað sig sem leikmaður. 
Hákon Arnar og Ísak Bergmann eru 
á frábærum stað í Kaupmannahöfn. 
Markverðirnir okkar eru á mjög 
góðum stað, þessir leikmenn eru á 
stað til að sýna sig og sanna að þeir 
geti tekið skrefið í sterkari deildir. 
Þetta er ekki ólíkt því sem við sáum 
með Alfreð Finnbogason, Jóhann 
Berg og Sverri Inga sem voru að spila 
í Belgíu og Hollandi á þessum aldri 
og tóku svo skrefið áfram.“

Þórir fljótur að aðlagast
Þórir Jóhann var fyrir rúmu ári 
síðan leikmaður FH í efstu deild á 
Íslandi, síðan þá hefur hann komið 
sér inn í liðið hjá Lecce og er algjör 
lykilmaður í íslenska landsliðinu. 
Þórir hefur verið jafnbesti leik-
maður liðsins undanfarið ár. „Þórir 
er einn af þeim sem er ómögulegt 
að segja hvað gera. Þú sérð hæfi-
leika í leikmönnum en sumir leik-
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Að öllu óbreyttu mun aðeins 
einn íslenskur leikmaður 
spila í fimm bestu deildum 
Evrópu á komandi tímabili. 
Er þetta nokkur breyting frá 
síðustu árum þar sem Ísland 
hefur átt fjölda leikmanna í 
þessum deildum og það hefur 
haldist í hendur við góðan 
árangur íslenska landsliðsins.

hoddi@frettabladid.is.is

FÓTBOLTI Frá síðustu leiktíð eru 
Jóhann Berg Guðmundsson, Alfreð 
Finnbogason, Albert Guðmundsson 
og Arnór Sigurðsson allir farnir úr 
þessum fimm bestu deildum Evr-
ópu en Þórir Jóhann Helgason, leik-
maður Lecce á Ítalíu, er kominn upp 

í efstu deild þar í landi. Þegar talað 
er um fimm bestu deildir í Evrópu 
er átt við England, Þýskaland, Ítal-
íu, Spán og Frakkland. Rúnar Alex 
Rúnarsson er leikmaður Arsenal á 
Englandi en allar líkur eru á því að 
hann fari á lán eða verða í litlu sem 
engu hlutverki. Mikael Egill Ellerts-
son er leikmaður Spezia á Ítalíu en 
er langt frá því að fá tækifæri í aðal-
liði félagsins.

„Við vitum að það helst í hendur 
þegar leikmaður er kominn á sinn 
besta stað á sínum ferli að þá spilar 
hann iðulega í sterkari deild, það er 
yfirleitt ekki þegar menn eru mjög 
ungir og þegar leikmenn fara svo 
að eldast taka þeir gjarnan skrefið 
til baka,“ segir Arnar Þór Viðars-
son, landsliðsþjálfari og yfirmaður 

Íslendingar  
ekki áberandi á 
stærsta sviðinu

Þórir Jóhann 
Helgason er 
eini íslenski 
leikmaðurinn 
sem verður í 
stóru hlutverki 
í fimm stærstu 
deildum í 
Evrópu á þessu 
tímabili. 
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menn þurfa tíma til að aðlagast 
nýjum aðstæðum á meðan aðrir 
mæta á svæðið og taka stór skref 
nokkuð auðveldlega. Þórir er einn 
af þeim, hann kom inn í U21-liðið 
og var ekkert alltaf í byrjunarliðinu 
til að byrja með en festi sig í sessi. 
Hann tekur skrefið frá FH í næst-
efstu deild á Ítalíu og stendur sig vel. 
Hann vinnur sig inn í A-landsliðið 
og á síðasta ári hefur hann spilað 
stórt hlutverk. Hann tekur þessi 
skref nokkuð auðveldlega. Hákon 
Arnar og Ísak eru að gera það sama 
í Danmörku, Elías Rafn markvörður 
er í Danmörku líka. Svo er hægt að 
færa þetta dæmi yfir á kvenna-
landsliðið, Karólína Lea sem var að 
taka þátt í sínu fyrsta Evrópumóti 
tekur það með trompi.“

Nokkrir í stórum klúbbum
Arnar Þór segir að þrátt fyrir að 
Ísland eigi ekki marga leikmenn í 
bestu deildunum séu margir leik-
menn á góðum stað.

„Við eigum Rúnar Alex, sem er í 
risastórum klúbbi, Mikael Egill er 
á góðum stað. Svo er annað sem við 
getum ekki skautað fram hjá, það 
er líka gott að vera í aðeins minni 
deild og vera í mjög stórum klúbbi. 
Sverrir er hjá PAOK í Grikklandi 
sem er mjög stór klúbbur, Hörður 
Björgvin hjá Panathinaikos, sem 
er mjög stór klúbbur. FCK og Midt-
jylland eru stórir klúbbar í Dan-
mörku. Það er líka stórt að vera í 
svona félögum og taka þátt í Evr-
ópukeppnum.“

Íslenska landsliðið kemur aftur 
saman í september og vonast Arnar 
Þór eftir því að leikmenn liðsins 
verði á góðum stað þá. „Við tókum 
okkur frí eftir júnígluggann sem 
var langur og strangur. Núna erum 
við komnir á fullt að skoða leik-
mennina okkar, belgíska deildin 
fór af stað um helgina sem dæmi og 
þessar deildir eru að rúlla af stað. 
Við erum spenntir því að mínu mati 
eru allir okkar leikmenn komnir á 
góðan stað, Jón Dagur fékk flottan 
klúbb í Belgíu, Andri Fannar fór til 
Hollands og svo fóru Arnór Sigurðs-
son og Andri Lucas til Svíþjóðar. 
Það eru mjög fáir sem maður getur 
nefnt sem eru í vandræðum hjá sínu 
félagi. Við erum að fylgjast með því 
hvernig menn koma til leiks eftir 
undirbúningstímabilið. Svo von-
andi förum við í úrslitaleik í Þjóða-
deildinni í haust með liðið á góðum 
stað.“ n

Arnar Þór 
Viðarsson, 
landsliðsþjálfari 
Íslands, er nokk-
uð bjartsýnn 
á að nokkrir 
leikmenn muni 
á næstu árum 
stíga skrefið 
inn í sterkustu 
deildirnar.  
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Hreinsar hauskúpur og býr til 
skart úr rottufótum og tönnum
Dísa er ein af þeim sem hella sér af fullum krafti út í áhugamálin þegar þau dúkka upp og 
fyrir tæplega þremur árum byrjaði hún að hreinsa höfuðkúpur og selja sem listmuni undir 
nafninu Beinverk. Hún hefur einnig stoppað upp fugla og búið til skart úr rottum. 2

Dísa sankar að sér efniviði hvaðanæva, mest fær hún frá veiðimönnum og bændum. Hún nýtir það sem annars yrði fargað og býr til skraut og skartgripi. 
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 BESTA 
SÓLARVÖRNIN

7 ár  
Í RÖÐ

Fæst í Apótekum, Hagkaup, Fríhöfninni  
og víðar  |  nánar á evy.is og celsus.is



„Það eru samt örugglega hátt í 20 
ár síðan ég gerði mitt fyrsta 
beinverk. Þá fór ég í dýrabúð og 
keypti snákafóður, það er, frosnar 
mýs, hreinsaði utan af nokkrum 
þeirra og bjó til eyrnalokka úr 
músahöfuðkúpunum. Þetta var á 
sama tíma og ég bjó á Akureyri. Á 
þeim tíma var lítil dýrabúð þaðan 
sem ég fékk gefins dýr ef þau dóu í 
búðinni. Ég fékk til dæmis 
páfagauk, mýs og fleira. Ég á enn 
höfuðkúpuna af páfagauknum.

Það var svo fyrir tæplega þremur 
árum sem ég hellti mér almenni-
lega út í þetta áhugamál. Fyrst 
vann ég undir nafninu Skrapari 
Heimis og Njarðar, en það var 
ekkert ofsalega þjált. Kærastinn 
minn kom þá með hugmyndina að 
nafninu Beinverk, sem ég nota enn. 
Þetta er náttúrlega orðagrín líka, 
enda er Laddinn ríkur í mér,“ segir 
Dísa og hlær.

Efni úr öllum áttum
Dísa sankar að sér efniviði hvaðan-
æva. „Ég fæ þetta mest frá veiði-
mönnum og bændum. Ég á líka 
vinkonu sem er fjárbóndi fyrir 
austan og hef fengið kinda- og 
hrútshöfuð þaðan. Svo fæ ég hests-
höfuð líka frá bændum. Einnig 
kaupi ég stundum geitahausa frá 
geitafjársetrinu á Háafelli. Refa-
hausa og minka fæ ég hins vegar 
frá ýmsum veiðimönnum og 
refaskyttum. Annars er allt sem ég 
fæ til að verka eitthvað sem yrði 
annars fargað.

Ég er mest í því að selja kúpurnar 
eins og þær eru, eftir að ég hef 
hreinsað þær, en ef ég fæ extra 
flottar höfuðkúpur og er í stuði, 
þá sker ég oft út í þær eða mála 
þær. Núna er ég að dunda mér við 
að leira utan á eina sveppi og líma 
mosa og greinar á hana.“

Hænubeib
„Ég hef líka verið að gera upp-
stoppunarverk upp á síðkastið, en 
það er smá svona „bad taxidermy“ 
fílingur í þeim. Ég er nú enginn 
sérfræðingur í uppstoppun og það 
sem ég kann lærði ég af Youtube. 

