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ert þú klár
í skólann?
Græjaðu þig upp fyrir næstu önn

ofuröflugur
m1 örgjörvi

199.995

APPLE
MacBook Air M1 13,3” fartölva
• 13,3” Retina IPS skjár (2560x1600)
• 8 kjarna Apple M1 örgjörvi og skjástýring
• 256 GB minni, 8 GB vinnsluminni
• Allt að 18 klst. rafhlöðuending

Eða 18.005 kr. í 12 mánuði

Z124 Z127 Z12A

á 0% vöxtum | Alls 216.055 kr. | ÁHK 16%

apple símar
og aukahlutir
í úrvali

APPLE
iPhone 13
• 6,1“ Super Retina XDR skjár
• Wide og Ultra wide linsur, 4K upptaka í 60 fps
• A15 Bionic, MagSafe, Cinematic mode, 5G o.fl.
• Allt að 17 klst. afspilun myndbanda

152.995

MLPK3 MLPJ3 MLPH3 MLPG3 MLPF3 MNGK3

á 0% vöxtum | Alls 167.410 kr. | ÁHK 18%

Eða 13.951 kr. í 12 mánuði

Birt með fyrirvara um myndabrengl og/eða prentvillur. Vöruúrval og vöruframboð getur verið breytilegt milli verslana.

komdu þér
vel fyrir
einnig
til hvítur
CELLY
MagicStand fartölvustandur
• Léttur og meðfærilegur
• 6 hæðastillingar
• Fyrir allt að 13” fartölvur
• Hentar líka fyrir spjaldtölvur

1.995

SWMAGICSTANDBK -WH

fartölvu eða
spjaldtölvu?
af hverju
ekki bæði?
-25.000 kr.
Afsláttur

UNISYNK
USB-C tengikví - 3 tengi

LENOVO
IdeaPad Duet 5 Chromebook 13” fartölva

• 1x HDMI (3840x2160/60hz)
• 1x USB-C 100 W PD
• 1x USB-A 3.0
• 100 W hleðslugeta

• 13,3” FHD OLED snertiskjár (1920x1080)
• 128 GB eMMC, 8 GB vinnsluminni
• Allt að 15 klst. rafhlöðuending
• Fjarlæganlegt lyklaborð og standur

UNI10383

6.995

Áður: 124.995

99.995
Eða 9.380 kr. í 12 mánuði

LE82QS0020MX

á 0% vöxtum | Alls 112.555 kr. | ÁHK 25%

við hjálpum
þér að finna
réttu tölvuna

ACER
Aspire 1 14” fartölva

ASUS
Chromebook C423 14” fartölva

• 14” HD TN skjár (1366x768)
• Intel Celeron N4500 örgjörvi
• 64 GB eMMC, 4 GB vinnsluminni
• 1x USB-A tengi 2.0, 2x USB-A 3.2

• 14” HD LED skjár (1366x768)
• Intel Celeron N3350 örgjörvi
• 32 GB eMMC, 4 GB vinnsluminni
• 2x USB-C 3.2 Gen. 2, 2x USB-A 3.2 Gen. 1

49.995

ACNXA9JED009

LENOVO
IdeaPad Flex 5 14” fartölva

84.995

• 14” FHD IPS LED snertiskjár (1920x1080)
• Intel Pentium Gold 7505 örgjörvi
• 128 GB M.2 SSD, 4 GB vinnsluminni
• 2x USB-A, 1x USB-C, HDMI

Eða 8.086 kr. í 12 mánuði

LE82HS00MKMX

á 0% vöxtum | Alls 97.030 kr. | ÁHK 28%

græjaðu
þig upp

30 daga
skilaréttur

MICROSOFT
Surface Mobile þráðlaus tölvumús

Þú hefur 30 daga til að prófa vöruna heima.
Ef þér líkar ekki varan getur þú skilað henni og
fengið endurgreitt. Sjá skilmála á elko.is.

• BlueTrack tækni - virkar á flest yfirborð
• Þráðlaus - Bluetooth
• Allt að 12 mán. rafhlöðuending
• Virkar fyrir báðar hendur
MSSKGY00003

49.995

ASC423NABV0028

ASUS
Vivobook X415 14” fartölva

99.995

• 14” FHD IPS skjár
• Intel Core i3-1005G1 örgjörvi
• 256 GB NVMe SSD, 8 GB vinnsluminni
• 1x USB-C og 3x USB-A tengi

Eða 9.380 kr. í 12 mánuði

ASX415JAEB1594W

á 0% vöxtum | Alls 112.555 kr. | ÁHK 25%

-19%

Áður: 6.795

5.495

LOGITECH
M220 Silent þráðlaus tölvumús
• Nær hljóðlausir takkar og skrunhjól
• Þráðlaus - USB kubbur
• Allt að 1,5 árs rafhlöðuending
• 10 m drægni
LTG910006129 LTM220BLACK

Birt með fyrirvara um myndabrengl og/eða prentvillur. Vöruúrval og vöruframboð getur verið breytilegt milli verslana.

5.990

Hiti í hópi
fávita

Rokkstelpur
blanda blóði

Lífið

Lífið

➤ 20

➤ 22

frett a b l a d i d . i s

158. TÖLUBLAÐ 22. ÁRGANGUR

FÖSTUDAGUR

Nýjustu mælingar á eldgosinu í Meradölum sýna að hraunflæði hefur minnkað mikið. Magnús Tumi Guðmundsson jarðfræðingur segir þetta eðlilega þróun. 

Styðja veggjöld til jarðgangagerðar
kristinnhaukur@frettabladid.is.

SAMGÖNGUMÁL Rúm 60 prósent

þeirra sem tóku afstöðu í nýrri
könnun styðja að ríkið fjármagni
jarðgangagerð að hluta til eða öllu
leyti með veggjöldum. Innan við 5
prósent vilja ekki að ríkið fjármagni
jarðgangagerð. Þetta kemur fram í
nýrri könnun Prósents.
Flestir, 35,7 prósent, vilja að ríkið
fari blandaða leið fjármögnunar
með veggjöldum og skattfé. Tæpur
fjórðungur, 24,4 prósent, vill að
gangagerðin sé alfarið fjármögnuð
með veggjöldum. Samanlagt gerir
þetta 60,1 prósent.
Flestir þeirra sem eru á móti veggjöldum vilja að ríkið fjármagni

jarðgangagerð alfarið með skattfé,
eða 31,7 prósent þeirra sem svöruðu.
3,8 prósent vilja að fjármögnunin
sé með öðrum hætti og 4,3 prósent
vilja ekki að ríkið fjármagni jarðgangagerð yfir höfuð.
Nokkuð meiri stuðningur er við
að gangagerð sé alfarið fjármögnuð
með skattfé á landsbyggðinni en á
höfuðborgarsvæðinu, 39 prósent
á móti 28. Á höfuðborgarsvæðinu
eru líka f leiri sem styðja að farin
sé hrein leið veggjalda, 26 prósent,
en 21 prósent landsbyggðarfólks
styður hana.
Vestfirðingar eru hrifnastir af því
að ríkið komi að fjármögnun með
skattfé að einhverju leyti eða hluta,
samanlagt 93 prósent. Aðeins 7
prósent þeirra vilja hreina leið
veggjalda og enginn Vestfirðingur
svaraði á þá leið að ríkið ætti ekki
að koma að jarðgangagerð.
Svipaðar tölur mátti sjá á Austurlandi, þar sem 81 prósent vill sjá hið
opinbera veita skattfé í gangagerð

Leiðir til að fjármagna
jarðgangagerð
3.8%
%
4. 3

Flestir vilja að ríkið fari
blandaða leið í fjármögnun
jarðganga samkvæmt nýrri
könnun. Leið hreinna
veggjalda er óvinsælust á
Vestfjörðum og Austurlandi.

31.7

nM
 eð bæði veggjöldum
og skattfé.
n Með skattfé.
n Með veggjöldum.
nÉ
 g vil ekki að ríkið
fjármagni jarðgangagerð.
n Með öðrum hætti, þá hvaða?

Er bíllinn klár í ferðalagið?
Kíktu inn á vefverslun Heklu
www.hekla.is
sem er alltaf opin

Laugavegi 174, 105 Rvk.

35.7%

24.4%

en aðeins 11 prósent að farin sé
hrein leið veggjalda.
Þessir tveir landshlutar eru afar
háðir góðum vegasamgöngum og
nokkur jarðgöng þar í samgönguáætlun. Meðal þeirra eru Fjarðarheiðargöng, göng milli Vopnafjarðar og Héraðs og göng milli Ísafjarðar
og Súðavíkur.
Á hinn bóginn var mestur stuðningur við að jarðgangagerð sé að
fullu fjármögnuð með veggjöldum
á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi
og Suðurlandi, 26 til 29 prósent.
Tiltölulega lítill munur mældist
milli kynja, aldurshópa eða tekjuhópa fyrir utan að tekjuhæsti hópurinn, með 1,5 milljónir króna eða
meira í mánaðartekjur, var hlynntari hreinni leið veggjalda en aðrir,
32 prósent á móti 21 til 25 prósenta
hjá öðrum tekjuhópum.
Könnunin var netkönnun gerð
dagana 28. júlí til 4. ágúst. Úrtakið
var 1.750 og svarhlutfallið 53,5 prósent. n
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FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ekki er útlit
fyrir fjölgun
ferðamanna
FERÐAÞJÓNUSTA „Á meðan þetta
er svona meinlaust og enginn
hlýtur skaða af þá eru áhrifin af
allri umfjöllun mjög jákvæð,“ segir
Sveinn Birkir Björnsson, forstöðumaður markaðssamskipta hjá
Íslandsstofu, sem fylgist grannt með
umfjöllun erlendra fréttamiðla um
eldgosið í Meradölum.

Sveinn Birkir
Björnsson, forstöðumaður
markaðssamskipta hjá
Íslandsstofu

Fyrstu mælingar benda til að
áhugi erlendra fjölmiðla sé ívið
minni nú en þegar eldgos hófst á
svæðinu fyrir rétt um einu og hálfu
ári. SJÁ SÍÐU 4
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Fulltrúum ekki
sagt frá kjöri sínu
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Bakslag í miðjum klíðum

gar@frettabladid.is

KÓPAVOGUR „Ef það stendur í kosningalögum að yfirkjörstjórn eigi að
hafa þennan háttinn á þá er ekki
til umræðu annað en að gera það,“
segir Indriði I. Stefánsson, varabæjarfulltrúi Pírata í Kópavogi.

Indriði I.
Stefánsson,
varabæjarfulltrúi Pírata í
Kópavogi

Indriði lagði fram fyrirspurn í
bæjarráði Kópavogs í gær vegna
vinnubragða yfirkjörstjórnar við
sveitarstjórnarkosningarnar í maí.
Yfirkjörstjórnin hafi ekki fylgt 119.
grein kosningalaga um að tilkynna
kjörnum bæjarfulltrúum og varabæjarfulltrúum um kjörið.
„Af leiðingarnar eru fyrst og
fremst þær að nýkjörnir fulltrúar
lesa formlega um sitt kjör í fjölmiðlum frekar en að fá það frá yfirkjörstjórn,“ útskýrir Indriði.
Eftir að Fréttablaðið hafði rætt
við Indriða um málið í gær bárust
honum upplýsingar um það frá yfirkjörstjórn að hann hefði náð kjöri
sem varabæjarfulltrúi í maí. n

Byggingarleyfi vegna fjögurra hæða húss á Vesturgötu 67, sem borgaryfirvöld veittu í janúar á þessu ári, hefur verið fellt úr gildi. Húsið sem á að vera með
sex íbúðum er byggt fyrir Félagsbústaði. Þrátt fyrir andstöðu nágranna, sem sögðu hið nýja kassalaga hús á skjön við götumyndina og þar með ekki uppfylla
skilmála deiliskipulags, réðst borgin í framkvæmdir. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur nú tekið undir með nágrönnunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hleypa hundum í
Húsdýragarðinn
Taívanar fylgjast með kínverskum
útsendingum af heræfingunum.

Skotið við Taívan
thorgrimur@frettabladid.is

TAÍVAN Ríkisstjórn Taívans hefur
virkjað loftvarnakerfi sitt vegna
fjölda kínverskra herflugvéla sem
f lugu yfir landamærin í Taívansundi í gær. Kínverski herinn hefur
staðið í umsvifamiklum hernaðar
æfingum á hafi og í lofti í kringum
Taívan á síðustu dögum og varpað
skotflaugum í kringum eyjuna.
Kínverjar eru æfir vegna heimsóknar bandaríska þingforsetans
Nancy Pelosi til Taívans á þriðjudag.
Stjórn Kína lítur á Taívan sem hluta
kínverska alþýðulýðveldisins. n

ragnarjon@frettabladid.is

DÝRALÍF Dýraþjónusta Reykjavíkur
og Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn munu bjóða hunda velkomna
í garðinn í ágúst á miðvikudagskvöldum frá fimm til átta.
Hundar sem heimsækja garðinn
þurfa að vera í fylgd fullorðins einstaklings, vera fullfrískir, bólusettir,
ormahreinsaðir og í stuttum taumi.
Tíkur á lóðaríi eru ekki leyfðar.
Einnig er farið fram á að hundarnir
séu vanir umgengni við aðra hunda.
Hundar þurfa einnig að vera
skráðir hjá island.is og þurfa að bera
merkingu síns sveitarfélags á hálsól.
Almennt eru gæludýr ekki leyfð
í garðinum en með þessu gefst
áhugasömum hundum tækifæri á
að kynnast þeim dýrakosti sem þar
leynist. n

Laugardaga kl. 10.00

www.hotelbokanir.is/lifid-er-lag-hladvarp og á Spotify

Sigurður K. Kolbeinsson ræðir við
ýmsa þekkta og óþekkta Íslendinga
um lífið og tilveruna og sagðar eru
skemmtilega sögur og frásagnir aftur
í tímann sem mörgum kunna að þykja
skemmilegar.
Geirmundur Valtýsson er
næsti gestur hlaðvarpsins.

Færa enska boltann nú enn
nær landsmönnum en áður
Enski boltinn byrjar að rúlla í
kvöld þegar Crystal Palace fær
Arsenal í heimsókn. Síminn
verður með alla leikina í
beinni og fjárfesti nýverið í
búnaði til að geta haft uppgjörsþáttinn sinn í beinni frá
leikvöngunum. Tómas Þór, ritstjóri Enska boltans, er eins og
flestir Íslendingar með örlítinn
fiðring fyrir komandi tímabili.
benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Það er bara eins og
alltaf gríðarleg spenna þegar enski
er að byrja og maður finnur að allir
stuðningsmenn sjá fyrir sér að liðið
þess vinni titilinn næsta vor. Eins og
alltaf,“ segir Tómas Þór Þórðarson,
ritstjóri Enska boltans á Símanum,
en enski boltinn hefst í kvöld þegar
Crystal Palace mætir Arsenal.
Enski boltinn er eitt vinsælasta
sjónvarpsefni sem til er um allan
heim og Ísland er ekkert öðruvísi.
Síminn tryggði sér sýningarréttinn
til 2025 fyrir skemmstu og verða
Tómas og félagar því í beinni með
hvern einasta leik næstu árin.
Það var í mörg horn að líta hjá
Tómasi þegar Fréttablaðið sló á
þráðinn til hans en hann fór utan
til Lundúna í morgun til að vera
viðstaddur opnunarleikinn. Þá
verður hann á Craven Cottage til að
sjá Liverpool-liðið etja kappi gegn
nýliðum Fulham á laugardag áður
en hann kemur heim til að sinna
Vellinum sem er alla sunnudaga.
„Við ætlum að fara reglulega út
og bæta aðeins í þar. Það hefur gefist vel. Við erum með því að koma
áhorfendum nær en áður og svo er
líka gaman að spjalla við menn eins
og Jordan Henderson og Harry Kane
eftir leiki á vellinum.“
Síminn fjárfesti einmitt í græjum
til að hafa uppgjörsþátt Símans,
Völlinn, í beinni frá leikvöngunum

Tómas útskýrir fyrir Eiði Smára og Margréti Láru hvernig hlutirnir ganga fyrir
sig. Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, getur ekki annað en brosað út í annað.

MYND/BALDUR KRISTJÁNS

Við ætlum að fara
reglulega út og bæta
aðeins í þar.
Tómas Þór Þórðarson, ritstjóri
Enska boltans hjá Símanum

í Englandi þannig að Tómas og
félagar þurfa ekki að drífa sig heim
á sunnudegi. „Þessi búnaður gerir
okkur auðveldara um vik að vinna
úti. Við erum þannig minna upp á
Premier League komnir. Getum þá
líka unnið efni fyrir leikina og fram
í tímann þegar við förum út.“
Hann viðurkennir að það sé kominn smá fiðringur að prófa það. „Við
ætlum að gera það nokkrum sinn-

um og ég er alveg rosalega spenntur
fyrir því. Þetta er mikil tæknileg
áskorun og við erum að undirbúa
það vandlega,“ segir Tómas.
Tímabilið í ár verður undarlegt
enda verður gert hlé á deildinni til
að spila eitt stykki Heimsmeistaramót í Katar í desember. Svo byrjar
deildin aftur að rúlla á öðrum degi
jóla. Fari svo að leikmenn sem spila
með enskum liðum fari alla leið í
úrslitaleikinn fá þeir átta daga frí
fyrir næsta deildarleik.
Tómas segir að stoppið verði
skrýtið. „Þegar maður gekk í gegnum faraldurinn á fyrsta tímabili og
öll þau stopp og frestanir sem því
fylgdi hef ég ekki miklar áhyggjur
af smá stoppi í nóvember og desember. Ég hlakka bara til að fá alla
til baka á öðrum degi jóla hvorki
meira né minna. Þetta hefur allavega mun minni áhrif á okkur en
leikmennina,“ segir hann léttur og
fullur tilhlökkunar. Nánar er fjallað
um enska boltann á íþróttasíðum
blaðsins í dag. n

Nýr MG ZS EV

*Uppgefnar tölur um drægni taka mið af nýjum WLTP prófunum. Aksturslag, hitastig og ástand vega hefur afgerandi áhrif á drægni rafbíla.

ENNEMM / SÍA /

N M 0 1 1 9 7 4 M G Z S E V a l m e n n 5 x 3 8 á g ú s t

Til afhendingar strax!

Endurræsa
Endurhugsa
Endurhlaða

Nýr MG ZS EV er hinn fullkomni 100% rafbíll fyrir daglegan akstur, útréttingar og
spennandi ferðir út úr bænum þegar þér dettur í hug. MG tekur hagkvæman, rafdrifinn
akstur enn lengra með ferskri hönnun, uppfærðri tækni og tvenns konar rafhlöðukostum
sem opna enn fleiri leiðir til framtíðar.

MG ZS EV 50 kWh Comfort
320 km WLTP drægni*, 500 kg dráttargeta, 7 ára ábyrgð!
Verð frá: 4.390.000 kr.
mgmotor.is
*Skilyrði fyrir ábyrgð eru að eigandi tryggi og kosti reglulegt þjónustueftirlit
hjá viðurkenndum aðilum. Nánari upplýsingar á www.mgmotor.eu/is-IS/

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Björgunarsveitarmenn fá engin laun fyrir gosvaktirnar
benediktarnar@frettabladid.is

E LDGOS Björgunarsveitarmenn
sem sinna gæslu og annarri vinnu
á gossvæðinu í Meradölum fá engin
laun fyrir vinnu sína. Mikið mæðir
nú á Björgunarsveitinni Þorbirni í
Grindavík, sem sinnir vöktum á gossvæðinu auk þess sem unnið er við
að stika gönguleiðir að gosinu.
Að sögn Steinars Þórs Kristinssonar, svæðisstjóra almannavarna
hjá Björgunars veitinni Þorbirni,
fá sveitirnar greiðslur samkvæmt
samningi þegar um er að ræða
almannavarnaástand eins og nú og
almannavarnastigi hefur verið lýst
yfir.

