
Ef þetta heldur áfram 
sem horfir þá fyllist 
dalurinn í nótt. Þá 
lekur þetta líklegast 
niður í Meradali eða 
mögulega hérna norð-
ur fyrir.

Ármann Höskuldsson,  
eldfjallafræðingur
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Eldgos hófst í vestanverðum 
Meradölum í nótt.  Ármann 
Höskuldsson eldfjalla-
fræðingur sagði í gærkvöldi 
að hraun myndi líklega flæða 
upp úr dalverpinu í nótt og 
ofan í Meradali. Innviðir væru 
ekki í hættu næstu mánuðina. 
Sérfræðingur segir að sæstreng 
þurfi til að tryggja raforku út á 
Reykjanes ef illa fer.

ragnarjon@frettabladid.is 
gar@frettabladid.is

ELDGOS „Það er bara komið eldgos. 
Þetta er kannski tvisvar sinnum 
meira en síðast, sem getur nú varla 

talist mjög mikið,“ sagði Ármann 
Höskuldsson eldfjallafræðingur í 
gærkvöldi um nýja eldgosið sem 
hófst í vestanverðum Meradölum 
í gær.

Eftir öf luga jarðskjálftahrinu á 
Reykjanesskaganum síðustu daga 
braust hraun upp yfirborðið við 
gossvæðið frá í fyrra um klukkan 
hálf tvö í gær. Á fundi Almanna-
varna í gær kom fram að áætlað sé 
að hraunflæðið nú sé á bilinu fimm 
til tíu sinnum meira en í gosinu sem 
hófst í mars í fyrra.

„Ef þetta heldur áfram sem 
horfir þá fyllist dalurinn í nótt. Þá 
lekur þetta líklegast niður í Mera-
dali eða mögulega hérna norður 

fyrir. Mestar líkur eru á Mera-
dölum,“ útskýrði Ármann spurður 
um hvert hraunið muni leita. Hann 
sagði innviðum ekki vera ógnað – 
ekki í bili að minnsta kosti. „Nei, 
ekki nema þetta haldi áfram í ein-
hverja mánuði,“ svaraði eldfjalla-
fræðingurinn sem kvað ekkert 
hægt að segja til um hversu lengi 
gosið muni standa.

Grindvíkingar fögnuðu nýja gos-
inu innilega því fari á sömu lund 
og í fyrra hættir jörð nú að skjálfa. 
Dijana Una Jankovic, starfsmaður 
á bæjarskrifstofunum, fór strax í 
bakarí þegar fréttirnar bárust. 

„Ég er svo hrædd við jarð-
skjálfta og þegar ég heyrði frétt-

irnar um að gos væri byrjað fór 
ég og keypti köku fyrir starfsfólkið 
hér á bæjarskrifstofunni,“ segir 
Dijana.

Þótt gosið ógni ekki innviðum 
að svo stöddu er það líklega aðeins 
st ak ur atburður í aldalang r i 
umbrotahrinu sem nú er hafin á 
Reykjanesskaganum.

Sérfræðingur í áhættugrein-
ingu telur að háspennulínurnar á 
Reykjanesi séu í mun meiri hættu á 
að verða hrauni að bráð en Reykja-
nesbrautin. Hann telur heppilegast 
að leggja sæstreng milli Hafnar-
fjarðar og Keflavíkur til að tryggja 
raforkuflutning til Reykjaness. 
SJÁ SÍÐUR 2, 4 OG 6

Hrauninu spáð upp úr dalverpinu í nótt
Björgunarsveitarfólk fylgdist með sjónarspilinu sem fylgir eldgosinu sem hófst í Meradölum í gær. Gönguleið að gosstöðvunum er löng og grýtt og ráðlegt að vera vel búin.    FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Ég bý á þriðju hæð og 
finn nánast alla skjálfta 
sem mælast. Ég er bara 
mjög hrædd við þetta 
og þess vegna er ég 
svona glöð.

Dijana Una Jankovic

Sumarsigling

Rólegt var yfir Reykjavíkurhöfn í gær þótt eldgos væri hafið á Reykjanesskaga. Seglskúta lá við festar og ungmenni sigldu um á lystibáti með regnbogafána 
við hún. Inni í bænum halda Hinsegin dagar áfram með sinni fjölskrúðugu dagskrá og gleði.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Dijana Una Jankovic, starfs-
maður á bæjarskrifstofu 
Grindavíkur, las fréttir í gær 
og sá að eldgos væri hafið 
og skjálftahrinunni líklega 
lokið. Dijana er hrædd við 
jarðskjálfta og ákvað því að 
gleðjast, brunaði út í bakarí 
og keypti marsípanköku 
fyrir samstarfsfólk sitt – sem 
gladdist með enda kakan 
góð.

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Dijana Una Jankovic, 
star fsmaður á bæjarskrifstofu 
Grindavíkur, fagnar að eldgos sé 
hafið að nýju og skjálftahrinunni 
sé þar með væntanlega lokið.

Um leið og Dijana sá fréttirnar 
um að gos væri hafið brunaði hún 
út í bakarí og keypti marsípan-
köku fyrir starfsmenn bæjarskrif-
stofunnar, með bleiku kremi.

„Ég er svo hrædd við jarðskjálfta 
og þegar ég heyrði fréttirnar um 
að gos væri byrjað fór ég og keypti 
köku fyrir starfsfólkið hér á bæjar-
skrifstofunni,“ segir Dijana.

Forseti Íslands, Guðni Th. 
Jóhannesson, og forsetafrú, Eliza 
Reid, voru stödd í Grindavík í gær 
þar sem þau stoppuðu meðal ann-
ars á bæjarskrifstofunni og sýndu 
Dijönu og öðrum bæjarbúum 
stuðning enda hafa Grindvíkingar 
verið svefnvana undanfarið í 
skjálftahrinunni.

„Við fengum heimsókn frá for-
setanum og Elizu. Þau stoppuðu 
hér á skrifstofunni og sýndu okkur 
mikinn stuðning,“ segir Dijana sem 
stólar á forsetahjónin í framtíðinni.

„Það er ljóst að þau verða að drífa 
sig hingað aftur ef jarðskjálftarnir 
byrja á ný því þá hætta þeir og 
gosið byrjar,“ segir hún og hlær.

Dijana vinnur í afgreiðslunni á 
bæjarskrifstofunni og býr í blokk í 

Grindavík á þriðju hæð. Hún segir 
að hver einasti skjálfti sem mælist 
finnist heima hjá henni og það sé 
allt annað en skemmtilegt. Hún er 
frá fyrrum Júgóslavíu þar sem jarð-
skjálftar þekkjast varla.

„Það er ekki mikið um jarð-
skjálfta þar. Ég bý á þriðju hæð og 
finn nánast alla skjálfta sem mæl-
ast. Ég er bara mjög hrædd við þetta 
og þess vegna er ég svona glöð.“

Dijana brunaði á Víkurbrautina 
þar sem hún stoppaði Hjá Höllu og 
keypti dásamlega marsípanköku  
sem starfsmenn bæjarskrifstofunn-
ar gæddu sér á og glöddust innilega 
yfir því að þurfa ekki lengur að sofa 
í jarðskjálftum og hristingi. n

Fagnaði lokum jarðskjálfta 
og upphafi gossins með köku

Eldgosskaffi á bæjarskrifstofum Grindavíkur. Frá vinstri; Guðbjörg Eyjólfs-
dóttir, Dijana Una Jankovic og Fanný Þóra Erlingsdóttir.  
 MYND/ELLEN AGATA JÓNSDÓTTIR

gar@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Guðni Sigurðsson, 
star fsmaður á samskiptasviði 
Icelandair, segir að umferð um vef 
félagsins hafi aukist verulega eftir 
að tíðindin af gosinu í Meradölum 
spurðust út í gær. Enn sé of snemmt 
að segja til um hvort gosið skili sér í 
aukningu í bókunum.

„Við sjáum þetta betur með tíð 
og tíma. Þetta fer dálítið eftir því 
hvernig umfjöllunin um gosið verð-
ur í erlendum miðlum og hvort fólk 
sjái þetta sem spennandi atburð að 
fylgjast með,“ segir Guðni.

Gengi hlutabréfa í Icelandair 
hækkaði um 3,21 prósent í Kaup-
höll Íslands eftir að fréttir bárust af 
eldgosinu í gær.

Ekki fengust upplýsingar frá flug-
félaginu Play í gær um hugsanleg 
áhrif eldgossins á bókunarstöðu 
félagsins. n

Margir skoðuðu 
síðu Icelandair

Hlutabréf í Icelandair hækkuðu við 
tíðindi af gosinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ragnarjon@frettabladid.is

VEÐUR Óvenju kalt hefur verið 
í Drekagili við eldfjallið Öskju í 
sumar en snjór hefur fallið þar sjö 
daga í röð. Sigurður Erlingssonar 
landvörður segir þetta ansi óvenju-
legt.

„Það kemur alltaf fyrir að snjói en 
að það sé snjór í Öskju um mánaða-

mótin júlí og ágúst í heila viku, ég 
man ekki eftir því,“ segir Sigurður 
og bætir við: „hér byrjaði að snjóa 
á föstudagskvöld og það hefur bara 
ekki hætt síðan og þetta er ekki 
einu sinni fyrsti snjór vetrarins, það 
var 3. júlí,“ segir Sigurður og bætir 
kíminn við að „þetta er samt þann-
ig að veturinn þetta sumarið er 
búinn að vera tiltölulega mildur.“ n 

Sjöundi dagur snjókomu í Drekagili

Óvenjukalt 
hefur verið í 
Drekagili undan-
farna daga.
 MYND/AÐSEND
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RENAULT
MEGANE E-TECH
100% rafmagn

Nýr og spennandi Renault Megane E-Tech er mættur! 100% rafbíll 
með allt að 470 kílómetra drægni*. Hrein hönnun, hrein tækni og 
hrein tilfinning í rúmgóðum og snjallvæddum bíl sem er tilbúinn 
að flytja þig inn í framtíðina.

Verð frá: 5.390.000 kr.

Hrein hönnun
Hrein tækni
Hrein tilfinning
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Stundum er ódýrara  
að fara strax í fram-
kvæmdir en að spara.

Marinó G.  
Njálsson,  
sérfræðingur í 
áhættugreiningu

Raforkuverð í Norður-
Noregi er tífalt lægra en 
í Suður-Noregi.

Sérfræðingur í áhættu-
greiningu telur heppilegast 
að leggja sæstreng milli 
Hafnarfjarðar og Keflavíkur. 
Háspennulínurnar á Reykja-
nesi séu í mun meiri hættu á 
að verða hrauni að bráð en 
Reykjanesbrautin.

kristinnhaukur@frettabladid.is

ORKUMÁL Þörf er á sæstreng milli 
Keflavíkur og Straumsvíkur til að 
tryggja raforkuflutning til Reykja-
ness, að mati Marinós G. Njálssonar, 
sérfræðings í áhættugreiningu, sem 
meðal annars hefur gert greiningu á 
Keflavíkurflugvelli. Háspennulín-
urnar séu í mun meiri hættu af eld-
gosum heldur en Reykjanesbrautin.

„Ef menn ætla að hafa áhyggjur 
af Reykjanesbrautinni þurfa menn 
fyrst að hafa áhyggjur af spennu-
línunum,“ segir Marinó en varað 
hefur verið við því að ef Reykjanes-
brautin og Suðurstrandarvegurinn 
færu undir hraun væru flóttaleiðir 
og flugsamgöngur á Keflavíkurflug-
velli í hættu.

Raforkulínurnar eru hins vegar 
allar sunnan við Reykjanesbrautina 
og mun nær gosbeltunum. Á Reykja-
nesi eru bæði Reykjanesvirkjun og 
Svartsengi en engu að síður eru um 
70 prósent orkunnar aðflutt með 
Suðurnesjalínu.

Eldgosin núna hafa komið upp 
á miðju Reykjanesinu en gosbeltin 
eru nokkur. „Sagan segir okkur að 
eldvirknin færist til eftir Reykja-
nesskaganum. Á allri þeirri línu eru 
loftlínur Landsnets sem flytja raf-
magn til Suðurnesja,“ segir Marinó. 
Erfiðara yrði að verja línurnar en 
Reykjanesbrautina og rafmagns-
truflanir eða skortur myndi hafa 

Sæstrengur til Keflavíkur betri vörn 
gegn eldgosum en núverandi loftlína

Hafnarfjörður

Straumsvík

Kleifarvatn

Gosstöðvar

Reykjanesbær

Grindavík

Núverandi línur 132 kW
Núverandi línur 220 kW
Núverandi jarðstrengir
Núverandi tengivirki

gríðarlega mikil áhrif á alla starf-
semi á Reykjanesi, þar á meðal flug-
völlinn.

Til að tryggja raforkuf lutning 
til Reykjanesskaga telur Marinó 
öruggast að leggja sæstreng milli 
Keflavíkur og Straumsvíkur í Hafn-
arfirði. Sú vegalengd er á bilinu 20 
til 30 kílómetrar. Ólíklegra sé að 
sæstrengur á þessu svæði yrði fyrir 
áhrifum eldsumbrota en loftlínur á 
núverandi stað.

Marinó segir að með sæstreng 
til Keflavíkur væri hægt að svara 
raforkuþörf Suðurnesjamanna um 
langa hríð og þörfin sé mikil. Auk 
þess að vera ört vaxandi svæði, hvað 
mannfjölda varðar, þá er hugur 
í bæjarstjórn Reykjanesbæjar að 
reisa vetnisverksmiðju í Helguvík 

og óumflýjanleg rafvæðing í f lugi 
kalli á mikið rafmagn til f lugvalla.

Aðspurður um kostnað segir 
Marinó að þær tölur liggi ekki fyrir. 
Framkvæmdin yrði sjálfsagt dýr en 
ekki óyfirstíganleg. Tveir sæstrengir 
eru í notkun hér á landi, Vest-
mannaeyjalína og Dalvíkurlína sem 
flytur rafmagn til Hríseyjar. Aðrar 
eyjabyggðir eru knúnar með dísil-
rafstöðvum. Þá hefur verið í umræð-
unni að leggja sæstreng frá væntan-
legri Hvalárvirkjun á Ströndum til 
Ísafjarðar.

Marinó segir loftlínur vissulega 
ódýrari kost, en þó hugsanlega 
aðeins til skamms tíma ef illa fer. 
„Stundum er ódýrara að fara strax 
í framkvæmdir en að spara,“ segir 
hann. n

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR  • S. 590 2300  
OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM Í SUMAR JEEP.IS

EIGUM BÍLA  
TIL AFHENDINGAR
STRAX!

PLUG-IN HYBRID

Jeep® Wrangler Rubicon 4xe goðsögnin rafmagnaða 
hefur svo sannarlega slegið í gegn og sannað gildi 
sitt við íslenskar aðstæður. Bjóðum upp á 35”-37”  
og 40” breytingapakka.

gar@frettabladid.is

ORKUMÁL Svíar kaupa um þessar 
mundir ódýra raforku frá Norður-
Noregi og selja hana síðan áfram til 
Suður-Noregs á miklu hærra verði. 
Þetta kemur fram í frétt norska rík-
isútvarpsins.

Vitnað er til greiningaraðila 
sem bendir á að álíka mikil raf-
orka sé f lutt til Suður-Noregs frá 
Þrændalögum í miðju landinu eins 
og frá Suður-Noregi til Englands 

eða Þýskalands. Einnig sé f lutt út 
mikil raforka frá miðhluta Noregs 
og Norður-Noregi til Svíþjóðar og 
Finnlands. Þetta sé sérlega gróða-
vænlegt fyrir Svía sem geti keypt 

ódýra orku fyrir norðan og selt hana 
dýrt aftur inn til Noregs í suðri.

Raforkuframleiðslan í Norður-
Noregi er langt umfram það sem 
notað er þar á svæðinu. Hins vegar 
er ekki til staðar næg flutningsgeta 
í Noregi til að senda orkuna sunnar 
í landið. Þetta gagnast Svíum sem 
hafa mun betra flutningskerfi.

Raforkuverð í Norður-Noregi er 
1 norsk króna á kílóvatt, 5 krónur í 
Suður-Svíþjóð og 10 krónur í Norð-
ur-Noregi. n

Svíar selja Norðmönnum eigið rafmagn á uppsprengdu verði

Norskar vatnsaflsvirkjanir eru víða um landið.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

gar@frettabladid.is

TAÍVAN Fyrsta heimsókn eins af 
æðstu embættismönnum Banda-
ríkjanna til Taívan í aldarfjórðung 
gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir 
Taívana. Kínverjar höfðu varað 
Nancy Pelosi, forseta fulltrúadeildar 
Bandaríkjaþings, við Taívanför.

Kínverjar efna nú til mikilla her-
æfinga sem fram fara nær ströndum 
Taívan en áður. Sérfræðingar segja 
þetta merkja aukna ógn af hálfu 
Kínverja gagnvart Taívönum sem 
líkja þessu við umsátur og herkví af 
hálfu Kínverja. n

Heimsókn Pelosi í 
Taívan dýrkeypt

Nancy Pelosi í Taívan. 

ragnarjon@frettabladid.is 

BANDARÍKIN Íbúar í Kansas-fylki í 
Bandaríkjunum höfnuðu stjórnar-
skrárbreytingu sem hefði fellt úr 
gildi réttindi til þungunarrofs.