Ég er búin að stoppa upp eina 
rottu og setja höfuðið af henni á 
dúkku í færeyska þjóðbúningnum, 
en ég safna líka þjóðbúningadúkk-
um. Svo fékk ég dúfu frá stelpu 
sem er að rækta ýmis smádýr rétt 
hjá Selfossi. Höfuðið af dúfunni 
setti ég á dúkku í dönskum þjóð-
búningi. Svo var ég að fá nokkrar 
dúkkur í íslenska þjóðbúningnum, 
með strumpahattana og allt og 
hlakka til að gera eitthvað með 
þær. Svo hef ég líka sett hænuhöfuð 
á barbídúkku, setti á hana augnhár 
og í hælaskó. Hún er algert mega-
beib, sem er sérstaklega fyndið af 
því að maðurinn minn, sem kemur 
frá Húsavík, segir að þar í sveit 
kalli menn skvísur hænur.

En er þetta ekki svolítið 
óhugnan legt áhugamál hjá þér? 
Hauskúpur, bein, dauð dýr ...?

 „Ég skil alveg svo sem að fólki 
finnist það. En ég vil líka taka fram 
að ég er mikill dýravinur. Ég var til 
dæmis á hestbaki um daginn og sú 
sem átti hestinn spurði mig hvað 
ég gerði. Ég sagði henni það og 
bætti svo við að hestarnir hennar 
væru nú töluvert sprækari en mínir 
hestar,“ segir Dísa og hlær.

Íslenskar rottur og refatennur
Stundum kemur fyrir að Dísa fær 
skemmdar höfuðkúpur af refum 
til dæmis. „Þá pilla ég tennurnar úr 
og get notað þær í skartgripagerð. 
Ég hef enn fremur gert hálsmen 
og eyrnalokka úr tilfallandi 
mennskum endajöxlum. Svo nota 
ég líka vængi af páfagaukum og 
lappirnar af þeim í eyrnalokka. 
Rottufætur eru líka mjög vinsælir 
sem eyrnalokkar. Það hafði meira 
að segja kona samband við mig 

um daginn og bað mig um að gera 
handa sér eyrnalokka úr rottu-
fótum, en ég átti þá ekki til. Þá 
spurði hún hvort það myndi hjálpa 
ef hún gæti reddað þeim. Þá var 
hún starfandi meindýraeyðir. Hún 
kom til mín með rammíslenskar 
göturottur og ég gerði lokka fyrir 
hana.“

Hreinsun er heilmikið verk
„Ég er líka í því að hreinsa upp 
höfuðkúpur fyrir fólk af dýrum 
sem því hefur þótt vænt um. 
Frænka mín vildi til dæmis fá 
höfuðkúpuna af hestinum sínum, 
sem dó. Svo fengu tvær refaskyttur 
mig til þess að hreinsa upp haus-
kúpur fyrir sig af refum. Ég fjárfesti 
því í risastórum bruggpotti til að 
anna eftirspurn. Enn sem komið er 
hef ég þó ekki hreinsað upp höfuð-
kúpu af ketti.

Það er heilmikil vinna sem fer 
í að hreinsa upp höfuðkúpur. „Ég 
var að hreinsa upp tvö hestshöfuð 
um daginn. Það tók heila viku og 
ég er að drepast í kroppnum eftir 
það. Ef maður ætlar að hreinsa 
upp hauskúpu á styttri tíma en 
3-4 mánuðum þá þarf að sjóða 
beinið í marga klukkutíma til að 
ná kjötinu af, en það má alls ekki 
bullsjóða, því þá geturðu skemmt 
beinin. Það þarf að sjóða extra 

lengi ef þú ert með stóra hausa til 
að ná öllu af. Svo þarf að fjarlægja 
heilann. Ef dýrið er með horn 
þarf að taka þau af til að hreinsa 
innan úr þeim, því það er kjöt í 
hornunum. Ég á líka duglegan 
hund sem hjálpar mér. Svo þegar 
búið er að sjóða kjötið af þá þarf 
samt að skrapa ákveðna staði, til 
dæmis aftan á hnakka kúpunnar, 
og þá nota ég bara neglurnar. Loks 
þarf beinið að liggja í peroxíði, 
sem hvíttar beinin en hreinsar það 
líka svo það rotni ekki. Ef það er 
ekki gert þá geta komið maðkar. Ef 
fólk vill að höfuðkúpan líti ekki út 
fyrir að vera hvíttuð er hægt að láta 
hana liggja í kaffi til að fá brúna 
litinn aftur.

Ég hef enga nákvæma tölu yfir 
það hversu margar höfuðkúpur 
ég hef hreinsað upp allt í allt, en 
ætli þær séu ekki hátt í 200 talsins? 
Þegar ég fæ áhuga á einhverju fer 
öll orkan mín allan sólarhringinn í 
áhugamálið og fyrst um sinn var ég 
í mikilli fjöldaframleiðslu. Margt 
af þessu er ég núna búin að selja frá 
mér eða gefa.“

Úkraínukúpan til sölu
Dísa vill svo leggja sitt af mörkum 
vegna stríðsins í Úkraínu. „Ég 
málaði höfuðkúpu af kind í fána-
litum Úkraínu og setti á uppboð. 

Jóhanna María 
Einarsdóttir

jme 
@frettabladid.is 

Allt er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr 
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Dísa selur 
kúpurnar oftast 
eins og þær eru, 
eftir að hún 
hefur hreinsað 
þær. En ef hún 
fær extra flottar 
höfuðkúpur og 
er í stuði, þá sker 
hún oft út í þær 
eða málar. 

Dísa málaði 
ærhöfuð í 
úkraínsku 
fánalitunum og 
seldi til styrktar 
SOS barna-
þorpum sem 
hjálpa börnum í 
Úkraínu. 

Dísa hefur búið til eyrnalokka úr jöxlum og rottu- og fuglafótum.

Fallega málaðar 
og útskornar 
hauskúpur. 

Ágóðinn af sölu verksins á að 
renna óskertur til SOS barnaþorpa 
sem sinna mikilvægu starfi í þágu 
barna í Úkraínu.“ Það er því um að 
gera fyrir stofnanir, fyrirtæki eða 
einstaklinga að bjóða í verkið til að 
leggja sitt af mörkum.

Dísa segist aðallega selja verkin 
sín á netinu, í gegnum samfélags-
miðla, en að hana langi til að setja 
upp sýningu, til dæmis í Núllinu í 
Bankastræti. „Ég er einmitt alltaf á 
leiðinni að hafa samband við gall-
eríin, eins og Núllið í Bankastræti, 
en er svo mikill frestari í eðli mínu 
að það hefur ekki enn orðið af því.“

Baggalútar og namibískt agat
Dísa gerir einnig skart úr ýmsum 
steinum eins og baggalútum og 
núna er hún einmitt að vinna með 
Djúpalónsperlur og agat frá Nami-
bíu. „Frænka kærasta míns gaf mér 
helling af agati af Agatströndinni 
í Namibíu þar sem sjórinn 
hefur slípað steinana glansandi 
fína. Einnig áskotnuðust mér 
Djúpalóns perlur, sem eru svartir 
kringlóttir steinar, og verða alveg 
kolbikasvartir þegar maður slípar 
þá. Þeir eiga að vera fullir af orku. 
Sjálf finn ég víbring þegar ég held á 
þessum steinum. Þeir hafa örugg-
lega mikið verið notaðir í skart í 
gamla daga. Baggalútarnir voru 
svo notaðir í skart í gamla daga og 
voru þá kallaðir blóðstemmustein-
ar. Þeir voru notaðir til að stöðva 
blæðingar, eins og eftir fæðingar. 
Þeir voru lagðir á lífbeinið og áttu 
konurnar að drekka af vatni eða 
víni sem steinarnir lágu í. Það er 
mjög gaman að fylgjast með því 
hvernig þeir koma úr slípunar-
trommunni eftir að hafa velkst þar 
um í nokkrar vikur.“ n
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Miklaborg og Jórunn, lög-
giltur fasteignasali, kynna: 
Hléskógar 21 í Seljahverfi 
í Reykjavík. Húsið er um 
280 fm fallegt einbýli á 
1.016 fm endalóð. Það hefur 
ævintýralegan garð og var 
hannað af Jóni Björnssyni.

Húsið er með forstofu, skála 
í suðaustur hluta og útiskála, 
upphitaða geymslu á lóð og upp-
hitaðan garðskála. Aðkeyrslan 
er stórglæsileg, en þar er hlaðið 
handrið að garði og stórt og mikið 
stimplað plan og innkeyrsla sem 
skapa mikinn íburð þegar komið 
er að húsinu. Bílskúrinn er svo 
tvöfaldur. Aðkoman að húsinu 
er einnig sérlega glæsileg, en 
gosbrunnur og garðstyttur setja 
mikinn svip á umhverfið. Húsið 
stendur á endalóð og er því alveg 
út af fyrir sig, en þetta er einstök 
staðsetning innan hverfis.