Katrín með rúma
eina og hálfa
milljón í laun
kristinnhaukur@frettabladid.is

NORÐURLAND Katrín Sigurjónsdóttir, nýr sveitarstjóri Norðurþings,
fær 1,6 milljónir króna í laun samkvæmt nýsamþykktum ráðningarsamningi. Katrín var áður sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar.

Katrín var áður sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar.

Katrín Sigurjónsdóttir,
sveitarstjóri

Samkvæmt samningnum eru
grunnlaunin fyrir alla vinnu sveitarstjóra auk nauðsynlegra aukastarfa utan reglubundins vinnutíma. Er því ekki greitt sérstaklega
fyrir yfirvinnu.
Norðurþing leggur hins vegar til
farsíma og tölvu og greiðir af því
hvort tveggja allan kostnað sem og
allan ferðakostnað og dagpeninga
sem skapast. n

„Sveitirnar fá greiðslur fyrir
þjónustu eftir ákveðinn tíma. Það
fer í að dekka fastan kostnað, enda
er gríðarlegt álag á tæki og búnað,“
segir hann.
Aðspurður segir hann ekki um
neinar greiðslur að ræða til björgunarsveitarmanna.
„Nei, það er ekkert svoleiðis. Þarna
er þessi fína lína á milli sjálfboðaliðastarfsins og atvinnuliðsins. Um
leið og við erum farin að taka laun
fyrir okkar þjónustu þá erum við
komin í allt annan pakka,“ segir
Steinar. „Þegar ég fer að selja mig út
sem iðnaðarmann er ákveðin ábyrgð
sem fylgir og ákveðnar skyldur og
eins líka ef þessu er sinnt í launaðri

Steinar Þór
Kristinsson,
svæðisstjóri
almannavarna

vinnu, hvar eigum við að stoppa? Á
meðan við náum að manna þetta
og eigum í rauninni „good will“
hjá þjóðinni, þá held ég að þetta sé
skásta fyrirkomulagið. Ég held að
þetta sé besta leiðin,“ segir Steinar. n

Sveitirnar sjálfar fá greitt fyrir þjónustuna. 
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Ekki útlit fyrir fjölgun ferðamanna
Umfjöllun erlendra fjölmiðla
um eldgosið í Meradölum ýtir
undir jákvæða ímynd Íslands.
Sérfræðingur hjá Íslandsstofu segir þó litlar líkur á að
hingað streymi erlendir ferðamenn á næstu vikum þar sem
landið sé meira eða minna
uppbókað.

Ferðamenn
beina nú
sjónum sínum
í auknum mæli
að Reykjanesi.
FRÉTTBLAÐIÐ/
ANTON BRINK

ggunnars@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Íslandsstofa fylgist grannt með umfjöllun erlendra
fréttamiðla um eldgosið í Meradölum. Fyrstu mælingar benda til
að áhugi erlendra fjölmiðla sé ívið
minni nú en þegar eldgos hófst á
svæðinu fyrir rétt um einu og hálfu
ári.
Sveinn Birkir Björnsson, forstöðumaður markaðssamskipta
hjá Íslandsstofu, segir mikilvægt
að vakta vel þá athygli sem eldsumbrot af þessu tagi vekja utan landsteinanna. Kastljós erlendra miðla
geti skipt miklu máli fyrir Ísland
sem áfangastað.
„Á meðan þetta er svona meinlaust og enginn hlýtur skaða af þá
eru áhrifin af allri umfjöllun mjög
jákvæð. Það er ekki alveg að marka
þær tölur sem við sjáum fyrstu dagana á eftir því við þekkjum það frá
því í fyrra að það var ekki endilega
fréttin af eldgosinu sjálfu sem vakti
mesta athyglina heldur öll þessi
stórbrotnu myndbönd sem fylgdu
í kjölfarið næstu daga á eftir. Við
eigum eftir að fá betri tilfinningu
fyrir þessu.“
Sveinn segist ekki eiga von á því
að hingað f lykkist ferðamenn í
stórum stíl á næstu vikum. Hann
bendir á að áhrif slíkrar umfjöllunar

Ísland er eiginlega
uppselt í sumar þannig
að ég veit ekki hvar
þeir ferðalangar ættu
að finna gistingu eða
bílaleigubíl.
Sveinn Birkir Björnsson

komi yfirleitt fram töluvert seinna.
„Við getum alveg speglað okkur
sjálf sem ferðamenn í þeim efnum.
Hvað það er sem kemur fyrst upp
í hugann þegar verið er að skoða

í ferðalagið
ei nst ö k
verslun

utanlandsferðir á annað borð. Það
eru langtímaáhrifin.“
En þótt einhverjir erlendir ferðamenn kunni að stökkva til í snarhasti segir Sveinn ekki beinlínis
hlaupið að því að ferðast til Íslands
um þessar mundir. „Ísland er eiginlega uppselt í sumar þannig að ég
veit hreinlega ekki hvar þeir ferðalangar ættu að finna gistingu eða
bílaleigubíl. Það er nú svona fyrsta
hindrunin sem mætir fólki sem er á
þeim buxunum.“
Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, tekur undir með Sveini að
það geti verið varasamt að draga of
miklar ályktanir af fyrstu fréttum af
eldgosinu í erlendum miðlum.
„Við vitum að þetta mun hafa
jákvæð áhrif á vörumerkið Ísland.

Það er alveg klárt. Þetta er enn ein
breytan sem gerir landið að spennandi áfangastað og náttúruperlu.“
Jóhannes bendir á að reynsla síðasta árs hafi sýnt að fréttir í erlendum miðlum hafi fyrst og fremst
áhrif á þá ferðamenn sem þegar
eru komnir til landsins. „Þeir eru
líklegir til að breyta sínum ferðum
og beina sjónum sínum að Reykjanesinu í auknum mæli. Við þurfum
að búa okkur undir það.“
Frá sjónarhóli ferðaþjónustunnar
sé aðaláherslan þó alltaf á að tryggja
öryggi.
„Ef okkur tekst það og þetta sjónarspil verður áfram frekar meinlaust, þá er þetta allt saman mjög
jákvætt fyrir ferðaþjónustuna á
Íslandi í heild sinni til lengri tíma
litið,“ segir Jóhannes. n

Tilboð gilda út 7. ágúst

Meira grill
og góðgæti
15%
afsláttur

100%
Hrein afurð

Verð áður 3.099

2.634

SÉRVALIÐ

699

Sérvalið krydd í samstarfi
við kryddhúsið

1.499

SÉRVALIÐ

Gráðaostasósa með sér
innfluttum frönskum
Saint Agur gráðaosti

599

kr/stk

Verð frá

kr/stk

Hagkaups meðlæti
tilbúið beint á grillið

Ribeye hamborgarar
2x120 g

kr/pk

Kjúklingabringur

kr/kg

7.999

kr/kg

Nauta Tomahawk
frá John Stone
frystivara

6
Fréttir
ELDGOS

Í MERADÖLUM

FRÉTTABLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐIÐ

5. ágúst 2022 FÖSTUDAGUR
5. ágúst 2022 FÖSTUDAGUR

Áhorfendurnir virðast ansi smáir í samanburði við hinar stórkostlegu hamfarir í Meradölum. Eldgosið hefur byrjað af mun meiri krafti en gosið sem hófst í marsmánuði í fyrra og ferðamenn
streyma að. Gönguleiðin að gosstöðvunum er hins vegar mun lengri að þessu sinni og almannavarnir biðja ferðalanga að huga mjög vel að vistum og útbúnaði fyrir ferðir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hraunrennslið í gosinu var 30 rúmmetrar á sekúndu þegar það hófst en
hefur nú dregist saman niður í 18 rúmmetra. Þessi þróun er ekki óalgeng.
Ekki voru liðnar nema 13 klukkustundir frá upphafi gossins þegar fyrsta útkall barst vegna slasaðs ferðamanns.

Áhöfn Gæslunnar á von á
annríki á komandi dögum
Áhafnarmeðlimir þyrlu Landhelgisgæslunnar, TF-GRO,
sem flaug með blaðamann og
ljósmyndara Fréttablaðsins
yfir gosstöðvarnar í eftirlitsflugi í gær, segjast allt eins
eiga von á annríki næstu daga
vegna útkalla við eldstöðvarnar í Meradölum.
bth@frettabladid.is

ELDGOS „Það var oft nóg að gera hjá
okkur vegna útkalla í fyrra en nú
horfir í að miklu f leiri heimsæki
eldstöðvarnar,“ sagði einn áhafnarmeðlimanna.
Aðeins 13 klukkustundir liðu
frá upphafi eldgossins í fyrradag
þangað til fyrsta útkall barst vegna
slasaðs ferðamanns. Áhafnarmeðlimirnir bentu á að í fyrra var Covid
og sárafáir erlendir ferðamenn en
samt allmörg óhöpp og veikindatilvik tengd jarðeldunum. Nú er Ísland
fullt af erlendum ferðamönnum,
margir Íslendingar enn í sumarfríi
og ferðavilji í hæstu hæðum. Því

Almannavarnir brýna
fyrir ferðalöngum að
skilja yngri börn eftir
heima, huga vel að
vistum, klæðnaði og
skóbúnaði og fara varlega.

gæti orðið sprenging í mannfjölda
við gosstöðvarnar að því gefnu
að umferð verði ekki takmörkuð
eða bönnuð.
Ýmsar hættur geta steðjað að fólki
sem safnast saman við eldstöðvarnar. Að sögn björgunarsveitarfólks sem sinnti eftirliti nálægt
gosstöðvunum í gær er gönguleiðin
mun lengri en í fyrra og torfærari.
Þeir sem sæki eldstöðvarnar heim

þurfi að gæta sín á gasmengun. Þá sé
alltaf einhver hætta á bruna ef fólk
fer óvarlega við glóandi hraun. Eru
þá ónefndar óvæntar breytingar
sem gætu orðið á gosinu, fyrirvaralaust.
Almannavarnir brýna fyrir ferðalöngum að skilja yngri börn eftir
heima, huga vel að vistum, klæðnaði
og skóbúnaði og fara varlega. Þrátt
fyrir amstrið og viðsjána sem fylgir
ferðalögum að eldgosinu, sögðu þeir
ferðamenn sem Fréttablaðið hitti
við eldstöðvarnar í gær, að aðstæður
til að njóta sjónarspilsins væru einhverjar þær bestu í Íslandssögunni.
Fannar Freyr Jónsson var í ferð
númer 48 að jarðeldum nálægt
Fagradalsfjalli síðan eldarnir hófust
í fyrra. Hann sagði aðstæður „stórfenglegar“ og sumpart þær bestu frá
upphafi til að njóta dýrðarinnar.
Mjög gott veður var þá og vindátt
hagstæð.
Vísindafólk frá Háskóla Íslands
sem vann að uppsetningu gasmæla
sagði að fólk yrði að fara varlega ef
lygndi. n

Hraunflæði minnkað
um nærri því helming
ragnarjon@frettabladid.is

ELDGOS Nýjar mælingar á gosinu í
Meradölum hafa leitt í ljós að hraunflæði hefur minnkað umtalsvert frá
því gosið hófst. Magnús Tumi Guðmundsson segir í samtali við Fréttablaðið að nýjustu mælingar hafi leitt
þetta í ljós.
„Við sjáum að það hefur dregið
verulega úr hraunrennslinu frá því
sem var í upphafi. Það fer úr rúmlega 30 rúmmetrum á sekúndu
niður í átján rúmmetra, en það er
meðaltalið frá því klukkan fimm
í gær og þangað til klukkan ellefu
í morgun,“ segir Magnús og bætir
við að þessi hegðun sé mjög algeng
fyrir eldgos. Að mikið hraunflæði sé
í fyrstu en dragi svo verulega úr.
„Við reyndar sáum þetta ekki í
síðasta gosi í Fagradalsfjalli en það
var dálítið sérstakt. En nú er bara
að sjá hvernig þetta mun hegða
sér. Það stendur til að mæla aftur á
morgun ef veður leyfir og þá sjáum
við hvort þetta heldur áfram að
minnka og hvaða þróun er á þessu,“
segir Magnús Tumi.
Hvað jarðskjálfta varðar segir
hann að litlar líkur séu á skjálftum

Núna þegar þetta hefur
opnast þá er búið að
slaka heilmikið á
spennunni og þá verða
yfirleitt ekki neinir
umtalsverðir skjálftar.

Magnús Tumi
Guðmundsson,
prófessor við
Háskóla Íslands

nú eftir að gosið er byrjað. „Það er
náttúrulega ekkert sem er algerlega
út úr myndinni. Núna þegar þetta
hefur opnast þá er búið að slaka
heilmikið á spennunni og þá verða
yfirleitt ekki neinir umtalsverðir
skjálftar. En þetta sáum við í gosinu
í fyrra“. n
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Kaliber
ferðagasgrill

50
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3.998 7.391
Áður 7.995 kr.

Royal Garden
fjölnotatæki 3-in-1

AF

AF

LuTool fjölnota sög
Hleðsluskrúfvél
/hjakktæki/juðari. 300W. PSCS 11-12V 22Nm

Áður 29.995 kr.
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23.996

2 brennarar (5kW)
Grillflötur 53x37cm

20

15

%

40

Áður 8.695 kr.

%

Sláttuorf, hekkklippur, keðju-/greinasög
Kraftmikill 1,45kW tvígengis mótor 51cc

29.319

AF

Lavor Predator 180
Áður 48.865 kr.
Digital háþrýstidæla
með aukahlutapakka
Mótor 2500W
Þrýstingur Max: 180 bör
Vansflæði: 510 l/klst.

35.992
Áður 44.990 kr.

Harðparket,
og flísar

40
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20-50TT%
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AFSLÁ

Frá kr.

1.440 mpr.
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Hagmans Premium Classic palla-/tréolía 3L

2.097

27.746
1.397
Fyrirvari um prentvillur. Tilboðin gilda í öllum verslunum Múrbúðarinnar. Takmarkað magn af sumum vörum.

Áður kr. 1.995
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%
AF

Cornwall
eldhústæki svart

12.634
Áður kr. 16.845

hitastýrðum blöndunartækjum og brúsu
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%
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%

AF

Riga salerni með setu
m/stút í vegg

20.716

20

%
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20

AF

www.murbudin.is

AF

CERAVID SETT

90x90x200

90x90x200

Þýsk gæðavara

Áður kr. 87.995

Áður kr. 87.995

25

AF

WC - kassi, hnappur
og hæglokandi seta.

43.188
Áður kr. 53.985

SENDUM UM
LAND ALLT!

20-25

%

80x80x200

3-6 lítra
hnappur

%

AF

80x80x200

%

Áður kr. 25.895

Áður kr. 10.990

BoZZ sturtuklefar m/stöng,

Áður 36.995 kr.

Truper garðverkefæri 4 í setti

6.594

Áður 3.495 kr.

Pallahitari IRS2020

Boloco vaskur

Skál:
RIMLESS
Scandinavian
design

59.996
Áður kr. 79.995
65.996

59.996
Áður kr. 79.995
70.396

Guoren sturtusett svart

19.496
Áður kr. 25.995

Gott verð fyrir alla í
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Íslandsbankaskýrslan kemur í ágúst

Skagafjörður harkar af sér bræluna

benediktarnar@frettabladid.is

thorgrimur@frettabladid.is

ALÞINGI „Ég held að það muni alveg
halda að skýrslan komi í ágúst. Það
er tvennt sem þarf að horfa til hve
nær sem við klárum skýrsluna, loka
fasinn í því er umsagnarferli með
þeim sem hlut eiga að máli,“ segir
Guðmundur Björgvin Helgason
ríkisendurskoðandi um skýrslu um
söluna á Íslandsbanka.
„Svo er spurning með hvaða hætti
þingið tekur þetta fyrir og hvenær, af
því að þetta fer væntanlega bara sína
venjulegu leið,“ segir Guðmundur.
Skýrslan verði ekki birt almenningi
fyrr en stjórnskipunar- og eftirlits
nefnd hefur tekið hana til meðferðar.
„Það eru hlutir í þessu sem eru
ekki á okkar valdi varðandi hvenær
skýrslan kemur almenningi fyrir
sjónir,“ segir Guðmundur og bætir

VEÐUR „Það hefur varla verið sumar
hér, maður verður að segja það,“ segir
Viggó Jónsson, eigandi Drangeyjar
ferða, um veðráttuna á Norðurlandi
í sumar.
Sumarblíðan hefur lítið látið á sér
kræla norðan til í ár. Það hefur áhrif
á ferðaþjónustuna, á strandveiðar og
á landbúnað. Viggó segir muninn við
fyrri ár þó ekki afgerandi.
„Það eru alltaf einhverjar tafir í
þessum ferðum til Drangeyjar bara
út af bliku og þess háttar,“ segir Viggó.
„Þetta er ekkert afgerandi meira í ár
en hefur áður verið. En við erum samt
á eftir í ferðamannafjölda frá því í
fyrra.“ Viggó segir hótelrekendur
fyrir norðan hafa yfir litlu að kvarta
hvað varðar fjölda gistinótta. Lélegt
veður komi aðallega til með að tor

Guðmundur
Björgvin
Helgason, ríkisendurskoðandi

við að gagnaöflun hafi gengið vel
þrátt fyrir sumarfrí. „Við kvörtum
samt ekki yfir því. Þetta er náttúr
lega umfangsmikið og flókið við
fangsefni, en það er úrvinnslan sem
skiptir máli,“ segir Guðmundur.
Birgir Ármannsson, forseti Alþing
is, segir að ferill málsins í þinginu
skýrist þegar betur er vitað hvenær
von sé á skýrslunni. „Við bíðum bara
nánari upplýsinga um tímasetningu
og tökum stöðuna þegar það liggur
fyrir,“ segir Birgir. n
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Viggó segir að þótt siglingar til
Drangeyjar hafi verið færri en venjulega sé munurinn ekki afgerandi.

velda fjallgönguferðir, en þær tíðkist
hvort eð er lítið í kringum Skagafjörð.
„Ég var að ræða við hóteleiganda
í gær og hann bar sig ekkert illa. Ég
held að gistingin hafi verið þokka
leg. Ég á von á því að það sé ekki
alveg jafn bjart yfir ferðum á fjöll,
en það eru svo sem ekki margir í því
hér á Skagafirði. Það eru ekki fastar
gönguferðir til fjalla hér, þannig að
það kemur kannski ekkert að sök.“
Þá nefnir Viggó að veðrið hafi
verið áskorun fyrir strandveiðimenn
og bændur en þó ekki óyfirstíganleg
eða óeðlileg.
„Kúabændur voru búnir að ná
þokkalegum heyjum áður en rign
ingartíðin hófst. Þetta eru svo stórar
og miklar vélar sem menn eru að
vinna með. Það verður þó örugglega
kærkomið að fá þessa þurru daga
sem er verið að spá núna.“ n

Risakafbátur Rússa sagður munu bera
vopn sem skapi geislavirka flóðbylgju
gar@frettabladid.is

RÚSSL AND Stærsta skipasmíða
stöð Rússlands hefur afhent flota
landsins stærsta kaf bát heims. Að
sögn Rússa er um að ræða rann
sóknarf ley en að sögn CNN telja
aðrir að kafbáturinn verði notaður
til njósna og mögulega undir kjarn
orkuvopn.
S ev ma sh- sk ipa s m íð a st ö ði n
af henti risakaf bátinn, sem ber
nafnið Belgorod, í byrjun júlí í
höfninni í Severodvinsk.
Belgorod, sem er 175 metrar
að lengd og mun geta verið fjóra
mánuði í kafi viðstöðulaust, er af
sérfræðingum sagður vera endur
bætt útgáfa af rússneska Oscar II
kaf bátnum. Rússar hafi lengt kaf
bátinn svo hann geti borið fyrstu
kjarnorkutundurskeyti í heimi og
njósnabúnað.
Segir í frétt CNN að gangi áform
Rússa eftir gæti það leitt til nýrra
kaf la í kalda stríðinu undir yfir
borði heimshafanna þar sem kaf
bátar Rússa og Bandaríkjanna
hverfist hver um annan í spennu
þrungnum eltingaleik.
Það sem aðskilur Belgorod frá

öðrum kaf bátum Rússa og allra
annarra er verkefnið sem honum
er sagt vera ætlað.
ASS-fréttastofan hefur sagt að
Belgorod muni bera ný tundur
skeyti með vetnissprengjum sem
eigi að laumast með hafsbotninum
fram hjá varnarkerfum andstæð
inga. Rússneskir og bandarískir sér
fræðingar segja að tundurskeytin
geti borið margra megatonna
kjarnaodda sem skapað geti geisla
virkar f lóðbylgjur sem geri heilu
strandhéruðin óbyggileg í áratugi.
Belgorod er sagður munu geta
borið átta Poseidon-tundurskeyti
þótt sumir telji þau verða sex. Þau
eru tveir metrar í þvermál og tutt
ugu metra löng og þar með stærstu
tundurskeyti heims. Það er sagt
vera um þrjátíufalt stærra en hefð
bundin tundurskeyti í þungavigt.
„Þau eru hljóðlát, láta mjög vel að
stjórn og hafa nær enga veikleika
sem óvinurinn getur nýtt sér,“ er
Vladímír Pútín, forseti Rússlands,
sagður hafa sagt árið 2018.
Efasemdarmenn hafa bent á að
um sé að ræða tækni sem sé í þróun
og óvíst sé hvort Poseidon-tundur
skeytin verði að veruleika. n

Rússneskur „dómsdags“-kafbátur afhentur

Rússneski flotinn hefur tekið við stærsta kafbáti í heimi.
Belgorod er hannaður til að bera Poseidon, tröllaukið kjarnorkutundurskeyti
sem þurrkað getur út strandborgir.
Belgorod: Endurbætt útgáfa af rússneska Oscar II flugskeytakafbátnum.