Um er að ræða fyrstu almennu 
kosninguna af þessu tagi í Banda-
ríkjunum síðan fordæminu sem 
Roe gegn Wade setti var snúið við 
af Hæstarétti. Þannig helst réttur 
kvenna til þungunarrofs stjórnar-
skrárvarinn í Kansas en ríkjum 
Bandaríkjanna er nú í sjálfsvald sett 
að viðalda slíkum rétti eður ei. n

Kansas viðheldur 
rétti kvenna til 
þungunarrofs
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24H HIGH PERFECTION 
FLORAL SKINCARE FOUNDATION 

THAT VISIBLY IMPROVES SKIN.2

42  SHADES IN 2  F IN ISHES :
NO-TRANSFER MATTE .

HYDRATING GLOW.
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Þetta hraun er ekki að 
fara neitt langt en við 
vitum það betur á 
morgun.

Þorvaldur Þórðarson,  
eldfjallafræðingur

24. febrúar 
2021

2022

Skjálfti af stærðinni 5,7 skók 
Reykjanesskaga og markaði upp-
haf jarðskjálftahrinu á svæðinu.

Stiklað á sögu gosanna

Heildartala mældra skjálfta 
frá upphafi hrinunnar náði 
fjórtán þúsundum.

Veðurstofan staðfesti að gosórói 
hefði mælst á Reykjanesi.

Skjálftavirknin færðist í aukana 
og fulltrúar almannavarna-
deildar Ríkislögreglustjóra, 
Veðurstofunnar, Lögreglunnar 
á Suðurnesjum og Grindavíkur-
bæjar hittust á næturfundi til 
að ræða stöðuna.

Eldgos hófst í Geldingadölum við 
Fagradalsfjall.

Eldgosið í Geldingadölum varð 
langlífasta gos á 21. öld.

Síðasta hraunið flæddi úr gosinu.

Veðurstofan lýsti gosinu lokið þar 
sem þrír mánuðir voru liðnir frá 
síðasta hraunflæði.

Jarðskjálftahrina hófst á 
Reykjanesi á ný og óvissustigi 
almannavarna var lýst yfir.

Eldgos hófst í Merardölum.

Kvikuflæði úr nýja gosinu í Meradölum er talið margfalt meira en í gosinu sem stóð í Geldingadölum í sex mánuði í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Hafið var að reisa varnargarð 
í Nátthaga til að hægja á flæði 
hraunsins. 

25. júní

7.
 jú

lí Glóð sást í gígnum eftir um 
tveggja sólarhringa hlé.

17. ágúst
Nýr gígur myndaðist tímabundið 
við hlið hins gamla.

Eldfjallafræðingar segja enga 
hættu steðja að mannvirkjum 
á næstunni að minnsta kosti 
vegna eldgoss í Meradölum.

ragnarjon@frettabladid.is 
gar@frettabladid.is

ELDGOS Margmenni dreif sig í gær í 
átt að gosstöðvunum í Meradal til 
að fylgjast með stórkostlegu sjónar-
spili sem þar er hafið að nýju.

Tæpir tíu mánuðir eru liðnir frá 
því að eldgosinu í Geldingadölum 
lauk eftir um hálfs árs gostímabil. 
Eftir harða jarðskjálftahrinu dag-
ana á undan braust kvika loks upp 
á yfirborðið að nýju, að þessu sinni 
í gilskorningi í Meradölum, nokkru 
norðar en gosstaðurinn í fyrra var.

Þorvaldur Þórðarson eldfjalla-
fræðingur var í Meradölum þegar 
Fréttablaðið ræddi við hann undir 
kvöld í gær.

„Ég er bara hérna við gíginn,“ 
svaraði Þorvaldur spurður hvort 
hann væri mættur á svæðið. Sagði 
hann gilskorninginn þar sem nú gýs 
hafa verið dýpri áður en gaus í fyrra.

„Þessi gilskorningur mun fyllast 
tiltölulega f ljótt,“ sagði Þorvaldur 
og tók þannig í sama streng og eld-
fjallafræðingurinn Ármann Hösk-
uldsson sem Fréttablaðið ræddi 
einnig við í gær. „Eftir það er spurn-
ing hvort hraunið renni í suður í 
átt að Meradölum og þá hvort það 
nær að komast upp úr þar og áfram 
niður úr,“ sagði Þorvaldur.

„Staðsetningin er þannig að gosið 
þyrfti að standa yfir í langan tíma 
svo það gæti farið að teygja sig í ein-
hverja innviði sem skipta máli. Sem 
betur fer,“ bætti Þorvaldur við „Ef 
hraunið kemst út héðan, þá þarf það 
að byggja sig upp töluvert til þess að 
komast yfir hæðina. Þetta hraun er 
ekki að fara neitt langt en við vitum 
það betur á morgun [í dag].“

Talsvert af fólki var á gosstöðvun-
um í gær og töldu björgunarsveitir 
vera yfir þúsund manns þar seinni 
partinn. „Það er töluvert af fólki 
hérna og eykst bara jafnt og þétt,“ 
sagði Þorvaldur sem kvað hópinn 
vera dreifðan um svæðið.

Á fundi hjá Almannavörnum í 

gær var bent á að gönguleiðin að 
gosstöðvunum væri talsvert lengri 
en að svæðinu í fyrra og að auki 
grýtt. Fólk þyrfti að vera vant og vel 
búið í slíka göngu. Auk þess þyrfti 
að vera á varðbergi vegna gass frá 
eldstöðinni.

Ítrekaði Þorvaldur að betur 
muni sjást í dag hver þróunin verði. 
„Eins og ég segi; ef það kemst upp 
á hraunbeðurnar frá 2021 sem eru 

Hugsa sér gott til glóðarinnar 
en fólk varað við grýttri leið

Gossprungan var tvö- til þrjú hundruð metrar í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Göngufólk lagði 
strax leið sína 
að nýja gosinu 
í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

í Meradölum þá fer það í þá áttina. 
Þá tekur það dágóðan tíma að fylla 
Meradalina. En varðandi að þetta 
byggi sig upp og stefni í norður, það 
er líka töluvert í það,“ sagði Þor-
valdur sem kvað enga stórhættu á 
ferðum.

„Það er dalverpi þarna í norðurátt 
sem það þarf að fylla fyrst. En gosið 
yrði að standa í dágóðan tíma og 
tekur eflaust vikur, ef ekki mánuði, 

áður en við förum að sjá einhverja 
mögulega hættu gagnvart inn-
viðum. En það er líka miðað við að 
gosið haldi áfram eins og það er og 
það verði engar breytingar,“ undir-
strikaði eldfjallafræðingurinn.

Í gær gaus á sprungu sem var um 
þrjú hundruð metrar. „Væntanlega 
dregur hún sig eitthvað saman eins 
og síðast og myndar kannski tvo 
gíga,“ sagði Ármann Höskuldsson. n
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Kreativ Dental Ísland

„Ástandsskoðun. Fyrsta árs skoðun.
Ég er búin að fara í tannmyndatöku hjá Tannlæknadeildinni í Háskóla
Íslands. 3 nemar fóru yfir ástandið þar á meðal erlendur tannlæknir sem er 
á endurmatsnámskeiði hér og leist mjög vel á verkið og tók fram hvað 
tennurnar væru fallegar.
Síðan fór lektor yfir ástandið á tönnunum og skoðunina hjá nemunum.
Mér hefur alltaf fundist einn plantinn laus og hef farið til tannlæknis til að láta 
athuga það en hann er alveg fastur, bara bil á milli tannana. (Mín hræðsla)
Ég verð að segja ykkur að lektorinn var mjög ánægður með ástandið á 
tönnunum, gerðina og efnið sem ég hafði valið, handverkið væri til 
fyrirmyndar og liturinn passaði vel. Talaði um að flögurnar sem halda 
gómnum uppi væru í góðu ástandi og ég þyrfti að passa upp á þær því þær 
væru svo fínlegar. Hann spurði hvar ég hefði fengið þetta fína verk og vildi 
gjarnan fá að fylgjast með hvað þær entust lengi.
Ég fór náttúrulega í sælu út frá þeim.
Langaði til að láta ykkur vita af þessari frábæru umsögn.
Mig langar til að fresta ferð út þangað til á næsta ári svo ég sendi myndirnar 
til Gríms og tannlæknirinn minn úti fór yfir þær og þau segja að þetta gildi 
fullkomlega sem ábyrgðarskoðun þetta árið.”

„Frábært. Elska að fara þarna alltaf verið hrædd við tannlækna e ekki þarna.”

„Takk fyrir góða þjónustu. Flott þjónusta og miklir fagmenn.”

„Vel að öllu staðið. Allir Íslendingar sem 
ég hitti í þessum erindagerðum voru jafn 
ánægðir og ég.”

„Hvað skal segja þegar varla eru til lýsingarorð til að lýsa þjónustu framkomu 
og öllu sem varðar þessa stofu Er hæst ánægð með allt Fyrir utan það að vera 
yfir mig ástfangin af Bútapest.”

„Ein af mínum uppáhaldsstundum lífsins, að standa upp úr stólnum hjá þeim 
og brosa framan í heiminn.”

„Öll framganga ykkar og viðmót er til mikillar prýði og mun ég ekki líta á aðrar 
leiðir til að laga mínar tennur. Enn og aftur kærar þakkir, bið að heilsa öllum.”

„Takk fyrir mig. Móttökur og 
allt utanumhald við fólk þarna 
er frábært. Og hafa fólk sem 
talar okkar mál er bara æðis-
legt þannig að það verður allt 
miklu auðveldara að koma 
þarna.”

„Hvar á ég að byrja...

Fagleg og persónuleg þjónusta alla leið 
og það að hafa íslenskan umboðsmann 
auðveldar öll samskipti.
Tannlæknateymi sem hefur mikla reynslu af 
umfangsmiklum og flóknum tannviðgerðum.
Fullkomið tannsmíðaverkstæði á staðnum 
búið nýjustu tækni frá Þýskalandi og Japan.
Víðtækasta ábyrgð sem í boði er frá 
Austur-Evrópskum tannlæknastofum og 
toppar líka þær íslensku.
Allt þetta á verði sem er 50-70% lægra en 
á Íslandi.
Aukabónusinn er að fá í leiðinni að kynnast 
Búdapest einni fegurstu borg Evrópu.”

„Komin á staðinn upplifði ég algjört öryggi. Þar var tekið vel á móti manni frá 
fyrstu stundu. Frábært hótel með úsýni yfir Dóná fljótið. Var skutlað til og frá 
og allir i öryggisbúnaði hjá tannlæknunum. Ég hef aldrei hitt jafn færa tann- 
lækna eins og á Kreativ Dental. Það tekur enga stund, þú finnur varla til og 
samt er þetta allt mjög vel og vandlega gert. Ég er rosalega ánægd með allt 
sem fyrir mig var gert og mæli með Kreativ Dental hundrað prósent!”

„Við hjónin höfum nú lokið tannmeðferð hjá 
Kreativ Dental og erum hæst ánægð. 
Viðmót starfsfólks og þjónusta við okkur var 
til fyrirmyndar. Ekki þótti okkur heldur slæmt 
að greiða sanngjarnt verð fyrir meðferðina og 
fá þar að auki 5 ára ábyrgðarskírteini þar sem 
Kreativ Dental ábyrgist krónur og brúargerð 
„sjúklinga“ sinna. Takk fyrir okkur!”

„Mjög miklir fagmenn. Mæli sannarlega með Kreativ Dental!
Grímur sá um að bóka herbergi á samstarfshóteli Kreativ Dental, mjög gott 
hótel með útsýni yfir Dóná. Var sótt og ekið á flugvöllinn að kosnaðarlausu 
sem er náttúrulega frábær þjónusta. Einnig eru fríar ferðir á milli hótels og 
tannlæknastofu. Frábærir tannlæknar sem starfa í notalegu umhverfi. 
Ég hef alltaf verið stressuð/kvíðin að fara til tannlæknis en það hvarf bara alveg 
þegar ég kom þarna inn. Biðstofan var búin hægindastólum og fiskabúri. 
Engin borhljóð eða truflun þar. Viðmót starfsmanna var hlýlegt og notaleg 
nærvera allra á stofunni fékk manni til að líða vel. Grímur og Attila voru boðnir 
og búnir að aðstoða við allt sem maður óskaði sér. Takk fyrir mig.”

„Ég og maðurinn minn höfum lokið 
meðferð hjá Kreativ Dental að mestu 
og erum mjög sátt. Fengum plan og 
verðtilboð sem stóðst að mestu fyrir utan 
smá sem hægt var að sleppa og annað 
sem bættist við eins og búast mátti við. 
Við upplifðum mikla fagmennsku og 
erum ánægð með tannlækninn, hina sér-
fræðingana sem komu að okkar meðferð, 
þjónustufólkið og íslensku tengiliðina. 
Skiljum núna af hverju þessi stofa hefur 
fengið viðurkenningar á heimsvísu á sínu 
sviði ítrekað.”

„Fór í febrúar og fékk krónur og brýr. Ég er mjög ánægður með Grím 
umboðsmann okkar og einnig frábærir Hjalti og Atli sem veittu mér mikinn 
stuðning í ferli mínu. Frábærir fagmenn hjá Kreativ Dental og þjónustan til 
mikillar fyrirmyndar. Eina sem ég þurfti að gera sjálfur var að panta flugmiða  
og mæta í flug. Annað sá Grímur um að skipuleggja fyrir mig, fyrsta tíma-
bókun hjá tannlækni, allar ferðir og pöntun á hóteli. Verð mjög hagstæð fyrir 
kúnnann. Ábyrgðir fylgja og verð stóðust frá tilboðsgerð til loka vinnu. 
Ég fékk flotta vinnu við mínar tennur og gæti ekki verið ánægðari með 
tannlækni. Mæli með Kreativ Dental.”

„Fagmennskan í fyrirrúmi.
Undirritaður þurfti í síðasta mánuði að nýta sér þjónustu Kreativ Dental Klinik 
í Búdapest. Eftir að hafa notið sérfræðinganna hjá Kreativ Dental er mér efst í 
huga þakklæti til þeirra sem að mínum málum komu. Það er ekki að ástæðu- 
lausu að Kreativ Dental hefur marg oft hlotið viðurkenningu sem besta 
tannlæknastofa á evrópska efnahagssvæðinu og víðar. 
Fagmennska og hlýlegt viðmót allra þeirra sem starfa þarna er gefin hæsta  
einkunn. Ég get ekki lokið þessum skrifum án þess að þakka þeim Grími 
Axelssyni og Attila Korsos (Atla) fyrir þeirra aðstoð sem þeir veittu mér er ég 
varð fyrir því óhappi að þurfa að leggjast inn á spítala í Búdapest. Aðstoð þeirra 
beggja verður seint endurgoldin en sýnir hvað það er mikilvægt að hafa góða 
menn og öfluga tannlæknastofu til staðar ef eitthvað kemur fyrir í þessum  
tannlæknaferðum til Búdapest.”

„Ég verð nú að segja að ég hefði ekki að 
óreyndu trúað því að það væri hægt að 
skipuleggja tannlækningaferðir með svona 
nákvæmni og góðu kostnaðarplani. Öll 
þjónusta er í efsta gæðaflokki og gott að 
geta fengið aðstoð hjá Grími Axelssyni til 
að fá skýringar og leiðbeiningar á íslensku 
um öll mál sem kunna að koma upp á í 
sambandi við þjónustuna hvort sem er út 
af tannlækningunum, breytingum á hóteli 
eða flugi ef vill. Það ánægjulega við þetta allt 
er að þú getur fengið nákvæma ástands- 
lýsingu og aðgerðaráætlun eftir fyrstu 
skoðun fyrir utan það að það er hægt að 
sjá hver kostnaðurinn er í byrjun, því það er 
fastur verðlisti sem farið er eftir sem liggur 
fyrir þegar aðgerð er ákveðin. Endilega 
athugaðu verðlistann sem er á heimasíðu 
Kreativ Dental og berðu hann saman við 
verðlistana á 
Íslandi. Flott fólk og góđ þjónusta þarna. 
Takk fyrir mig.“

„Það er endalaust hægt að hlaða lofi á Kreativ Dental en orð eru máttvana í samanburði við upplifunina 
við það að koma til þeirra í aðgerð. Fyrir mér var þetta eins og ég væri kominn langt inn í framtíðina, öll 
nýjustu tæki til staðar á staðnum, umhverfið þegar inn var komið hjá þeim var bæði rólegt og aðlaðandi, 
sérfræðingar á öllum sviðum tannlækninga á staðnum og viðmót allra starfsmanna óaðfinnanlegt! Það sem 
síðan vekur furðu manns, eftir að hafa fengið þarna faglega þjónustu sem ég held að ómögulegt sé að 
toppa, er verðið!!! Núna, fimm mánuðum eftir að hafa komið til þeirra í byrjun maí, brosi ég mínu fallegasta 
brosi til margra ára en finnst jafnvel að ég hafi ekki borgað fyrir að fullu. Svo hagstætt er verðlagið hjá þeim 
fyrir okkur Íslendinga. Flugið með WizzAir er einnig mjög ódýrt, sem og hótelin í Búdapest.”

Nýtt bros
- 

Nýtt líf

„Það er hugsað fyrir öllu maður sóttur à flugvöllinn, keyrður à hótelið og 
skutlað à tannlæknastofuna. Hlýlegar og notalegar tannlæknastofur, fagfólk 
hvert sem litið er sem vill allt fyrir mann gera, fékk fràbæra þjónustu og 
toppurinn að hafa íslenska eðalpilta til aðstoðar. Kærar þakkir fyrir mig.”