Húsið er steypt og hannað 
af Jóni Björnssyni arkitekt og 
byggt á þremur pöllum. Það var 
reist árið 1975 og stendur á stórri 
1.016 fm lóð, þar sem hár gróður 
rammar húsið inn á lóðina. Húsið 
var klætt að utan árið 1993.

Á fyrsta palli er inngangur sem 
var byggður við húsið síðar og 
er ekki inni í uppgefnum fer-
metrum. Hann er rúmgóður og 
hefur glugga og góða fataskápa. 
Þegar komið er inn í holið tekur 
við mjög rúmgott svefnherbergi 
sem er skráð á teikningu sem tóm-
stundaherbergi og inn af því er 
fataherbergi. Útgengt er úr svefn-
herberginu út í garð. Baðherbergið 
er f lísalagt og með góðri sturtu og 
skáp undir handlaug með spegli 
fyrir ofan. Geymslan er stór og 
þvottahúsið hefur góða vinnuað-
stöðu og innréttingu með glugga. 
Innangengt er inn í bílskúrana 
tvo, en þar er bæði rafmagn, hiti, 
heitt og kalt vatn og þráðlaus 
opnari fyrir hurðirnar.

Á öðrum palli er stórt og bjart 
eldhús sem er innréttað með 
fallegri L-laga innréttingu með 
nýlegum tækjum og góðum borð-
krók. Fyrir framan eldhúsið er 
mjög rúmgóð borðstofa. Þar er 
líka annað baðherbergi sem er 
mjög rúmgott og bjart og f lísalagt 
með vönduðum og glæsilegum 
flísum. Þar er góð snyrtiaðstaða 
og bæði baðkar og sturta. Þar er 
einnig innrétting undir handlaug 
á baðinu og spegill með lýsingu 
fyrir ofan. Þrjú svefnherbergi eru 
á þessum palli. Þau eru öll rúmgóð 
og björt, en þó sérstaklega hjóna-

herbergið, sem hefur fataherbergi. 
Sjónvarpshol og stofa (garðstofa) 
sem er upphituð að fullu er mjög 
björt og rúmgóð með útgengt 
bæði út í garð, þar sem er heitur 
pottur, upphitaður garðskáli, 
pallur með borði og stólum og 
upphituð geymsla. Úr stofu er 
einnig útgengt út á svalir í n-vestri 
með útsýni yfir borgina.

Á þriðja palli er stofa, þar er 
útgengt út á n-vestur svalir, með 
aukinni lofthæð að hluta. Stofan 
er sérstaklega björt og rúmgóð. 
Mögulegt er að opna á milli 
stofu og garðskála, ef áhugi er 
fyrir hendi. Í dag er gluggi með 
sandblásnu gleri þar sem létti 
veggurinn er.

Garðurinn er eitt ævintýri út 
af fyrir sig, en Björn Jóhannsson 
landslagsarkitekt og Karl Valur 
Guðjónsson sáu um hönnun 
hans. Búið er að gera skála við 
suðausturhlið hússins, sem gert 
er ráð fyrir að verði opnaður inn 

í hjónaherbergið, en seljandi vill 
að þessi ákvörðun verði tekin af 
nýjum eiganda. Stór og mikill 
afgirtur pallur er stór partur af 
lóðinni fyrir utan trjágróður sem 
umlykur lóðina og skapar mikla 
sérstöðu. Á pallinum er heitur 
pottur, borð og stólar, garðskáli 
sem er upphitaður og tilbúinn 
með alla aðstöðu til að gleðjast 
saman. Síðan er geymsla sem er 
upphitað hús á palli og þar er 
einnig rafmagn.

Um er að ræða fjölskylduvænt 
hús í notalegu umhverfi, þar sem 
nágrannasamvinna ríkir. Húsið 
hefur allt til alls til að stórfjöl-
skylda geti notið sín og staðsetn-
ingin er einstök innan hverfisins. 
Ekki hika við að panta skoðun. ■

Allar nánari upplýsingar gefur 
Jórunn Skúladóttir í síma 845-
8958 eða í gegnum tölvupóstinn 
jorunn@miklaborg.is.

Stórt og fjölskylduvænt  
hús á einstökum stað

Aðkoman að húsinu er glæsileg og gosbrunnurinn setur svip á umhverfið.

Húsið er umlukið fallegum gróðri. Pallurinn er stór og mikill og afgirtur.
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Áhugaverð og fáanleg fyrirtæki sem hafa 
skilað góðri afkomu og arðsemi. 

 

• Netverslun með heimilisvörur og -tæki 
• Ferðaskrifstofa með VIP áherslu á USA 
• Vinsæl Pizzeria og veitingarstaður KEF 
• Efnissala,  Vín- og bjórgerð 
• Verslun með lífstílsvörur í eigin húsnæði 
• Ferðaþjónusta – Siglingar og veiði 
• Hótel á Austfjörðum - Mjög öflugur rekstur 
• Varahlutaverslun - eigin innflutningur 
• Hársnyrtistofa - Góður rekstur og mikið 

um fastakúnna til fjölda ára. 
• Verktakafyrirtæki - Öflugt fyrirtæki í 

byggingu og viðhaldi fasteigna. 
 

   ... svo er meira inná fyrirtækjasala.is 
   ...  eða bara hafa samband við okkur        
 

  Óskar Mikaelsson lg. fasteigna og fyrirtsali s. 773-4700 
  Björgvin Óskarsson s. 773-4500  bjorgvin@atv.is Björgvin Óskarsson s. 773-4500  bjorgvin@atv.is
Óskar Mikaelsson lg. fasteigna og fyrirtsali s. 773-4700   

Áhugaverð og fáanleg fyrirtæki 
sem hafa skilað góðri afkomu og arðsemi.

• Netverslun með heimilisvörur og -tæki
• Ferðaskrifstofa með VIP áherslu á USA
• Vinsæl Pizzeria og veitingarstaður KEF
• Efnissala, Vín- og bjórgerð
• Verslun með lífstílsvörur í eigin húsnæði
• Ferðaþjónusta – Siglingar og veiði
• Hótel á Austfjörðum - Mjög öflugur rekstur
• Varahlutaverslun - eigin innflutningur
• Hársnyrtistofa  

- Góður rekstur og mikið um fastakúnna til fjölda ára.
• Verktakafyrirtæki  

- Öflugt fyrirtæki í byggingu og viðhaldi fasteigna.

... svo er meira inná fyrirtækjasala.is    

...  eða bara hafa samband við okkur 



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

•	 Björt	og	vel	skipulögð	4ra	herbergja	118,7	fermetra	endaíbúð	á	3.	hæð	að	meðtalinni	sér	geymslu	í	vönduðu	fjölbýlis-
húsi	með	lyftu	auk	sér	bílastæðis	í	bílageymslu	á	fallegum	útsýnisstað	við	Golfvöll	GKG.			

•	 Gluggar	í	þrjár	áttir.	Rúmgóð	stofa.	Eldhús	opið	við	stofu.	Sameign	er	öll	snyrtileg	og	vel	umgengin.
•	 Stórar	yfirbyggðar	svalir	til	suðvesturs	með	virkilega	fallegu	útsýni	yfir	Reykjanesið,	Keili,	að	Esjunni	og	víðar.
•	 Staðsetning	eignarinnar	e	r	virkilega	góð	á	mjög	fallegum	útsýnisstað	við	opið	og	óbyggt	svæði.		Golfvöllur	GKG	er	í	

góðu	göngufæri	sem	og	Salalaug,	skólar,	verslanir	og	þjónusta.	

Verð 83,9 millj.

•	 Tvílyft	timburhús	á	hlöðnum	kjallara.	Í	skýrslu	Minjasafns	Reykjavíkur	er	það	talið	vera	frá	árinu	1880	og	er	því	friðað.		
•	 Aftan	við	húsið	standa	timburskúrar	byggðir	á	mismunandi	tímum.	Skv.	gildandi	skipulagi	er	heimilt	að	rífa	skúrana,	

en	skemmuna	skal	endurbyggja	í	samráði	við	Minjastofnun.	Húsið	skal	gerast	upp	í	sem	upprunalegastri	mynd.
•	 Samþykkt	byggingarleyfi	felur	í	sér	að	endurbyggja	núverandi	hús	á	lóðinni	ásamt	því	að	byggja	þrjár	nýjar	byggingar.
•	 Í	núverandi	húsi	á	lóðinni	eru	fjórar	íbúðareiningar.
•	 Í	fyrirhugðum	nýbyggingum	er	gert	ráð	fyrir	fjórum	íbúðareiningum	þ.e.	einni	3ja	herbergja	íbúð,	einni	2ja	herbergja	

íbúð	og	tveimur	stúdíoíbúðum.	Gert	er	ráð	fyrir	tveimur	atvinnurýmum	þ.e.	í	kjallara	einnar	nýbyggingarinnar	auk	þess	
sem	kjallari	núverandi	húss	verður	dýpkaður	undir	atvinnurými.

•	 Húsin	munu	liggja	þétt	upp	að	lóðarmörkum	til	allra	átta,	þannig	að	útisvæði	verða	til	á	milli	húsanna,	ásamt	svæðum	
á	austur-	og	vesturhluta	hennar.

•	 Heildarstærð	bygginga	verður	samtals	að	birtu	flatarmáli	536,3	fermetrar.	Lóðin	er	498,5	fermetra	eignarlóð.