Orkuver: Tveir OK-650M.02
kjarnakljúfar. 190 MW hvor.

Flóttahylki.

Vopnabúr: Sex
Poseidon-tundurskeyti

Kort sem sýnir stöðu hinsegin réttinda eftir löndum á heimsvísu. 

Hinsegin réttindi eru enn
mikilvægari en fyrir ári

Vegið er að réttindum hins
egin fólks víða um heim og
ofbeldi og dauðarefsingum
beitt gegn því í ýmsum lönd
um. Ísland þykir standa sig vel
í málefnum hinsegin fólks en
tiltekin atriði koma þó í veg
fyrir að landið fái fullkomna
einkunn.
thorgrimur@frettabladid.is

Lengd: 178 metrar.
Þykkt: 15 metrar.
Þyngd á yfirborði: 14.700 tonn.
Þyngd neðansjávar: 24.000 tonn.
Hámarks dýpi: 500 til 520 metrar.
Hraði neðansjávar: 32 hnútar.
Úthald: 4 mánuðir.
Áhöfn (áætlað): 110.
:

Losharik: Kjarnorkuknúinn
dvergkafbátur til djúpköfunar
sem getur notast til rannsókna
og björgunar. Festur undir
Belgorod.

24m

Poseidon: Stærsta tundurskeyti heims
Sprengjuoddur: 100 megatonna
sem gæti orðið tilbúið 2027 samkvæmt vetnissprengja - tvöfalt öflugra en Tsarupplýsingum sem Bandaríkin hafa aflað. sprengjan, öflugasta kjarnorkusprengja

sem áður hefur verið sprengd.

Allt að 500 metra há
flóðbylgja myndi bera mengun
langt inn í land og leggja stór svæði í eyði.
Heimildir: H. I. Sutton, Global Security, CNN, Naval News
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JAFNRÉTTISMÁL Ísland trónir nú á
toppi lista gagnagrunns Equaldex
yfir ríki heimsins eftir réttindum
hins
e gin fólks. Ísland fær þar
heildareinkunnina 90 af 100, sem
er meðaltal annars vegar af lagalegu
jafnrétti, sem er metið 94 af 100, og
af almenningsáliti, sem er metið 86
af 100.
Í seinni efnisflokknum er Ísland
með hæstu einkunnina á listanum.
Í hinum fyrri er Ísland hins vegar á
eftir nokkrum löndum, þar á meðal
þremur sem fá fullkomna hundrað
stiga einkunn, það er Kanada,
Úrúgvæ og Brasilíu.
Ástæða þess að Ísland telst ekki
hafa tryggt hinsegin fólki fullkomið
lagalegt jafnrétti samkvæmt mæli
kvarða gagnagrunnsins er tvíþætt.
Annars vegar er það vegna þess að
fyrirvarar eru settir á rétt samkyn
hneigðra karlmanna til þess að gefa
blóð. Hins vegar er það vegna þess
að á Íslandi er ekkert lagalegt bann
gegn svokölluðum bælingarmeð

ferðum (e. conversion therapy), sem
felast í því að reyna að bæla niður og
breyta kynhneigð, kynvitund eða
kyntjáningu fólks.
Frumvarp um breytingu á hegn
ingarlögum til þess að banna bæl
ingarmeðferðir var raunar lagt fram
á Alþingi í janúar síðastliðinn.
Hanna Katrín Friðriksson, þing
kona Viðreisnar, var f lutnings
maður frumvarpsins og var það
stutt af ellefu þingmönnum. Málið
hefur enn ekki verið sett á dagskrá
þingsins eða tekið til meðferðar að
öðru leyti en Hanna Katrín hyggst
leggja það strax aftur fram þegar
þing kemur saman á ný.
„Þróunin sem hefur verið á
heimsvísu síðan ég lagði frum
varpið fram sýnir að þetta er mikil
vægara mál en það virtist þá,“ segir
Hanna. „Helstu mótmælin sem ég
heyrði þá fólust í því að svona bann
væri óþarfi. Það held ég að okkur
hafi tekist að hrekja því dæmin
sýna að þetta hefur viðgengist –
kannski ekki ýktasta ofbeldið, en að
minnsta kosti andleg þvingun. Því
miður hefur þróunin verið þann
ig í heiminum að ég geri ráð fyrir
að röddum þeirra sem telja þetta
óþarfa hafi fækkað.“
Áætlað er að hömlum við blóð
gjöf samkynhneigðra verði af létt
í ár eða á næsta ári í samræmi við
þingsályktun um aðgerðaráætlun
í málefnum hinsegin fólks sem var
samþykkt í júní.

Hanna Katrín
Friðriksson,
þingkona Viðreisnar

Neðsta landið á lista Equaldex
er Afganistan, sem fær heildarein
kunnina 1 af 100. Einkunn fyrir
lagalegt jafnrétti er þar 0 og ein
kunn fyrir almenningsálit er 2.
Jafnvel áður en Talíbanar komust
aftur til valda í landinu í fyrra hafði
verið þrengt að réttindum hinsegin
fólks með breytingum á hegningar
lögum árið 2017 sem gerðu kyn
ferðissambönd samkynhneigðra
refsiverð.
Staðan hefur þó versnað til muna
eftir valdatöku Talíbana, sem hafa
staðið í kerfisbundnum ofsóknum
og pyntingum á hinsegin fólki. Í
skýrslu sem Mannréttindavaktin
gaf út í byrjun ársins voru teknar
saman frásagnir af götuof beldi,
hópnauðgunum og aftökum án
dóms og laga síðan í ágúst í fyrra.
Næstneðsta landið á listanum
er Brúnei, þar sem grýting á sam
kynhneigðum konum og körlum
var leidd í lög með upptöku sjaría
laga í landinu árið 2019. Næstu
þrjú botnsætin verma Sádi-Arabía,
Jemen og Máritanía. n

KORT AF GOSSTÖÐVUNUM
Örnefni og gönguleiðir

NÁVÆMT KORT
AF GOSSTÖÐVUNUM
Prentuð útgáfa af kortinu
fæst á skrifstofu
Ferðafélags Íslands
Mörkinni 6
Rafræn útgáfa fæst á vef
Ferðafélags Íslands

www.fi.is

Verð 1.500 kr.
Ágóði rennur til merkinga
og öryggismála til fjalla
Eftir að kortinu er hlaðið niður þá
vinsamlega leggið inn á reikning:
nr. 370-26-026810 / kt: 530169 3759
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Guðmundur
Gunnarsson
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Það verður
ekki af
flekaskilunum
skafið. Þau
kunna svo
sannarlega
að skipuleggja viðburði.

annað sinn á stuttum tíma hefur
kvika brotið sér leið upp á yfirborðið
á Reykjanesi. Fyrir augum okkar allra
ýmist í gegnum vefmyndavélar eða út
um stofugluggann. Í þægilegri fjarlægð
en samt svo óhuggulega nálægt. Og þjóðin
fylgist með í andakt .
Það verður ekki af flekaskilunum skafið.
Þau kunna svo sannarlega að skipuleggja
viðburði. Til áhrifaauka fyrir gesti og
gangandi.
Nú veit ég ekki hvernig ykkur líður með
þetta allt saman en ég hef alltaf átt mjög erfitt með að mynda mér skoðun á eldgosum.
Auðvitað hrífst maður með og fylgist
með stórbrotnu sjónarspilinu en ég á bara
svo erfitt með að ná utan um allar blendnu
tilfinningarnar sem fylgja svona hamförum.
Er verið að segja okkur að flykkjast að
eða forða okkur? Er verið að hóta okkur
eða skemmta okkur? Er landið að rifna í
sundur eða erum við loksins búin að finna
heppilegan bakgrunn fyrir prófílmyndina? Ég veit ekkert hvað mér á að finnast.
Það getur vel verið að einhverjum finnist
þetta óttalega tíkarlegt allt saman. Einhvers konar ræfill jafnvel. En það er bara
ekki það fyrsta sem mér dettur í hug þegar
ég sé glóandi hraun í túnfætinum eða banvænar eiturgufur yfir Reykjanesbrautinni.
Slíkar forynjur fylla mig vanmætti.
En svo birtist Víðir á skjánum og segir
mér að anda með nefinu. Hann veit ekkert
meira en við en mér er bara alveg sama. Ég
treysti honum.
Víðir hefur þann aðdáunarverða
eiginleika að hann fær mann jafnan til að
hugsa. Um samhengi eldsumbrota.
Sennilega er þetta einn af þeim þáttum
sem gera það að verkum að manni þykir
óendanlega vænt um þetta land.
Land sem getur stundum verið dulítið
erfitt og þungt en alltaf skal það samt
vera jafn tilkomumikið. Aldrei nokkurn
tímann leiðinlegt eða óáhugavert.
Ef Ísland væri lýsingarorð þá væri það
sennilega alltaf í efsta stigi. Eitt allsherjar
hlaðborð öfgakenndra tilfinninga. Sem
hírast djúpt ofan í jarðskorpunni. Uns allt
springur í loft upp.
Dálítið eins og umræðuhefð íslensku
þjóðarinnar. Sem brýtur sér leið upp á yfirborðið með reglulegu millibili þar til allt
ætlar um koll að keyra.
Það læra þjóðir sem fyrir þeim er haft. n

n Frá degi til dags
ser@frettabladid.is

Útihátíðin
Fram undan er stærsta útihátíð
landsmanna á þessu ári er tugþúsundir safnast saman á barmi
eldgossins í Meradölum, misjafnlega illa skóaðir og líkamlega
á sig komnir, en hugurinn mun
þó bera þá hálfa leið sem eru í
lélegasta forminu, en svo verða
björgunarsveitirnar að redda
restinni. Eins og dæmin sanna.
Og aðframkominn mannskapurinn mun svo geta jafnað
sig í fjöldahjálparstöðinni sem
komið verður upp við bílastæðin
við Suðurstrandarveg þar sem
sérfræðingar Rauða krossins
munu miðla af þekkingu sinni í
áfallastreituröskun.
Ótroðnar slóðir
Það mátti annars heyra af liðsmönnum björgunarsveitarinnar
Þorbjörns í Grindavík í gær
er eldurinn risti upp jörðina í
Meradölum og spjó upp hálfu
meira magni af hrauni en síðast,
að þeir voru svona um það bil
misjafnlega ánægðir með að vera
komnir á enn eina vaktina við
Fagradalsfjall. Það er auðvitað
að vonum. Álagið á þessa vösku
sjálfboðaliða á síðasta ári var í
raun og sann yfirgengilegt. Og
hafandi reynslu, af gestum og
gangandi sem ætla sko víst að
fara ótroðnar slóðir að gosinu
sínu, er ekki nema skiljanlegt
að stöku hjálparsveitarmanni
hrylli við komandi verkefnum. n

Að fylla í tjörnina og
fjarlægja flugvöllinn

Ragnhildur Alda
Vilhjálmsdóttir
borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins

Kostirnir
við Reykjavíkurflugvöll eru
þannig
fjölmargir,
fyrir utan
sögulega
gildið.

Eflaust eru fréttir af nýju gosskeiði á Reykjanesi þeim
þungbærar sem sjá ekkert jákvætt við innanlandsflugvöll í Vatnsmýri og eygja þar byggingarland. Enda
kallar það á nýja staðarleit fyrir annan flugvöll sem
bæði kostar og tekur tíma. En hvaðan kemur þessi ofuráhersla á Vatnsmýrina og brottnám Reykjavíkurflugvallar? Ef þetta snýst um peninga þá uppsker borgin
stórfé árlega í formi fasteignaskatta frá flugvellinum
og sparar sér og ríkinu það rándýra flækjustig sem felst
í brottflutningi. Því ekki dekkar ágóðinn af sölu byggingarlandsins kostnaðinn við að byggja nýjan flugvöll
og það þyrfti að endurskipuleggja og byggja við allar
vegatengingarnar á svæðinu til að rúma mannfjöldann.
Auk þess er til mun betra byggingarland í Reykjavík og
örvæntingin ekki slík að mýrarnar séu okkar eina val.
Þeir gallhörðustu bera þá fyrir sig að hvergi sé flugvöllur hafður í miðri borg, en skyldu þeir heimsækja
miðbæ Toronto geta þeir gengið um 50 mínútur að
næsta innanlandsflugvelli sem líkt og Reykjavíkurflugvöllur annar farþegaflugi, innanlandsfrakt og
flugkennslu. Nálægðin við miðborgina styttir akstursvegalengdir þar sem og hérlendis sem er umhverfisvænna. Kostirnir við Reykjavíkurflugvöll eru þannig
fjölmargir, fyrir utan sögulega gildið.
Um daginn var ég að fletta bók um sögu Reykjavíkur
upp úr aldamótunum 1900 og viti menn, þá var helsta
pólitíska hitamálið að fylla upp í Reykjavíkurtjörn í
nafni stækkunar byggingarlands miðsvæðis, sama röksemdafærsla og er að baki brottflutnings Reykjavíkurflugvallar! Reyndar var þörfin fyrir meira beitiland líka
nefnd. Nú þykir það fáránleg hugmynd að fórna Tjörninni fyrir byggingarland en það tók hálfa öld að komast
að þeirri niðurstöðu og þá ætti Reykjavíkurflugvöllur
að fá frið eftir 25 ár ef sagan endurtekur sig. Líklega er
síðasti Reykvíkingurinn ekki fæddur sem telur ómælda
þörf á byggingarlandi á þessu svæði, sama hvað það
kostar, en ætli það verði Öskjuhlíðin eða Miklatún sem
lendi í skotlínunni árið 2050? n

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Helgi Magnússon FORSTJÓRI OG ÚTGEFANDI: Jón Þórisson RITSTJÓRI: Sigmundur Ernir Rúnarsson ser@frettabladid.is, FRÉTTASTJÓRAR: Aðalheiður Ámundadóttir adalheidur@
frettabladid.is , Garðar Örn Úlfarsson gar@frettabladid.is . Fréttablaðið kemur út í 80.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni.
Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is
VEFSTJÓRI: Einar Þór Sigurðsson einarthor@frettabladid.is, MARKAÐURINN: Guðmundur Gunnarsson ggunnars@frettabladid.is, HELGARBLAÐ: Björk Eiðsdóttir bjork@frettabladid.is MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Hörður Snævar Jónsson hoddi@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ

FÖSTUDAGUR 5. ágúst 2022

Skoðun

11

Blessaður kynvillingurinn
n Í dag
Verstu viðbrögðin
(fyrir utan að reyna
að berja vit í hausinn
á honum) eru sennilega að kæra hann. Það
hefur nú verið gert, ef
marka má fréttir. Af
þeim sem sízt skyldi.

Karl Th.
Birgisson

Eitt sterkasta framlag homma og
lesbía til sinnar eigin réttindabaráttu væri sennilega að hætta að
nota orðið hinsegin.
Í hinsegin felst að flestir aðrir
séu normið, en þau hin séu abnormal og á sumum er að skilja að þess
vegna eigi þau svo erfitt.
Séu fórnarlömb eigin tilvistar,
svo hæfilega skáldlega sé ort.
Sú heyrist mér talsvert vera
tilfinningin nú þegar við höldum
árlega hátíð þeirra sem eru – nei,
ekki hinsegin, ekki abnormal,
heldur svona lifandi bráðeðlileg.
Orð skipta máli
Fyrir ekkert mjög mörgum árum
var hommi meðal verstu skammaryrða tungunnar, að ég nefni ekki
blessaðan kynvillinginn. Af einhverjum ástæðum fékk lesbía aldrei alveg sömu þyngd, þótt reynt
væri að bæta úr því með lessu. Eða
trukkalessu upp á kikkið.
Fyrir alltof fáum árum ákvað
eitthvert skynsamt fólk að snúa
notkun þessara orða á haus. Alls
konar fríðleiksdrengir fóru að
segja opinberlega og kinnroðalaust:
„Já, ég er hommi.“ Sumir voru
jafnvel svo ósvífnir að bæta við:
„Og stoltur af því.“
Sjálfstraustið geislaði af þeim
flestum.
Með þessari einföldu en áhrifaríku aðgerð var vopn slegið úr
höndum hinna hræddu. Ef þessir
strákar skömmuðust sín ekki
(lengur) fyrir að vera hommar, þá
var hommi ekki lengur skammaryrði.
Flóknara var það ekki.