„Við hjónin fórum í apríl í 
fyrsta skipti og svo aftur í 
ágúst til að klára. Frábærir 
tannlæknar og starfsfólk. 
Allt stóðst fullkomlega. Grímur 
og Atli voru alltaf til staðar til 
að aðstoða okkur. Mæli 100% 
með Kreativ Dental. 

Takk kærlega fyrir okkur.”

25 ára reynsla
Rúmlega 4000 íslendingar hafa  

notið þjónustu okkar frá árinu 2016 

Nokkrar af fjölmörgum umsögnum af samfélagsmiðlum tannlæknastofunnar Kreativ Dental í Búdapest 



 Betur borgandi ferða
menn eru ágætir en 
þeir kosta líka meira 
og það hefur áhrif á 
kostnað fyrirtækjanna 
að sinna þeim.

 Ég hef lengi talað fyrir 
því að draga þurfi úr 
opinberu eignarhaldi á 
íslenska fjarskipta
markaðnum.

Skarphéðinn Berg Steinars-
son ferðamálastjóri var 
gestur í sjónvarpsþættinum 
Markaðinum sem sýndur 
var á Hringbraut í gær. Hann 
segir að endurreisn ferðaþjón-
ustunnar sé hafin og að við 
ættum að forðast að einblína 
eingöngu á þá ferðamenn sem 
eyða meiru og dvelja lengur.

magdalena@frettabladid.is

Fjölbreytileikinn er einn helsti 
styrkleiki ferðaþjónustunnar á 
Íslandi og ekki er æskilegt að ein-
blína eingöngu á þá ferðamenn sem 
dvelja lengur og eyða meiru.

Þetta sagði Skarphéðinn Berg 
Steinarsson ferðamálastjóri í sjón-
varpsþættinum Markaðinum sem 
sýndur var á sjónvarpsstöðinni 
Hringbraut í gær.

„Dreifing á þjóðernum og dreifing 
á tegund ferðamanna er góð og við 
eigum að einblína á það. Þegar það 
verður samdráttur eða eitthvað 
sem hefur áhrif á eftirspurn í ferða-
þjónustu á okkar markaðssvæðum 
þá er gott að hafa fleiri markaði til 
að ganga að,“ segir Skarphéðinn og 
bætir við að mikilvægt sé að huga að 
langtíma stefnumörkun fyrir ferða-
þjónustuna.

„Betur borgandi ferðamenn eru 
ágætir en þeir kosta líka meira og 
það hefur áhrif á kostnað fyrir-
tækjanna að sinna þeim. Það þarf 
sérhæfð fyrirtæki til að sinna þeim 
og þetta eru ferðamenn sem eru 
með aðrar neysluvenjur og annað 
ferðamynstur en aðrir ferðamenn. 
Þeir eru líka oftar að breyta ferða-
plönunum þannig ég held að það sé 
ekki nein allsherjar lausn á okkar 
málum að einblína á þá.“

Skarphéðinn segir að ljóst sé að 
endurreisn ferðaþjónustunnar sé 
hafin. Sumarið hafi gengið vel í 
greininni og vísbendingar séu um 
að tölurnar séu á pari við 2019. 
Ferðaþjónustan hafi með mikilli 
tekjustýringu náð að hækka verð 
þegar eftirspurnin tók við sér.

„Það er spurning hvernig kostn-
aðarliðurinn er að leika ferðaþjón-
ustuna. Við erum að gera ráð fyrir 

því að fjöldi ferðamanna á þessu ári 
verði allavega ein og hálf milljón, 
sem er í samræmi við bjartsýnustu 
spár í upphafi árs.“

Skarphéðinn bætir við að ferða-
þjónustan sé í raun komin á fullt 
skrið eftir tvö ár af heimsfaraldri. 
„Það er alltaf mikið högg fyrir 
atvinnugrein þegar allir kúnnarnir 
hverfa og allar tekjur þurrkast upp. 
Stjórnvöld komu að með öflugum 
hætti og fyrirtækin sýndu mjög 
mikinn sveigjanleika. Þau gátu 
dregið úr kostnaði, sagt upp starfs-
fólki, lokað og svo framvegis,“ segir 
Skarphéðinn og nefnir að með því 
móti búi fyrirtækin að þessum 
aðgerðum núna og því að hafa 
brugðist við með þessum hætti.

Skarphéðinn segir að það sé hægt 
að vera bjartsýnn þegar kemur að 
ferðaþjónustunni og segist sann-
færður um að hún eigi sín bestu ár 
eftir.

„Ég held það sé ágætt að vera bjart-
sýnn í þessum efnum. Við erum að 
koma út úr mjög góðu sumri. Eftir-
spurnin er talsvert meiri en reiknað 
var með og vonandi að menn hafi 
náð að halda aftur af kostnaði. Það 
eru áskoranir í haust og vetur sem 
snúa að verðlagshækkunum og verð-
bólgu í okkar markaðslöndum. Það 
er stríð í Úkraínu svo það er spurning 
hvort það verði strúktúrbreyting á 
ferðavenjum fólks.“

Skarphéðinn segir jafnframt að 
þegar heimsfaraldurinn reið yfir 
þá hafi ýmislegt setið á hakanum. 
„Umhverfismálin eru stóru málin 
sem sátu á hakanum í Covid. Það 
mál hefur ekkert farið frá okkur.“

Í þættinum var auk þess rætt um 
nýsköpun í ferðaþjónustu, hlutverk 
Ferðamálastofu, hvað stjórnvöld 
geta gert til að bæta rekstrarum-
hverfi ferðaþjónustufyrirtækja og 
fleira. ■

Segir að fjölbreytileikinn sé einn 
helsti styrkleiki ferðaþjónustunnar

Skarphéðinn segir að ferðaþjónustan sé komin á fullt skrið eftir tvö ár af heimsfaraldri.   SKJÁSKOT/HRINGBRAUT

 Að byggja upp „start
up“ fyrirtæki síðustu ár 
hefur verið einstaklega 
krefjandi verkefni.

Nám:
Ég er útskrifaður BSc í tölvunar-
fræði frá HR.

Störf:
Ég er fæddur og uppalinn í sveit 
og byrjaði að vinna kornungur við 
sveitastörf. Fyrir fermingu fór ég 
að vinna með föður mínum við 
uppskipun á fiski á bryggjunni á 
Sauðárkróki enda stutt að fara 
úr sveitinni sem er norðan við 
Sauðárkrók. Á unga aldri vann ég 
þá vinnu sem bauðst, þar til ég 
flutti suður í skóla. Síðan 1996 hef 
ég unnið við hugbúnaðargerð, 
bæði hérlendis sem og erlendis. 
Tuttugu árum síðar, 2016, stofn-
uðum ég og konan mín fyrirtækið 
Crossing the line ehf. og höfum 
stýrt því fram á þennan dag.

Fjölskylduhagir:
Ég er kvæntur Laufeyju Dóru 
Wilhelmsdóttur. Ég á son og tvær 
dætur úr fyrri samböndum og 
Laufey á eina dóttur.

Guðmundur Jón Halldórsson, 
framkvæmdastjóri og stofnandi 
Crossing the line, hefur gaman 
af hjólreiðum og útiveru. Hann 
segir það hafa verið einstaklega 
krefjandi verkefni að byggja upp 
nýsköpunarfyrirtæki.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Hjólreiðar og útivera, sveppa- og 

hamprækt, vísindi og heimspeki.
Hvaða bók hefur haft mest áhrif 

á þig?
Það eru margar bækur sem hafa 

haft mikil áhrif á mig og má þar 
nefna „East of Eden“ eftir John 
Steinbeck, „Leitin að tilgangi lífsins“ 
eftir Viktor Frankl og „Sapiens“ eftir 
Yuval Noah Harari.

Hver hafa verið mest krefjandi 
verkefnin á undanförnum miss-
erum?

Að byggja upp „startup“ fyrir-
tæki síðustu ár hefur verið einstak-
lega krefjandi verkefni. Við erum 
staðsett bæði hérlendis og erlendis. 
Verkefnin hafa verið fjölbreytt, 
allt frá sveppa- og hamprækt á 
tilraunabúi í Eyjafirði yfir í fjár-
tæknilausnir. Afrakstur af þessari 
miklu vinnu eru lausnirnar Open 
banking og Open finance. Mark-
mið fjártæknilausnanna er að gefa 
fyrirtækjum aðgang að sýndarfjár-

málastjóra og sýndarbókara sem í 
sameiningu einfalda reksturinn, 
lækka kostnað ásamt því að segja 
þér ef það eru vandamál í rekstri og 
hvernig á að leysa þau.

Hvaða áskoranir eru fram undan?
Stóra áskorunin fram undan er 

að koma okkar fjártæknilausnum á 
erlendan markað, sem verður bæði 
erfitt og skemmtilegt.

Hvar sérðu þig eftir 10 ár?
Að ferðast og njóta lífsins.
Ef þú þyrftir að velja annan starfs-

frama, hvað yrði fyrir valinu?
Eðlisfræði hefur ávallt heillað 

mig, upphaflega ætlaði ég þá leið í 
gegnum lífið. Stjarneðlisfræði yrði 
fyrir valinu.

Hver er uppáhaldsborgin þín?
Belgrad hefur upp á að bjóða 

mikla og skrautlega sögu og hefur 
verið í uppáhaldi hjá mér síðan ég 
kom þangað fyrst. ■

Vinnur að því að koma fjártæknilausnum á erlendan markað
■ Svipmynd
 Guðmundur Jón   
 Halldórsson

Guðmundur 
segir að borgin 
Belgrad sé í 
miklu uppáhaldi 
hjá honum.
 MYND/AÐSEND

magdalena@frettabladid.is

Opinber rekstur er of mikill á 
íslenskum fjarskiptamarkaði að 
mati Orra Haukssonar, forstjóra 
Símans. Orri var gestur í sjónvarps-
þættinum Markaðinum sem sýndur 
var á sjónvarpsstöðinni Hringbraut 
í gær.

„Ég hef lengi talað fyrir því að 
draga þurfi úr opinberu eignarhaldi 
á íslenska fjarskiptamarkaðnum 
og að virkja mætti kraft í gegnum 
einkafjármagnið í þeim geira,“ 
segir Orri og bætir við að Gagna-
veita Reykjavíkur, sem nú heiti 
Ljósleiðarinn, hafi lýst því yfir að 
félagið sé að skoða að fara í hluta-
fjáraukningu.

„Ég vona að sú hlutafjáraukning 
verði ekki frá opinberum aðilum 
eins og hingað til.“ Orri segir að 
ESA hafi bent á að þeir brjóti ríkis-
styrktar reglur EES-samningsins og 
að það sé ámælisvert.

Í þættinum var einnig rætt um 
sölu Símans á Mílu til franska sjóða-
stýringarfyrirtækisins Ardian og 
ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 
að hleypa ekki viðskiptunum í gegn 
án skilyrða. Þá var auk þess rætt 
um innleiðingu 5G og hvað sé fram 
undan hjá Símanum. ■

Segir að draga 
þurfi úr opinberu 
eignarhaldi 

Orri Hauksson, forstjóri Símans.
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og fáðu  
betra verð 
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með 
Samkaupa 
appinu 

Tilboð gilda 4.–7. ágúst

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

30%

2.379kr/kg

3.399 kr/kg

Lamba-
læris-
sneiðar
grill piparmix
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Flugið er 
hvað við-
kvæmast 
fyrir þess-
um breyt-

ingum, 
enda eru 

tveir helstu 
flugvellir 
landsins 
á áhrifa-

svæði 
þessara 
eldsum-

brota.

Hugur 
minn og 
annarra 
lands-

manna 
er hjá 

þeim sem 
búa næst 
eldsum-

brotunum. 

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is

Sigríður Hagalín Björnsdóttir hefur í skáldsögum 
sínum skotið lífinu sjálfu ref fyrir rass að því leyti 
að svo virðist sem lífið hafi líkt eftir listinni, fyrst 
með veirunni í Eylandi og síðan með eldsumbrotum 
á Reykjanesi í Eldunum. Í upphafi bókarinnar 
Eldarnir – ástin og aðrar hamfarir, vitnar hún í 
bók Freysteins Sigmundssonar, Magnúsar Tuma 
Guðmundssonar og Sigurðar Steinþórssonar þar 
sem talað er um að bræðslusvæðið í möttlinum þar 
sem bergkvikan myndast sé eins konar eldhjarta 
Íslands. Við höfum á síðustu misserum fundið vel 
fyrir kraftinum sem býr í þessu eldhjarta landsins, 
krafti sem er bæði skapandi og eyðileggjandi. Og 
nú er eldgos hafið að nýju á svipuðum slóðum og í 
fyrra.

Um leið og við eigum tilvist landsins okkar 
eldsumbrotum að þakka þurfum við að búa okkur 
undir það versta en vona um leið það besta. Ríkis
stjórnin hefur frá því óróinn á Reykjanesi hófst 
verið með puttann á púlsinum. Við erum við öllu 
búin með okkar færustu vísindamenn, sem eru í 
hópi færustu vísindamanna heimsins á þessu sviði, 
til ráðgjafar í samvinnu við Almannavarnir og 
heimamenn.

Fólk hefur skiljanlega áhyggjur við þær aðstæður 
sem eru uppi. Við vorum heppin að eldgosið í Geld
ingadölum var máttlítið. Við vorum þegar það gos 
hófst reiðubúin að ryðja upp varnargörðum til að 
vernda Suðurstrandarveg en ekki kom til þess. Og 
við erum viðbúin að verja eins og kostur er vegi til 
og frá byggðinni á Reykjanesi eftir því sem gosinu 
vindur fram. Síðustu ár hefur einnig verið unnið að 
því að byggja upp varaflugvelli á Egilsstöðum og 
Akureyri auk þess sem tilvist Reykjavíkurflugvallar 
hefur verið varin.

Hugur minn og annarra landsmanna er hjá þeim 
sem búa næst eldsumbrotunum. Það er erfitt að búa 
við slíkt og mikið álag á börn og fullorðna. Við þau 
vil ég segja að svæðið er vaktað eins og hægt er og 
brugðist verður við því sem verður af öllum þeim 
krafti sem samfélagið býr yfir. n

Eldhjarta Íslands

Sigurður Ingi 
Jóhannsson 

innviðaráðherra

 ser@frettabladid.is

Flug og gos
Auðvitað er Ísland stórasta land 
í heimi þegar kemur að kenjum 
náttúrunnar. Aftur og endur
tekið getur þetta land elds og 
ísa boðið upp á flug og gos. Og 
ekkert annað land í heiminum 
er í færum til þess að beina 
alþjóðafluginu til landsins með 
jafn skýrum hætti og að fljúga 
fram hjá eldglæringum í sjálfri 
lendingunni. Heita má að braut
arljósin komi upp úr jörðinni. 
Þar af leiðandi eru jarðeldarnir 
í göngufæri frá flugstöðinni, 
aftur og nýbúið, en vörumerki 
af þessu tagi í ferðaþjónustunni 
getur bara ekki klikkað.

Fögnuður
Grindvíkingar héldu upp á 
gærdaginn með kökutertum og 
öðru kruðeríi, enda ángskotans 
skjálftahrinan að baki sem 
haldið hefur fyrir þeim vöku svo 
sólarhringunum skiptir. Ber nú 
nýrra við í þeirra lífi með hæg
fljótandi gosi sem lullar sína leið 
í Meradölum. En þeir vita líka 
hvaða afleiðingar það hefur fyrir 
bæjarlífið. Vart verður sofið fyrir 
drynjandi þyrluhljóðum yfir 
bænum næstu vikurnar, jafnvel 
mánuði, ef ekki ár, en þess utan 
verður bærinn svo yfirfullur af 
ferðamönnum, íslenskum og 
erlendum, að heimamönnum 
verður fyrirmunað að ferðast 
um eigin bæ. Voru skjálftarnir 
þá skárri? n

Eldgosahrinan sem hafin er á Reykja
nesskaga er bæði lítil áminning og 
stór. Hún er lítil að því leyti að jarð
eldarnir hafa til þessa logað á einstak
lega heppilegu svæði, svo mjög raunar 

að hægt er að kalla þá þægilegt ferðamannagos 
í göngufæri frá þjóðleiðinni um suðurströnd.

En hún er stór í öðru tilliti, einkum og sér 
í lagi hvað varðar innviði landsins, f lugvelli, 
þjóðvegi og raflínur, enda bendir endurtekin 
eldvirkni til þess að nýtt og langvarandi gos
tímabil sé hafið á suðvesturhorni landsins þar 
sem mestur hluti landsmanna býr og megin
hluta opinberrar þjónustu er að finna.

Enda þótt engin ástæða sé til að fara á 
taugum á meðan jarðeldarnir eru staðbundnir 
og geta vart eða ekki valdið skaða á mannvirkj
um, hvað þá að fólki standi hætta af þeim, er 
full ástæða til að endurmeta framtíðarskipu
lagið á fjölmennasta byggðasvæði Íslands.

Ef til vill er of mikið sagt að þar hafi orðið 
forsendubrestur, en breytingin er augljós og 
áhrifin af henni munu að öllum líkindum vara 
lengi.

Flugið er hvað viðkvæmast fyrir þessum 
breytingum, enda eru tveir helstu flugvellir 
landsins á áhrifasvæði þessara eldsumbrota, 
en þau geta, samkvæmt rannsóknum vísinda
manna, teygt sig allt frá hafsvæðinu vestan 
Reykjanestáar og austur fyrir Bláfjöll, á milli 
fimm virkra belta, sem nú eru vöknuð af átta 
hundruð ára dvala.