•	 Afar	glæsilegt	einbýlishús	á	tveimur	hæðum/pöllum	auk	kjallara	samtals	um	440,0	fermetrar	að	stærð	að	meðtöldum	
39,0	fermetra	bílskúr.

•	 Frábær	staðsetning	við	opið	svæði	niður	við	sjóinn	til	norðurs,	fallegt	sjávarútsýni	yfir	að	Nauthólsvík	og	víðar.
•	 Í	húsinu	er	mikið	um	fastar	innréttingar	s.s.	fataskápa,	skenka,	borð	og	bekki.	
•	 Stofur	með	mjög	mikilli	lofhæð	og	gríðarlega	stórum	gluggum	til	norðurs	og	vesturs.	Stór	sjónvarpsstofa	með	útgengi	

á	svalir.	Fjögur	svefnherbergi.	Fataherbergi	innaf	tveimur	herbergjum.	
•	 Spa	með	heitum	potti,	gufubaði,	setustofu,	sturtu	o.fl.
•	 Lóðin	er	695,0	fermetrar	að	stærð,	afgirt	og	með	viðarverönd	fyrir	framan	hús,	heitum	potti	og	skjólveggjum.

Verð 235,0 millj. 

Eignin verður til sýnis í dag, þriðudag frá kl. 18.00 – 18.30
•	 Virkilega	fallegt	og	vel	skipulagt	148,2	fermetra	einbýlishús	á	einni	hæð	auk	22,4	fermetra	bílskúr	og	opins	bílskýlis	á	

þessum	eftistótta	stað	í	Garðabænum.
•	 Fjögur	svefnherbergi.	Stór	og	björt	setustofa.	Skáli	við	borðstofu	með	útgengi	á	viðarverönd	til	suðurs.	Eldhús	opið	

við	hol	og	með	búri	innaf.
•	 	Lóðin	er	972,0	fermetrar	að	stærð,	með	stórri	hellullagðri	innkeyrslu	og	stéttum	fyrir	framan	húsið	með	hitalögnum	

undir.	Stór	viðarverönd	til	suðurs	útaf	skála,	tyrfðar	flatir,	trjágróður	og	hellulagðar	stéttar.
•	 Byggingarreitur	á	lóðinni	er	engan	veginn	fullnýttur	þannig	að	mögulegt	væri	að	stækka	húsið	þó	nokkuð.		

Verð 129,9 millj.

Þorrasalir 5-7- Kópavogi. 4ra herbergja endaíbúð

Fasteignin Vesturgata 30 ásamt viðbótarbyggingarrétti

Huldubraut 28 – Kópavogi. 

Grenilundur 3- Garðabæ.

Skerjafjörður og Seltjarnarnes 
Glæsileg einbýlishús á söluskrá - Leitið upplýsinga hjá okkur

OPIÐ HÚS

Í D
AG

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR



Öflugur fasteignaleitarvefur með einföldu og 

notendavænu viðmóti sem býður upp á ítarlegar 

upplýsingar um fasteignir, þróun verðlags og 

fróðleik um fasteignamarkaðinn.

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



 

BorÐVIFTA

Hljóðlátir

Dreifðu varmanum betur

blásarar

 

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

Kíktu í viftubúðina Á Smiðjuvegi 4a eða á netinu viftur.is 

LoFTVIFTUR

Ójafn hiti og 
heitast efst.

Án viftu Með viftu

Jafnari hiti og 
bætt loftflæði

Loftviftur spara orku með þvi að jafna hitastigið. Þeim mun meiri hæð, 
þeim mun meiri sparnaður.  Á sumrin kæla vifturnar. 

Jafnara hitastig
Lægri kyndikostnaður

Betri loftgæði

Kíktur á úrvalið www.viftur.is

Öflugar gólfviftur

100 hraðar

Kraftviftur

JET I

Öflugar

TURN-
VIFTA20.768 kr.

23.075 kr

24.308 kr.
28.233 kr.

24.308 kr.
28.233 kr.

13.988 kr.
15.898 kr.

3.905 kr.
4.339 kr.

Erum við að leita að þér?



Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í ævintýrið þitt!

Smiðjuvegur 8, græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-15

Swarm 3
Fyrir börn og unglinga
11.990 kr.

Swarm 4
4mm X-Flex neoprene
7.990 kr.

GUL Dartmouth
Vandaður þurrgalli
62.990 kr.

Storm 5
Fyrir börn og unglinga
27.990 kr.

Storm 5
5mm blautgalli, góð hreyfigeta
33.990 kr.

Barnahanskar
3mm m/gripi
4.990 kr.

Storm
3mm hanskar í barna- og 
fullorðinsstærðum
5.990 kr.

Storm 3
Vandaður 3mm blautgalli 
fyrir vatnasportið
19.990 kr.

Power Boot 
5mm þykkir, vandaðir 
m/frönskum rennilás
7.490 kr.

Rumble belgur til að draga
Uppskrift að miklu fjöri!
24.990 kr.

Snorkel sett fyrir börn og fullorðna
Kannaðu sjávarlífið með stæl!
9.990 kr.

Raptor  neoprene hetta
3mm 6.990 kr.

FÖRUM ÚT AÐ 
LEIKA Í SUMAR

Blautgallar fyrir alla fjölskylduna!

Mikið úrval af hönskum og skóm!

Stingum af…

Jobe Logo Wakeboard 138 
& Maze bindingar
Frábær pakki fyrir mikið fjör á vatninu!
89.990 kr.
Pakkinn inniheldur: 
Wakeboard, bindingar, burðarpoka, línu

Typhoon SUP bretti
Vinsælasta standbrettið okkar!
89.990 kr.
Pakkinn inniheldur:
Bretti, ár, bakpoka, 
viðgerðarbúnað, pumpu 
og taum

Palm Meander PDF
Létt og þægilegt 
björgunarvesti fyrir 
kajakinn og vatnasportið

19.990 kr.



Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og við höfum samband

 Bátar

Þjónusta

 Garðyrkja

ALMENN GARÐVINNA  
OG VIÐHALD

Mah ehf tekur að sér alla almenna 
garðvinnu og viðhald. Tökum einnig 
að okkur háþrýstiþvott, helluþrif 
og Pallaþrif Gerum tilboð ykkur 
að kostnaðarlausu. Sanngjörn 
verð, góð samskipti og vönduð 
vinnubrögð. Hafið samband í 539-
5098 eða á mah@mah.isw

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. 867 4254

Getum bætt við okkur utan 
og innanhúss málningarvinnu. 
runarmurari.is S. 7743800

 Nudd

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

 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

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

NÝKOMIÐ BANKIRAI 
HARÐVIÐARPALLAEFNI 

21X145MM VERÐ 1.950 KR 
METERINN

slétt beggja megin, ofnþurrkað. 
Lengdir frá 2,44 upp í 5,50 metrar. 
Harðviður til húsbygginga. Sjá 
nánar á vidur.is Vatnsklæðning 
21x125mm, panill 10x85mm, 
útihurðir 5,4cmx210cmX80,90,100) 
Eurotec skrúfur, Penofin og 
Armstrong Clark harðviðarolíur. 
Uppl. hjá Magnúsi í síma 660 0230, 
á magnus@vidur.is og frá kl 10-14 á 
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Heilsa

 Heilsuvörur

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

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



Skeifunni 6   |   108 Reykjavík   |   Sími: 533 4450   |   everest.is   |   everest@everest.is   |        facebook.com/everestverslun

Mammut Nordic OTI 3-Season
Fíbersvefnpoki í ferðalögin

28.995,- 23.196,-

Mammut Lithium 15L
Léttur göngupoki í útileguna

17.995,- 14.396,-

Mammmut Ducan High
Léttir Gönguskór. Gore-Tex

35.995,- 28.796,-

Vango Borð
Flott úrval af tjaldborðum

20% afsláttur

Mammut Sapuen High
Léttir Gönguskór. Gore-Tex

33.995,- 27.196,-

Vango Universal Carpet
Margar Stærðir

30% afsláttur

Vango Stólar
Flott úrval af útilegustólum

20% afsláttur 

Vango Osiris 500 
5 manna fjölskyldutjald

99.995,- 69.997,-

Vango Winslow 500
5 manna fjölskyldutjald

69.995,- 48.997,-

Vango Joro 450
4 manna fjölskyldutjald

114.995,- 80.497,-

Vango Stargrove 600 XL
6 manna fjölskyldutjald

129.995,- 90.997,-

Vango Comfort 7.5 single
7.5 cm tjalddýna

18.995,- 15.196,-

Tilboðsdagar

Valin tjöld á allt að
30% afslætti



Maður er bara í sundlaug-
inni eða inni í loftræsting-
unni, það er ekkert annað 
hægt að gera.

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

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Hlöðver Jóhannsson 

frá Reyðarfirði, 
síðast til heimilis að Núpalind 8, 

200 Kópavogi, 
lést á Landspítalanum þriðjudaginn 19. júlí.   

Útför fer fram frá Kópavogskirkju 4. ágúst kl. 13.00. 