Einhvers konar hliðstæða (þótt
gerólík sé) var þegar amerískir
blökkumenn hertóku nigger í sína
þágu.
Það var hið gamla niðrunarorð
bleiknefja um brúnt fólk, en svo
var skyndilega farið að yrkja í
rapptónlist um nigger vinstrihægri, og er gert svolítið enn.
Stóri munurinn á þessu tvennu
er að við þessi bleiku – sem erum
utan brúnu fjölskyldunnar –
megum helzt ekki enn nota þetta
orð um brúna, þótt þeir geri það
sín á milli án nokkurrar niðrunar.
Við þessi leiðinlegu megum
samt kalla homma og lesbíur það
án athugasemda. Sennilega af því
að við erum í sömu fjölskyldu.
Svona eru orð mikilvæg og
merkileg.
Flónin
Þegar fólk talar um bakslag í

baráttu samkynhneigðra virðist
mér einkum tvennt vera nefnt,
hvort tveggja algerlega tilfallandi
og hefur enga dýpri merkingu.
(Ég sleppi vísvitandi hlutskipti
trans fólks, sem er annars konar
umræða, og líka því sem gerist
utan Íslands. Þar er alvara á ferð og
Ísland er himnaríki í samanburði.)
Fyrst þetta kjánalega gelt að
öðruvísi fólki til birtingar á rafmiðlum.
Ég þori að lofa okkur því að
þetta gelt verður horfið innan fárra
mánaða (ef það er ekki horfið nú
þegar). Það hættir að vera hipp og
kúl á TikTok að endurtaka sífellt
sama athæfið.
Þá láta strákbjánarnir af þeirri
hegðun enda ekki sjáanleg nokkur
ígrunduð hugsun að baki sem kalla
mætti alvarlega samfélagslega
breytingu.
Svo ákvað vararíkissaksóknari

á dögunum að opinbera heimsku
sína. (Heimska vísar hér, vel að
merkja, ekki til svokallaðs gáfnafars). Og svosum ekki í fyrsta
skipti enda virðist maðurinn eiga
í talsvert erfiðum samskiptum við
hugsanir sínar.
Sú opinberun virðist líka vera
eitt af þessum tilfallandi tilvikum,
sem hefur áhrif og vekur viðbrögð
langt um efni fram.
Verstu viðbrögðin (fyrir utan
að reyna að berja vit í hausinn á
honum) eru sennilega að kæra
hann. Það hefur nú verið gert, ef
marka má fréttir. Af þeim sem sízt
skyldi.
Að kæra einhvern fyrir flónsku
eða jafnvel bara vondar skoðanir
er ekki til marks um sjálfstraust.
Þvert á móti. Þau viðbrögð lýsa
vanmætti og fórnarlambshugsun,
að leita aðstoðar hins opinbera af
því að pínulítill kall er asni.

Kannske hjálpar þessari hugsun
að minna á, að það sem við köllum
gleðidaga er á enskunni Pride. Gay
Pride.
Stolt og sjálfstraust. Fólk með
kassann úti og höfuðið hátt, af því
að það hefur ekkert til að skammast sín fyrir.
Svoleiðis fólk kærir ekki, heldur
hlær að kjánanum.
Fólin
Vitur kona sagði eitt sinn við mig:
„Það er misráðið að láta aðra ráða
skapi manns.“
Þessi ummæli sátu í mér og
hafa því miður rifjazt upp síðustu
dægrin.
Ég geri ekki lítið úr því, að andstæðingar mannréttinda eru enn
víða, einkum í afkimum Sjálfstæðisflokksins.
Ekki er heldur langt síðan sjálfur
biskup Íslands taldi hjónabönd
samkynheigðra beinlínis eyðileggingu á hjónabandinu sem heilagri
kristinni stofnun.
En þessu fólki fer blessunarlega
hratt fækkandi á Íslandi.
Hins vegar: Ef við ætlum að láta
fólin – eða flónin – ráða skaplyndi
okkar, viðbrögðum og tilfinningum, þá hafa fólin haft sigur.
Gleðilega hátíð. n

Vandræðalega spennt
Álfur Birkir
Bjarnason

formaður Samtakanna ‘78

Friðrik Jónsson
formaður BHM

Umræðan um mismunun á grundvelli þess kyns sem okkur er
úthlutað við fæðingu hefur verið
fyrirferðarmikil í þjóðfélagsumræðunni síðasta áratug. Nokkuð hefur
þokast í jafnréttisátt í þeim efnum
en skv. jafnréttisvísitölu World
Economic Forum trónir Ísland þar
enn og aftur á toppnum. Lítið hefur
hins vegar farið fyrir greiningum á
mismunun vegna kynhneigðar og/
eða kynvitundar á vinnumarkaði.
Það er miður enda líklegt að sú mismunun sé töluverð.
Í ljósi þessa ákváðu Samtökin ‘78
og BHM að efna til samstarfs um
greiningar og rannsóknir á stöðu
hinsegin fólks á vinnumarkaði
í janúar síðastliðnum. Þau sem
komið hafa að verkefninu, m.a.

undirritaðir, hafa talað um það sín á
milli hversu „vandræðalega spennt“
þau séu fyrir verkefninu enda er um
frumkvöðlastarf að ræða.
Í dag, á sameiginlegum viðburði
Samtakanna ‘78, ASÍ, BHM og BSRB
á Hinsegin dögum, verða fyrstu
niðurstöður samstarfsins kynntar.
Á haustdögum verður svo gefin út
skýrsla í nafni ASÍ, BHM og BSRB:
„Staða hinsegin fólks á Íslandi“ í
samstarfi við Hagfræðistofnun
Háskóla Íslands. Í framhaldi munu
aðilar verkalýðshreyfingar og Samtökin ‘78 marka sameiginlega stefnu
um aðgerðir og viðbrögð. En af
hverju eru þessar greiningar mikilvægar?
Upplýsingar skipta máli
Í hagrannsókninni sem kynnt
verður í dag og á haustmánuðum
er fjallað um mun í atvinnutekjum
m.t.t. kynhneigðar á Íslandi. Þar
með fæst ákveðinn spegill við þann
samanburð sem dreginn hefur verið
upp af kynbundnum launamun á
Íslandi. Þar að auki verða kynntar
niðurstöður einnar stærstu spurningakönnunar sem framkvæmd
hefur verið í hinsegin samfélaginu hingað til en um 850 manns
svöruðu könnuninni. Spurt er um
upplifun hinsegin fólks á vinnumarkaði, um einkenni vinnumarkaðarins og einnig viðhorf þeirra til
stefnu stjórnvalda og ýmissa samfélagsmála.
Slíkar upplýsingar hjálpa okkur
að skilja betur efnahagslega stöðu

Stuðningur og samstaða samfélagslegra
burðarása með hinsegin samfélaginu
skiptir höfuðmáli til
framtíðar.

hinsegin einstaklinga á Íslandi og
þann veruleika sem þau búa við.
Næstu skref eru að kanna stöðu
trans fólks sérstaklega. Það er ekki
eingöngu mikilvægt framlag til
fræðanna heldur skipta slíkar greiningar sköpum í réttindabaráttunni
og sérstaklega á þeim varhugaverðu
tímum sem nú eru.
Samfélagslegir burðarásar
standi með hinsegin fólki
Á árinu 2022 höfum við orðið vitni
að bakslagi í réttindamálum hinsegin fólks um heim allan. Sprengjuárásin í Osló, skemmdarverk á
götum úti á Íslandi, geltið á samkyn-

hneigða og útilokun trans fólks frá
keppnisíþróttum. Nú síðast hefur
fólk í valdastöðu á Íslandi talað á
niðrandi hátt um homma án þess
að hafa verið kallað til ábyrgðar.
Stuðningur og samstaða samfélagslegra burðarása með hinsegin samfélaginu skiptir höfuðmáli til framtíðar. Þar er íslenska
verkalýðshreyfingin sterk viðbót en
saman getum við stuðlað að nauðsynlegum breytingum og víðtækari
skilningi á stöðu jaðarsettra hópa
í samfélaginu. Við þurfum öll að
leggjast á eitt og hampa fjölbreytileika mannlífsins, bæði innan og
utan vinnustaðar. n

ÍÞRÓTTIR

12 Íþróttir

Manchester City
Knattspyrnustjóri:
Pep Guardiola
Lykilmaður: Kevin De Bruyne

2. sæti
Liverpool
Knattspyrnustjóri:
Jurgen Klopp
Lykilmaður: Mohamed Salah
Liðið missti einn sinn besta
leikmann, Sadio Mane. Veskið
var hins vegar opnað og Darwin
Nunez sóttur frá Benfica. Sá
raðaði inn mörkum í portúgölsku
deildinni á síðustu leiktíð, en
lítið á leiktíðinni þar á undan.
Stóra spurningin er hvort honum
takist það á stærsta sviði heims.
Liverpool er enn langlíklegasta
liðið til að veita Man City alvöru
samkeppni um Englandsmeistaratitilinn. Það mun þó ekki takast.

3. sæti
Tottenham
Knattspyrnustjóri:
Antonio Conte
Lykilmaður: Harry
Kane
Conte er búinn að smíða sitt lið
inn í sitt leikkerfi, eins og hann
hefur áður gert með Chelsea og
Inter. Hann er á sínu fyrsta heila
tímabili með Tottenham og er
frábær í því að ná árangri strax,
svo það eru góðar líkur á að Tottenham verði ansi öflugt á næstu
leiktíð. Liðið er svo með eitt
öflugasta tvíeykið í boltanum, þá
Harry Kane og Heung-Min Son.

4. sæti
Arsenal
Knattspyrnustjóri:
Mikel Arteta
Lykilmaður: Gabriel Jesus
Mikel Arteta er að fara inn í sitt
þriðja heila tímabil. Liðið er að
verða „hans“. Voru hársbreidd frá
því að ná Meistaradeildarsæti í
fyrra en sárvantaði framherja.
Nú er Gabriel Jesus mættur frá
Man City. Hans framlag mun hafa
mikið að segja um gengi Arsenal
í vetur. Arteta er með ungt lið í
höndunum og gamla tuggan um
að „menn séu nú árinu eldri“ á
vel við um leikmenn á borð við
Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe
og Gabriel Martinelli.

5. sæti
Chelsea
Knattspyrnustjóri:
Thomas Tuchel
Lykilmaður: Mason Mount
Pirrings gætir hjá Chelsea sem
hafa ekki fengið þá menn sem þeir
vilja. Raheem Sterling er hins vegar
mættur sem og Kalidou Koulibaly,
Stemningin í kringum Tuchel hefur
verið súr. Það kæmi ekki á óvart
ef hann yrði fljótur að fjúka ef illa
gengur í byrjun móts.

FRÉTTABLAÐIÐ
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Enska úrvalsdeildin
rúllar af stað

1.sæti

Liðið hefur nú bætt alvöru markaskorara við frábært meistaralið.
City hefur selt Sterling og Gabriel
Jesus til Chelsea og Arsenal. Fyrir
eru Englandsmeistararnir með
einn allra besta leikmann úrvalsdeildarinnar, Kevin De Bruyne,
í sínum röðum. Þá er spurning
hvort að 100 milljóna punda
maðurinn frá því í fyrra, Jack
Grealish, nái loks að springa út í
Manchester.

5. ágúst 2022 FÖSTUDAGUR

Eftir nokkurra mánaða bið fer enska úrvalsdeildin aftur af stað
í kvöld. Ljóst er að fram undan er virkilega spennandi tímabil
og íþróttadeild Fréttablaðsins leggur hér spilin á borðið og
spáir fyrir um lokastöðu komandi tímabils. Af nægu er að taka.

15. sæti
Southampton
Knattspyrnustjóri:
Ralph Hassenhuttl
Lykilmaður: James Ward-Prowse
Hafa fengið til sín nokkra spennandi leikmenn. Liðið gæti þó lent í
vandræðum en mun þó ekki verða
í verulegri fallhættu. Mikill styrkur
í að hafa James Ward-Prowse.

sport@frettabladid.is

6. sæti

9. sæti

12. sæti

16.sæti

Manchester United

Crystal Palace

Wolves

Nottingham Forest

Knattspyrnustjóri:
Erik ten Hag
Lykilmaður: Bruno Fernandes

Knattspyrnustjóri:
Patrick Vieira
Lykilmaður: Wilfried Zaha

Knattspyrnustjóri:
Bruno Lage
Lykilmaður: Rúben Neves

Knattspyrnustjóri:
Steve Cooper
Lykilmaður: Dean Henderson

Erik ten Hag tók við Man Utd í
sumar og er að byggja upp nýtt lið.
Hann þarf að fá tíma í það, ef vel á
að takast til. Man Utd gekk afleitlega á síðustu leiktíð og er margt
sem þarf að laga. Ólíklegt er að
allt smelli saman á fyrstu leiktíð
ten Hag. Mikið drama hefur verið
í kringum Cristiano Ronaldo, sem
virðist skapa sundrung í klefanum.
Man Utd hefur fengið þá Lisandro
Martinez og Tyrell Malacia til
liðs við sig í vörnina í sumar, auk
Christian Eriksen á miðjuna. Það
virðist meiri hugsun á bakvið
kaupin í sumar en síðustu ár.

Patrick Vieira kom mörgum á
óvart á síðustu leiktíð og hafnaði
í tólfta sæti með lið Palace. Liðið
tók miklum breytingum fyrir
tímabil og breytti Frakkinn þar að
auki algjörlega um leikstíl, frá því
sem hafði verið undir stjórn Roy
Hodgson. Palace mun halda áfram
að vaxa undir stjórn Vieira í vetur
og hafna í efri hluta deildarinnar.

Það mætti ætla, miðað við
breytingarnar hjá Wolves milli
tímabila, að liðið verði á svipuðum slóðum á komandi tímabili.
Liðið hefur lítið misst og að sama
skapi fengið lítið til sín. Sóknarmaðurinn Hwang Hee-Chan er
mættur endanlega til liðsins og þá
er miðvörðurinn Nathan Collins
kominn frá Burnley.

Mættir aftur í deild þeirra bestu
en aðaláhyggjurnar sem maður
hefur af nýliðunum eru þær miklu
breytingar sem hafa átt sér stað
á leikmannahópi liðsins. Sterkir
póstar í Jesse Lingard og Dean
Henderson frá Manchester United
eru mættir og búast má við að þeir
verði í aðalhlutverki. Við spáum
því að Nottingham Forest bjargi
sér frá falli.

10. sæti

13. sæti

Aston Villa

Brighton

Knattspyrnustjóri:
Steven Gerrard
Lykilmaður: John McGinn

Knattspyrnustjóri:
Graham Potter
Lykilmaður:
Leandro Trossard

Fulham

Graham Potter og hans menn
hafa lítið gert á félagaskiptamarkaðnum í sumar. Liðið er að öllum
líkindum að missa einn sinn besta
mann, Marc Cucurella, til Chelsea.
Brighton hafnaði í níunda sæti
í fyrra en verður fjórum sætum
neðar í vetur.

Undanfarin ár hefur Fulham rokkað á milli efstu deildar og Championship. Fínasta styrking hefur
átt sér stað á leikmannahópi
liðsins milli leiktíða með tilkomu
Bernd Leon, portúgalska landsliðsmannsins Joao Palinha sem og
Andreas Pereira frá Manchester
United. Fulham heldur sæti sínu í
ensku úrvalsdeildinni.

7. sæti
West Ham
Knattspyrnustjóri:
David Moyes
Lykilmaður: Declan Rice
Hamrarnir geta stillt upp flottu
byrjunarliði en það vantar upp á
breiddina. Það gæti reynst erfitt
þegar líður á leiktíðina. West Ham
hefur tekist að elta stóru liðin
síðustu ár og mun gera það áfram.
Það þarf þó aðeins meira til að
taka næsta skref.

Aston Villa er á leið í sitt fyrsta
heila tímabil undir stjórn Steven
Gerrard og það eru blikur á lofti
um að liðið gæti tekið skref fram
á við á komandi tímabili. Coutinho er orðinn leikmaður félagsins að fullu og þá eru spennandi
leikmenn mættir í Diego Carlos
sem og Boubacar Kamara. Þá mun
mikið mæða á framherja liðsins,
Ollie Watkins.

11. sæti
Leicester City

8. sæti
Newcastle United
Knattspyrnustjóri:
Eddie Howe
Lykilmaður: Bruno Guimaraes
Margir bjuggust kannski við því að
Newcastle færu af fullum krafti
á leikmannamarkaðinn með
peningamaskínuna á bakvið sig en
ljóst er að byggja á liðið upp í varfærnari og öruggari skrefum. Liðið
hefur fengið inn varnarmanninn
öfluga Sven Botman frá Lille
og þá var Matt Targett
fenginn endanlega
inn í leikmannahópinn eftir að hafa
heillað á síðasta
tímabili. Auk hans
er markmaðurinn
Nick Pope mættur.
Newcastle fór á mikið
flug á síðasta tímabili
eftir áramót undir stjórn
Eddie Howe og í liðinu
eru leikmenn sem geta
farið með félagið skrefinu
lengra.

Knattspyrnustjóri:
Brendan Rodgers
Lykilmaður: James Maddison
Enginn nýr leikmaður hefur bæst
við leikmannahóp Leicester City
fyrir tímabilið og erfitt að átta
sig á áætlun Brendan Rodgers.
Schmeichel er farinn til Nice og
óljóst hver tekur við hans stöðu.
Jamie Vardy þarf að vera upp á sitt
allra besta ætli liðið sér góða hluti
í deildinni. Leicester er eitt stórt
spurningarmerki.

14. sæti
Leeds United
Knattspyrnustjóri:
Jesse March
Lykilmaður: Tyler
Adams
Leeds lenti í miklu basli á síðasta
tímabili þar sem hinn geðþekki
knattspyrnustjóri, Marcelo Bielsa,
var á endanum látinn fara. Jesse
March er að fara inn í sitt fyrsta
heila tímabil með liðið. Uppáhald
stuðningsmanna, Kalvin Phillips,
er farinn til Manchester City en á
móti hefur félagið gert áhugaverð
kaup og má þar nefna leikmenn
á borð við miðjumennina Tyler
Adams og Marc Roca frá RB Leipzig
og Bayern München.

17. sæti
Knattspyrnustjóri:
Marco Silva
Lykilmaður: Aleksandar Mitrovic

18. sæti
Everton
Knattspyrnustjóri:
Frank Lampard
Lykilmaður: Dominic CalvertLewin
Alls ekki spennandi. Liðið var
skelfilegt á síðustu leiktíð og rétt
bjargaði sér frá falli. Styrkingin er
ekki góð og Richarlison, sem var
hvað hættulegastur fram á við
fyrir Everton á síðustu leiktíð, er
farinn. Það er fátt sem bendir til
þess að komandi tímabil Everton
verði skárra en það síðasta.

19. sæti
Brentford
Knattspyrnustjóri:
Thomas Frank
Lykilmaður: Ivan Toney
Liðið muni kljást við „annars
tímabils-heilkennið“ á komandi
tímabili. Brentford hefur bætt
við sig varnarmönnum en misst
einn af aðalleikmönnum sínum í
Christian Eriksen. Við spáum brasi
á Brentford sem mun að lokum
enda með falli.

20. sæti
Bournemouth
Knattspyrnustjóri:
Scott Parker
Lykilmaður: Lloyd Kelly
Nýliðarnir virðast eiga lítið erindi
upp í efstu deild á ný og við spáum
löngum vetri. Lítil styrking hefur
átt sér stað á leikmannahópnum,
minni en hjá aðalkeppinautunum
og það verður liðinu að falli.