Af sjálfu leiðir að hugmyndir yfirvalda 
um uppbyggingu innanlandsflugs í Hvassa
hrauni eru í besta falli í uppnámi. Fyrir vikið 
er Reykjavíkurflugvöllur líklega að festa sig 
áfram í sessi, enda virðist ekki hægt að setja 
niður nýjan völl fyrir norðan borgina af veður
farslegum ástæðum.

En sömuleiðis verður að horfa til þess hvort 
miðstöð millilandaflugs á Miðnesheiði eigi 
bjarta framtíð fyrir sér á svæði sem verður lík
lega virkasta eldfjallasvæði landsins á næstu 
árum og áratugum.

Það yrði reiðarslag fyrir íslenskan efnahag 
ef alþjóðaflugið um Keflavíkurflugvöll myndi 
stöðvast um tíma, hvað þá til langframa. Meira 
og minna öll uppbygging ferðaþjónustunnar á 
síðustu árum hefur beinst að suðvesturhorn
inu – og þar af leiðandi geta varaflugvellirnir á 
Akureyri og á Egilsstöðum ekki tekið við þeirri 
umferð nema að litlum hluta.

Allt að öllu eru Íslendingar nú áminntir um 
afleiðingar þess að byggja upp alla meginþjón
ustu landsins á einu horni landsins sem safna 
þar saman svo til allri þjóðinni. n

Áhrif eldanna

HVAÐ ER 
AÐ FRÉTTA?
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Endur-
skoð-

andinn vill 
sem sagt 

senda mig 
í geitarhús 

að leita 
ullar!

Fyrir viku greindi Viðskipta-
Mogginn frá þeim stórtíðindum 
að verðtrygging hefði hækkað 
skuldir ríkissjóðs það sem af er 
þessu ári um 100 milljarða króna.

Það minnir okkur á að ríkis-
stjórnin var ekki mynduð til að 
treysta efnahagslegan stöðugleika 
heldur pólitískan.

Áhugavert er að bera hana 
saman við Viðreisnarstjórnina á 
sjöunda áratugnum, sem þykir 
í sögulegu samhengi hafa tekið 
öðrum fram um pólitískan 
stöðugleika.

Kerfisbreytingar
Viðreisnarstjórnin var að vísu 
ekki mynduð um pólitískan stöð-
ugleika heldur kerfisbreytingar. 
Innflutningshöft voru afnumin, 
uppbótakerfið lagt af, þátttaka í 
fjölþjóðlegu gjaldmiðlasamstarfi 
innan Bretton Woods var virkjuð 
og aðild að EFTA ákveðin og algjör 
bylting gerð í orkuöflun og iðnaði.

Pólitíski stöðugleikinn varð 
smám saman ávöxtur af sam-
stöðu stjórnarflokkanna um þessi 
árangursríku umskipti.

Jaðarflokkarnir í núverandi 
stjórn tryggja pólitískan stöðug-
leika hins vegar með samstöðu 
um að setja stærstu mál sam-
félagsins í biðflokk til úrlausnar 
fyrir næstu ríkisstjórn.

Skuldavandi í biðflokk
Það voru Samtök atvinnulífsins 
sem fyrst komust þannig að orði í 
gagnrýni á ríkisstjórnina að hún 
væri að skjóta skuldavandanum 
fram á næsta kjörtímabil fyrir 
nýja ríkisstjórn til að leysa.

Í tvígang hefur þetta verið 
þungamiðjan í gagnrýni atvinnu-
lífsins á fjármálaáætlun ríkis-
stjórnarinnar vegna þess afstöðu-
leysis, sem þar birtist til lausnar á 
skuldavanda ríkissjóðs. Við-
skiptaráð hefur svo sagt að með 
þessu sé ríkisstjórnin að kynda 
undir verðbólgu.

Málamyndabreytingar, sem 
gerðar voru rétt fyrir þinglok, 
breyta ekki þessari stóru mynd. 
Pólitískur stöðugleiki er tryggður 
með því að setja úrlausn skulda-
vandans í biðflokk fyrir næstu 
ríkisstjórn.

Loftslagsmarkmið í biðflokk
Ríkisstjórnin hefur sett sér metn-
aðarfyllri markmið í loftslags-
málum en f lest önnur ríki. Í heil 
fimm ár hefur forsætisráðherra 

talað um Ísland sem forysturíki á 
þessu sviði í heiminum öllum.

Á loftslagsdeginum í vor sagði 
umhverfisráðherra hins vegar 
að Ísland stæði að baki öðrum 
þjóðum. Ungir umhverfissinnar 
gáfu stjórninni síðan falleinkunn 
í loftslagsmálum.

Í grænni skýrslu trúnaðar-
manna ríkisstjórnarinnar segir 
að hún hafi ekki fylgt eftir 
markmiðum um orkuskipti með 
ákvörðunum um orkuöflun. 
Loftslagsráð segir að enn standi 
upp á ríkisstjórnina að skýra 
hvernig hún ætlar að ná losunar-
markmiðunum.

Umhverfisráðherra segir gagn-
rýnina rétta en höfðar til almenn-
ings og atvinnulífsins um að taka 
forystu. Við ríkisstjórnarborðið 
er þetta risavaxna verkefni eftir 
fimm ára samstarf á leið í bið-
f lokk fyrir næstu stjórn.

Réttlæti í biðflokk
Matvælaráðherra segist brenna 
fyrir réttlæti í sjávarútvegi og 
forsætisráðherra hefur þungar 
áhyggjur.

Lítill ágreiningur er um grund-
völl fiskveiðistjórnunarkerfisins. 
Réttlætið snýst um hitt að tíma-
binda veiðiréttinn, ákveða gjald 
í samræmi við verðmæti þess 
einkaréttar og takmarka sam-
þjöppun.

Í fimm ár hafa forsætisráð-
herra og matvælaráðherra hins 
vegar í þágu pólitísks stöðugleika 

hallað sér að þeim sem ekki hafa 
áhyggjur og drepið allar umbóta-
tillögur.

Það þarf pólitíska ákvörðun til 
að höggva á hnútinn. Öll sjónar-
mið eru þekkt. Samt þótti rétt að 
koma málinu fyrir í 46 manna 
nefndakerfi embættismanna, 
stjórnmálamanna, sérfræðinga og 
hagsmunagæslufulltrúa.

Þetta brennandi réttlætismál 
matvælaráðherra og áhyggjuefni 
forsætisráðherra er þannig komið 
í biðflokk fyrir næstu ríkisstjórn.

Breytt heimsmynd í biðflokk
Grundvöllurinn að efnahagslegu 
sjálfstæði, pólitísku öryggi og 
fullveldi landsins byggist á lifandi 
og virkri þátttöku í fjölþjóðlegu 
samstarfi á innri markaði ESB og 
í NATO.

Flestar þjóðir Evrópu hafa 
brugðist við breyttri heimsmynd 
með því að skjóta sterkari stoðum 
undir fjölþjóðlega samvinnu 
í efnahagsmálum og varnar-
málum.

Utanríkisráðherra hefur tryggt 
að við framkvæmum þær ákvarð-
anir, sem NATO tekur og að okkur 
snúa. En við getum ekki tekið 
frumkvæði. Það myndi raska 
pólitískum stöðugleika.

Eins er með fjölþjóðlegt efna-
hagssamstarf. Ísland hefur fallið 
niður í botnsæti í samkeppnis-
hæfni í alþjóðaviðskiptum og 
erlendri fjárfestingu. Framfara-
skref til að styrkja stöðu Íslands 
myndu raska pólitískum stöðug-
leika.

Viðbrögð við breyttri heims-
mynd eru því í biðflokki fyrir 
næstu stjórn.

Skaðsemi
Pólitískur óróleiki með örum 
stjórnarskiptum er óæskilegur og 
jafnvel skaðlegur.

Langtíma pólitískur stöðug-
leiki, sem byggist á því að of mörg 
stór mál fara í biðflokk fyrir næstu 
stjórn, getur þó reynst enn skað-
legri. n

Of stór biðflokkur

Þorsteinn 
Pálsson

n Af Kögunarhóli 
Jaðarflokkarnir í 
núverandi stjórn 
tryggja pólitískan 

stöðugleika hins vegar 
með samstöðu um að 
setja stærstu mál sam-
félagsins í biðflokk til 
úrlausnar fyrir næstu 

ríkisstjórn.

Ég hef í tveimur greinum fjallað um 
niðurstöður ársreiknings útgerðar-
félagsins Vísis hf. árin 2013 og 2020. 
Tilefnið er samningur um kaup 
Síldarvinnslunnar á félaginu. Ég 
taldi að eignir félagsins eins og þær 
birtast í ársreikningi væru verulega 
vanmetnar bæði árin.

Reikningarnir eru áritaðir af 
endurskoðendum félagsins. Stjórn-
endur félagsins skýra skilmerki-
lega frá kvótastöðu félagsins í 
þorskígildiskílóum. Hvorki þeir 
né endurskoðendur félagsins gera 
hins vegar tilraun til að meta verð-
mæti kvótans, þótt slík umfjöllun 
um raunveruleg verðmæti ófærðra 
eigna sé óumdeilanlega afar mikil-
vægar upplýsingar fyrir lesendur og 
því hluti af þeirra glöggu mynd sem 
ársreikningurinn skal birta.

Efnahagsreikningurinn gefur því 
ófullkomna mynd af fjárhagsstöðu 
félagsins þrátt fyrir skýrar leiðbein-
ingar í 5. grein ársreikningslaga og 
hvað varðar ársreikning félagsins 
2021 með hliðsjón af ákvæðum 
laga nr. 102/2020 um gagnsæi 
stærri kerfislega mikilvægra fyrir-
tækja sem varða almannahag. Þeim 
lögum, sem sett voru eftir ábend-
ingar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, er 
m.a. og sérstaklega beint að sjávar-
útvegsfyrirtækjum. Sú staðreynd að 
eignastaða félagsins Vísis hf. er mun 
betri en endurskoðaður efnahags-
reikningur gefur til kynna kann að 
hafa átt sinn þátt í að félagið fékk 
lækkun á veiðigjaldi árið 2013. Þá 
verður vanmat eigna í ársreikningi 
til þess að þegar sala félagsins á sér 
stað virðist sem eigendur selji hverja 
krónu eigin fjár fyrirtækis á þrjár 
krónur þegar raunhæfari útreikn-
ingar benda til þess að eigendur 
hafi selt hverja krónu á 50 aura 
eða minna. Bæði þessi atriði kalla 
á umræðu og vangaveltur og eiga 
erindi við almenning, því rétt eins 
og endurskoðandi Vísis hf. bendir 
á í grein í Fréttablaðinu 28.7. sl. eru 
sterkir almannahagsmunir tengdir 
við stóru sjávarútvegsfyrirtækin 
sbr. einnig ákvæði laga nr. 102/2020.

Sú ófullkomna mynd sem árs- og 
efnahagsreikningur dregur upp í til-
felli Vísis hf. getur ekki verið í sam-
ræmi við ákvæði þeirra laga. Röng 
upplýsingagjöf um markaðsvirði 
fyrirtækisins er til þess fallin að 
leiða almenna umræðu á villigötur, 
hvort sem það er tilgangurinn eða 
ekki. Í stað þess að spyrja hvort eig-
endur Vísis hf. séu að „gefa“ Síldar-
vinnslunni eignir er býsnast yfir að 
eigendur Vísis séu að selja á þreföldu 
verði.

Annar tveggja endurskoðenda 
Vísis hf. fyrtist við vegna athuga-
semda minna. Virðist hann ekki 
átta sig á að athugasemdir mínar 
eru almenns eðlis og beinast 
ekki að honum persónulega. Ég 
beini augum að því sem kalla má 
„íslenska endurskoðunarvenju“ 
varðandi umfjöllun í ársreikningi 
um óefnisleg réttindi (kvóta), en 
sum íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 
fá slík réttindi, sem eru afar verð-

mæt, nánast ókeypis til ráðstöf-
unar. Án kvótans væru útgerðar-
fyrirtækin varla rekstrarhæf. Samt 
láta endurskoðendur íslensku 
útgerðarfyrirtækjanna eins og 
þessi réttindi séu borðskraut á 
skrif borði forstjóra fyrirtækjanna 
þegar gerð er grein fyrir þeim í árs-
skýrslu í trássi við ótal ákvæði laga 
og reglugerða!

Endurskoðandinn virðist telja að 
gagnrýni á störf fólks í hans starfs-
stétt eigi ekki erindi við almenning. 
„Leiðbeinir“ hann mér með því 
að benda mér á að senda athuga-
semdir við framkvæmd hans og 
annarra á ársreikningslögunum 
til Ársreikningaskrár. Fyrir þá sem 
ekki vita þá rekur Ársreikningaskrá 
pósthólf á vegum Ríkisskattstjóra. 
Þar er tekið við ársreikningum og 
þeim komið í almenna birtingu á 
vef RSK. Ársreikningaskrá hefur 
heimildir til að sekta lögaðila sem 
ekki virða tímafresti eða skila 

Í geitarhús að leita ullar?

Þórólfur 
Matthíasson 

hagfræðiprófessor  
við Háskóla  

Íslands

ófullnægjandi gögnum. Ársreikn-
ingaskrá hefur að öðru leyti ekk-
ert eftirlitshlutverk með túlkun 
stjórnenda fyrirtækja eða endur-
skoðenda á ákvæðum ársreikn-
ingslaga, a.m.k. ekki hvað varðar 
upplýsingar sem þarf að birta til 
að reikningur gefi glögga mynd af 
árangri í rekstri félags, stöðu þess 
og þróun. Endurskoðandinn vill 
sem sagt senda mig í geitarhús að 
leita ullar!

Endurskoðunarráð er eftirlitsað-
ili með störfum endurskoðenda, 
auk þess sem Fjármálaeftirlitið 
hefur eftirlitshlutverki að gegna 
gagnvart endurskoðun félaga sem 
sterkir almannahagsmunir eru 
tengdir við (sjá VIII. kaf la laga 
nr. 94/2019). Ég vil benda þessum 
aðilum á ummæli sem höfð eru 
eftir endurskoðandanum í sam-
tali við vefmiðilinn visir.is 28. júlí 
sl. Þar er haft eftir endurskoðand-
anum: „Hann (Þórólfur, innskot 
ÞM) er í heilagri pólitískri baráttu 
gegn sjávarútvegi og kvótakerfi og 
öllu því.“ Mér þykir rétt að Endur-
skoðunarráð og eftir atvikum 
Fjármálaeftirlit athugi hvort þessi 
ummæli brjóti ekki gegn ákvæðum 
23. og 24. gr. laga númer 94/2019. 
Enn fremur hvort endurskoðaður 
og áritaður reikningur Vísis hf. 
vegna ársins 2020 og síðar standist 
kröfur sem gerðar eru í lögum nr. 
102/2020 og hvort áritun endur-
skoðanda á þau uppfylli ákvæði 
104. gr. ársreikningslaganna.

Endurskoðandinn endar grein 
sína í Fréttablaðinu 28. júlí sl. á að 
boða að hann muni kæra skrif mín 
til siðanefndar Háskóla Íslands. 
Yfirlýsingin minnir á atvik úr sand-
kassaleikjum bernskunnar. En 
henni fylgir þó alvarlegur undir-
tónn því í henni felst tilraun til 
þöggunar, ekki bara gagnvart mér 
heldur gagnvart öllum öðrum 
háskólamönnum sem hafa vilja og 
áhuga á að tjá sig um sjávarútvegs-
mál og framkvæmd sjávarútvegs-
stefnu. Kannski er það tilgangur-
inn? n
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda 

tölvupóst á timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Í fyrsta sinn verða allir fræðslu-
viðburðir Hinsegin daga teknir 
saman í eina heild og úr verður 
sérstök Regnbogaráðstefna Hin-
segin daga.

benediktboas@frettabladid.is

Ráðstefna Hinsegin daga byrjaði í gær og 
heldur áfram í dag, annars vegar í Pride 
Center, sem er staðsett á Geirsgötu 9, og 
hins vegar á Borgarbókasafninu Grófinni.

Á dagskrá ráðstefnunnar er fjöldi 
áhugaverðra og fræðandi fyrirlestra, 
erinda, pallborða og fleira um fjölbreytt 
málefni tengd hinsegin samfélaginu. Allir 
dagskrárliðir ráðstefnunnar eru tákn-
málstúlkaðir.

Í gær var til dæmis fyrirlestur um 
Trans fólk og afreksíþróttir sem hefur 
verið í deiglunni undanfarið, Hinsegin í 
heimabyggð og Hinsegin í tölvuleikjum. 
Í dag verða fjórir viðburðir og hefjast þeir 
klukkan 12.30 þar sem rætt verður um 
Fjölástir og fjölbreytileikann. Ofbeldis-
forvarnarskólinn sér um Hatrið sem þú 
hunsar er fordæmið sem þú setur! og 
enskur fyrirlestur er á dagskrá um Hatrið 
í heiminum áður en Hvað felst í jafnrétti 
fyrir kvár? verður í lok dagskrár.

Gunnlaugur Bragi Björnsson, for-
maður Hinsegin daga, hafði í ansi mörg 
horn að líta þegar Fréttablaðið sló á þráð-
inn til hans en hann segir að á þessum 
tveimur stöðum sé búið að safna saman 
allri fræðslu og viðburðum sem Hinsegin 
dagar hafa lagt áherslu á í mörg ár í eina 
heild.