Ólöf Sigríður Björnsdóttir 
Baldur Arnar Hlöðversson Árnína Gréta Magnúsdóttir
Hallgerður B. Hlöðversdóttir Ingvar H. Kristjánsson
Jóhann Guðni Hlöðversson Alda G. Jörundardóttir
Steinþór Hlöðversson Dagný Thorarensen 

barnabörn og barnabarnabörn. 

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

Katrín Hendriksdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu  

Ljósheimum á Selfossi aðfaranótt 
föstudagsins 22. júlí.  

Útför hennar verður auglýst síðar.

Ásgerður M. Þorsteinsdóttir Jóhannes Óskarsson
Hinrik Þorsteinsson Guðný R. Jónasdóttir
Matthías Þorsteinsson Bryndís Brynjólfsdóttir
Jóel Þorsteinsson Silja Þórisdóttir
Anna Þorsteinsdóttir Guðmar Guðmundsson
Elísabet Þorsteinsd. Guderian Detlef Guderian
Katrín Katrínardóttir Theodór Francis Birgisson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar ástkærrar 

móður okkar, tengdamóður, frænku, 
ömmu og langömmu,

Svövu Sveinbjarnardóttur 
frá Hverabakka.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
Dvalarheimilisins Lundi fyrir hlýju og góða umönnun.

Anna Sigurðardóttir Jakob Marinósson
Þóra Sigurðardóttir
Sjöfn Sigurðardóttir Þorleifur Jóhannesson
Margrét Jónsdóttir

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær unnusti minn, faðir okkar,
tengdafaðir, bróðir, mágur og afi,
Ólafur Yngvi Högnason

Spáni,

lést á sjúkrahúsi í Alicante á Spáni 
þriðjudaginn 19. júlí eftir stutt veikindi.

Valdís Skarphéðinsdóttir
Helga Dögg Yngvadóttir Ingólfur Dan Þórisson
Andri Yngvason
Smári Yngvason
Hildigunnur Lóa Högnadóttir
Aðalheiður Högnadóttir Guðmundur Sumarliðason

og afabörn.

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

Gunnlaugur Þór Ingvarsson
tannlæknir,

lést á Landspítala, Fossvogi, þann 
18. júlí. Útförin fer fram frá Kópavogs- 

kirkju, þriðjudaginn 2. ágúst kl. 13.

Auður Gestsdóttir
Margrét Gunnlaugsdóttir  Guðmundur Rafn Bjarnason
Brynja Gunnlaugsdóttir  Emil H. Valgeirsson
Ingvar Þór Gunnlaugsson  Margrét Stefánsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Björn Kristmann 
Guðmundsson
   Herjólfsgötu 40, 
      Hafnarfirði,

          lést á Landakotsspítala 16. júlí.  
Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 

10. ágúst klukkan 13. Streymi má nálgast á 
https://streyma.is/streymi/ 

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki  
á deild K2 á Landakotsspítala fyrir ómetanlega  

umönnun og hlýju í hans garð.

Rúnar Sigurður Guðlaugsson Hulda Kristjánsdóttir
Guðmundur Stefán Björnsson Fríða Kristín   
 Jóhannesdóttir
Eyjólfur Andrés Björnsson Sunneva Guðrún  
 Kolbeinsdóttir
Bergþóra Pálína Björnsdóttir Reynir Smári Markússon

og fjölskyldur.

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

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

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

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT
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Söngkonan Sigríður Beinteins-
dóttir fagnar sextugsafmæli sínu 
á Spáni.

arnartomas@frettabladid.is

„Ég myndi nú kalla það gleðiefni að fá að 
lifa svona lengi og taka þátt í þessu öllu 
saman,“ segir söngkonan Sigga Beinteins 
sem fagnar sextugsafmæli í dag. „Maður 
þakkar bara fyrir hvert ár sem maður 
fær svo ég er bara mjög sátt.“

Sigga fagnar tímamótunum á Spáni 
í nánast fullskipuðum systkinahóp 
sínum.

„Það vill þannig til að við erum næst-
um öll hér systkinin, sex af sjö, og svo 
makar, svo við förum eitthvað flott út að 
borða og gerum eitthvað skemmtilegt í 
tilefni dagsins.“

Systkinastrollan er í Villamartin sem 
er vinsæll áfangastaður hjá Íslendingum. 
Sigga segir aðstæður í hlýrri kantinum.

„Það er mjög heitt í dag, þetta teygir 
sig alveg upp í 35 gráður og það er komin 
gul viðvörun í dag og á morgun. En 
maður er bara í sundlauginni eða inni 
í loftræstingunni, það er ekkert annað 
hægt að gera,“ segir hún og hlær. „Við 
komum örugglega eitthvað smá rauð til 
baka.“

Af afmælisminningum stendur fimm-
tugsafmælið upp úr.

„Þá hélt ég risatónleika, stórt afmæli 
og mikla garðveislu,“ segir Sigga, sem 
fagnaði fjörutíu ára söngafmæli sínu 
fyrr á árinu. „Það er sem betur fer nóg 
um að vera. Ég er farin að undirbúa 
jólaafmælistónleikana sem verða með 
afmælisívafi af fertugsferlinum. Svo 
verðum við Guðrún Gunnars og Jógvan 
Hansen með tónleika í Eldborg 2. októ-
ber sem við höfum verið með í Salnum í 
Kópavogi í tíu ár en ákváðum að stækka 
aðeins við okkur. Það er allt saman vel 
bókað inn í haustið.“ ■

Fagnar sextugsafmæli með 
systkinastrollunni á Spáni

Sigga segir það 
gleðiefni að fá 
að lifa svona 
lengi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
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Útfararþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Traust og faglegt fjölskyldufyrirtæki í 30 ár.

Útfararþjónusta Rúnars Geirmundssonar er elsta starfandi útfararþjónustan á höfuðborgarsvæðinu.  

Við höfum áratuga reynslu við að annast alla þætti útfararþjónustu. 

Hægt er að hafa samband allan sólarhringinn alla daga ársins.

Hlýja, auðmýkt og virðing er okkar leiðarljós. Við tökum tillit til þess að fólk er í sárum eftir ástvinamissi. 
Okkar markmið er að veita framúrskarandi og persónulega þjónustu á sanngjörnu verði.

Útfararþjónusta
Rúnars Geirmundssonar
Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

Nánar um okkur:
Sími: 567-9110

Netfang: utfarir@utfarir.is



18.30 Fréttavaktin  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.  

19.00 Matur og heimili (e)  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matar-
gerð í bland við íslenska 
hönnun og fjölbreyttan 
lífsstíl.   

19.30 Útkall (e)  Útkall er sjón-
varpsútgáfan af sívin-
sælum og samnefndum 
bókaflokki Óttars Sveins-
sonar.  

20.00 Kaupmaðurinn á horninu 
(e)  Þáttaröð um sögu og 
sérstöðu kaupmennsk-
unnar á Íslandi.   

20.30 Fréttavaktin (e)  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá  

21.00 Matur og heimili (e)  

LÁRÉTT
1 háfleyg
5 fljótfærni
6 tveir eins
8 síðari
10 í röð
11 málmur
12 mót
13 ýkja
15 glögg
17 ástand

LÓÐRÉTT
1 tillag
2 beinn
3 kærleikur
4 aðhefst
7 umkomulaus
9 dugnaður
12 þétt
14 ögn
16 sprikl

LÁRÉTT: 1 fjálg, 5 ras, 6 ee, 8 aftari, 10 mn, 11 tin, 
12 form, 13 afar, 15 giskin, 17 staða.
LÓÐRÉTT: 1 framlag, 2 jafn, 3 ást, 4 gerir, 7 ein-
mana, 9 atorka, 12 fast, 14 fis, 16 ið.

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.

Timman átti leik gegn Enklaar í 
Amsterdam árið 1972.

1. … Dxc3! 2. bxc3 Hb1+ 3. Hd1 
Bxc3# 0-1.

www.skak.is:  Nýjustu skákfréttir.   

Svartur á leik

Dagskrá

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2
RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Sumarlandabrot
13.15 Útsvar 2012-2013  

 Fjallabyggð - Álftanes.
14.15 Ísþjóðin með Ragnhildi 

Steinunni  Aníta Briem.
14.45 Matarmenning - Bjór 

 Madmagasinet.
15.15 91 á stöðinni
15.35 Í garðinum með Gurrý III
16.05 Lífsins lystisemdir  Strömsö.
16.35 Íslendingar  Karl Sighvatsson.
17.30 KrakkaRÚV
17.31 Hönnunarstirnin   

Designtalenterne VI.
17.48 Frímó  Herramenn og  

Vitlausu voffarnir.
18.13 Tilfinningalíf  Gleði
18.15 Miðaldafréttir  Stal Holly-

wood gömlu handritunum?
18.17 KrakkaRÚV 
18.20 Sumarlandabrot
18.30 FréttirFréttayfirlit
18.35 EM stofan
18.50 England - Svíþjóð   

Bein útsending frá undan-
úrslitaleik Englands og 
Svíþjóðar á EM kvenna í 
fótbolta.