ALLT
FÖSTUDAGUR 5. ágúst 2022

K Y N N I NG A R B L A Ð

Gleðigangan verður í Reykjavík á
morgun. 
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Hápunktur
Hinsegin daga
gummih@frettabladid.is

Gleðigangan er hápunktur Hinsegin daga en hún verður gengin
í Reykjavík á morgun. Í henni
sameinast lesbíur, hommar, tví- og
pankynhneigðir, trans fólk, intersex fólk og aðrir hinsegin einstaklingar ásamt fjölskyldum sínum og
vinum til að staðfesta tilveru sína
og minna á baráttumál sín. Gangan
er í senn kröfuganga hinsegin fólks,
sem kallar eftir jafnrétti, vitundarvakningu og útrýmingu mismununar, sem og vettvangur til að fagna
því sem hefur unnist í baráttunni.
Uppstilling hefst klukkan 12 við
Tækniskólann á Skólavörðuholti og
er keyrt inn á uppstillingarsvæðið
frá Eiríksgötu. Þegar þátttakendur
mæta vísar starfsmaður Hinsegin
daga þeim á réttan stað og öryggisstjóri athugar hvort öryggisreglum
sé fylgt.
Beint streymi
Gangan leggur af stað frá Hallgrímskirkju stundvíslega kl. 14 og
verður gengið eftir Skólavörðustíg,
Bankastræti, Lækjargötu, Fríkirkjuvegi og endað á Sóleyjargötu
við Hljómskálagarðinn þar sem
útitónleikar taka við. Hægt verður
að fylgjast með göngunni með fram
gönguleiðinni, auk þess sem boðið
verður upp á beint streymi í Hljómskálagarðinum meðan á göngunni
stendur. n
Nánari upplýsingar má finna á hinsegindagar.is/gledigangan

BÄSTA I TEST
.se

Bäst-i-Test 2022

BESTA
SÓLARVÖRNIN

7 ár
Í RÖÐ

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

Íris segist taka eftir því að mjög margir séu að endurnýja hjá sér baðherbergi, bæði í heimahúsum og í sumarbústöðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Nútíma sturtuklefar fyrir
heimilin og sumarbústaðina

Innréttingar og Tæki í Ármúlanum hafa skapað sér sérstöðu sem ein fremsta sérverslun
landsins fyrir baðherbergið. Að undanförnu hefur fólk verið að endurnýja eldri baðherbergi, jafnt á heimilum sem í sumarbústöðum og þá skipta þægindin máli. 2
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Það er hægt að
loka þessum
sturtuklefum
sem er mjög
þægilegt í
minni rýmum.
Hentar mjög vel
í sumarbústað,
segir Íris.

Innréttingar og Tæki er rótgróin
fjölskylduverslun og þar hefur safnast mikil reynsla um það nýjasta í
baðherbergisinnréttingum, blöndunartækjum, salernum og sturtuklefum. Íris Jensen rekur fyrirtækið
ásamt eiginmanni sínum, Grétari
Þór Grétarssyni, en fyrirtækið var
stofnað af ömmu Írisar árið 1945
svo sagan spannar langt aftur í
tíma.
Íris segist finna mikið fyrir því að
sumarhúsaeigendur séu að endurnýja bústaðina sína, sérstaklega
baðherbergið og sturtuna. Líftími
sturtuklefa er ekki eins langur í
bústöðum og á heimilum. „Sérstaklega á það við um bústaði sem eru í
útleigu, til dæmis í eigu félagasamtaka. Yfirleitt voru settir staðlaðir
sturtuklefar í bústaðina sem ekki
voru neitt sérstaklega fyrir augað,“
segir hún. „Nú er þetta að breytast
og fólk vill hafa baðherbergin notaleg og falleg,“ bætir hún við. „Til að
koma til móts við óskir fólks höfum
við verið að flytja inn sturtuklefa
frá Noregi sem eru með svörtum
römmum sem gerir þá mjög smart
og setur skemmtilegan svip á baðherbergið. Þeir líta út eins og þeir
séu með frönskum gluggum. Svörtu
klefarnir hafa verið mjög vinsælir hjá okkur í sumar og margir
virðast hafa verið að bíða eftir nýrri
útfærslu á sturtuklefum. Yfirleitt
eru baðherbergi í sumarbústöðum
lítil og þá er lokaður sturtuklefi
langbesta lausnin. Einnig hafa
margir verið að taka þessa sturtuklefa í gestahús við sumarbústaði,“
segir Íris. „Eða bara vegna þess að
endurnýjunar er þörf.“
Rétta lausnin
Innréttingar og Tæki reyna ávallt
að vera með réttu lausnina fyrir
baðherbergið, hvort sem þau eru
lítil eða stór. „Þegar fólk er að byggja
vaxa peningatrén ekki við gluggann og oft eru keyptir ódýrari
hlutir til að byrja með. Síðan kemur
sá tími að nauðsynlegt er að endurnýja og maður finnur fyrir því að
margir standa í því núna. Eflaust
hjálpar endurgreiðsla af virðisaukaskatti sem verður í gildi út ágúst.
Ég vona innilega að hún haldi
áfram því þetta hefur hvatt fólk
til að fara í nauðsynlegar endurbætur,“ segir Íris. „Fólk er að gera
umhverfi sitt fallegra og það á ekki
síst við um baðherbergi heima sem
og í bústaðnum,“ bætir hún við.
„Við fáum mikið af fyrirspurnum
um sturtuklefa og hreinlætistæki
um þessar mundir. Fólk fer orðið í
sumarbústaði árið um kring og vill
hafa fallega hluti í kringum sig.“
Sterkbyggðir sturtubotnar
Íris segir að nokkuð sé um að fólk
sé að skipta út gömlu baðkari
fyrir svokallaða „Walk In“ sturtu.
Barnafólkið vill hafa baðkar en
hinir kjósa fremur sturtuna,“ segir
hún. „Við erum með geysivinsæla
sturtubotna frá Gala á Spáni. Í þeim
sameinast gæði og fagurfræði en
botninn lítur út eins og ein heil flís.
Þeir eru sterkbyggðir og endingargóðir og henta hvort sem er í steineða timburhús. Einnig henta
þeir vel í sumarbústaði. Flísina
má leggja ofan á hvaða gólfefni
sem er, líka timbur. Þetta er ódýr
kostur en samt mikil gæði,“ segir
Íris og bendir á að hægt sé að fá
sturtubotnana í 26 stærðum og 15
litum. „Stærsti botninn er 90x2 m,“
útskýrir hún. „Við fáum sendingar
frá Spáni í hverri viku því þessir
sturtubotnar hafa alveg slegið í
gegn hjá okkur.“
Íris bendir á að hægt sé að fá
sturtuhorn og sturtuhurðir í mismunandi stærðum. „Margir vilja
hafa sturtuna í horni og við reynum
að þjóna sem flestum hugmyndum.
Viðskiptavinir koma gjarnan með
eigin óskir um hvað þeir vilja, hafa
Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

FRÉTTABLAÐIÐ/


ANTON BRINK

Þannig lítur hinn vinsæli sturtuklefi
út. Nútímalegur og flottur.

Við fáum mikið af
fyrirspurnum um
sturtuklefa og hreinlætistæki um þessar
mundir. Fólk fer orðið í
sumarbústaði árið um
kring og vill hafa fallega
hluti í kringum sig.
velt hlutunum fyrir sér. Aðrir koma
með arkitekt með sér. Það eru
ekki allir sem vilja flísar á veggina,
margir velja alls konar veggþiljar
og ég vissi um einn um daginn sem
notaði bárujárn þannig að hugmyndaflugið er vítt og breitt,“ segir
hún.
„Við erum með handklæðaofna
í ýmsum litum og sömuleiðis innréttingar í margs konar stærðum og
útfærslum. Baðherbergin eru orðin
heimilislegri með notalegum litum
og endalausum lausnum. Meira að
segja blöndunartækin er hægt að
fá í fallegum litum. Það ætti því að
vera auðvelt að gera andrúmsloftið
á baðherberginu aðlaðandi og notalegt.“ n
Innréttingar og Tæki eru í Ármúla
3, sími 588 7332. Nánar má kynna
sér vörurnar inn á i-t.is.
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jón Þórisson

Fallegt baðherbergi með sturtubotni og -vegg frá Innréttingum og Tækjum auk baðinnréttingar og fleiri hreinlætistækja.

Sturtubotninn frá Gala á Spáni sem hefur rokið út hjá
versluninni enda er hann stílhreinn og sterkbyggður.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Hér sést hvernig hægt er að setja upp baðherbergi með
sturtu á tvo vegu í sýningarsalnum í Ármúla.
Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Stundum er það alvöru
skrímsli sem býr til skrjáfið
Idris Elba fer fyrir einvalaliði
leikara í þessum æsispennandi
trylli um föður sem, ásamt tveimur
dætrum sínum á táningsaldri,
lendir á flótta undan gríðarlega
stóru ljóni sem virðist staðráðið í
því að sanna að Savanna sé undir
yfirráðum þess. Stundum er
skrjáfið í runnanum í raun og veru
skrímsli.
Elba leikur dr. Nate Daniels,
sem nýlega er orðinn ekkill og
snýr aftur til Suður-Afríku þar
sem hann fyrst hitti konuna sína.
Ferðin hefur verið lengi í undirbúningi og dætur hans eru með í
för. Áfangastaðurinn er verndarsvæði villtra dýra sem gamall fjölskylduvinur og líffræðingur sem
sérhæfir sig í villtum dýrum stýrir.
Ferðin, sem átti að vera hvíld og
heilun, breytist fljótt í ógnvænlega
baráttu fyrir lífi og limum þegar
ljón, sem sloppið hefur úr klóm
veiðiþjófa og lítur á allar mannverur sem óvini, situr um þau.
Dætur dr. Daniels eru leiknar af
Lyana Halley, sem leikur hina 18
ára gömlu Meredith, og Leah Sava
Jeffries, sem leikur hina 13 ára
gömlu Norah.
Beast er enn eitt stórvirkið úr
smiðju Baltasars Kormáks, sem
hefur haslað sér völl á stóra sviðinu
í kvikmyndunum og er á góðri leið
með að verða eitt af stóru nöfnunum í Hollywood.
Framleiðandinn er ekki af verri
endanum, Will Packer, sem hefur
komið að framleiðslu mynda á
borð við Girls Trip og Ride Along
myndaflokknum, auk tíu kvikmynda sem allar hafa verið í fyrsta
Útgefandi: Torg ehf

Fróðleikur
n Árið 2001 útnefndi European Film Promotion Baltasar Kormák
eina af rísandi stjörnum evrópskrar kvikmyndagerðar.
n Idris Elba var plötusnúður og gekk undir nafninu „Big Driis the
Londoner“.
n Idris Elba hefur verið sjóðheitur aðdáandi Lundúnaliðsins Arsenal
frá 15 ára aldri þótt hann hafi aðeins farið á tvo leiki með liðinu.
n Á níunda áratug síðustu aldar vann Idris Elba hjá Ford bílaframleiðandanum í Bretlandi.
n Daniel Craig stakk upp á því að Elba gæti orðið næsti James Bond.
Elba sýndi því ekki mikinn áhuga.
n Í júní 2016 lýsti Elba, ásamt Sir John Hurt, Helenu Bonham Carter,
Keiru Knightley og Cöru Delevingne, yfir stuðningi við áframhaldandi veru Bretlands í ESB í aðdraganda Brexit-atkvæðagreiðslunnar.

Ferðin, sem átti að
vera hvíld og heil
un, breytist fljótt í ógn
vænlega baráttu fyrir lífi
og limum.
sæti á frumsýningarhelginni í
Bandaríkjunum. Meðal þeirra eru
Night School, No Good Deed og
Think Like a Man.
Meðal mynda sem Baltasar Kormákur hefur leikstýrt og framleitt
eru Mýrin, Contraband, Djúpið, 2
Guns (með Denzel Washington og
Mark Wahlberg), Everest og Adrift.
Baltasar hefur margoft verið
tilnefndur til verðlauna um víða
veröld fyrir list sína og hlotið verðlaun á virtum kvikmyndahátíðum
á borð við San Sebastian á Spáni,
Locarno á Ítalíu, Karlovy Vary í

Ábyrgðarmaður: Jón Þórisson

Frumsýnd
24. ágúst 2022
Aðalhlutverk:
Idris Elba, Sharlto Copley,
Iyana Halley og Leah Jeffries
Handrit:
Ryan Engle og Jaime Primak
Sullivan
Leikstjórn:
Baltasar Kormákur
Tékklandi, Istanbúl í Tyrklandi,
Gautaborg í Svíþjóð, CinemaCon
í Bandaríkjunum, Berlín í Þýskalandi, auk þess sem hann hefur
unnið Edduna ítrekað. n
Háskólabíó, Laugarásbíó, Smárabíó og Sambíóunum Álfabakka,
Egilshöll, Akureyri og Keflavík.

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,

Veffang: frettabladid.is

Betri melting &
öflug þarmaflóra
Góð melting
er undirstaða
góðrar heilsu!

Enzymedica meltingarensímin hjálpa þér að brjóta niður
fæðuna og melta betur. Digest eru einkaleyfisvarin meltingarensím
sem getað hjálpað til við að slá á óþægindi tengd meltingu.
Njóttu matar án magaónota!
1-2 hylki með mat.

www.bio-kult.is
Heilbrigð þarmaflóra með góðgerlunum frá Bio-Kult.
Bio-Kult stendur vörð um þína heilsu.

Sölustaðir: Apótek og heilsuhillur stórmarkaða.
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Myndin
höfðar til
hins hugsandi áhorfanda sem
tekur sig
ekki of
alvarlega.

Áleitnar spurningar og
æsispennandi atburðarás
Ladybug (Brad Pitt) er ólánsamur
leigumorðingi sem er staðráðinn
í að skila næsta verkefni sínu óaðfinnanlega eftir að hafa mistekist
of oft að undanförnu. Örlögin hafa
hins vegar annað á prjónunum.
Þetta nýjasta verkefni Ladybug
leiðir hann út í baráttu við banvæna andstæðinga hvaðanæva að í
heiminum. Allir hafa þeir hver sitt
verkefnið, sem tengjast en stangast
á, um borð í hraðskreiðustu járnbrautarlest í heimi. Leiðarlok
er rétt byrjunin í þessari miklu
þeysireið um tæknivætt Japan
samtímans.
Raunar hafði Ladybug ætlað að
setjast í helgan stein og snúa baki
við lífi sínu sem leigumorðingi, en
höndlarinn hans, Maria Beetle,
dregur hann aftur inn í leikinn
til að ná í skjalatösku á lest sem
kennd er við byssukúlu vegna
þess hve hraðskreið hún er og er
á leiðinni frá Tókíó til Kýótó og
stoppar aðeins á örfáum stöðum á
leiðinni.
Um borð í lestinni kemst hann
að verkefni sínu og sama gildir um
hina leigumorðingjana sem eru
keppinautar hans.
Spurningin er, hver leigumorðingjanna kemst lífs af frá lestinni
og hvað bíður þeirra á endastöðinni?
Að myndinni kemur einvala
lið og klippingin er í öruggum
höndum okkar eigin Elísabetar
Ronaldsdóttur, sem allir vita að er
ávísun á góða mynd.
Í myndinni gengur Ladybug í
gegnum sálarkreppu. Meira og
minna öll verkefni hafa mistekist
hjá honum að undanförnu og
hann er farinn að komast að þeirri
niðurstöðu að það eina sem þessi
verkefni eigi sameiginlegt sé hann.
Ólánið elti hann og hafi áhrif á

Fróðleikur
n Leikstjórinn David Leitch og Brad Pitt hafa oft unnið saman áður.
Um árabil var Leitch áhættuleikari fyrir Pitt, meðal annars í Fight
Club (1999), Ocean‘s Eleven (2001) og Mr. & Mrs. Smith (2005).
n Brad Pitt gerði nær öll áhættuatriði sín sjálfur í þessari mynd.
n Sandra Bullock kom í stað Lady Gaga í myndinni.
n Joey King leikur bardagaíþróttamanneskju sem heitir Prince í
þessari mynd. Í myndinni Princess, sem líka var gerð á þessu ári,
leikur hún prinsessu sem er sérhæfð í blandaðri bardagalist.

Bullet Train er ekki
þriðja eða sjöunda
myndin í einhverri
myndaröð. Hún fjallar
ekki um gerviheim
ofurhetja. Þetta er mynd
um fólk með mannlega
eiginleika, bresti og
breyskleika.

Komin í bíó
Aðalhlutverk:
Brad Pitt, Joey King, Aaron
Taylor-Johnson, Brian Tyree
Henry, Andrew Koji, Hiroyuki
Sanada, Michael Shannon og
Sandra Bullock
Handrit:
Zak Olkewicz, byggt á bók
eftir Kotaro Isaka
Leikstjórn:
David Leitch

vinnuna hans. Nú þarf hann að
skila sínu, ekkert má klikka.
Í Bullet Train koma saman sjö
persónur, sem allar hafa fengið
tengd verkefni sem eru í mótsögn hvert við annað og nokkuð
ruglingsleg á stundum. Áhorfandinn fær innsýn í mannlegu hlið
þessara leigumorðingja. Ladybug
vill verða betri manneskja og
áhorfandinn skynjar umhyggju
persónanna hver fyrir annarri.
Einhvern veginn er áhorfandinn
dreginn í ferðalag með miskunnarlausum morðingjum sem honum
stendur ekki á sama um, hann
skemmtir sér með þeim og hlær að
bröndurunum hjá þeim.

Bullet Train er ekki þriðja
eða sjöunda myndin í einhverri
myndaröð. Hún fjallar ekki um
gerviheim ofurhetja. Þetta er
mynd um fólk með mannlega
eiginleika, bresti og breyskleika.
David Leitch, leikstjóra myndarinnar, tekst að gera hasarmynd
sem ekki er bara röð hraðklipptra
slagsmálasena heldur höfðar til
hugsunar og skopskyns áhorfandans. Myndin höfðar til hins
hugsandi áhorfanda sem tekur sig
ekki of alvarlega. n
Smárabíó, Háskólabíó, Laugarásbíó og Sambíóunum Egilshöll,
Álfabakka og Kringlunni
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Sótt í smiðju til hins óborganlega Mel Brooks
Hank er ægilega elskulegur og
krúttlegur hundur sem dreymir
stóra drauma um að verða stórkostlegur samúræja-hermaður.
Hann heldur af stað í leit að frægð
og frama en því miður finnur hann
ekkert nema bæinn Kakamucho,
sem tekur ekkert sérlega vel á móti
honum.
Í Kakamucho sker hann sig úr
svo um munar vegna þess að hann
er hundur og allir aðrir í bænum
eru … kettir! Og, eins og við vitum,
þá hata kettir hunda.
Hank vill umfram allt gera
bæjarbúum til hæfis og óafvitandi
verður hann þátttakandi í djöfullegri og sjálfselskulegri áætlun
Ika Chu um að losa Kakamucho
við alla sína íbúa. Aðeins ein lítil
hindrun stendur í vegi fyrir
áformum Ika Chus um heimsyfirráð (ókei, Kakamucho-yfirráð)
og ófétið ætlar að véla Hank til að
hjálpa sér að reka íbúana á brott í
eitt skipti fyrir öll.
Kemur þá til sögunnar Jimbo,
fyrrum samúræja-hetja sem
fallið hefur í ónáð og Emiko, herskár kettlingur sem elur með sér
svipaða drauma og Hank. Þessi
ólíklega þrenning leggur nú upp í
för sem krefst þess að þau hristi af
sér fordómana og öðlist skilning á
því hvað sönn vinátta er.
Hundurinn Hank er byggð á
ódauðlegri gamanmynd eftir Mel
Brooks, Blazing Saddles (1974), og
það eitt ætti að duga til þess að
pabbi og mamma (eða kannski afi
og amma?) bjóði sig fram til að fara
með ungviðið í bíó. Engum getur
leiðst, svo mikið er víst. n

Fróðleikur
n Myndin átti upphaflega að heita „Blazing Samurai“ með vísun í
að hún er í raun endurgerð á „Blazing Saddles“ eftir Mel Brooks.
Brandarar og orðalag var sett í fjölskylduvænni búning.
n „ Jimbo“ er stytting á „yojimbo“ sem þýðir lífvörður á japönsku
en tekur líka mið af nafninu á persónunni sem Gene Wilder lék í
Blazing Saddles, Jim.
n Hundurinn Hank er samúræ-endurgerð á vestranum Blazing
Saddles en sögulega hafa margar samúræja-myndir verið endurgerðar sem vestrar. Meðal þeirra er Yojimbo (1961) sem var
endurgerð sem Fistful of Dollars (1964).