„Þetta er í fyrsta skipti sem við erum 
að keyra þetta í þessu ráðstefnuformi og 
gera þessu þar með hærra undir höfði 
en að dreifa þessu hér og þar yfir alla 
dagana.“

Gunnlaugur bendir á að mikið af 
þessum fyrirlestrum og fræðslu komi 
inn á borð Hinsegin daga og sé ekkert frá 
þeim komið. „Mörg þessara erinda koma 
til okkar. Við erum að sitja sem minnst 
og hugsa um hvað sé áhugavert heldur 
erum í samtölum við okkar fólk og mikið 
af þessu kemur inn til okkar frá fólki sem 
vill ræða um þessi atriði. Tölvuleikjahlut-
inn til dæmis kemur frá aðilum í þeim 
geira sem vildu ræða þessi mál. Enda er 
hinsegin fólk ekki algengt í tölvuleikjum.

Þarna skapast vettvangur þar sem 
hægt er að kafa í hlutina og ræða þessi 
mál.“

Miðbær Reykjavíkur er kjaftfullur 

af erlendum ferðamönnum en Gunn-
laugur segir að margir komi sérstaklega 
til Íslands til að taka þátt en Hinsegin 
dagar halda ekki sérstaklega utan um 
erlenda gesti. „Við vitum að það er mjög 
stór hópur erlendra gesta sem kemur sér-
staklega hingað til lands til að taka þátt. 
Við fáum mikið af fyrirspurnum erlendis 
frá og einhverjir eru hérna fyrir tilviljun 
og grípa tækifærið. En það er vonlaust að 
giska á fjöldann.“

Aðspurður segist hann hafa gleðina í 
hjartanu og þó það sé mikið að gera sé 
ótrúlega gaman að vera til. „Púlsinn er 
góður þótt hann sé hraður. Það var svo 
gaman að vera í opnuninni og finna hvað 
fólk var tilbúið að koma saman. Þetta 
var mátuleg blanda af pólitík, aktífisma 
og góðri gleði. Maður fann að þetta var 
eitthvað sem fólk þurfti og við erum 
lukkuleg.“ n

Öll fræðsla og viðburðir  
á einum og sama stað

Hinsegin dagar voru settir í Bankastræti, þar var málaður regnbogi á götuna. Hátíðinni lýkur á sunnudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK 

Gunnlaugur 
Bragi Björns-
son.

Hannes Finnsson Skálholtsbiskup 
andaðist á þessum degi árið 1796. 
Hannes fæddist í Reykholti í Borgar-
firði 8. maí árið 1739, sonur prests-
hjónanna þar, séra Finns Jónssonar, 
sem síðar varð biskup í Skálholti, og 
Guðríðar Gísladóttur. 

Hannes útskrifaðist sextán ára 
úr Skálholtsskóla 1755 og hélt um 
sumarið til guðfræðináms við Hafnar-
háskóla. Embættispróf í guðfræði tók 
hann 1763.

Á þeim tólf árum, sem Hannes 
dvaldist samfleytt í Kaupmannahöfn, 
kynntist hann mörgum helstu fræði-
mönnum Danmerkur. Hannes sneri 

heim í Skálholt til að aðstoða föður 
sinn við ýmis fræðistörf árið 1767. 
Hann hélt aftur til Kaupmannahafnar 

1770 og dvaldi þar næstu árin við 
störf í íslenskum fræðum.

Hannes var vígður aðstoðarbiskup 
til Skálholts 1777. Séra Finnur lét af 
embætti árið 1785 og var Hannes 
þá einn biskup. Árið áður höfðu 
Suðurlandsskjálftar lagt Skálholtsstað 
meira og minna í rúst og átti að flytja 
biskupsstólinn til Reykjavíkur. Hannes 
keypti þá Skálholtsstað og fékk að 
sitja þar áfram sem hann og gerði til 
æviloka. Hannes dó hinn 4. ágúst 1796 
í Skálholti eftir skyndileg veikindi.

Á síðustu æviárunum skrifaði hann 
tvö merkustu rit sín: Um mannfækkun 
af hallærum á Íslandi og Kvöldvökur. n

Þetta gerðist: 4. ágúst 1796

Hannes biskup ber beinin

Hannes var vígður aðstoðarbiskup til 
Skálholts 1777.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Okkar elskulega,
Steinunn Vigfúsdóttir

(Una) 
Skúlagötu 40a,  

áður til heimilis á Seyðisfirði,
lést á Líknardeild Landspítalans  

í Kópavogi þann 20. júlí. 
Bálför hefur farið fram.  

Minningarathöfn auglýst síðar.

                  F. h. aðstandenda
                  Guðsteina Hreiðarsdóttir

Faðir okkar, 
Gísli Arnór Víkingsson

sem lést mánudaginn 18. júlí verður 
jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 

föstudaginn 12. ágúst kl. 13. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Ögmundur Viðar Rúnarsson   Ingibjörg Helga Gísladóttir

1704 Enskar og hollenskar sveitir hertaka Gíbraltar.
1796 Hannes Finnsson Skálholtsbiskup andast. Hann 

er einn menntaðasti Íslendingur sinnar tíðar. Af 
ritum hans má til dæmis nefna Um mannfækkun af 
hallærum á Íslandi.

1903 Giuseppe Melchiorre Sarto verður Píus 10. páfi.
1907 Ungmennafélag Íslands stofnað og er fyrsti for-

maður þess Jóhannes Jósefsson.
1928 Ásta Jóhannesdóttir syndir frá Viðey til Reykjavíkur. 

Sundið tekur tæpar tvær klukkustundir og er um 
fjórir kílómetrar.

1944 Gestapómenn ryðjast 
inn í fylgsni fjölskyldu 
Önnu Frank og hand-
taka alla sem þar 
hafast við.

1947 Hæstiréttur Japans er 
stofnaður.

1972 Idi Amin tilkynnir að 
allir asískir verkamenn 
með bresk vegabréf 
verði að hverfa frá 
Úganda innan þriggja 
mánaða.

1974 Italicus-sprengjan: Sprengja springur um borð í lest 
á milli Flórens og Bologna. 12 látast.

1977 Orkustofnun Bandaríkjanna er stofnuð.
1977 Sprengjumaðurinn frá Gladsaxe sprengir sína fyrstu 

sprengju í símaklefa í Kaupmannahöfn.
1979 Stokkhólmsmaraþonið er hlaupið í fyrsta skipti.
1984 Efri-Volta tekur upp nafnið Búrkína Fasó.

1993 Alríkisdómari dæmir tvo lögreglumenn frá Los 
Angeles í þrjátíu mánaða fangelsi fyrir að hafa 
brotið á réttindum Rodneys King, eins og það var 
orðað

1995 Króatíuher hefur Stormaðgerðina gegn 
Króatíuserb um í Krajinahéraði.

1997 185.000 bílstjórar hjá United Parcel Service fara í 
verkfall.

1998 Afríkustríðið mikla hefst í Kongó.
2006 17 hjálparstarfsmenn eru myrtir í bænum Muttur á 

Srí Lanka.
2007 Phoenix, geimskipi NASA, er skotið á loft.

Merkisatburðir
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Nýja KFC-lína Hype þykir einkar 
lífleg og töff.  MYND/KFC/HYPE

thordisg@frettabladid.is

Hvern dreymir ekki um að klæðast 
eitursvölum jakka myndskreyttum 
brakandi stökkum kjúklinga-
leggjum frá KFC og skarta derhúfu 
í stíl? Allt getur það nú ræst því 
bandaríski kjúklingarisinn KFC 
hefur kynnt til sögunnar eigin 
tískufatnað í samstarfi við breska 
lífsstílsmerkið Hype.

Fatalínan samanstendur af 47 
flíkum og fylgihlutum, þar á meðal 
hettupeysum, sólhöttum, jökkum, 
bakpokum, toppum, t-bolum, 
jogging-buxum, derhúfum og 
úlpum.

Sagan, matseðlar og slagorð
Það sem fyllti hönnuði Hype anda-
gift við hönnun KFC-línunnar, sem 
þykir einstaklega hressandi og 
súpersvöl, var saga, matseðlar og 
alþekkt slagorð KFC. Þá má nefna 
derhúfur með áletruninni „Bargain 
Bucket“ yfir í snjóhvíta kósígalla 
með rauðletruðu slagorði KFC, 
„Finger Lickin‘ Good“, á skálmum 
og bol, sem og ofurtöff „vintage“ 
kappakstursjakka með ísaumuðu 
skjaldarmerki KFC og fleira fínu.

Í tískulínu Hype má líka finna 
skemmtilega fylgihluti, eins og 
hvítar og rauðar KFC-töskur, sem 
líta út eins og KFC-kjúklingafötur, 
og sérstakar drykkjartöskur.

Fatalínan verður fyrst föl í vef-
verslun Hype, uk.justhype.com, 
í dag, fimmtudaginn 4. ágúst, og 
í verslun Hype á Carnaby Street 
í Lundúnum. Þar verður mikið 
húllumhæ og geta gestir skapað 
sína eigin stuttermaboli með úrvali 
mynda af matseðli KFC. n

Hipp og kúl KFC

Ég myndi lýsa verkunum mínum sem hráum, áberandi og djörfum, segir Þórunn Heba.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Keðjuverk sem  
fjötra líkamann

Þórunn Heba Bjarnadóttir hefur vakið athygli 
að undanförnu fyrir keðjur sem hún setur 

saman í líkamslistaverk sem hægt er að klæð-
ast. Keðjurnar, skartið og fylgihlutina skapar 

hún undir nafninu Habe – Chainwork. 2
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Í RÖÐ

Fæst í Apótekum, Hagkaup, Fríhöfninni  
og víðar  |  nánar á evy.is og celsus.is
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Þórunn Heba byrjaði fyrst árið 
2015 að selja hárteygjur með 
handgerðum slaufum á Facebook 
undir nafninu Hebuslaufur. „Ég 
fékk nokkrar pantanir og var alsæl 
með það. Svo breytti ég Facebook 
síðunni í Habe by Heba og fór að 
setja inn hluti úr keðjum. Ég man 
ekki alveg af hverju ég byrjaði með 
keðjurnar, og þó? Ég elska chokera 
og hafði keypt þannig og hugsaði 
með mér að ég gæti alveg prófað 
að gera líkamskeðjur og chokera 
sjálf,“ segir Þórunn Heba.

„Margir þekkja mig enn undir 
Habe by Heba, enda hef ég lengst 
af notast við það nafn, en ég varð 
þreytt á þessu „by“, því það eru svo 
margir að nota það í dag. Svo núna 
er ég bara Habe sem gerir keðju
dót! Habe var svo frátekið á Insta
gram svo chainwork varð fyrir val
inu eftir miklar vangaveltur. Ég tók 
mér pásu við sköpunina árið 2021 
vegna veikinda en er núna byrjuð 
á fullu aftur.“ Hægt er að nálgast 
verkin hennar Þórunnar Hebu á 
Instagram @habe_chainwork. „Ég 
fylgist ekki jafn vel með Facebook
síðunni svo það er best að hafa 
samband við mig á Instagram.“

Hrá, áberandi og djörf
Þórunn Heba er 31 árs og lauk 
stúdentsprófi ásamt hönnunar og 
handverksbraut við Tækniskólann. 
Hún er langt komin með BA í 
mannfræði við HÍ. Þegar hún er 
ekki að skapa úr keðjum og leðri 
þá vinnur hún á leikskóla. Þórunn 
Heba lítur á verkin, sem hún býr til 
úr keðju, leðri/pleðri, kristöllum 
og perlum, sem listsköpun fremur 
en söluvöru, þó svo auðvitað sé 
hægt að kaupa þau.

„Ég myndi lýsa verkunum 
mínum sem hráum, áberandi og 
djörfum. Til þess að fá innblástur 
sest ég vanalega fyrir framan 
gínu og byrja á því að leika mér í 

einhverju fikti með hráefnið. Ég 
fæ líka hugmyndir af netinu og 
úr sjónvarpinu og geri að mínu. 
Til dæmis byrjaði ég fyrst að gera 
hárkeðjur þegar ég sá konu með 
svoleiðis syngja fyrir hönd Lett
lands í Eurovision eitthvert árið. 
Fólk hefur líka sent mér hlekki 
af Pinterest og ég hef gert mínar 
eigin útgáfur. Það verður aldrei 
nákvæmlega eins og fyrirmyndin.“

Hvað er það sem heillar þig við 
hráefnin sem þú notar?

„Keðjur heilla mig vegna þess að 
þær eru fjölbreyttar í útliti og ég 
elska að tengja þær saman. Leður/
pleður nota ég mikið því ég elska 
leður og það er létt að skera það til 
og festa saman á viðeigandi hátt. 
Ég hef líka aðeins verið að fikta 
með perlur því ég elska steina, en 
það er ekki nærri því eins vinsælt. 
Flest af hráefnunum kaupi ég á 
netinu, í nytjamörkuðum og svo í 
byggingarvöruverslunum.“

Elskar að vinna með fólki
Þórunn Heba segist ekki hafa 
hugmynd um hversu margar 
líkamskeðjur og fylgihluti hún 
hefur gert. „Ég er að búa þetta til 
heima í stofunni. Þá tek ég bæði 
við pöntunum frá viðskiptavinum 
og geri líka persónulega fyrir fólk. 
Mér þykir rosalega gaman að 
vinna með fólki og er alltaf með 
opinn hug þegar fólk sendir mér 
línu. Ef ég er að gera líkamskeðju 
fyrir fólk þá bið ég um brjóst, 
mjaðma og mittismál. Einstaka 
sinnum geri ég bara eitt stykki af 
einhverju og þá tek ég það sérstak
lega fram. Ég hef líka gert prívat 
fyrir ljósmyndatökur.

Einnig gerði ég mikið af líkams
keðjum og fylgihlutum fyrir 
hljómsveitina Kæluna miklu fyrir 
tónleika á árunum 2016–2020. 
Ég veit ekki til þess að f leiri hafi 
skartað mér á sviði. Ég hef hins 

Þórunn segir 
að keðjur heilli 
hana vegna 
þess að þær eru 
fjölbreyttar í 
útliti og henni 
finnst gaman 
að tengja þær 
saman.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

Skartið er gróft 
og skemmtilegt. 

Hér má sjá úrval af keðjum sem Þórunn hefur gert. 

Þórunn hefur 
gert marga fylgi-
hluti fyrir hljóm-
sveitina Kæluna 
miklu. 

Jóhanna María 
Einarsdóttir

jme 
@frettabladid.is 

vegar fengið skiptidíl við nokkra 
áhrifavalda, fengið myndir í 
skiptum fyrir skart.“

En hvað með nafnið Habe? 
Er þetta orðagrín eða er dýpri 
merking að baki? „Það er reyndar 
skemmtilegt að segja frá því að 
þegar ég var í grunnskóla fórum 
við í heimsókn á sjúkrahúsið. Í 
heimsókninni var okkur, sem 

höfðum alltaf búið í sveitar
félaginu, gefin mynd sem við 
teiknuðum í fjögurra ára skoðun. 
Ég hafði teiknað mannveru og 
skrifað stórum stöfum HABE, en 
ekki Heba. Mér finnst þetta svo 
fyndið og hef hlegið mikið að 
þessu með mínum nánustu. Svo já 
og nei, orðagrín. Myndi samt segja 
já.“ n

Til dæmis 
byrjaði ég 
fyrst að 
gera hár-
keðjur 
þegar ég sá 
konu með 
svoleiðis 
syngja 
fyrir hönd 
Lettlands í 
Eurovision 
eitthvert 
árið. 
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

YEST/YESTA síður kjóll 
Stærðir 38-52 
Verð 16.980 kr

YEST/YESTA peysujakki 
Stærðir 38-52 
Verð 13.980 kr

YESTA Ankairia tunika
Stærðir 44-56 
Verð 10.980 kr

YEST/YESTA kósýpeysa 
Stærðir 38-52 
Verð 9.980 kr

ES&SY Holly Hettupeysa 
Fæst líka í hvítu 
Stærðir 38-46 
Verð 9.980 kr

YESTA - April opin peysa 
Stærðir 44-60 

Fæst í fleiri litum 
Verð 8.980 kr

ES&SY Sofia kvartermabolur 
Stærðir 36-46 
Verð 6.980 kr

YEST Yalba stuttermabolur 
Fæst líka í svörtu og hvítu 

Stærðir 36-48 
Verð 4.980 kr

SANDGAARD Amsterdam  
stuttermabolur 

Fæst í fleiri litum - Stærðir 38-54 
Verð 3.980 kr

FESTIVAL  
síður hlýrabolur/aðhaldsbolur

Stærðir 38-56 
Verð 5.690 kr

YEST/YESTA kvartbuxur 
Stærðir 38-52 
Verð 11.980 kr

YEST/YESTA Gallabuxna jeggings 
Stærðir 36-60 
Verð 11.980 kr

YEST/YESTA Ornika-Arnika treggings
Fást í fleiri litum 

Stærðir 36-60 
Verð 6.980-8.980 kr

ROBELL Enie pleður treggings 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 40-52 
Verð 13.980 kr

JANA leður götuskór 
Fást í rauðu og svörtu 

Stærðir 37-42 
Verð 18.990 kr 

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna



Sýnilegur hinseginleiki í 
óperum er viðfangsefni 
sumartónleikaraðarinnar 
Söngljóðasúpa í Norræna 
húsinu á fimmtudag.

starri@frettabladid.is

Sumartónleikaröðin Söngljóða-
súpa í Norræna húsinu heldur 
áfram í dag en þá munu Íris Björk 
Gunnarsdóttir óperusöngkona 
og Matthildur Anna Gísladóttir 
píanóleikari flytja aríur úr ýmsum 
óperum með sýnilegum hinsegin-
leika. Auk þess mun Íris fjalla um 
rannsókn sína á hinseginleika 
á óperusviðinu á fræðandi og 
skemmtilegan hátt.