20.50 EM stofan  Uppgjör á leik 
Englands og Svíþjóðar á EM 
kvenna í fótbolta.

21.00 Fréttir
21.25 Íþróttir
21.30 Veður
21.40 Lausafé  Cash
22.25 Leigjendur óskast  Stath Lets 

Flats II.
22.50 Lífið heldur áfram  Mum II.
23.20 Grafin leyndarmál   

Unforgotten III.
00.05 Ófærð 
00.55 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Call Me Kat
09.40 Claws
10.25 Líf dafnar
11.05 Home Economics
11.25 The Masked Singer
12.35 Nágrannar
12.55 
13.35 The Greatest Dancer
15.20 Shark Tank
16.05 Grey’s Anatomy
16.45 The Good Doctor
17.25 Bold and the Beautifu
18.00 Nágrannar
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.45 Jamie’s Easy Meals for Every 

Day  Jamie og fjölskylda 
bjóða áhorfendum heim á 
sveitasetrið sitt í Essex, þar 
sem áhersla er lögð á ein-
faldan, hollan og ljúffengan 
heimilismat.

19.15 Hell’s Kitchen
19.55 Saved by the Bell
20.25, Last Man Standing
20.50 The Goldbergs
21.15 Better Call Saul
22.05 Last Week Tonight 
22.35 Æði
22.55 Unforgettable
00.15 Delilah
00.55 The Mentalist
01.35 Call Me Kat
02.00 Claws
02.40 Home Economics
03.05 Shark Tank
03.45 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 Remarkable 

Renovations
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
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  Transplant
02.25  Annika
03.15  Love Island
04.00  Tónlist

Ingvi í Rafha segir sögu fyrirtækisins

Það er ekki komið að tómum 
kofanum í sjónvarpsþættinum 
Kaupmaðurinn á horninu á 
Hringbraut í kvöld en þar heim-
sækir Sigmundur Ernir Ingva 
í Rafha sem rekur sögu þessa 
stórmerkilega fyrirtækis. Heita 
má að alger kaflaskil hafi orðið 
með fyrstu Rafha-eldavélunum 
sem auðvelduðu eldhússtörf 
til muna á fyrri hluta síðustu 
aldar. n

3 7 9 6 1 2 5 8 4

8 1 4 3 7 5 6 9 2

2 5 6 8 9 4 1 3 7

6 9 3 4 2 8 7 1 5

4 8 1 7 5 3 2 6 9

5 2 7 9 6 1 3 4 8

9 6 8 5 3 7 4 2 1

7 3 2 1 4 9 8 5 6

1 4 5 2 8 6 9 7 3

4 6 2 9 5 7 3 1 8

7 8 3 6 1 2 5 9 4

5 9 1 8 4 3 7 2 6

9 1 4 7 2 5 6 8 3

6 3 7 1 8 4 9 5 2

8 2 5 3 6 9 1 4 7

1 4 9 2 7 6 8 3 5

2 7 8 5 3 1 4 6 9

3 5 6 4 9 8 2 7 1

Matur 
klukkan 
fimm!

Það er ég 
sem fékk 
að velja 

mat-
seðilinn í 

kvöld!

Er það 
satt? 
Hverju 

fannst upp 
á í þetta 
skiptið? 

Lýsismariner-
aðar elgslundir?

Djúpsteiktir apa-
heilar með tómat-

sósu og lauk?

Antil-
ópa?

Nei!

Nei!

Nei!

Nýrnasúpa? 
Lirfustappa? 

Steinbítur? Ýsa? 
Pýsa? Klýsa? 
Frauðplast?

Nei! Nei! 
Nei! Nei! 
Nei! Nei! 
Nei! Nei! 

Ég gefst 
upp!

Heima-
löguð 
pitsa! 

Fojjjj! Þetta er 
það ógeðs-

legasta sem ég 
hef heyrt! Næst 
vil ég fá að velja!

LIPINORM A-800

Fæst í apótekum og almennum verslunum.

Ert þú að glíma við of hátt 
gildi kólesteróls í blóðinu? 

Besta ráðið er aukin dagleg hreyfing og breytt matarræði.  

Lipinorm A-800 er góð viðbót við þá lífsstílesbreytingu. 
Virk náttúrleg innihaldsefni í Lipinorm stuðla að eðlilegri 
blóðfitu og hjartastarfssemi. 

Ekki slá vandamálinu á frest og hugsaðu með hjartanu. 

DÆGRADVÖL 26. júlí 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ



SYKURLAUS
6 NAUÐSYNLEG VÍTAMÍN

100% VEGAN
114 MG KOFFÍN

FRAMTÍÐIN Í
    ORKUDRYKKJUM



Það eru oft 
margar 
samfélags-
legar 
hugmynd-
ir, ákveðin 
norm, sem 
er þægilegt 
að koma á 
framfæri í 
einhverju 
eins og 
glæpasögu. 

Það er hitt og þetta fram 
undan áður en ég skelli 
mér aftur í námið.

arnartomas@frettabladid.is

Leiðsögn um sýninguna Æðarrækt 
fer fram í Norræna húsinu á fimmtu
daginn klukkan 17. Þar mun annar 
af sýningarstjórum sýningarinnar, 
Rúna Thors, og listamaðurinn Eygló 
Harðardóttir leiða gesti um sýning
una.

„Þetta byrjaði í rauninni 2018 
þegar Æðarræktarfélagið leitaði til 
mín um að vinna verkefni í kringum 
afmæli félagsins,“ segir Rúna, sem 
hófst handa ásamt Tinnu Gunnars
dóttur og Hildi Steinþórsdóttur. „Á 
sýningunni eru verk eftir listafólk 
frá Íslandi, Danmörku og Noregi 
að vinna út frá þessum heimi æðar
ræktar.“

Rúna segir að í tengslum við sýn
inguna hafi þau heimsótt æðarvarp 
og æðarbændur til að kynna sér 
hefðina.

„Á Íslandi erum við að tína og 
hreinsa 75 prósent æðardúns í heim
inum í dag. Það sem við heilluðumst 
öll svo mikið af var þetta samband 
á milli æðarfuglsins og bóndans,“ 
segir hún. „Þetta er mjög náið sam
band þar sem bóndinn ver fuglinn 
gegn vargi og fær að launum dúninn. 

Það er enginn sem meiðir fuglinn 
sem missir dúninn þegar hann 
liggur á eggjum til þess að hitinn frá 
bringunni komist að eggjunum.“

Sýningin hófst í Norræna húsinu 
í maí og stendur yfir til 31. júlí en 
flytur svo austur á land og verður 
sett upp á Svavarssafni á Höfn í 
Hornafirði 16. september. n

Fallegt samlífi fugls og bónda

Sýningunni lýkur í Norræna húsinu 
31. júlí en hún flytur austur í haust. 

arnartomas@frettabladid.is

Sumardagskrá Jazzklúbbsins Múl
ans heldur áfram annað kvöld þar 
sem djassarinn Bjarni Már Ingólfs
son stígur á svið ásamt vel mönn
uðum kvartetti sínum.

„Þetta verður prógramm sem er 
blanda af mínum eigin lögum og 
svo lítt þekktari standarda og tón
smíðar sem ég hef verið að grúska 
í frá tónskáldum djassins,“ segir 
Bjarni Már.

Að undanförnu hefur Bjarni Már 
samið tónlist sem hann spilar með 
hinum ýmsum sveitum, bæði heima 
fyrir og í Svíþjóð þar sem hann er 
búsettur. „Ég á alveg fullt af frum
sömdu efni sem við tökum fyrir á 
tónleikum,“ segir hann.

Áður en Bjarni Már snýr aftur til 
Stokkhólms í meistaranám ætlar 
hann þó að fá aðeins meiri djass
útrás.

„Í ágúst verður djasshátíð þar sem 
ég verð með tríótónleika þar sem 
ég stefni á að spila bara frumsamið 
efni. Ég verð svo með einhverja fleiri 
tónleika, þar á meðal dúótónleika 
með trompetleikaranum Tuma 

Torfasyni. Það er hitt og þetta fram 
undan áður en ég skelli mér aftur í 
námið.“

Tónleikarnir annað kvöld hefjast 
klukkan 20. Með Bjarna Má verða 
Birgir Steinn Theódórsson á bassa, 
Einar Scheving á trommur og Phil 
Doyle á saxófón. n

Bjarni Már treður upp á Múlanum

Bjarni Már snýr aftur til Svíþjóðar í meistaranám í haust.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jón Atli Jónasson hefur gefið 
út hljóðbókina Andnauð hjá 
Storytel en um er að ræða 
fyrstu glæpasögu hans. Jón 
Atli ætti að vera lesendum vel 
kunnur en hann hefur um ára
raðir verið talinn einn okkar 
fremsti handritshöfundur og 
leikskáld og er þekktur fyrir 
titla á borð við Djúpið, Góðir 
Íslendingar og Strákarnir 
okkar.

Fyrsta glæpasaga Jóns, Andnauð, 
fjallar um lögreglukonuna Láru sem 
þarf að takast á við mál sem teygir 
anga sína vítt um íslenskt samfélag. 
Hljóðbókin er lesin upp af Vigdísi 
Hrefnu Pálsdóttur og Haraldi Ara 
Stefánssyni.

Jón Atli segir að hann geri sér grein 
fyrir því að gríðarlega sterk hefð sé 
fyrir glæpasögum á Norðurlönd
unum og segir að Ísland sé þar engin 
undantekning.