Í Kakamucho sker
hann sig úr svo um
munar vegna þess að
hann er hundur og allir
aðrir í bænum eru …
kettir! Og, eins og við
vitum, þá hata kettir
hunda.

Frumsýnd
10. ágúst 2022
Aðalhlutverk:
Sigurður Þór Óskarsson, Gói
Karlsson, Karl Örvarsson,
Þórhallur Sigurðsson (Laddi),
Júlía Katrín Sigmundsdóttir
og Steinn Ármann Magnússon
Handrit:
Ed Stone, Nate Hopper, Mel
Brooks, Norman Steinberg,
Andrew Bergman og Richard
Pryor
Leikstjórn:
Chris Bailey, Mark
Koetsier og Rob Minkoff

Laugarásbíó, Smárabíó, Háskólabíó og Sambíóunum-Akureyri og
Keflavík

Fljúgandi furðuhlutir og voveiflegir atburðir
Eftir dularfullt andlát föður þeirra
erfa systkinin OJ (Daniel Kaluuya) og Emerald Haywood (Keke
Palmer), sem engin samskipti hafa
haft í mörg ár, búgarð fjölskyldunnar í Kaliforníu.
Fljótlega verða fjölskyldan og
starfsfólkið þess vör að yfirskilvitlegir atburðir virðast hafa áhrif á
atferli manna og dýra.
Systkinin telja að dauði föður
þeirra tengist einhverju sem
virðist vera fljúgandi furðuhlutur.
og þau reyna að fá sannanir
fyrir máli sínu með því að fanga
fyrirbærið á myndskeið, tæknisölumaðurinn Angel Torres og
fræðslumyndagerðarmaðurinn
Antlers Holst.
Forsagan er sú að árið 1998
ræðst simpansinn Gordy, sem er
stjarna gamanþáttaraðarinnar
Gordy‘s Home, á þrjá meðleikara
sína og limlestir þá eftir að honum
bregður við það að helíumblaðra
springur með hvelli. Yngsti leikarinn í þáttunum, Ricky „Jupe“ Park,
felur sig undir borði og sleppur
ómeiddur þótt honum sé mjög
brugðið. Simpansinn finnur Jupe
og gerir hnefasnertingu (e. fist
bump) við hann í þann mund sem
verðir skjóta hann til bana.
Líða nú mörg ár og í samtímanum temur Otis Haywood eldri
og þjálfar hesta á búgarði sínum
fyrir kvikmynda- og sjónvarpsframleiðslu á búgarði sínum.
Þegar hann lætur lífið við það að
smápeningur sem fellur á óútskýranlegan hátt af himnum ofan
og lendir í auga hans erfa börnin
hans, Emerald og Otis „OJ“ yngri.
búgarðinn.

Fróðleikur
n Jordan Peele, sem skrifaði handritið og leikstýrði myndinni, segir
að King Kong og Jurassic Park myndirnar, vísindaskáldsagnamyndirnar Closen Encounters of the Third Kind (1977) og Signs (2002),
auk ævintýramyndarinnar Galdrakarlinn frá Oz (1939) hafi verið
honum innblástur við gerð myndarinnar.
n Í myndinni klæðist Emerald grænu og OJ appelsínugulu, en OJ
getur einmitt staðið fyrir appelsínusafa og emeraldinn er grænn.
n Nope er fyrsta spennutryllirinn sem er kvikmynduð með IMAX
myndavélum.
OJ reynir að halda starfseminni gangandi og viðhalda
föðurarfleifðinni en Em freistar
gæfunnar í Hollywood. Hálfu ári
síðar tryllist einn hesturinn við
upptökur þegar honum bregður.
OJ missir samninginn við kvikmyndaframleiðandann og lendir í
miklum fjárhagserfiðleikum með
reksturinn.
Hann neyðist til að selja hesta
til Jupe, sem hefur sett á fót
skemmtigarð þar sem hann gerir
út á lífsreynslu sína þegar Gordy
trylltist áratugum fyrr.
En ekki er allt sem sýnist.
Undarlegir og voveiflegir atburðir
gerast og fléttan flækist. n

Frumsýnd
10. ágúst 2022
Aðalhlutverk:
Daniel Kaluuya, Keke Palmer,
Brandon Perea, Michael Wincott og Steven Yeun
Handrit:
Jordan Peele
Leikstjórn:
Jordan Peele
Háskólabíó, Laugarásbíó, Smárabíó og Sambíóin Álfabakka, Egilshöll, Akureyri og Keflavík

NJÓTUM ÞESS AÐ ELDAST MEÐ

Recharge

Femarelle Rejuvenate

Femarelle Recharge

Femarelle Unstoppable

Hentar konum sem eru
að upplifa fyrstu einkenni
hormónabreytinga og áður en
óregla kemst á blæðingar.

Fyrir konur sem eru komnar á
breytingarskeiðið og blæðingar
óreglulegar eða hættar.

Fyrir konur sem eru komnar yfir
breytingaskeiðið og vilja viðhalda
kraftmiklum lífsstíl og vernda
beinin þegar árin færast yfir.

Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur sem vilja koma jafnvægi á hormónastarfsemina.
Femarelle fæst í þremur tegundum sem henta konum á mismunandi stigum tíðahvarfa.

REYNSLUSÖGUR

„Ég finn fyrir
meiri vellíðan
og er með mun
betra jafnvægi í
líkamanum.“
Soffía Káradóttir

„Ég fann strax mun
á mér eftir fyrsta
pakkann sem var
alveg magnað.
Núna hef ég notað
Femarelle í dágóðan
tíma. Þessi vara er
svo sannarlega að
virka.“

„Hitakófin hættu,
vakna ekki lengur
á nóttinni og
fótapirringur er
minni eftir að ég
fór að taka inn
Femarelle.“

Magðalena
Magnúsdóttir

Halldóra Ósk
Sveinsdóttir

Femarelle fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana
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Skemmtileg fróðleikskorn úr kvikmyndasögunni

Sumar og snjór

Það hefur snjóað hressilega í
Drekagili að undanförnu, sem er
heldur fjarstæðukennt svona að
sumri til.
Það snjóar þó ekki bara í Drekagili á miðju sumri, heldur einnig
í kvikmyndinni The Wizard of
Oz (Galdrakarlinn í Oz), kvikmyndin hefur sér þó til afsökunar
að tilheyra þeirri grein kvikmynda
sem kallast fantasíur. En snjórinn
fer að falla í því fræga atriði þegar
Dorothy (Judy Garland) og vinir
hennar ganga óvænt út á stórt
blómaengi fyllt af valmúa, í leit
sinni að galdrakarlinum.
Eins og við er að búast var það
vonda nornin sem seitt hafði fram
þennan eitraða akur, en mjólkursafi valmúans inniheldur efnið ópíum, sem meðal annars getur kallað
fram svefn. Dorothy og ljónið,
einu lífverurnar í hópnum, verða
fyrir áhrifum eitursins og sofna á
akrinum. Þá kemur góða nornin til
hjálpar og kallar fram snjókomu til

Vinsælt, baneitrað jólaskraut í Bandaríkjunum á síðustu öld.
Ekki var vitað um skaðsemi asbests þegar Galdrakarlinn í Oz var tekin upp.

að hressa þau við og vekja og tekst
það svona glimrandi vel.
Segir ekki meira af ferð þeirra
félaga hér, hins vegar var þarna
á ferðinni annað eitur og raunverulegt, því snjókornin voru gerð

úr asbesti, því stórhættulega og
krabbameinsvaldandi efni, en
svona gervisnjókorn voru vinsæl á
fjórða áratugnum og mikið notuð
sem jólaskraut á heimilum.
Notkun asbests var víðtæk, til

Það snjóar þó ekki
bara í Drekagili á
miðju sumri, heldur
einnig í kvikmyndinni The Wizard of Oz.

að mynda sem byggingarefnis, en
seinna kom í ljós hversu hættulegt
það var heilsu fólks. The Wizard
of Oz var frumsýnd 25. ágúst
1939, en hálf öld átti eftir að líða
uns Umhverfisstofnun Bandaríkjanna bannaði notkun asbests
endanlega, eða ekki fyrr en 12. júlí
1989. n

Karlar eru í konuleit
Í rómantísku gamanmyndinni
The 40 Year Old Virgin, í leikstjórn Judds Apatow, er aðalhlutverkið í höndum hins fjölhæfa
leikara Steve Carrell, sem einnig
er mörgum meðal annars kunnur í
hlutverki Michaels Scott í amerísku
útgáfu sjónvarpsþáttanna The
Office, fyrir utan þær fjölmörgu
kvikmyndir sem hann hefur leikið í.
Í The 40 Year Old Virgin er Carrell í hlutverki hins fertuga og
svolítið njarðarlega Andy Stitzer
sem vinnur í raftækjafyrirtæki,
er upptekinn í tölvuleikjum og
við að sinna safni sínu af „action“
fígúrum. Eins og titill myndarinnar
gefur til kynna er hann hreinn
sveinn, þrátt fyrir áhuga hans á
konum. Vinir hans hvetja hann til
að reyna að eignast vinkonu og
upphefst þá leikurinn.
Eitt af því sem vinir hans telja
geta aukið möguleika hans á að
ganga í augun á hinu kyninu er að
fjarlægja bringuhárin með vaxmeðferð og fara þeir með honum á
snyrtistofuna til halds og trausts.

Sársaukinn var ósvikinn, sem og undrunin sem skein úr svip Steve Carrell, sam aldrei áður hafði farið í vax.

Leikarinn Steve Carrell hafði
aldrei farið í svona meðferð og
hafði því enga hugmynd um
hversu sársaukafull svona háreyðing er. Hann var með þá kenningu
að takan yrði að vera raunveruleg
því að sá sársauki sem hann gæti
ímyndað sér væri miklu verri en sá
sársauki sem leiðir af háreyðingu
af þessu tagi og því yrði senan
fyndnari ef þetta væri raunverulega framkvæmt og engin brögð
kvikmyndalistarinnar kæmu við
sögu.
Í atriðinu eru vinir hans viðstaddir, en það eru þeir David
(Paul Rudd), Jay (Romano Malco),
Cal (Seth Rogan) og Mooj (Gery
Bednob). Viðbrögð þeirra og
svipurinn sem kemur á Carrell er
ótrúlegur sem og orðbragðið sem
fylgir í kjölfarið og nokkuð ljóst að
þar var ekki farið eftir handritinu.
Fimm tökuvélar þurfti til að taka
atriðið upp, því að augljóslega var
ekki hægt að endurtaka það. Þetta
atriði þykir með þeim fyndnustu í
kvikmyndasögunni. n

Skrifað í stjörnurnar
Rómantíska gamanmyndin
Bridget Jone’s Diary (2001) í leikstjórn Sharon Mcguire hefur glatt
margan kvikmyndaáhorfandann
víða um heim.
Kvikmyndin er aðlögun eftir
samnefndri bók breska rithöfundarins ástsæla Helen Fielding.
Bókin kom út árið 1996 og var
hún byggð á verki Jane Austin,
Pride and Prejudice (útg. 1813),
eða Hroki og hleypidómar eins og
titillinn var þýddur.

Renée Zellweger
sló eftirminnilega í gegn í
hlutverki hinnar
ógleymanlegu
Bridget Jones.

Aðspurð hvort hún
sæi eftir að hafa
sleppt hlutverkinu segir
hún hógvær eitthvað á
þá leið að svo vel hafi
tekist til með myndina
að þetta hljóti allt að hafa
verið skrifað í stjörnurnar.
Óumdeilt er að valið í leikarahópinn sem stóð að gerð kvikmyndarinnar Bridget Jones’ Diary
var einstaklega vel heppnað
og Renée Zellweger sló algjörlega í gegn í myndinni, að öðrum
ólöstuðum. Það var hins vegar
ekki Renée sem fyrst var boðið

Toni Colette var of upptekin til að leika Bridget Jones.

hlutverkið, því að framleiðendur
höfðu hugsað sér Toni Colette,
þá frábæru leikkonu, í hlutverkið.
Toni var hins vegar upptekin við
að leika á Broadway í söngleiknum
The Wild Party.

Aðspurð hvort hún sæi eftir að
hafa sleppt hlutverkinu segir hún
hógvær eitthvað á þá leið að svo
vel hafi tekist til með myndina
að þetta hljóti allt að hafa verið
skrifað í stjörnurnar. n
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Smáauglýsingar

550 5055

4 SMÁAUGLÝSINGAR

Húsaviðhald

Bílar
Farartæki

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Bílar til sölu

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Heilsa

Mat á umhverfisáhrifum
Heilsuvörur

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.

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Geymsluhúsnæði

S. 867 4254

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Nudd

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

NUDD NUDD NUDD

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Keypt
Selt

Þjónusta

Til sölu

Garðyrkja

Athugun Skipulagsstofnunar

Stækkun 2. áfanga Mjóeyrarhafnar á Reyðarfirði
Fjarðabyggðarhafnir hafa tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar umhverfismatsskýrslu um fyrirhugaða stækkun
Mjóeyarhafnar á Reyðarfirði.
Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um mat á
umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar frá 5.
ágúst til 19. september 2022 á skrifstofu Fjarðabyggðar og
hjá Skipulagsstofnun. Umhverfismatsskýrslan er aðgengileg á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is.
Allir geta kynnt sér umhverfismatsskýrsluna og lagt fram
umsagnir. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi
síðar en 19. september 2022 til Skipulagsstofnunar,
Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í meira en
50 ár

Rafvirkjun
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

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

Húsnæði

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

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
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Almenn garðaumsjón, sláttur,
klippingar og fl. Halldór
garðyrkjumaður. S: 790 9021 og
698 1215

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

hagvangur.is

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

SAMSUNG
KÆLISKÁPUR USA

Allar vörur á afslætti dagana 4. - 18. ágúst*

SAMSUNG RYKSUGUROBOT
*Nema Bang & Olufsen og HTH

ormsson.is

URBANISTA HEYRNARTÓL

KYVOL F60 AIRFRYER

AEG
AEG ÞVOTTAVÉL
ÞVOTTAVÉL

TÍMAMÓT
Merkisatburðir
1914 Orrustan við Liège hefst þegar Þjóðverjar ráðast inn
í Belgíu.
1919 Fyrsti knattspyrnuleikur gegn erlendu knattspyrnuliði leikinn í Reykjavík. Úrvalslið úr Val og Víkingi lék
gegn danska liðinu Akademisk Boldklub, sem vann
7:0.
1943 Sjö manna áhöfn þýskrar flugvélar kemst lífs af
er vél þeirra er skotin niður úti fyrir Norðurlandi.
Bandarísk flugvél skýtur hana niður.
1949 Knattspyrnufélagið Þróttur stofnað í bragga við
Ægisíðu í Vesturbæ Reykjavíkur.
1956 Hraundrangi í Öxnadal, sem var talinn ókleifur, er
klifinn af tveimur Íslendingum og einum Bandaríkjamanni.
1960 Búrkína Fasó fær sjálfstæði frá Frökkum.
1967 Fyrsta breiðskífa Pink Floyd, The Piper at the Gates
of Dawn, kemur út í Bretlandi.
1971 Suður-Kyrrahafsráðið er myndað.
1972 Kommúnistaflokkur Íslands er stofnaður.
1973 Þrír létust og yfir 50 særðust þegar skæruliðasamtökin Svarti september hefja skothríð á flugvellinum í Aþenu.
1979 Skæruliðasamtökin Polisario gera friðarsamkomulag við her Máritaníu sem fer eftir það frá Vestur-Sahara.
1981 Ronald Reagan segir
upp 11.359 flugumferðarstjórum sem
eru í verkfalli.
1985 Kertum er fleytt á
Reykjavíkurtjörn til
minningar um 40 ár
frá því að kjarnorkusprengju var varpað á
Hiroshima í Japan 6. ágúst 1945. Síðan hefur þetta
verið gert árlega.
1988 Leiðtogi sjíamúslima í Pakistan, Arif Hussain
Hussaini, er skotinn til bana í Peshawar.
1989 Jaime Paz Zamora verður forseti Bólivíu.
1993 Sagt frá fundi Tel Dan-töflunnar sem er fyrsta efnislega vísbendingin um ætt Davíðs.
1998 Bandaríska kvikmyndin Halloween H20: 20 Years
Later frumsýnd.
2004 Engisprettufaraldur gengur yfir Kenýa þar sem stór
hluti uppskeru ársins eyðileggst.
2010 Hrun í San José-námunni í Atacma-eyðimörkinni í
norðanverðu Chile sem verður til þess að 33 námaverkamenn lokast inni.
2011 NASA tilkynnir að teknar hafi verið myndir sem
benda til þess að vatn sé til í fljótandi formi á
plánetunni Mars.
2011 Fyrsta sólarorkuknúna geimfarinu er skotið á loft
frá Canaveral-höfða í átt til Júpíters.
2011 Yfir 300 mómælendur eru skotnir til bana af Sýrlandsher í Hama.
2011 Yingluck Shinawatra verður fyrst kvenna forsætisráðherra Taílands.

Elskuleg eiginkona,
móðir, tengdamóðir og amma,

Sigríður María Sólnes
Smyrilsvegi 31, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi föstudaginn 29. júlí.
Útför hennar verður gerð frá
Neskirkju við Hagatorg
þriðjudaginn 9. ágúst klukkan 13.00.
Júlíus Sólnes
Lára Sólnes
Jón Óskar Sólnes
Bergdís Ellertsdóttir
Inga Björk Sólnes
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

FRÉTTABLAÐIÐ
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Fóru jómfrúarferðina fyrir fimm árum
Fimm ár eru síðan snekkjan
Amelia Rose fór sína jómfrúarferð
umhverfis Ísland. Snekkjan er í
einu aðalhlutverka í Hollywoodmynd sem Eric Roberts lék í árið
2009. Snekkjan markaði upphaf
að velgengni Sea Trip Reykjavík
sem nú eiga fimm báta.
benediktboas@frettabladid.is

Fyrir fimm árum síðan fór snekkjan
Amelia Rose í sína jómfrúarferð. Fréttablaðið greindi frá ferðinni og kallaði
skipið þá reyndar skútu – sem er allt
önnur tegund af bát.
Þar kom fram að ferðin hæfist með
diskóballi og siglt yrði í um fjörutíu
mínútur og svo yrði tveggja tíma kokteill um borð og léttar veitingar. Þegar
snekkjan sigldi svo inn höfnina yrði
smá f lugeldasýning. Í greininni fyrir
fimm árum kemur fram að snekkjan sé í
raun heimsfrægur bátur en Hollywoodmyndin In the blink of an eye, sem kom
út árið 2009 og skartar Eric Roberts í
aðalhlutverki, var tekin upp í bátnum
og gerist stór hluti myndarinnar á henni.
Svanur Sveinsson, framkvæmdastjóri Sea Trip Reykjavík, segir að koma
snekkjunnar sé upphafið að velgengni
Sea Tours. Nú eigi fyrirtækið fimm báta
til að sigla um höfin með ferðamenn.
„Ef ég man rétt var sjálfur Herbert Guðmundsson í fararbroddi í þessari jómfrúarferð ásamt fleiri góðum.
Ferðaáætlun Amelia Rose hefur breyst
í gegnum árin. Nú erum við meira að
sigla með fólk í hvalaskoðunar- og norðurljósaferðir. Það er líka hægt að leigja
hana í einkapartí sem margir hafa gert
á undanförnum árum. Helgi Björns hélt
til dæmis sextugsafmæli sitt um borð og
skemmti sér alveg konunglega.“
Amelia Rose var fyrst keypt frá
Mexíkó í gegnum fjölda fjárfesta en var
seld öðrum skömmu síðar. Sá hópur
missti bátinn á uppboð og þar kom
Svanur aftur til sögunnar. Síðan hefur

Snekkjan er 108 fet og á þremur hæðum með tíu tveggja manna káetum. Hollywoodmyndin In the blink of an eye gerist að mestu um borð.