„Hugmyndin að þessum tónleik-
um kviknaði fyrir nokkrum árum 
þegar ég áttaði mig á því hvað 
margar óperur eru einsleitar og 
stereótýpur kynjanna sterkar. Þær 
óperur sem ég þekkti þá voru allar 
um gagnkynhneigt sískynja fólk 
en ég þráði að sjá meiri fjölbreyti-
leika í óperuheiminum. Ég fór að 
lesa mér til um efnið og sá þá að 
engin samantekt á hinseginleika 
á óperusviðinu var til. Því ákvað 
ég að bæta þar úr og sótti um styrk 
úr Nýsköpunarsjóði námsmanna 
fyrir verkefni mitt, Hinseginleiki á 
óperusviðinu, sem ég fékk sumarið 
2020,“ segir Íris Björk.

Tónleikaröðin er í samstarfi við 
veitingastaðinn Sónó matseljur, 
Norræna húsið, Reykjavíkurborg 
og Óperudaga, en tónleikarnir eru 
auk þess á dagskrá Hinsegin daga.

Hennar framlag til baráttunnar
Þegar Íris hélt áfram að þróa verk-
efnið sitt fann hún líka þörf fyrir 
að flytja þessa tónlist hérlendis og 
sýna þannig áhorfendum fjöl-
breytileikann í óperuheiminum. 
„Það eru til svo ofboðslega fallegar 
óperur sem segja sögur hinsegin 
einstaklinga og ég hlakka til að 
gera það einn daginn að veruleika 
að flytja einhverja þeirra í heild 
sinni hér á Íslandi. Tónleikarnir 
eru mitt framlag til jafnréttisbar-
áttu hinsegin einstaklinga á mínu 
sérsviði. Sýnileiki er lykillinn að 
samþykki og á tónleikunum geri 
ég hinseginleikann sýnilegan 
gerandi það sem ég geri best, sem 
er að syngja.“

Tónlistin á tónleikunum 
spannar langt tímabil, allt frá 18. 
öld til dagsins í dag. „Við munum 
flytja aríur meðal annars eftir 
Händel, Alban Berg, Paulu M. 
Kimper og Ricky Ian Gordon. Allar 
aríurnar eiga það sameiginlegt að 
það er skýr sýnilegur hinsegin-
leiki í óperunum þar sem þær 
koma fyrir. Matthildur var einn af 
kennurum mínum í Listaháskóla 
Íslands og þegar ég bar undir hana 
að gera þessa tónleika með mér 
var hún ekki lengi að svara játandi. 
Hún kemur því inn í verkefnið sem 
meðleikari á tónleikunum og ég er 
meiri háttar heppin með það.“

Bregður sér í mörg hlutverk
Íris bregður sér í ólík hlutverk 
á tónleikunum enda segist hún 
hafa ákveðið að vera með alger-

lega opinn hug varðandi raddfag 
þegar hún valdi tónlistina fyrir 
tónleikana. „Því varð það þannig á 
endanum að engin af þeim aríum 
sem ég mun syngja eru skrifaðar 
fyrir sóprönur, mitt venjulega 
raddfag. Mér finnst sérstaklega 
skemmtilegt að fá tækifæri til þess 
að flytja tónlist sem ég myndi aldr-
ei annars syngja. Þannig mun ég til 
dæmis syngja tenóraríuna úr einni 
af mínum uppáhaldsóperum, 
Peter Grimes eftir Benjamin 
Britten. Ég bregð mér í hlutverk 
nokkurra lesbía, geldingssöngvara, 
ástsjúks unglingspilts, Gertrude 
Stein og útskúfaðs sjómanns. Nær 
allar aríurnar fjalla um ástina, 
bæði óendurgoldna ást og fallegar 
ástarsögur.“

Fjölbreyttari umfjöllunarefni
Íris hóf rannsóknina sumarið 2020 
eins og fyrr segir og var hún gerð 
undir handleiðslu kennara hennar, 
Þóru Einarsdóttur óperusöng-
konu. „Ég fann á fimmta tug ópera 
sem höfðu skýran hinseginleika og 
enn fleiri þar sem skynja má hin-
seginleikann milli línanna. Þá stóð 
til að halda tónleika í samstarfi við 
Óperudaga og Hinsegin daga, sem 
þurfti að fresta vegna heimsfarald-
ursins, en nú eru tónleikarnir 
loksins að verða að veruleika.“

Hún segir niðurstöður rann-
sóknarinnar sýna skýrt að óperum 
með sýnilega hinsegin ein-
staklinga fer fjölgandi með hverju 
árinu. „Flestar þeirra fjalla um 
fallegt samkynja ástarsamband 
en líka eru til óperur sem fjalla um 
kynleiðréttingarferli trans konu, 
Stonewall-uppreisnina og ofbeldi 
gegn hinsegin einstaklingum svo 
eitthvað sé nefnt.“

Viðhorf margra samfélaga er 
loksins að færast í átt að því að við 
megum öll vera við sjálf að sögn 

Írisar. „Það verður því spennandi 
að fylgjast með þróun sýnileika 
hinseginleikans á óperusviðinu á 
komandi árum og margt bendir 
til þess að umfjöllunarefni ópera 
verði fjölbreyttari með hverju 
árinu sem líður. Vonandi halda 
ung tónskáld og óperutextaskáld 
samtímans áfram að nota sköpun-
argáfu sína til þess að semja óperur 
þar sem fjölbreytileiki mannlífsins 
er sýnilegur, bæði í sögunum sem 
sagðar eru og í þeim einstakling-
um sem þar stíga á svið.“

Spennandi dagskrá í boði
Tónleikarnir eru hluti af dagskrá 
Hinsegin daga. Dagskrá þeirra 
er fjölbreytt og er Íris spennt yfir 
mörgum viðburðum. „Ég hlakka 
alltaf til að fara í gönguna og geri 
það að sjálfsögðu í ár eins og alltaf. 
Það er úr mörgu að velja og ég ætla 
að fara til dæmis á einhverja af 
þeim fræðandi viðburðum sem eru 
í boði. Jafnréttisbarátta hinsegin 
einstaklinga stendur mér nærri 
hjarta og ég trúi því staðfastlega að 
með fræðslu verðum við öll vísari. 

Sýnileiki er lykillinn að samþykki
Matthildur 
Anna Gísladóttir 
píanóleikari og 
Íris Björk óperu-
söngkona koma 
fram á tónleik-
unum í kvöld.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Fordómar verða til vegna fáfræði 
og því er ánægjulegt að sjá hve 
mikil fræðsla er í boði á Hinsegin 
dögum í ár. Einnig er ég spennt 
fyrir tónleikum sönghópsins 
Viðlags og svo hljómar Rocky 
Horror Sing-a-long líka fáránlega 
skemmtilegt. 

Innra með mér býr forfallinn 
söngleikjanörd þó að óperurnar 
eigi hug minn flesta daga.“

Mörg verkefni fram undan
Íris er búsett í Noregi þar sem hún 
er í mastersnámi við Óperuhá-
skólann í Osló. „Ég er mjög ánægð í 
náminu og er að fá heilmikið út úr 
því. Við fáum að vera mikið á sviði 
og þroskast sem listamenn. Síðasta 
haust fluttum við Turn of the 
Screw eftir Benjamin Britten og 
ég var svo heppin að fá að syngja 
aðalhlutverkið, Governess, sem er 
eitt af mínum draumahlutverkum. 
Næsta vor mun ég taka þátt í 
útskriftarsýningu skólans í norsku 
óperunni. Þá munum við flytja La 
finta giardiniera eftir W. A. Mozart 
ásamt KORK, útvarpshljómsveit 
Noregs, og ég syng titilhlutverkið, 
hana Sandrinu.“

Næsta sumar mun Íris halda 
útskriftartónleika þar sem hún 
velur eitt hlutverk, fær aðra 
söngvara með sér og klippir saman 
styttri útgáfu af einni óperu. 

„Ég er ekki búin að velja hlutverk 
enn en hallast að því að velja eitt-
hvað af óperum rannsóknarinnar. 
Flestar af þessum óperum eru 
skrifaðar á síðustu fimmtán árum 
en ég hef sérstaklega gaman af 
nútímatónlist og hlakka til að kafa 
almennilega ofan í eitt af þessum 
hlutverkum.“

Tónleikarnir hefjast kl. 19.30 í 
Norræna húsinu. Hægt er að kaupa 
súpu hjá Sónó matseljum kl. 18. 
Miðasalan er á tix.is. n

 Flestar þeirra fjalla 
um fallegt sam-

kynja ástarsamband en 
líka eru til óperur sem 
fjalla um kynleiðrétt-
ingarferli trans konu, 
Stonewall uppreisnina 
og ofbeldi gegn hinsegin 
einstaklingum svo 
eitthvað sé nefnt.

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Laxdal er í leiðinniFylgið okkur á FB 

SKOÐIÐ
LAXDAL.IS

ÚTSÖLULOK

50-70%
afsláttur
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ARMANI DAGAR Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI  
 20% AFSLÁTTUR AF ARMANI ILMUM 3.- 7. ÁGÚST



Arnar Gauti Sverrisson er öllum 
hnútum kunnugur þegar kemur 
að tískunni en hann hefur verið í 
tísku og hönnunarbransanum til 
fjölda ára og er reglulegur gestur á 
skjáum landsmanna í þættinum 
Sir Arnar Gauti á sjónvarpsstöð-
inni Hringbraut.

gummih@frettabladid.is

Það styttist óðum í haustið og það 
er fróðlegt að fá Arnar til að spá 
og spekúlera hvort eitthvað nýtt 
og spennandi sé í vændum í heimi 
karltískunnar.

„Haustið og veturinn er uppá-
haldstími okkar í karlatískunni. 
Þá fáum við að draga fram þykkar 
peysur, treflana og dúnvestin og 
grófu skóna, sem er útlit sem við 
erum alltaf öruggir með. Litir hjá 
okkur herrunum eru mest dökkir 
jarðlitir. Við erum ekkert að flækja 
þetta of mikið,“ segir Arnar Gauti.

Spurður hvort tískan verði 
frjálsleg eða í föstum skorðum á 
komandi misserum segir Arnar: 
„Ég tel að tískan í herrafatnaði 
verði í frekar föstum skorðum í 
haust og vetur.“

Sérðu eitthvað nýtt, hvað með 
húfur og sixpensara?

„Það eru alltaf einhverjir straum-
ar og stefnur en við elskum klassík 
eins og ,,Barbour“ jakka sem fara 
með öllu og já, ég verð að segja að 
sixpensarar hafa náð miklum vin-
sældum síðustu misseri.“

Stíllinn hefur ekki  
breyst mikið með árunum
Ert þú duglegur að fylgja nýjum 
tískulitum og hefur smekkur þinn 
eitthvað breyst með aldrinum?

„Já, ég fylgist mjög vel með og 
hef alltaf gert. Við hjónin ásamt 
Ragnheiði og Bjarna, vinahjónum 
okkar, rekum saman Kroll í 
Kringlunni sem er kvenfataverslun 
og erum mikið að velta fyrir okkur 
vörumerkjum og tískunni í heild 
sinni. Minn persónulegi stíll hefur 
ekki mikið breyst með árunum. Ég 
er alltaf jafn hrifinn af klassískri 
fallegri hönnun sem er tímalaus, 
eins og til dæmis Barbour vax-
jakkinn minn, sem er flík sem 
verður bara fallegri með tímanum 
og er alltaf tekinn fram í rigningu.

Ég er líka mjög hrifinn af denim 
og annað vörumerki sem er í 
algjöru uppáhaldi hjá mér er Ralph 
Lauren þar sem í raun skiptir ekki 
máli hvað þú ert að fara í. Það talar 
allt saman svo fallega. Ég dýrka 

að vera í denim gallaskyrtu og 
gallabuxum og svo tweed-jakka 
eða flauelsjakka yfir. Það er negla,“ 
segir Arnar Gauti.

Leyfðum okkur  
að vera meira frjálslegir
Hafa íslenskir karlmenn tekið ein-
hverjum breytingum í fatavali og 
í stíl?

„Já, bara yfir höfuð hafa þeir 
verið mun opnari fyrir sínum per-
sónulega stíl í vali á fatnaði og fjöl-
breytileikinn er bestur. Við erum 
það sem við klæðumst í karakter 
mætti segja.“

En tók Arnar Gauti eftir ein-
hverju sem einkenndi fatastílinn í 
heimsfaraldrinum?

„Eina sem kannski breyttist er að 
við leyfðum okkur að vera meira 
frjálslegir og kósí í klæðnaði. Ég tók 
eftir mörgum mönnum í jakka-
peysum og þægilegum buxum 
kannski, til að nefna eitthvað.“ n

Haustið og veturinn 
uppáhaldstíminn

Arnar Gauti er öllum hnútum kunnugur þegar það kemur að tískunni  MYND/AÐSEND

Tweed jakkarnir eu vinsælir og fást í mörgum mynstrum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY Trefillinn er alltaf nauðsynlegur þegar hausta tekur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Leyfum okkur að 
vera meira frjáls-

legri og kósi í klæðum.
Við erum það sem við 
klæðumst í karakter, 
mætti segja.
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Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af góðum skóm og öllu sem þarf í ævintýrið þitt!

HAFÐU AKU 
MEÐ Í VALINU

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

Superalp GTX 
Aukin mýkt við ökkla

Dempun

IMS: Kerfi sem gefur 
aukna mýkt niður í sólann

Rúllukefli sem heldur 
jafnri spennu á reimum

Náttúruvænt hágæða 
leður, LWG vottað

Reimalæsing, sitthvor
stillingin fyrir rist og ökkla

AKU Exoskeleton,
innan- og utanfótarstuðningur

2,6mm ekta ítalskt
Nubuck leður

Gore-Tex filma,
100% vatnsvörn

Custom fit innlegg

Vibram sóli

2mm gúmmíborði 
(grjótvörn) sem hentar 

vel í íslensku hraunlendi

, 

42.990 kr.

Stingum af…

AKU skórnir
eru framleiddir
á Ítalíu úr 100%

evrópskum íhlutum
og efnum

AKU Alterra GTX  
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.

AKU Tribute II GTX  
Léttir og liprir gönguskór

28.990 kr.

AKU Alterra GTX  
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.



Bílar 
Farartæki

 Bílar til sölu

MBens 300D 4Matic 2019 Ek.75.000 
AMG line. Svartur. Brúnt ekta leður 
að innan. Bíll í toppstandi! Ásett 
verð 6.890.000. ATH: Fæst á mjög 
góðu staðgreiðsluverði. Upplýsingar 
í síma 6233090

MBens 220D 4Matic 2020 Ek.36.000 
AMG line. Einn með öllu! Svart ekta 
leður að innan. Bíll í toppstandi. 
Sumar og vetratdekk á felgum. 
Ásett verð 7.990.000. Fæst á góðu 
staðgreiðsluverði. Upplýsingar í 
síma 6233090

 Bátar

Þjónusta

 Garðyrkja

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

 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.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 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.

 Til sölu

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

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

HJÓLHÝSAGEYMSLA
Hjólhýsageymslan Þorlákshöfn. 
Laus pláss fyrir veturinn 2022-
23 Steinsteypt hús upphitað 
og loftræst og malbikuð 
bílastæði. Upplýsingar í síma 
699-7720 eða senda fyrirspurn á: 
thhjolhysageymsla@gmail.com

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

 Húsnæði í boði
Nýjar 2-3 herb. íbúðir í Mörkinni 8, 
108 RVK fyrir rólega og reglusama 
eintaklinga eða pör (plús 30 ára). 
Langtímaleiga. V. 250 þ. Uppl. í s. 
898-7868 milli kl. 13-16.

32 fm stúdíóíbúð til leigu í 
Garðabæ, fyrir reglusaman 
einstakling. Meðmæla frá fyrri 
leigusala óskast. Uppl. í s. 894 4412

 Húsnæði óskast

2-3 HERB. ÍBÚÐ ÓSKAST
Fjölskylda frá Úkraínu (hjón með 
13 ára son, sem missti handlegginn 
í slysi) leitar að tveggja til þriggja 
herbergja íbúð í langtímaleigu í 
Reykjavík. Við erum með hund 
sem er eins og hugur manns og 
okkur vantar íbúð frá 1. September. 
Við bjóðum auðvitað tryggingafé. 
Vinsamlega hafið samband í 
síma 61 88 453 eða tölvupóst 
odessaroom@gmail.com. Bestu 
þakkir!”

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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

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

ÞJÓNUSTU
AUGLÝSINGAR

HAFÐU SAMBAND OG 
VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is
Formbólstrun

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og 
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar 
og öll almenn bólstrun. Við erum 
þekktir fyrir fljóta og góða 
þjónustu. Skoðið video af vinnslu 
á www.hsbolstrun.is

FYRIR EFTIR

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

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

8 SMÁAUGLÝSINGAR 4. ágúst 2022 FIMMTUDAGUR550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



FÆRÐU 
NÓG FYRIR 
PENINGANA?