„Maður er mögulega með mjög 
kröfuharða lesendur. En það sem 
mér fannst mjög áhugavert við hljóð
bókarformið er að þetta er fyrst og 
fremst eitthvað sem fólk hlustar á. 
Ég treysti mér kannski aðeins betur 
í það heldur en að fara að gefa út ein
hverja glæpasögu fyrir jólin,“ segir 
Jón en hann telur að við hljóðbóka
gerð þurfi að hafa ákveðna hluti í 
huga. „Það er kannski einhver að 
hlusta á þetta sem er að vaska upp og 
sá þarf að vita hver mælir,“ segir Jón 
og tekur fram að umgjörð Storytel 
hvað þetta varðar sé frábær.

„Þau hjá Storytel eru með mjög 
gott teymi sem er ofboðslega með
vitað um þetta. Þannig færðu hina 
hefðbundnu ritstjórnarvinnu en 
svo kemur þetta inn aukalega og 
þá er verið að hugsa um hluti eins 
og hvaða tónlist á við hverju sinni 
og hver hentar í hvaða hlutverk og 
þetta er eitthvað sem þau liggja yfir 
og skiptir máli.“

Reynsla úr sjónvarpsframleiðslu
Reynsla Jóns Atla kemur aðallega 
úr leikhúsi og handritavinnslu fyrir 
sjónvarp en hann hefur um áraraðir 
starfað á þeim grundvelli.

„Það eru að verða einhver 10 ár 
síðan ég fór að vinna í sjónvarpsserí
um og það geri ég enn þá en meira 
á erlendum vettvangi,“ segir Jón og 
bætir við: „Oftar en ekki eru þetta 
aðlaganir á glæpasögum sem breyta 

Jón Atli mun halda lesendum í andnauð

Andnauð kom 
út hjá Storytel 
hinn 13. júlí á 
þessu ári. 

Jón Atli Jónas-
son hefur unnið 
mikið með 
glæpasögur í 
handritagerð 
fyrir sjónvarp 
en þetta er 
fyrsta glæpa-
sagan sem hann 
skrifar sjálfur. 
Jón Atli hefur 
einnig reynslu af 
gerð útvarps-
leikrita  sem 
hann segir að 
hafi hjálpað við 
gerð hljóð-
bókarinnar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

Ragnar Jón 
Hrólfsson
ragnarjon

@frettabladid.is

á í sjónvarpsseríur svo að þannig datt 
ég inn í þetta.“

Jón Atli segir að vinna hans við 
glæpaseríur hafi gefið honum 
reynslu sem hjálpaði við skrifin.

„Maður lærir handverkin sem 
þurfa að vera á tæru. Mikið af þessu 
er söguþráður og persónur. En bæði 
frá þessu og leikhúsinu þá hafði ég 
það bakland að geta skrifað samtöl 
og skapa karaktera. Svo það var ekki 
eins og ég kæmi alveg ósnortinn 
að þessu,“ segir Jón Atli, sem úti
lokar ekki að verkið gæti verið kvik
myndað í framtíðinni. 

„Já, já, ég held að þar sem ég hef 
verið svo lengi að vinna með mynd
rænan texta svo jú, það yrði eflaust 
frekar auðvelt að kvikmynda þetta,“ 
segir Jón, sem segir að glæpasagan 
sem form bjóði upp á margvísleg 
tækifæri til að varpa ljósi á mismun
andi þætti í samfélaginu. 

„Það eru oft margar samfélags
legar hugmyndir, ákveðin norm, 
sem er þægilegt að koma á framfæri 

í einhverju eins og glæpasögu. Svo er 
önnur krafa, sem ég þekki vel eftir 
öll þessi ár þar sem ég var að vinna 
í alls konar hlutverkum í handriti 

og þróun í sjónvarpsseríum, þá er 
þetta þannig að fólk verður að nenna 
að lesa þetta. Þetta verður að vera 
skemmtilegt.“ n
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Beltone Imagine™ – hágæða heyrnartæki

Hljóðheimurinn er stór hluti lífs okkar. Við hjálpum þér að njóta hans með hágæða 

heyrnartækjum sem bæta lífsgæði þín til muna. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu 

og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu. Það gæti verið farmiðinn þinn 

inn í ævintýraheim hljóðsins.

Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is HEYRNARSTÖÐIN

Hljóðsettu lí�ð
upp á nýtt



Árið 2006 kom síðasta myndin út á VHS-spólu. Sextán árum 
síðar eru vel valdar VHS-spólur orðnar að sannkölluðum dýr-
gripum, ýmist opnaðar eða óopnaðar. Þannig greiddi safnari 

tæpar tíu milljónir íslenskra króna fyrir óopnaða spólu af Back 
to the Future. Fréttablaðið tók saman hvaða dýrgripir gætu 

mögulega leynst í geymslum Íslendinga.

odduraevar@frettabladid.is

Fjársjóðir sem 
gætu leynst uppi 
á háaloftinu þínu

Lion King (1994)
68 þúsund krónur

Allir og ömmur þeirra áttu eintak af Konungi 
ljónanna á VHS á tíunda áratugnum. Safnarar hafa 
greitt þúsundir fyrir eintak af Óskarsverðlauna-
myndinni þar sem Skari stakk Múfasa, Sarabíu, 
Simba og Nölu í bakið.

Stella í Orlofi (1986) 
? krónur

Edda Björgvins sigraði hug og hjörtu íslensku 
þjóðarinnar sem hin skemmtilega Stella. Metn-
aðarfullir safnarar vilja væntanlega alls ekki láta 
þessa fram hjá sér fara, hvað þá ef hún fyndist 
óopnuð.

Sódóma Reykjavík (1992) 
? krónur

Líklega hefur engin mynd stimplað sig eins hressi-
lega inn í íslenska þjóðarsál og grínmyndin um 
Axel og leit hans að fjarstýringunni. VHS-spólan 
er líklega sú þekktasta á Íslandi, en hvar ætli þær 
séu nú?

Skýjahöllin (1994) 
? krónur

Hinn átta ára Emil vill ólmur 
eignast hundinn Skunda. Líklega 
er hér um að ræða íkonískasta 
VHS-hulstur allra íslenskra bíó-
mynda og myndin því sjálfkrafa 
væntanlega dýrmæt í safn VHS-
braskara nútímans.

Íslenski draumurinn (2000) 
? krónur

Sjaldan hefur ein mynd 
fangað íslenska tækifæris-
mennsku eins vel í einni per-
sónu eins og helgarpabbanum 
og viðskiptajöfrinum Tóta. 
Enginn safnari myndi láta 
þessa fram hjá sér fara.

Refurinn og hundurinn (1981) 
116 þúsund krónur

Saga um ást og vináttu tveggja ólíkra dýra, en þó 
skyldra – refs og hunds. Ódauðlegur boðskapur 
um vináttu sem gæti reynst ágætis aukapeningur 
fyrir þá sem finna hann í geymslunni hjá sér miðað 
við upphæð sem myndin hefur selst á á eBay.

Með allt á hreinu (1982) 
? krónur

Það er á hreinu að alvöru 
VHS-safnari gæti alls ekki verið 
hreykinn af safninu sínu ef 
hann ætti ekki í hið minnsta 
eitt eintak af Með allt á hreinu. 
Myndin stimplaði sig rækilega 
inn í íslenska þjóðarvitund, 
enda Stuðmenn dýrkaðir og 
dáðir.

Kill Bill (2004) 
1,2 milljónir króna

Yngsta myndin á listanum og 
líka ein af þeim dýrari. Meist-
araverk Quentin Tarantino 
gæti makað krók þó nokkurra 
Íslendinga miðað við verðið 
sem VHS-spólan hefur selst á 
á eBay.

Mulan (1999) 
2,1 milljón króna

Þú hlýtur að eiga þessa uppi í skáp einhvers 
staðar! Kínverska hetjan Múlan sló í gegn á sínum 
tíma í baráttunni við Húnana og núna gæti VHS-
spólan gert suma að léttum milljónamæringum, 
miðað við hæsta söluverð á eBay frá 2019.

Ghostbusters (1984) 
1,1 milljón króna

Bill Murray og hinir draugabanarnir eiga þessa 
mynd með húð og hári, sem er orðin svo mikil 
klassík að safnarar berjast um eintök af henni á 
VHS-forminu. Þessi HLÝTUR að vera til uppi á háa-
lofti hjá mörgum.

Aðrir dýrgripir 

n  Fríða og dýrið (1991)  
273 þúsund krónur

n  101 dalmatíuhundur (1992) 
497 þúsund krónur

n  The Rescuers Down Under 
(1990) 1,5 milljónir króna

n  The Big Lebowski (1998)  
1,6 milljónir króna
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FRÉTTAVAKTIN
KL. 18.30 ALLA VIRKA DAGA
Fjölbreytt fréttaumfjöllun í opinni dagskrá fyrir fólkið 
í landinu. Úrvalslið fjölmiðlafólks fer yfir fréttayfirlit 
dagsins ásamt því að fá til sín góða gesti til að ræða 
helstu mál líðandi stundar. 

Þátturinn er sýndur á Hringbraut og frettabladid.is 



arnartomas@frettabladid.is

HRingurinn hefur fyrir þó nokkru 
fest sig í sessi sem stærsta árlega 
tölvuleikjamót Íslands þar sem 
tugir keppnisliða keppa sín á milli 
í fjölda tölvuleikja. Í ár verða þó 
ákveðin tímamót þar sem engin 
lið hafa skráð sig til keppni í League 
of Legends sem var einu sinni vin-
sælasti keppnisleikur landsins.