In the blink of an eye kom út árið 2009 og
skartar Eric Roberts í aðalhlutverki.

mikið vatn runnið til sjávar. „Það eru
búnar að vera margar veislurnar um
borð og fjörið og stuðið. Það er yfirleitt
mikið og skemmtilegt stuð á gamlársdag
þegar við siglum út og horfum á flugeldana,“ segir hann.
Svanur hefur verið lengi í ferðaþjónustunni við Reykjavíkurhöfn. Hann
segir að þeir hafi ekki farið í eldgosaferð
enn sem komið er en ef gosið stækkar
og bjarminn verði fallegur að kveldi sé
aldrei að vita nema stjarna Ameliu Rose
fái að skína í grennd við Grindavík. „Það
hefur alveg komið til tals að fara. Það sést
bara smá reykur núna en ef það myndi
breytast þá er ekki spurning að fara.
Tíminn er góður til þess, það er farið að
rökkva og það er ábyggilega geggjað að
sigla með fram strandlengjunni.
Það er aldrei að vita nema við förum
svona ferðir. Það er ekkert hægt að útiloka það. Ef einhver vill fara þá stendur
ekkert á okkur,“ segir Svanur. n

Þetta gerðist: 5. ágúst 1985

Kertum fleytt í fyrsta sinn
Kertum var fleytt á Reykjavíkurtjörn á
þessum degi árið 1985 til að minnast þess að fjörutíu ár voru þá liðin
síðan kjarnorkusprengju var varpað á
borgina Hiroshima.
Harry S. Truman, þáverandi Bandaríkjaforseti, fyrirskipaði kjarnorkuárásirnar á japönsku borgirnar
Hiroshima og Nagasaki til að binda
enda á seinni heimsstyrjöldina árið
1945. Þjóðverjar, og Sovétmenn,
höfðu gefist upp fyrir bandamönnum
snemma í maí það ár.
Þegar komið var fram í ágúst
geisaði enn stríð í Kyrrahafinu milli
Bandaríkjanna og Japana og sá
Truman þá ekki annað í stöðunni en
að fyrirskipa að kjarnorkusprengjum
væri varpað á Hiroshima og á Nagasaki. Sprengingarnar og geislun frá
þeim felldu 210.000 manns fyrir
árslok samkvæmt Wikipedia.
Samstarfshópur friðarhreyfinga

Toshio Okamura og Yoshio Niki komu
hingað til lands árið 1985 en þeir lifðu af
sprengingarnar. Kertafleytingar fara víðar
fram en í Reykjavík, en sjaldan eða aldrei
hefur verið fleytt á jafnmörgum stöðum.

stendur fyrir kertafleytingunni á
Reykjavíkurtjörn og verður hún
að þessu sinni haldin á Nagasakídaginn, þriðjudaginn 9. ágúst.
Safnast verður saman á suðvesturbakkanum við Skothúsveg kl. 22:30.
Silja Aðalsteinsdóttir, rithöfundur og
bókmenntafræðingur, flytur stutt
ávarp en fundarstjóri verður Tinna
Þorvaldsdóttir Önnudóttir. Að athöfn lokinni verður kertum fleytt á
Tjörninni, en hægt verður að kaupa
flotkerti á staðnum fyrir 500 krónur.
Kertafleytingar fara víðar fram
en í Reykjavík, en sjaldan eða aldrei
hefur verið fleytt á jafnmörgum
stöðum. Á Ísafirði og Patreksfirði
verða fleytingar á sama tíma og í
Reykjavík, en á Akureyri hefst samkoman hálftíma fyrr. Á Egilsstöðum
og í Seyðisfirði verða friðarsamkomur laugardaginn 6. ágúst, á Hírósímadaginn. n

Ólafur Andrés
Ingimundarson
bóndi á Hrísbrú,

lést á hjúkrunarheimilinu Hömrum
í Mosfellsbæ sunnudaginn 17. júlí. Útförin fer fram frá
Mosfellskirkju þann 12. ágúst kl. 12.
Ásgerður Gísladóttir
Andrés Ólafsson
Hólmfríður Ólafsdóttir
Gísli Þór Ólafsson
Bára Benediktsdóttir
Elínborg Ólafsdóttir
Aðalsteinn Ómarsson
Ingibjörg Ólafsdóttir
Valdimar Hjaltason
Ingimundur Ólafsson
Sigrún Bjarnadóttir
og fjölskyldur.

Bryndís Arnardóttir

myndlistarkona og kennari,
lést 1. ágúst. Útför hennar mun fara
fram í kyrrþey. Blóm eru vinsamlegast
afþökkuð en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á að minningarsjóður
verður stofnaður með það að leiðarljósi
að halda ævistarfi Billu áfram, til styrktar
endurmenntun kvenna í listum.
Arnheiður Kristinsdóttir og fjölskylda.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, systir,
mágkona og frænka,

Aðalbjörg Gunnhildur
Ingólfsdóttir
fædd 23. mars 1961,

lést á sjúkrahúsi í Virginíu í
Bandaríkjunum sunnudaginn 17. júlí 2022.
Minningarathöfn verður haldin á Íslandi síðar.
Stefán Þór Bocchino
Hulda Guðríður og Frank Ingi Stefánsbörn
Kolbrún, Ágúst, Ingveldur, Rósa og öll frændsystkinin.

FRÍTT KAFFI

ALLAN HRINGINN

Þú færð frítt kaffi í sumarfríinu með Orkulyklinum.
Kynntu þér staðsetningar á orkan.is/afslattur/*
Orkan — fyrir ferðalagið
*Kaffi frá vinum okkar í Te & Kaffi er á öllum stöðvum Orkunnar fyrir utan á Seyðisfirði, Hvolsvelli og í Ólafsvík.
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Hringbraut

Sjónvarp Símans

18.30 Fréttavaktin F
 réttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Kaupmaðurinn á horninu
(e) Þ
 áttaröð um sögu og
sérstöðu kaupmennskunnar á Íslandi. (e)
19.30 Hafnir Íslands (e) Heimildaþættir um hafnir
Íslands og samfélög
hafnarbyggða, þættirnir eru frá 2017 og voru í
umsjón Lindu Blöndal og
Friðþjófs Helgasonar. (e)
20.00 Lengjudeildin í beinni
Bein útsending frá leik
í Lengjudeildinni. Fylkir
Grindavík.
21.00 Lengjudeildin í beinni
Bein útsending frá leik
í Lengjudeildinni. Fylkir
Grindavík.

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
14.30 Bachelor in Paradise
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
19.40 Black-ish
20.10 The Bachelorette
21.40 Eye in the Sky K
 atherine
Powell er herforingi og
stjórnar leynilegri aðgerð til
að handsama hryðjuverkamenn í Kenya.
23.20 Love Island (54.58)
00.05 Love Island (55.58)
00.50 The Last Full Measure
02.45 Destination Wedding
04.10 Tónlist

08.00 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Supernanny US
10.00 Drew’s Honeymoon House
10.45 10 Years Younger in 10 Days
11.30 30 Rock S nilldarlegir gamanþættir sem fjalla um Liz Lemon, yfirhöfund skemmtiþáttar sem sýndur er í beinni
útsendingu.
12.10 30 Rock
12.35 Nágrannar
12.35 30 Rock
12.55 Hvar er best að búa?
13.50 Börn þjóða
14.15 Ghetto betur
14.50 All Rise
15.35 Þetta reddast
15.50 First Dates Hotel
16.40 Real Time With Bill Maher
17.25 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.45 Wipeout
19.30 The Aviator
22.15 The Matrix Tölvuþrjóturinn
Thomas Anderson, kallaður Neo, hefur lifað frekar
viðburðasnauðu lífi. Árið
1999 verða á vegi hans
upplýsingar sem kollvarpa
heimsmynd hans. Árið
1999 rann sitt skeið á enda
fyrir 200 árum. Árum saman
hefur fólk lifað í blekkingu
en nú ætlar Neo að afhjúpa
leyndarmálið.
00.30 Abigail T
 öfrandi ævintýramynd frá 2019.
02.15 The Mentalist
02.55 30 Rock

Svartur á leik

Krossgáta
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

LÁRÉTT
1 sníkjudýr
5 hríð
6 tveir eins
8 skók
10 són
11 ábreiða
12 sýnt
13 lýð
15 áhugamaður
17 félagi

7

13

14

15

Rosentalis átti leik gegn Zechk
ovski í Sovétríkjunum sálugu árið
1984.

LÓÐRÉTT
1 einangra
2 mót
3 vagnhlass
4 bakatil
7 rjálari
9 ætt
12 lauf
14 hljóma
16 mjöður

1...g4+! 2. fxg4 Be2! 3. gxf5 h5!
0-1.
www.skak.is: Ólympíuskákmótið.

16
LÁRÉTT: 1 afæta, 5 fok, 6 ff, 8 hristi, 10 óm, 11
lak, 12 bent, 13 fólk, 15 amatör, 17 aðili.
LÓÐRÉTT: 1 afhólfa, 2 form, 3 æki, 4 aftan, 7
fiktari, 9 slekti, 12 blað, 14 óma, 16 öl.

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Sumarlandabrot
13.15 Útsvar 2012-2013 F
 jarðabyggð - Skagafjörður.
14.20 Einmana á miðjum aldri
14.50 91 á stöðinni
15.10 Pöndurnar koma - Kafloðnir
diplómatar
15.55 Hvað hrjáir þig?
16.35 Stiklur L íf, land og söngur.
17.30 Tónstofan Guðni Franzson.
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ósagða sagan
18.29 Maturinn minn
18.40 Lúkas í mörgum myndum
18.47 KrakkaRÚV
18.50 Lag dagsins P
 áll Óskar - I will
survive/Gordjöss.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Sumarlandabrot
19.45 Höfrungurinn Bernie Bernie
the Dolphin Kanadísk fjölskyldumynd frá 2018 um
systkini sem koma strönduðum höfrungi til hjálpar.
Þegar þau reyna að hjálpa
honum heim á ný komast
þau á snoðir um leynimakk
sem gæti eyðilagt alla
ströndina og um leið heimkynni höfrungsins.
21.15 Shakespeare og Hathaway
Shakespeare and Hathaway
22.00 Sódóma Reykjavík Myndin
fjallar um bifvélavirkjann
Axel og leit hans að fjarstýringu fyrir sjónvarp móður
sinnar. Myndin er ekki við
hæfi barna yngri en 12 ára.
23.55 Ófærð 2
00.45 Dagskrárlok

Stöð 2

Gunnar Björnsson

Fréttavaktin er á dagskrá Hringbrautar í kvöld klukkan 18.30.
Farið verður yfir fréttir vikunnar
með völdum álitsgjöfum en að
þessu sinni mun fréttamaðurinn Björn Þorláksson leiða umræðuna. Eldgosið í Meradölum
mun væntanlega verða til
umræðu, svo og Hinsegin dagar
og kuldinn sem kramið hefur
hjörtu landsmanna um margra
vikna skeið. n

12

RÚV Sjónvarp

Skák

Farið yfir fréttir vikunnar á Fréttavaktinni
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Pondus

Þrautin felst í
því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í
hverri níu reita
línu, bæði lárétt
og
lóðrétt,
birtast einnig
tölurnar 1-9 og
aldrei má tvítaka neina tölu
í röðinni.

Eftir Frode Øverli

Ég er fædd á Ströndum, sem er
Segðu mér Vó! Hvar á ég að
byrja.
Tja.
Hvað
réttum megin við fjörðinn, skilurðu.
aðeins frá þér
Ég vó 4.028 grömm og var þyngsta
með að byrja á
sjálfri, Stína.
byrjuninni, er það barnið sem fæddist á Vestfjörðum
ekki góð hugmynd? þessa vikuna. Næstu viku fæddist
frænka mín Gurrí sem vó 5.210
grömm.

Hún á rosalega stóra
foreldra. Þetta er allt í
genunum, sjáðu til. Þau eru
síétandi og þurfa stanslaust
að vera að gefa henni líka að
borða - þannig það verður
þungt fyrir þau að
komast í form.

En hvar
vorum við …?
Eddi?

Fagna frelsi
hinsegin fólks á
Íslandi
Æðistrákarnir Patti, Bassi, Binni, Gunnar og Sæmundur
eru skærustu raunveruleikastjörnur landsins. Líf þeirra
breyttist mikið eftir að þeir hófu að starfa í sjónvarpi
og upplifa þeir nú drauminn. Strákarnir eru allir hinsegin og ræða hinseginleikann, stjörnulífið, fordóma,
barnæskuna og Gleðigönguna í viðtali í helgarblaði
Fréttablaðsins.

Getur verið hver sem er í dragi
Heimildarmyndin No Makeup veitir áhorfendum innsýn í dragsenuna á Íslandi. Kvikmyndagerðarkonan Monika Konarzewska fæddist í Póllandi þar sem trú er stór hluti
samfélagsins. Hún segir trú og fáfræði ýta undir fordóma.

LAGERSALA
50%-70%
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Sparaðu
tíma og
fyrirhöfn

698

kr./pk.

Bónus
einstaklingsréttir
nokkrar tegundir

698

kr./stk.

798

Himmelstund Cider
nokkrar tegundir
750 ml

Án
alkóhóls

Nýr cider

kr./pk.

Pepsi eða Pepsi Max
kippa

1.198

4x
2 ltr

kr./kg
Rauð vínber

398

Ný uppskera
frá Kaliforníu

kr./pk.
Roncadin
ítalskar pítsur
350-380 g

Þú sæ

kir

Verð gildir til og með 7. ágúst eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

Láttu Euro
Shopper
létta undir
með þér
1.498
kr./pk.

Ódýrustu
kjúklingabringurnar
í Bónus

Frosnar kjúklingabringur
900 g
Danmörk

LÍFIÐ
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Meradalir kynda
undir kulnuðum
fávitum

Eldgosið sem hófst í fyrradag
hefur hleypt nýju lífi í Facebook-hópinn Fávitavarpið í
Geldingadölum sem nefnist
nú Fávitavarpið í Meradölum
en tilgangurinn verður áfram
sá sami, að hæðast að þeim
sem ekki geta stillt sig um að
glenna sig framan í vefmyndavél RÚV frá gosstöðvunum.

Það verður alltaf að
vera vettvangur fyrir
fávita af því að fólk á
svo auðvelt með að
haga sér eins og fávitar.

toti@frettabladid.is

„Það verður alltaf að vera vettvangur
fyrir fávita af því að fólk á svo auðvelt með að haga sér eins og fávitar.
Við Hafnfirðingar og aðrir höfum nú
alltaf kappkostað að þjóna fávitum
þessa lands með einhverjum hætti
og erum að koma til móts við
þetta fólk,“ segir Gísli Ásgeirsson,
umsjónarmaður Facebook-hópsins
sem heitir núna Fávitavarpið í Meradölum en var kenndur við Geldingadali þegar til hans var stofnað á síðasta ári til höfuðs öllum þeim sem
fundu sig knúna til þess að geifla
sig framan í vefmyndavél RÚV frá
eldsumbrotunum þar.
Yfirlýst markmið hópsins hefur
frá upphafi verið að safna skjáskotum af fólki sem gerði í því að trufla
vefútsendingu RÚV og fara þannig
markvisst í fínustu taugar margra
sem kusu að fylgjast með náttúruhamförunum úr öruggri fjarlægð
úr sófanum heima hjá sér.
Fullkomin
hneykslunarhraunhella
„Ég reikna með að þarna muni fyllast af myndum þegar líður á næstu
viku þegar fólki sem er að fara í
annað og þriðja sinn fer náttúrlega
að leiðast að horfa á gosið og taka
„selfies“ og fer þá upp í brekkuna að
myndavélinni, hringir heim og veifar og svoleiðis. Og það er svoleiðis
fólk sem við viljum endilega fá,“
segir Gísli og víkur síðan að fólkinu
hinum megin við vefmyndavélina.
Meðlimum hópsins sem nú eru um
6.800 manns.
„Þarna er líka fullt af fólki sem
fær mikla útrás fyrir að hneykslast á
öðrum af því að Facebook er fyrst og
fremst vettvangur fyrir fólk sem vill

Gísli Ásgeirsson

hneykslast og móðgast, bæði fyrir
sína hönd og annarra, þá er Fávitavarpið í Meradölum hinn fullkomni
vettvangur fyrir það,“ segir Gísli og
telur rétt að taka fram að hann hafi
erft hópstjórnina þegar stofnandinn
Halldór Högurður hætti á Facebook.
Funheitur arfur
„Svo hætti hann á Facebook, mannfýlan, sá ágæti maður, vegna þess að
ég held að honum hafi leiðst miðillinn sem er í eðli sínu ekkert sérstaklega skemmtilegur vettvangur.
En ókei. Svo bara sit ég uppi með
þetta og af því að ég er kominn á
eftirlaun og hef ekkert mjög mikið
að gera svona öðru hverju þá sinni
ég þessu af því að ég veit að Halldór
hefði viljað það.
Auðvitað byrjaði þetta sem einn
risastór brandari, svo vatt þetta upp
á sig og Halldór var mjög ófeiminn
við að rífa stólpakjaft við fólk þannig
að á tímabili rigndi inn kvörtunum
í skilaboðahólf mitt þar sem ég var
beðinn um að hafa hemil á honum,
ég beðinn að tala við hann, eins og
þarf stundum að tala við fólk, og svo
var maður sem sagðist vera að safna
ummælum hans og ætlaði að höfða
mál. Ég held að Halldór hafi kallað
hann einhverjum svona ónefnum
og efast um greind hans og almenna

Hraunið var rétt byrjað að renna á þriðjudag þegar stuðbolta dreif að úr öllum áttum. 