Vissir þú að það þarf níu birtingar í Morgunblaðinu 
til að ná til sama fjölda og með einni birtingu í 
Fréttablaðinu, ef miðað er við konur á aldrinum 25-54 
ára á höfuðborgarsvæðinu?

Auglýstu í Fréttablaðinu og fáðu meira fyrir peningana.
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MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS



LÁRÉTT
1 land í afríku
5 svipuð
6 í röð
8 álag
10 tveir eins
11 hald
12 grobb
13 fjarstæða
15 mælikvarði
17 fanga

LÓÐRÉTT
1 blóm
2 hljóðfæri
3 gerast
4 skrensar
7 rægja
9 geysast
12 nytsemi
14 þakhæð
16 verkfæri

LÁRÉTT: 1 alsír, 5 lík, 6 áb, 8 pressa, 10 aa, 11 tak, 
12 gort, 13 órar, 15 sigmál, 17 snara.
LÓÐRÉTT: 1 alparós, 2 líra, 3 ske, 4 rásar, 7 bak-
tala, 9 storma, 12 gagn, 14 ris, 16 ár.

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.

Dagskrá
Sigrún Eldjárn segir sögu sína og sinna

Úrval úr þáttunum Mannamáli 
eru nú í endursýningu á Hring-
braut – og í kvöld er komið að 
Sigrúnu Eldjárn að segja sögu 
sína í samtali við Sigmund Erni. 
Hún er ekki einasta einn vinsæl-
asti sögumaður landsins heldur 
er æska hennar pensluð merki-
legum tíma með föður hennar, 
jafnt innan og utan veggja 
Þjóðminjasafnsins og auðvitað 
seinna meir á Bessastöðum. n

Afsakið, drengir. Ég veit að þið 
eruð súper uppteknir en ég 

þarf leyfi til að koma inn með 
allan þennan nýþvegna þvott - 

samanbrotinn.

Komd´inn.

Svo vil ég nota 
tækifærið og benda 
á að ég sótti bara 

alls ekki um starfið 
að vera þinn einka-

þjónn.

Ekkert 
mál, 

mamma 
mín.

Þá vona ég að þið 
hafið það gott í allan 
dag. Vona að ég hafi 

ekki truflað ykkur 
með nærveru minni.

Allt í 
góðu - 
ekkert 
stress.

Urðum við 
vitni að ein-
hvers konar 

kaldhæðni og 
gríni?

Nei, nei. 
Ég meinti 
þetta allt.

4 2 6 5 8 9 7 3 1

1 3 8 6 4 7 2 5 9

5 7 9 2 3 1 6 4 8

6 4 1 7 9 8 3 2 5

3 5 2 1 6 4 9 8 7

8 9 7 3 2 5 4 1 6

7 8 3 4 1 6 5 9 2

2 1 5 9 7 3 8 6 4

9 6 4 8 5 2 1 7 3

5 8 1 6 7 9 2 3 4

7 3 6 2 4 8 5 1 9

9 4 2 3 5 1 8 6 7

6 5 9 4 8 2 3 7 1

4 1 7 9 3 5 6 2 8

8 2 3 7 1 6 4 9 5

1 6 8 5 9 3 7 4 2

2 7 5 1 6 4 9 8 3

3 9 4 8 2 7 1 5 6

18.30 Fréttavaktin  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.  

19.00 Mannamál (e)  Einn sí-
gildasti viðtalsþátturinn 
í íslensku sjónvarpi. Sig-
mundur Ernir ræðir við 
þjóðþekkta einstaklinga 
um líf þeirra og störf.

19.30 Suður með sjó  Við-
talsþáttur um fólk á 
Suðurnesjum í stjórn Páls 
Ketilssonar.  

20.00 Draugasögur (e)  Í sjón-
varpsþættinum Drauga-
sögum kynnumst við 
lífinu að handan.

20.30 Fréttavaktin (e)  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.  

21.00 Mannamál (e)

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2

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

nesbær - Reykjavík.
14.20 Pricebræður bjóða til veislu 
15.00 Á tali hjá Hemma Gunn 

1989-1990 
16.00 Mótorsport  Skagafjarðarrall.
16.30 Nörd í Reykjavík 
17.00 Basl er búskapur 
17.30 Ekki gera þetta heima 
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ofurhetjuskólinn 
18.16 Fótboltastrákurinn Jamie 
18.44 HM 30  Markmið 14-líf í vatni.
18.50 Lag dagsins  Friðrik Ómar - 

Farinn.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarlandabrot
19.45 Heil manneskja Et helt 

menneske  Dönsk heimildar-
þáttaröð í fimm þáttum. 
Í þáttunum er fylgst með 
tveimur fjölskyldum sem 
eiga trans börn. Hverjar eru 
áskoranirnar sem þau mæta 
og hvernig höndla foreldrar 
umskipti sonar eða dóttur 
frá einu kyni til annars?

20.15 Tobias og sætabrauðið Bag 
verden - med Tobias  Danskir 
ferða- og matreiðsluþættir. 
Sætabrauðsdrengurinn 
og ferðalangurinn Tobias 
Hamann-Pedersen leggur 
land undir fót.

21.05 Þýskaland 89’ Deutschland 
89’ 

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Neyðarvaktin Chicago Fire  
23.05 Ófærð 
23.55 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 Drew’s Honeymoon House
10.05 Í eldhúsinu hennar Evu
10.25 Besti vinur mannsins
10.50 Family Law
11.30 Þetta reddast
11.55 Tónlistarmennirnir okkar
12.30 Nágrannar
12.55 30 Rock
13.20 X-Factor. Specials - All stars
14.30 Lóa Pind. Snapparar
15.05 The Glance of Music
17.25 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.50 Miðjan
19.00 Skreytum hús
19.15 Listing Impossible
19.55 Queen Raquela
21.20 Janet
22.05 Real Time With Bill Maher
23.00 Conversations with Friends
23.35 Outlander
00.50 The Mentalist
01.30 Drew’s Honeymoon House
02.15 Family Law
02.55 30 Rock
03.15 Í eldhúsinu hennar Evu

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block 
15.00 The Bachelorette
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 Family 
19.40 MakeUp 
20.15 Einvígið á Nesinu 2022
21.20 Impeachment
22.10 The L Word. Generation Q 
23.05 Love Island 
23.50 The Late Late Show 
00.35 FBI 
01.20 The Rookie
02.05 Tainted  Fanginn fyrrverandi, 

Lance, sem er með tengsl 
við rússnesku mafíuna og 
aríska bræðralagið, reynir að 
lifa rólegu lífi eftir að hafa 
verið í fimmtán ár í fang-
elsi. En allt þetta breytist 
þegar meðlimir í rússnesku 
mafíunni ráða hann til að 
ljúka einu lokaverkefni, áður 
en hann er laus allra mála. 
Verkefnið mistekst hins 
vegar.

03.35 Love Island 
04.20 Tónlist

Zimmermann átti leik gegn 
Hubner í Þýskalandi árið 1977.    

1. Dxe5+! De6 2. Rf6+! gxf6 3. 
Dxe6+ fxe6 4. Bh5# 1-0.  

www.skak.is: Ólympíuskákmótið. 

Hvítur á leik

 
Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

 í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 

Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi. 
Sími 550 5654 / jonivar@frettabladid.is 

SKÓLAR OG NÁMSKEIÐ 
Að vanda er boðið upp á fjölmargar fróðlegar greinar og viðtöl. 

Allir sem eru að velta fyrir sér námi fá góða yfirsýn yfir það sem er í 
boði í blaðinu.

Blaðið er mjög vinsæll valkostur fyrir menntastofnanir, einkaskóla og 
fyrirtæki til að auglýsa eða kynna það sem þau hafa upp á að bjóða.

Föstudaginn 12. ágúst  gefur Fréttablaðið út sérblaðið
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TRYGG ÐU  ÞÉR  N ÝJU
SÍRÍUS  KÖNNUNA
Kauptu tvo pakka af Síríus suðusúkkulaði og fáðu 

nýju Nóa Síríus könnuna í kaupbæti.



Töfrandi tilboð

Skoðaðu
öll tilboðin

Nýtt blað
á husa.is

í Húsasmiðjunni

Gasgrill 
Graphite 3b 
Grillflötur: 56x38 cm, 
þrír brennarar. 3000390

34.990kr
49.990 kr

30%

11.990kr
15.990kr

25%

Airfryer Formio
Tilvalinn fyrir að elda 
franskar, kjöt, fisk ofl. 
Hentugur líka til að hita upp 
tilbúnar máltíðir. Tekur 3,5 
ltr., og með hitastillingu fyrir 
80-200°C. 1851559

55.993kr
79.990kr

Garðsett
Með tveimur 
stólum og sófa.
3899579

30%
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LADY innimálning Háþrýstidælur Hillurekkar Viðarvörn og útimálning

afsláttur
30%

afsláttur
20%

afsláttur
20%

afsláttur
25%

Gleðilega

Fögnum fjölbreytileikanum alla daga
HINSEGIN DAGA

67.990kr
84.990kr

20%15%

Þvottavél, 
1400 sn.
Kolalaus mótor, 
tekur 8 kg , 15 
þvottakerfi. 
1853100

Þurrkari
8 kg, barkalaus 
með 16 þurrkerfum, 69dB. 1860473

Borvél, 18V
Rafhlaða (2 stk.), 2.0Ah, hraði 0-1400 
sn./mín., Led ljós, hersa 40 Nm. 5245582

30%

16.795kr
23.995 kr8.995 kr

5.995kr

33%

Harðparket
Polar eik, 12 mm, 
4V AC6 32. 147406

4.695kr/m2

3.285kr/m2

30%

Græn
vara

Flísar
Pacific Ivory, 60x60 cm, 
Rectif, frostþolin.
8611552

25%

3.956kr/m2

2.967kr/m2

Topplyklasett
53 stk., 1/4", bitar og toppar4-14 mm, 
djúpir toppar 6-13 mm. 5052518

69.990kr
84.990kr

19.590kr
27.990kr

30%

Hrærivél Mezo Smart
600W, með hraðastýringu, skál 4 ltr., úr 
ryðfríu stáli. Innifalið er líka deigkrókur, 
hræra og þeytari. 1851420

14.990kr
24.990 kr

Eldhústæki
Zicco, matt svart. 
7810106

40%
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Mafíósar af gamla 
skólanum deyja út
Goðsagnakenndir kvik-
myndakrimmar hafa safnast 
hratt til feðra sinna sum-
arið 2022 og skörðin í röðum 
þeirra sem holdgervingar 
Sonny Corleone, Henry Hill, 
Paulie Walnuts og Paulie 
Cicero skilja eftir sig eru svo 
stór að segja má að komið sé 
að kveðjustund hjá kynslóð 
kvikmyndafauta af gamla 
skólanum.

toti@frettabladid.is

Öndvegisleikararnir Ray Liotta, 
James Caan, Paul Sorvino og Tony 
Sirico kvöddu þennan heim í sumar. 
Þrátt fyrir ýmsa mannkosti og óum-
deilda leikhæfileika verður þeirra 
sjálfsagt lengst minnst fyrir að hafa, 
að því er virtist áreynslulítið, skráð 
sig á spjöld menningarsögunnar 
sem fulltrúar baneitraðrar karl-
mennsku; samvisku- og siðlausra 
of beldisfauta í hinum sígildu The 
Godfather, Goodfellas og tíma-
mót asjónvar psþátt unum The 
Sopranos. n

Ray Liotta (1954–2022)

Ray Liotta var 67 ára þegar 
hann varð bráðkvaddur þann 
26. maí. Hann vakti fyrst athygli 
1986 sem leiðindagaur sem 
gerði Melanie Griffith og Jeff 
Daniels lífið leitt í kvikmynd-
inni Something Wild en hann 
átti ítrekað eftir að túlka ýmiss 
konar síkópata í framtíðinni.

Hann lék hafnaboltakemp-
una Sholess Joe Jackson á móti 
Kevin Costner í Field of Dreams 
1989 en frammistaða hans 
sem gangsterinn Henry Hill í 
Goodfellas ári síðar yfirskyggir 
öll önnur afrek hans fyrr og 
síðar. Hann lokaði síðan glæpa-
hringnum 2021 þegar hann lék 
í The Many Saints of Newark, 
kvikmyndaforleik The Sopr-
anos, sem reyndist því miður 
eitt af hinstu verkum hans.

Paul Sorvino (1939–2022)

Hinn fjölhæfi Paul Sorvino var 
83 ára þegar hann lést 25. júlí 
en auk þess að leika stundaði 
hann viðskipti, óperusöng 
og ritstörf. Hann lék einn-
ig tveimur skjöldum og er 
þekktastur annars vegar fyrir 
túlkun sína á mafíuforingjanum 
Paulie Cicero í Goodfellas 
og rannsóknarlöggunni Phil 
Cerreta í sjónvarpsþáttunum 
Law&Order.

Þá var hann ekki síður harður 
í horn að taka og hikaði ekki við 
að hóta því að drepa perra-
framleiðandann Harvey Wein-
stein þegar hann komst að því 
að sótrafturinn sá hafði áreitt 
Miru, dóttur hans, og síðan lagt 
sig fram um að eyðileggja leik-
feril hennar eftir að hún varðist 
áreitni hans.

„Hann fer í fangelsi, ó já. Þessi 
tíkarsonur. Eins gott fyrir hann 
vegna þess að ef það gerist ekki 
þá þarf hann að mæta mér. Og 
ég mun drepa þennan fjandans 
djöflamerg. Mjög einfalt.“

 Að þessum 
fjórum 
mafíósum 
gengnum 
má segja 
að ákveðin 
kynslóð 
harðjaxla  
sé að 
hverfa.

Bíóglæpafor-
inginn Martin 
Scorsese er enn 
hress en hefur 
á skömmum 
tíma mátt 
horfa á eftir Ray 
Liotta og Paul 
Sorvino sem 
hann stýrði með 
góðum árangri í 
Goodfellas. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY 

Tony Sirico (1942–2022)

Anthony Sirico yngri var 79 ára 
þegar hann féll frá 8. júlí eftir 
langan glæpaferil bæði í raunveru-
leikanum og kvikmyndum þar 
sem hann lék krimma í myndum á 
borð við Goodfellas, Mob Queen, 
Mighty Aphrodite, Love and Mo-
ney, Fingers, Bullets over Broad-
way, Gotti, Cop Land og síðast en 
ekki síst The Sopranos þar sem 
hann fór með himinskautum sem 
Paulie Walnuts, einn tryggasti 
skutil sveinn Tonys Soprano.

Áður en Sirico lagði leiklistina 
fyrir sig hafði hann verið hand-
tekinn 28 sinnum og hlotið nokkra 
dóma fyrir ýmsa glæpi; óspektir, 
árásir og rán svo eitthvað sé 
nefnt. 1971 var hann ákærður fyrir 
fjárkúgun, þvingun og ólöglegan 
vopnaburð og afplánaði í kjölfarið 
20 mánuði af fjögurra ára dómi í 
hinu alræmda Sing Sing fangelsi.

Heimatökin voru því hæg 
hjá Tony þegar kom að því að 
bregða sér í gervi glæpamanna 
en samstarfsfólk hans minnist 
hans þó sem gegnheils manns og 
alvöru töffara. Sönnum vini vina 
sinna og þannig hafa Jamie-Lynn 
Sigler og Robert Iler, sem voru á 
unglingsaldri þegar þau byrjuðu 
að leika börn Tony Soprano, sagt 
að þau hafi sloppið við allt áreiti 
á tökustað þar sem allir vissu að 
ef eitthvað yrði gert á þeirra hlut 
væri Tony Sirico að mæta.

James Caan (1940–2022)

James Caan var 82 ára þegar 
hann lést 6. júlí og sem Sonny 
Corleone, elsti sonur og erfða-
prins glæpaveldis Don Corleone 
í meistaraverkinu The Godfather 
má hann teljast mesti stórlaxinn 
í þessum grimma hópi.

Ferill hans var langur og 
brokkgengur og ef til vill nokkuð 
kaldhæðnislegt að hann átti 
marga miklu betri spretti en í 
Guðföðurnum 1972 enda skap-
hundurinn og ruddinn Sonny 
Corleone ekkert sérstaklega 
á dýptina. Hins vegar lét hann 

skapið hlaupa með sig í gönur í 
síðasta sinn í einni af mörgum 
eftirminnilegum senum Guð-
föðurins þar sem hann var 
sallaður niður í slíku kúlnaregni 
að annað eins hefur vart sést, 50 
árum síðar.

Skuggi Sonny Corleone lá því 
yfir öllum minningargreinunum 
um leikarann sem gerði þó einn-
ig gott mót í til dæmis Misery 
(1990), Dogville (2003), jóla-
gríninu Elf (2003) að ógleymdri 
einni bestu mynd leikstjórans 
Michaels Mann, Thief, frá 1980.
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S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

Verslun opin
mán-fim 09:00-18:00, 
föstudaga 09:00-17:00, 
laugardaga 12:00-16:00. 

Lager opinn
mán-fim 13:00-17:00 
og föstudaga 13:00-16:00.

H1 rafmagnsborð

www.hirzlan.is

VERÐ NÚ FRÁ

66.850 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
95.500 kr.

H1 rafmagnsborðin fást í 
stærðum frá 100x60 til 160x80

30%
afsláttur

Headpoint
 VERÐ NÚ
72.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
104.900 kr.