„Ég held að almennilega senan 
sé dauð. Jafnvel þótt það gætu 
sprottið upp eitt og eitt lítið mót 
þá held ég að það verði aldrei nein 
deild aftur,“ segir Hafliði Örn Ólafs-
son, best þekktur sem Flati innan 
senunnar.

Flati hefur staðið að skipulagn-

ingu á League of Legends keppnis-
viðburða frá árinu 2012 þegar 
senan var í blóma.

„Árin 2012-2013 voru 32 lið skráð. 
Síðan fór þetta hægt og rólega niður 
á við þar til það voru venjulega 8 til 
10 lið skráð og svo yfir í ekki eitt 
einasta,“ segir hann.

Hvert fóru allir spilararnir? Yfir 
í einhvern annan leik eða bara á 
vinnumarkaðinn?

„Ég held þeir hafi bara eignast 
börn og hætt að spila,“ segir Flati, 
sem mun berja dauða hestinn sem 
League of Legends er enn um sinn. 
„Maður getur barið hann allavega 
í smátíma í viðbót en svo fer ég að 
skoða hvað kemur næst eða hvort ég 
sé bara orðinn of gamall sjálfur.“ n

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Guðmundur Örn Jóhannsson gudmundur@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Andrés Bertelsen andres@frettabladid.is, Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/
SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir 
ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, 
TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Ég held að þeir hafi 
bara eignast börn og 
hætt að spila.

Hafliði Örn 
„Flati“ Ólafsson

Hefur lært að elska örið sitt

Ísabella segist 
elska örið sitt 
meira með 
hverjum deg-
inum sem líður. 
 MYNDA/AÐSEND

Flati leiðir League-fylgd HRingsins

Ísabella Þorvaldsdóttir var 
þriggja ára gömul þegar hún 
gekkst undir nýrnaskipta-
aðgerð og fékk nýra frá pabba 
sínum. Hún hefur lært að elska 
örið eftir aðgerð og tekur nú 
þátt í Miss Universe Iceland.

odduraevar@frettabladid.is

Ísabella Þorvaldsdóttir er meðal 
þátttakenda í Miss Universe Iceland 
sem fram fer í Gamla bíói þann 24. 
ágúst. Hún segir undirbúninginn 
hafa hjálpað sér við að gera upp for-
tíðina en þegar Ísabella var þriggja 
ára gekkst hún undir nýrnaskipti 
og gaf faðir hennar, Þorvaldur 
Örlygsson fyrrverandi landsliðs-
maður í knattspyrnu, henni nýra.

„Ég hef ekki sagt mörgum þetta, 
heldur einmitt frekar leynt þessari 
sögu og líka örinu á maganum eftir 
aðgerðina,“ segir Ísabella. Það hafi 
hins vegar verið erfitt strax frá upp-
hafi í Miss Universe Iceland.

„Fyrsta æfingin snerist um að fara 
í sundföt og að ganga. Ég hugsaði 
fyrst bara, „ó nei, nú mun örið mitt 
sjást,“ en svo gafst bara enginn tími 
til að hugsa um það hvernig maður 
lítur út og ég dembdi mér bara í 
þetta.“

Ísabella segist þakklát Manuelu 
Ósk Harðardóttur, skipuleggjanda 
keppninnar, fyrir ómetanlegan 
stuðning. „Hún og þátttakan í 
keppninni hefur hjálpað mér að 
elska sjálfa mig. Ég er farin að elska 
örið mitt meira og meira á hverjum 
einasta degi.“

Tekur einn dag í einu
Ísabella fæddist með blöðrur 
á nýra og fór þriggja ára 
gömul í nýrnaskipti. „Ég 
man bara að ég var mjög 
reið og pirruð út í alla 
læknana og hjúkrun-
arfræðingana, sem 
maður auðvitað er 
ekkert eðlilega þakk-
látur fyrir í dag,“ segir 
Ísabella hlæjandi.

Ísabella hefur síðan tekið 
lyf vegna aðgerðarinnar og átt 
miserfiða daga. „Þegar ég var 13 
ára var til dæmis eitthvert vesen 
með lyfin og ég fékk magasár og 
svo stundum hafa komið upp nýir 
hlutir tengdir þessu,“ útskýrir Ísa-
bella, sem bætir við að hugarfarið 
skipti þess vegna öllu máli.

„Ég hef stundum tekið bara einn 
dag í einu og tamið mér ákveðið 
hugarfar,“ segir Ísabella sem er 
þakklát foreldrum sínum. „Þau 
hafa aldrei látið mér líða eins og ég 
sé sjúklingur og alltaf ýtt mér út í að 
gera allt sem ég vil.“

Kennir krökkunum hugarfarið
Ísabella hefur um fjögurra ára skeið 
kennt ungum krökkum ballett. „Ég 
hef lagt áherslu á að kenna krökk-
unum þetta hugarfar. Að ef þau 
gangi í gegnum eitthvað, þá muni 
þau komast í gegnum þetta,“ segir 
Ísabella.

„Þetta er í raun það skemmtileg-
asta sem ég geri, að kenna og hjálpa 
litlu nemendum mínum í þessu. Ég 
elskaði þetta sjálf og æfði dansinn 
í sjö ár en varð svo að hætta bæði 
vegna veikindanna en líka bara 
vegna lífsins,“ segir hún.

Ísabella tekur fram að hún hafi 
aldrei látið þetta stoppa sig en hún 
er á leið á síðasta árið í lögfræði. 
„Það er æðislegt að það eru allir líf-
færagjafar á Íslandi nema annað sé 
tekið fram.“

Ísabella segist ekki geta beðið 
eftir því að komast á svið í Miss 
Universe Iceland. „Því þetta er líka 
boðskapurinn sem ég vil koma á 

framfæri. Það eru allir fallegir, 
sama hvað þeir hafa gengið 

í gegnum eða hvað þeir eru 
með á líkamanum.“ n

Það eru allir fallegir, 
sama hvað þeir hafa 
gengið í gegnum eða 
hvað þeir eru með á 
líkamanum.
Ísabella Þorvaldsdóttir

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

PÓSTLISTASKRÁNING 
Viltu skrá þig á póstlista?

Skannaðu QR kóðann.

NÝJUM

30-50%
AFSLÁTTUR

RÝMUM FYRIR

LÝKUR Í DAG
VÖRUM

CLEVELAND 
Hornsófi, hægri eða vinstri. Dökkgrátt eða ljósgrátt áklæði. 
308 x 203 x 81 cm.  139.993 kr.   199.990 kr. 

RICHMOND 
Borðstofuborð. Olíuborin eik. Ø120 cm. 49.995 kr.   99.990 kr. 

30%

50%

AF VÖLDUM SÝNINGARVÖRUM OG  
SÍÐUSTU EINTÖKUM AF LAGER

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

22 Lífið 26. júlí 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ
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MIÐSTÆRÐ AF PIZZU MEÐ ÞREMUR 
ÁLEGGSTEGUNDUM Á 1.100 KR. EF ÞÚ SÆKIR



frettabladid.is
550 5000
RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is 
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is 
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 2022 - 2025

„Sumarið er tíminn,“ er sungið í 
vinsælu dægurlagi. Þessa dagana 
eru margir landsmenn á ferð 
og f lugi og sumarleyfistíminn í 
hámæli.

Sjálf er ég stödd norður í landi í 
góðu yfirlæti hjá systur minni og 
fjölskyldu hennar. Ég las nýlega 
minningarorð um góða konu sem 
lést því miður langt fyrir aldur 
fram. Það sem stóð upp úr að mínu 
mati voru minningar um ferðalög 
og að hún hafi verið til staðar.

Ferðalag hverrar manneskju 
er einstakt. Sumir ferðast um 
Karíbahafið en aðrir verja stund 
við næsta vatn. Það fyrra þarf 
ekki endilega að skapa meiri 
hamingju.

Hamingja er hugarfar. Hin 85 
ára Nadine Stair kemst vel að 
orði þegar hún skrifar um hvað 
hún myndi gera ef hún gæti lifað 
aftur. Hún nefnir meðal annars 
að hún myndi vilja gera f leiri 
mistök, slaka á, vera kjánalegri 
og taka færri hluti alvarlega. 
Sömuleiðis klífa f leiri fjöll, synda 
yfir f leiri f ljót og ganga um ber-
fætt. Nadine fjallar um að eiga 
f leiri andartök.

Lífið líður áfram frá andartaki 
til andartaks. Það sem við skiljum 
eftir okkur er hvernig þessum 
andartökum var varið og hvar 
við vorum þegar þau liðu áfram. 
Vorum við til staðar í andar-
takinu með fólkinu okkar eða 
með hugann fastan í fortíð eða 
framtíð? 

Lífið gerist í andartakinu. Þar 
verða minningar til og við náum 
djúpum tengslum við hvert 
annað. Minningarnar í andar-
takinu verða svo eins og gim-
steinar sem við skiljum eftir við 
veginn. Nýtum sumarfríið til að 
hlaða batteríin, vera til staðar í 
andartakinu og safna gimsteinum 
í formi minninga. n

Sumarfrí

Kristbjargar 
Þórisdóttur

n Bakþankar

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: 