„Svona nálægt og þarna er krakki!“ Hneykslunarefni
vissulega. 
MYNDIR/SKJÁSKOT

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ekkert að frétta hjá fávitunum 27. desember 2021.
Gísli telur skjáskotið sýna
fullkomna
fulltrúa þeirra
sem fara að
gosstöðvunum.
„Tvær eru svo
aulalegar að það
hálfa væri nóg
og hinar tvær
hafa örugglega
dressað sig upp
fyrir ferðina og
eru bara að vera
með og líta vel
út.“

skynsemi og það er alveg nóg fyrir
suma.“
Gísli segist þó frekar hafa reiknað
með því að þessu verkefni hans
væri lokið enda var síðasta færslan
í hópnum, áður en byrjaði að gjósa
í vikunni, frá 27. desember 2021 og
snerist um tíðindaleysið á eldstöðvunum.
„Jú, það hélt maður og þess vegna
kom þægilega á óvart að þetta skyldi
koma aftur upp og ég held að þessi
umfjöllun muni vonandi hleypa
nýju lífi í hópinn og höfða bæði til
fávita og hneykslunargjarnra og þá
er tilganginum náð.“ n

Þúsund sinnum ein með öllu
toti@frettabladid.is

Hvað sem öllum jarðhræringum og
sveiflum í veðri líður hefur sumarið
verið gott hjá Bæjarins bestu pylsum
þar sem biðröðin við vagninn í
Tryggvagötu teygir sig iðulega fyrir
horn og niður eftir götunni.
„Þetta er bara búið að vera frábært
sumar og allir túristarnir náttúrlega
komnir aftur og við seljum eitthvað
í kringum þúsund pylsur á dag í
Tryggvagötunni,“ segir Rebekka Ýr
Eyþórsdóttir hjá Bæjarins bestu.
Þrátt fyrir áganginn og langar biðraðirnar segir Rebekka aðspurð þá
stöðu að aðföng og hráefni þrjóti
aldrei koma upp. „Nei, við erum einmitt með mannskap sem fyllir alltaf
reglulega á vagnana. Svona um það
bil þrisvar, fjórum sinnum á dag
þannig að það kemur bara aldrei
fyrir að það vanti vörur.“
Bæjarins bestu hafa í seinni
tíð fest sig í sessi, við hlið hákarls
og brennivíns, sem eitthvað sem
erlent ferðafólk verður að smakka

Raðir á borð við þessa og jafnvel talsvert lengri blasa oft við vegfarendum í
Tryggvagötu þessa dagana. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ELÍN

Túristarnir gátu keypt svona bol á 45 dollara,
um 6.100 krónur, í Tryggvagötu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ODDUR

í Íslandsheimsóknum sínum og
Rebekka segir mörg þeirra einnig kaupa sér Bæjarins bestu boli
til minningar um pylsu- eða pulsuátið, allt eftir því hvernig á það
er litið.
„Við seljum þennan varning á
heimasíðunni okkar og síðan erum

við stundum með pop-up stand þar
sem við seljum þetta í Tryggvagötunni,“ segir Rebekka, sem vill ekki
ganga svo langt að segja bolina vera
orðna jafn sjálfsagða minjagripi og
tuskulunda þótt túristarnir kaupi
þá í mun meira mæli en Íslendingar. n

ÚTSÖLULOK

20-70%
AF ÖLLUM GARÐHÚSGÖGNUM, SUMARVÖRU
OG ÚTILEGUVÖRUM!
ÖLL GARÐBORÐ

ALLIR GARÐSTÓLAR

SPARIÐ ALLT AÐ 70%

SPARIÐ ALLT AÐ 70%

ALLIR GARÐBEKKIR

ULLEHUSE GARÐSETT

SPARIÐ ALLT AÐ 60%

SPARIÐ ALLT AÐ 46%

ALLAR SESSUR FYRIR GARÐHÚSGÖGN

ALLIR SÓLBEKKIR

SPARIÐ 50-70%

SPARIÐ 30-60%
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Áhugaverður
tónlistarsamruni mun eiga
sér stað á fyrstu
sameiginlegu
tónleikum
Mammút og
Kælunnar miklu
í september.
MYND/AÐSEND


Kælan og Mammút
blanda blóði í neglugiggi
Hljómsveitirnar Mammút
og Kælan mikla halda sína
fyrstu sameiginlegu tónleika
í Gamla bíói í september og
munu þar hvor um sig flytja
eigin lög en leyfa þó tónlist
sinni líka að flæða á milli í
einhvers konar blóðblöndun
á því sem Ása Dýradóttir,
bassaleikari Mammút, segir
að verði „svaka gigg“.
toti@frettabladid.is

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

Hljómsveitirnar Kælan mikla og
Mammút eiga stóra og trausta aðdáendahópa sem fá færri tækifæri en
þeir vildu til þess að sjá þær á sviði.
Sameiginlegir stórtónleikar þeirra
í Gamla bíói í næsta mánuði mega
því teljast til stórtíðinda, ekki síst
þar sem þeir verða þeir fyrstu sem
böndin halda saman.
„Við erum búin að vera samferða
Kælunni miklu rosalega lengi bara
svona á senunni og einhvern veginn
í „væbi“ en við höfum aldrei spilað
saman án þess að það sé óvart,“
segir Ása Dýradóttir, bassaleikari
Mammút, sem hikar ekki við að
lýsa fyrirhuguðum tónleikum sem
„svaka giggi“.
„Þegar við höfum spilað saman
hefur það alltaf verið eitthvað tilfallandi á tónlistarhátíðum eða
einhverjum kvöldum og það er búið
að blunda í okkur svolítið lengi að
leggja okkur bara svona saman eins
og heild.“
Sundur og saman
Ása bætir við að böndin hafi alltaf
séð fyrir sér einhvers konar hausttónleika og nú hafi þau bara ákveðið
að kýla á þetta með tónleikum sem

En þetta er líka svolítið
kaldhæðnislegt þegar
verið er að tala um
skort á kvenkyns
rokkurum og það
verður enginn skortur
á þeim í Gamla bíói.
verða í Gamla bíói að kvöldi föstudagsins 16. september en miðasala
hófst á Tix.is í gær.
Lagt er upp með að Kælan og
Mammút muni spila það helsta
frá ferlum hvorrar sveitar um sig
í „kraftmikilli, þungri og ærandi
veislu fyrir augu og eyru gesta“, en
þar fyrir utan segir Ása að tónlist
þeirra muni leka eitthvað á milli.
„Við ætlum að vinna aðeins með
þetta sem svona heildarpakka í
staðinn fyrir tvö aðskilin sett.
Við erum samt auðvitað að fara
að spila sitthvort settið en ætlum
aðeins að láta hlutina blæða saman.
Og svo verða tvö alveg geeeeggjuð
upphitunarbönd sem við ætlum
ekki að tilkynna alveg strax. Það er
leyndó. Þetta verður algjör veisla.“
Skemmtilega kaldhæðnislegt
Svo skemmtilega vill til, ef svo má að
orði komast, að tónleikana ber upp
á sama kvöldi og Rokk í Reykjavík
í Kaplakrika sem hefur fengið talsverða gagnrýni fyrir skort á rokktónlistarkonum.
Ása segir þetta algera tilviljun og

að þau séu alls ekki að stilla sér upp í
„eitthvað konur á móti körlum“. Það
sé víðs fjarri. „En þetta er líka svolítið kaldhæðnislegt þegar verið er
að tala um skort á kvenkyns rokkurum og það verður enginn skortur
á þeim í Gamla bíói þessa helgina.
Nóg af því,“ segir Ása og lætur að því
liggja að leynigestirnir dularfullu
séu einnig skipaðir konum.
Tími til kominn að negla
Ása segir töluverða spennu vera að
byggjast upp fyrir tónleikunum
hjá henni og félögum hennar í
Mammút, þeim Katrínu Mogensen,
Alexöndru Baldursdóttur, Arnari
Péturssyni og Valgeiri Skorra Vernharðssyni.
„Við gáfum út fimmtu plötuna
okkar, Ride The Fire, í Covid og
náðum ekki, eftir alveg síendurteknar tilraunir, að halda útgáfutónleika. Við vorum alveg búin að
bóka Gamla bíó eitthvað 80 sinnum
og þá var bara alltaf eitthvað nýtt
komið upp og maður ákvað bara að
bíða þangað til þetta væri búið.
Og núna langar okkur bara að
spila svona neglugigg. Þetta eru ekki
útgáfutónleikar þótt við tökum lög
af nýju plötunni en okkur langar að
taka bara svona „best of“ neglur. Það
eru allir orðnir svo spilaþyrstir og
maður vill bara flagga öllu og bara
öskra og hafa gaman.“
Hún bætir síðan við að þetta vilji
þau einmitt gera með fólki eins
og Laufeyju Soffíu, Margréti Rósu
og Sólveigu Matthildi í Kælunni
miklu. „Þær eru alveg frábærar og
eru búnar að vera að túra ógeðslega
mikið í Evrópu. Eru alveg ógeðslega
sjóaðar og geggjaðar. Þannig að
þetta verður algert stuð.“ n

n Á skjánum

Hrifin af þáttum um fjarlæga fortíð
Ingibjörg Sædís
lífskúnstner
„Ég er nýbúin með
Outlander, sem
er um konu sem
fer aftur í tímann
um 200 ár og hún
eignast nýtt líf í
Skotlandi á þeim
tíma þegar landið missir sjálfstæði
sitt. Frábærir þættir og ég hlakka til
að sjá næstu seríu.

Eins og sjá má er ég
mjög hrifin af þáttum
sem gerast í fjarlægri
fortíð.

Svo var ég að klára fyrstu seríu
af Babylon Berlin sem eru lögguspennuþættir um Þýskaland
millistríðsáranna, einnig mjög
góðir.
Eins og sjá má er ég mjög hrifin
af þáttum sem gerast í fjarlægri
fortíð, sumt fólk kallar þetta period drama eða búningadrama en
sjálf kýs ég að kalla þetta sögulegt drama. Er auðvitað að horfa á
þetta allt í þágu vísindanna.“ n

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Guðmundur Örn Jóhannsson gudmundur@torg.is, ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Andrés Bertelsen andres@frettabladid.is, Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, Örn Geirsson orn@frettabladid.is FÓLK/
SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir
ruth@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is,
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20% afsláttur

20% afsláttur

Mammut Sapuen High

Mammut Lithium 15L

Princeton Tec Refuel

Vango Pico

Léttir gönguskór. Gore-Tex

Léttir gönguskór. Gore-Tex

Léttur göngupoki í gönguna

Höfuðljós

Göngustafir

35.995,- 28.796

33.995,- 28.796

17.995,-

5.595,-

7.995,-

Mammmut Ducan High
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facebook.com/everestverslun

frettabladid.is

550 5000

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is
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n Bakþankar
Jóhönnu Vigdísar
Guðmundsdóttur

Þjáning
velmegunar
Nýverið leitaði fjölskylduvinur
og áhugaíþróttamaður til læknis
vegna bólgu í stóru tá, sem hann
taldi orsakast af langhlaupum að
loknu fríi. Spurningar heilbrigðisstarfsmannsins komu honum á
óvart, sérstaklega þegar læknirinn
spurði hvort hann væri ríkur. Þegar
vinurinn neitaði var honum sagt að
hann þjáðist af velmegun, morbus
dominorum et dominus morborum, sjúkdómi herranna sem á
fyrri tímum var talinn orsakast af
munaðarlífi og óhófi.
Þvagsýrugigt væri gigt hinna ríku
og lækningin fælist í því að drekka
minna áfengi og borða minna kjöt.
Þó að þvagsýrugigt hafi orðið
eftirsóttur sjúkdómur á 18. öld,
stöðutákn og vitnisburður um góða
samfélagsstöðu sjúklinga, er öldin
önnur í dag. Öllum veislum fylgir
uppvask og að afloknu hóglífi allra
sumarfría tekur amstur hversdagsins við. Á mörgum heimilum
hefur vigtin á baðherberginu bilað
og heimilisfólk á erfitt með að setja
fingur á orsökina. Vertíð líkamsræktarstöðva er um það bil að
hefjast og stór hluti þjóðarinnar
gerist annaðhvort stoltur styrktaraðili ýmissa þolfimifrömuða eða
skráir sig í Landvættina – og um leið
þjóðina í áskrift að afreksmyndum
brosandi síðmiðaldra æskuljóma á
fjallstindum. Aðrir standa á bilaðri
vigtinni, horfa í baðherbergisspegilinn og íhuga hvort þeir þjáist
af velmegun.
Allt er best í hófi. Frekar pirrandi
máltæki fyrir þjóð sem tekur allt
með trukki. Áður en við sleppum
sumrinu er því tilvalið að ná
myndum af hinstu grillstundinni,
myndarlegri nautasteik á nýuppkomnu hrauni, rauðvíni í fallegu
glasi og sólsetri. Þjást örlítið lengur
af velmegun – áður en kjarasamningar og verðbólga skella á með
haustlægðum.
Góðar stundir. ■
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ALLT AÐ 60% AFSL ÁT TUR - EKKI M

60%
AFSLÁTTUR

20%
AF SÆNGUM
OG KODDUM

EXCLUSIVE TOPPER

Gæsadúnn.

40%

90 x 200 cm. Verð: 30.900 kr. Nú 12.360 kr.
160 x 200 cm. Verð: 56.900 kr. Nú 22.760 kr.
180 x 200 cm. Verð: 60.900 kr. Nú 24.360 kr.

AF DIMMA
RÚMFÖTUM

20%

30%

AF STILLANLEGUM RÚMUM

AFSLÁTTUR

FRÍTT

KAFFI

ALLAN HRINGINN

10-40%

HORSENS

Hægindastóll, rafdrifinn.
Svart leður. Verð: 269.900 kr.

A F H E I L S U I N N I S KÓ M

Nú 188.930 kr.
Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

FA XA F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DA LS B R AU T 1
Akureyri
588 1100

S KE IÐI 1
Ísafirði
456 4566

A F GR E IÐ S LU T ÍM I
Mán.–fös. 11–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

vönduð tölva
sem gefur
ekkert eftir

BARNER
skjágleraugu
• 40-100% bláljósasía
• Getur komið í veg fyrir augnþreytu
• Getur stuðlað að betri svefni
• Hægt að fá ásmellanleg sólgler

-30.000 kr.

7.995

BARNERDBN

Afsláttur

Áður: 239.995

209.995

SAMSUNG
Galaxy Book2 Pro 15,6” fartölva
• 15,6” FHD AMOLED skjár (1920x1080)
• Intel Core i5-1240P örgjörvi
• 512 GB NVMe SSD, 8 GB vinnsluminni
• Allt að 21 klst. rafhlöðuending

Eða 18.867 kr. í 12 mánuði

NP950XEDKA1SE

netspjallið
er opið
Þjónustufulltrúar okkar svara öllum
þínum spurningum í gegnum netspjallið.
Opið til 21:00 alla daga.

á 0% vöxtum | Alls 226.405 kr. | ÁHK 15%

-30.000 kr.
Afsláttur

LENOVO
IdeaPad 3 14ITL6 14” fartölva

129.995

• Intel Core i5-1135G7 örgjörvi
• 512 GB M.2 SSD, 8 GB vinnsluminni
• Allt að 7,5 klst rafhlöðuending
• Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Eða 11.967 kr. í 12 mánuði

LE82H700UAMX

á 0% vöxtum | Alls 143.605 kr. | ÁHK 21%

MSI
GF63 15,6” leikjafartölva

LENOVO
IdeaCentre 3 24” skjátölva

Eða 13.692 kr. í 12 mánuði

MSI9S716R612687

bakpokar
og töskur
í úrvali

á 0% vöxtum | Alls 164.305 kr. | ÁHK 19%

LEF202022 LEF202064 LEF202039
LEF202019 LEF202063

á 0% vöxtum | Alls 153.955 kr. | ÁHK 20%

131.990

• 24” FHD IPS skjár (1920x1080)
• 4 kjarna AMD Ryzen 3-5300U örgjörvi
• 512 GB NVMe SSD, 8 GB vinnsluminni
• Mús og lyklaborð fylgja

Eða 12.139 kr. í 12 mánuði

LEF0G1003UMT

á 0% vöxtum | Alls 145.670 kr. | ÁHK 20%

fleiri
litir í
boði

LEFRIK
Handy bakpoki
• Tekur allt að 15,6” fartölvu
• Gerður úr endurunnum efnum
• Vatnsvarinn
• Margir litir í boði

Eða 12.830 kr. í 12 mánuði

NP750XEDKC3SE

frábær fyrir
heimanámið

149.995

139.995

• 15,6” FHD IPS skjár (1920x1080)
• Intel Core i5-1235U örgjörvi
• 512 GB NVMe SSD, 8 GB vinnsluminni
• Pláss fyrir annað geymsludrif

skólatölva
sem ræður
við leikina

• 15,6” 144 Hz FHD IPS skjár
• Intel Core i5-11400H örgjörvi
• 256 GB SSD, 8 GB vinnsluminni
• Nvidia GeForce GTX 1650, 4 GB

Áður: 169.995

SAMSUNG
Galaxy Book2 15,6” fartölva

7.995

CASE LOGIC
14” bakpoki

THULE
Paramount 16L bakpoki

• Fyrir 14” fartölvur
• Einfaldur bakpoki
• Vasi að framan
• Mjúk axlabönd

• Hægt að breyta úr bakpoka í skjalatösku
• Hólf fyrir 15,6” fartölvu
• 16 Ltr rúmmál
• 420D nælon, 0,98 kg

183204200

11.995

163204491

Raðgreiðsluverð miðast við 12 mán. vaxtalaust lán hjá Síminn Pay : 0% vextir / 3,5% lántökugjald / 755 kr. greiðslugjald

21.995

ætlar þú að
glósa með
stæl í vetur?
-17%
-23%
s-penni
fylgir

SAMSUNG
Galaxy Tab S8 11” spjaldtölva

SAMSUNG
Galaxy Tab S8 Ultra 14,6” spjaldtölva

• 11” LTPS TFT skjár, 120 Hz með 2560x1600 upplausn
• 13 MP + 6 MP bakmyndavélar, 12 MP frammyndavél, 4K upptaka
• 128 GB minni, 8 GB vinnsluminni
• S-penni, fingrafaraskanni, 45 W hraðhleðsla

• 14,6” sAMOLED skjár, 120 Hz með 2960x1848 upplausn
• 13 MP + 6 MP bakmyndavélar, 12 MP frammyndavél, 4K upptaka
• 128 GB minni, 8 GB vinnsluminni
• S-penni, fingrafaraskanni, 45 W hraðhleðsla

SMX700NGRA SMX700NPIN

S8 | Áður: 129.995

S8 Ultra | Áður: 229.995

99.995 189.995

SMX906B5GGRA

Eða 9.380 kr. í 12 mánuði

Eða 17.142 kr. í 12 mánuði

á 0% vöxtum | Alls 112.555 kr. | ÁHK 25%

á 0% vöxtum | Alls 205.705 kr. | ÁHK 16,3%

xxx

-25%
Áður: 119.995

SAMSUNG
Galaxy S21 FE
• 6,4” skjár, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X með 1080x2340 upplausn
• 12 MP + 8 MP bakmyndavélar, 12 MP frammyndavél, 4K upptaka
• 8 kjarna örgjörvi, 128 GB minni, 6 GB vinnsluminni
• Fingrafaraskanni í skjá, 25 W hraðhleðslu
SMG990BGREY -WHI -PUR -OGRE

89.995
Eða 8.517 kr. í 12 mánuði

á 0% vöxtum | Alls 102.205 kr. | ÁHK 27%

SAMSUNG
Galaxy Watch4 Classic - 42 mm
• Flottasta úrið frá Samsung - frábær æfingafélagi
• Fylgist betur með súrefnisupptöku á nóttinni
• Með BIA, sem mælir vatnsbúskap og fituprósentu
• Gervigreind hjálpar þér að nýta úrið betur
SMR885FBLA SMR885FSIL

44.995
-10%

APPLE
iPad 10.2” spjaldtölva (2021)

64.995

• True Tone skjár sem gefur betri mynd og liti
• Betri og hraðari örgjörvi (A13)
• Ultra Wide myndavél að framan með Center Stage
• Virkar með Apple Pencil 1st gen

Eða 6.348 kr. í 12 mánuði

MK2L3 MK2K3

á 0% vöxtum | Alls 76.172 kr. | ÁHK 37%

APPLE
iPad mini 8,3“ spjaldtölva
• 8,3” Liquid Retina True Tone skjár
• A15 Bionic örgjörvi og 5 kjarna skjástýring
• Betri myndavélar með hristivörn og 4K upptöku
• Virkar með Apple Pencil 2nd gen.
MLWL3 MK7R3 MK7P3 MK7M3

útsalan er enn
í fullum gangi
Sjáðu öll tilboðin á elko.is

Birt með fyrirvara um myndabrengl og/eða prentvillur. Vöruúrval og vöruframboð getur verið breytilegt milli verslana.

Áður: 99.995

89.995
Eða 8.517 kr. í 12 mánuði

á 0% vöxtum | Alls 102.205 kr. | ÁHK 27%

takmarkað
magn í boði