P90 
með netabaki

VERÐ NÚ
84.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
123.900 kr.

MADE IN
GERMANY

Ágúst
tilboð

30%
afsláttur
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Áttu Copenhell-hring?

Sveinn Waage
rokkhundur og 
Eyjamaður með 
meiru

„Ég vissi ekki af 
þessum hring, 
the one to rule 
them all, en 

hann væri klárlega freistandi,“ 
segir Sveinn Waage um Copen-
hell-hringinn sem stofnendur 
þungarokkshátíðarinnar fengu 
Jónas Breka Magnússon gullsmið 
til þess að hanna og smíða.

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að hringurinn hefði selst upp 
á hátíðinni í Kaupmannahöfn í 

lok júní þar sem Sveinn var svo 
upptekinn við að njóta sín í botn 
að tilvist rokkskartsins fór alveg 
fram hjá honum.

„En já, ég var þarna eftir að hafa 
þurft að fresta tvisvar. Ég elska 
þessa hátíð. Ég fór á Copenhell 
en ekki Þjóðhátíð. Segir það ekki 
allt?“ spyr Sveinn, sem er annál-
aður Eyjamaður og sem slíkur 
fastagestur í Herjólfsdal um 
verslunarmannahelgar.

„Ég er reyndar búinn 
með 40 plús Þjóð-
hátíðir en samt, það 
var líka tveggja ára 
hlé þar,“ segir Sveinn, 
sem átti ekki heiman-
gengt síðustu helgi þar 
sem hann var fastur við að 

búa bílaplan undir steypu. Hann 
sótti sér þó ráðlagðan rokk-
skammt á Lemmy á kvöldin.

Hann neitar því þó ekki að helg-
in hafi verið erfið og fráhvörfin 
frá Eyjum hafi verið tilfinnanleg. 
„Með Þjóðhátíð innprentaða í 
DNA-ið finnur maður líkamlega 
fyrir öllum hápunktunum í raun-
tíma.“ Framkvæmdirnar og smá-
skammtar af rokki á Lemmy hafi 

því hrokkið skammt.
„Að sjá sitt fólk, 

fjölskyldu og vini 
skemmta sér konung-
lega í Dalnum var ljúf-
sárt en meira fallegt 
og fyllti hjartað af ást 

og stolti yfir fólkinu 
og fallegu Eyjunni minni.“ n

 n Lykilspurningin

FRÉTTAVAKTIN
KL. 18.30 ALLA VIRKA DAGA

Fréttavaktin býðum landsmönnum upp á 
fjölbreytta fréttaumfjöllun í opinni dagskrá. 
Úrvalslið fjölmiðlafólks fer yfir fréttayfirlit 
dagsins ásamt því að fá til sín góða gesti að 
ræða helstu mál líðandi stundar. 

Fréttavaktin er á dagskrá alla virka daga á 
Hringbraut og frettabladid.is 

Þetta er nettur vagn og 
allt mögulegt. Samlok
ur, pylsur, súpur og ís.

Baldur Þórhallsson
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Stjórnmálafræðiprófessorinn 
Baldur Þórhallsson kemur 
úr nokkuð óvæntri átt með 
forláta matarvagn sem hann 
býður til sölu á Facebook 
með þeim orðum að hann sé 
skemmtilegur, nettur og veki 
mikla athygli.

toti@frettabladid.is

Baldur Þórhallsson, prófessor í 
stjórnmálafræði, segist vart hafa 
undan að svara fyrirspurnum um 
matarvagn sem hann auglýsir til 
sölu á Marketplace á Facebook. Þar 
kemur fram að skemmtilegur og 
nettur vagninn veki mikla athygli og 
hafi verið notaður til að selja pylsur, 
samlokur og súpur.

Ásett verð er 990.000 krónur 
en vagninum fylgja meðal annars 
pylsupottur, stórt samlokugrill og 
ísskápur þannig að í honum er fólg-
ið tilvalið tækifæri til að taka þátt í 
„stækkandi og spennandi matar-
vagnamenningu“.

En hvað er prófessor í stjórnmála-
fræði að vilja upp á dekk með matar-
vagn? Þarna hlýtur einhver saga að 
liggja að baki?

„Hún er nú ekki mikil,“ segir 
Baldur og hlær. „Það er nú einfald-
lega þannig að við fjölskyldan erum 
með lítið ferðaþjónustufyrirtæki 
sem heitir Hellarnir við Hellu,“ 
heldur Baldur áfram og bætir við að 
vagninn hafi verið keyptur þegar 
fjölskyldan opnaði fyrir almennar 
hellaskoðunarferðir 2020. „Við 
vinnum mjög stíft með hellakons-
eptið og köllum hann Mathelli.“

Fjöldi svangra gesta
Hellarnir við Hellu opnuðu fyrir 

fastar ferðir um manngerðu hell-
ana tólf sem þar eru í febrúar 2020, 
nákvæmlega tveimur vikum áður 
en Covid skall á af fullum þunga og 
skrúfað var fyrir straum erlendra 
ferðamanna. Baldur segir þau því 
ekki hafa átt von á neinum gestum 
það sumarið en þau systkinin stóðu 
þarna um hvítasunnuhelgina í 
byrjun júní þegar 700 manns komu 
að skoða hellana.

„Það stóðu bara hundruð manns 
á planinu hjá okkur og heimtuðu 
bara að fá eitthvað að borða og við 
urðum að fá okkur matarvagn,“ 
segir Baldur og hlær og vitnar síðan 
í systur sína. „Eins og hún segir þá 

vorum við þarna um hvítasunnuna 
og komumst ekki heim fyrr en um 
haustið. Við gerðum bara ekki ráð 
fyrir öllum þessum Íslendingum 
sem væru á ferðinni og vildu koma 
að skoða hellana.“

Þykkvabæjarkartöflusúpa
Baldur segir hins vegar að nú skilji 
leiðir með matarvagninum þar sem 
öll veitingasala sé komin inn í mót-
tökuna eftir breytingar. „Þess vegna 
erum við að selja matarvagninn. 
Veitingarnar eru komnar inn. Og 
þetta er sagan.“

Baldur lætur þess einnig getið í 
auglýsingunni að þar sem vagninn 
vegur um 300 kíló sé hann ekki 
skráningarskyldur og auðvelt sé að 
koma honum fyrir á útihátíðum, 
afmælum eða öðrum viðburðum 
vegna stærðar og lítillar þyngdar.

„Þetta er nettur vagn og allt mögu-
legt. Samlokur, pylsur, súpur og 
ís. Við erum svo gamaldags að við 
reynum að vinna sem mest með 
allt úr heimabyggð og buðum upp 
á þessa alveg indælis kartöflusúpu 
úr Þykkvabænum ásamt ýmsu öðru 
góðgæti.“

Vagninn stendur enn hjá Hell-
unum við Hellu þar sem hann bíður 
nýs eiganda en Baldur rekur mikinn 
áhugann á vagninum til ört vaxandi 
matarvagnamenningar á Íslandi. 
„Hann er enn óseldur en ég er bara í 
því að svara skilaboðum núna.

Það er bara skemmtilegt og ég fæ 
margar fyrirspurnir, bæði frá fólki 
sem er með vagna fyrir en það er 
líka margt fólk að spyrja sem er að 
velta fyrir sér að fá sér vagn í fyrsta 
skipti,“ segir Baldur, sem svarar fyrir-
spurnum í síma og einkaskilaboðum 
á Facebook. n

Prófessor selur matarvagn

Baldur Þór-
hallsson og 
fjölskylda hans 
hafa fóðrað 
hellaskoðara í 
Mathellinum en 
nú skilja leiðir. 
 MYND/AÐSEND
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Nú 215.920 kr. Nú 227.920 kr.

180x200 cm rúm  
með botni.

Verð: 284.900 kr.

160x200 cm rúm  
með botni.

Verð: 269.900 kr.

Nú 347.992 kr. Nú 366.392 kr.

180x200 cm rúm  
með botni.

Verð: 457.990 kr.

160x200 cm rúm  
með botni.

Verð: 434.990 kr.

SPA handklæði 
100% tyrknesk bómull. Til í fleiri stærðum. 
90x170 cm. Verð: 1.695 kr.

Nú 1.356 kr.

Sealy WASHINGTON heilsurúm  
með Premium botni
Virkilega vönduð dýna og hentar fólki á öllum aldri. Washington heilsudýnan er með 
einstaklega vönduðu tvöföldu pokagormakerfi, kantstyrkingum og vandaðri og þægilegri 
yfirdýnu. Gormakerfinu er skipt upp eftir svæðum þannig að það er með meiri stuðning 
þar sem við erum þyngri eins og öxlum og mjöðmum. Yfirdýnan (topperinn) er samsett úr 
fjórum lögum og þar á meðal er gel lag (gel infused memory foam) sem lagast  
algjörlega að líkamanum og heldur honum í réttri stellingu alla nóttina.  
Áklæðið utan um dýnuna er silki og  
bómullarblanda sem andar einstaklega  
vel sem og gefur extra mýkt. Millistíf dýna. 
Til í fleiri stærðum

SIMBA heilsurúm með stillanlegum botni
Einstök samsetning 2500 keilulaga gorma og móttækilegs minnissvamps.
Simba bjó tvinndýnuna til eftir ítarlegar prófanir með The Sleep to Live Institute. 
Rannsóknir stofnunarinnar eru byggðar á niðurstöðum prófana með yfir 10 milljón manns 
og meira 180 milljón gagnapunktum líkamans.

Fáðu betri svefn, sama hvert þitt svefnmynstur er. Simbatex–lagið okkar veitir svalan og 
þægilegan stuðning á meðan Visco 
minnissvampurinn lagast fullkomlega að 
líkamanum. Dýnan er eins og hún sé 
sérsniðin fyrir þig! Til í fleiri stærðum.

NATURES LUXURY  
heilsurúm með botni

Natures Luxury er frábær heilsudýna  
með 20 cm háum pokagormum sem  

eru svæðaskiptir, mýkri á mjöðmum  
og öxlum til að halda náttúrulegri  

sveigju í líkama. Dýnan er samansett úr  
5 lögum af mismunandi svampi með  

4 cm minnissvampi sem aðlagast fullkomlega að líkamanum. 
Hæð Natures Luxury er 33 cm, en þar af er þykk yfirdýna sem 

gerir dýnuna einstaklega þægilega. Natures Luxury er með 
vönduðu áklæði sem andar einstaklega vel. Dýnan er millistíf en 

aukalögin af svampinum gefa sérstaka lúxustilfinningu  
þegar lagst er í hana. Natures Luxury er tilvalin  

á venjulegan botn sem og í stillanleg rúm.  
Sérlega vönduð gormadýna. 

Til í fleiri stærðum

Nú 8.720 kr.

Frábær heilsudýna með yfirdýnu fyrir enn betri hvíld.

Natures Rest Luxury er frábær heilsudýna með 18 cm háum pokagormum umvafið af 
hitasprengdum svampi. Gormakerfið er gert úr tvíhertu stáli með mikinn og góðan stuðning. 
Natures Rest Luxury er með vönduðu áklæði sem andar einstaklega vel. Dýnan er millistíf/stíf. 
Natures Rest Luxury er tilvalin á venjulegan botn sem og í stillanleg rúm. Til í fleiri stærðum. 
 Sérlega vönduð gormadýna.

Nature’s REST LUXURY heilsurúm með  
C&J stillanlegum botni

MJÚKIR DAGAR20%
afsláttur

 af öllum rúmum  
og mjúku 
deildinni

– Við elskum allt mjúkt –

Sérlega vönduð heilsudýna sem veitir 
góðan stuðning. Elegance heilsudýnan 
er með 5 svæðaskiptu pokagormakerfi. 

Gormakerfi Elegance er mýkra við 
axlasvæðið en stífara við neðra bak og 

miðjusvæði. Elegance heilsudýnan hefur 
steypta kanta sem gefur um 25% meira 
svefnrými og tryggir hámarks endingu 

dýnunnar. Ein okkar allra vandaðasta 
gormadýna. Til í fleiri stærðum.

ELEGANCE heilsurúm  
með classic botni  

Nú 167.920 kr.

180x200 cm

Verð:  209.900 kr. 

Nú 166.320 kr. Nú 300.640 kr.

160x200 cm rúm með 
C&J stillanlegum botni.

Verð: 375.800 kr.

120x200 cm rúm með 
C&J stillanlegum botni.

Verð: 207.900 kr.

Nú 8.792 kr.

140x200 cm. Verð 10.990 kr.

Nú 107.920 kr. Nú 147.920 kr.

180x200 cm rúm  
með botni.

Verð: 184.900 kr.

120x200 cm rúm  
með botni.

Verð: 134.900 kr.

4. - 15. ágúst

SEALY ICE COOL koddi 
Koddi með sérstöku áklæði sem gefur góða 
öndun og kælingu. Hægt að renna áklæðinu 
af og þvo í þvottavél. 50x70 cm.

Verð: 10.900 kr.

MISTRAL HOME rúmföt 
Rúmfötin frá Mistral Home eru úr 
bómullarsatíni með vönduðum hnöppum. 
Fást í mörgum fallegum litum og mynstrum. 
Þau hafa 300 bómullarþræði sem tryggir 
mjúka viðkomu og frábæra endingu. 

NICE rúmteppi 
Silkimjúkt flauelsenda-
rúmteppi og rúmteppi. 
Dökkgrátt, ljósgrátt og bleikt.

Flauelsendarúmteppi 
120 x 200 cm 11.900 kr. 
Nú 9.520 kr.
140 x 200 cm 12.900 kr. 
Nú 10.320 kr.
160 x 200 cm 13.900 kr. 
Nú 11.120 kr. 
180 x 200 cm 14.900 kr. 
Nú 11.920 kr.
Flauelsrúmteppi 
220 x 260 cm 22.900 kr. 
Nú 18.320 kr.
240 x 260 cm 23.900 kr. 
Nú 19.120 kr.

DIMMA baðsloppur 
Mjúkur baðsloppur. Hvítur eða grár.  
Ýmsar stærðir.

Verð: 12.900 kr.

Nú 10.320 kr.

DORMA CLASSIC sæng 
Meðalhlý sæng gerð úr holtrefjum. 
Áklæði úr 100% lífrænni bómull. 1.345g 
140x200 cm. 

Verð: 13.900 kr. Nú 11.120 kr. Nú 11.920 kr.

DANADREAM koddi 
ErgoMagic dúnkoddi með stífum innri kjarna  
úr minnissvampi. Hægt að stilla hæð koddans 
með því að fjarlægja hluta svampsins.  
50x70 cm.

Verð: 14.900 kr.

PURE COMFORT sæng 
Létt og þægileg fibersæng. 300g%  
140x200 cm. 

Verð: 10.900 kr. Nú 8.720 kr.

       

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugard. kl. 11–17
Sunnud. LOKAÐ

Upplýsingar eru birtar 
með fyrirvara um 
prentvillur. 

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

n Bakþankar

Ég las nýverið að nýliðinn júlí-
mánuður hefði verið afleitur hvað 
veðurfar varðar hér á höfuðborgar-
svæðinu. Til marks um leiðinda-
veðrið varð hámarkshiti í mánuð-
inum hér tæpar 16 gráður og lítið 
sást til sólar. Ég hef áður kveinað 
á þessum vettvangi yfir íslensku 
veðri. En ekki í þessum pistli. 
Íslenskt veðurfar er nefnilega ekki 
svo slæmt.

Eitt sinn fékk ég gott ráð sem 
getur nýst þegar lifað er við veðrið 
hér. Það er einhvern veginn svona: 
Þegar eitthvað amar að þá máttu 
vera viss um að einhver hefur 
það mun verra en þú. Um leið og 
maður hefur meðtekið þessa visku 
þá verður allt aðeins skárra.

Íslenskt veðurfar er nefnilega 
ekki svo slæmt. Ég var nýverið í 
stuttu fríi í sunnanverðri Evrópu 
þar sem hitabylgja hefur legið yfir. 
Af þeim sökum einkenndist frí 
þetta af endalausri leit að kælingu, 
í sundlaug, skugga eða loftkældum 
rýmum og sífelldu vatnsþambi 
sem síðan gufaði upp í svita. Alls 
staðar var þessi alltumlykjandi 
steikjandi hitasvæla sem ómögu-
legt var að flýja. Á einum tíma-
punkti var ég farinn að hlakka til 
að verða aftur kalt og ég reyndi að 
ímynda mér tilfinninguna með 
trega. Ég verð að viðurkenna að 
slíkan söknuð hef ég hvorki fyrr né 
síðar upplifað.

Vísindamenn spá því að þessi 
þróun muni aðeins aukast með 
þeim loftslagsbreytingum sem 
nú eiga sér stað. Hitabylgjur verða 
almennari og tíðni þeirra mun 
aukast verulega á næstu árum. 
Því er gott að vita næst þegar við 
ætlum að njóta íslensks sumars 
í júlí, í rigningu og beljandi roki, 
að einhvers staðar í heiminum er 
örugglega  kófsveittur miðaldra 
karl sem hlakkar til að verða aftur 
kalt. n

Sumarhiti

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Skraut og  
fylgihlutir

PRIDE 25-90%
afsláttur
af völdum vörum

Skannaðu kóðann og 
skoðaðu tilboðin á byko.is

Enn
meirilækkunSUMAR

MARKAÐS-
DAGAR

Fögnum
fjölbreytileikanum


